
Rua João de Barros, nº 42, Luanda - Angola
m. +244  919 418 571  |  t. +244  222 311 060  |  f. +244  222 311 061  |  email: info@elnorpharma.com

Filial: Rua Irmão Evaristo, n.º51, Cabinda - Angola

CONSUMÍVEIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
 MEDICAMENTOS E GENÉRICOS

ELNOR PHARMA   wherever you are we take care

A Elnor Pharma é uma empresa privada de direito angolano, com sede em Luanda, vocacionada para a 
distribuição de Consumíveis, Mobiliário e Equipamentos Hospitalares bem como Medicamentos e Genéricos da 
melhor qualidade e fiabilidade. Está fortemente implementada na área da Saúde, sendo já uma referência no 
mercado nacional.

ELNOR PHARMA

MISSÃO
Contribuir para a saúde da comunidade em todo o território nacional, através de soluções e produtos de boa 
qualidade.

VALORES 
Pautamos a nossa actividade por princípios éticos, pelo rigor e confiança.

EQUIPA
Somos uma equipa multidisciplinar de profissionais qualificados e motivados, com o objectivo de prestar um 
serviço de excelência, desde o primeiro contacto à assistência pós-venda. Promovemos a formação contínua das 
nossas equipas, de forma a garantir a actualização de conhecimentos e competências tendo em conta os 
recentes desenvolvimentos tecnológicos para proporcionar as soluções mais eficazes.

CLIENTES
A Elnor Pharma estabeleceu várias parcerias estratégicas a nível mundial com laboratórios e fabricantes de 
marcas conceituadas para disponibilizar os melhores produtos aos Hospitais, Clínicas, Postos Médicos, 
Centros de Saúde, Laboratórios e Farmácias.

PARCEIROS
Fazem parte do nosso leque de fornecedores, produtores com elevados critérios de segurança, qualidade, 
certificações ISO e aprovados pela OMS, CE e FDA.
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Assistência
Pós-VendaDistribuiçãoImportação

www.elnorpharma.com
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MEDICAMENTOS E GENÉRICOS
A ELNOR PHARMA assegura o armazenamento, transporte e distribuição, com rapidez e eficiência. 
As condições assépticas e de boa climatização garantem a conservação dos medicamentos de marca e genéricos 
dentro dos prazos de validade.
Funciona actualmente como plataforma central de distribuição de produtos farmacêuticos para todo o país.

Promover a Saúde 
com qualidade 
e dedicação

CONSUMÍVEIS HOSPITALARES

Adesivos
Algodão
Fio de Sutura
Ligaduras Simples e Tubulares
Limpeza e Desinfecção
Material de Diagnóstico
Material de Drenagem
Material de Esterilização
Material de Ginecologia e Obstetrícia
Material de Higiene
Material de Incontinência

Genéricos de Primeira Qualidade
Medicamentos de Marca
Kits de Medicamentos Essenciais (OMS)
Anti-retrovirais (HIV)
Anti-maláricos
Tuberculoestáticos

Para apoiar o dia-a-dia da acção médica na prestação de cuidados de saúde à comunidade, constituem o nosso 
portfolio de produtos:

MOBILIÁRIO HOSPITALAR

• Andarilhos
• Armários de Instrumentos
• Armários de Medicamentos
• Bancos Rotativos
• Berços
• Biombos

EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA

Diagnóstico por Imagem | Apoio Funcional | Monitorização | Bancos de Sangue | Apoio Respiratório
Ajuda ao Tratamento Especializado | Material Cirúrgico e de Intervenção | Anestesia

Clínico | Laboratório | Fisioterapia | Obstetrícia | Pediatria | Ajudas Técnicas | Salas de Espera

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ELNOR PHARMA   wherever you are we take care

Sinalização | Imobilização | Transportes de Doentes | Reanimação | Equipamentos para Ambulâncias 
Primeira Intervenção | Resgate e Salvamento

A ELNOR PHARMA é representante oficial da IDA Foundation.
A IDA tem como missão fornecer medicamentos de primeira qualidade e 
assegurar a sua acessibilidade às populações  mais carenciadas. 
Está especializada em produtos para o tratamento do HIV, Malária e 
Tuberculose, respostas de emergência e doenças tropicais negligenciadas.
Todos os medicamentos passam por um rigoroso sistema de controlo e 
gestão de qualidade certificado pela norma ISO 9001:2008, em conformidade 
com as Boas Práticas de Fabrico e de Distribuição e estão certificadas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

REPRESENTANTE OFICIAL

Genéricos 
de confiança

• Cadeiras de Rodas
• Camas Pediátricas
• Camas Articuladas
• Canadianas
• Carros Hospitalares
• Divãs

• Macas
• Marquesas para observação
• Mesas
• Mesas de Cabeceira
• Secretárias de Médicos
• Suportes para Soro

• Análises Microbiológicas
• Arcas Congeladoras para Plasmas
• Autoclaves
• Balanças
• Balanças de Precisão
• Banho-Maria

• Camas de Recobro
• Centrífugas
• Desfibrilhadores
• Ecografia
• Frigoríficos para Reagentes
• Instrumentação de Microcirurgia

• Luzes Cialíticas
• Mesas de Cirurgia
• Microscópios
• Negatoscópios
• Raio X
• Ventiladores

Material de Laboratório
Material de Mobilidade 
e Ortopedia (Ajudas Técnicas)
Material de Ortopedia
Material de Penso
Material de Perfusão/Infusão
Material de Protecção
Material Dentário
Material Médico e Cirúrgico
Primeiros Socorros
Seringas e Agulhas
Sets/Kits Cirúrgicos
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