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Empresa especia l i zada em 
proteção médica. Com foco em 
material de proteção, fornece-
mos a uma escala internacional 
produtos de elevada qualidade. 
O nosso lema é a disponibilização 
ao melhor preço de mercado itens 
de primeira necessidade médica 
e sanitária.

Somos especialistas em material 
destinado à prevenção de trans-
missão de pandemias e proteção 
química. O negócio da ProtectO-
thers assenta em quatro pilares: 
Investigação e Desenvolvimento, 
Adaptação às Necessidades do 
Mercado, Gestão eficiente e Re-
investimento Cíclico.

Os nossos produtos são submetidos 
a testes exaustivos de controlo de 
qualidade. Introduzimos no mer-
cado produtos realizados com as 
melhores matérias primas e feitos 
com tecnologia de ponta.

Somos pioneiros na nossa área. 
Cientes que a prevenção sanitária 
é a arma mais eficaz contra todo o 
tipo de calamidades, detemos uma 
vasta gama de produtos que visam 
proteger profissionais de saúde, 
forças de Proteção Civil, assim 
como trabalhadores e cidadãos em 
ambientes potencialmente hostis.
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Bata Cirúrgica
Bata Impermeável
Bata de Visita
Fato Impermeável
Fato de Bloco
Cobre Sapatos
Cobre Botas
Perneira
Manguito
Cógula
Touca
Máscara FFP2 
Tipo II e Tipo IIR
Máscara Protetora reutilizável
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ÍNDICE DE PRODUTOS
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MATÉRIAS PRIMAS

As batas cirúrgicas descartáveis destinam-se a ser 
utilizadas por profissionais de saúde. 

SMS - TNT 43 g/m2

Bata de manga comprida, com 
punhos elásticos ou rib. Aperta 
atrás com 4 atilhos.  Design er-
gonómico que garante conforto 
e liberdade de movimento, e as-
segura a circulação de ar, calor e 
vapor de água. 
Repelente a líquidos e impermeável.

Disponível em:

- Disponível em todos os tamanhos;
- Punhos elásticos ou rib;
- Possibilidade de reforço nas zonas 
do peito e braços;
- Possibilidade de esterilização.

BATA CIRÚRGICA
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MATÉRIAS PRIMAS

As batas impermeáveis descartáveis destinam-se 
a ser utilizadas por profissionais de saúde. 

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2

Bata de manga comprida, com 
punhos elásticos ou rib. Aperta 
atrás com 4 atilhos.  Design er-
gonómico que garante conforto 
e liberdade de movimento, e as-
segura a circulação de ar, calor e 
vapor de água. 
Repelente a líquidos e impermeável.

Disponível em:

- Disponível em todos os tamanhos;
- Punhos elásticos ou rib;

BATA IMPERMEÁVEL
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Bata de manga curta ou comprida 
com punhos elásticos. Aperta atrás 
com 2 atilhos. Design ergonómico 
que garante conforto e liberdade 
de movimento, e assegura a cir-
culação de ar, calor e  vapor de 
água. Repelente a líquidos.

Disponível em:

- Disponível em todos os tamanhos;
- Manga curta e comprida.

BATA DE VISITA MATÉRIAS PRIMAS

As batas de visita descartáveis destinam-se a ser 
utilizadas por utentes.

CT 1.0 - TNT 25 g/m2



7Protect Others - Material  Hospitalar

Fato tipo macacão para proteção. 
Protege todo o corpo. Elásticos nos 
punhos, tornozelo, rosto e cintura. 
Fecho frontal zip com bloqueio 
automático para maior proteção. 
Repelente a líquidos e impermeável.

Disponível em:

- Disponível em todos os tamanhos;
- Possibilidade de esterilização.

FATO IMPERMEÁVEL

MATÉRIAS PRIMAS

Os fatos impermeáveis descartáveis destinam-se a ser 
utilizados por profissionais de saúde. 

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

SMS - TNT 43 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2
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Conjunto de calça com elástico 
na cintura, e túnica de decote em 
v, com bolso de chapa de cantos 
cortados no peito e dois bolsos 
de chapa de cantos cortados na
parte inferior. Repelente a líquidos 
e impermeável.

Disponível em:

- Disponível em todos os tamanhos;
- Possibilidade de esterilização.

FATO DE BLOCO

Os fatos de bloco descartáveis destinam-se a ser 
utilizadas por profissionais de saúde. 

MATÉRIAS PRIMAS

SMS - TNT 43 g/m2
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Protege toda a área do pé.  
Repelente a líquidos e/ou imper-
meável.

Disponível em:

- Tamanho único.
- Possibilidade de esterilização.

COBRE SAPATOS
MATÉRIAS PRIMAS

Os cobre sapatos descartáveis destinam-se a ser 
utilizados por profissionais de saúde. 

CT 1.0 - TNT 25 g/m2

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

SMS - TNT 43 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2
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Protege toda a área do pé e perna. 
Repelente a líquidos e/ou imper-
meável.

Disponível em:

- Tamanho único.
- Possibilidade de esterilização.

COBRE BOTAS
MATÉRIAS PRIMAS

Os cobre botas descartáveis destinam-se a ser 
utilizadas por profissionais de saúde. 

CT 1.0 - TNT 25 g/m2

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

SMS - TNT 43 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2
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Perneira para proteção.
Protege toda a área da perna.
Repelente a líquidos e/ou imper-
meável.

Disponível em:

- Tamanho único;
- Possibilidade de esterilização.

PERNEIRA MATÉRIAS PRIMAS

As perneiras descartáveis destinam-se a ser 
utilizadas por profissionais de saúde. 

CT 1.0 - TNT 25 g/m2

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

SMS - TNT 43 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2
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Manguito para proteção.
Protege toda a área do antebraço. 
Repelente a líquidos e/ou imper-
meável.

Disponível em:

- Tamanho único;
- Possibilidade de esterilização.

MANGUITO MATÉRIAS PRIMAS

Os manguitos descartáveis destinam-se a ser 
utilizados por profissionais de saúde. 

CT 1.0 - TNT 25 g/m2

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

SMS - TNT 43 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2
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Cógula para proteção. Protege toda 
a área da cabeça, cara e pescoço 
e possui abertura oval na zona 
dos olhos.  Repelente a líquidos e 
impermeável.

Disponível em:

- Tamanho único;
- Possibilidade de esterilização.

CÓGULA

As cógulas descartáveis destinam-se a ser 
utilizadas por profissionais de saúde. 

MATÉRIAS PRIMAS

CT 2.0 - TNT 48 g/m2

CT 3.0 - TNT 59 g/m2

SMS - TNT 43 g/m2

LITÓ - PP+PU 50 g/m2



14 Protect Others - Material  Hospitalar

Touca descartável que protege 
a cabeça de possíveis partículas 
e fluidos provenientes do meio 
envolvente, assim como protege 
o doente da possível queda de 
cabelo por parte do utilizador.
Repelente a líquidos.

Disponível em:

- Tamanho único;
- Possibilidade de esterilização.

TOUCA

MATÉRIAS PRIMAS

As toucas descartáveis destinam-se a ser utiliza-
das por profissionais de saúde e utentes.

CT 1.0 - TNT 25 g/m2
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Máscara FFP2 não estéril, com 5 cama-
das em TNT em polipropileno com 
elástico de fixação e ajuste nasal, re-
pelente a líquidos,
não reutilizável. A FPP2 é aplicável a 
aparelhos de proteção respiratória 
filtrantes (APR), de acordo com a
norma EN 149:2001+A1:2019.

Disponível em:

MÁSCARA FFP2 
DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO
SEMIMÁSCARA FILTRANTE 
DE PARTÍCULAS

Este equipamento de proteção individual garante a 
proteção das vias de entrada facial, boca, nariz, e vias 
respiratórias, contra partículas, gotículas e aerossóis, 
entre outros. As máscaras de proteção descartáveis 
destinam-se a ser utilizadas por profissionais de 
saúde, utentes e terceiros.
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Máscara Cirúrgica em polipropileno 3
camadas com elástico de fixação e 
ajuste nasal, não reutilizável.
Dispositivos médicos classe I, de acordo
com o regulamento UE 2017/745 e Tipo II 
e tipo IIR de acordo com a EN 14683:2019. 

Disponível em:

TIPO II E TIPO IIR

Este equipamento de proteção individual garante a 
proteção das vias de entrada facial, boca, nariz, e vias 
respiratórias, contra partículas, gotículas e aerossóis, 
entre outros. As máscaras de proteção descartáveis 
destinam-se a ser utilizadas por profissionais de 
saúde, utentes e terceiros.
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Máscara social do nível II aprovada para 
50 lavagens de acordo com a norma 
CWA 17553:2020, composta por 94% de
poliéster e 6% de elastano, com elástico 
de fixação e ajuste nasal.

- Totalmente personalizável;
- Disponível em todas as cores;
- Filtração superior a 95%;
- Reutilizável até 50 lavagens;
- Acabamento têxtil que inativa o 
COVID 19 após contacto, segundo o
Insitute de Lile

MÁSCARA PROTETORA
REUTILIZÁVEL

Máscaras destinadas à utilização por profissionais 
que não sendo da saúde estão expostos ao contacto 
com um elevado número de indivíduos. 



BROCHURE
CATALOGUE
PLANTATION

Fashionista am et la volesto tatiur, conseque sam repreiciVidis aces-
tios endissitatem et in perum reni idem ut aut aperione numet ad ma 
veraes ressit fuga. Nequis res aut quibus, quia inullat
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www.protectothers.pt

comercial@protectothers.pt Telm.: +351 930 453 729 Rua D. Maria Idalina da Costa, nº50 4780-192 Santo Tirso
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