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A Division from MESCLACENÁRIO SA.
Uma Divisão da MESCLACENARIO SA.
mesclacenario.com

A Mesclacenário SA desenvolveu através 
das suas Áreas de Negócio de Trading e    
Representação de Negócios um novo       
projeto denominado PROMED - Produtos 
Protecção Médica.  É objectivo deste    
projecto disponibilizar produtos de          
qualidade certificada, com resposta rápida 
a partir dos seus armazéns em Portugal e 
Espanha, e de forma flexível de acordo com 
as diferentes necessidades de cada cliente - 

institucional ou particular.

Meclacenário SA developed through its   
Business Areas - Trading and Business       
Representat ion Services - a new project called 
PROMED - Medical Protective Services.  
The aim of this project is to provide certi f ied 
quality products, with a quick response from 
Logistics Facil i t ies in Portugal and Spain, and 
with a f lexible market approach way according 
to the diferent needs of each cl ient - corporate 

or   private  consultant.
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5. FLOMED 9000 Basic Protection Coverall - Single Use - Non-Woven - 1 Layer - 40 g/m2
FLOMED 9000 Fato Completo de Proteção Básico - Uso Único - Não-Tecido - 1 Camada - 40 gr/m2

FLOMED 9400 Protection Coverall - Single Use - Non-Woven - 3 Layers - 40 g/m2
FLOMED 9400 Fato Completo de Proteção - Uso único - Não-Tecido - 3 Camadas - 40 gr/m2 7.

9. FLOMED 9500 Protective Hooded Coverall - Type 5B/6B - Single Use - 55 g/m2
FLOMED 9500 Fato Completo de Proteção - Tipo 5B/6B - Uso Único - 55 gr/m2 

FLOMED 9700 Sealed Protective Hooded Coverall - Type 3B/4B - Single Use - 55 g/m2
FLOMED 9700 Fato Completo de Proteção Selado - Tipo 3B/4B - Uso Único - 55 gr/m211.

FLOMED 9100 Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2
FLOMED 9100 Cobre-Botas de Proteção  - Uso Único - 55 gr/m213.

FLOMED 9300 Sealed Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2
FLOMED 9300 Cobre-Botas de Proteção Seladas - Uso Único - 55 gr/m215.

FLOMED 8060 - Visitors Gown - Single Use -  Versions 35 g/m2 and 20 g/m2  
FLOMED 8060 - Bata para Visitantes - Uso único - Versões 35 gr/m2 e 20g/m2 21.

FLOMED 8130 - Visitors Gown - Single Use - 35g /m2  
FLOMED 8130 - Bata para Visitantes - Uso único - 35 gr/m2 27.

FLOMED 8145 - Protective Gown Category III - Single Use - 55 gr/m2 
FLOMED 8145 - Bata de Protecção Categoria III - Single Use - 55 gr/m229.

FLOMED 8120 - Isolation Gown - Level 3 - Single Use - 40 g /m2   
FLOMED 8120 - Bata de Isolamento - Level 3 - Uso único - 40 gr/m2 25.

FLOMED 8100 - Isolation Gown - Level 2 - Single Use - 40 gr/m2  
FLOMED 8100 - Bata de Isolamento - Nível 2 - Uso único - 40 gr/m223.

COVERALLS | FATOS COMPLETOS DE PROTEÇÃO

OVERBOOTS / OVERSHOES | COBRE - BOTAS / SAPATOS

FLOMED 9110 - Anti-Slip Protective Overshoes - Single Use - 55 g /m2  
FLOMED 9110 - Cobre-Sapatos Antiderrapante - Uso único - 55 gr/m2 17.

FLOMED 8500 Heavy-duty Tri-layer Shoe Cover - Single Use - 40 gr/m2 
FLOMED 8500 Cobre-Botas - Uso único - 40 gr/m2

19.

GOWNS | BATAS

Cat_v18_Prot.Cloth_30-10-20



Index

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

4.

35. FLOMED 8150S - Surgical Gown Sterilised - Level 2 - Single Use -  40 gr/m2
FLOMED 8150S - Bata Cirúrgica Esterílizada - Nível 2 - Uso Único - 40 gr/m2

37. FLOMED 8300 - Bou�ant Cap - Single Use - 12 g /m2  
FLOMED 8300 - Touca - Uso único - 12 gr/m2 

FLOMED 8360 Tri-layer Oversleeves - Single Use - 40 gr/m2 
FLOMED 8360 Manguito - Uso único - 40 gr/m2

41.

FLOMED 8510 Tri-layer Leg Cover - Single Use - 40 g/m2 
FLOMED 8510 Perneira -  Uso único - 40 g/m2

43.

FLOMED 6000 & 6100 - Surgical Pyjamas - Reusable - 145 gr/m2 
FLOMED 6000 & 6100 - Pijama Cirúrgico - Reutilizável - 145 gr/m2

45.

FLOMED 6300 & 6400 - Surgical Pyjamas - Single Use - 40 gr/m2 
FLOMED 6300 & 6400 - Pijama Cirúrgico - Uso único - 40 gr/m2

47.

FLOMED 6600 & 6700 - Surgical Pyjamas - Single Use - 35 gr/m2 
FLOMED 6600 & 6700 - Pijama Cirúrgico - Uso único - 35 gr/m2

49.

Warnings
Alertas

51.

Contacts
Contactos

53.

Guia de Tamanhos
Size Guide

52.

39. FLOMED 8340 Tri-layer Hood - Single Use - 40 g/m2 
FLOMED 8340 Cogula - Uso único - 40 g/m2

FLOMED 8140S - Reinforced Surgical Gown Sterilized - Level 4 - Single Use - 40 gr/m2
FLOMED 8140S - Bata Cirúrgica Reforçada Esterílizada - Nível 4 - Uso Único - 40 gr/m2

33.

FLOMED 8100S - Surgical Gown Sterilised - Level 2 - Single Use - 40 gr/m2
FLOMED 8100S - Bata Cirúrgica Esterilizada - Nivel 2 - Uso único - 40 gr/m2 31.

STERILIZED GOWNS | BATAS ESTERILIZADAS

SURGICAL PYJAMAS | PIJAMAS CIRÚRGICOS

OTHER COMPLEMENTARY ELEMENTS | OUTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARES
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FLOMED 9700 Disposable Protective Hooded Coverall Type 3B/4B - 55 g/m2

FLOMED 9700 Fato Completo de Proteção Descartável tipo 3B/4B - 55 gr/m2

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

FLOMED 9000 Basic Protection Coverall - Single Use - Non-Woven - 1 Layer - 40 g/m2

FLOMED 9000 Fato Completo de Proteção Básico - Uso Único - Não-tecido - 1 Camada - 40 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Polyethylene Spunbond single-layer non-woven 
material - Strong and durable, o�ers light protection 
for non-toxic environment.
•  Skin-friendly.
•   Elasticated waist, ankles, and wrists provide 
convinience and freedom of movements.
•   Front zipper for confortable �tting for additional 
protection.
•  Storm �ap contains adhesive for additional 
protection.
•  Latex-free.
•  Single Use | Unisex.
•  Available in colours: White, Blue.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Material não-tecido de 3 camadas SMS - resistente, 
oferece proteção ligeira ambientes não-tóxicos.  
• Confortável ao toque.
•  Cintura, tornozelos e pulsos elásticos proporcionam 
conveniência e liberdade de movimentos.
•  Zipper frontal com aba para proteção confortável e 
proteção adicional.
•  Aba contém �ta adesiva para proteção adicional.
•  Sem látex.
•  Uso único | Unissexo.
•  Disponível nas cores: Branco, Azul.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I. Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I - Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Front
Frente

Back
Traseira

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.
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SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

ZIPPER

Polyethylene Spunbond non woven
Não-tecido Spunbond, Polipropileno

THREAD

FECHO

FIO

40 ± 5 g/m2

Polyester
Poliéster

Poliéster
Polyester Braid

SUIT FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO FATO

PESO DO MATERIAL

TAMANHO

S 97-104 cm

M 104-112 cm

112-120 cm

120-128 cm

128-136 cm

136-144 cm

144-152 cm

L

XL

XXL

3XL

4XL

163-169 cm

169-177 cm

177-184 cm

184-192 cm

192-199 cm

199-207 cm

207-210 cm

ALTURA PEITO 

SIZE HEIGHT CHEST 

MATERIALS   |   MATERIAIS

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C e com a humidade relativa abaixo dos 80%.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção da 
roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado, como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  Store within the temperature range - 5 º C to + 25 º C and with the relative humidity below 80%.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior to 
removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

WARNINGS |  ALERTAS

•  For full protection, tape along length of storm �ap; tape cu�s, ankles and hood to suitable, additional personal 
protective equipment.

•  Para proteção total, coloque �ta adesiva ao longo da aba de proteção, prenda os punhos, tornozelos e capuz aos 
equipamentos de proteção individual adicionais adequados.  
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FLOMED 9400 Protection Coverall - Single Use - Non-Woven - 3 Layers - 40 g/m2

FLOMED 9400 Fato Completo de Proteção - Uso único - Não-tecido - 3 Camadas - 40 gr/m2 

KEY FEATURES

•  SMS 3 layers non-woven material - Strong and 
durable, o�ers light protection for non-toxic 
environment.
•  Skin-friendly.
•   Elasticated waist, ankles, and wrists provide 
convinience and freedom of movements.
•   Front zipper for confortable �tting for additional 
protection.
•  Storm �ap contains adhesive for additional 
protection.
•  Latex-free.
•  Single Use | Unisex.
•  Available in colours: White, Blue.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Material não-tecido de 3 camadas SMS - resistente, 
oferece proteção ligeira ambientes não-tóxicos.  
• Confortável ao toque.
• Cintura, tornozelos e pulsos elásticos proporcionam 
conveniência e liberdade de movimentos.
• Zipper frontal com aba para proteção confortável e 
proteção adicional.
• Aba contém �ta adesiva para proteção adicional.
• Sem látex.
•  Uso único | Unissexo.
•  Disponível nas cores: Branco, Azul.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I. Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I - Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Front
Frente

Back
Traseira

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.
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SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

ZIPPER

SMS non woven
Não-tecido SMS

THREAD

FECHO

FIO

40 g/m2

Polyester
Poliéster

Poliéster
Polyester Braid

SUIT FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO FATO

PESO DO MATERIAL

TAMANHO

S 97-104 cm

M 104-112 cm

112-120 cm

120-128 cm

128-136 cm

136-144 cm

144-152 cm

L

XL

XXL

3XL

4XL

163-169 cm

169-177 cm

177-184 cm

184-192 cm

192-199 cm

199-207 cm

207-210 cm

ALTURA PEITO 

SIZE HEIGHT CHEST 

MATERIALS   |   MATERIAIS

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C e com a humidade relativa abaixo dos 80%.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado, como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  Store within the temperature range - 5 º C to + 25 º C and with the relative humidity below 80%.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If Tation procedures should be followed prior to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

8.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

WARNINGS |  ALERTAS

•  For full protection, tape along length of storm �ap; tape cu�s, ankles and hood to suitable, additional personal 
protective equipment.

•  Para proteção total, coloque �ta adesiva ao longo da aba de proteção, prenda os punhos, tornozelos e capuz aos 
equipamentos de proteção individual adicionais adequados.  
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FLOMED 9500 Protective Hooded Coverall - Type 5B/6B - Single Use - 55 g/m2

FLOMED 9500 Fato Completo de Proteção - Tipo 5B/6B - Uso Único - 55 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Provides preliminary protection against dust and 
light liquid splashes.
•  Elasticated waist, ankles, and wrists provide 
convenience and freedom of movements.
•  Front zipper with storm �ap for comfortable 
�tting and additional protection. 
•  Storm �ap contains adhesive for additional 
protection.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Single Use | Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Oferece proteção preliminar contra poeira e 
irrigação de líquidos leves.
• Cintura, tornozelos e pulsos elásticos 
proporcionam conveniência e liberdade de 
movimentos.
• Zipper frontal com aba para proteção confortável e 
proteção adicional.
• Aba contém �ta adesiva para proteção adicional.
• Material com pouca geração de �bras e 
revestimento anti-estático.
•  Uso único | Unissexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria III. Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 
2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category III - Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

Front
Frente

Back
Traseira

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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WARNINGS |  ALERTAS

•  For full protection, tape along length of storm �ap; tape cu�s, ankles and hood to suitable, additional personal 
protective equipment.

•  Para proteção total, coloque �ta adesiva ao longo da aba de proteção, prenda os punhos, tornozelos e capuz aos 
equipamentos de proteção individual adicionais adequados.  
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STORAGE & DISPOSAL

•  These coveralls may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV  light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Estes fatos completos podem ser armazenados entre 15 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz 
   UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente. Se as roupas 
estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção da roupa.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

ZIPPER

Microporous polyethylene laminate PPSB non woven
Laminado de polietileno microporoso PPSB não-tecido

THREAD

FECHO

FIO

 55 ±  3 g/m2

Polyester
Poliéster

Poliéster
Polyester Braid

SUIT FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO FATO

PESO DO MATERIAL

TAMANHO

S 33-36 in 84-92 cm

M 36-39 in 92-100 cm

39-43 in 100-108 cm

43-45 in 108-115 cm

45-49 in 115-124 cm

49-52 in 124-132cm

52-55 in 132-140cm

L

XL

XXL

3XL

4XL

  64-67 in 164-170 cm

66-69 in 167-176 cm

  69-71 in 174-181 cm

70-74 in 179-187 cm

  73-76 in 186-194 cm

76-78 in 194-200 cm

78-81 in 200-206 cm

ALTURA PEITO 

SIZE HEIGHT CHEST 

MATERIALS   |   MATERIAIS

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro
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FLOMED 9700 Protective Hooded Coverall - Type 3B/4B - Single Use - 55 g/m2

FLOMED 9700 Fato Completo de Proteção - Tipo 3B/4B - Uso Único - 55 gr/m2

KEY FEATURES

•  High levels of chemical hold out and mechanical strenght.
•  Seams are taped with a multi-layer co extruded tape which 
o�ers a consistent seal and barrier to hazardous dusts and 
high-pressure liquid jets.
•  Elasticated waist, ankles, and wrists provide convenience and 
freedom of movements.
•  Front zipper with storm �ap for comfortable �tting and 
additional protection. 
•  Storm �ap contains adhesive for additional protection.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Single Use | Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Alto nível de resistência química e resistência mecânica.
• As costuras são coladas com uma �ta extrudida de várias 
camadas, que oferece uma barreira a substâncias perigosas na 
forma de poeiras ou jatos líquidos de alta pressão.
• Cintura, tornozelos e pulsos elásticos proporcionam conveniência 
e liberdade de movimentos.
• Zipper frontal com aba para proteção confortável e proteção 
adicional.
• Aba contém adesivo para proteção adicional.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
•  Uso único | Unissexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria III -  Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category III - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

11.
MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Front
Frente

Back
Traseira
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ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Estes fatos completos podem ser armazenados entre 15 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição á luz 
UV.                                                     
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente. Se as roupas estive-
rem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção da roupa.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

STORAGE & DISPOSAL

•  These coveralls may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV  light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.                                         
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

TAMANHO

S 33-36 in 84-92 cm

M 36-39 in 92-100 cm

39-43 in 100-108 cm

43-45 in 108-115 cm

45-49 in 115-124 cm

49-52 in 124-132cm

52-55 in 132-140cm

L

XL

XXL

3XL

4XL

  64-67 in 164-170 cm

66-69 in 167-176 cm

  69-71 in 174-181 cm

70-74 in 179-187 cm

  73-76 in 186-194 cm

76-78 in 194-200 cm

78-81 in 200-206 cm

ALTURA PEITO 

SIZE HEIGHT CHEST 

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

SUIT FABRIC

FABRIC WEIGHT

ZIPPER

Microporous polyethylene laminate PPSB non woven
Laminado de polietileno microporoso PPSB não-tecido

THREAD

MATERIAL DO FATO

PESO DO MATERIAL

FECHO

FIO

 55 ± 3 g/m2

Polyester
Poliéster

SEAM TAPE

TAPA COSTURAS

Top layer : Spunbond anti-bacterial non-woven
Bottom layer : Polypropylene water-proof �lm

Camada superior: Spunbond anti-bacteriano não tecido
Camada inferior: Filme de polipropileno à prova de água.

Poliéster
Polyester Braid

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

12.

WARNINGS |  ALERTAS

•  For full protection, tape along length of storm �ap; tape cu�s, ankles and hood to suitable, additional personal 
protective equipment.

•  Para proteção total, coloque �ta adesiva ao longo da aba de proteção, prenda os punhos, tornozelos e capuz aos 
equipamentos de proteção individual adicionais adequados.  

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.
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PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

 

    FLOMED 9100 Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2

 

FLOMED 9100 Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2

FLOMED 9100 Cobre-Botas de Proteção  - Uso Único - 55 gr/m2

KEY FEATURES

•  Anti-Slip  PVC sole.
•  Proven protective barrier to low concentration liquid 
chemicals, liquid and particulate biological hazards.
•  Comfortable to wear featuring breathable microporous 
laminate fabric to reduce the risk of heat stress.
•  Elasticated opening at ankle covering up to mid-calf.
•  Tie fastening improves wearer comfort and safety.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Sola de PVC anti-deslizamento.
• Barreira protetora comprovada para produtos químicos 
líquidos de baixa concentração, líquidos e partículas 
biológicas perigosas.
• Confortável de usar, com tecido laminado microporoso 
respirável para reduzir o risco de stress por calor.
• Abertura elástica no tornozelo, cobrindo até ao joelho.
• Aperto por laço melhora o conforto e a segurança do 
usuário.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
• Uso Único.
• Unissexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 
2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•   Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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8.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

    

Microporous polyethylene laminate PPSB non woven
Laminado de polietileno microporoso PPSB não-tecido

THREAD
FIO

 55 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

OVERBOOTS FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO COBRE BOTAS 

PESO DO MATERIAL

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Estes cobre botas podem ser armazenados entre 15 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção da 
roupa.
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

STORAGE & DISPOSAL

•  These Protective Overboots may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light  
exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment. 
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

SIZE   |   TAMANHO

One Size (Fits size 42 - 46) 
Tamanho único (serve para tamanhos 42 - 46)

MATERIALS   |   MATERIAIS

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

14.

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.
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INTENDED USE  |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.

8.15.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

 

FLOMED 9300 Sealed Protective Overboots - Single Use - 55 g/m2

FLOMED 9300 Cobre-Botas de Proteção Seladas - Uso Único - 55 gr/m2

KEY FEATURES

•  Taped seams.
•  Anti-Slip PVC sole.
•  Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, 
liquid and particulate biological hazards.
•  Comfortable to wear featuring breathable microporous laminate 
fabric to reduce the risk of heat stress.
•  Elasticated opening at ankle covering up to mid-calf.
•  Tie fastening improves wearer comfort and safety.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Costuras seladas.
• Sola de PVC anti-deslizamento.
• Barreira protetora comprovada para produtos químicos líquidos de 
baixa concentração, líquidos e partículas biológicas perigosas.
• Confortável de usar, com tecido laminado microporoso respirável 
para reduzir o risco de stress por calor.
• Abertura elástica no tornozelo, cobrindo até ao joelho.
• Aperto por laço melhora o conforto e a segurança do usuário.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento anti-estático.
• Uso Único.
• Unissexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Cat_v18_Prot.Cloth_30-10-20



8.16.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

STORAGE & DISPOSAL

•  These Protective Overboots may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV  light   
    exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Estes cobre botas podem ser armazenados entre 15 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

MATERIALS   |   MATERIAIS

SIZE   |   TAMANHO

One Size (Fits size 42 - 46) 
Tamanho único (serve para tamanhos 42 - 46)

Microporous polyethylene laminate PPSB non woven
Laminado de polietileno microporoso PPSB não-tecido

THREAD
FIO

 55 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

SEAM TAPE

TAPA COSTURAS

Top layer : Spunbond anti-bacterial non-woven
Bottom layer : Polypropylene water-proof �lm

Camada superior: Spunbond anti-bacteriano não tecido
Camada inferior: Filme de polipropileno à prova de água.

OVERBOOTS FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO COBRE BOTAS 

PESO DO MATERIAL

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.
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FLOMED 9110 - Anti-Slip Protective Overshoes - Single Use - 55 g /m2  

FLOMED 9110 - Cobre-Sapatos Antiderrapante - Uso único - 55 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Category I.
•  Proven barrier protection against low concentration liquid chemicals, 
liquid and particulate biological hazards.
•  The laminated microporous �lm minimises particle shed in cleanrooms.
•  Comfortable to wear, the fabric is able to reduce the risk of heat stress.
•  Elastic open at the at the ankle.
•  Low linting properties.
•  Slip resistant sole.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Categoria I.
•  Barreira protetora comprovada para produtos químicos líquidos de baixa 
concentração, líquidos e partículas biológicas perigosas.
•  O material laminado microporoso minimiza a projeção de partículas em 
espaços desinfectados - sala limpa.
•  Confortável de usar, o material permite reduzir o risco de stress por calor.
•  Acabamento em elástico pelo tornozelo.
•  Material com pouca geração de �bras.
•  Sola antiderrapante.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

Side
Lateral

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

INTENDED USE  |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  Typical applications include Pharmaceutical, Food Processing sectors, among others.

•  Aplicações típicas incluem o ramo Farmacêutico, Processamento de Alimentos, entre outros.

Cat_v18_Prot.Cloth_30-10-20



8.18.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

Microporous laminate PPSB

 55 ± 5  g/m2

MATERIALS   |   MATERIAIS

OVERSHOES FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DO COBRE SAPATOS

PESO DO MATERIAL

THREAD
FIO

SIZE   |   TAMANHO

Single Size - Fits size 38 - 46.
Tamanho único - Serve do tamanho 38 - 46.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado, como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  They may be stored between - 5 º C, + 25 º C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

Laminado microporoso PPSB

Polyester
Poliéster

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.
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FLOMED 8500 Heavy-duty Tri-layer Shoe Cover - Single Use - 40 gr/m2 

FLOMED 8500 Cobre-Botas - Uso único - 40 gr/m2

KEY FEATURES 

•  Protective material with 3 layers.
•  Proven barrier protection against �uids under  medium liquid 
pressure conditions.
•  Breathable SMS fabric provides a comfortable wear.
•  Elasticated openning at both ends.
•  Low linting properties.
•  Latex free.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Material Protector com 3 camadas.
•  Proteção comprovada de barreira contra �uídos em condições de 
média pressão de líquido.
•  Tecido SMS respirável, proporcionando conforto no uso.
•  Abertura elástica em ambas as extremidades.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento anti-estático.
•  Sem látex.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in healthcare settings where expected  risk of exposure to �uid is between low and moderate.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission in healthcare settings.

•  Para utilização em ambientes de cuidados de saúde onde o risco de exposição a �uídos é entre minímo e moderado.
•  Destina-se a proteger contra transmissão de �uídos corporais ou microrganismos em ambientes de cuidados de saúde.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

Side
Lateral
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SIZE   |   TAMANHO

One Size (Fits size 38 - 46) 
Tamanho único (serve para tamanhos 38 - 46)

SMS non woven
SMS não-tecido

THREAD
FIO

40 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

SHOE COVER  FABRIC

FABRIC WEIGHT
MATERIAL DO COBRE BOTAS

PESO DO MATERIAL

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  They may be stored between - 5 º C, + 25 º C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

MATERIALS   |   MATERIAIS

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.
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FLOMED 8060 - Visitors Gown - Single Use - Versions 35 g/m2 and 20 g/m2  

FLOMED 8060 - Bata para Visitantes - Uso único - Versões 35 gr/m2 e 20g/m2 

KEY FEATURES

•  Category I.
•  Side ties eliminated di�culties of tying behind the back.
•  Bound neck with ties.
•  Elasticated cu�s provide convenience.
•  Latex-free.
•  Provided non sterile, should not be used in surgical settings.
•  Single use.
•  Unisex.
•  Available in the colors: 
        •  White and Blue - version 35 g/m2.
        •  White - version 20 g/m2.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Categoria I.
•  Os laços laterais eliminam as di�culdades de fechar pelas costas.
•  Fecho na zona do pescoço com tiras.
•  Punhos elásticos permitem conveniência.
•  Sem látex.
•  Fornecido não esterilizado, não deve ser usado em ambientes 
cirúrgicos.
•  Uso Único.
•  Unissexo.
•  Disponível nas cores: 
        •  Branco e Azul- na versão 35 g/m2.
        •  Branco - na versão 20 g/m2.

Back
Traseira

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  PPE Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

Front
Frente

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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TAMANHO

L 68 cm

 XL 70 cm

110  cm

112  cm

64 cm

65,5 cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH Polypropylene  Spunbond

THREAD
FIO

a)  35 ± 5  g/m2 b)  20 ± 5  g/m2

Polyester
Poliéster

STORAGE & DISPOSAL

•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from direct sun light, sources of hight temperature, and 
solvent vapours.
•  Expected shelf life is three years from the date of manufacture when stored as satated.
•  Replace garment if damage, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care and in accordance with applicable regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

• Armazene na embalagem original em condições secas e limpas, longe da luz direta do sol, fontes de alta temperatura 
e vapores de solvente.
• A vida útil esperada é de três anos a partir da data de fabrico, quando armazenado conforme indicado.
• Substítua a peça de vestuário se houver danos, muita contaminação ou de acordo com as práticas ou regulamentos 
locais de trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado e de acordo com os regulamentos aplicáveis.

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

PESO DO MATERIAL

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in clinical and laboratory settings.
•  Protection from microorganisms and body �uids transferences in isolation situations with low or minimal risk.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•  Para uso em instalações clínicas e laboratoriais.
•  Proteção contra a transferência de microrganismos e �uídos corporais em situações de isolamento, com risco reduzido 
ou mínimo.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron
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FLOMED 8100 - Isolation Gown - Level 2 - Single Use - 40 gr/m2  

FLOMED 8100 - Bata de Isolamento - Uso único - 40 gr/m2

KEY FEATURES

•  Class 1 Protection, as de�ned in CPSC 16 CFR Part 1610.
•  ANSI/AAMI PB70 level 2 barrier protection.
•  Side ties eliminate di�culties of tying behind the back.
•  Velcro® closure on the neck provides an adjustable neckline 
for full coverage.
•  They include functional cu�s constructed of a white knitted 
material.
•  Latex-free.
•  Provided non-sterile, should not be used in surgical settings.
•  Single Use.
•  Unisex.
•  Color: Blue.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Proteção Classe 1, conforme de�nido em CPSC 16 CFR Parte 
1610.
• Barreira de proteção de nível 2 ANSI / AAMI PB70.
• Os laços laterais eliminam as di�culdades de fechar pelas 
costas.
• O fecho de Velcro® no pescoço proporciona um decote 
ajustável que permite uma cobertura total na área.
• Incluí punhos funcionais construidos com malha branca.
• Sem látex.
• Não é estéril, não deve ser usado em ambientes cirúrgicos.
• Uso Único.
• Unissexo.
• Cor: Azul.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  EPI Categoria I -  Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  PPE Category I - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

Front
Frente

Back
Traseira

ANSI/AAMI PB70:2012 - Level 2
EN ISO 14971:2019
EN ISO 15223-1:2016
EN 13795-1:2019
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TAMANHO

L 68 cm

XL 71 cm

74 cm

127 cm

129 cm

131 cmXXL 

64 cm

65,5 cm

67 cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

SMMS non woven, 100% Polypropilene
SMMS não-tecido, 100% Polipropileno

Polyester
Poliéster

Polyester
Poliéster

 40 ± 3  g/m2

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

PESO DO MATERIAL

CUFFS 
PUNHOS

THREAD
TIRA

INTENDED USE  | APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in clinical and laboratory settings.
•  Protection from microorganisms and body �uids transferences in isolation situations with low or minimal risk.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•   Para uso em instalações clínicas e laboratoriais.
•  Proteção contra a transferência de microrganismos e �uídos corporais em situações de isolamento, com risco reduzido 
ou mínimo.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 

STORAGE & DISPOSAL

• Store in dry, clean conditions in original packaging, away from direct sunlight, sources of high temperature, and 
solvent vapours.
• Expected shelf life is 3 years from the date of manufacture when stored as stated.
• Replace garment if damaged, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
• Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Armazene o produto em condições secas e limpas, na embalagem original, longe da luz solar direta, fontes de alta 
temperatura e vapores de solventes.
• A validade é de 3 anos a partir da data de fabricação, quando armazenado conforme indicado.
• Substitua a roupa caso esteja dani�cada, contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro
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FLOMED 8120 - Isolation Gown - Level 3 - Single Use - 40 g /m2   

FLOMED 8120 - Bata de Isolamento -  Nível 3 - Uso único - 40 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Isolation Level 3.
•  Double-sided anti-static property.
•  High breathability prevents sweating.
• Cu�s are knitted and attached to the gown via 
overlock stitching for improved protection.
•  Side ties eliminated di�culties of tying behind the 
back.
•  Adjustable opening with tie waist.
•  This product is provided as non sterile.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Isolamento Nível 3.
•  Propriedade anti-estática de dupla face.
•  Elevada respirabilidade, prevenindo a transpiração .
•  Os punhos são tricotados e presos à bata por meio de 
costura overlock para maior proteção.
•  Os laços laterais eliminam as di�culdades de fechar 
pelas costas.
•  Abertura ajustável com laço na cintura.
•  Este produto é fornecido como não estéril.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 
2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  PPE Category I - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

ANSI/AAMI PB70:2012 - Level 3
EN ISO 14971:2019
EN ISO 15223-1:2016

Back
Traseira

Front
Frente
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2
Single

use
Non sterile

Uso único Não estéril

TAMANHO

S / M 73 cm

L / XL 76 cm

82 cm

125 cm

127 cm

129 cmXXL / 3XL

85 cm

88 cm

91 cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

FABRIC WEIGHT
PESO DO MATERIAL 40  g/m2

MATERIALS   |   MATERIAIS

Polyester
Poliéster

CUFFS 
PUNHOS

INTENDED USE  | APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in clinical and laboratory settings.
•  Protection from microorganisms and body �uids transferences in isolation situations with low or minimal risk.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•   Para uso em instalações clínicas e laboratoriais.
•  Proteção contra a transferência de microrganismos e �uídos corporais em situações de isolamento, com risco reduzido 
ou mínimo.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 
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FLOMED 8130 - Visitors Gown - Single Use - 35g /m2  

FLOMED 8130 - Bata para Visitantes - Uso único - 35 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Category 1 .
•  Side ties eliminated di�culties of tying behind 
the back.
•  Neck ties provide a generous size full coverage 
and �exibility.
•  Provided latex free.
•  Provided non sterile.
•  They include functional cu�s constructed of a 
white knitted material.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Categoria 1.
•  Os laços laterais eliminam as di�culdades de 
fechar pelas costas.
•  O aperto por laços oferece um tamanho generoso, 
cobertura e �exibilidade completas.
•  Fornecido sem látex.
•  Fornecido não esterilizado.
•  Eles incluem punhos funcionais construídas com 
um material branco de malha.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

Front
Frente

Back
Traseira

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 
2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  PPE Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

EN ISO 14971:2019
EN ISO 15223-1:2016

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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TAMANHO

S / M 73 cm

L / XL 76 cm

82 cm

113 cm

115 cm

117 cmXXL / 3XL

85 cm

88 cm

91 cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH Polypropylene  Spunbond

THREAD
FIO

35 ± 40  g/m2

Polyester
Poliéster

STORAGE & DISPOSAL

•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from direct sun light, sources of hight temperature, and 
solvent vapours.
•  Expected shelf life is three years from the date of manufacture when stored as satated.
•  Replace garment if damage, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care and in accordance with applicable regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Armazene na embalagem original em condições secas e limpas, longe da luz direta do sol, fontes de alta temperatura 
e vapores de solvente.
•  A vida útil esperada é de três anos a partir da data de fabrico, quando armazenado conforme indicado.
•  Substitua a roupa caso esteja dani�cada, contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado e de acordo com os regulamentos aplicáveis.

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

PESO DO MATERIAL

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in non clinical areas and laboratory settings.
•  Intended to protect from the transfer of microorganisms in isolation situations.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•  Para uso em laboratórios e áreas não clínicas.
•  Destina-se a proteger a transferência de microrganimos em situações de isolamento.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Polyester
Poliéster

CUFFS 
PUNHOS
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FLOMED 8145 - Protective Gown Category III - Single Use - 55 gr/m2 

FLOMED 8145 - Bata de Protecção Categoria III - Single Use - 55 gr/m2

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria III - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 
2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category III - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

Front
Frente

Back
Traseira

KEY FEATURES

•  Category III.
•  Fluid, liquids and aerosols resistant.
•   Breathable microporous material, reduces stress from 
prolonged use.
•   Interior skin-friendly.
•   Low linting properties.
•  This product is non sterile, it can’t be use in hospital settings.
•  Adjustable opening with tie waist.
•  Side ties eliminated di�culties of tying behind the back.
•  Bound neck with ties.
•  Single use | Unisex.
•  Color: White

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Categoria  III.
• Material resistente a �uídos, liquidos e aerossóis.
• Material microporoso respirável, reduz stress de uso prolongado.
• Interior não irritante à pele.
• Material com pouca geração de �bras.
• Não é estéril, não deve ser usado em ambiente cirúrgicos.
• Abertura ajustável com laço na cintura.
• Os laços laterais eliminam as di�culdades de fechar pelas costas.
• Fecho no pescoço com tiras.
• Uso Único | Unissexo.
• Cor: Branco.
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TAMANHO

L 73 cm

XL 76 cm

82 cm

125 cm

127 cm

129 cmXXL

85 cm

88 cm

91 cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

Polyester
Poliéster

Polyester
Poliéster

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

PESO DO MATERIAL

CUFFS 
PUNHOS

THREAD
TIRA

Microporous  polypropylene laminate nonwoven
Não-tecido microporoso laminado polipropileno

 55 ± 3  g/m2

STORAGE & DISPOSAL

•  Store within the temperature range -5°C to +25°C and with the relative humidity below 80%.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging  away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior to 
removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life is three years from the date of manufacture when stored as stated.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Armazene o produto em condições secas e limpas, na embalagem original, longe da luz solar direta, fontes de alta 
temperatura e vapores de solventes.
•  A validade é de 3 anos a partir da data de fabricação, quando armazenado conforme indicado.
•  Substitua a roupa caso esteja dani�cada, contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in clinical and laboratory settings.
•  Protection from microorganisms and body �uids transferences in isolation situations with low or minimal risk.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•  Para uso em instalações clínicas e laboratoriais.
•  Proteção contra a transferência de microrganismos e �uídos corporais em situações de isolamentos, com risco 
reduzido ou minimo.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amável
Uso único Não lavar

Não branquear Não passar
 a ferro
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FLOMED 8100S - Surgical Gown Sterilised - Level 2 - Single Use - 40 gr/m2

KEY FEATURES

•  Breathable multilayer SMMS fabric.
•  Complies with EN 13795-1:2019 Standard Performance. 
•  Velcro® closure on the neck provides an adjustable neckline for full coverage.
•  They include functional cu�s constructed of a white knitted material.  
•  Packaged with 2 hand towels,  sterilised by ethylene oxide (ETO)
•  Meets Class I Normal Flammability as de�ned in CPSC 16 CFR Part 1610.  
•  Side ties eliminated di�culties of tying behind the back.
•  Full protection against �uids under medium liquid pressure conditions.
•  Latex free.
•  Single-use
•  Unisex.
•  Color: Blue.

Front
Frente

Back
Traseira

FLOMED 8100S - Bata Cirúrgica Esterilizada - Nivel 2 - Uso único - 40 gr/m2 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Tecido respirável SMMS com múltiplas camadas.
•  Em conformidade com EN 13795-1: 2019 Padrão de Desempenho.
•  O fecho de Velcro® no pescoço permite um decote ajustável para cobertura total.
•  Incluem punhos funcionais feitos de malha branca.
•  Embalado com 2 toalhas de mão, esterilizado por óxido de etileno (ETO).
•  Conformidade com In�amabilidade Normal Classe I, de�nido em CPSC 16 CFR 
Parte 1610.
•  Os laços laterais eliminam as di�culdades de fechar pelas costas.
•  Proteção total contra �uídos em condições de média pressão de líquido.
•  Sem latéx.
•  Uso único. 
•  Unissexo.
•  Cor: Azul.

Sterile packaged product
Produto embalado esterilizado

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Marcação CE em conformidade com a Diretiva 93/42 / EEC sobre Dispositivos Médicos. 
•  Classe 1 - Estéril. Corpo Noti�cado: 0123
•  Em conformidade com o sistema de classi�cação de barreiras de proteção AAMI Nível 2,  e os requisitos mínimos associados 
para o desempenho de barreira a líquido do vestuário de proteção e têxteis médicos com base nos padrões ANSI. 

Protection Levels – EU applicable Standards

•  CE marked as per 93/42/EEC Directive on Medical Devices. 
•  Class 1 - Sterile. Noti�ed Body: 0123
•  Compliance with AAMI Protective Barriers classi�cation system Level 2 and the associated minimum requirements for 
the liquid barrier performance of protective apparel and drapes based on ANSI standards. 

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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L 68 cm

XL 71 cm

74 cm

127 cm

129 cm

131 cmXXL 

64 cm

65,5 cm

67 cm

SIZE SLEEVE LENGTH BODY LENGTHCHEST WIDTH 

SIZE CHART | TABELAS de MEDIDAS     MATERIALS | MATERIAIS

FABRIC 

FABRIC WEIGHT

SMMS nonwoven, 100% Polypropylene
SMMS não-tecido, 100% Polipropileno

THREAD

MATERIAL

PESO DO MATERIAL

FIO

 40 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster
Polyester
Poliéster

KNIT CUFFS
PUNHOS DE MALHA

TAMANHO COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

COMPRIMENTO 
DO CORPO

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in surgical settings where expected risk of exposure to �uid is between low and moderate.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission during surgery.
 
•  Para uso em ambientes cirúrgicos, onde o risco de exposição a �uídos corporais está entre minímo e moderado.
•  Proteção contra �uídos corporais ou microrganismos durante a cirurgia.

STORAGE & DISPOSAL

•  Store in dry, clean conditions in original packaging, away from direct sunlight, sources of  high temperature, and solvent 
vapours.
•  Expected shelf life is three years from the date of manufacture when stored as stated.
•  Replace garment if damaged, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
•  Handle and dispose of contaminated garments  with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

• Armazene em condições secas e limpas na embalagem original, longe da luz solar direta, fontes de alta temperatura e vapores 
de solventes.
• A vida útil esperada é de três anos a partir da data de fabrico, quando armazenado conforme indicado.
• Substitua a roupa se estiver dani�cada, muito contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

STERILIZED PACKAGING | EMBALAMENTO ESTERILIZADO

•  Unit packaging: Each gown is individually book folded and packaged into a FFS (Form/Fill/Seal) peal-bag, with 1 
traceability sticker. 
•  Barcoding: GS1-128 symbology, linear, on unit packaging.  

•  Embalagem da unidade: Cada bata é individualmente dobrada em livro e embalada em um saco plástico FFS (Form / Fill / 
Seal), com um identi�cador de rastreabilidade.
•  Código de barras: simbologia GS1-128, linear, na embalagem da unidade.

LIMITED USE | LIMITES de UTILIZAÇÃO      

2
Single

use

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

FlammableDo not
wash

Do not
bleach

Do not
iron
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FLOMED 8140S - Reinforced Surgical Gown Sterilized - Level 4 - Single Use - 40 gr/m2

FLOMED 8140S - Bata Cirúrgica Reforçada Esterílizada - Nível 4 - Uso Único - 40 gr/m2

KEY FEATURES

• Class 1 Protection, as de�ned in CPSC 16 CFR Part 1610.
• Complies with EN 13795-1:2019 High Performance.
• Conforms with ANSI/AAMI PB70 level 4 barrier protection for surgical apparel.
• Velcro® closure on the neck provides an adjustable neckline for full coverage.
• They include functional cu�s constructed of a white knitted material.  
• Poly-reinforcement on critical zones - Front and Arms.
• Packaged with 2 hand towels and sterilised by ethylene oxide (ETO) and latex-free.
• Single-use | Unisex.
• Available color: Blue.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Proteção Classe 1, conforme de�nido em CPSC 16 CFR Parte 1610.
•  Em conformidade com a norma EN 13795-1:2019, de alta performance.
•  Barreira de proteção em vestuário cirúrgico, Nível 4, conformidade com ANSI/AAMI PB70.
• O fechamento de Velcro® no pescoço fornece um decote ajustável para cobertura total.
• Incluí punhos funcionais construidos com malha branca.
• Poli-reforço em zonas críticas - Frente e Braços.
• Embalado com 2 toalhas de mão, esterilizado por óxido de etileno (ETO) e sem látex.
• Uso Único | Unissexo.
• Cor disponível: Azul.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Estéril - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC.
•  Em conformidade com o sistema de classi�cação de barreiras de proteção AAMI Nível 4, e os requisitos mínimos associados 
para o desempenho de barreira a líquido do vestuário de proteção e têxteis médicos com base nos padrões ANSI. 

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Sterile - Medical Device Directive 93/42 EEC.
•  Compliance with AAMI Protective Barriers classi�cation system Level 4 and the associated minimum requirements for 
the liquid barrier performance of protective apparel and drapes based on ANSI standards. 

Front
Frente

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in surgical settings where expected risk of exposure to �uid is high.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission during surgery.
 
•  Para uso em ambientes cirúrgicos , onde o risco esperado de exposição a �uídos é alto.
•  Proteção contra �uídos corporais ou microrganismos durante a cirurgia.
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TAMANHO

 M 66 cm

M-LONG 66 cm

68 cm
68 cm

71 cm

71 cm

125 cm

127 cm
127 cm

129 cm

149 cm

L

62,5 cm

64  cm
64  cm
66  cm

74 cm

74 cm

147 cm

131 cm

151 cm

L-LONG

65,5  cm

67,5  cm

67  cm

69  cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH
COMPRIMENTO 

DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

XL 

XL-LONG

2XL

2XL-LONG

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

SMS Polypropilene, PE Laminate
SMS  Polipropileno, PE Laminado

SMS Polypropilene
SMS  Polipropileno

Polyester
Poliéster
Polyester
Poliéster

 60  g/m2

   40 g/m2 

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

FRONT & ARMS
FRENTE & BRAÇOS

BACK
TRASEIRA

FRONT & ARMS
FRENTE & BRAÇOS

BACK
TRASEIRA

PESO DO MATERIAL

CUFFS 
PUNHOS

THREAD
TIRA

STORAGE & DISPOSAL

• Store in dry, clean conditions in original packaging, away from direct sunlight, sources of high temperature, and 
solvent vapours.
• Expected shelf life is 3 years from the date of manufacture when stored as stated.
• Replace garment if damaged, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
• Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Armazene o produto em condições secas e limpas, na embalagem original, longe da luz solar direta, fontes de alta 
temperatura e vapores de solventes.
• A validade é de 3 anos a partir da data de fabricação, quando armazenado conforme indicado.
• Substitua a roupa caso esteja dani�cada, contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

STERILIZED PACKAGING | EMBALAMENTO ESTERILIZADO

•  Unit packaging: Each gown is individually book folded with a CSR wrap and packaged into a FFS (Form/Fill/Seal) 
peal-bag, with 2 traceability sticker. 
•  Barcoding: GS1-128 symbology, linear, on unit packaging.  

•  Embalagem da unidade: Cada bata é individualmente dobrada em livro com um papel CSR e embalada em um saco 
plástico FFS (Form / Fill / Seal), com 2 identi�cadores de rastreabilidade.
•  Código de barras: simbologia GS1-128, linear, na embalagem da unidade.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro
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FLOMED 8150S - Surgical Gown Sterilised - Level 2 - Single Use -  40 gr/m2

FLOMED 8150S - Bata Cirúrgica Esterílizada - Nível 2 - Uso Único - 40 gr/m2

KEY FEATURES

•  Breathable multilayer SSMMS fabric.
• Complies with EN 13795-1:2019 Standard Performance 
• Conforms with ANSI/AAMI PB70 level 2 barrier protection for surgical 
apparel.
• Four ties, and full back closure. 
• They include functional cu�s constructed of a white knitted material.  
• Provided latex-free.
• Packaged with 2 hand towels and sterilised by ethylene oxide (ETO).
• Meets Class I Normal Flammability as de�ned in CPSC 16 CFR Part 
1610. 
• Single-use.
• Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Tecido respirável SSMMS com múltiplas camadas.
•  Em conformidade a norma EN 13795-1:2019.
• Está em conformidade com a barreira ANSI / AAMI PB70 nível 2 proteção 
para vestimentas cirúrgicas.
• Quatro laços e fechamento total nas costas.
• Eles incluem punhos funcionais construídos de um branco material de 
malha.
• Fornecido sem látex.
• Embalado com 2 toalhas de mão e esterilizado por óxido de etileno (ETO).
• Conformidade com In�amabilidade Normal Classe I, como de�nido no 
CPSC 16 CFR Parte 1610.
• Uso único.
• Unissexo.

Front
Frente

Back
Traseira

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Estéril - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC.
•  Em conformidade com o sistema de classi�cação de barreiras de proteção AAMI Nível 2,  e os requisitos mínimos associados 
para o desempenho de barreira a líquido do vestuário de proteção e têxteis médicos com base nos padrões ANSI. 

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Sterile - Medical Device Directive 93/42 EEC.
•  Compliance with AAMI Protective Barriers classi�cation system Level 2 and the associated minimum requirements for 
the liquid barrier performance of protective apparel and drapes based on ANSI standards. 

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.
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TAMANHO

 M 65 cm

L 68 cm

71 cm

125 cm

127 cm

129 cmXL

62,5 cm

64  cm

65,5  cm

74 cm 131 cmXXL 67  cm

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   MATERIALS   |   MATERIAIS

SSMMS non woven, 100% Polypropilene
SSMMS não-tecido, 100% Polipropileno

Polyester
Poliéster

Polyester
Poliéster

 40 ± 3  g/m2

GOWN FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA BATA

PESO DO MATERIAL

CUFFS 
PUNHOS
THREAD

TIRA

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in surgical settings where expected risk of exposure to �uid is between low and moderate.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission during surgery.
 
•  Para uso em ambientes cirurgicos , onde é esperado um risco de exposição de �uídos de baixo a moderado.
•  Proteção contra �uídos corporais ou microrganismos durante a cirurgia.

STORAGE & DISPOSAL

• Store in dry, clean conditions in original packaging, away from direct sunlight, sources of high temperature, and 
solvent vapours.
• Expected shelf life is 3 years from the date of manufacture when stored as stated.
• Replace garment if damaged, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
• Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Armazene o produto em condições secas e limpas, na embalagem original, longe da luz solar direta, fontes de alta 
temperatura e vapores de solventes.
• A validade é de 3 anos a partir da data de fabricação, quando armazenado conforme indicado.
• Substitua a roupa caso esteja dani�cada, contaminada ou de acordo com as práticas ou regulamentações locais de 
trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

STERILIZED PACKAGING | EMBALAMENTO ESTERILIZADO

•  Unit packaging: Each gown is individually book folded and packaged into a FFS (Form/Fill/Seal) peal-bag, with 1 
traceability sticker. 
•  Barcoding: GS1-128 symbology, linear, on unit packaging.  

•  Embalagem da unidade: Cada bata é individualmente dobrada em livro e embalada em um saco plástico FFS (Form / Fill / 
Seal), com 1 identi�cador de rastreabilidade.
•  Código de barras: simbologia GS1-128, linear, na embalagem da unidade.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro
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FLOMED 8300 - Bouffant Cap - Single Use - 12 g /m2  

FLOMED 8300 - Touca - Uso único - 12 gr/m2 

KEY FEATURES

•  Category I.
•  Prevents contamination. 
•  Elasticated closure for a secure �t.
•  Latex-free.
•  Single Use.
•  Unisex.
•  Packaging available:  • 100 units/bag  •  4000 units/case.
•  Available colors: Blue; White; Green.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Categoria I.
•  Previne a contaminação.
•  Acabamento em elástico permite um uso seguro.
•  Sem látex.
•  Uso único.
•  Unissexo.
•  Embalagens disponíveis:  •  100 unid/saco•  4000 unid/caixa.
•  Cores disponíveis: Azul; Branco; Verde.

Side
Lateral

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  PPE Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

• Infection control in healthcare settings, plant disinfection and sanitation, food industry, among others.

• Controle de infecção em instalações de saúde, desinfecção e sanitização de instalações industriais - indústria alimentar, 
entre outras.

Polypropylene  Spunbond

12  g/m2

MATERIALS   |   MATERIAIS

CAP FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA TOUCA

PESO DO MATERIAL
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ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado, como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  They may be stored between - 5 º C, + 25 º C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

SIZE   |   TAMANHO

Single Size - 23 CM (diameter) 
Tamanho único - 23 CM (diâmetro)
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FLOMED 8340 Tri-layer Hood - Single Use - 40 g/m2 

FLOMED 8340 Cogula - Uso único - 40 g/m2

KEY FEATURES

•  Protective material with 3 layers.
•  Proven barrier protection against �uids under medium liquid 
pressure conditions.
•  Breathable SMS fabric provides a comfortable wear.
•  Features a front opening to allow for easy breathing.
•  Low linting properties.
•  Latex-free.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Material Protector com 3 camadas.
•  Barreira de proteção comprovada contra �uídos em condições de 
pressão líquida média.
• Não-tecido SMS respirável para um uso confortável.
• Possui uma abertura frontal para permitir uma respiração fácil.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento anti-estático.
•  Sem látex.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in healthcare settings where expected  risk of exposure to �uid is between low and moderate.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission in healthcare settings.

•  Para utilização em ambientes de cuidados de saúde onde o risco de exposição a �uídos é entre baixo e moderado.
•  Destina-se a proteger contra transmissão de �uídos ou agentes microbianos em ambientes de cuidados de saúde.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.
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SMS non woven
SMS não-tecido

THREAD
FIO

40 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

HOOD FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL DA COGULA

PESO DO MATERIAL

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  They may be stored between - 5 º C, + 25 º C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

SIZE   |   TAMANHO

Single Size 
Tamanho único

MATERIALS   |   MATERIAIS

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 
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FLOMED 8360 Tri-layer Oversleeves - Single Use - 40 gr/m2 

FLOMED 8360 Manguito - Uso único - 40 gr/m2

KEY FEATURES 

•  Protective material with 3 layers.
•  Proven barrier protection against �uids under medium 
liquid pressure conditions.
•  Breathable SMS fabric provides a comfortable wear.
•  Elasticated openning at both ends.
•  Low linting properties.
•  Latex free.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Material Protector com 3 camadas.
•  Proteção comprovada de barreira contra �uídos em condições 
de média pressão de líquido.
•  Tecido SMS respirável proporciona um desgaste confortável.
•  Abertura elástica em ambas as extremidades.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
•  Sem látex.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in healthcare settings where expected  risk of exposure to �uid is between low and moderate.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission in healthcare settings.

•  Para utilização em ambientes de cuidados de saúde onde o risco de exposição a �uídos é entre minímo e moderado.
•  Destina-se a proteger contra transmissão de �uídos corporais ou microrganismos em ambientes de cuidados de saúde.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 
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SMS non woven
SMS não-tecido

THREAD
FIO

40 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL 

PESO DO MATERIAL

SIZE   |   TAMANHO

Single Size,  Length: 40 cm  
Tamanho único, Comprimento: 40 cm

MATERIALS   |   MATERIAIS

Single
use

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  They may be stored between - 5 º C, + 25 º C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.
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FLOMED 8510 Tri-layer Leg Cover - Single Use - 40 g/m2 

FLOMED 8510 Perneira -  Uso único - 40 g/m2

KEY FEATURES

•  Protective material with 3 layers.
•  Proven barrier protection against �uids under medium liquid 
pressure conditions.
•  Breathable SMS fabric provides a comfortable wear.
•  Elasticated opening at both ends. 
•  Low linting properties.
•  Latex-free.
•  Single Use.
•  Unisex.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

•  Material Protector com 3 camadas.
•  Barreira de proteção comprovada contra �uídos em condições 
de pressão líquida média.
• O tecido SMS respirável proporciona um uso confortável.
• Abertura elástica em ambas as extremidades.
• Material com pouca geração de �bras e revestimento 
anti-estático.
•  Sem látex.
•  Uso Único.
•  Unissexo.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1- Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  Category I -  Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

INTENDED USE   |   APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in healthcare settings where expected  risk of exposure to �uid is between low and moderate.
•  Intended to protect from �uid or microbial transmission in healthcare settings.

•  Para utilização em ambientes de cuidados de saúde onde o risco de exposição a �uídos é entre minímo e moderado.
•  Destina-se a proteger contra transmissão de �uídos corporais ou microrganismos em ambientes de cuidados de saúde.
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SMS non woven
SMS não-tecido

THREAD
FIO

40 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

 FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL 

PESO DO MATERIAL

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

•  Devem ser armazenados entre - 5 ° C e 25 ° C no escuro (caixa de papelão) sem exposição à luz UV.
•  Armazene em condições secas e limpas, na embalagem original, longe de vapores de solvente.
•  Deve-se tomar cuidado ao remover roupas contaminadas, para não contaminar o usuário com substâncias perigosas. 
Se as roupas estiverem contaminadas, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos antes da remoção 
da roupa. 
•  Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado, de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
•  Prazo de validade previsto para 3 anos a contar da data de fabrico quando armazenado como indicado. 

STORAGE & DISPOSAL

•  They may be stored between - 5 º C, + 25 º C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from solvent vapours.
•  Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any 
hazardous substances. If garments are contaminated, then decontamination procedures should be followed prior 
to removal of the garment.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care in accordance with applicable local regulations.
•  Expected shelf life in 3 years from date of manufacture when stored as stated.

SIZE   |   TAMANHO

Single Size,  Length: 22cm  
Tamanho único, Comprimento: 22 cm

MATERIALS   |   MATERIAIS

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

Não limpar 
a seco

Não lavar 
a seco

In�amávelUso único Não lavar Não branquear Não passar
 a ferro

44.

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into a bag in pairs.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado aos pares numa embalagem.
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FLOMED 6000 & 6100 - Surgical Pyjamas - Reusable - 145 gr/m2 

FLOMED 6000 & 6100 - Pijama Cirúrgico - Reutilizável - 145 gr/m2

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

KEY FEATURES - FLOMED 6100 - T-SHIRT

•  Reusable.
•  Features two front pockets.
•  Washable at 85ºC, suitable for autoclave washing.
•  Latex-free.
•  Unisex.
•  Color options include Green, Navy and Pink.

KEY FEATURES - FLOMED 6000  - PANTS

•  Features two back pockets.
•  Elasticeted waist and drawstrings for a customisable �t.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - FLOMED 6100 - T-SHIRT

•  Reutilizável.
•  Possui dois bolsos frontais.
•  Lavagem na máquina a 85ºC.
•  Sem látex.
•  Unissexo .
•  As opções de cores incluem Verde, Marinho e Rosa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - FLOMED 6000 - PANTS 

•  Possui dois bolsos traseiros. 
•  Cintura elástica e cordões para um ajuste personalizável.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Front
Frente

Back
Traseira

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.

45.

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

• For use in healthcare settings to prevent of outside clothing to introduce unwanted pathogens.
• For healthcare sta� to use while in duty including doctor, dental and veterinary o�ces.

• Para uso em instalações clínicas, de modo a evitar que roupas externas introduzam patologias indesejadas.
• Para uso  em instalações de saúde na equipa em serviço, incluíndo consultórios médicos, odontológicos e veterinários.
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SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

T-SHIRT   |   T-SHIRT  PANTS   |   CALÇA

TAMANHO COMPRIMENTO TAMANHO 
CINTURA 

SIZE LENGTH WAIST SIZE 

S 105 CM 49 CM

M 107 CM 52 CM
L 110 CM 55 CM

XL 112 CM 58 CM
XXL 115 CM 61 CM

PEITO 
CHEST 

ALTURA 
HEIGHT 

TAMANHO
SIZE

S 59 CM 70 CM

M 61.5 CM 71.5 CM
L 64 CM 73 CM

XL 66.5 CM 74.5 CM
XXL 69.5 CM 76 CM

THREAD
FIO

REUSABLE
REUTILIZÁVEL

145  g/m2

Polyester
Poliéster

Washable at 85ºC
Lavável a 85ºC

65% Poliéster 35% Algodão

MATERIALS   |   MATERIAIS

FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL

PESO DO MATERIAL

65% Polyester 35% Cotton

STORAGE & DISPOSAL 

•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from direct sun light, sources of hight temperature, and 
solvent vapours.
•  Replace garment if damage, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care and in accordance with applicable regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

• Armazene na embalagem original em condições secas e limpas, longe da luz direta do sol, fontes de alta temperatura 
e vapores de solvente.
• Substítua a peça de vestuário se houver danos, muita contaminação ou de acordo com as práticas ou regulamentos 
locais de trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado e de acordo com os regulamentos aplicáveis.

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into 10 units per bag.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado às 10 unidades por embalagem.
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FLOMED 6300 & 6400 - Surgical Pyjamas - Single Use - 40 gr/m2 

FLOMED 6300 & 6400 - Pijama Cirúrgico - Uso único - 40 gr/m2

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

KEY FEATURES - FLOMED 6400 - T-SHIRT

•  Breathable SMS fabric provides a comfortable use.
•  Class 1.
•  Low-linting properties and anti-static coating. 
•  Features two front pockets.
•  Latex-free.
•  Single Use | Unisex.

KEY FEATURES - FLOMED 6300  - PANTS 

•  Features two back pockets. 
•  Elasticeted waist and drawstrings for a customisable �t.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - FLOMED 6400 - T-SHIRT

•  Tecido SMS respirável proporciona um uso confortável.
•  Classe 1.
•  Propriedades de baixo teor de �apos e revestimento antiestático.
•  Possui dois bolsos frontais. 
•  Sem látex.
•  Uso Único | Unissexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - FLOMED 6300 - PANTS 

•  Possui dois bolsos traseiros.
•  Cintura elástica e cordões para um ajuste personalizável.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

• For use in healthcare settings to prevent of outside clothing to introduce unwanted pathogens.
• For healthcare sta� to use while in duty including doctor, dental and veterinary o�ces.

• Para uso em instalações clínicas, de modo a evitar que roupas externas introduzam patologias indesejadas.
• Para uso  em instalações de saúde na equipa em serviço, incluíndo consultórios médicos, odontológicos e veterinários.
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8.48.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

MATERIALS   |   MATERIAIS

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

T-SHIRT   |   T-SHIRT  PANTS   |   CALÇA

TAMANHO
SIZE

S 107 CM

M 109 CM

L 110 CM

XL 112 CM

XXL 113 CM

3XL 115 CM

PEITO 
CHEST 

ALTURA 
HEIGHT 

TAMANHO
SIZE

S 53 CM 73 CM

M 55 CM 75 CM

L 58 CM 77CM

XL 61 CM 79 CM

XXL 65 CM 81 CM

ALTURA 
HEIGHT 

TAMANHO 
CINTURA 

WAIST SIZE 

34 CM

36 CM

38 CM

40 CM

42 CM

44 CM

SMS nonwoven
SMS não-tecido

THREAD
FIO

40 ± 3  g/m2

Polyester
Poliéster

FABRIC

FABRIC WEIGHT

MATERIAL 

PESO DO MATERIAL

STORAGE & DISPOSAL 

•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from direct sun light, sources of hight temperature, and 
solvent vapours.
•  Expected shelf life is three years from the date of manufacture when stored as satated.
•  Replace garment if damage, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care and in accordance with applicable regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

• Armazene na embalagem original em condições secas e limpas, longe da luz direta do sol, fontes de alta temperatura 
e vapores de solvente.
• A vida útil esperada é de três anos a partir da data de fabrico, quando armazenado conforme indicado.
• Substítua a peça de vestuário se houver danos, muita contaminação ou de acordo com as práticas ou regulamentos 
locais de trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado e de acordo com os regulamentos aplicáveis.

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into 10 units per bag.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado às 10 unidades por embalagem.
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8.

 

FLOMED 6600 & 6700 - Surgical Pyjamas - Single Use - 35 gr/m2 

FLOMED 6600 & 6700 - Pijama Cirúrgico - Uso único - 35 gr/m2

KEY FEATURES - FLOMED 6700 - T-SHIRT

•  Made from breathable, �uid-resistant multi-layer material.
•  Disposable scrub shirts are available with a V-neck or a round neck and 
feature one chest pocket. 
•  Single use.
•  Unisex.

KEY FEATURES - FLOMED 6600  - PANTS

•  Available with a drawstring waist or elastic waist and have one pocket for 
essentials.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - FLOMED 6700 - T-SHIRT

•  Fabricado em material de multiplas camadas, respirável e resistente a �uídos.
•  Decote em V  ou decote redondo e apresenta um bolso no peito.
•  Uso único.
•  Unissexo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - FLOMED 6600 - PANTS

•  Disponível com cintura com cordão ou cintura elástica e tem um bolso para 
essenciais.

MANUFACTURING UNDER    |    PRODUÇÃO SOB  ISO 13485:2016 Medical Devices Managemts System.

Níveis de Protecção – Normas EU aplicáveis

•  Classe 1 - Directiva de Dispositivo Médico 93/42 EEC e 2007/47/EC.
•  EPI Categoria I - Regulamento de Equipamentos de Proteção Individual, Diretiva da Comunidade Europeia 2016/425.

Protection Levels – EU applicable Standards 

•  Class 1 - Medical Device Directive 93/42 EEC and 2007/47/EC.
•  PPE Category I - Personal Protective Equipment Regulation, European Community Directive 2016/425.

49.

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

INTENDED USE  |  APLICAÇÃO PREVISTA

•  For use in clinical and laboratory settings.
•  Protection from microorganisms and body �uids transferences in isolation situations with low or minimal risk.
•  Not intended for high risk surgical procedures, or where the risk of contamination is high.

•  Para uso em instalações clínicas e laboratoriais.
•  Proteção contra a transferência de microrganismos e �uídos corporais em situações de isolamentos, com risco reduzido 
ou minímo.
•  Não é projetado para ambientes cirúrgicos de alto risco, ou quando o risco de contaminação é elevado. 
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8.50.

THREAD
FIO

35±40  g/m2

Polyester
Poliéster

SIZE CHART   |   TABELA de MEDIDAS   

T-SHIRT   |   T-SHIRT  PANTS   |   CALÇA

MATERIALS   |   MATERIAIS

FABRIC

FABRIC WEIGHT
MATERIAL

PESO DO MATERIAL

STORAGE & DISPOSAL  

•  Store in dry, clean conditions in original packaging away from direct sun light, sources of hight temperature, and 
solvent vapours.
•  Expected shelf life is three years from the date of manufacture when stored as satated.
•  Replace garment if damage, heavily contaminated or in accordance with local work practice or regulations.
•  Handle and dispose of contaminated garments with care and in accordance with applicable regulations.

ARMAZENAMENTO & ELIMINAÇÃO

• Armazene na embalagem original em condições secas e limpas, longe da luz direta do sol, fontes de alta temperatura e 
vapores de solvente.
• A vida útil esperada é de três anos a partir da data de fabrico, quando armazenado conforme indicado.
• Substítua a peça de vestuário se houver danos, muita contaminação ou de acordo com as práticas ou regulamentos 
locais de trabalho.
• Manuseie e descarte as roupas contaminadas com cuidado e de acordo com os regulamentos aplicáveis.

LIMITED USE   |   LIMITES de UTILIZAÇÃO   

TAMANHO COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH
COMPRIMENTO 

DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

M 64 CM 68 CM 110 CM
112 CML 64 CM 68 CM

XL 65,5 CM 70 CM 112 CM

TAMANHO COMPRIMENTO TAMANHO 
CINTURA 

SIZE LENGTH WAIST SIZE 

M 109 CM 36 CM

L 110,5 CM 38 CM
XL 112 CM 40 CM

Polypropylene  Spunbond

PACKAGING  |  EMBALAMENTO

•  Each product is individually folded and packaged into 10 units per bag.

•  Cada produto é individualmente dobrado e empacotado às 10 unidades por embalagem.

Do not
dry clean

Do not
tumble dry

Flammable

2
Single

use
Do not
wash

Do not
bleach

Do not
iron
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8.51.

An appropriate size garment should be selected, when it is applicable,  to allow su�cient movement for the 
task whilst maintaining a secure �t. Please check Size Guide page 52.

Make sure that the product is suitable for the application and �tted correctly. Product must never be altered 
or modifed. 

Final determination as to the suitability of these products for a particular situation is the employer’s 
responsibility. 

Electrostatic Dissipative (ESD) Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of 
�ammable or explosive atmospheres or while handling �ammable or explosive substances. 

This information is subject to revision at any time. If you have question you may contact technical experts.

All our products are CE certi�ed in compliance with the standards of Health, Safety and Environmental 
protection of the European Union /  European Economic Area (EEA).

 

Deve ser selecionado o tamanho apropriad, quando aplicável,  de modo a garantir o movimento na sua utilização, 
enquanto mantém a sua segurança. Por favor consultar o Guia de Tamanhos, página 52.

Certi�que-se de que o produto é adequado para a aplicação e montado corretamente. O produto nunca deve ser 
alterado ou modi�cado. 

A determinação �nal quanto à adequação destes produtos a uma determinada situação é da responsabilidade do 
empregador. 

As roupas de proteção eletrostáticas (ESD) não devem ser abertas ou removidas enquanto estiverem na presença 
de atmosferas in�amáveis ou explosivas ou durante o manuseamento de substâncias in�amáveis ou explosivas. 

Esta informação está sujeita a revisão a qualquer momento. Se tiver dúvidas, contacte os peritos técnicos. 

Todos os nossos produtos têm marcação CE em conformidade com os certi�cados obrigatórios de Saúde, 
Segurança e Protecção Ambiental da União Europeia (EU) / Espaço Económico Europeu (EEE).

WARNINGS
ALERTAS 
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52.

Size Guide

Guia de Tamanhos

PROMED Solutions   |   Mesclacenário S.A. 

TAMANHO

S / M

L / XL

XXL / 3XL

COMPRIMENTO 
DA MANGA

LARGURA 
DO PEITO 

SIZE SLEEVE LENGTH

COMPRIMENTO 
DO CORPO

BODY LENGTHCHEST WIDTH 

TAMANHO

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

ALTURA TOTAL

SIZE TOTAL HEIGHT

LARGURA DO PEITO 

CHEST WIDTH 

BODY
CORPO

ALTURA TOTAL

TOTAL HEIGHT

MANGA

SLEEVE 

PEITO 

CHEST 

PEITO 

CHEST 

   

Hooded Coverall 

Fato Completo com Capuz

   

Gown 

Bata
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