VIRTUGAL

Melhore a sua vida connosco
A marca Virtugal, da empresa Virtuoso, tem revelado ser a
solução perfeita para a saúde das pessoas. Focada no
aumento da qualidade de vida, está desde 2012 a
comercializar dispositivos médicos e a contribuir para o
melhoramento da área hospitalar e de apoio à terceira idade.
Os mais idosos são a prioridade da empresa e disponibilizam
produtos para incontinência, higiene e conforto, proteção
descartável, material de penso e consumo clínico.
► É em Vila Nova de Famalicão, cidade
em que a Virtugal está sediada, que vão
surgindo as melhores soluções para vários problemas de saúde. A geriatria é o
principal foco da empresa e pretende dar
uma vida mais proveitosa e digna aos
mais idosos. O mentor deste projeto é Filipe Marques, que se tem preocupado em
preencher todas as necessidades dos
seus clientes. “Sou de outra área de negócio, mas vi na saúde algo bastante motivador, não só profissionalmente mas
também emocionalmente. Gosto de ajudar, gosto de melhorar a vida das pessoas, portanto decidi apostar na área da
saúde. Dentro desta área, a geriatria necessita de especial atenção, por isso pretendemos ser bastante úteis nesta vertente”, explica o proprietário da Virtugal.

Produtos

A Virtugal respira saúde e tem um leque
bastante abrangente de produtos. “As necessidades dos nossos clientes foram
alargando e hoje em dia temos centenas
de artigos que vamos aumentando”, revela Filipe Marques.
A variedade de dispositivos médicos vai
desde produtos para incontinência, material de penso, produtos de higiene e
conforto, material de proteção descartável e também produtos para consumo clínico. No que toca à incontinência, a Virtugal comercializa fralda de adulto descartável, fralda-cueca e resguardo descartável. Em relação ao material de penso,
existe o penso cirúrgico TNT, variadas
compressas, tais como gaze, TNT, tocológica para maternidade, hospitalar/geriá-
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trica, algumas ligaduras, elástica, almofodamento ortopédica, cambric/gaze/pano, elástica de algodão e poliamida, elástica coesiva e de gesso, e ainda adesivos,
como por exemplo TNT hipoalérgico, comum e de seda. No que diz respeito aos
produtos para higiene e conforto, há em
stock gel de banho, champô, loção corporal, esponja de fibra, espuma e de higiene oral, manápula descartável, algodão
hidrófilo e cotonetes.
Quanto ao material de proteção descartável, dispõe de várias luvas, desde a luva
de latex, cirúrgica latex estéril, de nitrilo e
vinil, máscara TNT três camadas, touca
TNT, protetor sapatos TNT e de sapatos
de plástico, batas descartáveis e impermeáveis, avental plástico, babete descartável e chinelo descartável. As lâminas
de bisturi, suturas e espátulas, são produtos para consumo clínico, também comercializados pela Virtugal.
“Procuramos ter produtos de valor acrescentado. É importante ter os produtos de
massa mas depois temos de ter algo que
seja diferenciador e inovador, tendo neste
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momento algumas representações exclusivas que nos permite oferecer produtos
de valor acrescentado. Quero também dar
ênfase ao facto de apostarmos muito na
exportação”, realça o proprietário. “Atualmente, estamos também a incidir na nutrição. Pretendemos desenvolver muito esta
área”, acrescenta. Todos estes produtos
são produzidos de forma rigorosa, criteriosa e devidamente testados antes de serem lançados para o mercado.
Cada vez mais a Virtugal tem conseguido
angariar parceiros de negócio e clientes,
tanto em Portugal como no estrangeiro.
Há uma grande preocupação por parte de
lares, hospitais, clínicas e misericórdias
em dar resposta às necessidades das pessoas, estando em parceria com o trabalho
desta empresa. “A certificação da empresa foi um passo importante onde a satisfação dos nossos clientes é a nossa principal preocupação”, acrescenta.
Suportada por uma equipa de trabalho
ambiciosa e dinâmica, a Virtugal promete
continuar a ser eficaz e fazer da sua saúde
o seu bem mais precioso.

