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A atuar na área da Saúde desde 2012. Possuímos uma equipa experiente, 
altamente qualificada e especializada, comprometida com o nosso objetivo 
principal, que consiste em  apresentar aos nossos clientes as melhores soluções 
por meio de um diálogo constante e bi-direcional, garantindo assim,  a sua total 
satisfação .

A Mobit assenta a sua atividade em dois pilares principais:

Ÿ Fabricante de soluções inteligentes para a Logística Hospitalar e Clínica.

Ÿ Fornecedor de Equipamentos e Dispositivos Médicos.

Estas duas áreas subdividem-se em três grandes marcas:

v MobitLOG 

Soluções de armazenamento inteligentes e otimizados, configuráveis, tais como: 
paredes técnicas, bancadas e estantes.

Soluções de distribuição e recolha de medicamentos, dispositivos médicos, roupa, 
lixo e resíduos hospitalares - personalizáveis.

v MobitCAR 

Carros Multifuncionais e personalizáveis de procedimentos, para todas as 
especialidades médicas.

 

v MobitCARE 

Equipamentos médicos de apoio aos diferentes procedimentos clínicos e cirúrgicos, 
para diversas especialidades médicas.



Armários Modulares para utilização com tabuleiros, 
cestos com ou sem divisórias e prateleiras.

Estantes Modulares para utilização com tabuleiros, 
cestos com ou sem divisórias e prateleiras, com e sem 
rodas.

Sala Enfermagem - Armários modulares e por medida 
para diversas utilidades.

Armários Altos Modulares com e sem 
portas para utilização com tabuleiros, 
cestos com ou sem divisórias e prate-
leiras.

Bancada de trabalho com alçado de três 
prateleiras com armários modulares para 
utilização com tabuleiros, cestos com ou 
sem divisórias e prateleiras.



Carro de Medicação e ou Dispositivos 
Médicos Duplo com portas em ABS e 
óculo de vidro para utilização com 
tabuleiros, cestos com ou sem divi-
sórias, prateleiras e outros acessórios.

Carro de Medicação e ou Dispositivos 
Médicos Simples com porta em ABS e 
óculo de vidro para utilização com 
tabuleiros, cestos com ou sem divi-
sórias, prateleiras e outros acessórios.

Carro de Medicação e ou Dispositivos 
Médicos Simples ou Duplo com persiana 
em ABS para utilizaçãocom tabuleiros, 
cestos com ou sem div isór ias, 
prateleiras e outros acessórios.

Carro de Cateteres Simples com acesso 
bilateral e com quatro portas em ABS e 
óculo de vidro. Grelha com diferentes 
níveis para colocação de ganchos em 
diferentes alturas.



Carros de transporte em Alumínio, com diversas 
tipologias de interior e de diferentes dimensões.

Carros de transporte em Alumínio, com 
diversas tipologias e de diferentes dimensões.

Carros de apoio em inox com opção de 
prateleiras em alumínio, com diversas tipologias 
e de diferentes dimensões.

Estantes para Instrumentais em inox 
com diversas opções de alturas, larguras 
e  profundidades.

Estantes lineares com diversas 
opções de alturas, larguras e  
profundidades.

Carro rodado em inox 
e acrílico para Suturas.



MOBITCAR Básico com gavetas e Portas

MOBITCAR Médio Alto MOBITCAR Procedimentos

Carros em versões Standard ou Personalizados com 
diversos acessórios disponíveis ou personalizáveis



MOBITCAR Anestesia com 5 ou 7 gavetas

MOBITCAR Gessos MOBITCAR Emergência



Marquesas Multifunções ou Simples 
com altura variável ou fixa

Estufas de Aquecimento para fluídos e ou tecidos

Bancos diversos

Marquesa Observações
Eléctrica

Macas Diversas



Candeeiros Cirurgicos
Garrotes Electrónicos 

e Manuais

Sistemas de Aquecimento 
para Pacientes

Serra de Gessos com e 
sem aspirador

Artrobombas

ENT/ORL
Cadeira de Paciente

Equipa

Electrocirurgia

Pantóforos



Aspiradores de Secreções

Modelo Pediatrico

Modelo Adulto com e sem 
craveira

ECGs

Monitores 
Multiparametros 
e de Sinais Vitais

Desfibrilhadores Esfignomanómetros
diversos

Otóscopios e 
Oftalmoscópios

Estetoscópios

Balanças diversas



CARRO DE APOIO PARA 
ALA DE INFECTADOS

Totalmente produzido 
com materiais resistentes 
a todos os desinfectantes.

SUPORTE ENDOSCÓPIO
Para Armário com fixação 
em calha deslizante.

SUPORTE ROTATIVO
Fixação ao pendente dos 
Cuidados Intensivos para 
colocação de equipa-
mento.

DEGRAU PARA RAIO -X
Para raio-x aos pés com 
carga. Estrutura metálica 
e parafusos sem interfe-
rirem na imagem.

CACIFO AMBULATÓRIO
Cacifo rodado em HPL com 
fechadura d ig i ta l  de 
código.

MESA INSTRUMENTOS
Totalmente em inox, com 
rodas. Tampo reforçado. 
Medidas diversas.

PRODUTOS PERSONALIZADOS



Para informações mais detalhadas:

FALE CONNOSCO!!

MOBIT, LDA.  
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