Apenas médicos têm toque de anjo
E...
Nós disponibilizamos o nosso

SOBRE A EMPRESA:
Criada em 1994, a ANGIPLAST Private Limited é uma

O laboratório de controle de qualidade encontra-se certificado para

empresa inovadora com instalações ultramodernas para

realizar testes biológicos, químicos, microbiológicos, físicos, de

fabricar dispositivos médicos. A empresa está empenhada
em fabricar uma gama de produtos para Terapia de infusão,
Terapia de transfusão, Diálise, Urologia, Anestesia,
Gastroenterologia, Cirurgia, cateteres, tubos e outros
dispositivos e componentes para medicina.
Equipada com uma fábrica e infraestruturas ultramodernas e
pessoal qualificado. A força da empresa reside no fabrico por
encomenda. Atualmente, a empresa produz produtos para
diversas empresas, com a marca dessas empresas. Além
disso, a empresa comercializa também a sua própria marca
“ANGELTOUCH” e tem a sua marca e os seus produtos
registados em vários países.
A empresa tem mantido uma reputação como fornecedor de
produtos com qualidade na área dos dispositivos médicos.
Os produtores da empresa gozam de uma boa resposta do
mercado, na Índia como por todo o mundo.

esterilidade e de toxicidade. O Laboratório encontra-se equipado com a
mais recente tecnologia e é operado por pessoal de qualidade e com
formação.

GARANTIA DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO
O sistema de controle de qualidade da ANGIPLAST inclui
um conjunto de testes bacteriológicos, químicos, físicos e
visuais sistemáticos, totalmente documentados, complexos
e exaustivos; e ainda inspeções em cada fase pertinente do
ciclo de produção. Isso envolve o acompanhamento
constante das matérias-primas, um controle intensivo do
processo das peças fabricadas, das montagens parciais e a
inspeção final e testagem dos produtos acabados.
A fábrica da empresa tem Certificado de boas práticas de
fabricação (CBPF). Sob a égide da ISO (International
Organization for Standardization), instalamos,
implementamos e atualizamos com sucesso o nosso Sistema
de gestão da qualidade. Acreditado pelo DNV (Det Norske

MISSÃO
1) A empresa ambiciona ser um dos maiores fornecedores com

Veritas, Países Baixos) para certificações ISO 13485 e todos
os produtos são disponibilizados com a marca CE, de acordo

mais confiança dos exportadores na área dos dispositivos médicos.
2) A empresa vai continuar a proporcionar a satisfação dos

com a MDD93/42/EEC, que qualifica a distribuição e venda

clientes através de produtos de qualidade a preços competitivos.

dentro da EEC (European Economic Community).
EXPORTAÇÃO

INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
Empenhada em operar dentro dos padrões da maior
qualidade, a empresa construiu uma fábrica com instalações
para Moldagem por injeção, Montagem, Esterilização e
Testagem. As montagens são realizadas em salas que

Empenhada em operar dentro dos padrões da maior
qualidade, a empresa construiu uma fábrica com instalações
para Moldagem por injeção, Montagem, Esterilização e
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respeitam as condições de limpeza, em corredores com ar

respeitam as condições de limpeza, em corredores com ar

condicionado sob vigilância constante do seu pessoal de

condicionado sob vigilância constante do seu pessoal de

gestão e técnico.

gestão e técnico.
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Conjuntos de infusão intravenosa (IV Sets)
Modelos nº:
Modelos disponíveis:
* Económico
* Standard e Premium
* Adulto e Pediátrico
* Sem agulha
Opções disponíveis:
* Sem PVC
* Com ou sem arejamento
* Sem DEHP
* Pontos de injeção sem agulha/Sem látex/Com látex
* Para administração de filtrados
* Pontos de injeção: Tubo / Cânula de jato / “Y”
* Para o Paclitaxel (oncologia)
* Regulador de fluxo: Económico/Premium/ Tipo Dial
* Para medicação secundária
* Com ou sem agulha
* Tipo Dial (Fluxo preciso)
* Ponta Luer/Fecho Luer /Fecho rotativo Luer
* Embalagem múltipla/Embalagem blister/
* Para bomba de infusão
Embalagem Ribbon
* Para medicação fotossensível
* Bolsa interior/Caixa interior
(Medicamentos que não podem estar
* Diferentes comprimentos e tamanhos
expostos à luz)
* Personalizado
* Conjuntos de infusão para a área veterinária

Conjunto de bureta (Conjunto de volume medido)
Opções disponíveis:
* Para infusão /transfusão
* 100ml/110ml/150ml
* Com / sem arejamento
* Com ou sem agulha
* Válvula flutuante
* Fecho deslizante / Fecho de encaixe
* Cânula de jato / Ponto “Y” / Pontos de injeção sem agulha
* Látex/Sem látex
* Ponta Luer/Fecho Luer /Fecho rotativo Luer

Modelos nº:

Cateter IV (Cânula IV)
Modelos disponíveis:
* Com abas, com porta para injeção
* Com abas, sem porta para injeção
* Sem abas, sem porta para injeção
Tamanhos disponíveis:
Tamanho

cor

Comprimento do cateter
(Diâmetro interno/Diâmetro externo)

Laranja
Cinzento
Branco
Verde
Rosa
Azul
Amarelo

Cânula:
Agulha em aço inoxidável japonês
Agulha triangular para inserção sem dor

Cateter:
Cateter com parede fina em
PTFE/FEP e linha opaca aos raios-X

Embalagem:
Embalagem unitária: Embalagem blister, Caixa
interior com 100 unidades ou Caixa exterior com 1.000 peças

Modelos nº:

Cânula de segurança (IT-50)

* Prevenção de ferimentos por agulhas * Disponível com ou sem porta para injeção * Disponível com ou sem abas

Torneira de 3 vias (IT-30)
Especificações:

Fixador de cânula IV (IT-51)
* Disponível em PU/Não-tecido

* Fabricada a partir de policarboneto/PE transparente
* Com fecho Luer
* Disponível com ou sem resistência a lípidos
* Embalagem unitária em Blister, Caixa interior com 50
unidades ou Caixa exterior com 1.000 peças

Conjunto extensor / Linha de monitorização da pressão
Modelos disponíveis:
* Conjunto extensor com controlador de fluxo com precisão
* Linha de monitorização de pressão elevada, com conectores M/F ou M/M
* Conjunto extensor com elevada capacidade, com conectores M/F ou M/M
* Conjunto extensor com Torneira de 3 vias
* Conjunto extensor - Mini volume com conector em “T”
* Conjunto extensor bifurcado/trifurcado

Opções disponíveis:
* Sem PVC/DEHP
* Codificado por cor
* Tamanhos diversos
* Tubagem resistente à pressão
* Tubagem espiral
* Personalizado

Modelos nº:

Conjuntos para transfusão de sangue
Opções disponíveis:
* Com ou sem arejamento
* Câmara simples ou dupla
* Conjunto com divisão em “Y”
* Sem DEHP
* Câmaras de 80/100/170 mm
* Tubo / Cânula de jato / Pontos de injeção “Y”
* Látex ou Sem látex
* Ponta Luer/Fecho Luer /Fecho rotativo Luer
* Com ou sem agulha
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior
* Personalizado

Modelos disponíveis:
* Económico
* Standard
Modelos nº:

Linha de sangue para hemodiálise

Modelos nº:

* Consiste de 2 partes - Linha arterial e Linha venosa
* O conjunto de linhas de sangue tem sido especialmente indicado para conectar
o paciente ao sistema externo que extrai o sangue do paciente para o
dispositivo de diálise, devolvendo depois o sangue do dispositivo para o paciente

Opções disponíveis:
* Pós-bomba ou Pré-bomba
* Transdutor
* Almofada
* Bolsa de drenagem
* Opções personalizadas disponíveis para
várias máquinas de diálise

Agulha para fístula AV (TT-30AV)
* A agulha para fístula AV proporciona o acesso Arterial e
Venoso ao paciente em hemodiálise
* Disponível em embalagem de uma (A/V) ou duas (A/V) unidades
* Tamanhos disponíveis: 15G, 16G e 17G

Sistema de esvaziamento da bolsa de drenagem
(Conjunto CAPD para diálise peritoneal contínua em
ambulatório, com bolsa para drenagem de fluídos) (FB-01)
* Sistema com bolsa de drenagem para 3L de fluídos

Conjunto de diálise peritoneal (IT-29)
* Conjunto de transfusão especialmente concebido
em “Y” para administrar soluções de diálise
* Fornecido com 2 pinças de controlo na parte superior
e 2 pinças de controlo na parte inferior
* A extremidade proximal é fornecida com um adaptador
adequado para conexão fácil à unidade cateter
* Tubagem resistente à tensão (a dobras)

Conjunto de nutrição entérica
Bolsa de nutrição entérica
Modelos disponíveis:
* Bolsa de nutrição por gravidade - Modelo Económico
* Bolsa de nutrição por gravidade - Modelo Premium
* Sistema de bomba - Modelo Económico
* Sistema de bomba - Modelo Premium

Opções disponíveis:
* Embalagem blister/Caixa interna
* Personalizado

Modelos nº:

Conjunto para veias do escalpe (IT-28)
Tamanhos disponíveis:

Sacos coletores de urina
Modelos disponíveis:
* Sacos para urina sem saída e válvula de não-retorno (NRV)
* Sacos para urina com saída na parte superior
* Sacos para urina com válvula na parte inferior,
ativada por pressão
* Sacos para urina com válvula “T” na parte inferior
* Sacos para urina com saída na parte superior e
tubo de suspensão
* Sacos para urina com saída na parte inferior e tubo de suspensão
* Sacos para urina com saída na parte superior e tubo moldável
* Sacos para urina com válvula “T” na parte inferior,
ponto de colheita, suspensor universal com fecho na
parte inferior
* Sacos para urina com câmara de gotejamento, filtro,
ponto de colheita sem recurso a agulha, suspensor em
gancho duplo reforçado, válvula “T”

Modelos nº:

Opções disponíveis:
* 500/1000/1500/2000ml
* Estéril/Não-estéril
* Embalagem múltipla/
Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior
* Personalizado

Medidor de urina
Modelos disponíveis:
* 500ml Sistema de câmara única com bolsa de drenagem
* 400ml Sistema de três câmaras com bolsa de drenagem
* 250ml / 350ml com bolsa de drenagem

Opções disponíveis:
* Bolsas de drenagem disponíveis com capacidades diversas
* Estéril/Não-estéril
* Embalagem Blister/Embalagem Ribbon
Modelos nº:
* Bolsa interior/Caixa interior
* Personalizado

Sacos de urina para perna
Modelos disponíveis:

Opções disponíveis:

* Saco com válvula “T” na parte inferior e faixas para fixação
* Saco com válvula ativada por pressão e faixas para fixação
* Saco com válvula de retorno e faixas para fixação
* Saco com tubagem extensora
* Bolsa em não-tecido

* 500/600/750/900/1000ml
* Estéril/Não-estéril
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior
* Personalizado

Modelos nº:

Conjunto de conexão em ‘Y’ (TUR) (UR-05)
* Concebido para irrigação contínua durante a ressecção transuretral
* O conector com forma de “Y” facilita a mudança para outra solução.
* O fecho deslizante facilita a troca rápida de embalagens com solução.
* Extremidade proximal com tubo látex incorporado
* Embalagem múltipla/Embalagem blister

Saco de urina pediátrico 100ml (UR-04)
* Estéril/Não-estéril
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior

Cateter externo para homem (UR-08)
(Cateter preservativo masculino)

Cateter de Foley (Cateter urológico) (UR-07)
Modelos disponíveis:
* Cateter de Foley em látex (revestido com silicone) de 2 vias/3 vias
* Cateter de Foley, 100% silicone, de 2 vias/3 vias
* Tamanhos para adulto e criança

* Disponível em 25/30/35/40 mm
(Pequeno/Médio/Grande/Muito grande)
* Fabricado em látex puro
* Fornecido com fita revestida com
material aderente

Sistema de drenagem de ferida (SR-03 e SR-04)
* Concebido para pressão negativa/reduzida
* Unidade em fole, com conectores
* Tubo de conexão com pinça e conector em “Y”
* Cateter com dreno Redon (perfurado) extra
* Agulha curva com o cateter correspondente
* Tamanhos disponíveis: 800/400/250/50ml

Sistema de drenagem de
ferida em silicone (SR-08)
* 100% silicone e sem látex
* A unidade inclui:
-Fole em silicone
-Cateter perfurado, em silicone
-Trocar em aço inoxidável
* Tamanhos disponíveis: 100/200/400ml

Conjunto de sucção Yankaur (SR-05)

Tubagem de sucção com
conectores (AS-12)

* Próprio para remoção adequada de secreções
sanguíneas, resíduos, etc.
* O conjunto completo é fornecido com a ponta
de sucção montada sobre um tubo canelado de
2 metros, fornecido com conectores universais
em ambas as extremidades.
* Ponteira Yankaur ventilada, ponta lisa

* Não condutor
* Conetores universais em ambas as
extremidades
* Tubo com 2,5 m de comprimento
* Disponível com comprimentos diversos

Conjunto de esvaziamento
abdominal (SR-06)
* Cateter para drenagem suave, com 45 cm
de comprimento
* Saco coletor de 2000ml
* Tamanho dos cateteres: 16/20/24/28/32/36/40FG

Cateter torácico com Trocar (SR-02)
* Adequado para drenagem pós-cirurgia, após cirurgia cárdio-torácica e
cirurgia torácica
* O cateter torácico com trocar, concebido para drenagem pleural não-cirúrgica e
drenagem peitoral rápidas, para alívio das condições do peito tal como tensões,
pneumotórax
* Vários tamanhos disponíveis

Bolsa de drenagem com selo
d’água (MS-10)
* Para recolha de fluídos drenados das
cavidades abdominal e torácica
* Suporte moldado
* Bolsa de drenagem em PVC, de 900 ml e 2.000 ml

Cânula Karman (MS-04)
* Concebido para gestação que termina com menstruação
* Própria para usar com Seringa MTP ou outro modelo de
equipamento de sucção
* Tamanhos: 4,5,6,7,8
* Com ou sem adaptador

Pinça do cordão umbilical (MS-06 e MS-07)
Conjunto para doação de
sangue (MS-01)
* Agulha aguçada para frascos, para melhor
penetração em frascos de vidro
* Agulha para vias aéreas com filtro

* Disponível com funcionalidade de reabertura
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior

Filtro Trocador de Calor e Umidade HME (AS-22)

Filtro de linha de gás (AS-28)

Usado para pacientes ventilados mecanicamente para
evitar complicações devido à secura da mucosa
respiratória, como o congestionamento da mucosa e a
oclusão do canal endotraqueal. O Filtro HME é um tipo
de sistema de umidificação comercial.

Usada para remover bactérias, caspa e outros
contaminantes do oxigénio e outros gases usados
na área medicinal.

Máscara facial para anestesia (AS-26)

Exercitador de pulmão (Espirómetro) (AS-20)

* Conexão 22F ISO transparente, almofadada e flexível
* Almofada cheia de ar proporciona um uso em segurança
e com conforto
* Adequado para uso no apoio respiratório da anestesia
e do ressuscitador.
* Tamanhos disponíveis: Adulto, Criança, Infantil
e Recém-nascido.

Máscara para vias aéreas na região
da laringe (AS-27)
* Corte a máscara e a sua extremidade estará
automaticamente preparada para proporcionar uma
selagem ótima no interior da hipofaringe
* O tubo transparente permite detetar qualquer
obstrução das vias aéreas.
* O conector standard de 15 mm facilita a conexão no
circuito de anestesia.
* Balão piloto para fácil inflação e deflação do balonete.
* Tamanhos disponíveis: 1.0 até 5.0

* Tubo conector com diâmetro externo de 12 mm e bico
* Taxas de fluxo: 600 ml/s, 900 ml/s e 1.200 ml/s.
* Peças desmontadas para limpeza e desinfeção
* Disponível com filtro
* Embaladas individualmente dentro de caixa

Bolsa Ambu (Ressuscitador) (AS-30)
* Vulgarmente usada para fornecer ventilação com
pressão positiva a pacientes que não estão a respirar.
* Tamanhos disponíveis: Adulto e Criança
* Bolsas Ambu (Bolsas para Ressuscitador) disponíveis
em PVC e silicone

Circuito Bain (AS-23)
* O circuito Bain encontra-se disponível com um tubo
corrugado de 22 mm, com 1,6 m De comprimento com
válvula de expiração para 2 l. Bolsa antiestática para
recuperação da função respiratória
* Tamanhos disponíveis: Adulto e Criança

Circuito expansível de ventilação (AS-24B)
* Tamanhos disponíveis: Adulto, Criança e Infantil

Suporte giratório duplo (AS-29)
Conector com suporte giratório duplo, com porta de
sucção e tampa, proporciona mais flexibilidade, fácil
acessibilidade e conforto ao paciente durante a
sucção. Também designado como Cateter com
montagem em “T”.

Via aérea de Guedel (AS-06)
* Tamanhos disponíveis: 000,00,0,1,2,3,4,5
* Codificado por cor

Circuito de ventilação (AS-24)
* Tamanhos disponíveis: Adulto, Criança e Infantil

Circuito respiratório com retenção
de água simples ou dupla (AS-25)
* Feito de plástico de material de elevada qualidade,
próprio para medicina, com conectores lisos 22M-22F
* Transparente para monitorização fácil da água
acumulada e de bloqueios.
* Tubagem de 1,6 m, corrugada, flexível e leve, com
retenção de água re-selável simples ou dupla
* Peça em “Y” com porta de monitorização
* Tamanhos disponíveis: Adulto e Criança

Via aérea nasofaríngea (AS-21)
*Concebida para ser inserida na via de passagem nasal
para assegurar a passagem de ar
* Ponta beval concebida especialmente para reduzir o
trauma da mucosa durante a inserção
* Disponível em tamanhos entre 2,5 e 8,5

Máscara de oxigénio (AS-05)

Máscara para nebulização (AS-11)

* Máscara facial ajustável com obstrutor, faixa elástica ajustável
* Tubo com 2 m de comprimento
* Extremidade proximal com conector macio em forma de funil
* Adulto/Pediátrico/Infantil

* Capacidade da câmara nebulizadora 7 cc
* Máscara facial com obstrutor
* Faixa elástica ajustável
* Tubo com 2 m de comprimento
* Adulto/Pediátrico
* Estéril ou Não-estéril
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior ou Caixa interior

Opções disponíveis:
* Disponível máscara respiratória com bolsa
(Concentração média/elevada)
* Estéril / Não-estéril
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior

Cânula para oxigénio nasal (AS-04)

Máscara Venturi ajustável (AS-14)

* Também conhecida como Conjunto com orifício nasal
duplo para oxigénio (Twin Bore Nasal Oxygen Set)
* Extremidades nasais ajustáveis e finamente acabadas
* Extremidade nasal dupla
* Tubo com 2 m de comprimento
* Adulto/Pediátrico
* Disponível em tamanho para adulto e tamanho para criança

* Obstrutor nasal ajustável
* Adaptador para humidade elevada
* Tubo com 2 m de comprimento
* Conjunto codificado por cor
* Disponível em tamanho para adulto e
tamanho para criança

Tubos para traqueostomia
Conjunto nebulizador com peça
em “T”, Modelo AS-31

(Com e Sem balonete) (AS-09 e 10)
* Tamanhos disponíveis:
5,0 até 10 com balonete e 4,0 até 10 sem balonete

Tubos endotraqueais (Com e Sem balonete)

Extrator de muco para crianças

Modelos AS-07 e 08:

Modelos MS-02 e MS-11:

Tubos endotraqueais reforçados

- Dispositivo especialmente concebido para

(Com e Sem balonete) Modelos AS-7a e 8a:

* Também disponível com filtro.

* Tamanhos disponíveis:

* Cilindro de 25 ml

aspiração de muco em bebés recém-nascidos.

4,0 até 10 com balonete e 3,0 até 10 sem balonete

Cateteres e tubos
Urologia:

Gastroenterologia:
* Tubo para nutrição infantil (GE-01)
* Tubo de Ryle (GE-02)
* Tubo duodenal de Ryle (GE-2A)
* Tubo de Levin (GE-03)
* Tubo estomacal (GE-04)
* Tubo em “T” de Kher (GE-07)

* Cateter uretral (UR-01)
* Cateter Nelaton (UR-01)

Cirurgia:
* Cateter torácico (SR-01)
* Cateter Redon para drenagem (SR-07)

Anestesia:
* Cateter para sucção (AS-01)
* Cateter para sucção com controle através do
polegar (AS-02)
* Cateter para oxigénio nasal (AS-03)
* Tubo para conexão ao oxigénio (AS-13)

Geral:
* Cateter umbilical (MS-05)
*Tubo retal (MS-09)

Opções disponíveis:
* Diversos tamanhos e comprimentos
* Com ou sem linha XRO
* Embalagem múltipla/Embalagem blister
* Bolsa interior/Caixa interior

ANGIPLAST
Máscaras faciais com elásticos para fixar
nas orelhas (MS-17)
* Elástico em licra 7.5’’ redondo sem látex : Rácio de distensão 1:2
* Máscaras com elásticos para fixar nas orelhas, feitas em não tecido de PP
* Selo elástico interior
* Dimensões da máscara: 175 mm X 95 mm
* O obstrutor nasal maleável em PVC/PE revestido a alumínio previne fugas de ar
* Níveis de filtração de Bactérias / Partículas / Viral elevados ( > 95% , > 98% )
* Disponível com 1 / 2 / 3 / 4 camadas.

N-95 Máscaras faciais /
Respiradouro antipartículas (MS-21)
* Proporciona proteção contra contaminantes tais como poeiras, fumos tóxicos,
condensações e fumos irritantes.
* Eficiência de filtragem > 95% relativamente para fluxos atmosféricos com
0,26 mícron de aerossol, a uma taxa de 85 Litros/Minuto.
* Perda máxima média % de 2,5% resistência média à inspiração de 9,4 mm H2O
* Resistência média à expiração de 12,6 mm H2O
* 100% fabricação ultrassônica por máquina sem intervenção manual
* O obstrutor nasal macio com estrutura dupla de alumínio com 8,5 mm
molda-se facilmente ao nariz para evitar pingos, condensação e transpiração

Máscaras faciais de atar (MS-18)
* Feita em não tecido de PP
* Fabricada usando tecnologia de selagem ultrassônica
* As faixas que são atadas são resistentes, com 40 GSM,
o que previne rasgões
* Dimensões da máscara: 175 mm x 95 mm
* Fornecida com obstrutor nasal maleável em PVC/PE
revestido a alumínio
* Disponível com 1 / 2 / 3 / 4 camadas.

Máscaras com viseira (MS-20)
* Máscaras de 4 camadas com viseira antinevoeiro
* Aplicação sobretudo para pacientes com VIH
* Faixa de tecido negro sobre obstrutor nasal com refletor noturno
* Faixa de espuma comprida e macia em PU sob obstrutor nasal
para conforto do utilizador e redução da condensação. Obstrutor
nasal extralongo.
* Bandas horizontal de aperto com 90 cm acomodam todo o
tamanho de cabeça e cabelo.
* O obstrutor nasal maleável em PVC revestido a alumínio
previne fugas de ar
* Grande filtragem de bactérias (4 camadas: BFE>99%)
* Baixa resistência a respiração (4 camadas: Delta P < 49,0 Pa)

Máscaras de carbono ativo /
Máscaras anti poluição (MS-19)
*Máscara anti poluição ideal para transportes públicos
* Camada de 45 Gsm de carbono ativo, altamente porosa para uma
absorvência excelente
* Construção de 4 camadas com eficiência de filtragem de bactérias e partículas > 99%
* Remove maus odores e vapores orgânicos

Touca de cirurgião (MS-22)
* Disponível com amarração ou com elástico
* Utilizado em zonas de preparação de alimentos, hospitais e casas de
saúde, para prevenir a contaminação por queda de cabelos e caspa
* Disponível em tecido com textura de 25/30/40 Gsm apropriada
para medicina, que previne a transmissão de microrganismos.
* Disponível em Azul/Verde/Branco

* Altamente absorvente para poeira e partículas, porém não tóxica

Touca descartável (Bouffant) (MS-23)

Cobertura para sapatos
(Polietileno/Não-tecido) (MS-25)
* Sobretudo feita em material resistente à abrasão (Polietileno de baixa

* Estilo unissexo e tamanho universal, para qualquer pessoa
* Touca confortável que forma uma circunferência completa,
com elástico duplo
* Impede contaminação por queda de cabelos e caspa
* Disponível em 18”/ 21”/ 24”

Batas SMS (MS-26)
* Proporcionam o nível máximo de proteção existente
* Repelem fluídos e álcool.
* Absorventes, não absorventes ou uma combinação de ambas.
* Costura ultrassônica
* Tamanho universal 130 x 150 cm
* Disponíveis também outros tamanhos

densidade, LDPE) / não tecido de PP com 25-40 Gsm para medicina
* As coberturas para sapatos em não-tecido não deslizam em pisos molhados.
* Amarração dupla com elástico macio para fixação confortável no tornozelo
* Previnem poeiras e contaminação.
* Tamanho: Comprimento universal de 415 mm
* Disponível com altura de 6”/ 7”/ 8” a partir do tornozelo

Bata cirúrgica / Avental /Bata para
pacientes em material laminado (MS-27)
* Produzidas em polipropileno laminado não tecido /
Polietileno de baixa densidade (LDPE)
* Protegem sobretudo de líquidos derramados , repelentes
de fluídos
* Costura ultrassônica
* Disponíveis em diversos estilos e GSM, por encomenda
* Tamanho universal 130 x 150 cm
* Disponíveis também outros tamanhos
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Seringas (com ou sem agulha)

Luvas cirúrgicas (SG-01 & SG-02)

* Marcas claras e bem visíveis, para dosagem precisa
* Disponível com ou sem agulha
* Embalagem blister e embalagem com caixas
interiores
* Tamanhos disponíveis: Seringa para 1ml de insulina,
2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml

* Disponíveis com ou sem pó
* Tamanhos disponíveis: 6, 6.5, 7, 7.5, 8 e 8.5
* Caixas interiores com 50 pares e caixa
exterior com 500 pares

Produtos de ostomia (Bolsa de colostomia)

Opções disponíveis:
* Película em etileno-acetato de vinila / polietileno (sem odor)
* Não tecido consolidado
* Velcro / fecho
* Filtro em carbono
* Disponíveis em diversos formatos-tamanhos
* Embalagem blister / Caixa interior

Modelos disponíveis:
* Bolsa de colostomia - modelo económico
* Sistema fechado, apenas com uma bolsa de colostomia
* Sistema fechado, apenas com uma bolsa de colostomia,
com obstrutor no ponto de drenagem
* Sistema fechado, com duas bolsas de colostomia
* Sistema fechado, com duas bolsa de colostomia,
com obstrutor no ponto de drenagem

Modelos nº:

Bolsas de urostomia:

Modelos nº:

Modelos disponíveis:
* Sistema apenas com uma bolsa de urostomia
* Sistema com duas bolsas de urostomia

Flange para bolsas de colostomia/urostomia com duas peças

COMPONENTS
Personalização disponível a pedido do cliente

Fabrico e serviços por encomenda
A empresa é especialista no fabrico de equipamentos originais e por encomenda. A pedido de diversas empresas, fabricamos produtos com a sua
marca para serem comercializados na Índia e noutros países. Recebemos com agrado encomendas relacionadas com fabrico de produtos originais e
por encomenda.

Desenvolvimento de produtos
Recebemos com agrado encomendas de produtos/componentes que ainda não estamos produzindo. Ao receber amostras / esboços (sujeito a uma
quantidade mínima) desenvolvemos produtos especialmente adequados aos requisitos específicos de nossos clientes.

CERTIFICADOS: ISO 13485, CE, USFDA, GMP, GLP, EXPORT HOUSE, TRADEMARK

ANGIPLAST Private Limited

Desde 1994...

Fabricante e exportador de equipamentos / descartáveis para medicina

Destaques sobre a empresa:

Fabricamos mais de 100 produtos para:

* Criada em 1994
* Instalações que incluem Moldagem por injeção,
Montagem de Class 10000
* Esterilização por óxido de etileno
* Laboratório certificado (GLP) para testes químicos,
de esterilidade, de pirogénios, de toxicidade e microbiológicos
* Fábrica com Certificado de boas práticas de fabricação (CBPF)
* Certificação ISO 13485
* Produtos com marca CE
* Mais de 30 produtos registados na USFDA
* De acordo com a norma 510 (k) da USFDA
* Empresa exportadora certificada pelo Governo da Índia
* Mais de 300 distribuidores a nível mundial / Registo no MOH
* Exportamos mais de 80 % da nossa produção
* Produtos personalizados
* Fabrico de produtos originais/por encomenda
* Fornecemos componentes para equipamentos médicos

* Terapia de infusão
* Terapia de transfusão
* Diálise
* Anestesia
* Gastroenterologia
* Urologia
* Cirurgia
* Geral
Produtos da marca

Angeltouch

Oportunidades:
* Fabrico por encomenda
* Exportações gerais e de marca
* Produtos personalizados
* Concepção e desenvolvimento
* Parcerias

EXPORT HOUSE
2460

APPROVED

Angiplast Pvt. Ltd.

OS NOSSOS
PRODUTOS

Plot # 4803, Phase IV, GIDC, Vatva
Ahmedabad-382445, India
Emails para contato:
Para exportação:
sales@angiplast.com / pillai@angiplast.com

A NOSSA
MARCA

Para clientes exportadores estrangeiros:
marketing1@angiplast.com / marketing@angiplast.com
Celular/Whatsapp: 00-91-909 992 8652 (10 horas até 19 horas)
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