
 

Equipamentos de Proteção Individual usados em ambiente hospitalar. Esses 

materiais são de uso obrigatório para evitar que os profissionais e pacientes 

fiquem expostos durante os atendimentos do dia a dia como consultas, coleta de 

materiais biológicos ou mesmo em procedimentos cirúrgicos, em que o risco de 

contaminação é maior. A TxT Control para atender o atual cenário, está 

lançamento a Linha EPI Hospitalar: 

Máscaras: 

 

• Tripla, certificado CE, caixa com 50 unidades  

• Tripla, certificado ANVISA, caixa com 50 unidades 

• Tripla simples, caixa com 50 unidades  

• KN95 com certificado CE formal, com relatório de teste, 
caixa com 50 unidades 

• FFP2, caixa com 50 unidades 

• NK95 WITH VALVULE N/A - pacote 50000 unidades 

 

• Máscara em Tyvek (Material  Tyvek® é um não-tecido da 
DuPont, composto por filamentos contínuos de polietileno 
100% puro, de alta densidade. É extraordinariamente forte, 
resistente ao rasgo, perfuração e água), material 
impermeável. Medidas: Fechada 18,4cm x 9,2cm (Se 
adequa ao tamanho do rosto quando aberta sendo assim a 
medida terá variação). Embalagem: Pacote com 10 
unidades. Validade: 12 meses. Sobre o uso: Máscara de 
uso em geral, exceto da área hospitalar, protege boca e 
nariz contra agentes externos. Pode ser reutilizável se 
higienizado de forma correta com água e sabão ou álcool 
70%. 

 

Luvas: 

 

• Latex Glove, caixa com 100 unidades 

• Butyronitrile Glove, caixa com 100 unidades 

• Latex Glove, caixa com 100 unidades 

• PVC Glove, caixa com 100 unidades 

• HDPE Glove - 70g, caixa com 100 unidades 

• HDPE Glove - 80g, caixa com 100 unidades 

 



 

 

Viseiras: 

 

• Tamanho：29*22cm, Material: plástico transparente 

• Tamanho：28*21cm, Material: plástico transparente 

• Tamanho：37.5*25cm, Material: plástico transparente 

 

Capa de Sapato: 

 

• Capa de sapato antiderrapante não tecido 400g, size: 
15*40cm 

• Capa de sapato descartável, material PE, espessura lateral 
dupla 0.11 mm 

• Capa de sapato descartável, material PE, espessura lateral 
dupla 0.13 mm 

 

Roupa de Proteção: 

 

• Protective gowns，63g woven medical permeable film 

sealer jumpsuit.Ethylene oxide sterilization, sterilization 
validity, 2-3 years.with CE,FDA certificate 

• One-off medical non-woven garment with CAP, Tamanhos 
M e XL 

• One-off waterproof non-woven protective clothing, One size 
fit all 

 

Álcool em gel: 

 

• Álcool em gel - 50ml 

• Álcool em gel - 50ml 

• Álcool em gel - 100ml 

• Álcool em gel - 500ml 

 

CONTATO: (11) 3045-3016 | atendimento@txtcontrol.com.br | www.txtcontrol.com.br 
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