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A BIOHEM 
Surgiu dos sonhos, união e persistência dos 2 sócios atuantes, fundada em Novembro de 2019 na Cidade 
de São Paulo - SP, com objetivos e metas em atender as grandes necessidades do mercado da saúde na 
distribuição de produtos de qualidade com preços competitivos. A BIOHEM cada dia, aprimora e qualifica 
sua metodologia comercializando produtos de grandes fabricantes conceituadosdo mercado atual.  
  
Nós da Biohem, oferecemos o melhor aos nossos clientes, produtos de excelente qualidade, certificação de 
boas práticas nas condições de fornecimentos, armazenamentos, estocagens e distribuições, com todos os 
registros e certificações aprovadas pelos maiores orgãos competentes da saúde. 
  
Contamos uma grande equipe de profissionais formados, gabaritadoscom Know-hall de mercado para 
melhor atender aos nossos clientes, agilizando e tornando mais eficaz o nosso atendimento. 
  
Procuramos manter a excelência através do nosso atendimento de forma especial a cada cliente, assim 
como manter o bom relacionamento e respeito aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e 
parceiros. 
  
Comercializamos produtos de qualidade em diversas instituições públicas e particulares; possuímos 
credenciamento nas maiores e melhores instituições do segmento.  
  
Atendemos em todo o território nacional distribuindo para Hospitalis, Clínicas, Centros de Diagnóstidos, 
Laboratórios,Farmácias, Empresas, Indútrias, Construção Civil, entre outros. 
  
Trabalhamos com as maiores e melhores transportadoras aéreas e terrestres que nos ajudam a manter a 
garantia e a qualidade na entrega dos nossos produtos. 
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PRODUTOS BIOHEM 

TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO 

NASOFARÍGEO COVID-19 
SARS-CoV-2 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 

Teste rápido imunocromatografico para avaliação preliminar de triagem para pacientes ou 

funcionários assintomáticos. 

 

Fácil Utilização com resultados rápidos em até 15 minutos. 

 

As imunoglobulinas G e imunoglobulinas M, também conhecidas por IgG e IgM, são anticorpos 

que o organismo produz quando entra em contato com algum tipo de microrganismo invasor, 

inclusive com o Sars-Cov-2, esses anticorpos são produzidos com objetivo promover a 

eliminação de bactérias, vírus, parasitas e fungos, além de toxinas produzidas por esses 

microrganismos quando invadem o corpo. 

 

Os anticorpos IgM indicam infecção na fase ativa, pois eles são os primeiros anticorpos a 

aparecerem quando vírus ou bactérias nocivas atacam o nosso corpo. Já os anticorpos IgG, 

também são uma resposta aos vírus e bactérias, porém atuam na fase mais tardia da infecção, 

são importantes para avaliar a resposta imunológica do organismo à infecção, a dosagem de 

IgG e IgM podem ajudar no diagnóstico de diversas doenças, assim como o Covid-19. Assim, 

de acordo com o teste, é possível saber se essas imunoglobulinas estão ou não presentes 

circulantes no sangue e, assim, saber se a pessoa está com a infecção ou teve contato com o 

agente infeccioso. 

TESTE RÁPIDO DE COVID-19 
SARS-CoV-2 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 

Aplicação de Uso: 

Para conforto e higiene das vias respiratórias, são indicadas como barreira de uso individual, 

para proteção dos profissionais de saúde contra infecções por inalação de gotículas 

transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue ou fluídos corpóreos, que possam 

atingir as vias respiratórias. Ideal para uso em hospitais, clínicas, consultórios médicos ou 

odontológicos. Também indicada para atividades onde seja necessária proteção do produto 

como em processamento alimentícios, análise de qualidade, entre outros. 

MÁSCARA TRIPLA 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Fabricado em não tecido, 100% Polipropileno 

(TNT); 

 Modelo retangular com acabamento em todas 

as extremidades; 

 O corpo da máscara apresenta, três pregas e 

clips nasal para ajuste ao rosto; 

 Quando inteiramente aberta a máscara 

protege desde o topo do nariz até a cobertura 

total do queixo, cobrindo a maioria das 

conformações faciais, mantendo-as 

protegidas; 

 Excelente distribuição e homogeneidade dos 

filamentos; 

 Boa resistência mecânica; 

 Leveza extraordinária; 

 Não libera fiapos; 

 Inerte e antisséptico; 

 Hipoalergênico e Atóxico; 

 Baixa condutividade térmica; 

 Baixa inflamabilidade; 

 50 gramas cada camada; 

 Tripla camada; 

 Ajuste nasal; 

 Elástico roliço superconfortável; 

 Pronta entrega. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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Aplicação de Uso: 

A máscara cirúrgica descartável branca dupla com elástico é indicada para uso doméstico, por 

pessoas comuns, ou profissionais da saúde, em hospitais, clínicas, consultórios, tratamentos 

estéticos, entre outros para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias. 

Desenvolvida para a proteção contra transmissão aérea, por gotículas e da projeção de fluídos 

corpóreos que possam atingir as vias respiratórias (nariz ou boca). 

MÁSCARA DUPLA 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Máscara cirúrgica com proteção dupla 

descartável branca com elástico; 

 Fabricada em TNT hospitalar - composição: 

100% polipropileno; 

 Contém clipe nasal; 

 Não estéril; 

 Dois elementos filtrantes; 

 Eficiência de filtragem > 95%; 

 Atóxica e hipoalergênica; 

 Descartável e de uso único; 

 Gramatura 40/20; 

 Produto fabricado de acordo com a RDC 356 

da Anvisa 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 



Aplicação de Uso: 

A máscara descartável profissional da 3M tem proteção respiratória N95 é um respirador 

purificador de ar, semi-facial e filtrante de partículas, oferece segurança e proteção contra 

contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. 

Considerado o melhor respirador do mercado atualmente. Foi desenvolvido para proteger as 

vias respiratórias contra diversos tipos de infecções. 

Este produto também oferece eficiência de filtração bacteriológica* > 99% contra bio-aerossóis 

potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador, o que lhe permite ser 

utilizado também como máscara cirúrgica em procedimentos que requerem a proteção do 

campo estéril. 

Pode ser usada para evitar o contato com poeiras, névoas, fumos, vírus e outros. 

MÁSCARA N95 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Constituída internamente por um não-tecido 

dobrável; 

 Moldado em fibras sintéticas por um processo 

sem resina; 

 Sobre este não-tecido é montado o meio 

filtrante composto por microfibras tratadas 

eletrostaticamente; 

 A parte externa do respirador é composta por 

um não-tecido que protege o meio filtrante, 

evitando que as fibras possam se soltar; 

 Formato anatômico, incorporadas 2 bandas 

de elástico, uma tira de espuma e um 

grampo de ajuste nasal necessário para 

manter o respirador firme e ajustado na face  

 Fácil manuseio e colocação; 

 Confortável; 

 Inerte e antisséptico; 

 Hipoalergênico e atóxico; 

 Baixa condutividade térmica; 

 Baixa inflamabilidade; 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 



RESPIRADORES 

PFF1, PFF2, PFF2 Carvão ou 

PFF3(PROTEÇÃO FACIAL FILTRANTE) 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Possuem eficiência no mínimo de 80% e penetração no máximo de 20%; 

 Resistente àaerossóis à base de água, capazes de reterem partículas sólidas e líquidas à base de 

água; 

 Indicado para proteção das vias respiratórias contra certas poeiras ou névoas não oleosas; 

 Fibras têxteis, cimento refinado, minério de ferro, minério de carvão, sabão em pó, talco, cal, soda 

cáustica, poeiras vegetais (como trigo, arroz, milho, bagaço de cana etc.), poeiras de lixamento e 

esmerilhamento, névoas de ácido sulfúrico (com óculos de proteção adequado), entre outros e em 

concentrações não superiores a 5 (cinco) vezes o limite de exposição ocupacional (LT ou TLV) e 

abaixo das concentrações IPVS (Imediatamente Perigoso à Vida e à Saúde); 

 Não indicado para gases ou vapores tóxicos; 

 Não utilizar: Para proteção contra amianto (asbesto), sílica e fumos. 

PFF1 - Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 



RESPIRADORES 

PFF1, PFF2, PFF2 Carvão ou 

PFF3(PROTEÇÃO FACIAL FILTRANTE) 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Possuem eficiência no mínimo de 94% e penetração no máximo de 6%; 

 Resistentes à aerossóis base de água e oleosos, capazes de reterem partículas sólidas e líquidas à 

base de água e oleosas. 

 Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas não oleosas; 

 Fumos metálicos ou plásticos, sílica, fibras têxteis, cimento refinado; minério de ferro, minério de 

carvão, minério de alumínio, sabão em pó, talco, cal, soda cáustica, poeiras vegetais (como trigo, 

arroz, milho, bagaço de cana etc.); poeiras de aviário contendo restos de ração, fezes, plumas e 

penas de aves; poeiras de lixamento e esmerilhamento, névoas de ácido sulfúrico (com óculos de 

proteção adequado), dentre outros. Recomendada, ainda, para redução da exposição ocupacional a 

aerossóis contendo agentes biológicos potencialmente patogênicos. Deve ser usada mediante o 

conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho e/ou responsável 

pela empresa; 

 Não indicado para gases ou vapores; 

 Não utilizar: Para proteção contra amianto (asbesto), bem como, não é recomendada para uso em 

procedimentos médicos ou odontológicos. 

PFF2 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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RESPIRADORES 

PFF1, PFF2, PFF2 Carvão ou 

PFF3(PROTEÇÃO FACIAL FILTRANTE) 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Possuem eficiência no mínimo de 94% e penetração no máximo de 6%; 

 O respirador PFF2 CARVÃO é indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas 

não oleosas; 

 Fumos metálicos ou plásticos; sílica, fibras têxteis, cimento refinado; minério de ferro, minério de 

carvão, minério de alumínio, sabão em pó, talco, cal, soda cáustica, poeiras vegetais (como trigo, 

arroz, milho, bagaço de cana etc.), poeiras de aviário contendo restos de ração, fezes, plumas e 

penas de aves; poeiras de lixamento e esmerilhamento, névoas de ácido sulfúrico (com óculos de 

proteção adequado), dentre outros. Indicada também para alívio de odores incômodos provenientes 

de certos vapores orgânicos em concentrações até o nível de ação (metade do limite de exposição 

ocupacional – LT ou TLV) destes contaminantes; 

 Recomendada também, para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo agentes 

biológicos potencialmente patogênicos. Deve ser usada mediante o conhecimento e aprovação das 

áreas de higiene, segurança e medicina do trabalho ou responsável pela empresa; 

 Não indicado para gases ou vapores; 

 Não utilizar: Para proteção contra amianto (asbesto), bem como, não é recomendada para uso 

hospitalar em procedimentos médicos ou odontológicos. 

PFF2 - CARVÃO ATIVADO OU CARVÃO ATIVO  

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

b i ohem.com.br  

PRODUTOS BIOHEM 



RESPIRADORES 

PFF1, PFF2, PFF2 Carvão ou 

PFF3(PROTEÇÃO FACIAL FILTRANTE) 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Possuem eficiência no mínimo de 99% e penetração no máximo de 1%; 

 O respirador PFF3 (S) é indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, tais como 

asbestos, sílica, processamento de minerais, arsênio, berílio, prata, platina, chumbo, cádmio, algodão 

e outras névoas não oleosas, fumos metálicos ou plásticos; fibras têxteis, cimento refinado, minério de 

ferro, minério de carvão, minério de alumínio, sabão em pó, talco, cal, soda cáustica, poeiras vegetais 

(como trigo, arroz, milho, bagaço de cana etc.), poeiras de aviário contendo restos de ração, fezes, 

plumas e penas de aves; poeiras de lixamento e esmerilhamento, névoas de ácido sulfúrico (com 

óculos de proteção adequado), dentre outros; 

 Poeiras, névoas e fumos contendo materiais radioativos, tais como: urânio e plutônio, que emitem 

radiação alfa, beta e gama. Recomendada, ainda, para redução da exposição ocupacional a 

aerossóis contendo agentes biológicos potencialmente patogênicos; 

 Deve ser usada mediante o conhecimento e aprovação das áreas de higiene, segurança e medicina 

do trabalho e/ou responsável pela empresa; 

 Não é recomendada para uso hospitalar em procedimentos médicos ou odontológicos. 

PFF3 - Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 



Aplicação de Uso: 

A máscara descartável KN95 foi elaborada com as especificações e equivalência das 

máscaras N95 e PFF2,  tem proteção respiratória como um purificador de ar, semi-facial e 

filtrante de partículas, oferece segurança e proteção contra contaminação cruzada em qualquer 

ambiente que necessite limpeza e higiene constante. 

Considerado um dos melhores respiradores do mercado atualmente. Foi desenvolvido para 

proteger as vias respiratórias contra diversos tipos de infecções. 

Este produto também oferece eficiência de filtração bacteriológica* > 95% contra aerossóis 

potencialmente contaminados, gerados pelo usuário do respirador. 

Pode ser usada para evitar o contato com poeiras, névoas, fumos, vírus e outros. 

MÁSCARA KN95 
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Material de alta qualidade macio com camada 

hidrofílica, camada filtrante e camada 

hidrofóbica; 

 Segura e confortável, com elásticos que 

proporcionam estabilidade e segurança no 

encaixe junto à face; 

 Pode filtrar mais de 95% dos gases, poeira, 

produtos químicos, partículas, pólen, fumaça e 

fumaça; 

 Equivalente a especificação da máscara 

PFF2; 

 Clipe nasal de nariz ajustável para diferentes 

formatos e tamanhos de rostos; 

 Para uso doméstico ou profissional diário e 

atividades ao ar livre; 

 Com Certificação do FDA-US e CE-EU. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 



Aplicação de Uso: 

A máscara facial Face Shield é reutilizável, higienizável e ajustável. É um equipamento de 

proteção individual seguro, com dupla proteção, evitando o contato com gotículas, fluídos 

nasais, salivas e ambientes que possam atingir o rosto com respingos. 

Previne o contágio contra vírus, bactérias e outras contaminações.  

Oferece conforme e proteção, com um design adaptado ao encaixe de todo o rosto, permitindo 

a conversa formal, clara e sem ruídos. 

Indicada para uso doméstico, profissionais empresariais e da saúde, como médicos, 

enfermeiros, dentistas e outros que trabalham em hospitais, clínicas, unidades de saúde aliada 

a outros equipamentos de EPI. 

PROTETOR FACE SHIELD  
MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

 Fabricada em polímero transparente e super 

resistente; 

 Apoio da cabeça para um melhor encaixe; 

 Dupla proteção; 

 Fácil limpeza e higienização, desinfetá-la com 

álcool 70% ou hipoclorito de sódio; 

 Transparente e moderno; 

 Permite voz e comunicação clara e sem 

ruídos; 

 Reutilizável de acordo com a limpeza 

correta; 

 Proteção completa para todo o rosto; 

 O produto pode ser utilizado com óculos ou 

associado a máscaras ou respiradores; 

 Apoio da cabeça para um melhor encaixe; 

 O Protetor Shieldpossui película de proteção 

de ambos os lados, antes de usar retirar a 

película. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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Aplicação de Uso: 

As Toucas Descartáveis Têm como finalidade de uso evitar a queda de cabelos em ambientes 

onde há necessidade de alta limpeza, combinando conforto e resistência. Permitem que o 

couro cabelo respire mais livremente porque são confeccionadas em não tecido polipropileno, 

leve e resistente, que absorve a umidade (suor). 

As toucas são fabricadas em tamanho único e possuem elásticos revestidos para o ajuste à 

cabeça do usuário.  

TOUCA DESCARTÁVEL 
PROTEÇÃO E HIGIENE 

 Confeccionada em TNT - Não tecido 100% polipropileno; 

 Touca sanfonada; 

 Descartável; 

 Estrutura flexível; 

 Plana e porosa, por processo automatizado.; 

 Elástico  duplo  de  alta  qualidade  soldado  em  toda  a  volta, oferecendo resistência e conforto 

para o uso prolongado; 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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PRODUTOS BIOHEM 



Aplicação de Uso: 

Os propés ou sapatilhas são ideal para área médicas e odontológicas e também uso em áreas 

industriais, empresas químicas, alimentícias. 

Os propés oferecem segurança e conforto para locais e ambientes onde não devem haver 

contaminação, também protege locais contra a contaminação cruzada e sujidades 

provenientes dos calçados. 

 

PROPÉ DESCARTÁVEL 
PROTEÇÃO E HIGIENE 

 Sapatilhas protetoras (propés descartáveis); 

 Confeccionadas em TNT – não tecido por processo automatizado; 

 Fixação com elástico de alta qualidade; 

 Soldado em toda a volta; 

 Resistência e conforto. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL 

COM OU SEM PÓ 
LUVAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS 

Aplicação de Uso: 

Luva em látex que é uma borracha natural, descartável de segurança com superfície lisa, 

pulverizada ou não com pó de amido, não esterilizada, ambidestra para utilização em 

ambientes hospitalares, empresariais e domésticos. 

 Tamanhos disponíveis: PP/ P/ M/ G/GG; 

 Ambidestro; 

 Sensibilidade tátil; 

 Resistente na agilidade de movimentos; 

 Com ou sem pó; 

 Embalagem: Caixa com 100 unidades; 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL 

COM OU SEM PÓ 
LUVAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS 

Aplicação de Uso: 

Luvas nitrílicas, ambidestra, descartáveis com indicação para trabalhos com necessidade tátil 

sensível. 

Utilizadas para proteção do produto e usuário, ótima destreza e muita precisão aos 

movimentos, verifique a tecnologia de cada modelo. 

 Tamanhos disponíveis: PP/ P/ M/ G/GG; 

 Ambidestro; 

 Sensibilidade tátil; 

 Resistente na agilidade de movimentos; 

 Com ou sem pó; 

 Embalagem: Caixa com 100 unidades; 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LUVA VINIL DESCARTÁVEL 

COM OU SEM PÓ  
LUVAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS 

Aplicação de Uso: 

A Luva de Vinildescatável, desenvolvida para a proteção do profissional de saúde nos 

procedimentos não invasivos, assim como para profissionais da área alimentícia, estética, 

frigoríficos, trabalhos domésticos, indústria, limpeza e outros procedimentos que não há 

contato com fluídos corpóreos possíveis de contaminação. 

Luva de segurança, confeccionada em resina vinílica, com ou sem pulverização de amido. 

 Tamanhos disponíveis: PP/ P/ M/ G/GG; 

 Ambidestro; 

 Sensibilidade tátil;  

 Hipoalergênico e Atóxico; 

 Resistente na agilidade de movimentos; 

 Com ou sem pó; 

 Embalagem: Caixa com 100 unidades; 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LUVA DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO ESTÉRIL 
LUVAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS 

Aplicação de Uso: 

Luva Cirúrgica estéril, confeccionado com Látex de borracha natural. 

As Luvas são esterilizadas pelo processo de Raio Gama Cobalto 60 e lubrificada com pó 

Bioabsorvível atóxico. 

Este produto é de uso único em um único procedimento, utilizadas na área da saúde para 

evitar possíveis contaminações entre profissionais de saúde de pacientes durante o 

procedimento a ser realizado. 

 Tamanhos disponíveis: PP/ P/ M/ G/GG; 

 Embalagens individuais (contendo 2 unidades 

- 1 par) ou caixa com 50 pares; 

 Indicada para procedimentos cirúrgicos; 

 Uso único, individual e por procedimento, não 

deve ser reprocessado; 

 Anatômicas; 

 Estéril; 

 Ambidestras; 

 Lubrificada com pó. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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AVENTAL DESCARTÁVEL 
AVENTAIS DE PROTEÇÃO 

Aplicação de Uso: 

Avental descartável ideal para setores que se façam necessários o uso de uma proteção 

imediata contra, contaminação, fluidos e respingos de qualquer natureza. 

Descartável oferece uma proteção superior e feitos de um material não-tecido - TNT, também 

conhecido como o polipropileno, um material de uso único. 

 

 Avental para procedimentos manga longa; 

 Punhos com elásticos; 

 Amarrações em tiras; 

 Fechamento do colarinho através de velcro ou 

tiras; 

 Não tecido (TNT) 100% polipropileno, 

tecnologia SMS; 

 Atóxico; 

 Hipoalergênico; 

 Não estéril; 

 Disponível na cor branca, azul ou verde; 

 Fechamento do colarinho através de velcro 

ou tiras; 

 Gramatura, 30, 40, 50, 60 ou 80 gramas; 

 Tamanhos P, M, G, GG ou Único; 

 Pacotes individuais, com 10 unidades ou 100 

unidades. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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AVENTAL IMPERMEÁVEL 
AVENTAIS DE PROTEÇÃO 

Aplicação de Uso: 

Avental descartável ideal para setores que se façam necessários o uso de uma proteção 

imediata, impermeável descartável foi confeccionado para a proteção contra a contaminação 

em ambientes, empresariais, hospitalares, clinicas, entre outros. 

Proporciona alta resistência à tração e rasgos, combina conforto com segurança, alta 

qualidade e com certificação. 

 

 Avental de utilização Hospitalar e Empresarial, 

impermeável que pode ser reutilizável; 

 Repele respingos, líquidos e fluidos; 

 Produto pode ser reutilizável; 

 Proteção microbiológica; 

 Material atóxico e hipoalergênico; 

 Mangas compridas com punhos elásticos e 

comprimento até os joelhos; 

 Mangas compridas com punhos elásticos e 

comprimento até os joelhos; 

 Fabricado dentro das normas da indústria 

brasileira; 

 Tecido Clinitexcomgramatura de 45, 50 ou 

90gramas;  

 Esterilização com água, sabão e álcool 70%; 

 Tiras com ajuste no pescoço e na cintura; 

 Produzido de acordo com a ABNT; 

 Cores, branco, azul ou verde. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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AVENTAL RESISTENTE A 

CHAMA – TERM-FIRE  
AVENTAIS DE PROTEÇÃO 

Aplicação de Uso: 

Avental térmico de segurança confeccionado em tecido especial com tratamento aluminizado, 

neoprene com modelagem até os joelhos, tecido resistente à chamas, costurado em linha 

aramida. 

Ideal para trabalhos em manutenções, fundições, metalúrgicas, soldadores, montadores como 

isolantes térmicos. 

Obs:  Avental não aprovado contra Arco Elétrico. 

 Proteção ao usuário até os joelhos; 

 Proteção contra agentes abrasivos e 

escoriantes; 

 Tecido resistente ao calor e chamas; 

 Tecido bem leve; 

 Resistente aos respingos de metais 

fundidos; 

 Reflete até 90% do calor irradiado; 

 Costurado em linha de aramida. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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AVENTAL CIRÚRGICO  

EM TECIDO 
AVENTAIS DE PROTEÇÃO 

Aplicação de Uso: 

Avental cirúrgico em tecido brim leve ou pesado, conforme escolha, reutilizável, lavável e 

esterilizável para área empresarial, hospitalar, alimentícia, laboratorial ou outros. 

Resistente a lavagem industrial, grande resistência no tingimento. 

 Tecido Brim - 100% Algodão; 

 Lavável e esterilizável; 

 Podendo ser personalizado com logomarca ou 

nome da instituição; 

 Gola careca; 

 Amarrações de segurança no pescoço e 

cintura; 

 Punhos bem ajustados; 

 Comprimento até os joelhos; 

 Cores, Branco, Azul, Laranja, Verde ou 

verifique a disponibilidade em outras cores. 

Características do Material: 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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TERMÔMETRO DIGITAL 

INFRAVERMELHO 

Termômetro digital infravermelho de alta precisão, medindo a temperatura 

até 2 metros de distância, com sistema de em vivo. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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OXÎMETRO DIGITAL 

O oxímetro digital é um aparelho mensura as taxas de oxigênio no sangue, 

sendo mais comum o oxímetro de dedo. É usado principalmente em 

ambiente hospitalar ou empresas que necessitam mensurar a taxa de O2 

dos colaboradores. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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TOTEM ÁLCOOL GEL 70% 

Totem Álcool Gel 70%, automatizado ou com acionamento via pedal, personalizado 

para sua empresa com sua logomarca e cores de sua representação, hospital, 

escritório, comércio e estabelecimentos em geral, proteção aos seus colaboradores 

e clientes. 

Contém display de álcool gel 70% com o tamanho que desejar e sua logomarca, 

produzimos de 2 até 5 dias dependendo da demanda, vários tamanhps, adaptável a 

sua necessidade, super resistente e prático, com fácil abastecimento do álcool gel. 

Disponíveis com os sem Termômetro Digital. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

PRODUTOS BIOHEM 
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TÚNEL DESINFECTANTE 

Diante de uma Pandemia, o nosso Túnel Inflável Desinfectante, podendo ser 

utilizado como Estações de Desinfecção e Higiene, que é uma proposta da OMS 

(Organização Mundial da Saúde) como forma de restringir e evitar a proliferação do 

Coronavírus.  

O túnel Inflável desinfectante é simples e rápido de montar, funciona por 24h ao dia, 

bastando apenas ter um ponto de energia elétrica ou um gerador. 

Temos túneis em diversos materiais, além do Inflável, temos o Acrílico, Paredes em 

Vidro e Alumínio personalizados com a logomarca da sua empresa conforme o 

tamanho necessário para sua necessidade. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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SACOS PARA ÓBITOS 

O saco óbito, tem uma vedação completa ao corpo, evitando contato e contaminação 

com fluídos corpóreos e o meio externo, proporciona segurança aos profissionais no 

transporte e remoções, possuí alças reforçadas para o deslocamento, possui local 

apropriado para etiqueta de identificação, fabricados nas cores preto, branco e cinza. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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ALCOOL LÍQUIDO 70% 
SANEANTE ANTISSÉPTICO 

Álcool Líquido 70% Antisséptico Higienizador, utilizado na limpeza em ambiente 

hospitalar, empresarial ou residencial. 

Embalagens com 10ml, 100ml, 500ml, 1 litro e 5 litros. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

Características do Material e Aplicação de Uso : 
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ALCOOL GEL 70% 
SANEANTE ANTISSÉPTICO 

Álcool Gel 70% Antisséptico higienizador, antisséptico indicado para higienização a seco 

das mãos e braços, utilizado em ambiente hospitalar, empresarial ou residencial. 

Embalagens com 100ml/gr, 500ml/gr, 1 litro/kg e 5 litros/kg. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

Características do Material e Aplicação de Uso : 
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CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5%,  

CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%  E  

CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%. 
SANEANTE ANTISSÉPTICO 

É um antisséptico com ação antifúngica, bacteriostática e bactericida, elimina tanto 

bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, de uso tópico para desinfecção e 

lavagens de mãos, inibindo a proliferação bacteriana, e é um antimicrobiano completo. 

Contém ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio 

corporal eproporciona suavidade na aplicação diária, podendo também ser utilizado 

como ingrediente ativo em antissépticos bucais para combater bactérias orais e placa 

bacteriana. 

Embalagens com 30ml, 100ml e 1 litro. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

Características do Material e Aplicação de Uso: 
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ÁGUA DESTILADA 
SANEANTE ANTISSÉPTICO 

Água destilada é obtida por meio do processo de destilação, consiste na evaporação 

seguida pela condensação (voltar ao seu estado líquido). 

Esse processo condiciona na separação de uma quantidade dos sais presentes na água 

comum, chamada também de água mineral. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

Características do Material: 

Aplicação de Uso: 

A maior aplicação da água destilada costuma ser em laboratórios, hospitais, clínicas e 

na área médica, sendo utilizada como reagente ou solvente. 

Seu também é possível em baterias e no ferro de engomar a vapor, nesse último caso, 

sua vantagem em comparação com a água mineral é que a água destilada evita a 

formação de calcário.  

Em laboratório, a água destilada pode ser produzida por meio da combustão do gás 

hidrogênio. 

Embalagens com 10ml, 100ml, 500ml, 1 litro e 5 litros. 
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ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 
SANEANTE ANTISSÉPTICO 

Água oxigenada 10 volumes, tem um excelente efeito antisséptico oxidante contra micro-

organismos, indicada para tratamento de feridas, removendo os tecidos mortos em 

locais da ferida de difícil acesso à limpeza, recomenda-se também a lavagem com soro 

fisiológico após a limpeza da ferida com água oxigenada 10 volumes para hidratação e 

higienização. 

Pode ser utilizada também na limpeza de gengiva, após remoção de dentes e 

manipulação odontológica, é útil como auxiliar nas infecções de garganta, através de 

gargarejos. 

Embalagens com 100ml e 1 litro. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

Características do Material e Aplicação de Uso: 
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HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, 2,5% 
SANEANTE ANTISSÉPTICO 

Hipoclorito de sódio é um composto químico com fórmula NaClO, composto anidro é 

instável e pode decompor-se explosivamente, porém, ele pode ser cristalizado na forma 

do pentahidrato NaOCl•5H2O, um sólido branco com cor levemente verde-amarelada, 

que não é explosivo e é estável enquanto mantido sob refrigeração. O composto, em 

solução, facilmente decompõe-se, liberando cloro, é um dos príncipios ativos mais 

antigo, e ainda o mais importante, ao passo que o hipoclorito de sódio não é 

propriamente tóxico por si só, sua disponibilidade comum, suas propriedades tornando-o 

um forte agente oxidante, usado em ambientes hospitalares, empresariais e domésticos 

para eliminar vírus e bactérias, uma vez que estes são extremamente sensíveis à 

oxidação corrosivas. 

Obs.: Os produtos de reações podem torná-lo um risco significativo à segurança, se 

misturar hipoclorito em água sanitária líquida com outros produtos de limpeza, como 

ácidos ou amônia, podem liberar gases tóxicos. 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 

Características do Material: 

Aplicação de Uso: 

Amplamente utilizado na área hospitalar, odontológica, indústria química, alimentícia, 

têxtil, no tratamento de água, para piscinas, bactericida e desinfetante, alvejante, na 

desinfecção de verduras, frutas e legumes, composição de pesticidas convencionais e 

como agente de esterilização nas indústrias de bebidas como cerveja, vinho e 

refrigerantes à base de cola e entre outras utilizações. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DO CRÂNIO 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DO CRÂNIO 



LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DOS OLHOS 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DOS OLHOS 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DOS OLHOS 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO AUDITIVA 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO AUDITIVA 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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LINHA PROFISSIONAL 

SINALIZAÇÃO 

CONSULTE OS MODELOS E AS MARCAS DISPONÍVEIS. 
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NOSSOS CONTATOS 

TELEFONES 
+55 11 2400-4145 

+55 11 98645-1394 

Escritório Comercial 

Avenida Regente Feijó, 944 – Conj. 1604 – Bloco A 

Condomínio Edifício Anália Franco – Bairro Anália 

Franco - CEP: 03372-015 – São Paulo – SP  

ENDEREÇO 

contato@biohem.com.br 

comercial@biohem.com.br 

E-MAILS 
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TELEFONES – DIRETORIA COMERCIAL 

Tais Matiusso                                       Erika Conti 
matiusso@biohem.com.br                conti@biohem.com.br  
+55 11 94868-1639                             +55 11 99196-3054 
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