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A Somatica, Materials & Solutions, Lda. é uma
empresa tecnológica composta por pessoas
jovens, dinâmicas e dedicadas, que partilham
conhecimentos, ideias e boa disposição.
Estamos convictos que esta filosofia contribui
para um aumento da produtividade e do
desenvolvimento da empresa, bem como para
uma melhoria significativa da qualidade dos
serviços prestados.
O nosso principal foco consiste em oferecer os
produtos mais indicados para cada tipo de
aplicação e prestar um serviço de excelência a
todos os nossos clientes.

QUEM SOMOS
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AS NOSSAS
SOLUÇÕES
DESCUBRA A MELHOR SOLUÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO



Ao implementar dispositivos de prevenção de infeções em
ambientes hospitalares e de saúde, disponibilizados pela
Somatica, estará a contribuir para uma redução da taxa de
infeções existente nestes espaços públicos.
Em 2018, cerca de 1.100 pessoas morreram em Portugal devido
a infeções hospitalares, ou seja, cerca de 3 pacientes por dia.
A ocorrência de infeções hospitalares é favorecida pela
utilização de dispositivos médicos, pela presença de
comorbilidades, por práticas de higienização inadequadas ou
insuficientes por parte dos profissionais de saúde e devido ao
consumo elevado de antimicrobianos.
Desta forma, é imperativo efetuar uma desinfeção adequada e
rigorosa nos equipamentos e dispositivos que são utilizados com
frequência, de forma a garantir a segurança dos pacientes , e de
toda a equipa médica.
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TECLADOS
Teclados recomendados para o
setor médico e farmacêutico. 

Teclados industriais

Teclados de plástico

Teclados de silicone

Teclado de vidroTeclados de aço inox
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BRAÇO DE
MONITOR

Graças à proximidade do
monitor e do poste faz com
que seja a solução ideal e
compacta para POS (Point Of
Sale). O ajuste de altura
contínuo permite que cada
utilizador encontre a sua
posição ergonómica ideal.



RATOS

Pode ser lavado e
desinfetado sem qualquer
problema, uma vez que é
totalmente resistente a
líquidos e poeiras.
Possui um desenho
ergonómico e é indicado para
ambientes hospitalares,
laboratórios, clínicas e
industrias farmacêuticas



ELETRÓNICA
E SOLUÇÕES

Desta forma, a Somatica
dispõe de recursos para as
diferentes fases do processo
de engenharia e produção
eletrónica. As nossas
competências vão desde a
conceção e desenvolvimento
do produto do cliente, quer a
nível de hardware como de
software, até à prototipagem
e produção de séries,
incluindo a montagem de
componentes nas PCBs
através de processos
automatizados.



Fale
connosco!
Se necessitar de
esclarecimentos
adicionais, por favor
contacte-nos através:

Telefone
224 904 093

Email
geral@somatica.pt

Website
https://www.somatica.pt
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