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cuidados de Saúde
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Soluções Veterinárias

A MSO Medical Solutions é uma empresa dedicada à comercialização, instalação e manutenção de equipamentos e 

dispositivos médico-veterinários, que conta com uma equipa com mais de 20 anos de experiência no setor da saúde animal. 

Trabalhamos diariamente com foco num futuro mais promissor na prestação de mais e melhores cuidados de saúde animal. 

Queremos criar uma relação de proximidade com os Médicos Veterinários, de forma a suprir as suas necessidades a nível dos

equipamentos e dispositivos médicos, bem como,  ajudar a melhorar o leque de serviços oferecidos aos seus pacientes e 

aumentar a rentabilidade dos CAMV.

Um dos pilares da nossa estratégia é a formação e assistência técnica. Apostamos na prestação de assitência técnica e

formação especializadas, de modo a que os nossos clientes tirem o maior proveito das nossas soluções e equipamentos.

POR MAIS E MELHORES 
CUIDADOS DE SAÚDE
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Artur Alves
CEO . Médico Veterinário
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MINDRAY 
ANIMAL CARE

Soluções Veterinárias Mindray

A Mindray Animal Care é a nova subsidiária integral do grupo Mindray e dedica-se a fornecer dispositivos médicos avançados 

e soluções abrangentes para Medicina Veterinária, incluindo clínica de animais de companhia, clínica de espécies pecuárias e 

clínica de equinos.

Oferece um amplo portefólio de produtos, que abrange sistemas de imagem médica, monitorização de pacientes, suporte de 

vida e diagnóstico in vitro. A Mindray Animal Care procura melhorar continuamente a experiência de saúde para os animais e 

aumentar a confiança dos profissionais de saúde animal.

ANIMAL CARE, 
WE DO

Z60 Vet

uMEC 12 Vet

PM60 Vet

ePM 12 Vet

Vetgenies 8

BC-30 Vet

Vetube 30

BS-240 Vet

PMLS

IV
D

UIS

Mindray
Vet Solution

BeneFusion VP3/VP1 Vet

HyLED 580/180 Vet

BeneFusion SP3/SP1 Vet

DC-90 Vet

Vetus 7

Vetus 5 Exp

M9 Vet

DP-10 Vet

WATO EX-35/20 Vet

DP-30 Vet

DP-50 Vet

M6 Vet

Vetus 7M8 Vet



 

EQUIPAMENTOS DE 
ECOGRAFIA 
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Resona 7 
Alimentado pela tecnologia ZONE Sonography®, a 

nova plataforma ZST + do Ecógrafo Resona 7 eleva a 

qualidade da imagem a níveis excepcionais. Este 

ecógrafo representa o ex-libris do diagnóstico por 

ultrassonografia, sendo o parceiro ideal para quem 

aposta no rigor e desempenho ao mais alto nível. 

NEW WAVES IN ULTRASOUND 
INNOVATION

DC-90 Vet
O ecógrafo DC-90 Vet X-insight concentra-se nos 

requisitos do médico veterinário, fornecendo uma 

solução abrangente e dedicada e aumentando a 

eficiência do diagnóstico. Projetado para fornecer alta 

eficiência com precisão, é potenciado pela clareza 

expressa, inteligência excecional e o poder de uma 

experiência excedentária.

INSIGHT
INTELLIGENCE
AND MORE

www.mso.pt

Vetus 7
Vetus 7, o sistema de imagem 

veterinária premium. Com tecnologia 

de ponta, de forma a fornecer imagens 

claras e precisas, de acordo com os 

diversos requisitos das diferentes 

espécies animais.

FOR ANIMALS, 
FOR YOUR TRUST

Vetus 5Exp
O Vetus 5Exp apresenta uma excelente relação 

qualidade-preço. Configurado com a nova 

plataforma VETUS, satisfaz as 

exigências veterinárias cada vez 

mais diversificadas.

EXPAND 
YOUR VISION

Vetus E7
É o primeiro equipamento portátil a incorporar a 

inovadora plataforma ZST+ (Zone Sonography 

Technology). Combina a melhor qualidade de imagem 

com uma experiência de utilização intuitiva para um 

diagnóstico fiável e seguro, elevando-o a um nível 

incomparável na sua classe. 

ENLIGHTEN
ENVISION
EXPLORE

SÉRIE
VETUS



 

EQUIPAMENTOS DE 
ECOGRAFIA PORTÁTEIS 
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Z60 Vet
O ecógrafo veterinário Z60 Vet é um sistema 

com Doppler colorido poderoso e versátil que 

oferece a melhor solução para imagens com 

excelente desempenho.

WISE CHOICE 
FOR PROFESSIONALS

Série DP
Sistemas de imagem a preto e branco, que cumprem 

os requisitos para diferentes aplicações, 

ajudando-o a melhorar a confiança no 

diagnóstico.

NEW ERGONOMIC 
DESIGN WITH 
FULL SCREEN

TE5 VET
Ecógrafo com um design completamente inovador, 

desenvolvido para medicina veterinária, onde 

cada detalhe de praticidade foi tido em 

consideração. Totalmente touch e 

altamente versátil e com excelente 

qualidade de imagem.

SIMPLE 
FOCUSED 
SMART

Série M
Um poderoso sistema numa unidade 

portátil compacta. Baseado na nova 

plataforma da Mindray, a série M 

disponibiliza equipamentos com 

processadores avançados de transmissão e 

recepção de sinal, com melhor penetração 

e maior resolução, aumentando muito a 

precisão diagnóstica.

PREMIUM CAPABILITY 
EASY MOBILITY
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WATO EX-35/20 Vet 
Equipamento de anestesia específico veterinário, com 

ventilação mecânica incluído.

Isento de manutenção e capaz de funcionar com 

volumes mínimos, permitindo que animais com um 

peso muito baixo sejam ventilados.

EXCEPTIONAL PERFORMANCE 
ANESTHESIA 
WORKSTATION

Veta 5/ Veta 3
Equipamento de anestesia com modo de ventilação 

inteligente, especificamente desenvolvido para animais 

de companhia.

REDEFINING ANIMAL 
ANESTHESIA MACHINE

MATRX VME2
Design compacto e elegante, pode ser atualizada com 

componentes adicionais opcionais, como prateleiras, 

um segundo fluxómetro, um segundo vaporizador, 

uma válvula de oclusão com alívio de segurança e/ou 

uma válvula de entrada de ar de emergência.

SEGURA
SIMPLES
EFICIENTE

EQUIPAMENTOS DE 
ANESTESIA



 

MONITORIZAÇÃO DE
PACIENTES
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ePM 12M Vet
Nova geração de monitores veterinários modulares, 

inteligentes e simples, com foco no design progressivo.

Os monitores ePM oferecem ecrãs claros, multi-cores, 

de formato amplo, para os utilizadores capturarem e 

reverem informações num ápice. Com a operação 

multi-toque, os utilizadores podem controlar o monitor 

e rever os dados do paciente de forma rápida e fácil.

INTELLIGENCE 
FOR SAFETY

uMEC 12 Vet
A escolha de confiança para a monitorização de 

animais. Fornece medições precisas e específicas 

de parâmetros abrangentes.

SAFETY & EFFICIENCY 
FOR VETERINARY 
MONITORING

PTA
O monitor PTA da MDoloris é o primeiro e único 

dispositivo no mundo de monitorização do tónus 

parassimpático em animais de estimação.

MONITORIZAÇÃO 
DO TÓNUS 
PARASSIMPÁTICO 

SISTEMAS DE
INFUSÃO

BeneFusion SP3/SP1 Vet 
BeneFusion VP3/VP1 Vet
As bombas e seringas de infusão da série BeneFusion 

aliam o design robusto e leve à segurança, precisão e 

facilidade de utilização, resultando na melhor solução 

para a monitorização da fluidoterapia nos pacientes.

SERINGA PERFUSORA VET
BOMBA INFUSORA VET
 

EQUIPAMENTOS
NORMOTERMIA

Manta térmica Carbon Vet 62x52cm e 112x52 cm/ 
Manta térmica com controlo de tempo e 
temperatura 50×65 cm 
 

MANTAS 
TÉRMICAS

Mistral Air/Manta térmica 50×60 ou 110×60 cm
Mistral Air é um sistema de aquecimento que fornece 

silenciosamente o ar forçado, através de uma manta 

de baixa pressão, que foi especificamente 

desenvolvida para distribuir uniformemente o ar 

quente difundido sobre a superfície do paciente, 

ajudando a prevenir o início da hipotermia. 

SISTEMA DE AQUECIMENTO DE 
AR FORÇADO E MANTA TÉRMICA 
REUTILIZÁVEL 

www.mso.pt



EQUIPAMENTOS
OXIGENOTERAPIA
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Concentrador DeVilbiss 10L
O concentrador de oxigénio foi desenvolvido para 

fornecer o oxigénio ideal para pacientes com requisitos 

de fluxo variados.

É substancialmente menor e mais leve do que os 

concentradores de 10 litros concorrentes. 

Capaz de fornecer 87% a 96% de pureza de O₂, o 

concentrador de 10 litros é um investimento ideal.

CONCENTRADOR 
DE OXIGÉNIO 
PORTÁTIL DE 1O LITROS

EQUIPAMENTOS DE
ESTERILIZAÇÃO

www.mso.pt

Concentrador de oxigénio
Alta pureza de oxigénio 93 +/-3% ,de 1 a 5 litros;

Vem com um sistema de proteção contra sobrecargas;

Função de tempo, que permite configurar o tempo de 

trabalho: 30, 60, 90 ou 120 minutos;

Disponível com a função nebulizador;

Longo tempo de vida, mais de 16.000 horas;

Tolera trabalho contínuo 24x7;

Certificação TUV, CE e ISO.

CONCENTRADOR 
DE OXIGÉNIO 
DE 5 LITROS

Uma linha de geradores de Oxigénio robusta, fiável e 

modular baseada na tecnologia PSA (Pressure Swing 

Adsorption) usando peneiros moleculares adsorventes 

de elevada qualidade.

Os geradores SYSADVANCE produzem Oxigénio de 

elevada pureza, a partir de ar comprimido, 

possibilitando uma disponibilidade contínua a um custo 

muito competitivo, comparado com as soluções de 

cilindros e tanques criogénicos.

GERADORES DE OXIGÉNIO - 5 
LITROS E 10LITROS

Compressor - Mestra
Família de compressores composta por modelos de 80 

e 160 litros / minuto.

Destaca-se pelo seu funcionamento extremamente 

silencioso (nível de ruído abaixo de 60 dB) e fácil 

manutenção (pistão a seco) e sua excelente 

confiabilidade. A pressão de funcionamento pode 

atingir 8 bar (os motores arrancam quando a pressão na 

caldeira desce abaixo de 6 bar e param quando se 

atinge 8 bar).

COMPRESSOR A PISTÃO SECO 80 
L / MIN SEM SECADOR

Termoseladora - Mestra
Equipamento intuitivo e de linha agradável.

Apesar das suas reduzidas dimensões, permite um 

comprimento de selagem de 305 mm e uma 

largura de 12 mm.

EQUIPAMENTO INTUITIVO E DE 
LINHA AGRADÁVEL

AQUA
O destilador de água AQUA é o melhor da sua classe. 

Completa um litro de água destilada a vapor pura 

numa hora. A câmara de fervura e as serpentinas de 

condensação são de aço inoxidável 304 de alta 

qualidade. Inclui um frasco coletor de plástico de alta 

qualidade. 

DESTILADOR DE 
ÁGUA

Lafomed 23l e 18l
Totalmente automática, conta com 8 programas de 

esterilização pré-definidos;

Temperatura de esterilização: 105-134ºC;

Tempo de esterilização: 4-60 min, tempo de 

secagem: 1-25min;

Impressora e porta USB para registo dos ciclos;

Cuba e tanque de água em aço inoxidável;

Filtro anti-bacteriano de alta qualidade.

AUTOCLAVE PREMIUM DE 18 OU 
23 LITROS

Esterilizador de plasma
A esterilização por plasma H2O2 é uma nova 

tecnologia de esterilização a baixa temperatura. 

Esterilização efectuada através do gás plasma de 

peróxido de hidrogénio;

Eliminação microbiana através da oxidação de 

radicais livres, tais como, desestruturação de 

membranas celulares de microrganismos, ligações 

específicas com enzimas, fosfolípidos, DNA e RNA;

Inactiva os microorganismos em instrumentos 

médicos e cirúrgicos, metálicos e não metálicos.

Design moderno e compacto;

Método de esterilização flexível, fiável, fácil de usar, 

rápido, seguro e eficaz;

ESTERILIZADOR DE PLASMA DE 
BAIXA TEMPERATURA H2O2



 

LABORATÓRIO
IVD
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BC-30 Vet
No campo da hematologia, a Mindray procura responder e 

superar os requisitos dos clientes com soluções 

inovadoras. O analisador de hematologia BC-30 Vet é o 

culminar desse esforço, permitindo a diferenciação de 4 

populações de leucócitos, num equipamento de bancada, 

compacto e económico.

COMPACTO | COMPLETO | ACES-
SÍVEL 
ANALISADOR HEMATOLOGIA 

Dri-Chem NX600V
Proporciona um diagnóstico rápido e fiável e 

permite a realização de monoparâmetros, 

reduzindo os custos de um diagnóstico preciso e 

imediato. De utilização fácil e intuitiva, compacto e 

com um  leque de parâmetros disponibilizados 

muito elevado e versátil, é indicado para utilização 

em qualquer tipo de CAMV.

SMALL BODY,
BIG FLEXIBILITY
ANALISADOR DE BIOQUÍMICA 

DRI-CHEM IMMUNO AU10V
Analisador de Imunodiagnóstico de Fluorometria de 

alta fiabilidade e precisão. Ideal para testes de 

imunodiagnóstico na clínica. Fácil de usar: 

procedimento simples em 2 passos e com calibração 

automática.

INOVADOR ANALISADOR 
IMUNOLÓGICO DEDICADO
À VETERINÁRIA

EPOC 
O EPOC é uma solução portátil e sem fios, que 

permite uma análise sanguínea completa. 

Utilizando apenas um cartucho, este fornece-lhe 

os resultados em menos de um minuto, 

possibilitando um diagnóstico rápido e fiável, 

acelerando a tomada de decisão clínica e o 

tratamento dos pacientes.

O ALIADO NA GASIMETRIA 
E MEDICINA DE URGÊNCIA

www.mso.pt

qLabs Coag Panel 2 Combo
Portátil, leve, rápido e preciso, este analisador permite 

monitorizar o tempo de protrombina (PT) e o tempo de 

tromboplastina parcialmente ativada (aPTT) em menos 

de 7 minutos.

MONITORIZAÇÃO 
DE TEMPOS DE COAGULAÇÃO

The Edge
Para medição rápida, precisa e em qualquer lugar, do 

lactato sanguíneo.

MONITORIZAÇÃO 
DO LACTATO 
NO SANGUE

Medidor de glucose e corpos cetónicos StatStrip 
Xpress-2
Este aparelho mede as cetonas e a glicose sanguíneas, 

em apenas 10 segundos, fornecendo precisão 

comparável aos testes de laboratório de referência.

MEDIDOR DE GLUCOSE E 
CORPOS CETÓNICOS 

UA-60V
Especificamente concebido para a Medicina 

Veterinária, o analisador de urina automático 

UA-60V permite uma leitura rápida e precisa de 

tiras de urina, podendo analisar até 15 parâmetros, 

para um diagnóstico imediato e objetivo.

ANALISADOR 
VETERINÁRIO 
DE TIRAS DE URINA

LABORATÓRIO
POINT OF CARE
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HyLED 180 Vet
Melhor intensidade, maior duração e menor consumo

de energia, é ideal para exame de pacientes,

ambulatório, bem como sala de cirurgia, sala de

tratamento e áreas de recuperação.

Intensidade 70.000 lux

EXCELLENT ILLUMINATION
INFECTION PREVENT DESIGN
HIGH DURABILITY

HyLED 580 Vet
LED’s de alta duração, Com mais de 60.000 horas de 

uso. Ra e R9 podem chegar a 96 CRI.

Design antibacteriano, prevenindo fontes de infeção.

Intensidade 160.000 lux, com 10 níveis ajustáveis.

ILUMINAÇÃO 
CIRÚRGICA

HyLED 7
Um parceiro versátil para os cirurgiões.

. Vida útil >60 000 horas

. Iluminação central 160,000 lux

. Campo de iluminação ajustável

. Baixo consumo energético

. Design compacto e ergonómico

. Design flexível

. Alto desempenho

. Controlo fácil e intuitivo 

EFFICIENT & ECONOMIC 
ORIGINAL & UNIQUE

 MS LED / MS LED PLUS
O formato circular da cabeça e o seu punho na parte 

inferior facilitam seu posicionamento exato. 

Desenvolvido com formas limpas e suaves que facilitam 

a higiene e limpeza em ambientes hospitalares. A versão 

padrão inclui suporte de grampo para mesa.

ALTA PRECISÃO 
EM QUALQUER 
POSIÇÃO

Rimsa AlfaFlex e PrimaFlex
A primeira e única lâmpada de exame com a possibilidade 

de ajustar a dispersão da luz. O sistema de balanceamento 

Ergo-Spring faz com que a Primaled seja muito fácil de 

manusear e estável. Ideal para qualquer tipo de instalação, 

desde a sala de consulta à unidade de cuidados intensivos. 

Intensidade de 105.000 lux

Versátil
Duradoura
Potente

ILUMINAÇÃO 
CIRÚRGICA

Pentaled 28
A solução ideal para cirurgia em ambulatório e pequenas 

cirurgias. A lâmpada cirúrgica Pentaled 28 é uma 

combinação perfeita de tecnologia avançada, inovação, 

ergonomia e design compacto, ultraleve e prático.

Intensidade: 120.000 lux.

DESEMPENHO 
INCOMPARÁVEL

Dr. Mach 150/150F 
Sistema de lentes múltiplas facetadas que garantem

menor sombreamento e homogeneidade, 

aumentando o efeito de contraste e o reconhecimento 

de detalhes no campo. 

Intensidade de 110.000 lux.

Disponível nas versões tecto, parede e suporte rodado.

INTENSIDADE
ERGONOMIA
NITIDEZ

www.mso.pt

SÉRIE
VET

ILUMINAÇÃO 
DE EXPLORAÇÃO 

AlfaFlex
PrimaFlex
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RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA  

Vantage Elan 
Com remoção de ruído baseada em Inteligência 

Artificial (AI) e tecnologia de aceleração de leitura por 

detecção compactada, herdada dos nossos scanners 

de RM de última geração, a Vantage Elan oferece 

liberdade operacional e clínica em todas as frentes.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Aquilion Start
Com tecnologia premium desenvolvida originalmente 

para os sistemas de TAC de última geração, foi 

cuidadosamente e elaborado e adaptado aos 

requisitos em constante mudança, incluindo a 

necessidades de fluxos de trabalho mais rápidos, 

acessibilidade universal e economia sólida.

O TAC PARA TODAS 
AS NECESSIDADES

EQUIPAMENTO
TOMOGRAFIA 

www.mso.pt

Série mEX e Futura 30 
Equipamentos desenvolvidos exclusivamente para

radiodiagnóstico clínico veterinário.

Possuem uma grande variedade de 

configurações

que se adaptam a qualquer necessidade.

RADIOLOGIA 
VETERINÁRIA 
DE ALTA FREQUÊNCIA

Venus 1717X
. Detetor-cassete ISO 4090

. Pixel pitch de 139 µm, com 16 bits ADC para mais 

detalhes de imagem.

. CSI de deposição direta para melhor qualidade de 

imagem com menor radiação.

. Deteção automática de exposição (AED).

FLAT 
PANEL 
DR

Sensor dentário DR Pluto
. Qualidade de imagem consistente numa ampla gama 

de condições de exposição;

. Design fino para conforto do paciente;

. Proteção IP68 contra poeira e água;

. Duralumínio, material resistente e leve;

AGREGUE VALOR AO SEU CAMV, 
APOSTANDO NO RADIODIAG-
NÓSTICO INTRA-ORAL

EQUIPAMENTOS
RADIOLOGIA

PORT-X IV/Revolution 4DC 
Portáteis ou estacionários, os geradores da iM3 

apresentam várias configurações e são o parceiro ideal 

para a radiologia intra-oral.

A EXCELÊNCIA NO 
RADIODIAGNÓSTICO 
ODONTOLÓGICO

PORT-X IV
Revolution 4DC

100

SISTEMAS DE 
DIGITALIZAÇÃO DIRETA



ENDOSCOPIA KARL STORZ
ANIMAIS DE COMPANHIA

Torre de endoscopia
Amplie os serviços fornecidos, apostando na 

endoscopia.

Este sistema modular, possibilita a aquisição de 

equipamentos, para diferentes técnicas, faseadamente, 

possibilitando a evolução gradual do operador nas 

técnicas cirúrgicas e diagnósticas de mínima invasão.

KARL STORZ: 
LÍDER MUNDIAL EM 
ENDOSCOPIA

Ótica de visão frontal panorâmica HOPKINS

C-MAC
O monitor C-MAC® trabalha tanto com conexão padrão à 

corrente elétrica, como com baterias recarregáveis. Ecrã de 

7" com uma resolução de 1280 x 800 pixels;

Documentação de imagens estáticas (JPEG) e vídeos 

(MPEG4) em SD ou unidade flash USB;

O design compacto e leve é ideal para espaços pequenos. 

SIMPLES, 
PORTÁTIL 
E FÁCIL DE USAR

Silver Scope

Fonte de luz
led nova

Set de otoscopia veterinária
A elevada frequência de patologia do canal auditivo 

externo nos cães e o acesso fácil a este canal, tornam a 

endoscopia no método de diagnóstico ideal. Este set, 

composto por um otoscópio com ótica linear de 0º e 

uma torneira de 3 vias, permitir-lhe-á ir mais além do 

diagnóstico e tratamento dos seus pacientes.

OTOSCOPIA DIAGNÓSTICA: 
UMA DAS PRINCIPAIS 
APLICAÇÕES DA ENDOSCOPIA

VídeoEndoscópio Five S Set de otoscopia veterinário 
VETPUMP 2 

www.mso.pt

 A artroscopia tornou-se um método insubstituível na 

ortopedia de cavalos. Com instrumentos relativamente 

simples, é possível determinar exatamente o tamanho e a 

extensão de um traumatismo da articulação, bem como 

detectar doenças degenerativas das articulações de 

forma confiável e num estado precoce. É possível tratar 

pequenos danos na cartilagem, hipertrofias sinoviais e 

osteocondroses durante a intervenção diagnóstica.

Em parceria com especialistas em equinos do mundo 

inteiro, a KARL STORZ desenvolveu uma gama completa 

de artroscópios e instrumentos para essa técnica.

ARTROSCOPIA 

Ótica de visão oblíqua grande 
angular panorâmica HOPKINS 30º

Camisa artroscópica High Flow

Pinça punch aspiradora

ENDOMAT

Endoscópio dentário para equinos 
A utilização de um endoscópio para efetuar exames, limpeza, 

irrigação e extração de dentes e outras intervenções, 

melhora a apresentação de imagens em detalhe e permite a 

documentação de resultados.

. O modelo robusto evita danos no endoscópio;

. Endoscópio completamente imersível;

. A conexão luminosa e a conexão de irrigação são giratórias.

EXAMES, LIMPEZA,
IRRIGAÇÃO E EXTRAÇÃO
DE DENTES

ENDOSCOPIA KARL STORZ
EQUINOS

CO2 Endo-arthroflator Vet

ENDOSCOPIA DENTÁRIA
EQUINOS

ENDOMAT

Ideais para indicações em animais de grande porte, 

incluindo gastroscopia, esofagoscopia, traqueoscopia, 

histeroscopia, uretrocistoscopia, rinoscopia, 

faringoscopia e laringoscopia.

VIDEOENDOSCÓPIOS 
PARA ANIMAIS 
DE GRANDE PORTE 

Videoendoscópio Pinça de preensão laríngea - Para utilização 
transnasal e em paralelo com o 
videoendoscópio KARL STORZ 
em cirurgia da laringe a laser
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EQUIPAMENTOS
LABORATÓRIO
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DM500 & DM750
O microscópio Leica DM500 com capacidade 

"plug and play" é a ferramenta ideal para tornar o 

diagnóstico fácil e agradável para o operador.

Com recursos fáceis de usar, como o 

condensador pré-focalizado, pré-centralizado e a 

dióptrica pré-ajustada do EZTube™, que evitam 

ajustes incorretos, proporcionam rapidez e 

precisão no diagnóstico.

UMA NOVA 
GERAÇÃO DE 
MICROSCÓPIOS

Leica ICC50
Estas câmaras de 5 megapixels integradas podem 

gerar imagens HD transmitidas ao vivo para monitores, 

smartphones ou tablets.

COMPARTILHAMENTO DE 
IMAGEM, CAPTURA,
E ARQUIVAMENTO MAIS FÁCIL

Centrifuga Nahita Blue / Mini Centrífuga 
Fugevet Digital
As centrífugas Nahita, com um design estável e 

compacto, são utilizadas em aplicações de rotina, 

tais como, concentração de suspensões celulares e 

separação de soro ou plasma.

CENTRÍFUGAS DESENVOLVIDAS 
PARA A PRÁTICA 
VETERINÁRIA

Refractómetro
Intervalos das escalas:

. Proteínas de soro de leite: 0-12 g/dl

. Peso específico da urina: 1.000-1.050 sg

. Índice refractivo: 1.333 -1.3600nD

REFRACTÓMETRO CLÍNICO DE 
MÃO, COM 3 ESCALAS  

EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGIA

Elite Led / Deluxe Led 
As unidades dentárias iM3 foram concebidas para 

durar e são de fácil utilização e manutenção.

Desenhadas e fabricadas de raíz pela iM3, empresa 

com mais de 25 anos de experiência em odondotolgia 

veterinária, estas unidades foram concebidas para ir ao 

encontro das necessidades odontológicas actuais dos 

veterinários.

GS Deluxe START 
Projetado para quem está a dar os 1ºs passos na 

odontologia veterinária, permite a atualização do 

equipamento ao longo do tempo conforme as 

necessidades clínicas vão crescendo.

A IM3 CRESCEU E TORNOU-SE 
LÍDER EM ODONTOLOGIA VETE-
RINÁRIA

SP6 Destartarizador e Micromotor
A configuração de energia é facilmente ajustada 

através do display LCD digital e o micromotor gira até 

30.000 rpm. É fornecido com um peça de mão reta 

1:1, permitindo que o sistema possa ser usado para 

polir com os ângulos profiláticos

COMBINA A MAIS RECENTE TEC-
NOLOGIA PIEZO P6 LED E MICRO-
MOTOR 

Destartarizador ultrasónico 42-12
Indicado para remoção de placa bacteriana, cálculos e 

bolsas subgengivais profundas (bolsas periodontais), até 13 

mm, em perfeita segurança. As pontas de titânio, que 

permitem elevada frequência operacional (42.000Hz), e o 

seu movimento de ponta circular (com muito pequena 

amplitude 0.01 - 0.02mm), fazem deste um instrumento 

verdadeiramente único.

REMOVE RAPIDAMENTE OS DE-
PÓSITOS DE TODAS AS SUPERFÍ-
CIES DOS DENTES

MICROMOTOR E
DESTARTARIZADOR
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ES120
Unidade eletrocirúrgica para corte e coagulação.

Permite realizar procedimentos em modos monopolar 

e bipolar. Autoteste automático de segurança de 

funcionamento e proteção contra sobre correntes.

ELETROCIRURGIA: UMA SOLU-
ÇÃO COMPACTA PARA A SUA 
PRÁTICA CIRÚRGICA

Askir 30 e Hospivac 350
Desenvolvido para aspiração profissional de 

fluidos corporais, tecidos ou ossos do paciente 

durante ou após a cirurgia. Alto desempenho com 

excelentes capacidades de sucção e vácuo 

máximo alcançável em poucos segundos, sem 

necessidade de manutenção.

ASPIRAÇÃO PROFISSIONAL DE 
FLUIDOS CORPORAIS, TECIDOS 
OU OSSOS

Isis
Silenciosa, precisa, ultra-leve e ergonómica, com 

altura de corte regulável

Vega 
Potente e fiável, cómoda e versátil, permite 

variedade de cortes.

Favorita 2
Funcionamento potente e suave, fiável e robusto, 

projetado para o dia-a-dia e uso contínuo.

TOSQUIADORAS
CLÍNICAS

CIRURGIA
MOTORES

Gerador para endo-cirurgia Ethicon Gen 11
Gerador compatível com todos os dispositivos 

HARMONIC e ENSEAL. Conector universal e 

reconhecimento automático de instrumento. Tela 

sensível ao toque para fácil configuração e operação.

Tela de alta resolução com ângulos de visão mais 

amplos. Design compacto, ocupando  menos espaço 

na sala de cirurgia.

COMBINA TECNOLOGIA AVAN-
ÇADA, MULTIFUNCIONALIDADE E 
SIMPLICIDADE

Askir 30 HOSPIVAC 350
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ACESSÓRIOS
CIRÚRGICOS

www.mso.pt

HEINE ML4 LED HEADLIGHT
Mais vendido em todas as especialidades 

cirúrgicas: O HEINE ML4 LED HeadLight foi 

especialmente projetado para profissionais de 

saúde que precisam de uma visão perfeita durante 

longas operações cirúrgicas ou tratamentos.

AJUSTE PERFEITO. VISÃO PERFEI-
TA. DURANTE LONGOS PROCEDI-
MENTOS

HEINE LOUPELIGHT2
Vista perfeita para maior precisão durante todos os 

procedimentos.

A combinação de luz e lupa oferece o máximo em 

desempenho.

MAIS BRILHANTE. MAIS LEVE. 
FUNCIONALIDADE APRIMORADA

Set Laringoscópio de Fibra Ótica
HEINE CLASSIC+®
Gama Classic+ de lâminas de fibra óptica Heine Hilite®

O pacote de fibra com mais de 6.500 microfibras 

individuais oferece melhor transmissão de luz e vida útil 

mais longa. Juntamente com a inovadora lâmpada Heine 

HQ LED no punho ou a tradicional lâmpada halógena XHl 

Xenon, o exclusivo feixe de fibras óticas Heine Hilite® com 

até 4,3mm de Ø oferece 3X ou 40% de luz mais brilhante 

como com outras lâmpadas halógenas. convencionais.

Inclui 3 lâminas: Paed 1, Mac 2 e Mac 3; punho XHL ou LED

AS LÂMINAS HEINE VALEM O QUE 
CUSTAM 

Set Laringoscópio Machintosh c/ 3 lâminas
Laringoscópio MILLER 3 Lâminas

FUNCIONALIDADE A BAIXO 
CUSTO
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IMPLANTES ORTOPÉDICOS
INTRAUMA FIXIN
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Serra TPLO
Criada especificamente para o mercado veterinário, 

esta serra foi projetada para fornecer um corte preciso 

com potência máxima e pouquíssima vibração.

O design ergonómico oferece fácil manuseio com 

precisão cirúrgica.

FÁCIL DE MANUSEAR | POTENTE | 
PRECISA 

ISOLOCK
Isolock é um sistema de sutura ortopédico feito de:

• Sutura trançada UHMWPE1

• Botão Titânio

• Agulha de aço inoxidável

• Parafuso de interferência de titânio

Indicado para utilização nas situações de reparação de

RLCCr e luxação da patela, está disponível em três

tamanhos:

• 1.0mm até 10Kg

• 1.5mm até 20Kg

• 2.0mm até 30Kg 

SISTEMA DE SUTURA ORTOPÉDI-
CO PARA REPARAÇÃO DE RLCCR 
E LUXAÇÃO DA PATELA

Fixin™
Os parafusos FIXIN™ têm uma cabeça cónica de 2 

graus que se fixam num cone afunilado 

correspondente de 2 graus nas buchas, que são 

pré-montadas na placa. Este acoplamento elimina o 

risco de cruzamento entre o parafuso e a placa e 

garante uma técnica operativa simples.

A linha FIXIN™ disponibiliza uma ampla variedade de 

placas desenvolvidas para diferentes indicações, 

incluindo traumatologia, osteotomias corretivas e 

artrodese.

SISTEMA DE BLOQUEIO 
CÓNICO PARA ORTOPEDIA 
VETERINÁRIA 

EQUIPAMENTOS
ORTOPEDIA

Motor de traumatologia Conmed
Os motores de traumatologia Conmed combinam 

funcionamento preciso, com energia segura e 

esterilização adequada numa única solução, 

proporcionando valor insuperável a hospitais e 

equipa cirúrgica. 

Com potência constante e durável, os motores 

autoclaváveis e com baterias de lítio esterilizadas, 

fornecem o dobro de energia, capacidade e tempo 

de atividade que uma bateria comum. As peças de 

mão apresentam gatilhos de velocidade variável 

com 400 níveis de velocidade controlados pela 

distância em que o gatilho é puxado, permitindo um 

manuseio mais preciso da lâmina e da velocidade da 

broca. As peças manuais também foram projetadas 

para produzir menos ruído e vibração.

UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 
MOTOR DE TRAUMA, PEN DE 
NEUROCIRURGIA E SHAVER.

SISTEMA 
ISOLOCK
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TONOVET Plus
O tonómetro TONOVET Plus é baseado num 

princípio de medição de ressalto, no qual uma sonda 

leve é usada para fazer contato momentâneo com a 

córnea. Os tonómetros iCare são fáceis de usar e não 

requerem calibração pelo utulizador.

Com interface de usuário avançada e uma tela maior e 

mais nítida, este é o aliado para uma medição precisa

da pressão intra-ocular.

TONÓMETRO DE NOVA GERAÇÃO 
PARA MEDIÇÃO RÁPIDA E FÁCIL 
DA PIO 

Leica M220 F12
Microscópio oftálmico totalmente dedicado às

necessidades da cirurgia oftálmica.

Ótica Leica de prestígio, trocador de ampliação cromática 

APO motorizado de 5 etapas e foco, iluminação por LED 

sem cabos de fibra ótica para Reflexo Vermelho direto e 

instantâneo e unidade XY atualizável.

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO 
EFICIENTE PARA 
OFTALMOLOGIA

EQUIPAMENTOS DE
OFTALMOLOGIA

Lâmpada de fenda portátil SL-17
A SL-17 pesa menos de 800g e oferece uma operação 

fácil e versátil com uma escolha de ampliações 10x e 

16x, 3 larguras de fenda * (0,1 mm, 0,2 mm, 0,8 mm) 

mais iluminação local e um filtro azul cobalto usando 

uma luz LED de alta iluminação como fonte de luz. O 

filtro azul cobalto é útil para situações de corpos 

estranhos e lentes de contato.

A LÂMPADA DE 
FENDA PORTÁTIL 
COM LUZ LED

OFTALMOSCÓPIO HEINE BETA 200
Oftalmoscópio direto. O design exclusivo à prova de 

pó protege os componentes ópticos de precisão e 

garante uma operação livre de manutenção.

OFTALMOSCÓPIO OMEGA 500
Oftalmoscópio indireto para imagens estereoscópicas 

do fundo do olho. Ajuste Sincronizado Único de 

Convergência e Paralaxe para imagens 

estereoscópicas do fundo do olho de alta qualidade 

em qualquer tamanho de pupila.

O MELHOR EM QUALIDADE, 
DESEMPENHO 
E FLEXIBILIDADE
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INSTRUMENTOS 
CIRÚRGICOS

Kit OVH canima
4x Pinças Jones Cross Action

1x Tesoura Metzenbaum Scissors reta 145mm

1x Tesoura Mayo ponta romba 140mm

1x Pinça de disseção 1*2 dentes 150mm

2x Pinça arterial Spencer Wells curva 125mm

2x Pinça arterial Spencer Wells reta 125mm...

KIT OVH 
CANINO

Kit de cirurgia geral Aesculap
1x Cabo de bisturi nº3 125mm; 1x Cabo de bisturi nº4 

135mm; 1x Tesoura fina de disseção Stevens curva obt. 

115mm; 1x Tesoura cirúrgica reta bic/obt 145mm; 1x 

Tesoura disseção Metzenbaum curva 145mm; 1x Pinça 

cirúrgica Adson fina 1*2 dentes 120mm; 1x Pinça cirúrgica 

1*2 dentes 145mm; 
...

SET BÁSICO 
DE CIRURGIA 

Kit de cirurgia torácica 
2x Tesoura Metzenbaum (TC) 235mm

1x Pinça arterial Mixter curva 250mm

1x Pinça arterial Rochester-Pean curva 220mm

1x Pinça arterial Satinksky curva 150mm

1x Pinça arterial Satinksky curva 200mm

1x Caixa p/ instrumentos 

KIT DE 
CIRURGIA 
TORÁCICA 

Starter Kit de Ortopedia
Kit básico com todo o equipamento ortopédico 

necessário, incluindo berbequim, que permite ao cirurgião 

executar: Cirurgia de CrCL, usando o sistema de sutura 

lateral de nylon; Cirurgia do menisco em pacientes com 

peso entre 15-50kg; Cirurgia básica de luxação da patela 

(sulcoplastia em cunha e transposição da tuberosidade 

tibial); FHNEA em pacientes pequenos; Correção de 

fraturas básicas, usando pinos e fios.

STARTER KIT 
DE ORTOPEDIA 



BeneHeart R3
O ecrã colorido de 5 polegadas, a alta resolução de

800x480 e a exibição em forma de onda em tempo real, 

fornecem que uma experiência visual confortável.

Pesa apenas 1,2 kg (incluindo a bateria), Beneheart R3 

pode ser facilmente transportado.

SMALL 
AND MIGHTY 

EQUIPAMENTOS DE
DIAGNÓSTICO

Estetoscópio digital Littmann Core
O Estetoscópio Digital 3M ™ Littmann® CORE é o 

estetoscópio mais avançado, com amplificação de até 

40x (na frequência de pico, versus modo analógico), 

cancelamento de ruído ativo, visualização de onda 

sonora na aplicação e outros recursos poderosos 

projetados para ajudar a fornecer uma imagem mais 

clara da saúde do paciente.

ELEVA A AUSCULTAÇÃO A UM 
NÍVEL TOTALMENTE NOVO

Estação de diagnóstico ri-former® e Estação 
de diagnóstico HEINE
Instrumentos de diagnóstico localizados ao seu 
alcance, design que economiza espaço.
Seja numa clínica ou num Hospital, estas 
estações podem ser personalizadas para 
atender às necessidades individuais, podendo 
ser equipadas com uma série de instrumentos, 
como otoscópios, oftalmoscópios, 
esfigmomanómetros e termómetros.

FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO 
E EXCELENTE EFICIÊNCIA     
ENERGÉTICA

Video-otoscópio Firefly
O video-otoscópio Firefly DE551 é o mais 
avançado otoscópio digital sem fios, com 
recursos de captura de imagem e vídeo. 
Oferece flexibilidade completa e alta 
precisão na observação do ouvido externo, 
canal auditivo e tímpano.
Otoscópio HEINE BETA 200
Otoscópio veterinário com iluminação de 
fibra óptica distal (F.O) fazendo uma 
iluminação brilhante, sem sombras e sem 
reflexos. O instrumento ideal para o exame 
do canal auditivo de animais.

VIDEO-OTOSCÓPIO 
VETERINÁRIO

EQUIPAMENTOS DE
DIAGNÓSTICO

SunTech Vet20
Realiza medições confiáveis da pressão arterial em animais 

de estimação, sem sedação, garantindo um processo de 

avaliação mais simples para os veterinários. Utilizando a 

confiável tecnologia Advantage VET BP da SunTech, o Vet20 

executa silenciosamente medições PA oscilométricas 

tolerantes ao movimento e fornece resultados precisos.

MONITOR 
DE PRESSÃO 
ARTERIAL 

VISTA HF
Lâmpada de radiação ultravioleta usada 

especialmente em dermatologia veterinária.

Tampa protetora deslizante que cobre a lente. 

Refletor em alumínio polido. Lente de aumento 

especial de vidro.

LÂMPADA 
DE WOOD
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ELETROCARDIÓGRAFO
(ECG)

OTOSCOPIA



 

REABILITAÇÃO
E FISIOTERAPIA

Banheira de hidroterapia com tapete rolante 
sub-aquático
. Ideal para reabilitação pós-cirúrgica, lesões 

musculares e da coluna vertebral e treino contra a 

obesidade;

. Tamanho interno: 1300X600X698mm;

. Regulação de temperatura 30-42º;

. Regulação do tempo;

. Regulação da velocidade;

. Controlo da distância;

reabilitação pós-operatória, lesão dos músculos e 

da coluna vertebral e treino contra a obesidade;

BANHEIRA DE 
HIDROTERAPIA

BTL-4820S SMART
O combinado de eletroterapia e ultrassons com a 

tecnologia mais avançada do mercado:

. A maior gama de ondas no mercado;

. 2 canais de eletroterapia;

. 1 canal de ultrassons.

Características: 

. Ecrã tátil a cores de 4.3’’;

. Portátil e com funcionamento por bateria;

. Protocolos pré-definidos e enciclopédia terapêutica;

. Suporte com rodas (opcional); 

EQUIPAMENTO DE 
ELETROTERAPIA 
E ULTRASSONS

BTL-6000 Laser de Alta Intensidade
Os equipamentos BTL Laser de Alta Intensidade são 

portáteis, funcionando através de ecrã tátil a cores com 

protocolos automáticos de terapia, para uma utilização 

fácil e efetiva.

3 configurações disponíveis: 10W, 20W e 30W;

Comprimento de onda de 1064nm;

LASER 
DE ALTA 
INTENSIDADE 

Ondas de choque focais
. A única alternativa não invasiva à cirurgia no tratamento 

da dor crónica.

. A única tecnologia que oferece a vida útil mais elevada 

com constante intensidade;

. O equilíbrio perfeito entre a elevada Densidade de Fluxo 

de Energia e o tamanho ideal da Zona Focal;

. A faixa de frequência mais elevada do mercado para um 

amplo espectro de indicações;

UMA NOVA FÓRMULA PARA A 
DOR CRÓNICA
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EQUIPAMENTOS
UCI

MSO Medical Solutions | Rua do Facho nº 9 Edf. Altamira Loja A 3770-056 Oiã - Portugal | +351 234 062 334 | geral@mso.pt

Curadle Vetpel 160 Pro Plus
A UCI Curadle é uma nova unidade de cuidados 

veterinários especializados, projetada para o melhor 

conforto, cuidado e controlo.

Unidade de cuidados intensivos para animais projetada 

por veterinários, olhando cuidadosamente para o que 

um veterinário precisa para ser capaz de fornecer 

cuidados ideais para animais doentes e feridos.

Ajuda na ativação celular, fortalece a imunidade, 

melhora o fluxo sanguíneo e previne o risco adicional de 

infeção.

UNIDADE DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS VETPEL

Curadle MX B 90 N Pet Brooder ICU
Perfeita para todos os animais, incluindo neonatos.

Fabricada pelo líder em incubadoras digitais, a 

unidade R-COM Pet Brooder é a mais sofisticada 

incubadora com tecnologia e características de topo 

de gama.

Esta unidade irá aumentar consideravelmente a 

facilidade e a taxa de sucesso na recuperação dos seus 

pacientes, mesmo das espécies mais sensíveis.

INCUBADORA PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO 

Desfibrilhador Beneheart D3
Compacto e leve, o Beneheart D3 é um equipamento 

que integra funções de desfibrilhação, monitorização, 

ritmo e EED.

Com carregamento rápido e entrega de choques 

personalizados, os níveis de energia garantem uma 

reanimação eficaz. A sua função inteligente de 

monitorização de sinais vitais como ECG , SPO2 e a 

frequência respiratória, permitem melhorar a 

eficiência do diagnóstico e rapidamente indicar se a 

desfibrilhação foi eficaz.

DESFIBRILHADOR
MONITOR

MATRIS
Berço desenvolvido para cuidados intensivos, 

totalmente elétrico com altura e inclinação 

variáveis , estrutura em ABS e aço lacado a epóxi. 

O tampo é em HPL, os lados móveis em polietileno 

e está equipado com dois travões.

Dimensões L 162,5 x D 86,4 x H 70,7 / 110,7 cm

BERÇO PARA CUIDADOS INTENSI-
VOS



 

DISPOSTIVOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS

MILA International
Empresa inovadora, que desenvolve dispositivos 

exclusivos para uso veterinário, de outra forma 

comercialmente indisponíveis, sendo o parceiro ideal 

nos cuidados críticos.

O PARCEIRO IDEAL 
NOS CUIDADOS 
CRÍTICOS

Norfolk Vet Products
A Norfolk Vet Products dedica-se a atender às 

necessidades da medicina veterinária moderna, 

adaptando os mais recentes avanços da medicina 

humana para fornecer dispositivos de última geração para 

cuidados médico-veterinários especializados.

DISPOSITIVOS 
IMPLANTÁVEIS 
INOVADORES

PractiVet
A PractiVet está empenhada em melhorar os protocolos 

de tratamento, aumentar a produtividade e a ajudar os 

clientes com os padrões de segurança, que acabam por 

levar a melhores resultados do paciente.

INNOVATIVE SOLUTIONS TO 
COMMON PROBLEMS IN THE 
FIELD OF VETERINARY MEDICINE

B. BRAUN VET CARE PORTUGAL
A B. Braun Vet Care disponibiliza produtos, sistemas e 

soluções, desenvolvidos especificamente para muitas 

indicações, aplicações e terapias para Medicina 

Veterinária.

SOLUÇÕES 
ADAPTADAS
À SAÚDE ANIMAL
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EQUIPAMENTOS
GROOMING
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A banheira para cães é uma peça indispensável numa 

sala de tosquia canina.

Painel frontal mais baixo que o resto para poder 

manipular o cão enquanto aplica os cosméticos.

Fácil acesso para o animal com porta de correr.

Maior capacidade em comparação com uma banheira 

padrão.

BANHEIRA 
DE BANHOS 
E TOSQUIAS 

Secador / Expulsor 1 ou 2 motores
Secador e expulsor para grooming. Seca o cão de 

forma rápida e profissional.

SECADORES 
/ EXPULSORES

Mesa de tosquia elétrica Luxury
Com movimento vertical. Tampo revestido em 

borracha de cor verde facilitando a visualização com 

cães de pêlo preto. Braço em aço inoxidável ajustável 

em altura. 

. Carga máxima: 100 kg 

. Potência: 250 W 

. Motor: 24 V 

. Dim: 120x60x120

MESA DE 
TOSQUIA 
ELÉTRICA 

OPAL
A Opal funciona a bateria e é extremamente silenciosa. 

Equipada com dois níveis de velocidade, é altamente 

potente. Com 3100 movimentos duplos por minuto no 

modo rápido (e 2600 no modo lento).

SAPHIR CORD
Versátil e económica, com um cabo de 3 metros de 

comprimento que garante um amplo raio de operação.

TOSQUIADORAS
HEINIGER



 

EQUIPAMENTOS
MOBILIÁRIO
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Modelo Oxalis
Mesa cirúrgica elétrica ortopédica comandada por 

coluna descentralizada, com tampo em laminado 

radiotransparente.

Material: aço inoxidável aisi 304, laminado

Dimensões: 130x40x110

Carga máxima: 100 Kg

Potência: 250 W

Motor: 24 V

MESA DE CIRURGIA ELÉTRICA 
COM TAMPO RADIOTRANSPA-
RENTE

Mesa de Cirurgia em V com dois hidráulicos
Com pés niveladores, depósito removível, movimento 

lateral e superfície com posicionamento regulável.

Altura: 86cm

Largura: 144cm

Profundidade: 56cm

MESA DE 
CIRURGIA 
HIDRÁULICA

Mesa Ponte
Tampo com rebordo a toda a volta para impedir 

eventuais escorrimentos.

Altura mínima de 104cm e máxima de 120cm, 

totalmente em aço inoxidável.

Altura: 104-120cm

Largura: 84.5cm

Profundidade: 500cm

VERSÁTIL 
100% AÇO 
INOXIDÁVEL

Banco
Banco ergonómico e confortável com assento em 

forma de sela e ajuste de altura com pistão a gás. 

Altura regulável de 52 a 67 cm. 

Cores disponíveis: Preto, branco e azul.

BANCO ERGONÓMICO E CON-
FORTÁVEL COM ASSENTO TIPO 
SELIM  

EQUIPAMENTOS
MOBILIÁRIO

Mesa de consulta com tampo em compacto fenólico
Estrutura em aço inoxidável e tampo em laminado 

fenólico

Altura: 90cm

Largura: 120cm

Profundidade: 60cm

MESA DE CONSULTA

Maca para animais
Maca com suporte rodado amovível. Rodas com 

travões,   para que os pacientes possam ser 

transportados e protegidos com facilidade.

Estrutura de alumínio com capa de NYLON lavável

Capacidade máxima de carga: 60 kg

Dimensões (cm): 120 x 52 x 80

ESSENCIAL PARA
TRANSPORTAR 
PACIENTES 

Módulo de jaulas de internamento
Módulos de jaulas totalmente em inox, com divisórias 

amovíveis. Diferentes configurações disponíveis.

Módulo de jaulas cat-friendly
Módulos de jaulas em fibra, desenvolvidas 

especificamente para gatos de acordo com os 

padrões ISFM, com divisórias e prateleiras amovíveis. 

Diferentes configurações disponíveis.

JAULAS 
DE INTERNAMENTO  

Banheira de Manchester
Dotada com um generoso espaço de arrumação (acessível 

por 2 portas) e construída de maneira a permitir trabalhar 

sentado, totalmente em aço inoxidável. 

Altura: 90cm

Largura: 150cm

Profundidade: 65cm

PERFEITA PARA 
A ÁREA DE 
TRATAMENTOS

www.mso.pt


