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Os produtos químicos ProCare Med completam a gama de produtos Miele 
no âmbito do reprocessamento higiénico em consultórios médicos.

Um sistema –
várias vantagens

Interação comprovada entre simplicidade e fia-
bilidade. Os clientes têm um fornecedor único 
e podem ter acesso a uma oferta completa 
sem preocupações.

A combinação especial entre potentes máqui-
nas de lavar e desinfetar, programas especiais 
e produtos químicos ProCare Med oferece um 
reprocessamento minucioso mas delicado dos 
instrumentos.

A tecnologia dos aparelhos e os produtos quí-
micos estão coordenados para alcançar resul-
tados de reprocessamento de alta qualidade.

Está garantido o pré-requisito para uma esteri-
lização segura após um teste visual e funcional 
e manutenção dos instrumentos.

Alta eficiência devido a baixas concentrações 
de dosagem com pequenas quantidades de 
água em todos os blocos de programas.

Sem fosfatos e agentes fortemente comple-
xantes, mas com ingredientes degradáveis. As 
unidades de embalagem, incluindo os fechos e 
etiquetas, são totalmente recicláveis.

pH-neutro e ligeiramente alcalino: sem ingre-
dientes corrosivos para a máxima proteção do 
material.

SOLUÇÃO DE SISTEMA

RETENÇÃO DE VALOR

RESULTADOS DE LIMPEZA 
EFICAZES

SEGURANÇA E  
POUPANÇA DE TEMPO

EXCELENTE RELAÇÃO 
PREÇO-DESEMPENHO

SUSTENTABILIDADE

COMPATIBILIDADE DE 
MATERIAL COMPROVADA

As vantagens estão relacionadas com toda a gama de produtos ProCare Med enquanto conceito de sistema. 
Os benefícios individuais não são válidos para todos os produtos ProCare Med.



PENSÁMOS EM TUDO:  
O NOSSO CONCEITO DE  
SISTEMA 360°

A Miele é o parceiro holístico para todas 
as necessidades de um consultório 
médico. Começando com a limpeza, 
desinfeção e esterilização de instrumen-
tos médicos, a lavagem higienicamente 
perfeita de vestuário de consultório, até 
à lavagem rápida de pratos na sala dos 
colaboradores e a purificação de ar em 
segurança na sala de espera: a Miele 
Professional oferece valiosos suplemen-
tos em todas as áreas, que simplificam o 
trabalho diário.

Conceito  
de sistema 

360°

60 ANOS DE EXPERIÊNCIA
A Miele é líder no reprocessamento de 
instrumentos em muitos países. Através 
do desenvolvimento de inovações, tais 
como os programas VarioTD, OXIVARIO 
e ORTHOVARIO, foram estabelecidos 
padrões no reprocessamento de disposi-
tivos médicos. Os principais fabricantes 
de instrumentos recomendam as so-
luções de reprocessamento Miele, e uma 
grande rede internacional de especialis-
tas em vendas e serviços altamente qua-
lificados aconselha os clientes na seleção 
de produtos e respetiva aplicação.

Tudo para o 
reprocessamento higiénico
Com os produtos químicos ProCare Med, a Miele Professional está a expandir o seu conceito 360° para 
o reprocessamento de instrumentos médicos. As nossas máquinas de lavar e desinfetar e esterilizado-
res são complementados individualmente com cestos e complementos para o reprocessamento com 
base nas necessidades, enquanto as nossas soluções sobre a documentação de processos e assistên-
cia asseguram um funcionamento sem problemas. Este pacote totalmente simplificado é agora comple-
tado por produtos químicos especiais para o reprocessamento de instrumentos médicos.

A QUÍMICA CERTA 
Os produtos químicos ProCare Med são 
feitos sob medida para os processos 
diários e requisitos específicos dos 
instrumentos médicos. Desde o pré-tra-
tamento, a limpeza e neutralização, até 
ao cuidado manual, a gama cobre todos 
os requisitos específicos de instrumentos 
médicos de alta qualidade.

Quer se trate de medicina geral e 
cirurgia, especialidades médicas como 
ginecologia, dermatologia, urologia, 
oftalmologia, ou otorrinolaringologia: em 
todas as áreas, os produtos químicos 
ProCare Med contribuem para manter 
elevados padrões de higiene. E sempre 
mantendo um alto nível de qualidade e 
valor material.



O portefólio de produtos químicos ProCare Med 
apresenta uma solução adequada para cada 
aplicação e cada necessidade.

Descubra o 
ProCare Med!

ProCare Med 13 PRE 
Espuma de pré-tratamento enzimática 
ligeiramente alcalina, para pré-tratamento 
manual. Reduz a aderência de contami-
nantes.

 

REPROCESSAMENTO
COMPLETO DE INSTRUMENTOS 

MÉDICOS

ProCare Med 10 PRE 
Detergente ecológico para 
utilização manual. Com 
componentes facilmente 
biodegradáveis.

ProCare Med 10 MA  
Detergente multiusos ligei-
ramente alcalino, para o 
reprocessamento mecânico 
de instrumentos cirúrgicos. 
Potente e, ao mesmo tempo, 
conservador do material.

ProCare Med 10 A 
Detergente multiusos alcalino para 
o reprocessamento mecânico de 
instrumentos e utensílios com 
um excelente desempenho de 
limpeza.

ProCare Med 30 C 
Agente neutralizante suave e 

sem tensioativos à base de 
ácido orgânico, para a re-

moção de resíduos alcalinos. 

ProCare Med 30 P 
Agente neutralizante poten-

te e sem tensioativos à 
base de ácido inorgânico. 

ProCare Med 40 
Neutralizante biocompatí-
vel para encurtar o tempo 
de secagem com redução 
da formação de manchas.

ProCare Med 64 LUB 
Produto para tratamento manual 
de instrumentos, para pulverizar. 

Protege contra o desgaste, corrosão, 
ferrugem e formação de manchas 

nos instrumentos.

Saiba mais sobre os novos produtos químicos: www.miele.pt/pro/procaremed
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Especialistas em  
todas as áreas
Oferecemos aos consultórios médicos e 
centros de cirurgia ambulatória a solução 
apropriada e individual, que corresponde 
precisamente às suas particularidades 
e requisitos especiais. Irá beneficiar de 
excelentes resultados de limpeza alcan-
çados com baixas concentrações de 
dosagem e curtos tempos de execução 
do programa. Isso permite aos utilizado-
res atingirem uma economia significativa 
de tempo e dinheiro na gestão diária dos 
seus consultórios. 

Pode comprar produtos 
químicos de limpeza Miele 
junto dos nossos parceiros 
oficiais ou contactando-nos 
diretamente.

Visite-nos em  
miele.pt/professional/

Mais informações:  
estamos disponíveis 
através do número de telefone 
966405837 de segunda a sexta 
das 8h30 às 17h30

Designação do produto Dimensão da embalagem N.º de mat.

Pré-tratamento

ProCare Med 13 PRE
Espuma de pré-tratamento enzimática 
ligeiramente alcalina

Vaporizador de 500 ml 11847580

ProCare Med 10 PRE 
Detergente ecológico para utilização 
manual

Frasco de 1 l com bocal
Recipiente de 5 l

11847510
11847520

Lavagem

ProCare Med 10 MA 
Detergente multiusos ligeiramente alcalino 
para o reprocessamento mecânico

Frasco de 1 l de bocal largo 
Recipiente de 5 l

11847760
11847770

ProCare Med 10 A  
Detergente multiusos alcalino
para o reprocessamento mecânico

Recipiente de 5 l 11847690

Neutralização

ProCare Med 30 C 
Agente neutralizante à base 
de ácido orgânico

Frasco de 1 l com bocal
Frasco de 1 l de bocal largo
Recipiente de 5 l

11847850
11847860
11847880

ProCare Med 30 P 
Agente neutralizante à base de 
ácido inorgânico

Frasco de 1 l com bocal
Frasco de 1 l de bocal largo
Recipiente de 5 l

11847950
11847960
11847970

Enxaguamento final

ProCare Med 40
Neutralizante biocompatível

Frasco de 1 l com bocal 11848310

Conservação

ProCare Med 64 LUB 
Produto para tratamento manual de instru-
mentos

Pulverizador de 200 ml 11848940
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Immer Besser
Como empresa familiar, a Miele atua 
desde 1899 em conformidade com 
uma filosofia simples: Immer Besser. 
Esta pretensão ampla serve de base 
para a qualidade proverbial, susten-
tabilidade e para a capacidade de 
inovação de uma marca «Made in 
Germany». Uma promessa que pro-
porciona aos utilizadores profissio-
nais a certeza de terem escolhido o 
produto certo.

Distinguida
A fiabilidade inquestionável no que 
respeita a produtos e serviços é o 
motivo pelo qual o utilizador opta re-
gularmente pela Miele como sendo a 
melhor marca e a mais fiável. As 
prestigiadas distinções, como MX 
Award, iF e reddot Design Awards, 
assim como o prémio alemão de 
sustentabilidade vêm confirmar a po-
sição de destaque da Miele também 
em matéria de design, gestão da 
qualidade e preservação de recur-
sos.

Competente
Há décadas que a Miele Professional 
tem vindo a desenvolver e a produzir, 
com grande capacidade de pro-
dução, máquinas para lavandarias, 
máquinas de lavar louça, de lavar e 
desinfetar, assim como esterilizado-
res. Os acessórios cuidadosamente 
coordenados, os abrangentes servi-
ços de consultoria e o eficaz serviço 
de assistência técnica da Miele per-
mitem que as máquinas ofereçam 
um desempenho e rentabilidade de 
excelência.


