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PERSONALIZAÇÃO
Possibilidade de integrar e adaptar diversas 
funcionalidades aos dispositivos médicos.

ERGONÓMICOS
Além da sua funcionalidade, os dispositivos 
médicos são desenhados de modo a serem 
ergonómicos e confortáveis.

RESISTENTES A LÍQUIDOS
Os dispositivos são resistentes a líquidos e 
detergentes, com uma proteção máx. IP68.

DESINFEÇÃO EFICAZ
Os materiais utilizados nos dispositivos 
médicos permitem que estes sejam 
desinfetados de forma rápida e eficaz.

Estes dispositivos oferecem uma 
imagem consistente e de alta 
qualidade (DICOM14), que 
permite fornecer diagnósticos 
rápidos e precisos.

MONITORES 
MÉDICOS

Além de serem resistentes ao 
impacto, podem ser desinfetados 
rapidamente. Permitem ler 
códigos de barras, possuem 5G, 
Wi-Fi6, e muito mais.

TABLETS 
PROFISSIONAIS

Desenhados para serem versáteis 
e poderosos. Possuem ecrã full 
HD, capturam códigos de barras e 
etiquetas, possuem GPS, Wi-Fi6, e 
podem ser desinfetados.

TERMINAIS 
MÓVEIS

ÁREA DA SAÚDE

A Somatica é uma empresa portuguesa que se 
dedica ao fornecimento de todo o tipo de 
dispositivos eletrónicos para a indústria, incluindo 
a área médica. Também desenvolve e produz 
dispositivos personalizados de acordo com os 
requsitos de cada cliente.

SOBRE NÓS

Continuamos dedicados em melhorar os nossos 
serviços e a oferecer produtos profissionais de alta 
qualidade, de forma a contribuir para o sucesso 
dos nossos clientes.

15 ANOS
AO SERVIÇO DA INDÚSTRIA

DISPOSITIVOS E 
ACESSÓRIOS PARA
A ÁREA DA SAÚDE
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Desenvolvemos sistemas eletrónicos à 
medida do cliente, desde a conceção e 
desenvolvimento do produto, até à 
prototipagem e produção de séries, 
incluindo a montagem de componentes 
nas placas eletrónicas e programação 
dos microprocessadores.

SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS

Impressoras de alto 
desempenho que possibilitam a 
impressão de todo o tipo de 
etiquetas, códigos de barras, 
pulseiras e recibos.

IMPRESSORAS
PROFISSIONAIS

Leitores de código de barras 
desinfetáveis, com ou sem fios, 
capazes de ler etiquetas e 
pulseiras a longas distâncias, e 
com códigos rasurados.

LEITORES DE 
CÓDIGOS BARRAS

Além de serem ergonómicos e 
confortáveis, estes periféricos 
forma criados para serem 
desinfetados rapidamente, sem 
prejudicar a produtividade.

TECLADOS E RATOS 
DESINFETÁVEIS

Possuímos um vasto leque de acessórios que 
permite aumentar a segurança e a higiene no local 
de trabalho, melhorar a ergonomia do utilizador e 
aumentar a sua produtividade.

Braços para monitores, carrinhos de trabalho, Braços para monitores, carrinhos de trabalho, 
suportes para teclado e rato, cabines para 
carregamento de portáteis, tablets e terminais 
móveis, entre outros acessórios e equipamentos.

Contacte-nos para mais informações.

ACESSÓRIOS

4.3.

2.1.



Plano Parque Empresarial
Rua do Batel, 1094
4485-253 Guilhabreu

www.somatica.pt
geral@somatica.pt
+351 224 904 093MATERIALS & SOLUTIONS

SOMATICA

Oferecer dispositivos eletrónicos, 
fiáveis e duradouros, que tornem o 
dia-dia dos nossos clientes mais fácil, 
seguro e produtivo.
Diga-nos o que precisa, e estaremos 
prontos em ajudar.

A NOSSA

MISSÃO

6.5.4.3.2.1.

1.  Hospitais
2.  Centros de Saúde
3.  Blocos Operatórios
4.  Clínicas Dentárias
5.  Laboratórios de Análises
6.  Clínicas Veterinárias

ÁREAS DE ATUAÇÃO

No caso de não encontrar o que 
procura, fale connosco.
 

Temos imensos produtos, com 
diferentes tecnologias e 
personalizações, capazes de ir ao 
encontro das suas necessidades.

DISPOSITIVOS E 
ACESSÓRIOS PARA A 
ÁREA DA SAÚDE
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