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FAMI PENSANDO NO FUTURO
Acabamento contemporâneo e funcional. Econox é mais saúde.

ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE DEFINEM A NOVA LINHA DE PRODUTOS
Econox é a definição perfeita de economia e sustentabilidade. A nova linha mantém o padrão de qualidade FAMI 

com produtos desenvolvidos em aço inoxidável AISI 304, e acabamento natural livre de processos químicos.

SOLUÇÃO PARA TODOS OS MERCADOS
A mais completa e versátil para as áreas de saúde e bem estar.

FAMI 100 ANOS DE TRADIÇÃO
O produto para saúde que o mercado conhece, agora MELHOR! Totalmente renovada para atender as demandas do 

mercado de saúde, a linha de produtos acompanha o dinamismo do setor com a variedade do portfólio centenário FAMI.

Embalagem e Recipientes

MODERNA COM SOLUÇÕES INTELIGENTES
Sofisticação aplicada aos produtos FAMI, colaborando sempre

para um planeta mais seguro e sustentável.

UM MOSAICO DE TECNOLOGIAS PARA TRABALHAR COM SEGURANÇA E ESTILO
A MATT Series é mais do que uma linha de produtos. É também a expressão máxima dos valores que estão na essência 

da marca FAMI: qualidade do produto, praticidade e segurança para os profissionais e para os pacientes. A MATT 

Series é o resultado do desenvolvimento de uma produção sustentável, incorporando as mais novas tendências de 

acabamento em produtos para saúde.

A FAMI apresenta três novas linhas de produtos  
em aço inoxidável, cada uma com um conceito  
diferente e características únicas para satisfazer 
os consumidores mais exigentes.

Escolha sua linha favorita e aproveite o que há 
de melhor nos produtos para a saúde FAMI.

LANÇAMENTOS
�Todos os Produtos FAMI são gravados com o número R.M.S. (Registro no Ministério da 

Saúde) e controle de rastreamento do lote, proporcionando garantia da procedência, 
segurança e tranquilidade para seus clientes.
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CESTO DE IMERSÃO  
E LIMPEZA

ORGANIZAÇÃO, VISUALIZAÇÃO E 
SIMPLICIDADE PARA O SEU FLUXO DE 
TRABALHO

O design e produção de alto níveis garantem robustez e 
resistência aos cestos de imersão e limpeza.

GARANTEM A QUALIDADE DO 
PROCESSAMENTO, COM SEGURANÇA

Cestos projetados a partir do conceito de proteção 
dos instrumentais e segurança dos profissionais, são 
adequados para todos os processos de esterilização e 
caracterizados pelas suas excepcionais propriedades de 
limpeza e higiene.

PLÁSTICO 
AUTOCLAVÁVEL

INOVAÇÃO PARA OS

PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO

O plástico autoclavável é a opção mais versátil para o 
acondicionamento e esterilização do seu material.

ALTA TECNOLOGIA PROPORCIONANDO 
VERSATILIDADE E RESISTÊNCIA
Desenvolvido para ser processado nas mais diversas 
tecnologias de esterilização.

Os produtos em plástico autoclavável são produzidos em 
polímero de alta resistência térmica e mecânica e química, 
indicados também para esterilização termoquímica à  
baixa temperatura.

PLÁSTICO  
DESCARTÁVEL

 
FAMI PENSANDO EM BEM ESTAR

A perfeita combinação dos conceitos de cuidado domiciliar 
e utilização exclusiva em um único paciente.

PRATICIDADE E CONFORTO PARA OS 
CUIDADOS COM O PACIENTE

Produtos em plástico descartável de alta qualidade, 
desenvolvidos a partir do conceito de Home Care, 
agregam conforto e segurança ao paciente reduzindo 
o risco de infecção. Práticos, os produtos de plástico 
descartável são recicláveis, leves, fáceis de transportar, 
econômicos, higiênicos e proporcionam bem estar e 
segurança aos usuários.

ALUMÍNIO 
ANODIZADO

BELEZA PARA O  
CONSUMIDOR MAIS EXIGENTE

O desempenho que você precisa, em cores para  
sua organização.

AS QUALIDADES DO ALUMÍNIO PARA 
TRABALHAR COM ALTA PERFORMANCE  
E ORGANIZAÇÃO

As qualidades técnicas do alumínio para o processamento 
do seu instrumental. O alumínio anodizado tem melhor 
desempenho no processo de esterilização, é mais leve, e 
sua diversidade de cores permite uma melhor organização 
e identificação do seu arsenal.

MANTA DE  
SILICONE

DESENVOLVIDA PARA  
PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
DE INSTRUMENTAIS

A manta de silicone é recomendada para acomodar e 
proteger os instrumentos cirúrgicos em caixas e cestos.

TODAS AS QUALIDADES DO SILICONE

PARA CUIDAR DO SEU MATERIAL

Especialmente desenvolvidas para melhorar o desempenho 
na limpeza, preparo e esterilização, permitem a fixação 
e proteção dos instrumentos. Resistentes, reutilizáveis e 
compatíveis com todos os métodos de esterilização.

EMBALAGEM  
DE PROTEÇÃO  
PARA ÓTICAS

TECNOLOGIA PROJETADA  
PARA PROCESSAMENTO DE ÓTICAS

Uma linha de estojos especialmente desenvolvidos 
para transporte, esterilização e armazenamento de 
instrumentos óticos.

PROTEGEM O SEU MATERIAL COM 
COMPATIBILIDADE E ALTO DESEMPENHO

Projetados para acomodar óticas, contam com suportes 
de silicone e travas laterais, podem ser confeccionados 
em aço inoxidável, alúminio e plástico autoclavável 
para compatibilizar com o método indicado para o 
processamento do instrumental.
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