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CATÁLOGO
CUIDADOS PESSOAIS





Cuidados Pessoais

O termo “cuidados pessoais” é utilizado para se 
referir a uma ampla variedade de itens e práticas 
que comumente estão ligados à busca da saúde e 
da beleza, as quais vão desde retirar as cutículas 
até restaurações na arcada dentária.

Atualmente, essas técnicas e produtos 
movimentam um mercado e uma indústria 
gigantescos. No Brasil, o tempo e o dinheiro 
que a população investe em produtos de beleza 
e cuidados pessoais movimentam anualmente 
algumas dezenas de bilhões de reais.





Cuidados Pessoais
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O AQUASEPT PLUS é um antisséptico de uso tópico formulado com Polihexanida (PHMB 0,2%) 
e Alfa-Bisabolol, ativos eficazes no controle de agentes patogênicos, proporcionando excelente 
proteção residual. Sua formulação livre de parabenos e corantes, reduz os efeitos alergênicos e 
reações indesejáveis. 

Spray: 500ml, 250ml, 100ml e 30ml

AQUASEPT PLUS Solução Aquosa para Higienização da Pele c/ PolihexanidaWALKMED

Com este modelo exclusivo, pode-se converter a perneira de 7/8 para 3/4 em segundos, destacando 
a parte superior da perneira. Perneira Compressiva Express para prevenção da trombose venosa 
profunda, utilizada para a compressão pneumática intermitente, a partir do uso com o Compressor 
SCD™ (equipamento não incluso), com eficácia comprovada para prevenção mecânica da 
trombose venosa profunda em pacientes adultos acamados ou com mobilidade reduzida.

Perneira Compressiva Express SCD Tear AwayCovidien

Bota Plantar Compressiva Express para prevenção da trombose venosa profunda, utilizada para a 
compressão pneumática intermitente, a partir do uso com o Compressor SCD™ (equipamento não 
incluso), com eficácia comprovada para prevenção mecânica da trombose venosa profunda em 
pacientes adultos acamados ou com mobilidade reduzida.

Bota Plantar Compressiva Express SCDCovidien

Perneira Compressiva Express para prevenção da trombose venosa profunda, utilizada para a 
compressão pneumática intermitente, a partir do uso com o Compressor SCD™ (equipamento não 
incluso), com eficácia comprovada para prevenção mecânica da trombose venosa profunda em 
pacientes adultos acamados ou com mobilidade reduzida.

Perneira Compressiva Express SCD até o JoelhoCovidien

Álcool Gel 70 inpm dermatologicamente testado, antisséptico com leve fragrância de Açaí e Flor 
de Vitória-Régia.

Álcool Gel 70% 500mlSantapele
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PROSEPT é um enxaguante bucal com Polihexanida (PHMB) e Alfa-Bisabolol. Com ação 
antisséptica e antibacteriana ajuda a combater os germes causadores de cáries, placa bacteriana 
e mau hálito, deixando a boca mais saudável.

Frasco: 250ml

Enxaguante Bucal e Antisséptico sem Álcool PROSEPT WALKMED

PROSEPT GEL é um enxaguante bucal em gel com Polihexanida (PHMB) e Alfa-Bisabolol, 
com sabor Framboesa. Com ação antisséptica e antibacteriana ajuda a combater os germes 
causadores de cáries, placa bacteriana e mau hálito, deixando a boca mais saudável.

Frasco: 100ml

Enxaguante Bucal e Antisséptico sem Álcool 100ml - PROSEPT GEL WALKMED

O POLISEPT é um antisséptico com polihexanida (PHMB) e isopropanol, indicado para assepsia 
preventiva da pele, assepsia local pré-procedimentos dermatológicos e clínicos, além do uso em 
rotina diária de higienização das mãos e braços.

Frasco: 100ml e 1L

Antisséptico POLISEPT para Higienização c/ PHMB WALKMED

Solução aquosa em espuma para uso em remoção de sujidades da pele SEM ENXAGUE, não 
compromete a integridade cutânea. A formulação exclusiva do Aquasept FOAM Espuma apresenta 
ativos eficazes no controle de agentes patogênicos, proporcionando excelente proteção residual.

Frasco: 150ml

Placa Protetora da Pele Sur-Fit Plus em Micropore 57MM CONVATEC

Cuidar da pele adequadamente é essencial para quem faz uso diário de adesivos. O Sensi Care 
libera os adesivos de maneira rápida , indolor, atraumática e sem deixar resíduos. E ainda protege 
sua pele dos efeitos nocivos durante a remoção de adesivos.

Spray: 28ml e 50ml

Meia de Compressão Antiembólica T.E.D até o Joelho Covidien
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DERMAID BIO apresenta pH fisiológico e promove ação hidratante, imediata e progressiva. Promove 
reparação da barreira cutânea e atua na preservação da umidade da pele, sendo indicado em 
afecções de pele (prurido, eczemas, assaduras e outras irritações) e em pós-procedimentos 
dermatológicos.

Peso: 100g

DERMAID BIO Creme Protetor Hidratante e BarreiraWALKMED

A meia de compressão ambiembolica T.E.D é recomendada para reduzir o risco de Trombose 
Venosa Profunda em decorrência de grandes períodos de imobilização prolongada. Para casos 
acentuados de inchaço, dores e cansaço nas pernas.

Meia de Compressão Antiembólica T.E.D até a CoxaCovidien

Hidratante para uso diário no corpo todo, principalmente usado como ferramenta revolucionária 
na prevenção dos mais desafiadores casos de pele ressecada, onde a eficácia e segurança da 
proteção, restauração e hidratação intensa são essenciais. 

Tubo: 57g

Hidratante para uso diário no corpo todo, principalmente usado como ferramenta revolucionária na 
prevenção dos mais desafiadores casos de pele resseca, onde a eficácia e segurança da proteção, 
restauração e hidratação intensa são essenciais. 

Tubo: 114g

Hidratante para uso diário no corpo todo, principalmente usado como ferramenta revolucionária na 
prevenção dos mais desafiadores casos de pele resseca, onde a eficácia e segurança da proteção, 
restauração e hidratação intensa são essenciais. 

Pote: 340g

Creme Hidratante Udderly Smooth, tubo 57gBIOARGO

Creme Hidratante Udderly Smooth, tubo 114gBIOARGO

Creme Hidratante Udderly Smooth, pote 340gBIOARGO
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Gel para antissepsia das mãos, Softalind ViscoRub B-BRAUN, padrão hospitalar. Indicado para o 
uso em ambientes empresariais e em condomíonios residenciais.
• Solução alcoólica pronta para uso, com as propriedades cosméticas de um gel
• Contém um dermoprotector (bisabolol)
• Testado dermatologicamente
• Sem fragrância

Frasco: 1000ml (sem caixa)

Álcool Gel Softalind Viscorub B-Braun, com Bisabolol Dermoprotetor - 1L B BRAUN

Gel para antissepsia das mãos, Softalind ViscoRub B-BRAUN, padrão hospitalar. Indicado para o 
uso em ambientes empresariais e em condomíonios residenciais.
• Solução alcoólica pronta para uso, com as propriedades cosméticas de um gel
• Contém um dermoprotector (bisabolol)
• Testado dermatologicamente
• Sem fragrância

Frasco: 100ml

Álcool Gel Softalind Viscorub B-Braun, com Bisabolol Dermoprotetor - 100ml B BRAUN

Um item essencial para quem nunca está em casa e precisa utilizar sanitários públicos. Feito 
em material plástico, não permite que bactérias consigam penetrar pelo protetor, diferente dos 
protetores de papel, que acabam sendo ineficazes, pois as bactérias passam pelos folículos da 
matéria-prima utilizada cedendo à contaminação.

Protetor Descartável para Assento Sanitário da Revestic Revestic

GIGADERM é o sabonete líquido antisséptico de uso clínico e residencial, com eficaz ação 
microbicida. Indicado para assepsia tópica em procedimentos dermatológicos e rotinas diárias de 
higienização.
•Possui ação eficaz microbicida;
•Fórmula com Polihexanida (PHMB);
•Livre de Parabenos e Corantes.
•Bactérias Testadas: pseudomonas aeruginosa, salmonela choleraesuis, staphylococcus aureus e 
Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC).
Tamanhos:
• Frasco 250ml; •Frasco 100ml

Sabonete GIGADERM Antisséptico c/ Polihexanida WALKMED

A solução é utilizada para limpeza, descontaminação, hidratação e remoção de biofilme das 
feridas.
• Limpeza residual;
• Diminuição de odores desagradáveis e do exsudato;
• Não citotóxico, não irritante, não interfere na granulação;
• Bem tolerado em indivíduos alérgicos;
• Aplicação indolor;
• Frasco com bico aplicador.

Polihexam Líquido PHMB 0,1% para Tratamento de Feridas Helianto
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Sabonete Hidratante com Glicerina Riomax EspumaRIOQUÍMICA

O Riomax Espuma Sabonete Liquido com Glicerina é um produto ideal para a limpeza da pele. 
Retira sujeiras e outros resíduos.
Produto recomendado para a lavagem frequente das mãos. Possui pH neutro e componentes 
suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado por profissionais de saúde.

Tamanho: Frasco 1L

Sabonete Cremoso com Glicerina Romax, Refil PremiumRIOQUÍMICA

Remove sujidades mantendo a hidratação da pele. Produto recomendado para lavagem frequente 
das mãos. Possui pH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado 
por profissionais de saúde.
• Limpeza profunda das mãos
• PH Neutro
• Testado dermatologicamente.
• Tamanho: Frasco 1L

Creme Barreira Cavilon Durável3M

Cavilon™ Creme Barreira Durável é um creme que oferece proteção única contra urina e fezes, ao 
mesmo tempo em que hidrata a pele. Sua formulação concentrada requer menor quantidade de 
produto em cada aplicação e excelente resistência.

Indicado para prevenção e tratamento da pele saudável e pequenas lesões, recorrentes do uso de 
fralda ou não, além de assegurar a hidratação criando uma barreira protetora. 

Riohex Gard 0,12% Enxaguante BucalRioquímica

Riohex Gard 0,12% é um enxaguante bucal que auxilia na eliminação dos germes causadores de 
placa bacteriana, gengivite e mau hálito. Antisséptico para os microrganismos gram positivos e 
negativos e para algumas leveduras.

Tamanho de 250ml

Antisséptico tópico para uso externo. Eficiente para a limpeza e desinfecção de pequenos 
ferimentos.

Quantidade: 100ml

Septmax Clorexidina 0,5% Solução AlcoólicaFARMAX
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Creme Loção Hidratante 24h HYCOS

Creme hidratante reestruturante com ação antisséptica, bacteriostática e bactericida, indicado 
para o auxílio na Regeneração da pele, hidratação profunda e prolongada e manutenção da 
integridade cutânea, contendo em sua formulação os principais ativos naturais 

Tamanho de 500g

HYCOSCreme Cicatrizante Reestruturante

Creme hidratante reestruturante com ação antisséptica, bacteriostática e bactericida, indicado para 
o auxílio na Regeneração da pele, hidratação profunda e prolongada e manutenção da integridade 
cutânea, contendo em sua formulação os principais ativos naturais (Ácido Bio Hialurônico, Extrato 
de Carica Papaya*, Aloe vera e óleo de Andiroba) e outros agentes agregantes na proteção da 
pele (óleo de semente de neem e óleo de melaleuca).

Tamanho de 100ml

Creme Hidratante Dérmico HYCOS

Gel creme regenerante dérmico com ação antisséptica, bacteriostática e bactericida, indicado para 
o auxílio na Reparação da pele, hidratação profunda e prolongada e manutenção da integridade 
cutânea, contendo em sua formulação os principais ativos naturais (Ácido Bio Hialurônico, Extrato 
de Carica Papaya, Aloe vera e óleo de Andiroba) e outros agentes agregantes na proteção da 
pele (óleo de semente de neem e óleo de melaleuca).

Tamanho de 250g

Álcool 70% Antisséptico para Mãos Riocare Rioquímica

Indicado para antissepsia e higienização a seco das mãos.
• Gel Antisséptico para as mãos
• Elimina 99,99% dos germes.
• Rico em Vitamina E.
• Dermatologicamente testado.
• Contém extrato de Aloe Vera
• Rico em vitamina E, refrescante, hipoalergênico
• Eficaz contra o H1N1.
• Hipoalergênico.

Spray Desinfetante à Base de Álcool Meliseptol Foam Pure B=Braun

Meliseptol Foam pure é um desinfetante Hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos com 
amplo espectro de ação antimicrobiana.

A espuma formada a partir do acionamento do Melisptol Foam pure dá ao produto uma 
característica de maior rendimento e praticidade na utilização.

Seu frasco ergonômico em spray de 750ml rende 1000 acionamentos.
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Antisséptico Riohex 2%RIOQUÍMICA

O Riohex é um antisséptico usado na limpeza de pele após procedimentos cirúrgicos. Sua ação 
antisséptico elimina quaisquer microrganismos que possam surgir na superfície da pele, reduzindo 
o risco de infecção por bactérias e germes. Sua administração não é recomendada em casos de 
hipersensibilidade a qualquer componente presente na sua formulação.

Frasco: 1L

Álcool 70% de 1 litroItajá

O álcool etílico 70° INPM tem ação bactericida necessária para desinfecção exigida pelo Ministério 
da Saúde, cujo mecanismo envolve a precipitação das proteínas bacterianas e a dissolução dos 
lipídios da membrana, ocasionando a sua eliminação.

Stomahesive Pó Protetor da Pele 28,3GrConvatec

Stomahesive® Pó Protetor de Pele é uma substância granular, higroscópica, muito fina que adere 
às áreas úmidas de modo a formar uma barreira que cobre e protege a pele contra irritações 
causadas pelos efluentes. Stomahesive® Pó Protetor de Pele é composto por gelatina, pectina e 
carboximetilcelulose sódica.

Algodão em Bolas 95grCremer

O Algodão em Bolas é ideal para a limpeza da pele do bebê, nos cuidados diários de lesões ou 
feridas, na remoção de esmaltes e cosméticos e no uso diversificado no âmbito hospitalar. É macio 
e absorvente e possui formato arredondado.

Algodão Hidrófilo em Rolo 500gNathalya

Excelente opção para o profissional da área da saúde e pacientes que buscam um produto 
confiável, moderno e com um ótimo custo benefício.

O Algodão Hidrófilo Nathalya é indicado para uso hospitalar, na higienização da pele, em curativos, 
na absorção de líquidos, limpeza de bebês, assepsia, e em procedimentos médicos e dentários.

Possui excelente capacidade de absorção e retenção de líquidos e secreções.
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Creme Gel N/derm, Restauração Intensa da Pele VIEMED

O creme gel NDerm 30g Viemed para restauração intensa da pele é um creme com nanotecnologia, 
que possui uma exclusiva composição de ativos, cientificamente testados, que garantem eficácia 
comprovada na prevenção e cicatrização de feridas crônicas e agudas (escaras).

Peso: 30g

Cuidar da pele adequadamente é essencial para quem faz uso diário de adesivos. O Sensi Care 
libera os adesivos de maneira rápida , indolor, atraumática e sem deixar resíduos. E ainda protege 
sua pele dos efeitos nocivos durante a remoção de adesivos.

Spray: 28ml e 50ml

Sensi Care Spray Liberador de Adesivos CONVATEC

Riogel Álcool Etílico Hidratado em Gel 70% RIOQUÍMICA

O RioGel Antisséptico é um álcool etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume), correspondente 
a 62,44º INPM (em peso), indicado como antisséptico de mãos.

Peso: 430g

DERMAID CREAM apresenta pH fisiológico e promove ação hidratante, imediata e progressiva. 
Promove reparação da barreira cutânea e atua na preservação da umidade da pele, sendo indicado 
em afecções de pele (prurido, eczemas, assaduras e outras irritações) e em pós-procedimentos 
dermatológicos.

Tubo: 100ml

Dermaid Cream Loção Corporal com PHMB WALKMED

Repelente de Insetos Bite Free BITE FREE

RioGel Antisséptico é um álcool etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume), correspondente a 
62,44º INPM (em peso), indicado como antisséptico de mãos.

Liquido: 150ml
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