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ENERRE PHARMA
Sobre Nós

WWW.ENERREPHARMA.COM

Sobre Nós

Tendo como base fundadora, a estrutura e experiência de mais de 40 anos
da empresa Enerre Produções e Representações Lda., a Enerre Pharma
nasce da necessidade de adaptação aos novos tempos.
Já com contactos estabelecidos além fronteiras e com um know-how que
temos vindo a aperfeiçoar com todos estes anos de experiência no mercado,
arregaçámos as mangas e arriscamos novos desaﬁos!
Atendendo às necessidades globais, e em situação de pandemia instalada
a Enerre procurou responder às necessidades de recursos pelas quais o
país passava.
Tendo uma relação já duradoura com o mercado do oriente, e com uma
equipa comercial sólida e experiente, a Enerre estabelece dessa forma
relações diretas com fornecedores na China, Malásia, Taiwan, Korea,
através das quais consegue acesso a recursos absolutamente necessários e
nessa fase muito escassos no nosso país.
Quando ainda poucos tinham essa capacidade, e com todas as diﬁculdades
sentidas em conseguir acesso a equipamentos de proteção individual e
materiais hospitalares; a EnerrePharma é pioneira a importar meios de
combate à pandemia em Portugal. Graças à vasta experiência já estabelecida
no mercado, conseguimos fornecedores e stocks disponíveis em tempo
record, fretamos mais de 50 aviões exclusivamente com mercadoria para
combate à COVID-19, conseguindo dessa forma colmatar as necessidades
que o país atravessava.
Fornecendo desde hospitais públicos e privados, passando por municípios
e outras empresas privadas, a EnerrePharma torna-se assim o principal
distribuidor do mercado. Mantendo-se até hoje como líder na produção e
distribuição de equipamentos e produtos de proteção em Portugal.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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Testes de Rastreio
COVID-19

Estes testes de rastreio são aqueles
cujos resultados são obtidos num prazo
curto, geralmente de minutos, e que não
necessitam de equipamento laboratorial
para serem processados. Por vezes, são
até realizados no próprio local onde a
amostra é colhida.
Estes testes de rastreio para COVID-19,
o seu objetivo é identiﬁcar se o vírus
está presente no organismo quando
são realizados. Ou seja, num contexto
clínico e epidemiológico adequados,
dizem-nos se há uma infeção ativa.
Proteja-se a si e aos outros.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com

ENERRE PHARMA
Testes de Rastreio

WWW.ENERREPHARMA.COM

1,

20€
Unid.

Auto-Teste (1 Unidade)
Teste Antígeno SARS-CoV-2 FLOWFLEX
O Kit de Teste de An�geno SARS-CoV-2 da Flowﬂex é um
método imunocromatográﬁco para deteção rápida e qualita�va do an�génio da proteína N da Síndrome Respiratória
Aguda Grave do Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) em esfregaços
nasais. O teste é aplicável a todos os indivíduos com suspeita
de infeção pelo SARS-CoV-2. O teste será usado para auxiliar
no diagnós�co da doença infecciosa por coronavírus
(COVID-19) causada pelo SARS-CoV-2. O reagente é simples
de operar, seguro e eﬁcaz, e é adequado para uso domés�co
não proﬁssional.

Caracterís�cas
+ Sensibilidade: 97,1%
+ Especiﬁcidade: 99,5%
+ Precisão: 98,8%
+ Rápido e eﬁcaz
+ Menos Doloroso
+ Resultados até
15-20 minutos!

Encomendar
Nome

Teste An�geno SARS-CoV-2 (1 unid.)

Referência

L031-118M5

1,20€
Unid.

Auto-Teste (1 Unidade)
Teste Antígeno SARS-CoV-2 ALLTEST
O Kit de Teste de An�geno SARS-CoV-2 da AllTest é um
método imunocromatográﬁco para deteção rápida e qualita�va do an�génio da proteína N da Síndrome Respiratória
Aguda Grave do Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) em esfregaços
nasais. O teste é aplicável a todos os indivíduos com suspeita
de infeção pelo SARS-CoV-2. O teste será usado para auxiliar
no diagnós�co da doença infecciosa por coronavírus
(COVID-19) causada pelo SARS-CoV-2. O reagente é simples
de operar, seguro e eﬁcaz, e é adequado para uso domés�co
não proﬁssional.

Caracterís�cas
+ Sensibilidade: 100%
+ Especiﬁcidade: 99,5%
+ Precisão: 99,7%
+ Rápido e eﬁcaz
+ Menos Doloroso
+ Resultados até
15 minutos!

Encomendar
Nome

Teste An�geno SARS-CoV-2 (1 unid.)

Referência

INCP-502H

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Testes de Rastreio
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1,20€
Unid.

Auto-Teste (1 Unidade)
Teste Antígeno SARS-CoV-2 (Ouro Coloidal) GENRUI
O SARS-CoV-2 an�gen test kit (colloidal gold) é um método
imunocromatográﬁco para deteção rápida e qualita�va do
an�génio da proteína N da Síndrome Respiratória Aguda
Grave do Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) em esfregaços nasais. O
teste é aplicável a todos os indivíduos com suspeita de infeção
pelo SARS-CoV-2. O teste será usado para auxiliar no
diagnós�co da doença infecciosa por coronavírus (COVID-19)
causada pelo SARS-CoV-2. O reagente é simples de operar,
seguro e eﬁcaz, e é adequado para uso domés�co não
proﬁssional.

Caracterís�cas
+ Sensibilidade: 91,15%
+ Especiﬁcidade: 99,02%
+ Rápido e eﬁcaz
+ Menos Doloroso
+ Resultados até
15 minutos!

Encomendar
Nome

Teste An�geno SARS-CoV-2 (1 unid.)

Referência

52104097

1,20€

Unid.

Teste p/ Uso Proﬁssional (25 Unidades)
Teste Antígeno SARS-CoV-2 FLOWFLEX
O Kit de Teste de An�geno SARS-CoV-2 da Flowﬂex é um
ensaio imunocromatográﬁco para deteção rápida e qualita�va do an�geno da proteína N na Síndrome Respiratória Aguda
Grave por Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), a par�r de swab nasal,
swab nasofaríngeio, swab orofaríngeo e amostras de saliva. É
indicado para todos os indivíduos com suspeita de estarem
infectados por SRS-CoV-2. Apenas para diagnós�co in vitro e
uso proﬁssional.

Caracterís�cas
+ Sensibilidade: 97,6%
+ Especiﬁcidade: 99,4%
+ Precisão: 98,7%
+ Rápido e eﬁcaz
+ Menos Doloroso
+ Resultados até
15-30 minutos!

Encomendar
Nome

Teste An�geno SARS-CoV-2 (25 unid.)

Referência

LO31-11815

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

ENERRE PHARMA
Testes de Rastreio
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1,95€

Unid.

Teste p/ Uso Proﬁssional (1 Unidade)
Teste Antígeno SARS-CoV-2 Saliva FLOWFLEX
O Kit de Teste de An�geno SARS-CoV-2 da Flowﬂex é um
ensaio imunocromatográﬁco para deteção rápida e qualita�va do an�geno da proteína N na Síndrome Respiratória Aguda
Grave por Coronavírus 2 (SARS-CoV-2), a par�r de amostras
de saliva. É indicado para todos os indivíduos com suspeita de
estarem infectados por SRS-CoV-2. O teste é u�lizado como
auxílio no diagnós�co da doença infecciosa por coronavírus
(COVID-19), que é causada pelo SARS-CoV-2. O teste fornece
resultados preliminares. Apenas para diagnós�co in vitro e
uso proﬁssional.

Caracterís�cas
+ Sensibilidade: 97,1%
+ Especiﬁcidade: 99,5%
+ Precisão: 98,8%
+ Rápido e eﬁcaz
+ Resultados até
15-30 minutos!

Encomendar
Nome

Teste An�geno SARS-CoV-2 Saliva (1 unid.)

Referência L031-12535

0,18€

Unid.

Zaragatoa Nasofaringea Floculada (1 Unidade)
Indicado para recolha de amostras de células e vírus
Zaragatoa Esterilizada Descartável u�lizada para recolha de
amostras de células e vírus, e concebida para o diagnós�co
clínico Nasofaríngeo. Graças ao seu desenho ergonómico e
anatómico, a ﬁbra de nylon actua como uma escova macia,
melhorando assim o conforto e eﬁciência do paciente na
recolha de amostras celulares. Contém ponto de quebra
moldado e vem embalada individualmente. Esterilização por
óxido de e�leno.

Caracterís�cas
+ Desenho ergonómico
e anatómico.
+ 15cm de Comprimento.
+ Ponto de quebra
moldado: 8cm

Encomendar
Nome

Zaragatoa Nasal Floculada (1 unid.)

Referência

GT502-12

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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50€
Unid.

(Sangue Total/Soro/ Plasma)
Teste Serológico das Classes IgG E IgM para o SARS-CoV-2 HECIN
O teste serológico é um imunoensaio por quimioluminescência in
vitro (CE-IVD), que permite a determinação quan�ta�va de an�corpos as classes IgM e IgG para o novo coronavírus (SARS-CoV-2), em
plasma, plasma ou soro humano. O teste é ideal quando usado
cerca de 12 a 17 dias após o início dos sintomas, pois a resposta do
an�corpo à infeção aumenta com o tempo.

Caracterís�cas
+ Sensibilidade: 91,29%
+ Especiﬁcidade: 98,34%
+ Rápido e eﬁcaz
+ Seguro
+ Resultado entre 10 a
30 minutos!

Encomendar
Nome

Teste de Serológico An�corpos

Referência

TCOVID19

Como funciona o teste de anticorpos IgM e IgG?
Os testes sorológicos de an�corpos são feitos a par�r de amostras
de sangue, sem a necessidade de jejum ou qualquer preparo
especial. A metodologia empregada é a imunocromatograﬁa, na

O resultado sai em
quanto tempo?
Entre 10 e 30 minutos

qual a reação química ocorrida entre an�genos e an�corpos resulta
numa cor diferente. A partir daí, os anticorpos podem ser classiﬁcados
como IgM ou IgG.

Como é feita a colheita?
Colheita de Sangue,
Soro ou Plasma

Vale ressaltar que a realização e interpretação dos resultados dos
testes devem ser feitas, somente, por um proﬁssional de saúde
capacitado.

O que o resultado da sorologia pode dizer?
De maneira geral, o paciente com IgM e IgG negativas ainda não

O que acontece depois?
O material vai directamente
para o aparelho, que mostra
o resultado

teve contato com o SARS-CoV-2. Portanto, é considerado suscetivel
ao novo-coronavírus.
Já o paciente com IgM negativa e IgG positiva teve a infecção há,
pelo menos, 3 semanas. Sendo assim, está, supostamente, imune à

Como funciona?
Exame detecta anticorpos

Covid-19.
Em pacientes com IgM positiva e IgG negativa, a infecção recente é
bastante provável. Mas para evitar falsos positivos, o exame deve
ser repetido após 7 dias, de modo a conﬁrmar o aparecimento da
IgG. Por ﬁm, pacientes com IgM e IgG positivas tiveram a infecção

O que acontece se o
resultado for positivo?
O paciente foi infectado
e criou anticorpos

recentemente. Em média, ocorrida há menos de 3 semanas.
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

Luvas Protectoras

Recomenda-se o uso de luvas para
reduzir o risco de contaminação das
mãos de proﬁssionais da saúde com
sangue e outros ﬂuidos corporais; para
reduzir o risco de disseminação de
micro-organismos no ambiente e de
transmissão do proﬁssional da saúde
para o paciente e vice-versa, bem como
de um paciente para outro. As luvas
devem, portanto, ser utilizadas durante
todas as atividades de atendimento ao
paciente que podem envolver a exposição
a sangue e outros ﬂuidos corporais
(inclusive o contato com membranas
mucosas e pele não intacta), durante as
precauções de contato e situações de
surto.
A sua segurança está em jogo.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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Luvas Protetoras
Luvas de Nitrilo de Cano Curto Azul Cobalto
Luva curta de proteção em nitrilo u�lizadas para proteger os proﬁssionais
de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações, com o obje�vo
de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias, laboratórios,
entre outros.
Tamanhos disponíveis: XS, S, M, L, XL. Disponível em caixas de 100 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455
Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Sem pó
+ Altamente ﬂexível

Encomendar

0,

039€

Nome

Luvas de Nitrilo Cano Curto Azul Cobalto

Referência

LUPFTNFTIBA

Unid.

Luvas Protetoras
Luvas de Nitrilo de Cano Longo
Luva de proteção de cano longo em nitrilo u�lizadas para proteger os
proﬁssionais de saúde e os pacientes contra possíveis contaminações,
com o obje�vo de prevenir doenças ou danos, em hospitais, indústrias,
laboratórios, entre outros.
Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL. Disponível em caixas de 100 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455
Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Sem pó
+ Altamente ﬂexível

Encomendar

0,

075€

Nome

Luvas de Nitrilo Cano Longo

Referência

LUPFLNFTIB

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Luvas Protetoras
Luvas de Latex Ortopédicas Esterilizadas Sem Pó
Luvas estéreis, cirúrgicas e de proteção, feitas de látex de borracha
natural, des�nadas a serem usadas nas mãos geralmente em ambientes
cirúrgicos para fornecer barreira contra ﬂuidos potencialmente infecciosos ou outros contaminantes e para proteger o paciente, garan�ndo a
esterilidade do ambiente da ferida.
Tamanhos Disponíveis: 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0.
Disponivel em caixa de 50 unids.
Cada Par de luvas é selado e embalado individualmente.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455
Caracterís�cas
+ Esterilização por Radiação Gama
+ Sem pó
+ Punho Frisado
Encomendar

0,

95€

Nome

Luvas de Latex Ortopédicas Esterilizadas Sem Pó

Referência

RC10009075

Unid.

Luvas Protetoras
Luvas de Latex Cirúrgico Esterilizadas
Luvas de Latex Cirúrgico Esterilizadas são usados como ves�menta
cirúrgica, para manutenção técnica assép�ca para ﬁns Médicos-Cirúrgicos. Reduz ou elimina o risco de contaminação do utlizador, prevenindo
a entrada de microrganismos patogênicos em contacto com líquidos e
ﬂuídos contaminados, assim como, do paciente em proteção reversa.
Tamanhos Disponíveis: 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5.
Disponivel em caixas de 50 unids.
Cada Par de luvas é selado e embalado individualmente.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455
Caracterís�cas
+ Estéreis
+ Sem pó
+ Esterilizada c/ OE
Encomendar

0,

35€

Nome

Luvas de Latex Cirúrgico Esterilizadas

Referência

LLCET@L02

Unid.
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Luvas Protetoras
Luvas de Latex Com Pó
Luvas ambidextras, descartáveis, feitas de látex natural com um toque
suave e sedoso nas mãos, oferecendo total conforto e sensibilidade ao
toque. Adequadas para o manuseamento de produtos alimentares,
aplicações laboratoriais e industriais com riscos complexos e para
aplicações médicas.
Tamanhos disponíveis: M. Disponível em caixas de 100 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455

Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Com pó
+ Latex Natural
+ Ambidextras
+ Validade 5 anos

Encomendar Luvas de Latex Com Pó

0,

03€

Nome

Luvas de Latex Com Pó

Referência

LLTCPOLL01

Unid.

Luvas Protetoras
Luvas de Latex Sem Pó
Luvas ambidextras, descartáveis, feitas de látex natural com um toque
suave e sedoso nas mãos, oferecendo total conforto e sensibilidade ao
toque. Adequadas para o manuseamento de produtos alimentares,
aplicações laboratoriais e industriais com riscos complexos e para
aplicações médicas.
Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL. Disponível em caixas de 100 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455

Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Sem pó
+ Altamente ﬂexível
+ Ambidextras
+ Validade 5 anos

Encomendar Luvas de Latex Sem Pó

0,045€

Nome

Luvas de Latex Sem Pó

Referência

LLTSPOLL02

Unid.
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Luvas Protetoras
Luvas de Vinil + Nitrilo
Estas luvas são fabricadas a par�r de polímeros sinté�cos (100% nitrilo sinté�co) e vinil e
oferecem proteção semelhante às de látex, mas com bastante resistência a cortes. A sua
super�cie sem pó proporciona um elevado conforto e sen�do do tacto.
Tamanhos disponíveis: XS, S, M, L, XL. Disponível em caixas de 100 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455

0,035€

Unid.

Caracterís�cas
+ Isentas de látex
+ Sem pó
+ Não Estéreis

Encomendar
Nome

Luvas de Vinil + Nitrilo

Referência

LVMNLNV01

Luvas Protetoras
Luvas de Vinil
Luva para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil). Oferece uma protecção
prá�ca para muitas aplicações. A luva é 100% sinté�ca e tem um bom sen�do tác�l. Muito macio
e maleável.
Tamanhos disponíveis: M, L, XL. Disponível em caixas de 100 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a norma
93/42/EEC (CE class 1) EN 455

0,

03€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Sem pó
+ Isenta de Latex
+ Apirogênica

Encomendar
Nome

Luvas de Vinil

Referência

LVSPOLV01

Luvas Protetoras
Luvas de Polietileno
Luvas em 100% polie�leno. Desenhadas para u�lizações de riscos mínimos. Com estas luvas,
poderá proteger as suas mãos de produtos de limpeza abrasivos, manusear alimentos sem medo
de contaminação e evitar manchas desnecessariamente. Obtenha luvas descartáveis com muito
boa resistência.
Disponível em caixas de 100 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
EN1186

0,0055€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Mul�usos
+ Super�cie lisa sem textura

Encomendar
Nome

Luvas de Polie�leno

Referência

LPLAIMLP01
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Fatos de Proteção
e Proteção Parcial

Dependendo do grau de exposição à
doença a que os proﬁssionais podem estar
sujeitos, devem ser usados equipamentos
de proteção individual de alto ou de baixo
risco. A nossa gama de fatos de proteção
resulta como uma barreira que reduz a
hipótese de tocar, ser exposto e espalhar
vírus e bactérias. Como resultado, ajudam
a impedir a propagação de vírus nos hospitais, protegendo quer os pacientes quer
os proﬁssionais de saúde de possíveis
infecções. Oferecem um maior conforto,
respirabilidade e ﬂexibilidade aumentando
a produtividade no trabalho.
A sua segurança está em jogo.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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Fato de Proteção
Fato de Proteção c/ Capuz e Fecho Zip
Proteção contra os agentes infeciosos e inúmeras substâncias químicas inorgânicas de baixa
concentração e contra a contaminação por par�culas radioa�vas. Cada fato apresenta elás�co no
capuz, tornozelos, punhos e fecho Zip. Uso único | Unissexo

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

2,

05€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ 65%PP (Polipropileno) +
35%PE (Polie�leno)
+ Validade 5 anos
+ Tamanhos: M / L / XL / XXL / XXXL

Encomendar
Nome

Fato de Proteção c/ Capuz e Punhos Elás�cos

Referência

FTPROP02

Fato de Proteção
Fato de Proteção c/ Capuz e Fecho Zip Coberto c/Carcela
Oferece proteção preliminar contra poeira e irrigação de líquidos leves. Cintura, tornozelos e
pulsos elás�cos proporcionam conveniência e liberdade de movimentos.
Zipper frontal com aba para proteção confortável e proteção adicional. Uso único | Unissexo

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

2,

05€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ 65%PP (Polipropileno) +
35%PE (Polie�leno)
+ Validade 5 anos
+ Tamanhos: M / L / XL / XXL

Encomendar
Nome

Fato de Proteção c/ Fecho Zip coberto c/ Carcela

Referência

FTPTP01@00

Fato de Proteção
Fato Proteção Reforçado
Este fato oferece uma barreira de protecção contra produtos químicos e aerossóis e protecção
contra par�culas.Cintura, tornozelos e pulsos elás�cos proporcionam conveniência e liberdade
de movimentos. Zipper frontal com aba para proteção confortável e proteção adicional. Uso
único | Unissexo.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

2,50€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ 65%PP (Polipropileno) +
35%PE (Polie�leno)
+ Validade 5 anos
+ Tamanhos: M / L / XL / XXL / XXXL
+ Também disponível com Reforço a Branco

Encomendar
Nome

Fato Proteção C / Reforço Azul

Fato Proteção C/ Reforço Branco

Referência

FTPAFPR01

FTPBFPR01
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Proteção Parcial
Capuz de Protecção (Cógula)
Cógula descartável, não estéril, para proteção de toda a área da cabeça,
cara e pescoço, com abertura oval na zona dos olhos. Impermeável e
repelente à água. O capuz inclui costuras internas e uma ﬂange de gola
larga e elás�ca ao redor do rosto e pescoço. Ideal para proteger de
substâncias perigosas.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Validade 10 anos
+ Tamanho Único
+ Disponível em material Tyvek
ou Non Woven

Encomendar

0,

55€

Unid.

Nome

Capuz de Proteção (Cógula) Tyvek

Referência

CGCPROCP01

Nome

Capuz de Proteção (Cógula) Non Woven

Referência

CGCPROCP02

Proteção Parcial
Cuecas Descartáveis
Cuecas descartáveis compostas por elás�co e velcro para um correto
ajuste à ﬁsionomia individual. De material macio e confortável, à prova de
água e 100% respirável. U�lizado para ﬁns médicos, cuidados em casa,
hospital,SPA, Salão de Beleza etc.
Embalagens de 10 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéreis
+ Tamanho único
+ Com elás�co
+ TNT de Polipropileno

Encomendar

0,

25€

Nome

Cuecas Descartáveis

Referência

CUELDSCD133

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Proteção de Calçado
Cobre-botas Impermeável
Pode ser usado por equipas médicas em ins�tuições médicas para prevenir o contato de
pacientes potencialmente infecciosos e para agir como uma barreira e proteção. O material é
feito de tecido não tecido 65% PP + 35% PE. Bloqueia efe�vamente a penetração de ﬂuidos
corporais, par�culas de poeira do ar e microorganismos.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

35€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ 65%PP (Polipropileno) +
35%PE (Polie�leno)
+ Parte superior elás�ca
+ Tamanho Único
+ Venda à unidade

Encomendar
Nome

Cobre-botas Impermeável

Referência

COBTYVSC03

Proteção de Calçado
Cobre Sapatos Plástico Impermeável c/ Elástico
Cobre sapatos para colocar por cima dos sapatos. É usado na visita a espaços que tenham de ter
uma protecção extras contra agentes externos que possam contaminar. O seu material é de
plás�co e impermeável. Estas capas são uma proteção perfeita para calçados.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

030€
Par

Caracterís�cas
+ Impermeáveis
+ Com elás�co
+ PE (Polie�leno)
+ Tamanho Único
+ Venda ao par

Encomendar
Nome

Cobre Sapatos Plás�co Impermeável c/ Elás�co

Referência

PRCALCSC02

Proteção de Calçado
Cobre Sapatos em TNT com Antiderrapante
Capa protetora para calçado. O seu material é tecido-não tecido + PP de alta qualidade.Proteção
interna e externa para calçado , an�derrapante e descartável. Indicados para serem usados em
salas limpas, fábricas de eletrônicos, farmacêu�cas, fábricas de equipamentos médicos, salas de
recepção e outros.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

06€
Par

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ TNT + PP com An�derrapante
+ Azul
+ Tamanho Único
+ Venda ao par

Encomendar
Nome

Cobre Sapatos em TNT com An�derrapante

Referência

N62K06-S1
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Proteção Parcial
Touca Non Woven Descartável
Touca de proteção dupla de par�culas contaminantes, queda de cabelos ou outros agentes
contaminantes, ajustável com elás�co.Pode ser usado em Hospitais, Clinicas, Indústrias de
Alimentos, Hotéis, etc.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

15€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Non Woven
+ Azul
+ Tamanho Único

Encomendar
Nome

Touca Non Woven Descartável

Referência

TOCNTCD014

Proteção Parcial
Touca de Plástico Descartável
Contém elás�co, para que se ajuste facilmente à cabeça. Fácil de manusear, para uso individual,
higiénico e confortável. Ofere proteção contra queda de cabelos ou outros agentes
contaminantes. Pode ser usado em Hospitais, Clinicas, Laboratórios, etc.
Feito de Polie�leno.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

015€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ PE (Polie�leno)
+ Ajustável com elás�co
+ Tamanho Único

Encomendar
Nome

Touca de Plás�co Descartável

Referência

TOPLTCD015

Proteção Parcial
Touca em TNT Descartável
O elás�co macio e não irritante fornece um bom encaixe na cabeça. Pode impedir que os cabelos
caiam. Adequado para qualquer es�lo de cabelo. O tecido não tecido de polipropileno leve é
muito confortável. Conveniente de transportar e fácil de usar. Escolha econômica para a
cobertura da cabeça no local de trabalho.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

02€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ TNT polipropileno
+ Validade 3 anos
+ Tamanho Único

Encomendar
Nome

Touca em TNT Descartável

Referência

TODTTCD016
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Proteção Parcial
Termómetro Digital Infravermelhos
Um termómetro proﬁssional de infravermelhos especialmente concebido
para medir a temperatura sem contacto �sico, com grande facilidade,
rapidez e precisão. Uma forma muito mais segura e higiénica de controlar
a febre, uma vez que permite obter a medição da temperatura à distância,
evitando o contacto e o risco de contágio de doenças.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 60601-1:2006 + A12:2014
EN 60601-1-2:2015

Caracterís�cas
+ Plás�co e Display LCD
+ Indicado para Adultos e Crianças
+ Fonte de Energia DC9V Bateria
+ Branco e Cinza

Encomendar

11,Unid.

00€

Nome

Termómetro Digital Infravermelhos

Referência

TERMSKT008

Proteção Parcial
Oximetro de Dedo de Alta Precisão
O oxímetro na ponta do dedo pode ser usado para medir a saturação de
hemoglobina humana e a frequência cardíaca através do dedo, alimentado por duas pilhas AAA. É muito fácil de usar e transportar graças ao seu
baixo peso, tamanho reduzido e baixo consumo de energia. Só é
necessário que o paciente coloque um dedo no sensor fotoeléctrico para
obter o diagnós�co, o visor mostrará directamente o valor da medição.
Oferece elevada precisão.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Consumo Energé�co 50 mA
+ Duas pilhas AAA
+ Ambiente de Operação 5 - 40 C
+ Dimensão: 60*35*35mm

Encomendar

9,,

50 €

Unid.

Nome

Óximetro de Dedo de Alta Precisão

Referência

OXIMDC101A3

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Descarte de Resíduos Médicos
Contentor Médico para Descarte de Seringas 1.5 L
O contentor de descarte médico foi concebido para permi�r o despojo em
segurança de materiais perfurocortantes, e resíduos médicos, mas não se
limitam a agulhas médicas descartadas, bisturis, cateteres intravenosos,
tecido humano, sangue humano, resíduos de laboratório que contêm
agentes causadores de doenças humanas e ﬂuidos corporais. Estes
contentores podem armazenar, transportar e descartar resíduos em
hospitais, clínicas, laboratórios e também serviços de apoio domiciliário.
Contém uma tampa translúcida que evita o enchimento excessivo e possui
um fecho deﬁni�vo que evita reaberturas.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Com fecho temporário e/ou deﬁni�vo
+ Fácil Manipulação
+ Seguro para a saúde humana e
meio ambiente
+ Resistente a perfurações
+ Material: PP (polipropileno)

Encomendar

1,

56€

Nome

Contentor Médico para Descarte de Seringas 1.5L

Referência

DMSR15

Unid.

Descarte de Resíduos Médicos
Contentor Médico para Descarte de Seringas 5 L
O contentor de descarte médico foi concebido para permi�r o despojo em
segurança de materiais perfurocortantes, e resíduos médicos, mas não se
limitam a agulhas médicas descartadas, bisturis, cateteres intravenosos,
tecido humano, sangue humano, resíduos de laboratório que contêm
agentes causadores de doenças humanas e ﬂuidos corporais. Estes
contentores podem armazenar, transportar e descartar resíduos em
hospitais, clínicas, laboratórios e também serviços de apoio domiciliário.
Contém uma tampa translúcida que evita o enchimento excessivo e possui
um fecho deﬁni�vo que evita reaberturas.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ À prova de vazamento e resistente
a perfurações
+ Sistema de fecho intermediário
na tampa
+ Detalhes completos no rótulo
+ Material: PP (polipropileno)

Encomendar

2,

35€

Nome

Contentor Médico para Descarte de Seringas 5L

Referência

DMST5

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

Batas Descartáveis
e Roupa Protectora

Existem vários tipos de batas, aventais e
fardamentos, que são utilizados pelos
proﬁssionais de saúde para lhes
fornecer uma barreira de proteção e
reduzir as oportunidades de transmissão
de microorganismos nos serviços de
saúde, prevenindo a contaminação das
roupas dos proﬁssionais de saúde e a
exposição da sua pele a matérias orgânicas,
assim como proteger os pacientes de
infeções nosocomiais. No entanto uma
utilização inadequada de batas, aventais e
fardamentos podem fazer destas vestimentas
um potencial veículo para a transmissão de
microorganismos.
A sua segurança está em jogo.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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Batas Descartáveis
Bata Descartável Não Impermeável Não Estéril com Punhos Elásticos
Bata com fecho nas costas, por meio de ﬁtas no pescoço e na cintura. Manga comprida com
punhos de manha. Adequado para médicos, enfermeiros, proﬁssionais de saúde, laboratório de
diagnós�co proﬁssionais. Respirável, conveniente, an�-está�co e não impermeável.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

35€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Tecido Não Tecido (TNT)
+ Gramagem: 18g
+ Tamanho único

Encomendar
Nome

Bata Descartável Não Impermeável Não Estéril com Punhos Elás�cos

Referência

ISOHWL1

Batas Descartáveis
Bata Descartável Impermeável Não Estéril Branca
Bata descartável que repela os respingos de líquidos. Muito resistente e repelente à água.
Decote redondo e abertura atrás que aperta, em cima, com 2 �ras curtas. Na cinta tem 2 �ras que
cruzam e permitem apertar e atar à frente. Possui punhos elás�cos. Um tamanho serve para
todos.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

45€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Polipropileno (PP) + Polie�leno (PE)
+ Branca
+ Tamanho único

Encomendar
Nome

Bata Descartável Impermeável Não Estéril Branca

Referência

BTIMPNB01BRM

Batas Descartáveis
Bata Descartável Não Impermeável Não Estéril Azul
Bata de a�lhos nas costas e punhos de malha. Adequado para médicos, enfermeiros,
proﬁssionais de saúde, laboratório de diagnós�co proﬁssionais. Design ergonómico que
garante conforto e liberdade de movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de
água. Não estéril. Um tamanho serve para todos.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

55€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Tecido não Tecido de SMS
+ Gramagem: 35g
+ Tamanho único

Encomendar
Nome

Bata Descartável Não Impermeável Não Estéril Azul

Referência

WATPGHW2L
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Batas Descartáveis
Bata Impermeável Não-Estéril com Punhos Elásticos Azul
Bata de a�lhos nas costas e punhos de malha. Adequado para médicos,
enfermeiros, proﬁssionais de saúde, laboratório de diagnós�co
proﬁssionais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de
movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de água.
Impermeável e repelente à água. Não estéril. Respirável, conveniente e
an�-está�co.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ PP + PE Laminado
+ Gramagem: 35g
+ Tamanho único

Encomendar

0,

55€

Nome

Bata Impermeável Não-Estéril com Punhos Elás�cos Azul

Referência

WATPHW1L

Unid.

Batas Descartáveis
Bata Impermeável Não-Estéril com Punhos Elásticos Rosa
Bata de a�lhos nas costas e punhos de malha. Adequado para médicos,
enfermeiros, proﬁssionais de saúde, laboratório de diagnós�co
proﬁssionais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de
movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de água.
Impermeável e repelente à água. Não estéril. Respirável, conveniente e
an�-está�co.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ 100% Tecido Não Tecido (TNT)
+ Gramagem: 35g
+ Tamanho único

Encomendar

0,

75€

Nome

Bata Impermeável Não-Estéril c/ Punhos Elás�cos Rosa

Referência

BTIMPNB01R

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Batas Descartáveis
Bata de Visita Não Estéril de Manga Comprida 100% Opaca
O material leve em peso e o corte ﬂexível o�mizam a sua facilidade de
movimento. Disponível em material tecido não tecido Spunbonded
repelente a ﬂuidos, sangue e germes patogénicos. Respirável, conveniente, an�-está�co e não estéril.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ SMMS, reforçado com PP,
reves�do de PE
+ Gramagem: 35g
+ Tamanho único

Encomendar

0,

95€

Nome

Bata de Visita Não Estéril de Manga Comprida 100% Opaca

Referência

BACNECN309

Unid.

Batas Descartáveis
Bata de Visita Não Estéril de Manga Curta 100% Opaca
Disponível em material tecido não tecido Spunbonded, repelente a
ﬂuidos, sangue e germes patogénicos. Bata com fecho nas costas, por
meio de ﬁtas no pescoço e na cintura.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ SMMS, reforçado com PP,
reves�do de PE
+ Gramagem: 35g
+ Tamanho único

Encomendar

0,

85€

Nome

Bata de Visita Não Estéril de Manga Curta 100% Opaca

Referência

BACNCN309D

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Batas Descartáveis
Bata Estéril Impermeável Non Woven +
Assegura a circulação de ar, calor e vapor de água, permi�ndo trocas de
temperatura do corpo. Adequado para cirurgiões e enfermeiras durante
as cirurgias. A bata vem selada e embalada individualmente. Esterilizadas
por Óxido de E�leno.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016
Caracterís�cas
+ Estéril
+ 100% Tecido não Tecido (TNT)
+ Azul
+ Tamanhos: S / M / L / XL
+ Com Toalhetes +
Papel Envoltório
Encomendar

1,

50€

Nome

Bata Impermeável e Estéril Non Woven

Referência

101-5152-00-2K

Unid.

Batas Descartáveis
Bata Estéril c/ Reforço e Costuras Ultrasónicas
Bata cirúrgica Esterilizada e Reforçada na zona do Peito e Mangas com
Fecho velcro na zona do pescoço e Pulhos em malha. A costuras são
seladas por calor ultrassônico. Adequado para cirurgiões e enfermeiras
durante as cirurgias. Esterilizada por Óxido de E�leno
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016
Caracterís�cas
+ Estéril
+ 100% Tecido não Tecido (TNT)
+ Azul
+ Tamanhos: S / M / L / XL
+ Com Toalhetes +
Papel Envoltório
Encomendar

2,

00€

Nome

Bata Estéril c/ Reforço e Costuras Ultrasónicas

Referência

101-5151-00-2K

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Roupa Protectora
Avental Descartável de Plástico com Mangas
Vestuário de proteção descartável feito de materiais seguros e ecológicos, não tóxico e/ou
inofensivo. Adequado para médicos, enfermeiros, proﬁssionais de saúde, laboratório de
diagnós�co proﬁssionais. Avental com mangas e a�lhos nas costas.
Embalagens de 20 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

35€
Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ PE (Polie�leno)
+ Azul
+ Tamanho Único

Encomendar
Nome

Avental Descartável de Plás�co com Mangas

Referência

AVPLMDA02

Roupa Protectora
Avental Descartável Plástico sem Mangas
Avental plás�co descartável, sem mangas, formato anatômico, com abertura posterior, e com 2
�ras para apertat na altura da cintura. Ves�menta descartável para u�lização por proﬁssionais de
saúde em a�vidades e procedimentos cirúrgicos, com ﬁnalidade de proteção contra líquidos e
secreções passíveis de contaminação.
Embalagens de 50 unids.

0,

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

04€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ PE (Polie�leno)
+ Transparente
+ Tamanho Único

Encomendar
Nome

Avental Descartável Plás�co sem Mangas

Referência

AVEPLTDA01

Roupa Protectora
Manga Ajustável Descartável
As mangas descartáveis oferecem proteção quando é necessário aumentar a proteção contra
ﬂuidos. São compostas por uma camada absorvente e uma película impermeável com alta
proteção de barreira e um controlo de ﬂuidos.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

0,

04€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ PE (Polie�leno)
+ Azul
+ Tamanho Único
+ Venda à unidade

Encomendar
Nome

Manga Ajustável Descartável

Referência

MGDPLMD016
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Roupa Protectora
Calça e Túnica Descartável Não Impermeável 100% Opaca
O conjunto é feito com cobertura opaca e completa, respirável,
hidrofóbico. O seu material em SMS ou PP super macio oferece ao
u�lizador uma experiência de roupa comum. Túnica em decorte em V
com 2 bolsos e calça descartável. Adequado para médicos, enfermeiros,
proﬁssionais de saúde, laboratório de diagnós�co proﬁssionais,
laboratório �sico-químico e biológico e estudantes.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Decote em V
+ 100% Opaca
+ Tecido não Tecido (TNT)
+ Tamanhos: S / M / L / XL / XXL

Encomendar

1,

40€

Nome

Calça e Túnica Descartável Não Impermeável

Referência

CCTUMSK01

Unid.

Roupa Protectora
Calça e Túnica Descartável Impermeável
Túnica em Non woven com decote em V e 2 Bolsos à altura da cintura.
Calças em Non woven com cintura elás�ca. O conjunto de cor azul, é
transparente e impermeável. Adequado para médicos, enfermeiros,
proﬁssionais de saúde, laboratório de diagnós�co proﬁssionais,
laboratório �sico-químico e biológico e estudantes.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Decote em V
+ Tecido não Tecido (TNT)
+ Tamanhos: S / M / L / XL / XXL

Encomendar

0,

75€

Nome

Calça e Túnica Descartável Impermeável

Referência

MSK02

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

26

27

ENERRE PHARMA
Roupa Protectora

WWW.ENERREPHARMA.COM

Roupa Protectora
Casaco Descartável Não Estéril c/ Fecho Velcro
Casaco descartável que oferece proteção conﬁável. Para uso único.
Casaco de manga comprida com punhos elás�cos e fecho em velcro.
Projetado para maximizar o conforto. Respirável e resistente a ﬂuidos.
Pode ser usado como casaco de visita.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ Branco
+ Tamanhos: S / M / L / XL / XXL

Encomendar

1,

50€

Nome

Casaco Descartável Não Estéril c/ Fecho em Velcro

Referência

CAE@BCP089

Unid.

Roupa Protectora
Casaco Descartável Não Estéril com Molas Frontais
Casaco descartável que oferece proteção conﬁável. Para uso único.
Casaco de manga comprida com punhos em malha e cinco botões frontais.
Projetado para maximizar o conforto. Respirável e resistente a ﬂuidos.
Pode ser usado como casaco de visita.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como Disposi�vo
Médico, de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
13485: 2016

Caracterís�cas
+ Não Estéril
+ SMS 45g
+ Azul
+ Tamanhos: S / M / L / XL / XXL

Encomendar

1,

50€

Nome

Casaco Descartável Não Estéril c/ Molas Frontais

Referência

CAE@BCP088

Unid.
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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15,00€

Unid.

Campos Cirúrgicos
Pack Cirúrgico Universal Estéril
O Pack Cirúrgico Universal Estéril foi desenvolvido para atender as
necessidades actuais da ro�na Hospitalar e no uso de procedimentos
cirúrgicos. O Pack é composto por campos adequados para cobertura de mesas e pacientes em sala cirúrgica. A sua principal
função é prevenir a migração de microrganismos do meio
ambiente para o interior da ferida. Dessa forma, é um elemento
essencial para garan�r o tratamento correto e eﬁcaz. O Kit Cirúrgico Universal é prá�co e de fácil u�lização. Além disso, a sua
disposição está bem organizada e possui todos os componentes
necessários para um processo de sucesso.

Precauções, Restrições, Advertências, Cuidados
Especiais e Esclarecimentos sobre o uso do Produto:
- Produto de Uso Externo;
- Observar atentamente as instruções de uso:
- O produto é apirogênico, isento de látex não oferencendo geral
risco ao u�lizador;
- Conservar em local fresco e seco, ao abrigo de poeiras e
humidade;
- Não u�lizar o produto caso a sua embalagem original apresente
sinais de violação ou a data de validade expirada;
- Abrir a embalagem somente no momento do uso e forma assép�ca;
- Produto de uso único;
- Descartar após o uso em local apropriado.

1

Toalhetes

2

Encomendar
Nome

Pack Cirúrgico Universal Estéril

Referência

101-001-S

6

3

1

7
4

2

5

Conteúdo

Propriedades:
- Alta barreira microbiana;
- Testado como Disposi�vo Médico de acordo com
a norma 93/42/EEC (CE class 1) 13485:2016;
- Não propaga chamas;
- Alta repelência a ﬂuídos;
- Alta resistência, conforto e maleabilidade;
- Atóxico e hipoalérgico;
- Isento de látex.

Caracterís�cas
+ Non woven
+ Azul
+ Validade de 3 anos
+ Selados individualmente
+ ESTERILIZAÇÃO EM
ÓXIDO ETILENO

8

Tamanho

Quan�dade

40x40

4

Campo auto-adesivo *Biﬂex

150x240

1

3

Campo auto-adesivo *Biﬂex

75x90

2

4

Campo auto-adesivo *Biﬂex

175x180

1

5

Cobertura de mesa de Mayo PE+NW

78x145

1

6

Adesivo OP

10x50

1

7

Cobertura de mesa PE+NW

100x150

1

8

Invólucro

100x100

1

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras
Descartáveis

As máscaras faciais são uma ferramenta
utilizada para impedir a propagação de
doenças. Também ajudam a limitar a
propagação de germes. A função das
máscaras faciais é proteger o rosto de
riscos potenciais, como poeira / sujeira,
detritos, patógenos, sprays / ﬂuidos ou
produtos químicos. Nunca se deve
compartilhar máscaras faciais. Elas
devem ser itens de uso único e, se estiver
com problemas para respirar ou se a
máscara estiver suja, descarte-a com
segurança e substitua-a por uma nova.
As máscaras descartáveis devem ser
usadas uma vez e depois colocadas no
lixo.
A sua segurança está em jogo.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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Máscaras Descartáveis
Máscara Facial Descartável Tipo IIR
As máscaras faciais médicas ajudam a evitar que par�culas grandes
expelidas pelo u�lizador (por exemplo, saliva, muco) a�njam o doente ou o
ambiente de trabalho e ajudam a proteger o u�lizador contra a exposição
a sangue e/ou ﬂuidos corporais do doente ou do ambiente de trabalho. As
máscaras de �po IIR – EN 14683 são adequadas para situações em que a
exposição a sangue e/ou ﬂuidos corporais do doente ou do ambiente de
trabalho cons�tui um risco para o proﬁssional de saúde.
Disponível em caixas de 50 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testada de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 14683:2019 + AC: 2019
Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Filtração bacteriana >99%
+ Nivel II - Tipo IIR - Classe I
Encomendar

0,

03€

Nome

Máscara Facial Descartável Tipo IIR

Referência

XM20130004

Unid.

Máscaras Descartáveis
Máscara Facial Pediátrica 2 - 12 anos
Máscaras descartáveis u�lizadas para a proteção de crianças em locais
onde pode haver contaminação por secreções respiratórias. Máscaras
sem látex, sem ﬁbra de vidro, hipoalérgicas, com elás�cos. Disponível em
caixas de 20 unids.

Segurança
+ Testada de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 14683:2019 + AC: 2019
Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Es�lo pregueado com elás�cos
+ Para Crianças entre os
2 - 12 anos de idade

Encomendar

0,

08€

Nome

Máscara Facial Pediátrica 2- 12 anos

Referência

MASFPFFP1K

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara Descartável Nivel II com Atilhos e Anti-Embaciamento
A máscara facial cirúrgica com A�lhos que permite um posicionamento
seguro e um ajuste apertado. Um clipe nasal estável sela ﬁrmemente a
área ao redor do nariz. O alto desempenho do ﬁltro e a baixa resistência
respiratória garantem a máxima segurança com o máximo conforto de
uso. O principal objec�vo é oferecer proteção contra os germes infecciosos. Disponível em caixas de 50 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testada de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 14683:2019 + AC: 2019
Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Com A�lhos
+ Não esterilizada

Encomendar

0,

13€

Unid.

Nome

Máscara Descartável Nivel II com A�lhos e e An�-Embaciamento

Referência XCM019

Máscaras Descartáveis
Máscara Cirúrgica Nivel II Tipo IIR c/ Viseira e Anti-Embaciamento
A Máscara é projetada especiﬁcamente para proteger os olhos, nariz e
boca de perigos potenciais, enquanto ainda permite uma visão clara
durante os procedimentos. Também pode ser usada para ajudar a reduzir
o risco de respingos ou sprays de sangue, ﬂuidos corporais, secreções e
excreções de chegar à boca e nariz do u�lizador.
Disponível em caixas de 50 unids.
Segurança
+ Testada de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 14683:2019 + AC: 2019
Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Com viseira
+ Não esterilizada

Encomendar

0,

45€

Nome

Máscara Cirúrgica Nivel II Tipo IIR c/ Viseira

Referência

MACN2FMS07

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara Descartável com Visor Transparente Azul
A máscara facial transparente Haika oferece excelente proteção para
limitar a transmissão de infecções com a adição de um painel frontal
an�embaçante transparente, posicionado para evitar reﬂexos e facilitar a
leitura labial. Com excelente eﬁciência de ﬁltragem bacteriana 98% e
grande resistente a respingos.
Disponível em caixas de 50 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como DM, de
acordo com a norma
2017/745 (CE class 1)
EN ISO 14971:2019

Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Sem Latex e Silicone
+ Não Estéril
+ Hipoalergênico

Encomendar

2,

25€
Unid.

Nome

Máscara Descartável com Visor Transparente Azul

Referência

HAK6000

Máscaras Descartáveis
Máscara Descartável com Visor Transparente Branca
Este produto apresenta um design de dobra com uma janela transparente
e an�embaçante que certamente se encaixa em qualquer tamanho ou
formato de rosto. Projetado para ser um item de uso único que adere às
rigorosas diretrizes sobre prevenção da propagação de bactérias e vírus.
Essas máscaras faciais descartáveis apresentam presilhas elás�cas, um
clipe nasal dobrável para um ajuste perfeito e baixa resistência à
respiração.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como DM, de
acordo com a norma
2017/745 (CE class 1)
EN ISO 14971:2019

Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Branca
+ Não Estéril

Encomendar

2,

50€

Nome

Máscara Descartável com Visor Transparente Branca

Referência

MDVTB1

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara Facial Pediátrica 6-12 anos
Máscaras descartáveis u�lizadas para a proteção de crianças em locais
onde pode haver contaminação por secreções respiratórias. Máscaras
sem látex, sem ﬁbra de vidro, hipoalérgicas, com elás�cos.
Disponível em caixas de 50 unids.
Segurança
+ Testada de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 14683:2019 + AC: 2019
Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Es�lo pregueado
com elás�cos
+ Cor: Brancas ou
com Padrão

Encomendar

0,

04€

Nome

Máscara Facial Pediátrica 6-12 anos

Referência

MASFFP1KDS

Unid.

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FPP2MINI Butterﬂy
Máscaras descartáveis u�lizadas para a proteção de crianças em locais
onde pode haver contaminação por secreções respiratórias. Máscaras
com elás�cos e clipe nasal ajustável. Forma em borboleta.
Disponível em caixas de 10 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ Tamanho 5-14 anos
+ Elás�cos e clipe nasal ajustável
+ Branca

Encomendar

0,

35€

Nome

Máscara de Proteção Facial FPP2 MINI Bu�erﬂy

Referência

MAFFP2MINI

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

ENERRE PHARMA
Máscaras Descartáveis

WWW.ENERREPHARMA.COM

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção FFP2NR-A1
Estas máscaras oferecem uma proteção de cinco camadas para se
proteger contra vírus, inalação de substâncias perigosas, gases e odores.
Possui um material de alta qualidade, que reduz a irritação da pele.
Máscara de Proteção descartável. Não cirúrgica.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009
Caracterís�cas
+ 5 Camadas de proteção
+ 70% não-tecido
30% melt-blown
+ Branca
Encomendar

0,

15€

Unid.

Nome

Máscara de Proteção FFP2NR-A1 - Caixa 10 unid.

Referência

MFFP2NR-A1

Nome

Máscara de Proteção FFP2NR-A1 - Caixa 25 unid.

Referência

MFFP2NR-A125

Nome

Máscara de Proteção FFP2NR-A1 - Caixa 50 unid.

Referência

MFFP2NR-A150

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção FFP2NR Pretas Mumu
Estas máscaras oferecem uma proteção de cinco camadas para se
proteger contra vírus, inalação de substâncias perigosas, gases e odores.
Possui um material de alta qualidade, que reduz a irritação da pele.
Máscara de Proteção descartável. Não cirúrgica.
Disponível em caixas de 10 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009
Caracterís�cas
+ 5 Camadas de proteção
+ Pretas
+ Embaladas
Individualmente
Encomendar

0,

20€

Nome

Máscara de Proteção Facial FPP2NR Pretas Mumu

Referência

MFFP2NRMMP201

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara Protectora FPP2NR RSN95B
O formato em bico de pato, o design de alça e a presilha nasal garantem
um uso confortável. Compa�vel com vários tamanhos de rosto. Oferece
conforto leve e proteção respiratória eﬁcaz contra poeira e névoas com
eﬁciência de ﬁltragem de 95%.
Disponível em caixas de 40 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ Tecido Fundido
+ Bico de Pato sem Válvula e
c/ elás�cos
+ Verde

Encomendar

0,

35€

Nome

Máscara Protectora FPP2NR RSN95B

Referência

MASFFP2NR

Unid.

Máscaras Descartáveis
Máscara Respiratória Bico de Pato FFP2 NR - A5
Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de ﬁltragem.
Elás�co em spandex sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de
expiração, uso único.
Disponível em caixas de 40 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ Sem Válvula, Com Elás�cos,
Almofada Nasal e Clipe Nasal
+ Dimensão 90x90mm
+ Branca

Encomendar

0,

45€

Nome

Máscara Respiratória Bico de Pato FFP2 NR - A5

Referência

MAFFP2NRA5

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial KN95
Estas máscaras oferecem uma proteção de quatro camadas para se
proteger contra vírus, inalação de substâncias perigosas, gases e
odores. Possui um material de alta qualidade, que reduz a irritação da
pele.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ 4 Camadas de proteção
+ Non Woven
+ Branca

Encomendar

0,

12€

Nome

Máscara de Proteção Facial KN95 - Pack 10 Unid.
Emb. Individual

Referência

MSKN95FFP210I

Nome

Máscara de Proteção Facial KN95 - Pack 10 Unid.

Referência

MSKN95FFP210

Unid.

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FPP2 NR Meixin
A forma convexa, o design de alça dupla, a espuma nasal e a presilha
nasal garantem um uso confortável. Compa�vel com vários tamanhos
de rosto. Oferece conforto leve e proteção respiratória eﬁcaz contra
poeira e névoas com eﬁciência de ﬁltragem de 98%.
Disponível em caixas de 25 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ Não Reu�lizável
+ Elás�cos e clipe nasal ajustável
+ Branca

Encomendar

0,

50€

Nome

Máscara de Proteção Facial FPP2 NR Meixin

Referência

MALRFFP2MX

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara Protectora FPP3NR Butterﬂy
Estas máscaras oferecem uma proteção de seis camadas para se proteger contra vírus, inalação
de substâncias perigosas, gases e odores. Possui um material de alta qualidade, que reduz a
irritação da pele. Máscara de Proteção descartável. Não cirúrgica. Formato em borboleta.
Disponível em caixas de 25 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

0,

48€
Unid.

Caracterís�cas
+ 6 Camadas
+ Tecido não tecido, Tecido fundido
+ Branco

Encomendar
Nome

Máscara Protectora FPP3NR Bu�erﬂy

Referência

MASDFFP3Q3

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção facial FPP3 RAYSAM c/ válvula
A forma convexa, o design de alça dupla, a espuma nasal e a presilha nasal garantem um uso
confortável. Compa�vel com vários tamanhos de rosto. Oferece conforto leve e proteção
respiratória eﬁcaz contra poeira e névoas com eﬁciência de ﬁltragem de 95%.
Disponível em caixas de 10 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testada de acordo com a
norma 93/42/EEC (CE class 1)
EN 14683:2019 + AC: 2019

2,

25€

Unid.

Caracterís�cas
+ Não reu�lizável
+ Com Válvula
+ Branca

Encomendar
Nome

Máscara de Proteção facial FPP3 RAYSAM c/ válvula

Referência

MASFFP3RYS

Máscaras Descartáveis
Máscara de proteção facial FFP3C+ Confort
Esta máscara descartável é projetada para uso de proteção geral. Des�na-se a reduzir a
exposição do utlizador a certas par�culas transportadas pelo ar, incluindo aerossóis de par�culas
pequenas e gotas grandes (todos aerossóis livres de óleo). Protege da exposição a aerossóis
biológicos, incluindo vírus e bactérias. Este produto não é adequado para locais de trabalho com
chamas abertas (como soldagem, fundição, etc.).
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

0,

35€

Unid.

Caracterís�cas
+ Formato em V, Alças e clipe nasal ajustável
+ Camada externa e interna: Tecido não tecido Spunbond.
+ Eﬁciência do ﬁltro de até 95%

Encomendar
Nome

Máscara de proteção facial FFP3C+ Confort

Referência

MACFFFP3CM
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FFP1 NR HY9310
Esses respiradores HY9310 FFP1 apresentam um design exclusivo de três painéis e combinam
conforto, proteção e pra�cidade. Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de
ﬁltragem. Elás�cos sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único.
Compa�vel com vários tamanhos de rosto. Eﬁciência de ﬁltragem de 80%.
Disponível em caixas de 20 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

1,

50€

Unid.

Caracterís�cas
+ BFE ≥ 80%
+ 210x90x75mm
+ Branca

Encomendar
Nome

Máscara de Proteção Facial FFP1 NR HY9310

Referência

MASPFFP1HY

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FFP2 NR HY9320
Esses respiradores HY9320 FFP2 apresentam um design exclusivo de três painéis e combinam
conforto, proteção e pra�cidade. Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de
ﬁltragem. Elás�cos sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único.
Compa�vel com vários tamanhos de rosto. Eﬁciência de ﬁltragem de 94%.
Disponível em caixas de 20 unids.
Segurança
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

2,

75€

Unid.

Caracterís�cas
+ Com ﬁltro
+ BFE ≥ 94%
+ Branca

Encomendar
Nome

Máscara de Proteção Facial FFP2 NR HY9320

Referência

MASPFFP2HY

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FFP3 NR HY9330
Esses respiradores HY9330 FFP3 apresentam um design exclusivo de três painéis e combinam
conforto, proteção e pra�cidade. Design plano super dobrável, estrutura 3D e grande área de
ﬁltragem. Elás�cos sem látex e clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único.
Compa�vel com vários tamanhos de rosto. Eﬁciência de ﬁltragem de 99%.
Disponível em caixas de 20 unids.
Segurança Cer�ﬁcada
Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

2,95€
Unid.

Caracterís�cas
+ 6 Camadas de proteção
+ BFE ≥ 99%
+ Branca

Encomendar
Nome

Máscara de Proteção Facial FFP3 NR HY9330

Referência

MASPFFP3HY
*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

38

39

ENERRE PHARMA
Máscaras Descartáveis

WWW.ENERREPHARMA.COM

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FFP1 NR HY8910
Esses respiradores HY8910 FFP1 apresentam um design exclusivo de três
painéis e combinam conforto, proteção e pra�cidade. Design plano super
dobrável, estrutura 3D e grande área de ﬁltragem. Elás�cos sem látex e
clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único. Compa�vel com
vários tamanhos de rosto. Eﬁciência de ﬁltragem de 80%.
Disponível em caixas de 20 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ BFE ≥ 80%
+ 190x85mm
+ Branca

Encomendar

0,

45€

Nome

Máscara de Proteção Facial FFP1 NR HY8910

Referência

MAPFFP1HYT

Unid.

Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FFP2 NR HY8920
Esses respiradores HY8920 FFP2 apresentam um design exclusivo de três
painéis e combinam conforto, proteção e pra�cidade. Design plano super
dobrável, estrutura 3D e grande área de ﬁltragem. Elás�cos sem látex e
clipe nasal inserido. Sem válvula de expiração, uso único. Compa�vel com
vários tamanhos de rosto. Eﬁciência de ﬁltragem de 94%.
Disponível em caixas de 20 unids.

Segurança
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ BFE ≥ 94%
+ 190x85mm
+ Branca

Encomendar

0,

80€

Nome

Máscara de Proteção Facial FFP2 NR HY8920

Referência

MAPFFP2HYT

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Máscaras Descartáveis
Máscara de Proteção Facial FPP1 Preta e Azul Escuro
Máscara faciai sem látex, sem ﬁbra de vidro, hipoalérgicas, com elás�cos.
As máscaras faciais ajudam a evitar que par�culas grandes expelidas pelo
u�lizador (por exemplo, saliva, muco) a�njam o doente ou o ambiente de
trabalho.
Disponível em caixas de 50 unids.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
EN149:2001+A1:2009
Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Es�lo pregueado
+ Preta ou Azul Escuro

Encomendar

0,

08€

Unid.

Nome

Máscara de Proteção Facial FPP1 Preta

Referência

MASFFP1BLK

Nome

Máscara de Proteção Facial FPP1 Azul Escuro

Referência

MASFFP1BLU

Máscaras Descartáveis
Pack Máscaras FFP1 - 5 Unidades
Máscaras faciais sem látex, sem ﬁbra de vidro, hipoalérgicas, com
elás�cos. As máscaras faciais ajudam a evitar que par�culas grandes
expelidas pelo u�lizador (por exemplo, saliva, muco) a�njam o doente ou
o ambiente de trabalho.
Disponível em Pack de 5 unids.

(NÃO RECOMENDADO PAR A USO MÉDICO)

Segurança
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN149:2001+A1:2009

Caracterís�cas
+ 3 Camadas
+ Elás�cos e clipe nasal ajustável
+ Azuis

Encomendar

0,

25€

Nome

Pack Máscaras FFP1 - 5 Unidades

Referência

MAFFP1EMS05

Pack

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Viseiras
Protetoras

A utilização deste equipamento impede
que gotículas respiratórias produzidas
por contactos cuja proximidade não se
consegue evitar atinjam diretamente a
face de quem a usa e as suas próprias
gotículas também serão, em parte, retidas
na parte interna. Adicionalmente,
impede que as pessoas toquem na cara,
ajudando a lembrar a boa prática de não
tocar na cara sem lavar as mãos, de
forma a impedir a infeção. A sua limpeza
é muito fácil, podendo ser feita com
água e sabão, água com lixivia (uma
parte de lixívia para 49 medidas de
água) ou passagem com álcool a 70%,
dependedo do material da mesma.
A sua segurança está em jogo.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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Viseiras Protetoras
Viseira c / Elástico e Esponja
Ideal para quem lida com o público, saúde, comércio e empresas.
Confortável e muito leve. Fabricado em polímero PET transparente e
super-resistente. Vem com ﬁxação elás�ca que pode ser ajustada de
acordo com o u�lizador. Apoio de cabeça em espuma de média
densidade para maior conforto. Forma anatômica (ajusta-se automa�camente ao diâmetro da cabeça).

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN 166:2001

Caracterís�cas
+ Polímero PET super resistente
+ Transparente e espuma branca
+ Comprimento 250 +/- 3 mm
Largura 250 +/- 3 mm

Encomendar

0,

55€

Nome

Viseira c / Elás�co e Esponja

Referência

VIPLAACV01

Unid.

Viseiras Protetoras
Viseira de Plástico Premium
O ar�go é ideal para ser u�lizado em diversos locais, como por exemplo
em hospitais, farmácias, locais de atendimento ao público, comércio,
trabalhos de limpeza, indústria, até mesmo para a área da serralharia.
Fabricado em PET virgem com alta visibilidade para ser resistente aos
impactos.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN 166:2001

Caracterís�cas
+ Fabrico Nacional
+ Viseira: PET Virgem
+ Produto 100% reciclável
+ Peso: 89gr

Encomendar

1,

75€

Nome

Viseira de Plás�co Premium

Referência

VIPRPFNV02

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Viseiras Protetoras
Viseira Plástico c/ Elástico
Feito de policarbonato claro rígido (PC) e APET, leve e durável, confortável de usar. O arnês de cabeça garante um ajuste confortável para a
maioria dos tamanhos de cabeça. Composto por uma estrutura reu�lizável e viseira descartável de troca rápida. Ideal para quem lida com o
público, saúde, comércio e empresas.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN 166:2001

Caracterís�cas
+ PC e APET
+ Transparente e elás�co branca
+ Forma anatômica

Encomendar

0,

55€

Nome

Viseira Plás�co c/ Elás�co

Referência

VICEPAVD4T

Unid.

Viseiras Protetoras
Viseira Proteção Nariz e Boca c/ Apoio Para Queixo
Proporciona isolamento de salpicos e par�culas em áreas par�cularmente sensíveis, tais como o nariz e a boca. Fácil de desinfetar após cada
u�lização e especialmente concebida para situações em que é necessário
tornar a boca visível (reuniões, leitura dos lábios por surdos-mudos).
Protetor de queixo e cómodo elás�co para a cabeça.

Segurança Cer�ﬁcada
+ Testadas como EPI, de
acordo com a norma
2016/425 (CE class 1)
EN 166:2001

Caracterís�cas
+ PET
+ Transparente
+ Peso: 85gr

Encomendar

0,

80€

Nome

Viseira Proteção Nariz e Boca c/ Apoio Para Queixo

Referência

VIPLAKVV03

Unid.

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor

Óculos de
Proteção

Os óculos são um EPI (equipamento de
protecção individual) para protecçao dos
olhos, reutilizável, para uso em ambiente
proﬁssional, ou como protecção contra
aerossois contaminados por germes.
Apropriado para protecçao contra covid-19. Especiamente recomendados para
pessoas que usam lentes de contacto,
uma vez que têm a superﬁice ocular
exposta e têm mais tendencia a tocarem
nos olhos inúmeras vezes ao longo do
dia, protegendo-se assim do risco de
infecção. Deve ser lavado com água e
sabão após cada utilização. Não utilizar
álcool.
A sua segurança está em jogo.

Gostaria de ter mais informações?
Para mais informações, aceda ao nosso site:
www.enerrepharma.com
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1,50€

Unid.

Óculos de Proteção
Oculos de Proteção completa c/Válvulas Respiradoras
Indicado para proteger os olhos contra impactos de par�culas
volantes mul�direcionais. Armação confeccionada em uma única
peça de PVC ﬂexível transparente que cobre toda a região em torno
dos olhos do u�lizador, com sistema de ven�lação indireta, visor de
policarbonato incolor, proporcionando maior durabilidade e ó�ma
resistência.

0,

Caracterís�cas
+ Plás�co ﬂexível
+ Incolor
+ Valvulado
+ Policarbonato
+ An�-Embaciante

Encomendar

Caracterís�cas
+ Policarbonato
+ Contra Impacto
+ Sobreposição aos
óculos graduados
+ Proteção contra raios
UVA e UVB.

Encomendar

Nome

Óculos com Válvulas

Referência

OCPRCVRS02

75€

Unid.

Óculos de Proteção
Oculos de Proteção em Plástico
Óculos de proteção mul�funcionais. Além de protegerem, estes
óculos são resistentes a impactos e garantem uma elevada luminosidade, o que os torna ideais quer para o uso em contexto proﬁssional,
quer para proteção pessoal em a�vidades lúdicas quer contra o
contágio de COVID-19, uma vez que protegem contra salpicos de
líquidos, areias e poeiras.

Nome

Óculos de Proteção em Plás�co

Referência

OCPRPLTS03

*Aos valores apresentados acresce IVA conforme taxa em vigor
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Contatos

Todos os nossos produtos são certiﬁcados
e respeitam as normas exigidas.
A nossa Equipa ao seu dispor.
LOURENÇO ROSA
00351 918 650 000
lourenco.rosa@enerrepharma.com
CARLOTA SOUZA PINTO
00351 919 369 036
csouzapinto@enerrepharma.com
JOSÉ FORTES
00351 919 281 647
jose.fortes@enerrepharma.com

Outros contactos gerais:
+351 21 390 3275 | geral@enerre.com | comercialpharma@enerrepharma.com
www.enerrepharma.com
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Apontamentos

