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A OG Medical constrói-se em dedicação 
diária, assim como o seu hospital. É em 
si que pensamos quando desenhamos os 
nossos produtos e serviços. 

Sabemos que procura inovação e um 
atendimento personalizado. Que precisa 
de soluções médicas recentes e à medida 
do seu negócio. Em hospital ou clínica, 
sabemos que só pode contar com o melhor. 

Acreditamos que, juntos, vamos mais 
longe. 

Trabalhamos para que possa inovar 
constantemente. Queremos que esteja 
na linha da frente e que, de lá, não saia. 
Investimos, consigo, na melhoria de 
processos internos em ambiente hospitalar. 
Modernizamos processos, tornando-os 
mais eficientes. 

Contribuímos para a simplificação de 
procedimentos, como os de registo clínico 
ou administração da medicação.

O sucesso constrói-se de dentro, a partir 
da base. Ajudamos o seu hospital a inovar 
na qualidade do serviço que presta. Para 
isso, usamos as últimas soluções de 
informática médica. As melhores e mais 
recentes tecnologias. As ferramentas vão 
fazer o seu hospital crescer. 

Usamos o mínimo de recursos para o 
máximo de resultados. Com os nossos 
produtos e serviços vai chegar onde quer. 
Assim, será capaz de inovar no serviço que 
presta aos seus clientes. Assim, preocupa-
se com o que realmente importa. Em 
segurança e na vanguarda, sempre. 

Estamos consigo em todos os momentos.

Ano: 2022
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3800-266 Aveiro, 
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PRODUTOS DE CAMA 
DESINFETÁVEIS
GAMA SLEEPANGEL: SEM COSTURAS, 
100% DESINFECTÁVEIS

A roupa de cama SleepAngel foi desenvolvida para prevenir a propagação de infeções em 
locais de cuidados de saúde
É a primeira roupa de cama totalmente higienizável sem necessidade de recorrer a serviços 
de lavandaria - o que significa que o material permanece continuamente no serviço ao qual 
está destinado e o processo de limpeza é mais rápido e simples. 
Almofadas contaminadas são um vetor significante para infecções, e a introdução de uma 
almofada de barreira  a par de um protocolo de limpeza rigoroso - é uma medida simples, 
prudente e de baixo custo.

produtos de cama desinfetáveis

As costuras termoseladas por radiofrequência e o filtro patenteado PneumaPure 
(R) impedem a entrada de microrganismos para o interior do produto e 
consequentamente a sua contaminação. Os produtos da roupa de cama SleepAngel 
são dispositivos médicos de classe I com marcação CE.

Barreira contra  agentes 
Respirável, bem ventidade, 

confortável.

Roupa de cama patentada, 
oferece suporte para uma 

boa postura durante o sono.

Almofadas hermeticamente 
fechadas - barreira 

clinicamente comprovada.

ALMOFADA 
NORMAL

Ar contaminado 
entra e sai

Depósito de 
infçõesCobertura com textura

(não permite limpeza rápida)

Costuras

Filtro de ar
microbianoCosturas seladas

Limpeza rápida

Impermeável

produtos de cama desinfetáveis

O filtro PneumaPure (R) é um 
composto nano-poroso altamente 
especializado, isto é, com poros 
extremamente pequenos, que 
funciona como uma barreira 
eficaz contra patógenos incluindo 
bactérias, vírus e fungos (agentes 
testados incluem
MRSA, E.Coli, Influenza Tipo A,
Candida albicans), bem como à 
entrada de líquidos, permanecendo 
altamente permeável ao ar.

Permite:

• higienização no local, dispensa 
de serviços de lavandaria

• ventilação do produto de 
forma a ser confortável e não 
sobreaquecer

Tecnologia do filtro 
PneumaPure

Durável, toque
macio e material 
de alto desempenho

Costuras seladas criam 
uma barreira completa, 
sem furos de agulha de 
costura.

Filtro mecânico 
respirável que permite 
o fluxo de ar limpo 
bloqueando a entrada 
de microrganismos
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 PRODUTOS DISPONÍVEIS

produtos de cama desinfetáveis produtos de cama desinfetáveis

 ALMOFADAS

 POSICIONADORES

COLCHÕES COM ESPUMA 
DE MEMÓRIA

EDREDONS COM ENCHIMENTO 
TÉRMICO

Almofadas médicas em várias 
dimensões, com diferentes tipos de 
enchimentos.

Colchões médicos com espuma de 
memória anti-escaras, disponíveis 
para diferentes tipos de risco - 
baixo, médio ou alto.

Posicionadores em vários formatos 
(cilindro, cunha, triângulo, soap) 
em espuma de memória com 
propriedades anti-escaras.
Disponíveis em várias dimensões.

Edredons médicos disponíveis em 
várias dimensões e com diferentes 
quantidades de enchimento.

BENEFÍCIOS DA ROUPA DE 
CAMA DESINFETÁVEL
GAMA SLEEPANGEL: SEM COSTURAS, 
100% DESINFECTÁVEIS

A porosidade do enchimento das almofadas permite 
uma alta concentração de bactérias e uma alta capaci-
dade de retenção de humidade permitindo colonização 
destes tecidos por microrganismos. A não existência 
de costuras previne a entrada de ar contaminado para 
o interior da almofada. 

Melhoria da higiene hospitalar 
e diminuição das infeções 
associadas aos cuidados 
de saúde, o que se reflete 
na diminuição da taxa de 
ocupação de camas e tempo de 
internamento.

Fácil manutenção e limpeza.

Diminuição de custos devido à
diminuição do número de vezes
que as almofadas têm de ser
substituídas (alta durabilidade), 
bem como custos de lavandaria 
e custos associados ao 
tratamento de doentes com 
IACs*.
*Infeções Associadas 
aos Cuidados de Saúde

Simplificação e poupança de 
tempo nos processos logísticos 
relacionados com a limpeza 
das almofadas, não entram no 
circuito de lavandaria. 
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cortinas descartáveis cortinas reutilizáveis

CORTINAS DESCARTÁVEIS
CORTINAS DESCARTÁVEIS 
ANTIMICROBIANAS

As cortinas descartáveis EcoMed estão 
desenhadas para serem compatíveis com a 
maioria das calhas instaladas em instituições 
de cuidados de saúde, o que significa que 
não são necessários adaptadores especiais. 
Tratam-se de cortinas fabricadas em tecido 
não-tecido (polipropileno de 120g/m2), 
material extremamente durável (mais de 12 
meses), impermeável e reciclável.

CORTINAS REUTILIZÁVEIS

Os têxteis ROMPIMEX® tem várias aplicações 
nomeadamente vestuário e têxteis domésticos. 
Na composição dos seus têxteis utilizam materiais 
retardantes de chama e com propriedades 
antimicrobianas. 
As cortinas Trevira® CS Bioactive foram testadas e 
experimentada para uma utilização pelo menos até 
aos 20 anos. Estão disponíveis várias opções  de 
tamanhos standard, assim como personalizadas.

ANTIMICROBIANAS

RETARDAÇÃO DE 
CHAMAS

CUSTO-BENEFÍCIO

TROCA RÁPIDA

100% RECICLÁVEIS

Com componentes ativos antimicrobianos  homogeneamente 
distribuídos por toda a cortina, que irá durar
até ao fim da vida útil da cortina.

De acordo com os standards internacionais.

• Baixo custo de aquisição
• Sem custos de lavandaria
• Sem custos de manutenção

Fáceis e rápidas de instalar e trocar, processo 
que demora menos de um minuto.

100% recicláveis como lixo não clínico.

MATERIAL E ATRIBUTOS

• Material ignífugo B-1, produto classe IIII - testadas e certificadas de acordo com a 
norma 100-OEKO- TEX© como tecido ecológico.

• Durável e resistente a vincos 
• 100 % Poliéster (115 g / m²)
• Estrutura antimicrobiana 
• Permeável à Luz 
• Laváveis a 60 º C 
• Garantia contra defeitos de 2 anos 

CORTINAS TREVIRA CS® BIOACTIVE
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termómetro médico

TERMÓMETRO INFRAVERMELHO TRIMEDIKA

TERMÓMETRO MÉDICO

Para um controlo de infeção mais rigoroso é agora 
mais necessário do que nunca a utilização de 
termómetros precisos e rápidos.  

• Medição da temperatura fácil e rápida 

• Maior controlo de infeção - termómetro nunca 
toca no paciente 

• Não invasivo

• Fabrico Europeu

• Dispositivo com marcação CE

• Ecrã retro-iluminado com variação da cor 
consoante a temperatura detetada

pressionar o botão
para ligar.

   

���� ���� ����
Body Body Body

 

medição a 
2 dedos de 
distância da 
testa. Limpar 
suor ou creme 
para melhor 
funcionamento.

pressionar botão de 
medição para tirar 
temperatura. Um beep 
confirma a medição 
correta.

sem febre febril febre

UTILIZAÇÃO:

posicionadores de gel

PREVENIR É MELHOR DO QUE TRATAR

POSICIONADORES DE GEL PARA O BLOCO 
OPERATÓRIO

A linha de posicionadores de gel 100% Poliuretano oferece uma solução simples e económica 
com uma oferta abrangente para cobrir todos os procedimentos cirúrgicos. A incidência 
de úlceras de pressão adquiridas na sala de cirurgia pode ser significativamente reduzida 
usando os dispositivos de alívio de pressão e posicionamento do paciente mais eficazes 
disponíveis e adotando alguns conceitos básicos nos cuidados de posicionamento. 

 ALMOFADAS

Protege a cabeça, face, 
pescoço e orelhas durante 
vários tipos de cirurgia 
enquanto proporciona 
conforto à cabeça do 
paciente.

 POSICIONADORES

Estes posicionadores 
fornecem alívio de pressão 
e prevenção de úlceras de 
pressão para pacientes.

 SUPORTES PARA TORNOZELOS

Estes leves posicionadores 
proporcionam o máximo 
conforto e suporte 
para os calcanhares 
tornozelos durante vários 
procedimentos cirúrgicos.
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 Rato Man&Machine  Rato Seal Shield (c/ fios) Rato Seal Shield (s/ fios)

 RATOS DESINFETÁVEIS

periféricos desinfetáveis

PERIFÉRICOS DESINFETÁVEIS

Os ratos e teclados medical grade são utilizados em ambientes onde o controlo de 
infeção é imperativo. Estes periféricos são desinfectáveis e previnem a contaminação 
de outros periféricos, através de uma desinfeção cuidada com diferentes agentes anti-
microbianos, garantindo o bom funcionamento do equipamento a longo prazo.   

• CONTROLO DE INFEÇÃO STANDARD envolve ratos e teclados desinfectáveis e re-
sistentes à água (até 2 anos de garantia).

• CONTROLO DE INFEÇÃO RIGOROSO inclui ratos e teclados selados, impermeáveis 
e imersíveis compatíveis com qualquer desinfectante certificado (até 5 anos de 
garantia).

  Teclado Really Cool   Teclado SLIM COOL

 Teclado GETT Silicone Teclado GETT Rígido

RATOS, TECLADOS E LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS HIGIENIZÁVEIS

 TECLADOS DESINFETÁVEIS

periféricos desinfetáveis12 13 



equipamentos de proteção 
individual

EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
MÁSCARAS & PROTEÇÃO PARA CORPO E CABELO

Controlo de infeção nunca foi um conceito tão 
importante. Desse controlo fazem parte, agora 
mais do que nunca, equipamentos de proteção 
facial e corporal. 
Para que nunca mais haja escassez generalizada 
numa situação de emergência, é necessário ter 
um banco de material de proteção disponível 
para uso sempre que necessáro. 
A pandemia veio mudar a forma como olhamos 
para estes equipamentos: se um dia foram 
específicos só para algumas áreas e situações, 
hoje são parte recorrente e natural do nosso 
dia a dia.

luvas

Luvas de nitrilo descartáveis, sem pó, não estéreis.
Ambidextras, de comprimento até ao punho. Resistente a 
perfurações e forte barreira de proteção. Excelente sensibilidade 
táctil e confortável.
 Superfície das pontas dos dedos texturadas e com rebordo no 
punho. Sem latex. Cor azul. Dispositivo médico com marcação 
CE.

Luvas de vinil descartáveis, sem pó, não estéreis.
Ambidextras, de comprimento até ao punho. Excelente 
sensibilidade táctil e confortável. Superfície lisa  e com rebordo 
no punho. Sem latex. Cor transparente. Dispositivo médico com 
marcação CE.

Luvas de latex descartáveis, sem pó, não estéreis.
Ambidextras, de comprimento até ao punho. Excelente 
sensibilidade táctil e confortável. Boa elasticidade e ajuste 
ao utilizador. Punho com rebordo. Dispositivo médico com 
marcação CE.

LUVAS DE NITRILO

LUVAS DE VINIL

LUVAS DE LÁTEX

LUVAS PROTETORAS
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• Fardamento composto por túnica + calça em 
polipropileno SMS (Spunbonded Meltblown 
Spunbonded).  

• Sem látex. Cor azul. Não esterilizado. Disponível do 
tamanho S ao 3XL. 

• Batas de manga comprida em polipropileno 
• Aperta atrás no pescoço e na cintura. 
• Não estéril. Cor azul ou branco. 
• Dispinível de: 20g, 25g, 30g, e 40g.
• Opção: impermeáveis com laminado em PE.

equipamentos de proteção 
individual

equipamentos de proteção 
individual

• Disponíveis: Máscaras tipo I, II, IIR
• Proteção eficaz 
• Com clip para ajuste nasal. 
• Em conformidade com a EN 14683:2019+AC:2019

MÁSCARAS CIRÚRGICAS COM 
ELÁSTICOS AURICULARES

• Com marcação CE
• Em TNT, com elásticos auriculares. 
• Cor branca. 
• Disponível em tamanho de criança e adulto
• Máscaras embaladas individualmente
• Fabrico nacional

MÁSCARAS FFP2

MÁSCARAS CIRÚRGICAS

COBRE BOTAS TOUCAS

• Touca em polipropileno, impede a passagem 
de partículas ou gotas de fluídos.

• Com orla elástica, não esterilizada. 
• Cor branca ou azul.

• Proteção para calçado de uso único com 
elástico na parte superior para melhor 
ajuste. Não estéril. Anti- derrapante e 
impermeável. Cor branca ou azul.

BATAS DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEIS

FATOS DE BLOCO
(TÚNICA + CALÇAS)

FATOS DE PROTEÇÃO (EPI)

• Fato de proteção em polipropileno laminado com 
capuz e com fecho frontal. 

• Com punhos elásticos nos membros superiores e 
inferiores para fácil ajuste, cintura com elástico. 

• É respirável, à prova de água e anti estático Sem 
latex. Não estéril.

• Do tamanho S ao 3XL.. Cor branca.
• EPI com marcação CE.
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MARCAS PARCEIRAS

SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS  &  PARCEIROS

®
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+ 351 234 425 911
+ 351 917 577 802
+ 351 963 829 647

geral@ogmedical.pt

Rua João Francisco do Casal
87-89, 3800-266 Esgueira
Aveiro ogmedical.pt
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