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Sempre ao Seu Lado

QUEM SOMOS
A Montellano é uma empresa portuguesa considerada uma das
maiores referências no sector da Medicina Dentária em
Portugal. Criada em 1974, oferecemos soluções completas aos
nossos clientes, desde equipamentos dentários, assistência
técnica qualificada, soluções de imagiologia e radiologia, e um
portfolio de dispositivos médicos com mais de 50mil referências.
Através de uma abordagem personalizada e orientada para os
nossos clientes, desafiamo-nos todos os dias para sermos a
primeira escolha no mercado, desenvolvendo relações de
parceria duradouras assentes na confiança e total colaboração.

SEMPRE AO SEU LADO
Como empresa portuguesa, a Montellano está solidária com
a forma serena e consciente como os portugueses tem vindo
a ultrapassar este momento difícil. No entanto, os esforços
não podem ficar por aqui.
Durante este período, a equipa da Montellano uniu-se para
procurar as melhores soluções que permitam aos nossos
clientes regressar aos seus locais de trabalho em segurança e
devidamente protegidos. Temos uma oferta completa de
equipamentos de proteção individual (EPIs) pronta a
entregar. Conte connosco, estaremos sempre ao seu lado.
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Máscaras,
Viseiras e Óculos
Máscara Cirúrgica

Máscara azul descartável e impermeável com
proteção total do nariz e boca. 3 camadas de
proteção com fixação de elásticos, tornando-a
mais confortável e fácil de usar.

Respirador FFP2/KN95

Máscara Reutilizável

Máscara branca descartável, com 5
camadas impermeáveis, e proteção total do
nariz e boca

Máscara social verde-água com 2 camadas de
tecido 50% algodão, lavável a 60º.

Caixa de 10 unidades

Filtro removível e opcional

Viseira

Set Viseira

Óculos

Viseira em policarbonato, alta
transparência, lavável e esterilizável

1 Suporte + 12 Viseira em policarbonato
alta transparência, lavável e esterilizável

Monolente em policarbonato, neutra e
incolor, não embacia e protege de
gotículas e raios UV.
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Luvas

Luvas de latex
Sem pó

Luvas de nitrilo
Sem pó

Luvas de vinil

Luvas não esterilizadas sem pó, 100%
borracha natural, disponível em cor
branca e em vários tamanhos (XS, S, M, L)

Luvas não esterilizadas sem pó, 100%
nitrilo, disponível em cor branca e azul e
em vários tamanhos (XS, S, M, L)

Luvas não esterilizadas ligeiramente
empolvilhadas, disponível em transparente e
em vários tamanhos (XS, S, M, L)

Caixa de 100 e 200 unidades

Caixa de 100 e 200 unidades

Caixa de 50 e 100 unidades

Luvas de latex
Com pó

Luvas esterilizadas

Luvas brancas não esterilizadas com pó,
100% borracha natural, disponível em
vários tamanhos (XS, S, M, L)

Luvas esterilizadas de latex natural, indicadas para
todo o tipo de cirurgia, disponível em cor branca e
em vários tamanhos (6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5)

Caixa de 100 e 200 unidades

Caixa de 50 e 100 unidades
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Batas e Fatos

Bata descartável

Bata descartável de manga comprida com
punhos de algodão, feita em TNT de 25 gr/m2,
totalmente impermeável e transpirável.
Disponível em tamanho único.

Bata reutilizável

Bata impermeável de manga comprida, pode ser
lavada a 60ºC entre 25-40 vezes em função dos
cuidados e lavagens. Disponível em tamanho único.
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Fato descartável

Fato descartável de corpo inteiro com capuz,
feito em TNT impermeável de 50 gr/m2.
Confortável e totalmente impermeável.
Disponível em tamanho único

Acessórios de
Proteção
Revestimento de Sapatos
ORMA

Cobre Sapatos
ORMA é um equipamento da Tecno-Gaz que permite
revestir os sapatos de forma rápida e eficiente,
através de um rolo termoplástico impermeável que se
ajusta a qualquer tipo de calçado.
O revestimento é automático, permitindo
poupar tempo.

Cobre sapatos descartável impermeável,
com elástico e disponível em várias cores

O rolo de termoplástico evita o desperdício de
uma grande quantidade de material descartável

Caixa de 100 unidades

O termoplástico ajusta-se a qualquer tamanho e
tipo de sapato, eliminando a necessidade de ter
material em vários tamanhos diferentes.

Toucas

Com apenas 21kg oferece uma mobilidade total
para fazer face às necessidades em diferentes sítios
Não necessita de instalação, nem adaptação
técnica prévia, basta ligar à corrente elétrica e
está pronto a funcionar.
O suporte para mãos e o rolo termoplástico são
vendidos em separado do equipamento.

Touca descartável impermeável, com
elástico e disponível em várias cores
Caixa de 100 unidades
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Acessórios de
Proteção
Cobre Mangueiras

Barreira Protetora

Protetor de Equipamentos

Adesivos esterilizados de uso único,
usados para proteção e cobertura de
equipamentos que não podem ser
esterilizados (ex.: sondas)

Barreira de acrílico para bancada de
receção com atendimento ao público,
permitindo uma maior proteção tanto dos
colaboradores como clientes.

Protetor de equipamentos impermeável
com elástico para fácil colocação,
disponível e várias cores

Cobre Tubos de Aspiração

Películas de Proteção

Diques de Borracha

Adesivos esterilizados de uso único,
usados para proteção e cobertura de
tubos de aspiração

Películas para proteção de dispositivos que
não podem ser esterilizados, evitando a
contaminação cruzada e protegendo as
superfícies dos equipamentos.

Barreira de proteção em borracha latex,
extremamente resistente e flexível,
oferecendo uma proteção ideal de gotículas
de saliva em tratamentos dentários
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Desinfetantes de
Mãos e Superfícies
Gel Higienizante

Gel antisséptico com álcool 70% que se
destina à desinfeção das mãos através da
eliminação de germes e bactérias. Disponível
em vários tamanhos (de 100ml a 10L)

Toalhitas

Toalhitas impregnadas numa solução desinfetante
para limpeza e desinfeção rápida de superfícies e
dispositivos médicos não invasivos e não submersíveis.
Disponível em embalagens de 100 unidades

Desinfetante de Superfícies

Spray desinfetante, com ou sem álcool,
com elevada eficácia na limpeza e
desinfeção de superfícies. Disponível em
vários tamanhos (de 100ml a 10L)

Sabão

Solução para limpeza de mão sem álcool com
componentes hidratantes ideal para peles
sensíveis. Disponível em vários tamanhos
(de 100ml a 10L)

Desinfetante de Instrumentos

Detergente desinfetante para diluir em água,
ideal para desinfetar os instrumentos antes da
esterilização. Disponível com doseador e em
vários tamanhos (de 1L a 10L)

www.montellano.pt | montellano@montellano.pt | 800 230 240

Outros
Equipamentos
Tratamento do Ar
Sterilair Pro

Aspirador de Aerossóis
Sterilair PRO é o novo sistema de tratamento
biológico do ar da Tecno-Gaz, que reduz
drasticamente as bactérias e vírus, eliminando
todos os microrganismos, incluindo os esporos.
O ar é conduzido para a câmara interna do
sistema, onde a irradiação com lâmpadas UV-C
de alta frequência eliminam a carga microbiana
no ar.
Não só purifica como trata o ar
biologicamente

Dispositivo de sucção que aspira o ar expirado,
gotículas de saliva e aerossóis provenientes do
paciente durante o tratamento.

Não há filtros para substituir, reduzindo
significativamente a necessidade de manutenção

Termómetro Infravermelho

Pode operar continuamente, mesmo na presença
de pessoal, sem criar riscos para a saúde

Cobertura de 120m3

Não necessita de instalação, nem adaptação
técnica prévia, basta ligar à corrente elétrica e
está pronto a funcionar.
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Medição da temperatura
instantaneamente e com precisão, sem
necessidade de contacto físico

Termos e
Condições

Disponibilidade

Preços

A disponibilidade dos produtos apresentados é limitada ao
stock existente em cada momento. A Montellano procura
assegurar que todos os produtos colocados à venda existem
em stock. Contudo, reserva-se o direito de não aceitar
encomendas para produtos que não tenham stock
disponível, informando devidamente o cliente e procedendo
ao reembolso do valor, sempre que aplicável.

Temos procurado minimizar a volatilidade dos preços dos
equipamentos de proteção individual, mas situações alheias
à Montellano como indisponibilidade de stock dos
fabricantes, alterações de produto na origem ou alterações
dos custos de transporte poderão implicar alterações dos
preços. Para mais informação de preços e campanhas destes
produtos consulte a nossa equipa comercial.

Entregas

Devoluções e Reclamações

As encomendas em Portugal Continental de valor superior a
120€ (IVA não incluído), estão isentas de qualquer custo de
envio. A restantes encomendas estão sujeitas a uma
participação dos custos de transporte de 6€+IVA. As
entregas são realizadas por transportadoras selecionadas
pela Montellano, num prazo de 48 horas em dias úteis. Este
prazo de entrega corresponde aos nossos padrões de
serviço, porém, situações alheias à Montellano poderão
condicionar pontualmente estes prazos, designadamente
indisponibilidade momentânea de produtos na origem, ou
dificuldades locais de circulação e transporte. Para envios
para os Arquipélagos dos Açores e Madeira consulte a
nossa equipa comercial.

Caso pretenda devolver um produto que comprou à
Montellano, entre em contacto connosco no período de 15
dias após a receção da encomenda. Iremos proceder ao
reembolso do valor ou à troca dos produtos, caso se
verifique o cumprimento dos critérios definidos. A
Montellano declina qualquer responsabilidade por má
utilização, descuido ou deficiente acondicionamento dos
produtos após a entrega ao cliente.
Para mais informação consulte os Termos e Condições
Gerais de Venda disponíveis em www.montellano.pt
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