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Compromisso com a Vida

Produto com

ANVISA
Água
Autoclave

Bolsa Coletora de Urina

Esparadrapo
Hipoalergenico

Curativo Pós
Punção

Fita Crepe
Hospitalar
Ou Autoclave

Equipo Macro Gotas
Fita Cirúrgica
Microporosa

Coletor de Material
Perfurocortante

Produtos
com Padrão de
Qualidade
Internacional

Conheça a
Farmatex
Ressuscitador
Manual em Silicone

Protetor Facial

Máscara Tripla

Adulto e Infantil

Curativo Pós
Punção

Touca Branca
Sanfonada

Papel Lençol
Hospitalar

Farmatex:
Compromisso com a vida
Temos a qualidade como fator essencial do sucesso de nossa atuação. Para isso, a Farmatex vem com
o intuito de servir e atender aos clientes e colaboradores com cordialidade, segurança e agilidade.
A nossa equipe está totalmente compromissada com os princípios básicos de fornecer a cada cliente,
de maneira consistente, um atendimento com a qualidade adequada a seu nível de exigência, tendo
sempre o compromisso de entender o lucro como o resultado de um trabalho feito com qualidade e
pontualidade.
Salientamos o nosso desejo em estender a qualidade a tudo que fazemos, envolvendo todos os
funcionários na melhoria contínua da qualidade, proporcionando treinamentos e garantindo as
ferramentas necessárias para que possam contribuir ao esforço da equipe, assegurando a cada um a
oportunidade de crescimento e de desenvolvimento dentro da Farmatex. Buscamos sempre uma
relação de integridade, honestidade e responsabilidade no relacionamento comercial com os nossos
clientes, colaboradores e todos que atendem à área hospitalar.
A satisfação dos nossos clientes é um dos maiores valores que a Farmatex quer proporcionar ao
mercado. Com transparência, ética, credibilidade e trabalho em equipe, iremos garantir o sucesso de
nossos produtos e marcas por todo o Brasil.
Para encerrar, ressaltamos o nosso orgulho em atender pessoas como você que, com certeza, será
sempre o nosso maior incentivo na busca pelo melhor em nossos relacionamentos comerciais.
Aguardaremos a análise do nosso cadastro, conforme segue os dados na ficha anexa. Esperamos
contatá-lo em breve.

Josemar Ramos

Jefferson Ferreira Meneguel

Diretor Comercial

Diretor Presidente

Rua Roberto Ozório de Almeida,1010 Cidade Industrial - Curitiba - Paraná - Brasil

contato@pharmatex.com.br

Entrega

Express

+55 41 3078-7760

+55 41 99995-1039
facebook.com/
farmatexdobrasil
@FarmatexdoBrasil

www.farmatexdobrasil.com

Curitiba e região
metropolitana

Produtos
• Abaixador de lingua em madeira c/100
• Fita crepe 16mm x 50m ou 19mm x 50m - farmatex
• Agua para autoclave deionizada 5 litros
• Fita crepe autoclave 19mm x 30m - farmatex
• Agulha hipodemica esteril c/100
• Fita micropore branco - farmatex
• Agulha hipodermica com dispositivo de segurança esteril c/100
• Fixador canula traqueostomia adulto ou infantil c/20
• Agulha para aspirar medicacao esteril c/100
• Fixador tubo endotraqueal adulto
• Agulha spinal
• Fralda geriatrica ou infantil
• Algodao hidrofilo bola 100gr - rolo 500gr - rolete dental c/100
• Frasco nutrição enteral esteril ou não estéril
• Almotolia 125ml - 250ml - 500ml ambar ou natural
• Gaze rolo tipo queijo
• Aparelho de pressao adulto ou infantil com ou sem esteto
• Gorro c/tiras c/100
• Aparelho de pressao digital automatico de pulso
• Hastes flexiveis c/75
• Atadura crepe 13 fios duzia
• Inalador c/kit para nebulização
• Avental descartável c/10
• Kit cirurgico implante ou perio esteril
• Babador odontologico c/100
• Kit nebulizacao ar comprimido ou oxigenio adulto e infantil
• Bacia 32cm capacidade p/3100ml
• Lamina de bisturi aço carbono c/100
• Barbeador plastico c/2 laminas
• Lanceta de segurança c/200
• Bolsa colostomia 60mm
• Lanceta esteril descartavel c/200
• Bota de una 10,2cm x 9,14m
• Lanterna led
• Cadarco sarjado com 10m e com 50m
• Lencol c/elastico ou sem elastico c/10
• Campo operatorio 23cm x 25cm c/50
• Luva cirurgica esteril
• Campo operatorio 25cm x 28cm esteril c/rx c/5 un
• Luva industrial latex c/100
• Campo operatorio 45cm x 50cm c/50
• Luva multiuso amarela
• Campo operatorio 45cm x 50cm c/rx c/50
• Luva nitrilica sem talco azul ou preta c/100
• Capa p/colchao 1,90cm x 0,90cm x 0,07 branca
• Luva polietileno esteril ou não esteril c/100
• Cateter oxigenio tipo oculos
• Luva procedimento latex uso medico ou industrial c/100
• Cateter periferico intravenoso
• Luva vinil com talco ou sem talco c/100
• Cateter periferico intravenoso com dispositivo de segurança
• Malha tubular
• Clamp grampo umbilical c/100
• Mascara desc c/visor
• Colar cervical em espuma
• Mascara dupla c/ elastico pct c/100 farmatex
• Colchao caixa de ovo espuma
• Mascara o2 alta concentracao adulto c/reserv e tubo de o2
• Colchao caixa de ovo inflavel
• Mascara pff2 n95
• Coletor c/extensor sist aberto 1.200ml
• Mascara tripla c/ elastico pct c/100 farmatex
• Coletor material perfuro cortante
• Mascara tripla c/elastico c/50 farmatex
• Coletor material perfuro cortante quimioterapico ou rigido
• Mascara tripla c/tiras c/50 - farmatex
• Coletor universal 80ml esteril ou não esteril
• Mini otoscopio
• Coletor urina 2000ml esteril c/valv anti refluxo - farmatex
• Oclusor macho para cateter
• Coletor urina 2000ml esteril camara de pasteur c/valv anti
• Oculos de protecao incolor
refluxo - superpharma
• Oliva cristal c/2 unidades
• Coletor urina c/barbante tipo saco 2000ml c/100
• Papel grau cirurgico
• Coletor urina infantil 100ml c/100
• Papel lencol 50cm x 50m ou 70cm x 50m
• Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500 unidades
• Papel termosensivel para ecg
• Compressa gaze 7,5 x 7,5 esteril c/10 unidades
• Pinca kocher reta 16cm inox
• Curativo algodoado 10cm x 15cm e 15cm x 30cm
• Preservativo masculino 52mm lubrificado ou não lubrificado
• Dispositivo incontinencia urinaria nº06 c/extensao
• Pulseira adulto infantil branca c/100
• Dispositivo p/circuncisao 14mm
• Pulseira mae e filho numerada branca c/100 pares
• Dosador oral azul
• Ressuscitador man c/reserv silicone adulto, infantil e neo natal • Dreno penrose esteril s/gaze duzia
farmatex
• Dreno sucção odontologico c/40
• Saco cobertura para obito
• Dreno sucção endodontico c/20
• Sapatilha prope descartavel branco c/100
• Eletrodo ecg adulto - infantil - neo natal
• Seringa com ou sem agulha luer slip ou luer lock
• Equipo fotossensivel macrogotas luer lock c/ent. Ar inj. Lat. E
• Seringa c/dispositivo de segurança
filtro
• Sonda aspiracao traqueal
• Equipo macro ls simples - farmatex
• Sonda foley 2 vias
• Equipo macro ls c/inj.Lat/ ent.Ar e filtro 1,5m - farmatex
• Sonda nasogastrica curta
• Equipo micro bureta 150ml ls c/inj.Lat/ ent.Ar e filtro
• Sonda nasogastrica longa
• Equipo micro ls c/inj.Lat/ ent.Ar e filtro 1,5m viii - farmatex
• Sonda nutrição enteral
• Equipo nutrição enteral escalonado c/filtro de ar
• Sonda uretral
• Equipo nutricao enteral luer slip
• Suporte p/coletor mat perf cortante
• Equipo pressao venosa central
• Termometro clinico digital branco
• Equipo transf sangue cam dupla c/ent. Ar e filtro
• Termometro max/min digital c/cabo extensor
• Escalpe 19g 21g 23g 25g 27g - farmatex
• Tira de urina 100 testes
• Escalpe 19g 21g 23g 25g 27g c/dispositivo de seguranca • Tira teste glicose c/50
superpharma
• Torneira tres vias luer lock
• Escova cervical esteril
• Touca desc branca c/100 - farmatex
• Escova esponja seca
• Umidificador oxigenio frasco 250ml
• Esparadrapo branco 10mm x 4,5m - farmatex
• Espatula de ayres em madeira c/100
• Espelho bucal nº 05 c/12
• Estetoscopio simples adulto ou infantil
Para mais detalhes acesse
• Extensor 2 vias e 4 vias c/clamp - superpharma
nosso site e confira todos
• Extensor cateter nasal 02 ou 03 metros
nossos produtos.
• Extensor oxigenio 120cm luer lock
• Faixa de smarch
• Fios de sutura com ou sem agulha
www.farmatexdobrasil.com
• Fio kirschner

Dados Cadastrais
Farmatex
CADASTRO FARMATEX DO BRASIL S/A
Razão Social
Nome Fantasia
CNPJ
Site
Endereço
Bairro
Cidade
E-mail para Arquivo XML
E-mail para Contatos

Farmatex Do Brasil S/A
Farmatex Do Brasil S/A
21.284068/0001 - 10
Inscrição Estadual 90681786-17
www.farmatex.com.br
Inscrição Municipal 764514-3
Rua Roberto Ozório de Almeida, 1010 - Cidade Industrial, Curitiba/PR
CIC
CEP 81460-110
Fone
41 3078 7760
Curitiba
UF Paraná
Whatsapp 41 99995 1039
josemar@pharmatex.com.br; contato@pharmatex.com.br
josemar@pharmatex.com.br; contato@pharmatex.com.br

Declaro que cumprimos todos os itens aplicáveis a RDC nº 16/2013 e que todas as informações prestadas são verdadeiras e podem
ser comprovados através de documentos e manuais de procedimentos.

Josemar Ramos
Diretor Comercial

A Empresa
Conheça a
Farmatex e
descubra todas as
vantagens em ser
nosso cliente.

A Farmatex Do Brasil S/A. vem desde o início de suas
atividades buscando atender com eficiência e transparência a demanda por produtos médico-hospitalares em todo o território brasileiro, contando
com uma equipe de colaboradores altamente dedicada em satisfazer seus clientes. A
empresa possui uma moderna Estrutura
de Armazenamento, devidamente
certificada pelas normas preconizadas por meio da ANVISA – AGÊNHá mais de uma década no mercado, a Farmatex atende a
CIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
diversos segmentos da área da saúde, por meio de
SANITÁRIA, RDC nº 16/2013, que
diferentes linhas de produtos e marcas próprias, como a
garante a qualidade logística de
Farmatex,
DentalPharma,
PrimePharma,
OneTouch
nossos produtos.
SuperPharma, 1 Toque, Injesul, Toppharma, Supritex,
Apresentando uma visão emprePharmadental, Pharmatex & Doutorzil. A empresa possui
endedora,
a Farmatex baseia-se na
uma moderna estrutura de armazenamento, garantindo a
tradição
desbravadora
do passado,
qualidade logística de seus produtos e a satisfação dos
no
sucesso
do
presente
e em suas
clientes.
perspectivas para o futuro, com uma
constante busca pela excelência no
atendimento ao consumidor, refletindo em uma melhor saúde a todos os
brasileiros por meio da responsabilidade social que a empresa possui.

