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Nossa Marca para o Comércio Exterior

Em 2008

, movidos por uma visão empreendedora

e de crescimento, a família HN concretiza o projeto de construir
uma unidade industrial de fabricação de descartáveis voltados ao
setor de saúde e industrial. Com este ideal e propósito a HNDESC
Comércio e Confecções de Produtos Hospitalares Ltda. mantém,
desde a sua fundação, a produção de soluções em descartáveis
para o setor da saúde e industrial com respeito, cuidado, segurança
e atenção aos clientes. Atualmente a empresa está situada no
município de Caieiras, estado de São Paulo onde nosso parque
fabril de mais de 5.000 m2 garante a fabricação e a estocagem de
todos os produtos que constam no portfólio. Nossa equipe
composta por mais de 200 colaboradores é treinada e preparada
para atender todas as demandas do mercado e de nossos clientes,
fabricando produtos diferenciados, certificados pelos órgãos de
fiscalização, dando toda segurança necessária e nos diferenciando
tecnicamente. Além de nosso conhecimento técnico, o know how
de nossa equipe e a expertise de mercado, contamos com um
parque fabril moderno, automatizado voltado à eficiência, melhoria
contínua e busca pela excelência. Nosso foco e nossa meta são
sempre superar as expectativas dos clientes, fabricando produtos
de qualidade, com matérias primas nobres e fornecedores
qualificados, para que nossos consumidores estejam utilizando o
que há de melhor e de mais inovador em descartáveis para o setor
de saúde e industrial.

“Mais que uma
empresa,
somos pessoas
cuidando de
pessoas”

Acreditamos na união dos propósitos

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Fabricar produtos e soluções

Ser líder no mercado nacional e

- Foco nas pessoas

em descartáveis para o setor

ser reconhecido por nossos
clientes

- Fabricar produtos úteis à sociedade

como a marca de maior
prestígio

- Foco na inovação

da saúde, profissional e
industrial com qualidade,
segurança e conforto a todos
Clientes de usam nossa marca

e credibilidade dentro dos
segmentos que atuamos

- Foco na melhoria contínua
- Paixão pelo que fazemos
- Juntos somos melhores e mais fortes

Produzindo cuidado e segurança
Mais de 85
MILHÕES de
peças
produzidas
por ano
Matérias
primas nobres
e certificadas

Mais de 200
colaboradores
Todos os
produtos
registrados
pela ANVISA
Fabricação
própria a mais
de 13 anos

Complexo
fabril de 5.000
m2

Agilidade para receber e despachar

Agilidade para receber e despachar

Próximo aos aeroportos
internacionais de:
Guarulhos
Congonhas
Viracopos
Próximo as principais
rodovias de interligação:
Bandeirantes
Anhanguera
Dutra
Fernão Dias

R JOSE LOPES, 222
BAIRRO LARANJEIRAS
CAIEIRAS – SÃO PAULO
CEP 07.747-150

Todos os
produtos
registrados
pela ANVISA

Produto

Registro

AVENTAL DESCARTÁVEL HNDESC
CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL HNDESC

80719720001
80719720002

MÁSCARA DESCARTÁVEL HNDESC
LENÇOL DESCARTÁVEL HN DESC
PROPÉ DESCATÁVEL HN DESC

80719720004
80719720005
80719720006

TOUCA DESCARTAVEL HN DESC
HNDESC PAPER
BLUSA DESCARTÁVEL HN DESC
CALÇAS DESCARTÁVEIS HN DESC

80719720007
80719720008
80719720009
80719720010

KIT IMPLANTE MASTER PROFISSIONAL ESTÉRIL
KIT PÉRIO MÁSTER PROFISSIONAL ESTÉRIL
AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL HN DESC
CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL HNDESC

80719720011
80719720012
80719720013
80719720014

KIT AMBULÂNCIA
KIT N°02 HN Desc
FRONHA DESCATÁVEL

80719720015
80719720016
80719720017

KIT INTERNAÇÃO
TRAVESSA IMPERMEÁVEL ABSORVENTE HN DESC
KIT Nº01 HN Desc
KIT CIRURGIA GERAL

80719720018
80719720019
80719720020
80719720021

KIT CIRURGIA GERAL SMS
AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL HN DESC
CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE
CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE PARA RESIDUOS QUIMICOS HNDESC

80719720022
80719720023
80719720024
80719720025

Segmentos, Aplicações & Produtos

Atendimento a todo
Território Nacional:
- Central de
Relacionamento Interno
- Central de Atendimento
Técnico & Qualidade
- Rede de Representantes
Regionais Externos

Canais de Distribuição
HNDESC:
- Vendas diretas para
clientes finais estratégicos
- Vendas através de
distribuidores
- Vendas através de
parceiros de negócios
- Licitações públicas

NOSSO
PORTFÓLIO
DE PRODUTOS

Avental manga longa
punho elástico branco
• Apresentação do produto:
• Avental descartável nãotecido 100% polipropileno
(TNT – Tecido Não Tecido), aberto na parte posterior
com tiras externas para fechamento.
• Desenvolvido para proteção dos profissionais da
saúde, indicado para uso por cima da roupa.
• Indicado para uso da equipe médica, enfermeiros,
farmacêuticos, pacientes e visitantes, na proteção e
prevenção à contaminação e disseminação de
infecções hospitalares por líquidos corpóreos ou
substâncias contaminantes.

Propé Descartável
• Propé é confeccionado em TNT (Tecido Não Tecido), 100%
polipropileno, seu elástico é costurado automaticamente através de
máquinas overlock;
• Foi projetado para proteção dos calçados dos profissionais que
atuam em áreas hospitalares, odontológicos, clínicas de estéticas,
laboratórios, indústrias, ambiente farmacêutico, químico e alimentício,
bem como para proteção do ambiente de trabalho durante a realização
de procedimentos em geral;
• São descartáveis, resistente à umidade, à abrasão e à ação de fungos
e bactérias. Característica de leveza, não estéril, atóxica, não absorve
líquidos (com água, corantes, sangue e etc.. e apresenta
impermeabilidade de 80%;
• Indicado a utilização sobre o calçado ao entrar em ambientes que
necessitem máxima higiene e proteção contra agentes externos. Locais
como hospitais, clínicas e indústrias de todos os tipos.

Touca Descartável
• Touca sanfonado/Turbante descartável, confeccionado em TNT
(Tecido Não Tecido), ajustável com elástico embutido tamanho
único, com ajuste ao vestir;
•

A touca de proteção serve tanto para proteger o usuário quanto
o produto manuseado. No caso de proteção do usuário evita o
contato do cabelo com máquinas que possam colocar em perigo
o trabalhador ao terem contato e, eventualmente, sugar, puxar
ou enroscar nos cabelos. Já no caso de proteção de produto a
touca capilar evita que cabelos caíam no produto manuseado
correndo o risco de contaminação;

• As toucas foram projetadas para a proteção capilar dos
profissionais que atuam nas áreas: Hospitalares, odontológicos,
clínicas de estéticas laboratoriais, indústrias, centros
farmacêuticas, químicas, alimentícias, bem como para proteção
do ambiente de trabalho durante a realização de procedimentos
em geral.

Papel Lençol
50cmx50m – 70cmx50m
• Papel Lençol descartável,
confeccionado em fibras naturais,
macio e absorvente;
• Projetado para proteção de
macas, camas e diferentes
superfícies. Ideal para áreas
hospitalares, odontológicas,
clínicas, centros de estética,
ambiente laboratorial e
atendimentos relacionados a
saúde.

Avental manga longa
impermeável
30grs – 50grs.
• Confeccionado em TNT Tecido Não Tecido
Impermeável/Laminado, acabamento em overlock,
manga longa, punho em lastéx (ou punho
malha/elástico), fechamento nas costas, com tiras
de viés de overlock ou solda para amarrar no
pescoço e duas tiras na cintura;
• Tecido Laminado Impermeável;
• POLIPROPILENO (PP) 74% + POLIETILENO (PE)
26% + Aditivos MASTERBATCH SS OU SSS.

Campo Cirúrgico
Campo cirúrgico descartável não estéril e
sem fenestra, confeccionado em TNT (Tecido
não Tecido) e em TNT SMS 100%
Polipropileno. Projetado para realização de
procedimentos cirúrgicos de qualquer
natureza, oferecendo segurança e conforto

Lençol sem Elástico
2,00 x 0,90
• Lençol descartável confeccionado em
TNT (Tecido não Tecido). Excelente
barreira física de sangue, fluidos
orgânicos e outros líquidos potenciais de
contaminação entre o paciente e o
colchão da maca. Projetado para
proteção de macas utilizadas nas áreas
hospitalares, odontológica, clínicas de
estética, laboratórios, indústrias do ramo
farmacêutico, químicas e alimentícias.

Lençol com Elástico
2,00 x 0,90
• Lençol descartável com elástico
confeccionado em TNT (Tecido não
Tecido). Excelente barreira física de
sangue, fluidos orgânicos e outros
líquidos potenciais de contaminação
entre o paciente e o colchão da maca.
Projetado para proteção de macas
utilizadas nas áreas hospitalares,
odontológica, clínicas de estética,
laboratórios, indústrias do ramo
farmacêutico, químicas e alimentícias.

Travessa
Impermeável
1,40x1,00
• Travessa confeccionada em TNT (Tecido
Não Tecido) laminado com polietileno, é
atóxico e antialérgico. Contém duas faces: um
Impermeável e outra absorvente;
• Recomendado para cobertura de macas em
forma de travessas: evitando contaminação
por fluídos corporais, para procedimentos
secos e úmidos, facilitando os processos de
higiene ao profissional e mais conforto e
confiança do paciente.

Avental Cirúrgico Estéril
40grs
• Avental descartável, confeccionado em TNT tecido não tecido SMS com barreira
bacteriana 100% polipropileno, ajustável com tiras para amarrar no pescoço, velcro
e cintura, sendo manga longa com elástico e punho de malha;
• Os Aventais Descartáveis foram projetados especificamente para a proteção de
pacientes e equipe de saúde médico, hospitalar, odontológica, alimentícia, farmacêutica,
laboratorial e clínicas de estéticas;
• Produto indicado para procedimentos cirúrgicos que envolvem grandes volumes de
fluidos corporais, por isso o cirurgião precisa se proteger com o uso do avental
cirúrgico impermeável;
• Produto de grande importância para garantir a proteção durante os procedimentos
cirúrgicos, desempenha papel essencial na manutenção das condições assépticas
bloqueando a transferência de microrganismos e produtos químicos para o paciente.
Reduz a possibilidade de transmissão de bactérias da pele dos prestadores para a sala
cirúrgica e principalmente para o sítio cirúrgico. *(A infecção do sítio cirúrgico manifestase entre 4 a 6 dias após a realização da cirurgia, apresentando localmente eritema, dor,
edema e secreção).

Campo Cirúrgico
Estéril
• Campo cirúrgico descartável estéril sem fenestra,
confeccionado em TNT (Tecido não Tecido) e em TNT
SMS 100% Polipropileno. Projetado para realização de
procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza,
oferecendo segurança e conforto;
• São descartáveis, garante resistência à umidade, à
abrasão e à ação de fungos e bactéria, leveza, não estéril,
atóxica, não absorve líquidos (como água, corantes,
sangue e etc.) e apresenta impermeabilidade de 80%;
• Indicado para realização de procedimentos cirúrgicos,
oferecendo segurança, conforto e maleabilidade.

Fronha Descartável
0,70 x 0,50
Branca
• Fronha descartável confeccionado em TNT
(Tecido Não Tecido);
• Excelente barreira física de sangue, fluidos,
orgânicos e outros líquidos potenciais de
contaminação entre o paciente e travesseiro;
• As fronhas foram projetadas para proteção
de travesseiros utilizados nas área da saúde,
hospitalar, odontológico, alimentícia,
farmacêutica, laboratorial e clínicas estéticas.

Máscara
Cirúrgica Tripla
• Máscara Cirúrgica Tripla foi desenvolvida para
proteção de profissionais da saúde, minimizando a
contaminação do ambiente com secreções respiratórias
geradas pelo profissional ou pelo paciente;
• Proteção de vias de entrada faciais (boca, nariz e
trato respiratório) contra gotículas e partículas, mas
não aerossóis.
•
•
•
•
•
•
•

Outros benefícios do produto:
Não estéril;
Tripla camada com filtro;
Clipe nasal;
Soldada eletronicamente por ultrassom;
Disponível na cor branca;
Descartável e de uso único.

SEJA BEM-VINDO A HNDESC
NÓS QUEREMOS MUITO FALAR COM VOCÊ
Central (011) 4441 5000
Whatsapp Vendas (011) 9 3709 5001
Whatsapp Qualidade (011) 9 3710 5001
www.hndesc.com.br
hndesc.hospitalares

