
 

 

FAEPU 
___________________________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 
DICOL – Divisão de Compras e Licitações 

Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154 – Bairro Umuarama – Uberlândia(MG) – 38405-323 

Tel. (34)3218-2530/2531  -  E-mail: dicol@hc.ufu.br / dicolfaepu@gmail.com  

 
 

Uberlândia, 22 de março de 2018. 

 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 809/2018 – MATERIAL HOSPITALAR 
 

01)  Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, dos materiais relacionados na lista em anexo, 

até no máximo 02/04/2018, não sendo aceita proposta enviada posterior a esta data.  

 

02) A proposta deverá ser enviada em vias originais pelo correio ou entregue pessoalmente na Divisão 

de Compras da FAEPU, Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38405-323, 

Uberlândia-MG, ou ainda enviar por e-mail contendo assinatura do responsável, e 

posteriormente enviar o original pelo correio. 
 

03) Favor mencionar os dados abaixo na proposta: 

  

a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Nome e Telefone do 

Representante de Vendas, atualizados; 

b) Dados Bancários (Nome do Banco, Agência, Conta Corrente);  

c) Condições de pagamento; 

d) Marca, Descrição detalhada do produto ofertado; Número do Registro na Anvisa; 
e) Prazo de entrega: PARCELADO 

f) Validade da proposta: OUTUBRO/2018 

g) Frete e demais impostos, caso não inclusos. 

 

04) DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 

 

4.1. Documentos exigidos para o processo: 

 

a) Cópia autenticada do Alvará da Vigilância Sanitária Municipal, atualizado; 

 

b) Cópia da Autorização de Funcionamento, emitida pela ANVISA; 

 

c) Cópia da Autorização de Funcionamento especial, emitida pela ANVISA, para os casos de 

produtos químicos controlados; 

 

d) Empresas fornecedoras de produtos químicos deverão apresentar FISQP (Ficha de 

Informações de Segurança de Produtos Químicos); 
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e) Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e controle por linha de produção, 

emitido pelo Ministério da Saúde; 

 

f) Cópia do Certificado de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição, emitido pela 

ANVISA; 

 

g) Cópia do Registro dos Produtos nacionais e importados, emitido pela ANVISA. 

 

h) Se cotar algum item de exclusividade deverá apresentar “Declaração de Representante 

Exclusivo”. 

 

4.2. ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO:  

 

a) A documentação exigida conforme item acima (4.1 desta cotação), deverão ser enviadas 

para farmacêutica: DANIELA NONATO REIS, Telefone (34) 3218-2193, pelo e-mail: 

danielanr@hc.ufu.br ou pelo correio. 

 

05) OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

5.1. Validade mínima do material: O material deverá ter 80% da validade original, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. Na Nota Fiscal de faturamento e na embalagem do material deverá 

constar nº do lote, validade, descrição correta e marca/fabricante dos produtos, sob pena de 

devolução, caso contrário. 

 

5.2. Durante o julgamento, as marcas em que há registro de queixa técnica no Hospital de 

Clínicas/UFU/FAEPU, notificações no NOTIVISA ou Alerta de Tecnovigilância na ANVISA serão 

passíveis de desclassificação; 

 

5.3. Em casos que forem ofertados produtos com marcas desconhecidas pelo Hospital de 

Clínicas/UFU/FAEPU, será solicitado da empresa proponente, o envio de AMOSTRAS dos mesmos 

no decorrer do processo, para serem testados e conclusão de Parecer Técnico; Se o produto for 

reprovado haverá notificação no sistema NOTIVISA e desclassificação do mesmo no processo de 

Cotação de Preços.   

 

5.4. Esta compra será para um período de 06(seis) meses: MAIO/2018 à 

OUTUBRO/2018, com entregas parceladas e programadas mensalmente, de acordo 

com a necessidade da FAEPU. 

 

5.5.  As quantidades apresentadas na presente lista poderão ser complementadas; Por outro lado, a 

FAEPU poderá cancelar parcialmente ou integralmente cada item da presente lista. 

 

5.6. Serão emitidas as AD’s (Autorizações de Despesas) com os itens vencedores de cada empresa, as 

quais serão enviadas aos fornecedores, por e-mail, uma única vez, no término do processo. As 

solicitações serão feitas mensalmente, denominadas “Reposições Mensais”, com base nesta AD. 
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5.7.  Após a emissão das AD’s (Autorizações de Despesas), as marcas/preços dos produtos ofertados 

conforme proposta apresentada não poderá sofrer alterações, salvo em caso fortuito ou força maior, 

fator este que independe a vontade das partes, devidamente comprovado. 

 

5.8. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, até a liquidação das AD’s. 

  

5.9. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da FAEPU, Avenida Amazonas, nº 2.210, 

Bairro Umuarama, em Uberlândia(MG), CEP. 38405-302, de segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 

11:00 h / 13:30 às 16:00 h.  

 

5.10. Propostas enviada em desacordo com o acima solicitado, serão automaticamente 

desclassificadas. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Neiva Maria Oliveira Silva 

Divisão de Compras e Licitações  
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 
 
 1 106.01.0001-9 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 27 - agulha PC 6.500,000 
   anestésica para raquidiana, aço inoxidável, medidas   
   27g x 3 ½" (gauge / polegada), paredes finas, agulha   
   com ponta tipo quincke, com mandril ajustado,   
   conector luer lock, câmara de refluxo transparente,   
   canhão translúcido, encaixe canhão / estilete orienta   
   posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete   
   evitando deslocamento durante a punção. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em oxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 2 106.01.0003-5 AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA 17 G - agulha para PC 2.000,000 
   fístula arteriovenosa, dimensões 17g x 1'' (gauge x   
   polegada), cânula aço inox, siliconizada,   
   atraumática, bisel trifacetado, paredes ultrafinas   
   com back-eye, capa protetora, asas coloridas. possui   
   tubo transparente, macio e flexível, comprimento do   
   tubo 12'' (300 mm) com capacidade de 2,8 ml, pinça   
   clamp corta-fluxo, conector luer lock. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em óxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 3 106.01.0004-3 AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 25X6 - agulha PC 4.300,000 
   hipodérmica de segurança, medidas 23g x 1" (gauge /   
   polegada), calibre de 0,60 mm e comprimento de 25,0   
   mm. compatível com conexões luer lock e slip, canhão   
   em polipropileno, agulha constituída por cânula de   
   aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado   
   e protetor de plástico. possui um protetor articulado   
   pré acoplado ao canhão, composto de travas de   
   segurança, uma no corpo do dispositivo e outra na   
   base da agulha, que permite ativação com uma única   
   mão sem precisar de superfície rígida para ativação,   
   segundo nr 32. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da saúde   
   / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso   
   único.   
 
 4 106.01.0005-1 AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA  25 X 7 - agulha PC 8.200,000 
   hipodérmica de segurança, medidas 22g x 1" (gauge /   
   polegada), calibre de 0,70 mm e comprimento de 25,0   
   mm. compatível com conexões luer lock e slip, canhão   
   em polipropileno, agulha constituída por cânula de   
   aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado   
   e protetor de plástico. possui um protetor articulado   
   pré acoplado ao canhão, composto de travas de   
   segurança, uma no corpo do dispositivo e outra na   
   base da agulha, que permite ativação com uma única   
   mão sem precisar de superfície rígida para ativação,   
   segundo nr 32. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da saúde   
   / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso único. 

 
 5 106.01.0006-0 AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA  25X8 - agulha PC 360.000,000 
   hipodérmica de segurança, medidas 21g x 1" (gauge /   
   polegada), calibre de 0,80 mm e comprimento de 25,0   
   mm. compatível com conexões luer lock e slip, canhão   
   em polipropileno, agulha constituída por cânula de   
   aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado   
   e protetor de plástico. possui um protetor articulado   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 pré acoplado ao canhão, composto de travas de 
 segurança, uma no corpo do dispositivo e outra na 
 base da agulha, que permite ativação com uma única 
 mão sem precisar de superfície rígida para ativação, 
 segundo nr 32. todo o conjunto deve ser esterilizado 
 em óxido de etileno, embalado individualmente em 
 papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo 
 dados de identificação, procedência, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 validade do produto e registro no ministério da saúde 
 / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso 
 único. 
 
 6 106.01.0007-8 AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 40X12 - agulha PC 550.000,000 
   hipodérmica de segurança, medidas 18g x 1 ½" (gauge /   
   polegada), calibre de 1,20 mm e comprimento de 40,0   
   mm. compatível com conexões luer lock e slip, canhão   
   em polipropileno, agulha constituída por cânula de   
   aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado   
   e protetor de plástico. possui um protetor articulado   
   pré acoplado ao canhão, composto de travas de   
   segurança, uma no corpo do dispositivo e outra na   
   base da agulha, que permite ativação com uma única   
   mão sem precisar de superfície rígida para ativação,   
   segundo nr 32. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da saúde   
   / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso   
   único.   
 
 7 106.01.0012-4 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 25 - agulha PC 31.000,000 
   anestésica para raquidiana, aço inoxidável, medidas   
   25g x 3 ½" (gauge / polegada), paredes finas, agulha   
   de ponta tipo quincke, com mandril ajustado, conector   
   luer lock, câmara de refluxo transparente, canhão   
   translúcido, encaixe canhão / estilete orienta   
   posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete   
   evitando deslocamento durante a punção. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em oxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 8 106.01.0013-2 AGULHA TIPO HUBER 20 G X 15 MM - agulha para punção PC 360,000 
   de reservatório do cateter totalmente implantável,   
   dimensões 20 g x 15,0 mm (gauge x milímetros), agulha   
   fabricada em aço inoxidável siliconizado em um ângulo   
   tangencial curva em 90°, ponta tipo huber, bisel não   
   cortante, angulação na extremidade distal da cânula,   
   permite até 2.000 punções do reservatório. possui   
   dispositivo de segurança, aleta de fixação rígida e   
   removível, base (plataforma) de fixação é acolchoada   
   com almofada em espuma de poliuretano, extensor   
   transparente em pvc com 21 cm de comprimento, pinça   
   clamp corta-fluxo e conector em plástico luer lock   
   com tamponador. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da saúde   
   / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso   
   único.   
 
 9 106.01.0014-X AGULHA TIPO HUBER 20 G X 20 MM - agulha para punção PC 480,000 
   de reservatório do cateter totalmente implantável,   
   dimensões 20 g x 20,0 mm (gauge x milímetros), agulha   
   fabricada em aço inoxidável siliconizado em um ângulo   
   tangencial, ponta tipo huber, bisel não cortante,   
   angulação na extremidade distal da cânula, permite   
   até 2.000 punções do reservatório. possui dispositivo   
   de segurança, aleta de fixação rígida e removível,   
   base (plataforma) de fixação é acolchoada com   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 almofada em espuma de poliuretano, extensor 
 transparente em pvc com 21 cm de comprimento, pinça 
 clamp corta-fluxo e conector em plástico luer lock 
 com tamponador. todo o conjunto deve ser esterilizado 
 em óxido de etileno, embalado individualmente em 
 papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo 
 dados de identificação, procedência, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 validade do produto e registro no ministério da saúde 
 / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso 
 único. 
 
 10 106.01.0015-9 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL (RAQUIDIANA PC 200,000 
   PEDIÁTRICA) N° 25GX2" - agulha anestésica para   
   raquidiana pediátrica, aço inoxidável, medidas 25g x   
   2" (gauge / polegada), agulha de ponta tipo quincke,   
   com mandril ajustado, conector luer lock, câmara de   
   refluxo transparente, canhão translúcido, encaixe   
   canhão / estilete orienta posicionamento adequado do   
   bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante   
   a punção. todo o conjunto deve ser esterilizado em   
   oxido de etileno, embalado individualmente em papel   
   grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados   
   de identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   nº do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 11 106.01.0016-7 Agulha para aspiração e biópsia de medula óssea PC 400,000 
   (mielograma), descartável. Confeccionada em aço   
   inoxidável, com dimensões: calibre 16 G x   
   aproximadamente 07 cm de comprimento; estrutura de   
   policarbonato com punho em formato ergonômico,   
   adaptador luer lock na empunhadura. Agulha com ponta   
   afiada e biselada tipo piramidal; cânula extratora   
   para retirada da amostra coletada. Possui bloqueador   
   ajustável que controla a profundidade da penetração.   
   Deve acompanhar dispositivo de segurança para   
   descarte de pérfuro-cortante, conforme NR.32 do   
   Ministério do Trabalho. Todo conjunto deve ser   
   estéril, de uso único. Embalagem individual em papel   
   grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados   
   de identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   número do lote, data de fabricação, validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 12 106.01.0017-5 Agulha para aspiração e biópsia de medula óssea PC 200,000 
   (mielograma), descartável. Confeccionada em aço   
   inoxidável, com dimensões: calibre 18 G x   
   aproximadamente 07 cm de comprimento; estrutura de   
   policarbonato com punho em formato ergonômico,   
   adaptador luer lock na empunhadura. Agulha com ponta   
   afiada e biselada tipo piramidal; cânula extratora   
   para retirada da amostra coletada. Possui bloqueador   
   ajustável que controla a profundidade da penetração.   
   Deve acompanhar dispositivo de segurança para   
   descarte de pérfuro-cortante, conforme NR.32 do   
   Ministério do Trabalho. Todo conjunto deve ser   
   estéril, de uso único. Embalagem individual em papel   
   grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados   
   de identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   número do lote, data de fabricação, validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 13 106.01.0019-1 Agulha tipo Jamshidi para aspiração e biópsia de PC 300,000 
   medula óssea, descartável. Confeccionada em aço   
   inoxidável, com dimensões 11 G x 10 cm, possui   
   estrutura de policarbonato com punho em formato   
   ergonômico, adaptador luer lock na empunhadura.   
   Conjunto de 3 peças: 01 agulha com ponta afiada e   
   biselada tipo piramidal; 01 cânula extratora com   
   extremidade serrilhada; 01 estilete (mandril) para   
   retirada da amostra coletada. Deve acompanhar   
   dispositivo de segurança para descarte de   
   pérfuro-cortante, conforme NR.32 do Ministério do   
   Trabalho. Todo conjunto deve ser estéril, de uso   
   único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico   
   com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização,   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 número do lote, data de fabricação, validade do 
 produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 14 106.01.0020-5 Agulha tipo Jamshidi para aspiração e biópsia de PC 100,000 
   medula óssea, descartável. Confeccionada em aço   
   inoxidável, com dimensões 11 G x 15 cm, possui   
   estrutura de policarbonato com punho em formato   
   ergonômico, adaptador luer lock na empunhadura.   
   Conjunto de 3 peças: 01 agulha com ponta afiada e   
   biselada tipo piramidal; 01 cânula extratora com   
   extremidade serrilhada; 01 estilete (mandril) para   
   retirada da amostra coletada. Deve acompanhar   
   dispositivo de segurança para descarte de   
   pérfuro-cortante, conforme NR.32 do Ministério do   
   Trabalho. Todo conjunto deve ser estéril, de uso   
   único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico   
   com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   número do lote, data de fabricação, validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 15 106.01.0021-3 Agulha tipo Jamshidi para aspiração e biópsia de PC 100,000 
   medula óssea, descartável. Confeccionada em aço   
   inoxidável, com dimensões 13 G x 6 cm, possui   
   estrutura de policarbonato com punho em formato   
   ergonômico, adaptador luer lock na empunhadura.   
   Conjunto de 3 peças: 01 agulha com ponta afiada e   
   biselada tipo piramidal; 01 cânula extratora com   
   extremidade serrilhada; 01 estilete (mandril) para   
   retirada da amostra coletada. Deve acompanhar   
   dispositivo de segurança para descarte de   
   pérfuro-cortante, conforme NR.32 do Ministério do   
   Trabalho. Todo conjunto deve ser estéril, de uso   
   único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico   
   com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   número do lote, data de fabricação, validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 16 106.01.0037-0 AGULHA PARA FÍSTULA ARTERIOVENOSA 16 G - agulha para PC 13.000,000 
   fístula arteriovenosa, dimensões 16g x 1'' (gauge x   
   polegada), cânula aço inox, siliconizada,   
   atraumática, bisel trifacetado, paredes ultrafinas   
   com back-eye, capa protetora, asas coloridas. possui   
   tubo transparente, macio e flexível, comprimento do   
   tubo 12'' (300 mm) com capacidade de 2,8 ml, pinça   
   clamp corta-fluxo, conector luer lock. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em óxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 17 106.01.0092-2 AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 13X4 - agulha PC 180.000,000 
   hipodérmica de segurança, medidas 27g x ½" (gauge /   
   polegada), calibre de 0,40 mm e comprimento de 13,0   
   mm. compatível com conexões luer lock e slip, canhão   
   em polipropileno, agulha constituída por cânula de   
   aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado   
   e protetor de plástico. possui um protetor articulado   
   pré acoplado ao canhão, composto de travas de   
   segurança, uma no corpo do dispositivo e outra na   
   base da agulha, que permite ativação com uma única   
   mão sem precisar de superfície rígida para ativação,   
   segundo nr 32. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da saúde   
   / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 18 106.01.0093-X AGULHA PARA BIÓPSIA DE CRISTA ILÍACA - AGULHA PC 100,000 
   REUTILIZÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL PARA BIÓPSIA DE MEDULA   
   ÓSSEA NA CRISTA ILÍACA, ESTERNO OU TÍBIA, COM DESENHO   
   ANATÔMICO E ERGONÔMICO PROPORCIONANDO CONFORTO AO   
   USUÁRIO, COM CONECTOR LUER-LOCK PARA ACOPLAR SERINGA   



 

 

FAEPU - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA Página: 6 de 89  
LCTR06            LISTA DE COMPRAS - PEDIDO 809/2018 Data: 22/03/2018 10:29 

 

 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 E PONTA EXTREMAMENTE CORTANTE. COM EXTRATOR DE 
 AMOSTRA, TAMANHO ADULTO MEDINDO 100" X 3 MM. 
 
 19 106.01.0096-5 AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA 30X7 - agulha PC 1.400,000 
   hipodérmica de segurança, medidas 22g x 1 ¼" (gauge /   
   polegada), calibre de 0,70 mm e comprimento de 32,0   
   mm. compatível com conexões luer lock e slip, canhão   
   em polipropileno, agulha constituída por cânula de   
   aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado   
   e protetor de plástico. possui um protetor articulado   
   pré acoplado ao canhão, composto de travas de   
   segurança, uma no corpo do dispositivo e outra na   
   base da agulha, que permite ativação com uma única   
   mão sem precisar de superfície rígida para ativação,   
   segundo nr 32. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da saúde   
   / anvisa. produto apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 20 106.01.0104-0 AGULHA PARA ELETRONEUROESTIMULAÇÃO - A 50 - agulha PC 1.300,000 
   anestésica para bloqueio de plexo para   
   neuroestimulador, aço inoxidável, centimetrada, 22 g   
   x 2" (gauge / polegada), diâmetro interno 0,70 x 50,0   
   mm, agulha com ponta tipo quincke, bisel curto   
   especial 30°, isolado com teflon, com cabo eletrodo   
   isolado, tubo para injetar em pvc, conector fêmea com   
   tampa, canhão ergonômico. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em oxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 21 106.01.0105-8 AGULHA PARA ELETRONEUROESTIMULAÇÃO - A 100 - agulha PC 200,000 
   anestésica para bloqueio de plexo para   
   neuroestimulador, aço inoxidável, centimetrada, 21 g   
   x 4" (gauge / polegada), diâmetro interno 0,80 x   
   100,0 mm, agulha com ponta tipo quincke, bisel curto   
   especial 30°, isolado com teflon, com cabo eletrodo   
   isolado, tubo para injetar em pvc, conector fêmea com   
   tampa, canhão ergonômico. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em oxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 22 106.01.0108-2 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 17 - agulha PC 1.000,000 
   anestésica para peridural, aço inoxidável,   
   centimetrada, medidas 17 g x 3 ½" (gauge / polegada),   
   ponta curva tuohy, bisel curto, com mandril ajustado,   
   com aletas, conector luer lock, canhão cônico e   
   transparente, câmara de refluxo transparente, canhão   
   translúcido, encaixe canhão / estilete orienta   
   posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete   
   evitando deslocamento durante a punção. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em óxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 23 106.01.0109-X AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 22 (RAQUIDIANA) - PC 700,000 
   agulha anestésica para raquidiana, aço inoxidável,   
   medidas 22g x 3 ½" (gauge / polegada), agulha de   
   ponta tipo quincke, com mandril ajustado, conector   
   luer lock, câmara de refluxo transparente, cônico,   
   canhão translúcido, encaixe canhão / estilete orienta   
   posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete 

   evitando deslocamento durante a punção. todo o   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 conjunto deve ser esterilizado em oxido de etileno, 
 embalado individualmente em papel grau cirúrgico com 
 abertura em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e 
 estéril, de uso único. 
 
 24 106.01.0110-4 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 20X3,5 (RAQUIDIANA) PC 700,000 
   - agulha anestésica para raquidiana, aço inoxidável,   
   medidas 20g x 3 ½" (gauge / polegada), agulha de   
   ponta tipo quincke, com mandril ajustado, conector   
   luer lock, câmara de refluxo transparente, canhão   
   translúcido, encaixe canhão / estilete orienta   
   posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete   
   evitando deslocamento durante a punção. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em oxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 25 106.01.0112-X AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 18 - agulha PC 200,000 
   anestésica para peridural, aço inoxidável,   
   centimetrada, medidas 18 g x 2" (gauge / polegada),   
   ponta curva tuohy, com mandril ajustado, com aletas,   
   conector luer lock, canhão cônico e transparente,   
   câmara de refluxo transparente, encaixe canhão /   
   estilete orienta posicionamento adequado do bisel e   
   fixa o estilete evitando deslocamento durante a   
   punção, pediátrico / neonatal. todo o conjunto deve   
   ser esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 26 106.01.0113-9 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 20X3,5 (PERIDURAL) PC 400,000 
   - agulha anestésica para peridural, aço inoxidável,   
   centimetrada, medidas 20g x 3 ½" (gauge / polegada),   
   agulha de ponta tipo curva tuohy, com mandril   
   ajustado, com aletas, conector luer lock, câmara de   
   refluxo transparente, canhão translúcido, encaixe   
   canhão / estilete orienta posicionamento adequado do   
   bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante   
   a punção. todo o conjunto deve ser esterilizado em   
   óxido de etileno, embalado individualmente em papel   
   grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados   
   de identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   nº do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 27 106.01.0118-0 AGULHA PARA MARCAÇÃO E BIÓPSIA DE LESÃO NÃO PALPÁVEL PC 200,000 
   - agulha para marcação de lesão não palpável, aço   
   inoxidável, centimetrada, 20g x 10 cm (gauge /   
   centímetros), 23 cm de arame guia, 2,5 cm de cânula   
   dura fixada, sistema tipo lança para marcação de   
   lesão, agulha com parte da cânula exterior   
   siliconizada, bisel trifacetado, ponta ecogênica, com   
   bloqueador de profundidade, fio guia com gancho   
   simples, com cânula de proteção, canhão   
   policarbonato. deve conter no interior da embalagem   
   01 régua com 150 mm, flexível. todo o conjunto deve   
   ser esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 28 106.01.0119-8 AGULHA PARA ESCLEROSE DE CÓLON 230 CM - agulha de PC 400,000 
   esclerose de cólon, com conexão/injetor lateral,   
   cateter em teflon, agulha em aço inoxidável com ponta   
   afilada. dimensões do cateter: diâmetro 2,3 mm (11g),   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 comprimento 230 cm; dimensões da parte ativa 
 (agulha): diâmetro 0,7 mm (21g), comprimento 5,0 mm. 
 todo o conjunto deve ser esterilizado em óxido de 
 etileno, embalado individualmente em papel grau 
 cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de 
 identificação, procedência, tipo de esterilização, nº 
 do lote, data de fabricação, validade do produto e 
 registro no ministério da saúde / anvisa. produto 
 apirogênico e estéril, de uso único. 
 29 106.01.0120-1 AGULHA PARA ESCLEROSE GÁSTRICA  180 CM - agulha de PC 200,000 
   esclerose gástrica, com conexão/injetor lateral,   
   cateter em teflon, agulha em aço inoxidável com ponta   
   afilada. dimensões do cateter: diâmetro 2,3 mm (11g),   
   comprimento 180 cm; dimensões da parte ativa   
   (agulha): diâmetro 0,7 mm (21g), comprimento 5,0 mm.   
   todo o conjunto deve ser esterilizado em óxido de   
   etileno, embalado individualmente em papel grau   
   cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 30 106.01.0121-0 AGULHA PARA ANESTESIA REGIONAL N° 20X6 (RAQUIDIANA - PC 100,000 
   AGULHA LONGA) - agulha anestésica para raquidiana,   
   aço inoxidável, medidas 20g x 6" (gauge / polegada),   
   agulha de ponta tipo quincke, longa, com mandril   
   ajustado, conector luer lock, câmara de refluxo   
   transparente, canhão translúcido, encaixe canhão /   
   estilete orienta posicionamento adequado do bisel e   
   fixa o estilete evitando deslocamento durante a   
   punção. todo o conjunto deve ser esterilizado em   
   oxido de etileno, embalado individualmente em papel   
   grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados   
   de identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   nº do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 31 106.02.0001-3 CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14 G X PC 6.000,000 
   1,75" - dispositivo intravenoso, periférico,   
   descartável, estéril, com cateter calibre 14g x 1,75"   
   (aproximadamente 2,1mm x 4,5 cm), em poliuretano,   
   radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,   
   firmemente fixada ao conector rígido tipo luer lock,   
   translúcido, compatível com código de cores. agulha   
   em aço inox, siliconizada, nivelada e polida,   
   cilíndrica, reta, oca, bisel tri facetado afiado, com   
   sistema dcateter de segurança intravenoso periférico   
   14g -  dispositivo intravenoso, perife proteção total   
   da agulha após punção e sem risco de acidentes   
   biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de   
   filtro. embalado individualmente em papel grau   
   cirúrgico com abertura em pétala,  promovendo   
   barreira microbiana. deve conter dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde.   
 
 32 106.02.0003-0 CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20 G - PC 52.000,000 
   dispositivo intravenoso, periférico, descartável,   
   estéril, com cateter calibre 20g x   
   1,16''(aproximadamente 1,1 mm x 3,0cm), em   
   poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com   
   ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido tipo   
   luer lock, translúcido, compatível com código de   
   cores. agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e   
   polida, cilíndrica, reta, oca, bisel tri facetado   
   afiado, com sistema de proteção total da agulha após   
   punção e sem risco de acidentes biológicos, câmara de   
   refluxo com tampa provida de filtro. embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala,  promovendo barreira microbiana. deve   
   conter dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da   
   saúde.   
 
 33 106.02.0004-8 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO CURTO 18G X 3,2 CM - PC 12.000,000 
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, 
 estéril, com cateter calibre 18G em poliuretano, 
 radiopaco, flexível, apirogênico, transparente, com 
 ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, 
 tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de 
 cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e 
 polida, cilíndrica, reta, oca, bisel  tri facetado 
 afiado, com sistema de proteção total da agulha após 
 punção e sem risco de acidentes biológicos, câmara de 
 refluxo com tampa provida de filtro. Isento de látex 
 e PVC. Embalado individualmente em papel grau 
 cirúrgico com abertura em pétala, em material que 
 promova barreira microbiana. Medindo até 3.2 CM 
 (curto) de comprimento. Deve conter dados de 
 identificação, procedência, tipo de esterilização, nº 
 do lote, data de fabricação, validade do produto e 
 registro no Ministério da Saúde. 
 
 34 106.02.0010-2 CATETER TENCKHOFF ADULTO C/ 2 CUFF FIXO 47 CM - PC 100,000 
   Cateter para dialise peritonial adulto tipo   
   tenckhoff, 47,0 cm de comprimento, composto por tubo   
   confeccionado em silicone, linha radiopaca, com dois   
   "cuff" (punhos) de fibra de poliéster para fixar o   
   cateter, microfuros nas laterais da extremidade   
   proximal. Acompanha 01 oclusor, 01 conector, 01 tampa   
   luer. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 35 106.02.0013-7 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO CURTO 16G X 3,2 CM - PC 7.000,000 
   Dispositivo intravenoso, periférico, descartável,   
   estéril, com cateter calibre 16G em poliuretano,   
   radiopaco, flexível, apirogênico, transparente, com   
   ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido,   
   tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de   
   cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e   
   polida, cilíndrica, reta, oca, bisel  tri facetado   
   afiado, com sistema de proteção total da agulha após   
   punção e sem risco de acidentes biológicos, câmara de   
   refluxo com tampa provida de filtro. Isento de látex   
   e PVC. Embalado individualmente em papel grau   
   cirúrgico com abertura em pétala, em material que   
   promova barreira microbiana. Medindo até 3.2 CM   
   (curto) de comprimento. Deve conter dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde.   
 
 36 106.02.0017-0 CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22 G - PC 40.000,000 
   dispositivo intravenoso, periférico, descartável,   
   estéril, com cateter calibre 22g x 1"   
   (aproximadamente 0,9mm x 2,5cm), em poliuretano,   
   radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,   
   firmemente fixada ao conector rígido tipo luer lock,   
   translúcido, compatível com código de cores. agulha   
   em aço inox, siliconizada, nivelada e polida,   
   cilíndrica, reta, oca, bisel tri facetado afiado, com   
   sistema de proteção total da agulha após punção e sem   
   risco de acidentes biológicos, câmara de refluxo com   
   tampa provida de filtro. embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala,   
   promovendo barreira microbiana. deve conter dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde.   
 
 37 106.02.0018-8 CATETER DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24 G - PC 21.000,000 
   dispositivo intravenoso, periférico, descartável,   
   estéril, com cateter calibre 24g x 0,75"   
   (aproximadamente  0,7mm x 1,9cm) , em poliuretano,   
   radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina,   
   firmemente fixada ao conector rígido. tipo luer lock,   
   translúcido, compatível com código de cores. agulha   
   em aço inox, siliconizada, nivelada e polida,   
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 cilíndrica, reta, oca, bisel tri facetado afiado, com 
 sistema de proteção total da agulha após punção e sem 
 risco de acidentes biológicos, câmara de refluxo com 
 tampa provida de filtro. embalado individualmente em 
 papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 
 promovendo barreira microbiana. deve conter dados de 
 identificação, procedência, tipo de esterilização, nº 
 do lote, data de fabricação, validade do produto e 
 registro no ministério da saúde. 
 38 106.02.0019-6 Cateter (cânula) nasal para oxigenioterapia, tipo PC 9.000,000 
   óculos, tamanho adulto, confeccionado em silicone,   
   calibre 12 Fr, flexível, macio, contornos   
   arredondados. Possui tubo extensor confeccionado em   
   PVC, com aproximadamente 2,10 m de comprimento,   
   flexível, transparente, contorno anatômico e com   
   regulagem na sua extensão para fixação adequada, na   
   extremidade distal possui conector universal para   
   sistemas de oxigênio. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 39 106.02.0030-7 CATETER EPIDURAL 16 G - Cateter epidural PC 700,000 
   confeccionado em nylon, transparente, flexível,   
   resistente a dobras e acotovelamentos, graduado com   
   marcas de profundidade, extremidade proximal   
   radiopaca em formato arredondada com 03 orifícios   
   laterais, fechado na ponta. Dimensões: calibre 16 G,   
   diâmetro externo 1,1 mm, priming (volume de   
   preenchimento) de 0,25 ml, comprimento 900,0 mm.   
   Contém um conector Luer lock na extremidade distal e   
   um guia para o cateter. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 40 106.02.0047-1 Cateter intravenoso para Acesso Venoso Central, PC 100,000 
   monolumen, confeccionado em poliuretano tipo Vialon,   
   termossensível, calibre 19G (3.2 Fr), comprimento 30   
   cm, radiopaco, conector luer lock na extremidade   
   distal, protegido por bainha plástica. Acompanha   
   agulha introdutora de aço inoxidável siliconizado com   
   bisel trifacetado, calibre 17G, comprimento 5,1 cm e   
   com fio guia (mandril). Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 41 106.02.0048-0 Cateter intravenoso para Acesso Venoso Central, PC 100,000 
   monolumen, confeccionado em poliuretano tipo Vialon,   
   termossensível, calibre 19G (3.2 Fr), comprimento 20   
   cm, radiopaco, conector luer lock na extremidade   
   distal, protegido por bainha plástica. Acompanha   
   agulha introdutora de aço inoxidável siliconizado com   
   bisel trifacetado, calibre 17G, comprimento 5,1 cm e   
   com fio guia (mandril). Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 42 106.02.0049-8 CATETER DUPLO LUMEN, DESCARTAVEL, APIROGENICO, KT 700,000 
   RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE 20 CM, C/ 12 FR,   
   CONTENDO:CATETER, DILATADOR, GUIA E ACESSORIOS -   
   ADULTO   
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 43 106.02.0051-0 Cateter intravenoso para Acesso Venoso Central, PC 100,000 
   monolumen, confeccionado em poliuretano tipo Vialon,   
   termossensível, calibre 16G (5 Fr), comprimento 30   
   cm, radiopaco, conector luer lock na extremidade   
   distal, protegido por bainha plástica. Acompanha   
   agulha introdutora de aço inoxidável siliconizado com   
   bisel trifacetado, calibre 14G, comprimento 5,1 cm e   
   com fio guia (mandril). Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 44 106.02.0052-8 CATETER DUPLO LUMEN PEDIATRICO, 28 CM LONGA PC 100,000 
   PERMANENCIA P/ HEMODIALISE: KIT CONTENDO UM (1)   
   CATÉTER DE 28 CM DE COMPRIMENTO; AGULHA INTRODUTORA   
   18G (1,27mm) X 7 CM; SERINGA DE 12 ML; FIO GUIA EM   
   AÇO INOXIDÁVEL EM "J" / RECTO COM 0,965mm (0,038   
   pol.) X 70 CM; BAINHA/DILATADOR DESCARTAVEL OVAL;   
   ESTILETE TUNELADOR; BISTURI NÚMERO 11; QUATRO (4)   
   COMPRESSAS DE GASES COM 10,2 cm X DOIS (2) PENSOS;   
   DUAS TAMPAS VEDANTES; DILATADOR  (3,3mm).   
   ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.   
 
 45 106.02.0053-6 CATETER DUPLO LUMEN ADULTO, 36 CM LONGA PERMANENCIA PC 100,000 
   P/ HEMODIALISE: KIT CONTENDO UM (1) CATÉTER DE 36 CM   
   DE COMPRIMENTO; AGULHA INTRODUTORA 18G (1,27mm) X 7   
   CM; SERINGA DE 12 ML; FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL EM   
   "J" / RECTO COM 0,965mm (0,038 pol.) X 70 CM;   
   BAINHA/DILATADOR DESCARTAVEL OVAL; ESTILETE   
   TUNELADOR; BISTURI NÚMERO 11; QUATRO (4) COMPRESSAS   
   DE GASES COM 10,2 cm X DOIS (2) PENSOS; DUAS TAMPAS   
   VEDANTES;DILATADOR(3,3mm).ESTERELIZADO P/ ÓXIDO DE ETILENO.   
 
 46 106.02.0054-4 Cateter intravenoso para Acesso Venoso Central, PC 100,000 
   monolumen, confeccionado em poliuretano tipo Vialon,   
   termossensível, calibre 16G (5 Fr), comprimento 20   
   cm, radiopaco, superfície lisa, conector luer lock na   
   extremidade distal, protegido por bainha plástica.   
   Acompanha agulha introdutora de aço inoxidável   
   siliconizado com bisel trifacetado, calibre 14G,   
   comprimento 5,1 cm e com fio guia (mandril). Produto   
   de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 47 106.02.0056-X CATETER TENCKHOFF PEDIATRICO COM 2 CUFF - 32C - PC 100,000 
   Cateter para dialise peritonial pediátrico tipo   
   tenckhoff, comprimento 32,0 cm, composto por tubo   
   confeccionado em silicone, linha radiopaca, com dois   
   "cuff" (punhos) de fibra de poliéster para fixar o   
   cateter, microfuros nas laterais da extremidade   
   proximal. Acompanha 01 oclusor, 01 conector, 01 tampa   
   luer. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 48 106.02.0057-9 CATETER TENCKHOFF NEONATAL C/ 2 CUFF 31 CM - Cateter PC 100,000 
   para dialise peritonial neonatal tipo tenckhoff,   
   calibre 09 Fr e comprimento 31,0 cm, composto por   
   tubo confeccionado em silicone, linha radiopaca, com   
   dois "cuff" (punhos) de fibra de poliéster para fixar   
   o cateter, microfuros nas laterais da extremidade   
   proximal. Acompanha 01 oclusor, 01 conector, 01 tampa   
   luer. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
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 íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, 
 contendo externamente dados de identificação, 
 procedência, orientação de uso, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, data 
 de validade do produto e registro no Ministério da 
 Saúde / ANVISA. 
 49 106.02.0059-5 CATETER DUPLO LUMEN PEDIATRICO PARA HEMODIALISE,8 FR PC 100,000 
   X 11 CM (14 GA,14 GA),CONFECCIONADO EM POLIURETANO   
   CENTIMETRADO,GUIA METALICO, CATETER PARA   
   PUNCAO,DILATADOR DE VASO E SERINGA 5 CC.   
 
 50 106.02.0060-9 CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL ADULTO EM TITÂNIO - PC 100,000 
   Kit de cateter venoso central totalmente implantável   
   para quimioterapia (port-a-cath), para uso em   
   paciente adulto, composto por: reservatório   
   confeccionado em titânio, eletropolido interna e   
   externamente, formato circular, anatômico, com perfil   
   medindo 9,2 mm de altura e 29,0 mm de base, com septo   
   em silicone autocicatrizante de 12,0 mm de diâmetro.   
   O reservatório possui furos laterais para fixação.   
   Cateter confeccionado em silicone, monolúmen,   
   radiopaco, graduado, com dimensões: calibre 9.0 fr,   
   comprimento 70,0 cm, diâmetro externo 3,0 mm,   
   diâmetro interno 1,50 mm; ponta arredondada. 02   
   unidades de conectores tipo shield; tunelizador em   
   aço inoxidável; agulha de punção de 18 g; introdutor   
   peel-a-way em teflon de 10 fr, com dilatador; guia   
   metálico medindo 0,035 x 70 cm, com avançador e ponta   
   atraumática em "j"; seringa luer de 10,0 ml; cânula   
   de huber curva 90º, 20 g x 20 mm com extensão e   
   conexão luer; conexão luer para teste; manual com   
   instruções de uso para o profissional; 01 manual de   
   instruções de uso para o paciente; 01 cartão para   
   registro de heparinizações. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 51 106.02.0061-7 CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL INFANTIL EM TITÂNIO - PC 100,000 
   Kit de cateter venoso central totalmente implantável   
   para quimioterapia (port-a-cath), para uso em   
   paciente infantil, composto por: reservatório   
   confeccionado em titânio, eletropolido interna e   
   externamente, formato circular, anatômico, com perfil   
   medindo 8,2 mm de altura e 25,0 mm de base, com septo   
   em silicone autocicatrizante de 11,0 mm de diâmetro.   
   O reservatório possui furos laterais para fixação.   
   Cateter confeccionado em silicone, monolúmen,   
   radiopaco, graduado, com dimensões: calibre 7,5 fr,   
   comprimento 70,0 cm, diâmetro externo 2,5 mm,   
   diâmetro interno 1,30 mm; ponta arredondada. 02   
   unidades de conectores tipo shield; tunelizador em   
   aço inoxidável; agulha de punção de 18 g; introdutor   
   peel-a-way em teflon de 08 fr, com dilatador; guia   
   metálico medindo 0,035 x 70 cm, com avançador e ponta   
   atraumática em "j"; seringa luer de 10,0 ml; cânula   
   de huber curva 90º, 20 g x 20 mm com extensão e   
   conexão luer; conexão luer para teste; manual com   
   instruções de uso para o profissional; 01 manual de   
   instruções de uso para o paciente; 01 cartão para   
   registro de heparinizações. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 52 106.02.0062-5 CATETER DUPLO J, 6 FR - 26CM, PARA DRENAGEM INTERNO, PC 500,000 
   PONTA ABERTA/ABERTA, COM FIO GUIA, EMBALAGEM PAPEL   
   GRAU CIRURGICO, ESTERIL.   
 
 53 106.02.0063-3 CATETER DUPLO LUMEN PEDIATRICO PARA HEMODIALISE,9 FR PC 100,000 
   X 12 OU 13 CM (14 GA,14 GA),CONFECCIONADO EM   
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 POLIURETANO CENTIMETRADO,GUIA METALICO, CATETER PARA 
 PUNCAO,DILATADOR DE VASO E SERINGA 5 CC 
 
 54 106.02.0064-1 Cateter Intravenoso para Acesso Venoso Central KT 200,000 
   Pediátrico, calibre 4Fr (1.4 mm), comprimento 13 cm,   
   duplo lúmen (uma via proximal, outra distal, ambas   
   com calibre de 22G). Confeccionado em poliuretano   
   termossensível e biocompatível, isento de látex,   
   possui marcas de graduação a cada 1 cm, radiopaco,   
   superfície lisa, ponta macia e flexível. O corpo do   
   cateter converge a um conector triangular ao qual   
   estão impressas as informações sobre calibre,   
   comprimento e número de lumens, com aletas laterais   
   para suturas. Deste saem duas extensões (lumens   
   proximal e distal independentes permitindo infusão de   
   soluções incompatíveis simultaneamente) devidamente   
   identificados, clamp deslizante em cada via,   
   conectores distais Luer fêmea com 02 tampas   
   protetoras rosqueáveis nas extremidades. KIT contém   
   fio guia metálico com ponta em J de diâmetro (0.018")   
   0,46 mm e comprimento 45 cm; seringa plástica   
   graduada de 5ml com bico luer slip; cateter   
   intravenoso 22G x 4,45 cm sobre agulha 25G; agulha   
   introdutora 21G x 3,81 cm; no mínimo 01 dilatador; 01   
   clamp móvel e 01 trava-clamp de ajuste. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 55 106.02.0065-0 Cateter Intravenoso para Acesso Venoso Central KT 300,000 
   Pediátrico, calibre 5 Fr (1.7 mm), comprimento entre   
   13 e 15 cm, duplo lúmen (uma via proximal - calibre   
   22G, outra distal - calibre 18G). Confeccionado em   
   poliuretano termossensível e biocompatível, isento de   
   látex, possui marcas de graduação a cada 1 cm,   
   radiopaco, superfície lisa, ponta macia e flexível. O   
   corpo do cateter converge a um conector triangular ao   
   qual estão impressas as informações sobre calibre,   
   comprimento e numero de lumens, com aletas laterais   
   para suturas. Deste saem duas extensões (lumens   
   proximal e distal independentes permitindo infusão de   
   soluções incompatíveis simultaneamente) devidamente   
   identificados, clamp deslizante em cada via,   
   conectores distais Luer fêmea com 02 tampas   
   protetoras rosqueáveis nas extremidades. KIT contém   
   fio guia metálico com ponta em J de diâmetro (0.021")   
   0,53 mm e comprimento 45 cm; seringa plástica   
   graduada de 5 ml com bico luer slip; cateter   
   intravenoso 20G x 4,45 cm sobre agulha 22G; agulha   
   introdutora 20G x 3,81 cm; no mínimo 01 dilatador; 01   
   clamp móvel e 01 trava-clamp de ajuste. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde/ANVISA.   
 56 106.02.0066-8 CATETER UMBILICAL 3,5 FR - Cateter umbilical mono PC 300,000 
   lúmen confeccionado em poliuretano, termossensível,   
   transparente, flexível, com linha radiopaca, graduado   
   no máximo a cada 5,0 cm por toda sua extensão,   
   extremidade proximal com ponta abaulada, extremidade   
   distal com conector luer lock e tampa protetora.   
   Dimensões aproximadas: calibre 3.5 FR, comprimento   
   40,0 cm, diâmetro externo 1,16 mm, priming (volume de   
   preenchimento) de 0,11 ml. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
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 57 106.02.0067-6 Cateter Intravenoso para Acesso Venoso Central, KT 2.600,000 
   calibre 7 Fr (2.34 mm), comprimento 20 cm, duplo   
   lúmen (uma via proximal - calibre 14G, outra distal -   
   calibre 18G). Confeccionado em poliuretano   
   termossensível e biocompatível, isento de látex,   
   possui marcas de graduação a cada 1 cm, radiopaco,   
   superfície lisa, ponta macia e flexível. O corpo do   
   cateter converge a um conector triangular ao qual   
   estão impressas as informações sobre calibre,   
   comprimento e numero de lumens, com aletas laterais   
   para suturas. Deste saem duas extensões (lumens   
   proximal e distal independentes permitindo infusão de   
   soluções incompatíveis simultaneamente) devidamente   
   identificados, clamp deslizante em cada via,   
   conectores distais Luer fêmea com 02 tampas   
   protetoras rosqueáveis nas extremidades. KIT contém   
   fio guia metálico com ponta em J de diâmetro (0.032")   
   0,81 mm e comprimento 60 cm; seringa plástica   
   graduada de 5 ml com bico luer slip; agulha   
   introdutora 18G x 6,35 cm; no mínimo 01 dilatador; 01   
   clamp móvel e 01 trava-clamp de ajuste. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 58 106.02.0068-4 CATETER VENOSO CENTRAL, PEDIATRICO,TRIPLO LUMEN KT 100,000 
   5,5FR, 8CM,KIT ESTERIL,COM SERINGA DE   
   5ML,DESCARTAVEL.RADIOPACO DE POLIURETANO,C/ CLAMP E   
   COM DILATADOR C/BAIXO INDICE DE   
   INFECCAO,C/BIOCOMPATIBILIDADE,RESISTENTE A FORMACAO   
   DE TRAMBOS,S/ LATEX   
 
 59 106.02.0069-2 Cateter Intravenoso para Acesso Venoso Central, KT 500,000 
   calibre 7 Fr (2.34 mm), comprimento 20 cm, triplo   
   lúmen (uma via proximal - calibre 18G, distal -   
   calibre 16G, medial - calibre 18G ). Confeccionado em   
   poliuretano termossensível e biocompatível, isento de   
   látex, possui marcas de graduação a cada 1 cm,   
   radiopaco, superfície lisa, ponta macia e flexível. O   
   corpo do cateter converge a um conector triangular ao   
   qual estão impressas as informações sobre calibre,   
   comprimento e numero de lumens, com aletas laterais   
   para suturas. Deste saem três extensões (lumens   
   proximal, medial e distal independentes permitindo   
   infusão de soluções incompatíveis simultaneamente)   
   devidamente identificados, clamp deslizante em cada   
   via, conectores distais Luer fêmea com 03 tampas   
   protetoras rosqueáveis nas extremidades. KIT contém   
   fio guia metálico com ponta em J de diâmetro (0.032")   
   0,81 mm e comprimento 60 cm; seringa plástica   
   graduada de 5 ml com bico luer slip; agulha   
   introdutora 18G x 6,35 cm; no mínimo 01 dilatador; 01   
   clamp móvel e 01 trava-clamp de ajuste. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 60 106.02.0071-4 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO PIGTAIL 5 FR 110 CM PC 2.500,000 
   1200 PSI - Cateter diagnóstico angiográfico pigtail,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 110,0 cm; ponta com ângulo 155°, 5,0 cm   
   de comprimento, 05 orifícios. Suporta pressão máxima   
   de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
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 da Saúde / ANVISA. 
 
 61 106.02.0072-2 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO RADIAL 5 FR 100 CM - PC 1.500,000 
   Cateter diagnóstico angiográfico radial,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Diâmetro 5 Fr, comprimento   
   aproximado 100,0 cm; ponta com 4,0 cm de comprimento,   
   01 orifício. Suporta pressão máxima de 1000 a 1200   
   psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 62 106.02.0074-9 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO LEHMAN 6 FR 100 CM - PC 100,000 
   Cateter diagnóstico angiográfico LEHMAN,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 6 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; guia compatível 0,38". Suporta   
   pressão máxima de 1200 psi. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 63 106.02.0077-3 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS DIREITA 5 FR PC 1.000,000 
   CURVA JR 3.5 ADULTO 100 CM 1200 PSI - Cateter   
   diagnóstico angiográfico judkins direita,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta curva tipo JR 3.5 com 2,5   
   cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a   
   1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 64 106.02.0078-1 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 PC 1.000,000 
   FR CURVA JL 3.5 ADULTO 100 CM 1200 PSI - Cateter   
   diagnóstico angiográfico judkins esquerda,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta curva tipo JL 3.5 com 2,5   
   cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a   
   1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 65 106.02.0079-0 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 PC 200,000 
   FR CURVA JL 4.5 ADULTO 100 CM 1200 PSI - Cateter   
   diagnóstico angiográfico judkins esquerda,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta curva tipo JL 4.5 com 2,5   
   cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a   
   1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 66 106.02.0080-3 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 PC 200,000 
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 FR CURVA JL 5.0 ADULTO 100 CM 1200 PSI - Cateter 
 diagnóstico angiográfico judkins esquerda, 
 confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub 
 injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr, 
 comprimento 100,0 cm; ponta curva tipo JL 5.0 com 2,5 
 cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a 
 1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve 
 ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem 
 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no Ministério 
 da Saúde / ANVISA. 
 
 67 106.02.0081-1 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 PC 1.000,000 
   FR CURVA JL 4.0 ADULTO 100 CM 1200 PSI - Cateter   
   diagnóstico angiográfico judkins esquerda,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta curva tipo JL 4.0 com 2,5   
   cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a   
   1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 68 106.02.0082-0 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ DIREITA 5 FR PC 100,000 
   AR I 100 CM 1200 PSI - Cateter diagnóstico   
   angiográfico amplatz direita, confeccionado em nylon   
   com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco.   
   Dimensões: diâmetro 5 Fr, comprimento 100,0 cm; ponta   
   tipo AR I, com 3,3 cm de comprimento. Suporta pressão   
   máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 69 106.02.0083-8 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ ESQUERDA 5 PC 100,000 
   FR AL I 100 CM 1200 PSI - Cateter diagnóstico   
   angiográfico amplatz direita, confeccionado em nylon   
   com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco.   
   Dimensões: diâmetro 5 Fr, comprimento 100,0 cm; ponta   
   tipo AL I, com 5,0 cm de comprimento. Suporta pressão   
   máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 70 106.02.0084-6 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO RENAL 5 FR 65 CM - PC 100,000 
   Cateter diagnóstico angiográfico renal, confeccionado   
   em nylon com dupla malha de aço, hub injetado,   
   radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr, comprimento   
   mínimo 65,0 cm. Suporta pressão máxima de 1200 psi.   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 71 106.02.0086-2 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO MULTIPURPOSE 5 FR PC 200,000 
   MULTI A II - Cateter diagnóstico angiográfico   
   multipurpose, confeccionado em nylon com dupla malha   
   de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro   
   5 Fr, comprimento 100,0 cm; ponta tipo MULTI A2, com   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 5,8 cm de comprimento, 02 orifícios. Suporta pressão 
 máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo 
 o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. 
 Embalagem individual íntegra que permita sua abertura 
 de forma asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no Ministério 
 da Saúde / ANVISA. 
 
 72 106.02.0092-7 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ DIREITA 5 FR PC 100,000 
   AR II 100 CM 1200 PSI - Cateter diagnóstico   
   angiográfico amplatz direita, confeccionado em nylon   
   com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco.   
   Dimensões: diâmetro 5 Fr, comprimento 100,0 cm; ponta   
   tipo AR II, com 5,0 cm de comprimento. Suporta   
   pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 73 106.02.0093-5 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO AMPLATZ ESQUERDA 5 PC 100,000 
   FR AL II 100 CM 1200 PSI - Cateter diagnóstico   
   angiográfico amplatz direita, confeccionado em nylon   
   com dupla malha de aço, hub injetado, radiopaco.   
   Dimensões: diâmetro 5 Fr, comprimento 100,0 cm; ponta   
   tipo AL II, com 5,0 cm de comprimento. Suporta   
   pressão máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 74 106.02.0094-3 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO MULTIPURPOSE 5 FR PC 200,000 
   MULTI A I - Cateter diagnóstico angiográfico   
   multipurpose, confeccionado em nylon com dupla malha   
   de aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro   
   5 Fr, comprimento 100,0 cm; ponta tipo MULTI A1, com   
   5,8 cm de comprimento, 02 orifícios. Suporta pressão   
   máxima de 1000 a 1200 psi. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 75 106.02.0095-1 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO JUDKINS ESQUERDA 5 PC 200,000 
   FR CURVA JL 6.0 ADULTO 100 CM 1200 PSI - Cateter   
   diagnóstico angiográfico judkins esquerda,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta curva tipo JL 6.0 com 2,5   
   cm de comprimento. Suporta pressão máxima de 1000 a   
   1200 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 76 106.02.0096-0 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO SIMMONS 5 FR CURVA I PC 100,000 
   100 CM - Cateter diagnóstico angiográfico simmons I,   
   confeccionado em nylon com dupla malha de aço, hub   
   injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta tipo CURVA I, guia   
   compatível 0,38". Suporta pressão máxima de 1200 psi.   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 contendo externamente dados de identificação, 
 procedência, orientação de uso, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, data 
 de validade do produto e registro no Ministério da 
 Saúde / ANVISA. 
 
 77 106.02.0097-8 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO SIMMONS 5 FR CURVA PC 200,000 
   II 100 CM - Cateter diagnóstico angiográfico simmons   
   II, confeccionado em nylon com dupla malha de aço,   
   hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5 Fr,   
   comprimento 100,0 cm; ponta tipo CURVA II, guia   
   compatível 0,38". Suporta pressão máxima de 1200 psi.   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 78 106.02.0098-6 Cateter venoso central de inserção periférica (PICC) PC 700,000 
   mono lúmen, confeccionado em silicone ou poliuretano   
   biocompatível, superfície lisa, dimensões: diâmetro   
   1.9 a 2.0 fr, comprimento 30 cm, graduado a cada 1 cm   
   com destaque a cada 5 cm ao longo de sua extensão,   
   radiopaco, com aletas para estabilização. KIT   
   contendo manga plástica protetora do cateter, fita   
   métrica e cateter introdutor agulhado: agulha em aço   
   de bisel afiado e trifacetado, cateter bipartível   
   calibre 26 G ou 24 G (compatível com cateter PICC),   
   com aletas e capa protetora. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril, de uso único.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, número do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 79 106.02.0099-4 CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA_ MÁSCARA NASAL PC 500,000 
   CONSTRUIDACOM 100%  ELASTÔMERO DE SILICONE, MACIA,   
   ATÓXICO, PERMITINDO POSICIONAMENTO SEGURO COM   
   LIBERDADE TOTAL DO PACIENTE. TUBOS REGULÁVEIS EM   
   PROFUNDIDADE. TAMANHO PEDIATRICO COM 3,00 MM DE   
   DIÂMETRO EXTERNO. LIVRE DE LÁTEX E PVC. REGISTRO NO   
   MS.   
 
 80 106.02.0100-1 CÂNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA_ MÁSCARA NASAL PC 700,000 
   COSTRUIDA COM 100% ELASTÔMERO DE SILICONE, MACIA,   
   ATÓXICO, PERMITINDO POSICIONAMENTO SEGURO COM   
   LIBERDADE TOTAL DO PACIENTE. TUBOS REGULÁVEIS EM   
   PROFUNDIDADE. TAMANHO NEONATAL COM 2,00 MM DE   
   DIÂMETRO EXTERNO, LIVRE DE LATEX E PVC. REGISTRO NO   
   MS.   
 
 81 106.02.0105-2 CATETER UMBILICAL 5 FR - Cateter umbilical mono lúmen PC 200,000 
   confeccionado em poliuretano, termossensível,   
   transparente, flexível, com linha radiopaca, graduado   
   no máximo a cada 5,0 cm por toda sua extensão,   
   extremidade proximal com ponta abaulada, extremidade   
   distal com conector luer lock e tampa protetora.   
   Dimensões aproximadas: calibre 5.0 FR, comprimento   
   40,0 cm, diâmetro externo 1,70 mm, priming (volume de   
   preenchimento) de 0,30 ml. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 82 106.02.0107-9 CATETER DIAGNOSTICO ANGIOGRAFICO VERTEBRAL 5 FR 100 A PC 500,000 
   110 CM 1050 PSI - Cateter diagnóstico angiográfico   
   vertebral, confeccionado em nylon com dupla malha de   
   aço, hub injetado, radiopaco. Dimensões: diâmetro 5   
   Fr, comprimento 100,0 cm. Suporta pressão máxima de   
   1050 psi. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
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 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no Ministério 
 da Saúde / ANVISA. 
 
 83 106.04.0001-2 Abaixador de língua com extremidades arredondadas, PCT 800,000 
   material madeira sem ferpas e polido, formato tipo   
   espátula, com aproximadamente 14,0 cm de comprimento,   
   1,50 cm de largura, 2,0 mm de espessura. produto de   
   uso único. embalagem individual, pacote contendo 100   
   unidades. na embalagem secundária deve conter dados   
   de identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 84 106.04.0002-X ABSORVENTE HIGIENICO HOSPITALAR,   C/ 30 CM DE PCT 4.000,000 
   COMPRIMENTO X 7.5 CM DE LARGURA, C/ 10 UNIDADES   
 
 85 106.04.0003-9 ACETONA FRASCO COM 500 ML FR 120,000  
 86 106.04.0005-5 Filtro bacteriológico e umidificador passivo hygrobac PC 2.800,000 
   s com membrana hidrofóbica para retenção de umidade e   
   dupla membrana higroscópica de filtragem   
   eletrostática, vt > 150 ml capacidade de umidificação   
   < 30 mg h2o/ l. Espaco morto 51 ml,  conexão com   
   tampa para capnógrafo, indicação de lado do paciente,   
   eficiência de filtração viral/bacteriana de 99,999%   
   embalado individualmente, esterilizado em óxido de   
   etileno. (ter registro no Ministério da Saúde/   
   Anvisa)   
 
 87 106.04.0007-1 ÁGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES, C/ 1.000 ML FR 2.100,000  
 88 106.04.0008-0 Tubo extensor para linha de infusão de quatro vias PC 500,000 
   para adaptação intermediária e administração   
   simultânea de soluções parenterais compatíveis. Tubo   
   confeccionado em PVC transparente, derivação em Y,   
   isento de látex, com dimensões aproximadas: 21,0 cm   
   de comprimento e 12 Fr de diâmetro interno, volume de   
   preenchimento (priming) de 3,7 ml. Contém 04 pinças   
   tipo clamp (corta-fluxo). Nas extremidades distais há   
   04 conectores compatíveis com os padrões Luer Lok e   
   Luer Slip. Na extremidade proximal há 01 conector   
   luer lock, compatível com os dispositivos de terapia   
   intravenosa no padrão 6%, conforme Norma Técnica NBR   
   ISO 594:2003; com tampas protetoras em todas as   
   extremidades. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 89 106.04.0009-8 SOLUÇÃO TINTA NANKIN A 1% -ESTERIL, AUTOCLAVAVEL,  EM PC 200,000 
   FRASCO DE 1ML   
 
 90 106.04.0010-1 ALCOOL ABSOLUTO 99.3 INPM, 99.5 G, C/ 1.000 ML LT 3.300,000  
 91 106.04.0011-0 ALCOOL COMERCIAL 96.0 G, C/1000 ML LT 240,000  
 92 106.04.0012-8 ALGODAO HIDROFILO, C/ 500 G (100% ALGODAO) PCT 2.100,000  
 93 106.04.0015-2 PAPEL P/ IMPRESSAO DE DENSIDADE SUPERIOR, P/ APARELHO RL 100,000 
   DE VIDEO PRINTER SONY MODELO UP 890 MD, C/ 110MM X 20   
   M, REF. UPP - 110 S   
 
 94 106.04.0018-7 Atadura ortopédica de algodão hidrófobo, elaborada a RL 12.000,000 
   partir de fibras 100% algodão cru, em rolos de mantas   
   uniformes, com camada de goma aplicada em uma das   
   faces, enrolada sobre si, envolvida em papel   
   acetinado, isenta de amido. não causar irritabilidade   
   dérmica. dimensões aproximadas: 10,0 cm de largura e   
   100,0 cm de comprimento em repouso. embalada em saco   
   plástico. a embalagem deve conter dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto de uso único.   
 
 95 106.04.0020-9 Atadura ortopédica de algodão hidrófobo, elaborada a RL 24.000,000 
   partir de fibras 100% algodão cru, em rolos de mantas   
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 uniformes, com camada de goma aplicada em uma das 
 faces, enrolada sobre si, envolvida em papel 
 acetinado, isenta de amido. não causar irritabilidade 
 dérmica. dimensões aproximadas: 20,0 cm de largura e 
 100,0 cm de comprimento em repouso. embalada em saco 
 plástico. a embalagem deve conter dados de 
 identificação, procedência, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. produto de uso único. 
 
 96 106.04.0021-7 Atadura de crepom, composta por 100% de algodão, RL 56.400,000 
   isenta de impureza, com fios de alta torção por cm²,   
   alta resistência, bordas com acabamento na lateral,   
   aparência uniforme, sem desfiamento e rasgos, sem   
   fios soltos (bordas devidamente acabadas), sem   
   manchas e quaisquer outros tipos de defeitos que   
   possam afetar seu desempenho durante o uso. deve   
   possuir bastante elasticidade no sentido   
   longitudinal. enrolada uniformemente, de forma   
   cilíndrica. com densidade de 13 fios/cm². não causar   
   irritabilidade dérmica. dimensões aproximadas: 10,0   
   cm de largura e, no mínimo, 180,0 cm de comprimento   
   em repouso. embalada em saco plástico. a embalagem   
   deve manter a integridade do produto e conter dados   
   de identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto de uso único.   
 
 97 106.04.0022-5 Atadura de crepom, composta por 100% de algodão, RL 60.000,000 
   isenta de impureza, com fios de alta torção por cm²,   
   alta resistência, bordas com acabamento na lateral,   
   aparência uniforme, sem desfiamento e rasgos, sem   
   fios soltos (bordas devidamente acabadas), sem   
   manchas e quaisquer outros tipos de defeitos que   
   possam afetar seu desempenho durante o uso. deve   
   possuir bastante elasticidade no sentido   
   longitudinal. enrolada uniformemente, de forma   
   cilíndrica. com densidade de 13 fios/cm². não causar   
   irritabilidade dérmica. dimensões aproximadas: 20,0   
   cm de largura e, no mínimo, 180,0 cm de comprimento   
   em repouso. embalada em saco plástico. a embalagem   
   deve manter a integridade do produto e conter dados   
   de identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto de uso único.   
 
 98 106.04.0023-3 Atadura de crepom, composta por 100% de algodão, RL 21.000,000 
   isenta de impureza, com fios de alta torção por cm²,   
   alta resistência, bordas com acabamento na lateral,   
   aparência uniforme, sem desfiamento e rasgos, sem   
   fios soltos (bordas devidamente acabadas), sem   
   manchas e quaisquer outros tipos de defeitos que   
   possam afetar seu desempenho durante o uso. deve   
   possuir bastante elasticidade no sentido   
   longitudinal. enrolada uniformemente, de forma   
   cilíndrica. com densidade de 13 fios/cm². não causar   
   irritabilidade dérmica. dimensões aproximadas: 30,0   
   cm de largura e, no mínimo, 180,0 cm de comprimento   
   em repouso. embalada em saco plástico. a embalagem   
   deve manter a integridade do produto e conter dados   
   de identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto de uso único.   
 
 99 106.04.0024-1 ESPAÇADOR INFANTIL - CONFECCIONADO EM ACRÍLICO PC 100,000 
   ATÓXICO, TRANSPARENTE, TIPO EXPANSÍVEL, FORMATO   
   CÔNICO, ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA   
   UNIDIRECIONAL E SAÍDA DE AR, CÂMARA COM VOLUME APROX.DE 145 ML   
 
 100 106.04.0025-0 ESPAÇADOR ADULTO - CONFECCIONADO EM ACRÍLICO ATÓXICO, PC 100,000 
   TRANSPARENTE, TIPO EXPANSÍVEL, FORMATO CÔNICO,   
   ENCAIXE UNIVERSAL, BOCAL COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL E   
   SAÍDA DE AR, CÂMARA COM VOLUME APROXIMADO DE 250 ML   
 
 101 106.04.0027-6 GUIA DESCARTAVEL PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO, RL 240,000 
   COMPATIVEL COM APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA SIEMENS,   
   MOD. ACUSON X150 E X300.   
 
 102 106.04.0030-6 Atadura gessada, enrolada em tubete de plástico, com RL 3.900,000 
   gesso uniformemente impregnado sobre uma tela de   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 tecido 100% algodão e lateral com corte sinuoso para 
 evitar desfiamento. depois de molhada com água, a 
 atadura gessada deve apresentar textura suave, 
 cremosa e livre de arenosidade ao tato. o tempo de 
 endurecimento deve ser de no máximo sete minutos 
 (secagem rápida). dimensões aproximadas: 15,0 cm de 
 largura e 300,0 cm de comprimento. embalada 
 individualmente, de forma a manter a integridade do 
 produto, e acondicionada em caixa. a embalagem deve 
 conter dados de identificação, procedência, nº do 
 lote, data de fabricação, data de validade do produto 
 e registro no ministério da saúde / anvisa. produto 
 de uso único. 
 
 103 106.04.0031-4 Atadura gessada, enrolada em tubete de plástico, com RL 1.600,000 
   gesso uniformemente impregnado sobre uma tela de   
   tecido 100% algodão e lateral com corte sinuoso para   
   evitar desfiamento. depois de molhada com água, a   
   atadura gessada deve apresentar textura suave,   
   cremosa e livre de arenosidade ao tato. o tempo de   
   endurecimento deve ser de no máximo sete minutos   
   (secagem rápida). dimensões aproximadas: 20,0 cm de   
   largura e 400,0 cm de comprimento. embalada   
   individualmente, de forma a manter a integridade do   
   produto, e acondicionada em caixa. a embalagem deve   
   conter dados de identificação, procedência, nº do   
   lote, data de fabricação, data de validade do produto   
   e registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   de uso único.   
 
 104 106.04.0032-2 Atadura gessada, enrolada em tubete de plástico, com RL 4.400,000 
   gesso uniformemente impregnado sobre uma tela de   
   tecido 100% algodão e lateral com corte sinuoso para   
   evitar desfiamento. depois de molhada com água, a   
   atadura gessada deve apresentar textura suave,   
   cremosa e livre de arenosidade ao tato. o tempo de   
   endurecimento deve ser de no máximo sete minutos   
   (secagem rápida). dimensões aproximadas: 10,0 cm de   
   largura e 300,0 cm de comprimento. embalada   
   individualmente, de forma a manter a integridade do   
   produto, e acondicionada em caixa. a embalagem deve   
   conter dados de identificação, procedência, nº do   
   lote, data de fabricação, data de validade do produto   
   e registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   de uso único.   
 
 105 106.04.0033-X Sistema de enchimento e injeção automática de meio de CJ 300,000 
   contraste. Confeccionado em PVC transparente, isento   
   de látex, suporta até 300psi de pressão. Na   
   extremidade proximal ao paciente há conector Luer   
   Lock reversível, com tampa protetora; no segmento há   
   tubo extensor com comprimento mínimo de 150,0cm,   
   pinça rolete para controle do fluxo de infusão. Segue   
   uma derivação em Y - elo de ligação entre outras duas   
   vias iguais acopladas, sendo cada uma delas: tubo   
   extensor com 120,0cm de comprimento, válvula   
   anti-refluxo e conexão lateral Luer fêmea que   
   possibilita encaixe de seringa, com tampa protetora   
   rosqueável; no seguimento há pinça tipo clamp   
   (corta-fluxo)  e na extremidade distal há câmara   
   gotejadora flexível e transparente com padrão   
   macrogotas (20 gotas/minuto), com suspiro lateral,   
   ponta perfurante padrão ISO para conexão ao   
   recipiente de solução e tampa protetora. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 106 106.04.0034-9 Reanimador ventilatório manual de silicone PC 300,000 
   autoclavavel, tipo (ambu) em 100% de silicone,   
   tamanho adulto 1.600ml, reutilizável, resistente ao   
   processo de alta temperatura (autoclavavel) e   
   resistente a desinfecção química, de fácil montagem e   
   desmontagem de manuseio. Bolsa confeccionada em puro   
   silicone, transparente de parede única que permite   
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 reexpansão rápida e automática, conector de oxigênio 
 que permite o aquecimento de oxigênio, acompanha 
 extensão em pvc para conexão a fonte de oxigênio 
 suplementar. Válvula unidirecional, com conexão 
 perfeita com bolsa e com máscara de fácil manuseio e 
 sem qualquer escape, provido de limitador de pressão 
 possibilitando adaptação a qualquer válvula peep. 
 Máscara fácial reutilizável adulto,  em silicone 
 inodora, transparente para visualização do nariz e 
 boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e 
 anatômico para perfeita adaptação. Com bolsa 
 reservatória de 2.500ml, para permitir o uso de 
 oxigênio puro fechado, transparente, conector 
 compatível com bolsa e com válvula sem qualquer 
 escape. Embalagem constando dados de identificação, 
 procedência e data de validade, demanda especificada 
 da secretaria de estado de saúde-ses. Kit. Registro 
 anvisa. 
 
 107 106.04.0035-7 Reanimador ventilatório manual de silicone PC 100,000 
   autoclavável, tipo (ambu) em 100% de silicone,   
   tamanho infantil 500ml, reutilizavél, resistente ao   
   processo de alta temperatura (autoclavável), e   
   resistente à desinfecção química, de fácil montagem e   
   desmontagem de manuseio. Bolsa confeccionada em puro   
   silicone, transparente de parede única que permite   
   reexpansão rápida e automática, conector de oxigênio   
   que permite o aquecimento de oxigênio, acompanha   
   extensão em pvc para conexão a fonte de oxigênio   
   suplementar. Válvula unidirecional, com conexão   
   perfeita com bolsa e com máscara de fácil manuseio e   
   sem qualquer escape, provido de limitador de pressão   
   possibilitando adaptação a qualquer válvula peep.   
   Máscara facial reutilizável infantil, em silicone   
   inodora, transparente para visualização do nariz e   
   boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e   
   anatômico para perfeita adaptação. Com bolsa   
   reservatória de 600ml, para permitir o uso de   
   oxigênio puro fechado, transparente, conector   
   compatível com bolsa e com válvula sem qualquer   
   escape. Embalagem constando dados de identificação,   
   procedência e data de validade. Kit. Registro anvisa.   
 
 108 106.04.0036-5 Sabonete líquido glicerinado destinado à higiene FR 1.800,000 
   corporal de recém-nascidos, para uso da cabeça aos   
   pés, concentrado, apresentação em frasco plástico com   
   volume aproximado de 200 ml. Sua composição deve ser   
   isenta de álcool e saponáceo. Fórmula suave que não   
   irrita os olhos e pele, dermatologicamente testado,   
   hipoalergênico, ph neutro. Deve constar no rótulo da   
   embalagem: dados de identificação, procedência,   
   número do lote, data de fabricação, validade e   
   orientações sobre o uso. O produto deve estar   
   registrado na ANVISA como PRODUTO GRAU 2, e estar de   
   acordo com a RDC Nº 07, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.   
 
 109 106.04.0037-3 Fita hipoalergênica para curativos e fixações, RL 240,000 
   confeccionada em poliéster não tecido, porosa, suave,   
   macia, picotada a intervalos regulares de   
   aproximadamente 5,0 cm, uma face possui adesivo de   
   acrilato. Isento de látex, apirogênico, atóxico.   
   Apresentação: rolo com dimensões aproximadas de 10,0   
   cm x 4,5 metros, com capa e carretel. Embalagem   
   individual que mantenha a integridade do produto,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, número do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 110 106.04.0042-0 Tubo extensor para linha de infusão de duas vias para PC 4.900,000 
   adaptação intermediária e administração simultânea de   
   soluções parenterais compatíveis. Tubo confeccionado   
   em PVC transparente, derivação em Y, isento de látex,   
   com dimensões aproximadas: 14,0 cm de comprimento e   
   12 Fr de diâmetro interno, volume de preenchimento   
   (priming) de 1,6 ml. Contém 02 pinças tipo clamp   
   (corta-fluxo). Nas extremidades distais há 02   
   conectores compatíveis com os padrões Luer Lok e Luer   
   Slip. Na extremidade proximal há 01 conector luer   
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 lock, compatível com os dispositivos de terapia 
 intravenosa no padrão 6%, conforme Norma Técnica NBR 
 ISO 594:2003; com tampas protetoras em todas as 
 extremidades. Produto de uso único. Todo o conjunto 
 deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem 
 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no Ministério 
 da Saúde / ANVISA. 
 111 106.04.0044-6 Seringa com capacidade de 1,0 ml para aspiração de PC 4.100,000 
   amostras de sangue das linhas arteriais e   
   intravenosas para exame de gasometria. seringa   
   confeccionada em polipropileno de alta densidade,   
   livre de látex, transparente, siliconizada, com bico   
   conector slip, adequada para coletar 0,6ml de amostra   
   sanguínea, êmbolo com ponteira de borracha   
   siliconizada, graduada a cada 0,01ml, numerada a cada   
   0,1ml, impressão perfeitamente legível. contém 30   
   u.i. de heparina de lítio balanceada com cálcio,   
   jateada por spray seco na parede da seringa. permite   
   um modo de coleta por aspiração. acompanha tampa de   
   borracha, adaptável ao bico da seringa, para vedação   
   de ar. embalagem individual. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado, embalado individualmente em papel grau   
   cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 112 106.04.0045-4 Seringa com capacidade de 3,0 ml para aspiração de PC 35.000,000 
   amostras de sangue das linhas arteriais e   
   intravenosas para exame de gasometria. seringa   
   confeccionada em polipropileno de alta densidade,   
   livre de látex, transparente, siliconizada, com bico   
   conector luer-lok, adequada para coletar 1,6ml de   
   amostra sanguínea, êmbolo com ponteira de borracha   
   siliconizada, graduada a cada 0,1ml, numerada a cada   
   0,5ml, impressão perfeitamente legível. contém 80   
   u.i. de heparina de lítio balanceada com cálcio,   
   jateada por spray seco na parede da seringa. permite   
   um modo de coleta por aspiração. acompanha tampa   
   adaptável ao bico da seringa, para vedação de ar.   
   embalagem individual. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado, embalado individualmente em papel grau   
   cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 113 106.04.0046-2 BOLSA DE BORRACHA P/ AGUA QUENTE, MEDIDA 18 X 25 PC 100,000  
 114 106.04.0047-X TIRA REAGENTE P/ UROANALISE, P/ CETONAS NA URINA CX 100,000  
 115 106.04.0048-9 Bolsa para colostomia, composta por saco PCT 400,000 
   transparente, confeccionada em polietileno de baixa   
   densidade, com selagem de alta resistência nas   
   bordas. Dimensões aproximadas: 20,0 cm de comprimento   
   e 15,0 cm de largura, com capacidade de 200,0 ml.   
   Contém fita adesiva dupla face, hipoalérgica,   
   resistente, recoberta por película protetora não   
   aderente, com dimensões aproximadas: 10,0 cm de   
   comprimento e 9,0 cm de largura, centro de abertura   
   pré-cortado com diâmetro de 3,0 cm. Permite o   
   perfeito fechamento da área de drenagem sem o   
   extravasamento de efluentes. Embalada em saco   
   plástico contendo 10 unidades. Embalagem deve manter   
   a integridade do produto, conter dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA. Produto de uso único.   
 
 116 106.04.0049-7 BOLSA TERMICA P/ GELO, TRADICIONAL, TAMANHO MEDIO PC 100,000  
 117 106.04.0050-X LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 7,0 (LUVAS PR 2.000,000 
   ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E QUE APRESENTEM MINIMO   
   TEOR DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS   
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 QUIMICOS) ATENDENDO A RDC 220/04 -  ANVISA 
 
 118 106.04.0051-9 LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 7,5 (LUVAS PR 2.200,000 
   ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E APRESENTAM MINIMO TEOR   
   DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS QUIMICOS)   
   ATENDENDO A RDC 220/04 -  ANVISA   
 
 119 106.04.0052-7 LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 8,0 (LUVAS PR 2.000,000 
   ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E APRESENTAM MINIMO TEOR   
   DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS QUIMICOS)   
   ATENDENDO A RDC 220/04 -  ANVISA   
 
 120 106.04.0053-5 LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM TALCO Nº 8,5 (LUVAS PR 600,000 
   ISENTAS DE PÓ LUBRIFICANTE E APRESENTAM MINIMO TEOR   
   DE PROTEINAS DO LÁTEX NATURAL E DE RESIDUOS QUIMICOS)   
   ATENDENDO A RDC 220/04 -  ANVISA   
 
 121 106.04.0054-3 PLACA ELETROCIRURGICA NEONATAL -  PLACA PC 100,000 
   ELETROCIRURGICA BIPARTIDA EM GEL ADESIVO, CONDUTIVO   
   DISPERSIVO, DESCARTÁVEL FLEXIVEL E MOLDAVEL,   
   IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, PARA BISTURI COM ALARME   
   TIPO SISTEMA REM. (MONITORAMENTO DO ELETRODO DE   
   RETORNO)   
 
 122 106.04.0055-1 TUBO DE SILICONE BRANCO, DIAMETRO EXTERNO 12,4 MM, MT 15.000,000 
   DIAMETRO INTERNO 6,2 MM (ROLO COM 15 METROS)   
 
 123 106.04.0056-0 Fita para curativos e fixações, confeccionada em RL 10.000,000 
   polietileno de baixa densidade, microperfurado, com   
   uma face coberta com adesivo acrílico, transparente,   
   isenta de látex, hipoalergênica, ótima adesão   
   inicial, apirogênico, atóxico. Pode ser facilmente   
   cortada na direção longitudinal e transversal sem a   
   necessidade de usar tesoura. Apresentação: rolo com   
   dimensões aproximadas de 10,0 cm x 4,5 metros.   
   Embalagem individual com capa que mantenha a   
   integridade do produto, contendo externamente dados   
   de identificação, procedência, número do lote, data   
   de fabricação, data de validade do produto e registro   
   no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 124 106.04.0059-4 Pulseira de identificação pediátrico/neonatal, PC 800,000 
   dimensões aproximadas 17,0 cm x 1,8 cm, com área de   
   inscrição em branco que permite o uso de caneta   
   esferográfica ponta fina. Confeccionada em   
   polipropileno macio, flexível, não alergênico, cor   
   branca, todas suas bordas devem ser arredondadas,   
   fechamento ajustável com pontos de regulagem e lacre   
   inviolável, impermeável, passível de higienização e   
   resistente ao contato com antissépticos. Produto de   
   uso único. Embalado em caixa que mantenha a   
   integridade do produto, contendo externamente dados   
   de identificação, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 125 106.04.0060-8 Conjunto de pulseiras de identificação mãe/filho. CJ 3.500,000 
   Composta por duas pulseiras interligadas, uma tamanho   
   adulto (dimensões aproximadas 24,0 cm x 2,5 cm) e   
   outra tamanho neonatal (dimensões aproximadas 16,5 cm   
   x 1,8 cm), ambas com numeração idêntica, com área de   
   inscrição em branco que permite o uso de caneta   
   esferográfica ponta fina. Cada pulseira é   
   confeccionada em polipropileno macio, flexível, não   
   alergênico, cor branca, todas suas bordas devem ser   
   arredondadas, fechamento ajustável com pontos de   
   regulagem e lacre inviolável, impermeável, passível   
   de higienização e resistente ao contato com   
   antissépticos. Produto de uso único. Embalado em   
   caixa que mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, nº do lote, data   
   de fabricação, data de validade do produto e registro   
   no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 126 106.04.0064-X CABO DE METAL PARA BISTURI N. 3 PC 100,000  
 127 106.04.0065-9 CABO DE METAL PARA BISTURI N. 4 PC 100,000  
 128 106.04.0067-5 CAL SODADA C/  INDICADOR ABSORVIVEL EM GAS CARBONICO KG 540,000  
 129 106.04.0068-3 FRASCO PLASTICO GRADUADO 500 ML PARA DIETAS COM SONDA PC 31.000,000  
 130 106.04.0073-0 Equipo para irrigação cirúrgica, multivias (04 vias). PC 300,000 
   Confeccionado em PVC cristal, transparente, flexível,   
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 calibroso, conexão para o canal de trabalho com tampa 
 na extremidade. No segmento do tubo central há clamp 
 corta-fluxo, 04 extensões em Y, em cada uma delas 
 possui clamp corta-fluxo e ponta perfurante padrão 
 ISO para conexão ao recipiente de solução, com tampa 
 protetora. Produto de uso único. Todo o conjunto deve 
 ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem 
 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no Ministério 
 da Saúde / ANVISA. 
 
 131 106.04.0078-X Coletor de urina infantil unissex. Composto por saco PC 13.000,000 
   confeccionado em polietileno de baixa densidade,   
   transparente, maleável, bordas com selagem de alta   
   resistência, capacidade volumétrica de 100 ml,   
   graduado a cada 10 ml. Dimensões aproximadas: 17 cm   
   de comprimento e 07 cm de largura. Possui orifício   
   pré-cortado em formato oval, película adesiva   
   hipoalérgica dupla face para fixação na pele,   
   cobertura protetora de papel. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 132 106.04.0080-2 COLETOR DE URINA, GRADUADO DE 100 EM 100 ML, TIPO PC 280.000,000 
   SACO, CAPACIDADE DE 2.000 ML   
 
 133 106.04.0084-5 COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL, DE PURO ALGODAO, 7.5 X PCT 240,000 
   7.5 CM, C/ 11 FIOS/CM, 8 DOBRAS, C/ 500 UNIDADES  -   
   VER AMOSTRA   
 
 134 106.04.0087-0 BALÃO DE DILATAÇÃO BILIAR, PARA USO EM CPER, COM PC 100,000 
   EXTENSÃO DE 3 A 4 CM, CATETER DE 5 A 7 FR E COM   
   DIAMETRO INFLADO DE 8 A 10 MM   
 
 135 106.04.0088-8 PAPILOTOMO COM COMPRIMENTO ENTRE 200 E 220 CM, DUPLO PC 100,000 
   LUMEM, DIAMETRO DE 05 A 07 FR, AREA DE CORTE COM 20 A   
   30 MM, PONTA STANDART, PARA O USO DE FIO GUIA 0,035   
   MM.   
 
 136 106.04.0090-0 Cesta para litotripsia em aço inox multifilamentado PC 100,000 
   (4 fios), cateter em teflon com injetor lateral,   
   rotatório. Diâmetro 2,5 mm, comprimento 400,0 cm,   
   basket com abertura de 70,0 mm. Autoclavável. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 137 106.04.0092-6 Lubrificante concentrado para proteger e lubrificar GL 100,000 
   instrumentais cirúrgicos, composto basicamente de   
   óleos minerais, sem silicone, não oleoso, não   
   pegajoso. Produto não decantável. Possui ação   
   inibidora de corrosão, prevenção de ferrugem, manchas   
   e enrijecimento do instrumental cirúrgico.   
   Desenvolvido para lubrificação automática e manual,   
   resistente ao calor e completamente permeável ao   
   óxido de etileno e ao vapor da autoclave. Atóxico e   
   biodegradável. Embalado em frasco plástico rígido e   
   resistente que mantenha a integridade do produto, com   
   capacidade volumétrica de até 5,0 Litros, com selo   
   metálico de inviolabilidade. Produto diluído na   
   proporção máxima de 2,0 ml/litro de água. Será   
   considerado preço por litro, e verificado melhor   
   rendimento por litro diluído para fins de   
   classificação no julgamento do processo de compras.   
   Frasco deve conter informações dos dados de   
   identificação, procedência, número do lote, data de   
   fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA. A empresa vencedora   
   deverá apresentar na proposta os seguintes laudos:   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 Laudo de Citotoxicidade; Laudo de permeabilização a 
 esterilização por vapor; Laudo de sensibilização 
 dérmica. 
 
 138 106.04.0094-2 Equipo gravitacional microgotas com câmara graduada PC 400,000 
   para administração de hemocomponentes e   
   hemoderivados, composto por tubo confeccionado em PVC   
   transparente, isento de látex, comprimento mínimo de   
   150,0 cm e priming (volume de preenchimento)   
   aproximado de 15,0 ml. Na extremidade distal possui   
   ponta perfurante padrão ISO, com tampa protetora,   
   para conexão ao recipiente de solução. Pinça tipo   
   "clamp", câmara graduada (bureta), com capacidade de   
   150,0 ml com filtro de 180 micra (de acordo com a   
   Norma NBR ISO 1135-4) com escala de 5,0 em 5,0 ml,   
   injetor superior com membrana autocicatrizante,   
   entrada de ar com filtro 0,22 ?. No segmento do tubo   
   há câmara gotejadora flexível com padrão microgotas   
   (60 gotas/minuto) com filtro de partículas de 15,0   
   ?m, pinça rolete para controle do fluxo de infusão.   
   Na extremidade proximal ao paciente há conector Luer   
   Lock, com tampa protetora. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 139 106.04.0098-5 DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM PC 120,000 
   ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 0,7 M² - REPROCESSÁVEL - filtro   
   capilar dialisador de alto fluxo e alta eficiência,   
   para hemodiálise. membrana composta de fibra   
   sintética em polisulfona, possui área de superfície   
   de 0,7 m², volume de preenchimento (priming) de 42,0   
   ml, coeficiente de ultrafiltração em torno de 20,0   
   ml/h x mmhg, conexões luerlock no adaptador de garras   
   de hansen e conector das linhas de sangue superiores   
   e inferiores. deve ser biocompatível, estéril e   
   isento de subprodutos de esterilização ou substâncias   
   químicas tóxicas e possuir uma etiqueta destacável   
   com os dados do produto para ser anexada no   
   prontuário do paciente. produto passível de   
   reprocessamento. todo o conjunto deve ser apirogênico   
   e estéril, embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 140 106.04.0099-3 Filtro para preparo, aspiração e transferência de PC 100,000 
   drogas citostáticas. dispositivo possui câmara   
   contendo disco com membrana de copolímero de acrílico   
   versapor, filtro de partículas de 5 µm micra e filtro   
   bacteriológico de ar retentor de aerossóis e   
   bactérias de 0,2 µm micra. em uma extremidade há uma   
   ponta com bisel perfurante e na outra extremidade há   
   conexão para seringa luer e tampa flip top. dispensa   
   o uso de agulhas. impede a liberação de aerossóis   
   tóxicos, contaminação por contato, derramamento e   
   permite total esvaziamento do frasco-ampola. todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em oxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 141 106.04.0100-X DRENO PENROSE N. 2, ESTERILIZADO, EMBALAGEM PC 1.200,000 
   INDIVIDUAL   
 
 142 106.04.0101-9 DRENO PENROSE N. 3, ESTERILIZADO, EMBALAGEM PC 240,000 
   INDIVIDUAL   
 143 106.04.0102-7 DRENO PENROSE N. 4, ESTERILIZADO, EMBALAGEM PC 120,000 
   INDIVIDUAL   
 
 144 106.04.0104-3 COLETOR DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PC 800,000 
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 PERFUROCORTANTES, COR ALARANJADO, DE PAPELÃO, COM 
 REVESTIMENTO INTERNO DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE 
 PARA13 LITROS 
 145 106.04.0105-1 Eletrodo de contato de superfície para PC 500,000 
   eletroencefalograma composto por fio com 1,22 m de   
   comprimento, leve, flexível, ótima condutividade. Na   
   extremidade proximal ao paciente possui pino injetado   
   tipo TP, concha banhada a ouro. Embalagem plástica   
   contendo 05 unidades, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, nº do   
   lote, data de fabricação, data de validade do produto   
   e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 146 106.04.0107-8 COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILA SINTÉTICA - na cor PCT 5.000,000 
   branca, produzidas em material sintético não tecido   
   (tnt) composto 70% a 75% em fibras de viscose (rayon)   
   e 25% a 30% em fibras de poliéster purificadas,   
   gramatura acima de 35,0 g/m², isenta de alvejantes   
   ópticos, amido e outras substâncias gordurosas.   
   compressa aberta com área de 225,0 cm² e dobrada com   
   medidas 7,5 cm de comprimento e 7,5 cm de largura.   
   deve ser absorvente, pouco aderente, macia, com   
   dobras uniformes e não desfiar. pacote com 10   
   unidades. todo o produto deve ser esterilizado em   
   oxido de etileno, embalado em papel grau cirúrgico   
   com abertura em pétala, contendo dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa. produto   
   apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 147 106.04.0108-6 Fresa / Broca destinada a perfurações ósseas para PC 100,000 
   posterior inserção de placas e parafusos,   
   confeccionada em aço inoxidável. Comprimento   
   aproximado da haste: 15,0 cm. Diâmetro da broca: 2,5   
   mm, com encaixe compatível com o perfurador SYNTHES   
   modelo TRS Modular Drive. Não estéril. Embalagem   
   individual que garanta a integridade do produto,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 148 106.04.0109-4 Fresa / Broca destinada a perfurações ósseas para PC 100,000 
   posterior inserção de placas e parafusos,   
   confeccionada em aço inoxidável. Comprimento   
   aproximado da haste: 15,0 cm. Diâmetro da broca: 3,2   
   mm, com encaixe compatível com o perfurador SYNTHES   
   modelo TRS Modular Drive. Não estéril. Embalagem   
   individual que garanta a integridade do produto,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 149 106.04.0110-8 Fresa / Broca destinada a perfurações ósseas para PC 100,000 
   posterior inserção de placas e parafusos,   
   confeccionada em aço inoxidável. Comprimento   
   aproximado da haste: 15,0 cm. Diâmetro da broca: 3,5   
   mm, com encaixe compatível com o perfurador SYNTHES   
   modelo TRS Modular Drive. Não estéril. Embalagem   
   individual que garanta a integridade do produto,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 150 106.04.0111-6 Fresa / Broca destinada a perfurações ósseas para PC 100,000 
   posterior inserção de placas e parafusos,   
   confeccionada em aço inoxidável. Comprimento   
   aproximado da haste: 15,0 cm. Diâmetro da broca: 4,5   
   mm, com encaixe compatível com o perfurador SYNTHES   
   modelo TRS Modular Drive. Não estéril. Embalagem   
   individual que garanta a integridade do produto,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 151 106.04.0113-2 Equipo gravitacional macrogotas para monitoramento da PC 800,000 
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 Pressão Venosa Central, composto por tubo 
 confeccionado em PVC transparente, isento de látex, 
 comprimento mínimo de 225,0 cm. Na extremidade distal 
 possui ponta perfurante padrão ISO, com tampa 
 protetora, para conexão ao recipiente de solução, 
 câmara gotejadora flexível e transparente com padrão 
 macrogotas (20 gotas/minuto). No segmento do tubo há 
 pinça rolete para controle do fluxo de infusão, 
 derivação em Y - elo de ligação entre outras duas 
 vias: dois tubos, em cada um deles há 02 pinças tipo 
 clamp (corta-fluxo), 02 conectores Luer Lock 
 universais nas extremidades contendo tampas 
 protetoras. Acompanha régua de papel com escala 
 métrica graduada de 0 a 40,0 cm com marcações a cada 
 1,0 cm. Produto de uso único. Todo o conjunto deve 
 ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem 
 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no Ministério 
 da Saúde / ANVISA. 
 
 152 106.04.0115-9 Filtro de fluxo para espirômetro, confeccionado em PC 1.500,000 
   plástico rígido transparente (polipropileno). em seu   
   interior possui uma membrana filtrante bactericida   
   que permite passagem de partículas de até 50 micras,   
   composta de camada de tecido não-tecido. o filtro   
   deve ter eficiência bactericida de 99,9%. conexões de   
   encaixe com diâmetro de 30,0 mm, deve ser compatível   
   com espirômetros do modelo windx creative biomedics.   
   produto de uso único. embalagem plástica individual   
   que garanta a integridade do produto. na embalagem   
   deve conter dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde.   
 
 153 106.04.0116-7 Equipo gravitacional macrogotas para administração de PC 170.000,000 
   solução parenteral composto por tubo confeccionado em   
   PVC transparente, isento de látex, comprimento mínimo   
   de 150,0 cm e priming (volume de preenchimento)   
   aproximado de 15,0 ml. Na extremidade distal possui   
   ponta perfurante padrão ISO, com tampa protetora,   
   para conexão ao recipiente de solução, câmara   
   gotejadora flexível com padrão macrogotas (20 gotas/   
   minuto) com filtro de 15,0 ?m, entrada de ar com   
   filtro de 0,22 µm. No segmento do tubo há injetor   
   lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete   
   para controle do fluxo de infusão. Na extremidade   
   proximal ao paciente há conector Luer Lock, com tampa   
   protetora. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 154 106.04.0117-5 Equipo gravitacional microgotas para administração de PC 250,000 
   solução parenteral composto por tubo confeccionado em   
   PVC transparente, isento de látex, comprimento mínimo   
   de 150,0 cm e priming (volume de preenchimento)   
   aproximado de 15,0 ml. Na extremidade distal possui   
   ponta perfurante padrão ISO, com tampa protetora,   
   para conexão ao recipiente de solução, injetor   
   lateral com membrana autocicatrizante, pinça rolete   
   para controle do fluxo de infusão localizada no   
   segmento do tubo, câmara gotejadora flexível com   
   padrão microgotas (60 gotas/minuto) com filtro de   
   15,0 ?m, entrada de ar com filtro de 0,22 µm. Na   
   extremidade proximal ao paciente há conector Luer   
   Lock, com tampa protetora. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
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 da Saúde / ANVISA. 
 
 155 106.04.0118-3 Dispositivo para infusão intravenosa agulhado de PC 3.000,000 
   curta permanência, composto por cânula de aço   
   inoxidável siliconizada, dimensões: 21 G x 0,75"   
   (19,0 mm x 0,8 mm), bisel trifacetado, com protetor   
   plástico; asas flexíveis do tipo borboleta para   
   empunhadura/fixação, tubo extensor em PVC   
   transparente e flexível; na extremidade distal há   
   conector compatível com os dispositivos de terapia   
   intravenosa e tampa protetora. Deve possuir mecanismo   
   de proteção (dispositivo de segurança), desenvolvido   
   para deslizar e cobrir a agulha após o uso. Produto   
   de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 156 106.04.0119-1 Dispositivo para infusão intravenosa agulhado de PC 13.000,000 
   curta permanência, composto por cânula de aço   
   inoxidável siliconizada, dimensões: 25 G x 0,75"   
   (19,0 mm x 0,5 mm), bisel trifacetado, com protetor   
   plástico; asas flexíveis do tipo borboleta para   
   empunhadura/fixação, tubo extensor em PVC   
   transparente e flexível; na extremidade distal há   
   conector compatível com os dispositivos de terapia   
   intravenosa e tampa protetora. Deve possuir mecanismo   
   de proteção (dispositivo de segurança), desenvolvido   
   para deslizar e cobrir a agulha após o uso. Produto   
   de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 157 106.04.0122-1 LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 6,5 ESTERIL (EM PR 4.000,000 
   NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)   
 
 158 106.04.0123-0 LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 7,0 ESTERIL (EM PR 3.400,000 
   NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)   
 
 159 106.04.0124-8 LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 7,5 ESTERIL (EM PR 4.800,000 
   NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)   
 
 160 106.04.0125-6 LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 8,0 ESTERIL (EM PR 12.000,000 
   NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)   
 
 161 106.04.0126-4 LUVA CIRURGICA ISENTA DE LATEX Nº 8,5 ESTERIL (EM PR 200,000 
   NITRILO, NEOPRENO OU NINILO)   
 
 162 106.04.0128-X ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, RESINA RL 9.000,000 
   ADESIVA, DE 10 CM X 4.5 M   
 
 163 106.04.0129-9 ESCOVA GINECOLOGICA, ESTERILIZADA,  EMBALAGEM PC 6.700,000 
   INDIVIDUAL   
 
 164 106.04.0130-2 ESPONJA DE GELATINA ABSORVIVEL F.E.U. PARA MANTER A ENV 1.500,000 
   HEMOSTASE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 125 MM (100   
   CM2) X 10 MM   
 
 165 106.04.0135-3 Solução desinfetante de alto nível para limpeza e GL 450,000 
   desinfecção de artigos semi-críticos de uso   
   hospitalar, pronta para uso, à base de   
   ortoftalaldeído, apresentada em concentração de   
   0,55%, com atividade bactericida e fungicida.   
   Destina-se ao uso em sistemas manuais e em   
   reprocessadores endoscópicos automatizados. Deve ser   
   compatível com artigos sensíveis ao calor   
   confeccionados em materiais metálicos, plásticos,   
   elastômeros e adesivos. Embalado em galão plástico   
   rígido e resistente contendo, no mínimo, volume de   
   3,78 litros. Deve constar na embalagem os dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, validade do produto, registro no   
   Ministério da Saúde/ANVISA e orientações sobre o uso.   
   Para viabilizar o descarte do produto no meio   
   ambiente, a empresa vencedora deverá fornecer para   
   cada galão que for adquirido: 01 frasco ou sachê com   
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 pó inativador e neutralizador da solução de 
 ortoftalaldeído, composto por aminoácido GLICINA 
 (base livre), aspecto físico pó, em quantidade 
 suficiente para neutralizar o volume total de 
 solução, acondicionado em embalagem que contenha 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 data de fabricação, data de validade. Para garantir a 
 efetividade da ação antimicrobiana, a empresa 
 vencedora deverá fornecer para cada galão que for 
 adquirido: fita teste para monitoramento diário da 
 concentração mínima efetiva da solução, conforme RDC 
 06 de 2013, em quantidade suficiente para avaliar o 
 produto durante os dias de reutilização do mesmo. 
 
 166 106.04.0136-1 Equipo gravitacional macrogotas para administração de PC 4.500,000 
   dieta enteral, composto por tubo confeccionado em PVC   
   na cor azul, comprimento mínimo de 120,0 cm. Na   
   extremidade distal possui ponta perfurante padrão   
   ISO, com tampa protetora, para conexão ao recipiente   
   de solução, câmara gotejadora flexível com padrão   
   macrogotas (20 gotas/minuto), entrada lateral de ar   
   com filtro de 0,22 µm, pinça rolete para controle do   
   fluxo de infusão.  Na extremidade proximal ao   
   paciente há conector escalonado compatível com os   
   diferentes diâmetros de sonda e sem possibilidade de   
   conexão em acesso venoso, com tampa protetora.   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 167 106.04.0138-8 Álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, 70° LT 13.200,000 
   INPM, incolor, transparente, odor característico   
   ardente, volátil. Embalado em frasco com capacidade   
   volumétrica de 1,0 Litro, plástico rígido e   
   resistente que mantenha a integridade do produto.   
   Frasco deve conter informações dos dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA. A empresa vencedora   
   deverá apresentar FISPQ (Ficha informação de   
   segurança de produto químico).   
 
 168 106.04.0140-0 Faixa de smarch, de 10 cm x 2 m - confeccionada em RL 100,000 
   borracha latex natural, com propriedades elasticas,   
   enrolada e embalada individualmente constando os   
   dados de identificação, numero do lote, marca,   
   validade, fabricante e procedencia. Utilizada para   
   promover a compressao de vasos sanguineos com fim   
   hemostatico dos membros superiores e inferiores para   
   possibilitar a execuçao de intervençoes cirurgicas e   
   estancamento de hemorragia.   
 
 169 106.04.0141-8 Faixa de smarch, de 12 cm x 2 m - confeccionada em RL 100,000 
   borracha latex natural, com propriedades elasticas,   
   enrolada e embalada individualmente constando os   
   dados de identificação, numero do lote, marca,   
   validade, fabricante e procedencia. Utilizada para   
   promover a compressao de vasos sanguineos com fim   
   hemostatico dos membros superiores e inferiores para   
   possibilitar a execuçao de intervençoes cirurgicas e   
   estancamento de hemorragia.   
 
 170 106.04.0142-6 Tubete (bocal) para prova de função pulmonar, com PC 6.000,000 
   dimensões: comprimento 70,0 mm x diâmetro interno   
   23,0 mm x diâmetro externo 25,0 mm, em formato   
   circular, confeccionado em papelão resistente,   
   revestido externamente com película plástica, de   
   forma que não apresente deformação durante a sua   
   utilização no procedimento. produto de uso único.   
   embalagem plástica individual que garanta a   
   integridade do produto. na embalagem deve conter   
   dados de identificação, procedência, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde.   
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 171 106.04.0150-7 Eletrodo de agulha concêntrica utilizado para PC 1.000,000 
   captação de sinal neurofisiológico em exames de   
   eletroneuromiografia, com dimensões: diâmetro 0,35   
   mm, comprimento 40,0 mm, diâmetro do sensor 0,15 mm,   
   área de registro 0,07 mm. Confeccionado em aço   
   inoxidável, de fibra única, com sensor também em aço   
   inoxidável e isolamento de polietersulfona. Todo o   
   conjunto deve ser esterilizado em óxido de etileno,   
   embalado individualmente em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro na   
   ANVISA. Produto apirogênico e estéril, de uso único.   
   A empresa vencedora deverá DOAR 01 unidade de cabo   
   compatível para conexão com 100,0 cm de comprimento,   
   reutilizável, com conector pentapolar, a cada entrega   
   de um total de 600 unidades de agulhas.   
 
 172 106.04.0151-5 Eletrodo de superfície auto-adesivo utilizado para PC 3.000,000 
   captação de atividades em eletroneuromiografia,   
   compatível com adaptadores com clip tipo "jacaré".   
   Confeccionado em tecido não tecido (TNT) com   
   dimensões aproximadas: 25,0 x 25,0 mm, possui adesivo   
   e gel condutor. Embalado em pacote de alumínio com   
   100 unidades de eletrodos. Embalagem deve conter   
   dados de identificação, procedência, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro na   
   ANVISA. Produto de uso único. A empresa vencedora   
   deverá DOAR 01 unidade de cabo para conexão de 120,0   
   cm de comprimento e 3 conexões tipo jacaré,   
   compatível para uso com eletrodo de superfície   
   auto-adesivo, com conector pentapolar, reutilizável,   
   a cada entrega de um total de 18 pacotes do produto   
   (1800 unidades de eletrodos).   
 
 173 106.04.0152-3 Fita adesiva para uso hospitalar, composta de papel RL 14.400,000 
   crepe, cor branca ou bege, apresentação em rolo,   
   dimensões 19,0 mm x 50,0 m, face interna contém   
   adesivo a base de resina e borracha, sem   
   impermeabilizante na face externa, isento de   
   impurezas. Resistente ao estiramento, fácil   
   conformação em superfícies irregulares, boa aderência   
   em diversos tipos de superfícies e materiais.   
   Embalagem plástica individual que mantenha a   
   integridade do produto, contendo dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA. Estas informações   
   também devem constar na parte interna do rolo.   
 
 174 106.04.0153-1 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE DE 19 MM X 30 M RL 2.400,000  
 175 106.04.0154-0 Fita hipoalergênica para curativos e fixações, RL 5.640,000 
   confeccionada em rayon e poliéster não-tecidos, corte   
   bidirecional uniforme, com uma face coberta com   
   adesivo de base acrílica e uretano sem uso de   
   solventes, ótima adesão inicial, apirogênico,   
   atóxico. Apresentação: rolo com dimensões aproximadas   
   de 25,0 mm x 10,0 metros. Embalagem individual com   
   capa que mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   número do lote, data de fabricação, data de validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde /   
   ANVISA.   
 
 176 106.04.0157-4 FIXADOR CELULAR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO EXTRA FR 100,000 
   FINO 95%, CARBOWAX 2,5% E PROPOLENTE, FRASCO COM 100   
   ML   
 
 177 106.04.0158-2 FRALDAO GERIATRICO, DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, PC 12.000,000 
   COM GEL ABSORVENTE E ELASTICOS, TAMANHO PEQUENO,   
   CINTURA DE 50 A 70 CM.   
 
 178 106.04.0159-X FORMOL INIBIDO 10% FR 1000 ML LT 1.500,000  
 179 106.04.0161-2 Torniquete para compressão do fluxo venoso por PC 700,000 
   garroteamento, confeccionado em borracha sintética,   
   não contém látex, livre de proteínas que causam   
   alergia. Dimensões aproximadas: 45,0 cm de   
   comprimento, 2,5 cm de largura. Rolo com 25 unidades,   
   picotado a cada 45,0 cm, viabilizando o   
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 fracionamento. Não estéril. Descartável. Embalagem 
 que garanta a integridade do produto, deve conter 
 dados de identificação, procedência, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 180 106.04.0162-X FRALDAO GERIATRICO DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, PC 12.000,000 
   COM GEL ABSORVENTE E ELASTICOS, TAMANHO MEDIO,   
   CINTURA DE 70 A 110 CM.   
 
 181 106.04.0164-7 FRALDAO GERIATRICO DESCARTAVEL, FORMATO ANATOMICO, PC 240.000,000 
   COM GEL ABSORVENTE E ELASTICOS, TAMANHO GRANDE,   
   CINTURA DE 115 A 150 CM.   
 
 182 106.04.0165-5 Compressa de gaze tipo queijo, com dimensões: 91,0 cm RL 300,000 
   de largura (aberta) por 91,0 metros de comprimento.   
   Confeccionada em tecido 100% algodão hidrófilo, cor   
   branca,  tipo tela, altamente absorvente, textura   
   macia, com trama de 09 fios/cm², isenta de amido,   
   alvejante e impurezas. Apresentação: em rolo,   
   composta por 8 dobras, todas para dentro, sem   
   presença de fios soltos e fiapos, trama fechada,   
   uniformemente enrolada sobre si. Produto apirogênico   
   e atóxico, não estéril. Embalada em saco plástico   
   resistente, constando externamente dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 183 106.04.0168-0 Gel para uso como meio de contato para transmissão de FR 1.400,000 
   impulsos elétricos entre a pele do paciente e o   
   eletrodo nos exames de eletrocardiograma,   
   desfibriladores e bisturis elétricos. Ph neutro,   
   isento de álcool, alta condutividade elétrica, não   
   gorduroso, inodoro, acondicionado em bisnaga de 300   
   ml. Registro da anvisa.   
 
 184 106.04.0169-8 Tala aramada para imobilização de membros, moldável, PC 100,000 
   confeccionada em arame galvanizado recoberta   
   externamente por Etil Vinil Acetato (EVA) em ambas as   
   faces. Tamanho MÉDIO, com dimensões aproximadas: 63,0   
   cm de comprimento, 9,0 cm de largura e 4,0 mm de   
   espessura. Peso aproximado: 155,0 gramas. Embalagem   
   plástica individual que garanta a integridade do   
   produto, deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde /   
   ANVISA.   
 
 185 106.04.0170-1 Tala aramada para imobilização de membros, moldável, PC 100,000 
   confeccionada em arame galvanizado recoberta   
   externamente por Etil Vinil Acetato (EVA) em ambas as   
   faces. Tamanho GRANDE, com dimensões aproximadas:   
   86,0 cm de comprimento, 10,0 cm de largura e 4,0 mm   
   de espessura. Peso aproximado: 248,0 gramas.   
   Embalagem plástica individual que garanta a   
   integridade do produto, deve conter dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 186 106.04.0174-4 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 11 PC 15.000,000  
 187 106.04.0175-2 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 12 PC 400,000  
 188 106.04.0176-X LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 15 PC 19.000,000  
 189 106.04.0177-9 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 20 PC 1.600,000  
 190 106.04.0178-7 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 21 PC 300,000  
 191 106.04.0179-5 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 22 PC 4.000,000  
 192 106.04.0180-9 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 23 PC 2.400,000 
 193 106.04.0181-7 LAMINA DE BISTURI, ESTERILIZADA, N. 24 PC 23.000,000  
 194 106.04.0183-3 LAMINA DE VIDRO SIMPLES NAO LAPIDADA DE 26 X 76 MM C/ CX 300,000 
   50 UNIDADES   
 
 195 106.04.0184-1 Sal grosso, composto de cloreto de sódio, isento de KG 2.000,000 
   iodo, sólido em forma de cristais, cor branco, com   
   baixo teor de impurezas, obtido por cristalização   
   durante a evaporação da água do mar, a ser utilizado   
   para tratamento de água em equipamento de osmose   
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 reversa. Acondicionado em saco de ráfia trançada de 
 25,0 Kg. Embalagem deve garantir a integridade do 
 produto. Na embalagem deve conter dados de 
 identificação, procedência, nº do lote, data de 
 fabricação, validade do produto. Deve ser 
 transportado da salineira ao distribuidor em carro 
 lacrado, em condições ideais para se evitar 
 contaminação do produto. A empresa vencedora deve 
 apresentar certificado de análise físico-química do produto. 
 
 196 106.04.0186-8 LAMINA P/ FACA ENXERTO DE PELE DE 6" PC 400,000  
 197 106.04.0189-2 LAMINULA DE VIDRO 22 X 22 MM - CAIXA C/ 100 UNIDADES CX 300,000  
 198 106.04.0190-6 LAMINULA DE VIDRO 24 X 24 MM - CAIXA C/ 100 UNIDADES CX 200,000  
 199 106.04.0191-4 LAMINULA DE VIDRO 24 X 32 MM - CAIXA C/ 100 UNIDADES CX 400,000  
 200 106.04.0192-2 LAMINULA DE VIDRO 24 X 40 MM - CAIXA C/ 100 UNIDADES CX 200,000  
 201 106.04.0193-X Luva para procedimento não cirúrgico, para a proteção PC 410.000,000 
   do profissional da saúde, confeccionada em: NITRILO   
   OU LÁTEX natural com baixo nível de proteína do   
   látex, isenta de pó, tamanho PP, hipoalérgica,   
   superfície interna lisa, superfície externa com   
   microtextura antiderrapante, anatômica, acabamento no   
   punho com borda, ambidestra. Fabricada na cor branca   
   para permitir visualização de sujidades. Totalmente   
   impermeável a água e a outros fluidos. Não estéril.   
   Produto de uso único. Embalagem primária em caixa de   
   cartolina contendo 100 unidades (50 pares). Na   
   embalagem deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA   
   e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo   
   Ministério do Trabalho e Emprego   
 
 202 106.04.0194-9 Luva para procedimento não cirúrgico, para a proteção PC 3.390.000,000 
   do profissional da saúde, confeccionada em: NITRILO   
   OU LÁTEX natural com baixo nível de proteína do   
   látex, isenta de pó, tamanho P, hipoalérgica,   
   superfície interna lisa, superfície externa com   
   microtextura antiderrapante, anatômica, acabamento no   
   punho com borda, ambidestra. Fabricada na cor branca   
   para permitir visualização de sujidades. Totalmente   
   impermeável a água e a outros fluidos. Não estéril.   
   Produto de uso único. Embalagem primária em caixa de   
   cartolina contendo 100 unidades (50 pares). Na   
   embalagem deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA   
   e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo   
   Ministério do Trabalho e Emprego.   
 
 203 106.04.0195-7 Luva para procedimento não cirúrgico, para a proteção PC 2.680.000,000 
   do profissional da saúde, confeccionada em: NITRILO   
   OU LÁTEX natural com baixo nível de proteína do   
   látex, isenta de pó, tamanho M, hipoalérgica,   
   superfície interna lisa, superfície externa com   
   microtextura antiderrapante, anatômica, acabamento no   
   punho com borda, ambidestra. Fabricada na cor branca   
   para permitir visualização de sujidades. Totalmente   
   impermeável a água e a outros fluidos. Não estéril.   
   Produto de uso único. Embalagem primária em caixa de   
   cartolina contendo 100 unidades (50 pares). Na   
   embalagem deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA   
   e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo   
   Ministério do Trabalho e Emprego.   
 
 204 106.04.0196-5 Luva para procedimento não cirúrgico, para a proteção PC 660.000,000 
   do profissional da saúde, confeccionada em: NITRILO   
   OU LÁTEX natural com baixo nível de proteína do   
   látex, isenta de pó, tamanho G, hipoalérgica,   
   superfície interna lisa, superfície externa com   
   microtextura antiderrapante, anatômica, acabamento no   
   punho com borda, ambidestra. Fabricada na cor branca   
   para permitir visualização de sujidades. Totalmente   
   impermeável a água e a outros fluidos. Não estéril.   
   Produto de uso único. Embalagem primária em caixa de   
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 cartolina contendo 100 unidades (50 pares). Na 
 embalagem deve conter dados de identificação, 
 procedência, nº do lote, data de fabricação, validade 
 do produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA 
 e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
 Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
 205 106.04.0197-3 Antisséptico tópico composto de digluconato de FR 9.700,000 
   clorexidina em solução aquosa a 1% (em cada 100,0 ml   
   da solução contém 1,0 grama de digluconato de   
   clorexidina). acondicionado em almotolia contendo   
   volume de 100,0 ml da solução. a almotolia deve ser   
   resistente, lacrada e possuir tampa para fechamento   
   da mesma após sua abertura. a solução deve ser   
   apirogênica e estéril. embalagem individual com   
   selagem eficiente que garanta a integridade do   
   produto, contendo externamente os dados de   
   identificação, procedência, número de lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 206 106.04.0199-0 Frasco coletor de secreções para broncoscopia, PC 300,000 
   confeccionado em plástico PVC cristal, rígido e   
   transparente, graduado a cada 5 ml a 10 ml no máximo.   
   Capacidade volumétrica de 70,0 a 120,0 ml. Possui   
   tampa protetora rosqueável, em polipropileno, com   
   dois orifícios: um para conexão com o extensor de   
   plástico siliconado (extensor com dimensões   
   aproximadas 30,0 cm de comprimento e 7,0 mm de   
   diâmetro interno) para adaptação da sonda, e outro   
   para conexão com sistema de aspiração na rede de   
   gases. Possui borracha na parte interna da tampa para   
   vedação e contém etiqueta adesiva para identificação   
   do paciente e da amostra coletada. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico e   
   estéril, embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 207 106.04.0201-5 Campo para cobertura de mesa de instrumentais e PC 20.000,000 
   superfícies em geral, composto por filme plástico   
   resistente e impermeável, confeccionado em   
   polietileno. Dimensões aproximadas: 90,0 cm x 120,0   
   cm. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, data de validade do produto e registro   
   no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 208 106.04.0207-4 Conector para acesso intravenoso de sistema fechado, PC 1.900,000 
   uso em cateteres venosos centrais de hemodiálise e   
   aférese. Dispositivo valvulado constituído de   
   silicone e policarbonato, superfície externa lisa de   
   fácil higienização e resistente à aplicação de   
   antisséptico, possibilita diversas conexões sem o uso   
   de agulhas, auto-vedante, sem espaço morto. Conector   
   tipo macho compatível com os padrões Luer-Lok e Luer   
   Slip, possui priming zero e pressão neutra, permite   
   fluxos sanguíneos acima de 600 ml/min. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 209 106.04.0214-7 Filme transparente para cobertura e fixação de PC 4.000,000 
   cateteres, confeccionado em poliuretano, com   
   dimensões: 7,0 cm x 7,0 cm. Hipoalergênico, uma face   
   adesiva, isento de látex, semipermeável: impermeável   
   a líquidos e fluidos corporais, barreira bacteriana e   
   viral. Fenestrado com reforço de tecido macio na   
   fenestra, acompanha duas fitas de poliéster para   
   estabilização do cateter. Possui sistema de moldura   
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 que permita aplicação asséptica. Todo o conjunto deve 
 ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem 
 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica. Produto de uso único. Embalagem 
 secundária: caixa com 100 unidades, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, número do 
 lote, data de fabricação, data de validade do produto 
 e registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 210 106.04.0216-3 Detergente enzimático desincrostante, indicado para LT 1.300,000 
   remoção de matéria orgânica, utilizado em lavadoras   
   de endoscópios, termodesinfectoras, lavadoras   
   ultrassônicas e limpeza manual. Composto por no   
   mínimo três enzimas com ações hidrolíticas,   
   proteolíticas e lipolíticas, tensoativo não iônico,   
   de acordo com a RDC 55 de 14/11/2012. Solução líquida   
   concentrada com pH neutro, fórmula não espumante, não   
   corrosiva, não abrasiva, biodegradável, atóxica. Deve   
   remover todos os contaminantes orgânicos, iniciar a   
   limpeza no contato, ser compatível com todos os   
   materiais e artigos médicos, não danificar fibras   
   óticas e material video-endoscópico, não ser   
   irritante dérmico e ocular. Fácil enxágue, sem ação   
   residual. Produto diluído na proporção máxima de   
   2,0ml/litro de água. Será considerado preço por   
   litro, e verificado melhor rendimento por litro   
   diluído para fins de classificação no julgamento do   
   pregão. Será aceito entrega de frascos com volume de   
   1,0 a 5,0 litros. A empresa deverá apresentar na   
   proposta: registro do produto na ANVISA; laudos   
   descrevendo sua análise química e concentração   
   enzimática; laudos de irritabilidade cutânea e ocular   
   - REBLAS/ANVISA; laudos de compatibilidade com   
   materiais metálicos e não metálicos (não   
   corrosividade); laudos de biodegrabilidade ambiental.   
   Embalado em plástico rígido e resistente, contendo no   
   frasco dados de identificação, procedência, nº do   
   lote, data de fabricação, validade do produto,   
   informações sobre proporção da diluição, tempo de   
   permanência do instrumental no detergente, validade   
   da solução após diluída e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 211 106.04.0217-1 LUVA DE LATEX Nº. 6.0, P/ CIRURGIA, C/ PO PR 26.000,000 
   BIOABSORVIVEL, ESTERILIZADA C/ RAIOS GAMA COBALTO   
 
 212 106.04.0218-0 LUVA DE LATEX N. 6,5, P/ CIRURGIA, C/ PO PR 39.000,000 
   BIOABSORVIVEL, ESTERILIZADA C/ RAIOS GAMA COBALTO   
 
 213 106.04.0219-8 LUVA DE LATEX N. 7,0, P/ CIRURGIA, C/ PO PR 56.000,000 
   BIOABSORVIVEL, ESTERILIZADA C/ RAIOS GAMA COBALTO   
 
 214 106.04.0220-1 LUVA DE LATEX N. 7,5, P/ CIRURGIA, C/ PO PR 73.000,000 
   BIOABSORVIVEL, ESTERILIZADA C/ RAIOS GAMA COBALTO   
 
 215 106.04.0221-0 LUVA DE LATEX N. 8,0, P/ CIRURGIA, C/ PO PR 27.000,000 
   BIOABSORVIVEL, ESTERILIZADA C/ RAIOS GAMA COBALTO   
 
 216 106.04.0222-8 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 4 CM X 25 M RL 400,000  
 217 106.04.0223-6 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 6 CM X 25 M RL 500,000  
 218 106.04.0224-4 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 8 CM X 25 M RL 400,000  
 219 106.04.0225-2 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 10 CM X 25 M RL 300,000  
 220 106.04.0226-X MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX25M RL 200,000  
 221 106.04.0227-9 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 20 CM X 25 M RL 100,000  
 222 106.04.0228-7 Mamadeira tipo chuca para recém-nascidos (idade de PC 840,000 
   zero a seis meses), confeccionada em policarbonato,   
   livre de BPA (bisfenol-A), atóxico, capacidade   
   volumétrica de 50 ml, graduada a cada 5 ml.   
   Transparente, sem desenhos. Acompanha bico reto de   
   látex com perfuração para líquidos finos, tampa   
   protetora (capuz) de policarbonato. Todo o conjunto   
   deve ser passível de reprocessamento, resistente à   
   temperatura de 120° C no processo de esterilização.   
   Embalagem individual que mantenha a integridade do   
   produto, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e   



 

 

FAEPU - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA Página: 36 de 89  
LCTR06            LISTA DE COMPRAS - PEDIDO 809/2018 Data: 22/03/2018 10:29 

 

 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 certificação pelo INMETRO. 
 
 223 106.04.0229-5 Mamadeira hospitalar para crianças com idade de zero PC 1.440,000 
   a seis meses, confeccionada em polipropileno ou   
   policarbonato livre de BPA (bisfenol-A), atóxico,   
   capacidade volumétrica entre 240 e 250 ml, graduada a   
   cada 10 ml. Transparente, sem desenhos, com cantos   
   arredondados, sem reentrâncias internas. Acompanha   
   bico ortodôntico fase 01 de silicone com perfuração   
   para líquidos finos, tampa protetora (capuz) e disco   
   vedador de polipropileno ou policarbonato livre de   
   BPA (bisfenol-A). Todo o conjunto deve ser passível   
   de reprocessamento, resistente à temperatura de 120°   
   C no processo de esterilização. Embalagem individual   
   que mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto e certificação pelo INMETRO.   
 
 224 106.04.0230-9 Linha de sangue arterial para hemodiálise, composta PC 6.000,000 
   por um conjunto de tubos e componentes fabricados em   
   PVC (policloreto de vinila), com acessórios de cor   
   vermelha para sua rápida identificação, comprimento   
   aproximado de 3,0 metros de comprimento, com priming   
   (volume de preenchimento) de 50,0 ml. Na extremidade   
   proximal ao paciente possui conexão ao acesso   
   arterial com conector de fístula, rosca e tampa, no   
   segmento há clamp (corta-fluxo), cruz de acesso para   
   administração de medicamentos: injetor lateral com   
   membrana autocicatrizante e extensão para entrada de   
   soro de 6,0 cm de comprimento com clamp (corta-fluxo)   
   e conexão luer no final com tampa protetora;   
   derivação de outro tubo para monitorização de pressão   
   arterial de 30 cm de comprimento, no segmento há   
   clamp (corta-fluxo) e conexão luer no final com tampa   
   protetora; extremidade distal há segmento de bomba   
   com calibre de 6,0 mm e conexão para adaptação ao   
   dialisador capilar. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 225 106.04.0233-3 Linha de sangue venosa para hemodiálise, composta por PC 6.000,000 
   um conjunto de tubos e componentes fabricados em PVC   
   (policloreto de vinila), com acessórios de cor azul   
   para sua rápida identificação, comprimento aproximado   
   de 3,0 metros de comprimento, com priming (volume de   
   preenchimento) de 68,0 ml. Na extremidade proximal ao   
   paciente possui recirculador adaptado à conexão ao   
   acesso venoso com conector de fístula, rosca e tampa;   
   no segmento há clamp (corta-fluxo), catabolha com   
   filtro, deste saem três segmentos: dois destes   
   possuem clamp (corta-fluxo) e conexão luer no final   
   com tampa protetora, um com 15,0 cm e outro com 50,0   
   cm de comprimento. O terceiro segmento que sai do   
   catabolha possui injetor lateral com membrana   
   autocicatrizante (acesso para administração de   
   medicamentos) e em sua extremidade distal há conexão   
   para adaptação ao dialisador capilar. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 226 106.04.0242-2 Filtro capilar dialisador de alto fluxo e alta PC 240,000 
   eficiência, para hemodiálise. membrana composta de   
   fibra sintética em polisulfona, possui área de   
   superfície de 1,3 m², volume de preenchimento   
   (priming) de 82,0 ml, coeficiente de ultrafiltração   
   em torno de 40,0 ml/h x mmhg, conexões luerlock no   
   adaptador de garras de hansen e conector das linhas   
   de sangue superiores e inferiores. deve ser   
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 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 biocompatível, estéril e isento de subprodutos de 
 esterilização ou substâncias químicas tóxicas e 
 possuir uma etiqueta destacável com os dados do 
 produto para ser anexada no prontuário do paciente. 
 produto passível de reprocessamento. todo o conjunto 
 deve ser apirogênico e estéril, embalagem individual 
 íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, 
 contendo externamente dados de identificação, 
 procedência, orientação de uso, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, data 
 de validade do produto e registro no ministério da 
 saúde / anvisa. 
 
 227 106.04.0243-X Lanceta para coleta de sangue capilar com uma agulha PC 350.000,000 
   retrátil na parte interna confeccionada em aço   
   inoxidável, trifacetada a laser, calibre 28g por   
   1,5mm de profundidade. lanceta confeccionada em   
   plástico rígido, com botão de acionamento que impeça   
   a reutilização, com número de lote impresso   
   individualmente no corpo plástico da lanceta, formato   
   ergonômico e dispositivo de segurança acionado por   
   botão de ativação, permitindo a retração automática   
   da agulha após o uso. aba protetora que garanta a   
   esterilidade. produto estéril, de uso único.   
   apresentação: caixas de papel com 100 unidades,   
   contendo instruções de uso, dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, número do lote,   
   data de fabricação, prazo de validade e registro na   
   anvisa / ministério da saúde.   
 
 228 106.04.0244-9 Inalador medicinal de pvc, tipo máscara plástica, PC 300,000 
   adulto, maleável, com adaptação e resistente à   
   desinfecção química. Componentes: micronebulizador de   
   120 cm, bocal em macrolon sem rosca, extensão   
   plástica maleável com conector "para ar comprimido -   
   cor amarela", embalagem individual , com dados de   
   identificação e procedência. Atendendo às normas da   
   ABNT.   
 
 229 106.04.0245-7 SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA VULCANIZADA, PC 240,000 
   ANTI-DERRAPANTE, RESISTENTE, COM ABAS PARA FIXACAO,   
   TAMANHO PEQUENO, PARA APARELHO GESSADO   
 
 230 106.04.0248-1 AVENTAL PLASTICO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL (PROTETOR PC 800,000 
   P/ CORPO), SEM MANGAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL   
 
 231 106.04.0254-6 HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO, C/ 75 UNIDADES CX 1.500,000  
 232 106.04.0255-4 Campo cirúrgico para cobertura de mesa auxiliar, PC 1.500,000 
   impermeável, confeccionado em material não-tecido com   
   três camadas de polipropileno (tecnologia S-M-S),   
   gramatura 60 g/m². Dimensões aproximadas: 112 x 229   
   cm. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, data de validade do produto e registro   
   no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 233 106.04.0256-2 Campo cirúrgico médio para cobertura de paciente, não PC 4.200,000 
   fenestrado, possui fita adesiva, confeccionado em   
   material não-tecido com três camadas de polipropileno   
   (tecnologia S-M-S), gramatura 60 g/m². Dimensões   
   aproximadas: 193 x 105 cm. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 234 106.04.0257-X Aparelho de barbear para higiene pessoal, cabo e PC 12.000,000 
   cabeça confeccionados em plástico resistente. Possui   
   duas lâminas paralelas em aço inoxidável afiadas, sem   
   sinais de oxidação ou rebarbas, com fita   
   lubrificante. Acompanha capa protetora das lâminas   
   confeccionada em plástico resistente. Cartela com 24   
   unidades. Embalagem contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, número do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto.   



 

 

FAEPU - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA Página: 38 de 89  
LCTR06            LISTA DE COMPRAS - PEDIDO 809/2018 Data: 22/03/2018 10:29 

 

 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 
 235 106.04.0258-9 PAPEL TERMOSENSIVEL P/ ECG, 48 MM, 16 CM DE EIXO RL 200,000  
 236 106.04.0262-7 PARAFINA HISTOLOGICA, P.F.60 A 62,8 G, C/ 500 GRAMAS PC 900,000  
 237 106.04.0264-3 MANGA PLASTICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, (PROTETOR P/ PR 200,000 
   BRACOS), EMBALAGEM INDIVIDUAL   
 
 238 106.04.0269-4 PRESERVATIVO MASCULINO, NAO LUBRIFICADO, PC 5.760,000  
 239 106.04.0281-3 SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA VULCANIZADA, PC 120,000 
   ANTI-DERRAPANTE, RESISTENTE COM ABAS PARA   
   FIXACAO-TAMANHO MEDIO, PARA APARELHO GESSADO   
 
 240 106.04.0285-6 Seringa para infusão de contraste em bomba, KT 1.000,000 
   confeccionada em material rígido, resistente, suporta   
   até 1200 psi, bico com ponta luer lock, com   
   capacidade volumétrica de 150,0 ml, êmbolo com   
   conector, compatível com a bomba injetora de   
   contraste Liebel - Flarsheim - modelo Angiomat   
   Illumena - referência 903300D. Acompanha Tubo em J de   
   enchimento rápido. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 241 106.04.0287-2 SERINGA HIPODÉRMICA DE VIDRO, BICO LUER-SLIP (LS), PC 300,000 
   CAPACIDADE 10 ML, BICO DE VIDRO, ÊMBOLO E CILINDRO   
   COM ACABAMENTO DE PRECISÃO, GRADUAÇÕES PERMANENTES DE   
   ALTA VISIBILIDADE   
 
 242 106.04.0290-2 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML EM POLIPROPILENO, BICO PC 8.000,000 
   CENTRAL, TIPO LUER SLIP, C/ ANEL DE RETENCAO,   
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,   
   CAPACIDADE 60 ML   
 
 243 106.04.0293-7 SERINGA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BICO CATETER PC 6.300,000 
   (CENTRAL) C/ ANEL DE RETENCAO, ESTERILIZADA,   
   EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CAPACIDADE 60 ML   
 
 244 106.04.0299-6 ALCOOL ETILICO 70%, ANTISSEPTICO, ALMOTOLIA 100 ML FR 21.000,000  
 245 106.04.0309-7 Solução desinfetante concentrada para superfícies GL 100,000 
   fixas e artigos semi-críticos, de uso hospitalar em   
   reprocessamento de dialisadores e linhas de   
   hemodiálise, esterilizante, com ação fungicida,   
   viricida e bactericida. Constituído por ácido   
   peracético na concentração de 2%, peróxido de   
   hidrogênio, ácido acético e veículo estabilizante.   
   Solúvel em água. Embalado em galão confeccionado em   
   polietileno de alta densidade, rígido e  resistente,   
   com volume de 20 litros. A empresa deverá apresentar   
   na proposta: Ficha de Informação de Segurança do   
   Produto Químico (FISPQ) e registro do produto na   
   ANVISA. A embalagem deve conter as informações: dados   
   de identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, validade do produto,  instruções de uso,   
   proporção da diluição, validade da solução após   
   diluída e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 246 106.04.0316-0 SERRA DE GIGLE MX 1021, DE 30 CM PC 300,000  
 247 106.04.0318-6 SOLUCAO DESINFETANTE DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% LT 2.700,000  
 248 106.04.0324-X Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 3ml, PC 4.100,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   lock isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de  borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração,  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 249 106.04.0331-3 Coletor de urina sistema fechado. Composto por bolsa PC 7.500,000 
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 coletora confeccionada em pvc flexível, com face 
 anterior transparente e face posterior na cor branca 
 leitosa, com capacidade volumétrica para 2.000 ml, 
 graduado a cada 100 ml, bordas inferiores 
 arredondadas e selagem resistente. Na parte superior 
 da bolsa há válvula anti-refluxo vertical que evita o 
 retorno da urina para o paciente, tubo extensor em 
 pvc flexível e transparente com aproximadamente 1,20 
 metros de comprimento, com diâmetro que possibilite a 
 drenagem de urina, pinça tipo clamp (corta-fluxo) em 
 sua extensão; na extremidade do tubo há conector 
 escalonado universal para sonda uretro-vesicais, 
 dispositivo com membrana auto cicatrizante na lateral 
 que possibilita coleta de amostras para exames 
 laboratoriais. A bolsa deve possuir ainda na parte 
 superior 02 alças de sustentação rígida em "U" e 01 
 tira (cordão) de aproximadamente 40,0 cm para fixação 
 no leito. Na parte inferior da bolsa há tubo de 
 drenagem que possibilita o esvaziamento da bolsa 
 coletora, com dispositivo corta fluxo, tampa 
 protetora para fechamento do sistema. Produto de uso 
 único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico 
 e estéril. Embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 tipo de esterilização, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde/ANVISA. 
 
 250 106.04.0340-2 SALTO ORTOPEDICO, DE BORRACHA VULCANIZADA, PC 120,000 
   ANTI-DERRAPANTE, RESISTENTE COM ABAS PARA FIXACAO,   
   TAMANHO GRANDE, PARA APARELHO GESSADO.   
 
 251 106.04.0342-9 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 30 CM X 25 M RL 200,000  
 252 106.04.0350-0 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 1ml, PC 154.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   lock ou luer slip isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de  borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração,  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 253 106.04.0358-5 Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada PC 62.000,000 
   em resina vinílica, isenta de pulverização interna de   
   pó (amido de milho), hipoalergênica, superfície   
   interna lisa, anatômica, acabamento no punho com   
   borda, ambidestra. Tamanho PEQUENO. Fabricada na cor   
   transparente para permitir visualização de sujidades.   
   Totalmente impermeável a água e a outros fluidos. Não   
   estéril. Produto de uso único. Embalagem primária em   
   caixa de cartolina contendo 100 unidades (50 pares).   
   Na embalagem deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto, registro no Ministério da Saúde / ANVISA   
   e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo   
   Ministério do Trabalho e Emprego aprovado para   
   proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos.   
 
 254 106.04.0362-3 Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada PC 150.000,000 
   em resina vinílica, isenta de pulverização interna de   
   pó (amido de milho), hipoalergênica, superfície   
   interna lisa, anatômica, acabamento no punho com   
   borda, ambidestra. Tamanho MÉDIO. Fabricada na cor   
   transparente para permitir visualização de sujidades.   
   Totalmente impermeável a água e a outros fluidos. Não   
   estéril. Produto de uso único. Embalagem primária em   
   caixa de cartolina contendo 100 unidades (50 pares).   
   Na embalagem deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto, registro no Ministério da Saúde / ANVISA   
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 e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo 
 Ministério do Trabalho e Emprego aprovado para 
 proteção das mãos do usuário contra agentes 
 biológicos. 
 255 106.04.0364-0 Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada PC 82.000,000 
   em resina vinílica, isenta de pulverização interna de   
   pó (amido de milho), hipoalergênica, superfície   
   interna lisa, anatômica, acabamento no punho com   
   borda, ambidestra. Tamanho GRANDE. Fabricada na cor   
   transparente para permitir visualização de sujidades.   
   Totalmente impermeável a água e a outros fluidos. Não   
   estéril. Produto de uso único. Embalagem primária em   
   caixa de cartolina contendo 100 unidades (50 pares).   
   Na embalagem deve conter dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto, registro no Ministério da Saúde / ANVISA   
   e Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo   
   Ministério do Trabalho e Emprego aprovado para   
   proteção das mãos do usuário contra agentes   
   biológicos.   
 
 256 106.04.0366-6 Pasta condutora uso em eletroencefalograma para KG 100,000 
   fixação de eletrodos no couro cabeludo, composta por   
   creme adesivo e condutivo de alta resolução, baixa   
   perda de umidade, de fácil aplicação e remoção,   
   excelente condutividade, alta taxa de fixação,   
   perfume suave, biocompatível, apirogênico e atóxico.   
   Apresentação: frasco de 1,0 Kg - plástico rígido e   
   resistente que mantenha a integridade do produto.   
   Embalagem deve conter externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, nº do   
   lote, data de fabricação, data de validade do produto   
   e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 257 106.04.0387-9 Eletrodo para monitorização cardíaca em adultos, com PC 234.000,000 
   aplicação de longa duração, dimensões aproximadas:   
   4,5 x 3,5 cm. Composto por espuma flexível   
   confeccionada em polietileno; a face que entrará em   
   contato com a pele é coberta por película adesiva,   
   com presença de gel à base de cloreto de potássio   
   consistente, adesivo e condutivo. A outra face é   
   laminada com fita de polipropileno impresso, na parte   
   central há pino de aço inoxidável e contra-pino   
   recoberto com Prata/Cloreto de Prata. Possui liner   
   para proteção do adesivo de forma que mantenha a   
   umidade do gel. Produto hipoalergênico, de uso único.   
   Embalado em saco aluminizado (vedado e selado, com 3   
   unidades) que garanta a integridade do produto,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 258 106.04.0405-X FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO CIRÚRGICA 3.500 ML, PC 100,000 
   DESCARTÁVEL   
 
 259 106.04.0414-0 LAMINA DE VIDRO C/ EXTREMIDADES FOSCAS, DE 26 X 76 CX 2.100,000 
   MM, C/ 50 UNIDADES   
 
 260 106.04.0418-2 FRASCO COLETOR DE VIDRO, P/ ASPIRACAO, C/ 8 CM DE PC 100,000 
   BOCA, ROSQUEAVEL, S/ TAMPA, CAPACIDADE DE 5 LITROS   
 
 261 106.04.0420-4 Equipo gravitacional microgotas com câmara graduada PC 300,000 
   para administração de solução parenteral composto por   
   tubo confeccionado em PVC transparente, isento de   
   látex, comprimento mínimo de 150,0 cm e priming   
   (volume de preenchimento) aproximado de 15,0 ml. Na   
   extremidade distal possui ponta perfurante padrão   
   ISO, com tampa protetora, para conexão ao recipiente   
   de solução. Pinça tipo "clamp", câmara graduada   
   (bureta), com capacidade de no mínimo 100 ml, escala   
   de 5,0 em 5,0 ml, injetor superior com membrana   
   autocicatrizante, entrada de ar com filtro 0,22 ?. No   
   segmento do tubo há câmara gotejadora flexível com   
   padrão microgotas (60 gotas/minuto) com filtro de   
   partículas de 15,0 ?m, injetor lateral com membrana   
   autocicatrizante, pinça rolete para controle do fluxo   
   de infusão. Na extremidade proximal ao paciente há   
   conector Luer Lock, com tampa protetora. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
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 atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que 
 permita sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 262 106.04.0432-8 VASELINA SOLIDA C/ 500 GRAMAS PT 120,000  
 263 106.04.0441-7 DRENO PENROSE N. 1, ESTERILIZADO,  EMBALAGEM PC 1.200,000 
   INDIVIDUAL   
 
 264 106.04.0458-1 LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL, HIDROFÓBICA, CONSTANTE PC 900,000 
   118,4 COM DIOPTRIAS 10,0 - 10,30 - 11,0 - 11,5 - 12,0   
   - 12,5 - 13,0 - 13,5 - 14,0 - 14,5 - 15,0 - 15,5 -   
   16,0 - 16,5 - 17,0 - 17,5 - 18,0 - 18,5 - 19,0 - 19,5   
   - 20,0 - 20,5 - 21,0 - 21,5 - 22,0 - 22,5 - 23,0 -   
   23,5 - 24,0 - 24,5 - 25,0 - 25,5 - 26,0 - 26,5 - 27,0   
   - 27,5 - 28,0 - 28,5 - 29,0 - 29,5 - 30,0 - CRISTAL,   
   ZONA ÓPTICA 6,0 MM (O FORNECEDOR ANTES DE FAZER O   
   FATURAMENTO, DEVERÁ SOLICITAR QUAIS AS MEDIDAS DE   
   DIOPTRIAS DEVERÃO SER ENTREGUES)   
 
 265 106.04.0459-0 LENTE INTRA OCULAR RÍGIDA, CONSTANTE 118,7 - ZONA PC 100,000 
   ÓPTICA 6,5 MM E COM DIOPTRIAS 10,0 - 10,30 - 11,0 -   
   11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 - 13,5 - 14,0 - 14,5 - 15,0   
   - 15,5 - 16,0 - 16,5 - 17,0 - 17,5 - 18,0 - 18,5 -   
   19,0 - 19,5 - 20,0 - 20,5 - 21,0 - 21,5 - 22,0 - 22,5   
   - 23,0 - 23,5 - 24,0 - 24,5 - 25,0 - 25,5 - 26,0 -   
   26,5 - 27,0 - 27,5 - 28,0 - 28,5 - 29,0 - 29,5 - 30,0   
   (O FORNECEDOR ANTES DE FAZER O FATURAMENTO, DEVERÁ   
   SOLICITAR QUAIS AS MEDIDAS DE DIOPTRIAS DEVERÃO SER   
   ENTREGUES)   
 
 266 106.04.0460-3 CARTUCHO DESCARTÁVEL PARA USO EM LENTES DOBRÁVEIS - PC 900,000 
   ESTÉRIL - EM ÓXIDO DE ETILENO   
 
 267 106.04.0467-X Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 5 ml, PC 4.200,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   lock isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de  borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração.  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 268 106.04.0468-9 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 10 ml, PC 10.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   lock isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de  borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração,  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 269 106.04.0469-7 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 20 ml, PC 5.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   lock isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de  borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração,  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
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 . Deverá conter dados de identificação e procedência, 
 data e tipo de esterilização, prazo de validade, 
 número do lote e registro da ANVISA. 
 
 270 106.04.0476-0 PONTEIRA DE FACOEMULSIFICACAO RETA 0,9 MM - 30 GRAUS PC 120,000 
   - DESCARTAVEL   
 
 271 106.04.0493-0 CASSETE DE ULTRA SOM COM SISTEMA DE AÇO - KIT KT 200,000 
   CONTENDO: CASSETE COM LINHA DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO:   
   CAMPO PLÁSTICO DE MESA   
 
 272 106.04.0497-2 BISTURI DESCARTAVEL - FACA OFTALMICA - 15 GA – ESTERIL PC 500,000 
    
 273 106.04.0507-3 BISTURI DESCARTAVEL - FACA OFTALMICA - 2,75 MM, PC 500,000 
   ESTERIL   
 
 274 106.04.0509-0 CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO EM TNT 101 X 121 CM COM PC 720,000 
   BOLSA (DESCARTAVEL)   
 
 275 106.04.0531-6 LUVA PROTETORA DE PONTEIRA + CAMARA TESTE - 2,75 MM - KT 100,000 
   KIT PARA FACOEMULSIFICADOR   
 
 276 106.04.0538-3 PONTEIRA PARA I/A SILICONE CURVA PC 100,000  
 277 106.04.0539-1 LENTE INTRAOCULAR DE FIXAÇÃO ESCLERAL PC 100,000  
 278 106.04.0540-5 Torneira descartável, estéril, confeccionada em PC 87.000,000 
   plástico, dividida em corpo e núcleo: o corpo da peça   
   (em plástico cristal) deve possuir três vias com duas   
   extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com   
   tampa protetora; o núcleo (em plástico opaco e   
   colorido) deve possuir perfurações e o movimento de   
   permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de   
   movimento giratório de manopla, que deve conter setas   
   (claramente visíveis na sua superfície) indicando a   
   liberação do fluxo. Deve ter excelente adaptação com   
   todos os tipos de cateter visando manter integridade   
   e segurança do sistema. Embalada individualmente em   
   papel cirúrgico e polipropileno, com abertura em   
   pétula.   
 
 279 106.04.0546-4 Kit vitrectomia completo, contendo: 01 plástico para KT 120,000 
   proteção do painel, 01 seringa 20 ml, 01 linha para   
   troca de fluído de ar com torneira, filtro para gás,   
   01 equipo de soro, 01 cassete, 01 sonda para   
   vitrectomia 23 ga, sonda para iluminação, 01 estojo   
   para plug escleral, trocater preto, canula para   
   infusão com estojo e conexões (compatível com   
   equipamento)   
 
 280 106.04.0554-5 PINCA RETINIANA DESCARTAVEL 23 GA PARA MEMBRANA PC 100,000 
   LIMITANTE INTERNA - ESTERIL   
 
 281 106.04.0555-3 BISTURI OFTALMOLÓGICO CRESCENTE ANGULADO DESCARTAVEL PC 100,000 
   ESTERIL 2,75 MM.   
 
 282 106.04.0561-8 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DE 12 CM X 25 M RL 600,000  
 283 106.04.0573-1 BISTURI OFTALMOLOGICO - FACA OFTALMICA DESCARTAVEL - PC 120,000 
   5,2 MM - ESTERIL   
 
 284 106.04.0577-4 Fralda descartável com formato anatômico, com PC 126.000,000 
   elástico nas pernas, "com barreira", contendo   
   cobertura interna em  falso tecido e flocos   
   absorventes que retem a umidade longe da pele,   
   cobertura externa impermeável, fitas adesivas   
   reguláveis e sistema abre-fecha para fixação. Para   
   uso em bebês de até 5 kg.   
 
 285 106.04.0578-2 Fralda descartável com formato anatômico, com PC 18.000,000 
   elástico nas pernas, "com barreira", contendo   
   cobertura interna em  falso tecido e flocos   
   absorventes que retem a umidade longe da pele,   
   cobertura externa impermeável, fitas adesivas   
   reguláveis e sistema abre-fecha para fixação. Para   
   bebês de 5 a 10 kg.   
 
 286 106.04.0579-X Fralda descartável com formato anatômico, com PC 18.000,000 
   elástico nas pernas, "com barreira", contendo   
   cobertura interna em  falso tecido e flocos   
   absorventes que retem a umidade longe da pele,   
   cobertura externa impermeável, fitas adesivas   
   reguláveis e sistema abre- fecha para fixação. Para   
   uso em bebês de 10 a 15 kg.   
 
 287 106.04.0580-4 PONTEIRA PARA VITRECTOMIA ANTERIOR PC 100,000 
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 288 106.04.0581-2 DISPOSITIVO PARA INJEÇÃO / EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE PC 100,000 
   SILICONE, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE   
   VITRECTOMIA/FACOEMULSIFICADOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM   
   INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA   
   ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER   
   À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.   
 
 289 106.04.0582-X CONJUNTO PARA CIRURGIA COMBINADADE VITRECTOMIA / PC 100,000 
   FACOEMULSIFICAÇÃO CALIBRE 23 GAUGE, COMPATÍVEL COM O   
   EQUIPAMENTO.COMPOSTO DE: CASSETE, FIBRA DE   
   ILUMINAÇÃO, SONDA DE VITRECTOMIA 23 GAUGE DE 2500 A   
   7500 CORTES, BOLSA DE DRENAGEM, VIA PARA INFUSÃO E   
   ASPIRAÇÃO, CÂNULA DE INFUSÃO 4 MM (MANTENEDOR DE   
   CAMARA), 3 PLUG 23 GAUGE, CONJUNTO DE ESCLERÓTOMO COM   
   TROCATER - TRÊS UNIDADES, LUVAS E CAMARA TESTE, CHAVE   
   P/ PONTEIRA I/A, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE   
   PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; A   
   APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO   
   ATUAL VIGENTE.   
 
 290 106.04.0583-9 CAUTERIZADOR BIPOLAR 23 a 25 GAUGE, ANGULADO. PC 100,000  
 291 106.04.0585-5 RETRATOR FLEXIVEL DE IRIS, CAIXA COM 5 UNIDADES. PC 100,000  
 292 106.04.0586-3 LAMINULA DE VIDRO P/ MICROSCOPIA, DE 24 X 50 MM,  C/ CX 200,000 
   100 LAMINAS   
 
 293 106.04.0613-4 Capa protetora para microscópio cirúrgico com visor, PC 300,000 
   compatível com o microscópio Carl Zeiss Meditec AG   
   modelo S88/OPMI. Confeccionada em polietileno   
   transparente. Possui visor de acrílico ou vidro que   
   encaixe nas lentes do microscópio e fitas adesivas   
   para fixação. Dimensões aproximadas: 95 cm - 110 cm x   
   210 cm - 215 cm. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra contendo todas as   
   informações para uso e que permita sua abertura de   
   forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   número do lote, data de fabricação, data de validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde /   
   ANVISA.   
 294 106.04.0614-2 Tubo extensor para linha de infusão de via única para PC 9.000,000 
   administração de soluções parenterais, confeccionado   
   em PVC transparente, isento de látex, com dimensões   
   aproximadas: 60,0 cm de comprimento e 08 Fr de   
   diâmetro interno, volume de preenchimento (priming   
   reduzido) de 0,8 ml. Possui conector distal Luer   
   fêmea com tampa protetora rosqueável, conector   
   proximal luer lock compatível com os dispositivos de   
   terapia intravenosa no padrão 6%, conforme Norma   
   Técnica NBR ISO 594:2003. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 295 106.04.0615-X Tubo extensor para linha de infusão de via única para PC 17.000,000 
   administração de soluções parenterais, confeccionado   
   em PVC transparente, isento de látex, com dimensões   
   aproximadas: 120,0 cm de comprimento e 08 Fr de   
   diâmetro interno, volume de preenchimento (priming   
   reduzido) de 1,6 ml. Possui conector distal Luer   
   fêmea com tampa protetora rosqueável, conector   
   proximal luer lock compatível com os dispositivos de   
   terapia intravenosa no padrão 6%, conforme Norma   
   Técnica NBR ISO 594:2003. Produto de uso único. Todo   
   o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 296 106.04.0626-6 CONJUNTO BÁSICO PARA NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA, CJ 100,000 
   DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO E APIROGÊNICO, N. 3 (14 FR   
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 OU 14 CH), ADULTO 
 
 297 106.04.0630-4 Máscara cirùrgica confeccionada em três camadas PC 7.500,000 
   soldadas eletronicamente por ultrassom, ulilizando   
   como matéria prima não tecido nas camadas internas e   
   externas como camada filtrante. produto com   
   Eficiência de Filtragem Bacteriana para particulas de   
   3,2 micra. Visor de  polietileno transparente para   
   proteção frontal e lateral para os olhos, que não   
   provoque distorções nem desconforto comum no uso de   
   óculos de proteção, presença de espuma na região   
   nasal para difilcultar o embaçamento da película.   
   Clips nasal de aproximadamente 14 CM. Com elástico de   
   fixação atrás da orelha. Atóxica, hipoalérgica, não   
   estéril, isenta de fibra de vidro, sem látex. Uso   
   único.   
 
 298 106.04.0632-X Dispositivo adaptador com conector luer lock para PC 98.000,000 
   terapia intravenosa intermitente, isento de látex,   
   corpo transparente, adaptável em cateteres e   
   conexões, permitindo a infusão sem a necessidade de   
   abertura do sistema, acompanha tampa protetora.   
   Possui plug adaptador auto vedante para acesso com   
   agulha de metal, superfície lisa de fácil   
   higienização e resistente a antissépticos. Capacidade   
   0,1 ml. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 299 106.04.0633-9 Caixa coletora para lixo contaminado de material PC 4.800,000 
   perfurocortante com capacidade para 7 litros,   
   confeccionado em papelão ondulado resistente a   
   perfuração, com saco plastico e revestimento interno   
   para descarte de objetos, alças externas, tampa de   
   segurança, com sistema de abertura e fechamento   
   pratico e segurança ao manuseio, com instruções de   
   uso e montagem impressas externamente. Fabricado de   
   acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR   
   7500. Embalagem em caixa de papelão com 10 unidades,   
   constando externamente os dados de identificação e   
   procedência.   
 
 300 106.04.0634-7 Caixa coletora para lixo contaminado de material PC 4.300,000 
   perfurocortante com capacidade para 13 litros,   
   confeccionado em papelão ondulado resistente a   
   perfuração, com saco plastico e revestimento interno   
   para descarte de objetos, alças externas, tampa de   
   segurança, com sistema de abertura e fechamento   
   pratico e segurança ao manuseio, com instruções de   
   uso e montagem   
   impressas externamente. Fabricado de acordo com a   
   norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem   
   em caixa de papelão com 10 unidades, constando   
   externamente os dados de identificação e procedência.   
 
 301 106.04.0637-1 Conjunto dupla face composto de esponja com espuma de PC 100.800,000 
   alta absorção e escova plástica de cerdas macias para   
   preparação cirúrgica (assepsia) da pele no   
   pré-operatório. Produto embebido em, no mínimo, 20,0   
   ml de solução degermante de digluconato de   
   clorexidina 2%, contendo tensoativos e agentes   
   umectantes. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 302 106.04.0641-0 Tubo de diagnóstico in vitro para o controle adequado PC 960,000 
   de heparina e protamina a serem administrados no   
   paciente, compatível com o Monitor de Coagulação   
   Ativada modelo MCA 2000 - Fundação Adib Jatene. Tubo   
   de vidro com tampa plástica e disco de polexan, -   



 

 

FAEPU - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA Página: 45 de 89  
LCTR06            LISTA DE COMPRAS - PEDIDO 809/2018 Data: 22/03/2018 10:29 

 

 ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE  
 Celite, (Terra Sílica Purificada e Calcificada), - 
 Barra magnética de ferrite, - Ogiva plástica. Produto 
 de uso único. Embalado em caixa contendo 24 unidades, 
 contendo externamente dados de identificação, 
 procedência, orientação de uso, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 303 106.04.0645-2 Eletrodo para monitorização cardíaca em neonatos, com PC 4.200,000 
   aplicação de longa duração, com aproximadamente 3,0   
   cm de diâmetro. A face que entrará em contato com a   
   pele é composta por tecido não-tecido de poliéster   
   poroso, contém gel à base de cloreto de potássio   
   consistente, adesivo e condutivo impregnado em espuma   
   flexível de poliuretano. A outra face é laminada com   
   fita de polipropileno impresso, na parte central há   
   pino de aço inoxidável e contra-pino recoberto com   
   Prata/Cloreto de Prata. Produto possui liner para   
   proteção do adesivo de forma que mantenha a umidade   
   do gel. Todo material deve ser hipoalergênico.   
   Produto de uso único. Embalado em saco aluminizado   
   que garanta a integridade do produto, com 03 unidades   
   de eletrodo para que possa ser consumido   
   imediatamente após aberto. Embalagem deve conter   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 304 106.04.0670-3 Tubo extensor para linha de infusão de via única para PC 3.000,000 
   administração de soluções parenterais, confeccionado   
   em PVC transparente, isento de látex, com dimensões   
   aproximadas: 120,0 cm de comprimento e 12 Fr de   
   diâmetro interno, volume de preenchimento (priming)   
   de 8,0 ml. Possui conector distal Luer fêmea com   
   tampa protetora rosqueável, conector proximal luer   
   lock compatível com os dispositivos de terapia   
   intravenosa no padrão 6%, conforme Norma Técnica NBR   
   ISO 594:2003. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 305 106.04.0671-1 Reanimador ventilatório manual de silicone PC 100,000 
   autoclavável, tipo (ambu) em 100% de silicone,   
   tamanho neonatal 250 ml, reutilizável, resistente ao   
   processo de alta temperatura (autoclavável), e   
   resistente à desinfecção química, de fácil montagem e   
   desmontagem de manuseio. Bolsa confeccionada em puro   
   silicone, transparente de parede única que permite   
   reexpansão rápida e automática, conector de oxigênio   
   que permite o aquecimento de oxigênio, acompanha   
   extensão em pvc para conexão a fonte de oxigênio   
   suplementar. Válvula unidirecional, com conexão   
   perfeita com bolsa e com máscara de fácil manuseio e   
   sem qualquer escape, provido de limitador de pressão   
   possibilitando adaptação a qualquer válvula peep.   
   Máscara facial reutilizável neonatal, em silicone,   
   inodora, transparente para visualização do nariz e   
   boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e   
   anatômico para perfeita adaptação. Com bolsa   
   reservatória de 320 ml, para permitir o uso de   
   oxigênio puro fechado, transparente, conector   
   compatível com bolsa e com válvula sem qualquer   
   escape. Embalagem constando dados de identificação,   
   procedência e data de validade. Kit. Registro anvisa.   
 
 306 106.04.0679-7 ALCOOL 70% + GLICERINA 2%  FR C/ 1000 ML LT 480,000  
 307 106.04.0680-X Máscara cirúrgica descartável com filtragem maior que PC 310.000,000 
   95%, tripla camada com filtro. Tiras resistentes com   
   40 cm de comprimento, clip nasal de alumínio com 14cm   
   de comprimento. Com solda eletrônica. Gramatura 70,   
   não estéril, hipoalergênica, pregueada, boa   
   ventilação.   
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 308 106.04.0681-9 Respirador constituído por uma concha interna de PC 1.500,000 
   sustentação, composta por não-tecido moldado em   
   fibras sintéticas, possui meio filtrante, montado   
   sobre a concha, composto por microfibras tratadas   
   eletrostaticamente, parte externa do respirador   
   composta por não-tecido que protege o meio filtrante.   
   O conjunto contém duas bandas de eástico (borracha   
   natural), uma válvula de exalação (polipropileno),   
   uma tira de espuma (poliuretano) e um grampo para   
   ajuste nasal necessário para manter o respirador   
   firme e ajustado sob a face do usuário.   
 
 309 106.04.0682-7 Bolsa pressórica (pressurizadora) para infusão de PC 100,000 
   líquidos sob pressão constante. Manguito (infusor de   
   pressão) confeccionado em policarbonato transparente,   
   impermeável, capacidade de 500 ml, com gancho externo   
   e gancho interno. Possui tubo extensor, válvula de   
   pressão de alta precisão em torno de 0 a 300 mmhg,   
   torneira de 3 vias, insuflador manual em formato de   
   pera confeccionado em elastômero de silicone. Todo o   
   conjunto deve ser passível de higienização. Embalagem   
   individual contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, número do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 310 106.04.0684-3 TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PC 250.000,000  
 311 106.04.0686-0 Filtro capilar dialisador de alto fluxo e alta PC 600,000 
   eficiência, para hemodiálise. membrana composta de   
   fibra sintética em polisulfona, possui área de   
   superfície de 1,8 m², volume de preenchimento   
   (priming) de 110,0 ml, coeficiente de ultrafiltração   
   em torno de 55,0 ml/h x mmhg, conexões luerlock no   
   adaptador de garras de hansen e conector das linhas   
   de sangue superiores e inferiores. deve ser   
   biocompatível, estéril e isento de subprodutos de   
   esterilização ou substâncias químicas tóxicas e   
   possuir uma etiqueta destacável com os dados do   
   produto para ser anexada no prontuário do paciente.   
   produto passível de reprocessamento. todo o conjunto   
   deve ser apirogênico e estéril, embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no ministério da   
   saúde / anvisa.   
 312 106.04.0689-4 FRASCO PLASTICO GRADUADO 300 ML PARA DIETAS COM SONDA PC 63.000,000  
 313 106.04.0690-8 Bolsa coletora para excretas de estoma intestinal PC 4.000,000 
   para uso adulto, aberta e drenável (permite ser   
   esvaziada), confeccionada em plástico transparente   
   macio, com 3 películas compostas de EVA (Acetato de   
   Vinil Etileno), PVDC (cloreto de polivinilideno) e   
   uma tela protetora perfurada e não aderente na face   
   posterior. Material silencioso e à prova de odores.   
   Contém placa (acoplada à bolsa) de resina microporosa   
   adesiva para proteção da pele, formada por   
   hidrocolóides (gelatina, pectina e   
   carboximetilcelulose sódica), redonda, plana,   
   recortável, flexível, hipoalergênica, com orifício   
   inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas   
   com diâmetro mínimo de 19,0 mm e máximo de 64,0 mm,   
   possui guia de recorte impresso no papel protetor   
   siliconado. Acompanha um clipe de fechamento avulso   
   para cada bolsa adquirida e um guia de medida.   
   Embalada em caixa que mantenha a integridade do   
   produto, contendo dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, data de   
   validade do produto e registro no Ministério da Saúde   
   / ANVISA. Produto de uso único.   
 
 314 106.04.0694-X Bolsa coletora para excretas de estoma intestinal PC 210,000 
   para uso pediátrico, aberta e drenável (permite ser   
   esvaziada), confeccionada em plástico transparente   
   macio, com 3 películas compostas de EVA (Acetato de   
   Vinil Etileno), PVDC (cloreto de polivinilideno) e   
   uma tela protetora perfurada e não aderente na face   
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 posterior. Material silencioso e à prova de odores. 
 Contém placa (acoplada à bolsa) de resina microporosa 
 adesiva para proteção da pele, adaptado para uso 
 infantil, formada por hidrocolóides (gelatina, 
 pectina e carboximetilcelulose sódica), redonda, 
 plana, recortável, flexível, hipoalergênica, com 
 orifício inicial que pode ser ampliado para acomodar 
 estomas com diâmetro mínimo de 8,0 mm e máximo de 
 50,0 mm, possui guia de recorte impresso no papel 
 protetor siliconado. Acompanha um clipe de fechamento 
 avulso macio e moldável, projetado para uso 
 pediátrico, para cada bolsa adquirida, e um guia de 
 medida. Embalada em caixa que mantenha a integridade 
 do produto, contendo dados de identificação, 
 procedência, nº do lote, data de fabricação, data de 
 validade do produto e registro no Ministério da Saúde 
 / ANVISA. Produto de uso único. 
 
 315 106.04.0696-7 Clip endoscópico para o trato gastrointestinal, PC 800,000 
   confeccionado em material aço inoxidável com abertura   
   em 9,0 mm, angulação de 135°, perfil longo,   
   comprimento 9,0 mm. As mandíbulas do clip tem desenho   
   tipo dente de rato. Embalagem primária do clip em   
   blister de plástico, estéril. Embalagem secundária   
   individual, em papel grau cirúrgico com abertura em   
   pétala, contendo dados de identificação, procedência,   
   tipo de esterilização, número do lote, data de   
   fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA. Produto apirogênico e   
   estéril, de uso único. A empresa que vencer a   
   licitação deverá DOAR a cada 160 clipes adquiridos,   
   01 (uma) unidade de Clipador para hemostasia do trato   
   gastrointestinal (aplicador de clip endoscópico),   
   rotatório, autoclavável, comprimento útil de trabalho   
   230,0 cm, tamanho mínimo do canal de trabalho 2,8 mm,   
   diâmetro do aplicador 2,7 cm, compatível com   
   endoscópio com tamanho mínimo do canal 2,8 mm,   
   recarregável, mecanismo de rotação 1-1 para respostas   
   precisas, o aplicador é formado pela camisa metálica   
   e manopla em corpo único. Clipador estéril, embalagem   
   individual, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, recomendações   
   para reprocessamento, número do lote, data de   
   fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 316 106.04.0698-3 Bandagem elástica aderente, composto por tecido misto RL 100,000 
   de algodão e viscose, adesivo à base de látex natural   
   e óxido de zinco. Extensível no sentido longitudinal   
   com compressão adequada e fixação firme para   
   curativos, poroso, uma face adesiva, apirogênico,   
   atóxico. Possui um fio no centro da bandagem, de   
   outra cor para destaque, que oriente o sentido   
   correto de aplicação. Apresentação: rolo com   
   dimensões aproximadas de 10,0 cm x 4,5 metros.   
   Embalagem individual que mantenha a integridade do   
   produto, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, número do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 317 106.04.0711-4 Campo cirúrgico adesivo estéril, transparente que PC 1.700,000 
   permite a transpiração da pele e a visualização da   
   área incisional. Hipoalergênico e antimicrobiano,   
   ajuda a prevenir migração bacteriana, promove   
   superfície estéril ao redor da área cirúrgica.   
   Flexível de boa adaptação às áreas de contorno   
   corporal. Embalado individualmente e acondicionado em   
   caixa com 10 unidades. Medindo aproximadamente 45 x 55CM.   
 
 318 106.04.0716-5 COMPRESSA DE GAZE,ESTERIL COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS C/ PCT 570.000,000 
   11  FIOS- 7,5 X 7,5 CM PACOTE COM 10 UNIDADES   
 
 319 106.04.0719-0 Fita hipoalergênica para curativos e fixações, RL 100,000 
   confeccionada em rayon e poliéster não-tecidos, corte   
   bidirecional uniforme, com uma face coberta com   
   adesivo de base acrílica e uretano sem uso de   
   solventes, ótima adesão inicial, apirogênico,   
   atóxico. Apresentação: rolo com dimensões aproximadas   
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 de 12,0 mm x 10,0 metros. Embalagem individual com 
 capa que mantenha a integridade do produto, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 número do lote, data de fabricação, data de validade 
 do produto e registro no Ministério da Saúde / 
 ANVISA. 
 320 106.04.0724-6 PRÓTESE TEFLON,PLATINA TIPO STAMM 0,4 X 6,0 MM PC 100,000 
   (PRÓTESE DE ESTAPEDECTOMIA)   
 
 321 106.04.0725-4 Dreno otológico implantável (tubo de ventilação) PC 120,000 
   número 1021, confeccionado em silicone, cor  azul   
   para permitir fácil visualização, flexível, formato   
   de carretel vazado  com  flanges  laterais  de  igual   
   tamanho. Dimensões: diâmetro interno 1,2 mm e   
   diâmetro externo 2,6 mm. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 322 106.04.0726-2 Tubo extensor para linha de infusão de via única para PC 1.000,000 
   administração de soluções parenterais, confeccionado   
   em PVC transparente, isento de látex, com dimensões   
   aproximadas: 60,0 cm de comprimento e 12 Fr de   
   diâmetro interno, volume de preenchimento (priming)   
   de 4,0 ml. Possui conector distal Luer fêmea com   
   tampa protetora rosqueável, conector proximal luer   
   lock compatível com os dispositivos de terapia   
   intravenosa no padrão 6%, conforme Norma Técnica NBR   
   ISO 594:2003. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 323 106.04.0728-9 FORMOL 37% (EMBALAGEM PLÁSTICA COM 5 LITROS) LT 800,000  
 324 106.04.0729-7 PAPEL PARA E.C.G. SCHILLER AT-1 - 90 X 90 X 36 MTS CX 100,000  
 325 106.04.0731-9 Eletrodo de RTU (Ressecção Transuretral) PC 100,000 
   confeccionado em aço tungstênio, monopolar, tipo alça   
   angulada, com encaixe duplo (duas hastes de fixação),   
   para uso com camisas de 24 ou 26 fr, com funções de   
   corte e coagulação. Deve ser compatível com elementos   
   de trabalho (Sistema de Ressectoscópio) Karl Storz,   
   com encaixe perfeito em modelo 27040E. Passível de   
   reprocessamento. Todo o conjunto deve ser apirogênico   
   e atóxico. Embalagem individual íntegra, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Se   
   for estéril, deve constar na embalagem tipo de   
   esterilização e data de validade da esterilização.   
 
 326 106.04.0733-5 KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCOPICA COM 14 FR, KT 100,000 
   COMPOSTO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO DE REPARO   
   GÁSTRICO, TROCATER DE PUNÇÃO, CORDÃO DE TRAÇÃO,   
   ACESSÓRIO EXTERNO PARA FECHAMENTO.   
 
 327 106.04.0734-3 Caixa coletora para lixo contaminado de material PC 3.200,000 
   perfurocortante com capacidade para 1,5 litros,   
   confeccionado em papelão ondulado resistente a   
   perfuração, com saco plastico e revestimento interno   
   para descarte de objetos, alças externas, tampa de   
   segurança, com sistema de abertura e fechamento   
   pratico e segurança ao manuseio, com instruções de   
   uso e montagem   
   impressas externamente. Com desconectador de agulhas.   
   Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as   
   normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão   
   com 10 unidades, constando externamente os dados de   
   identificação e   
   procedência.   
 
 328 106.04.0735-1 COPO DOSADOR DE POLIPROPILENO ATÓXICO, BPA-BISPHENOL PC 3.000,000 
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 FREE, GRADUADO DE 5 EM 5 ML, CAPACIDADE 60 ML, COM 
 TAMPA DE PRESSÃO E BORDA SUAVEMENTE ARREDONDADA. 
 
 329 106.04.0736-0 COLETOR DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PC 700,000 
   PERFUROCORTANTES, COR ALARANJADO, DE PAPELÃO, COM   
   REVESTIMENTO INTERNO DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE   
   PARA 7 LITROS   
 
 330 106.04.0737-8 MASCARA DE FIXAÇAO, TERMOPLASTICA, TAMANHO 9" X 14" X PC 300,000 
   3,2 MM (MT-APU-14)   
 
 331 106.04.0739-4 PATCH DE PERICARDIO BOVINO, TAMANHO 11 X 6 CM AREA 66 PC 100,000 
   CM² , ESPESSURA 0,36 MM   
 
 332 106.04.0740-8 AVENTAL PLASTICO ESTERIL  DESCARTAVEL (PROTETOR DE PC 200,000 
   CORPO) C/ MANGAS LONGAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL   
 
 333 106.04.0741-6 Dispositivo rigido para oclusão de conexões luer PC 32.000,000 
   macho e femea. Fechamento luer lock. Descartável,   
   latex free, esterilizado à óxido de etileno.   
 
 334 106.04.0742-4 Seringa para insulina capacidade 100 ui com agulha, PC 1.500,000 
   descartável, atóxica, graduada em unidades (escala de   
   2 em 2 unidades), agulha fixa ao corpo da seringa de   
   12,7 mm de comprimento por 0,33 mm de diâmetro, sem   
   espaço morto e com capacidade para até 100 unidades   
   de insulina. Dispositivo de segurança retrátil com   
   formato cilíndrico de plástico transparente, quando   
   ativado desliza facilmente sobre o cilindro da   
   seringa em direção à agulha, recobrindo-a totalmente.   
   Uma vez que o dispositivo de segurança é acionado,   
   ele se trava, reduzindo o risco de acidentes e   
   impedindio a reutilização. Embalado individualmente   
   em material que promova barreira microbiana e   
   abertura asséptica. A empresa ganhadora deverá   
   fornecer a capacitação dos profissionais de saúde   
   sobre a correta utilização do dispositivo de   
   segurança, conforme estabelece nr 32 e a portaria   
   939/08 do ministério do trabalho e emprego. Este   
   treinamento deverá ser reconhecido por sociedade   
   científica de diabetes e associação de diabetes com   
   abrangência nacional, e, para comprová-lo, a   
   proponente deverá anexar aos documentos, uma   
   declaração comprometendo-se com tal treinamento,   
   especificando inclusive os temas que serão abordados   
   e materiais que serão usados.   
 
 335 106.04.0743-2 Conector isolador de condutor de pressão para uso em PC 21.000,000 
   equipamentos de hemodiálise. Dispositivo   
   confeccionado em PVC cristal, membrana hidrófoba   
   composto de um polímero em acrílico com porosidade de   
   0,2?, conexões luer lock macho e fêmea nas   
   extremidades. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, uma face plástica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 336 106.04.0744-X REAGENTE PARA ANALISE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO FR C/ FR 300,000 
   50 ML   
 
 337 106.04.0745-9 CAMISA PLÁSTICA TUBULAR PARA PROTEÇÃO DE MICROCÂMERA. PC 2.100,000 
   DIMENSÕES: 2,5 METROS X 13 CM DE LARGURA, ESTÉRIL,   
   DESCARTÁVEL.   
 
 338 106.04.0749-1 MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA MICROORGANISMOS DA PC 3.900,000 
   TUBERCULOSE N. 95 PARA PROTECAO CONTRA PARTICULAS DE   
   ATE 3 MICRAS. DESCARTÁVEL, COM CAMADAS DE FIBRA   
   SINTÉTICA DE POLIPROPILENO, COM CLIP NASAL   
 
 339 106.04.0750-5 PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL - PLACA PC 11.000,000 
   ELETROCIRURGICA BIPARTIDA EM GEL ADESIVO, CONDUTIVO   
   DISPERSIVO, DESCARTÁVEL FLEXIVEL E MOLDAVEL,   
   IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, PARA BISTURI COM ALARME   
   TIPO SISTEMA REM. (MONITORAMENTO DO ELETRODO DE   
   RETORNO)   
 
 340 106.04.0752-1 CLAMP UMBILICAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL PC 3.500,000  
 341 106.04.0753-0 PAPEL LENCOL 50 CM / 50 MT RL 100,000 
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 342 106.04.0754-8 CANETA PARA BISTURI ELETRICO WEM     SS 60 MC, COM PC 100,000 
   COMANDO MANUAL COM MANDRIL, 3 METROS   
 
 343 106.04.0755-6 CANETA PARA BISTURI ELETRICO WEM DE NYLON COM MANDRIL PC 100,000 
   COM CABO PINO   3,97 MM 3 METROS - SEM COMANDO MANUAL   
 
 344 106.04.0759-9 Papel 100% celulose, barreira bacteriana de 99,9%, FL 30.000,000 
   com disposição das fibras e textura homogenea   
   facilitando a ação do agente esterilizante no   
   interior dos pacotes. Especialmente produzido para   
   empacotamento de artigos no processo de esterilização   
   em vapor saturado e óxido de etileno. Resistência ao   
   rasgo, com porosidade controlada e ausência de   
   microfuros. Biodegradável, com maciez e   
   drapeabilidade para facilitar o empacotamento,   
   produzido em conformidade com a norma iso 9002,   
   registro no ministério da saúde. Folhas medindo 40 x   
   40 cm.   
 
 345 106.04.0760-2 FOLHA PARA TESTE DE BOWIE & DICK, PARA USO EM FL 2.000,000 
   AUTOCLAVE A VÁCUO, CONFORME CLASSE 2 DA NORMA   
   11140/1995, CONTROLE PARA USO ESPECÍFICO, PARA   
   LEITURA DE VÁCUO, PENETRAÇÃO DE VAPOR E VAZAMENTOS,   
   TAMANHO 21 X 29 MM   
 
 346 106.04.0765-3 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 3 ml, PC 230.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   slip isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração.  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 347 106.04.0766-1 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 5 ml, PC 231.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   slip isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração.  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 348 106.04.0767-0 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 10 ml, PC 480.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   slip isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de borracha   
   firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e   
   vazamento durante a aspiração.  A seringa deverá ser   
   compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada   
   individualmente em material que promova barreira   
   bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica   
   . Deverá conter dados de identificação e procedência,   
   data e tipo de esterilização, prazo de validade,   
   número do lote e registro da ANVISA.   
 
 349 106.04.0768-8 Seringa hipodérmica estéril com capacidade de 20 ml, PC 340.000,000 
   sem agulha, em polipropileno atóxico, com bico luer   
   slip isenta de látex, corpo cilíndrico e   
   transparente, escala com graduação milimetrada e   
   numerada a cada 1 ml, impressão da escala nítida,   
   resistente, que não seja removida ao contato com o   
   álcool.  Êmbolo com anel de vedação de borracha   
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 firmemente fixada ao corpo evitando deslocamento e 
 vazamento durante a aspiração.  A seringa deverá ser 
 compatível com todas as marcas de agulhas. Embalada 
 individualmente em material que promova barreira 
 bacteriana (papel grau cirúrgico), abertura asséptica 
 . Deverá conter dados de identificação e procedência, 
 data e tipo de esterilização, prazo de validade, 
 número do lote e registro da ANVISA. 
 
 350 106.04.0769-6 KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA 20 FR, KT 200,000 
   COMPOSTO DE SONDA COM BOTÃO INTERNO E FIXADORES   
   EXTERNOS; CORDÃO, AGULHA + TROCARTE DE PUNÇÃO   
 
 351 106.04.0772-6 Compressa cirúrgica estéril 25 x 28 cm (campo PCT 150.000,000 
   operatório pré lavado estéril), constituída de quatro   
   camadas de gaze hidrófila na cor branca, unidas por   
   costura, reforçada nos quatro cantos, com bordas   
   devidamente acabadas em overloque, contendo filamento   
   radiopaco e cadarço em forma de alça, fixado na   
   margem do quadrante superior externo, medindo 25 x 28   
   cm, esterilizado em óxido de etileno, embalado em   
   papel grau cirúrgico. Pacote com 2 unidades (ver   
   amostra).   
 
 352 106.04.0773-4 CASSETE PLASTICO PARA HISTOLOGIA COM TAMPA (PACOTE UN 30.000,000 
   COM 500 UNIDADES)   
 
 353 106.04.0774-2 Lente de contato terapêutica indicada para correção PC 600,000 
   de miopia e hipermetropia, formato esférico,   
   confeccionada em Alphafilcon A, com 66% de conteúdo   
   aquoso e tinta de visibilidade, imersa em solução   
   salina estéril tamponada de borato. Diâmetro 14,2 mm,   
   espessura 0,1 mm. Parâmetros atendidos: de -0,50 a   
   -6,00 (em passos de 0,25 D); de -6,50 a -9,00 (em   
   passos de 0,50 D) + 0,50 a + 6,00 (em passos de 0,25   
   D). Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Apresentação: caixa com 6 unidades (3 pares)   
   do mesmo grau, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 354 106.04.0775-X OCLUSOR OFTÁLMICO ESTÉRIL, COM FORMATO ANATÔMICO. PC 1.800,000 
   COMPOSIÇÃO: MANTA DE ALGODÃO PURIFICADO, ENVOLTO EM   
   UMA CAMADA DE NÃO-TECIDO, CONTENDO 01 UNIDADE.   
   TAMANHO 5,5 CM X 7,0 CM   
 
 355 106.04.0776-9 ESPECULO VAGINAL DE COLLIN PEQUENO, ESTERIL, PC 2.400,000 
   LUBRIFICADO, DESCARTAVEL   
 
 356 106.04.0779-3 Bolsa plástica para clister opaco enema, fabricada em PC 200,000 
   pvc atóxico, com capacidade de 3.000 ml, graduada de   
   500 ml em 500 ml. Extremidade superior com sistema de   
   tampa com rosca de 3,0 cm a 4,0 cm de diâmetro e   
   orifício para sustentação da bolsa. Extremidade   
   inferior com tubo extensor em pvc de aproximadamente   
   ½ polegada de diâmetro e 160,0 cm de comprimento, com   
   pinça clamp corta-fluxo. Embalagem individual,   
   contendo dados de identificação, procedência, nº do   
   lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Produto de   
   uso único, descartável. A empresa deverá fornecer   
   para cada bolsa plástica: cânula retal rígida para   
   clister enema opaco, 01 via, sem balão, tamanho   
   adulto, fabricada em pvc atóxico. Cânula com   
   comprimento de 12,7 cm. Uma extremidade, que entrará   
   em contato com o paciente, é arredondada com 03   
   orifícios para saída de contraste, diâmetro externo   
   1,5 cm, diâmetro interno de 0,6 cm. A outra   
   extremidade há conexão compatível com tubo extensor   
   da bolsa plástica. Produto de uso único, descartável.   
   Embalagem individual em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, nº do lote, data de fabricação, validade   
   do produto e registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 357 106.04.0780-7 ESPECULO VAGINAL DE COLLIN MEDIO, ESTERIL, PC 7.800,000 
   LUBRIFICADO, DESCARTAVEL   
 
 358 106.04.0781-5 CONJUNTO PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, BICO CJ 1.200,000 
   RÍGIDO 20 CM X 8 MM DE DIÂMETRO, COM EXTENSÃO EM PVC   
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 CRISTAL 
 
 359 106.04.0787-4 COMPRESSA NEUROLOGICA 1" X 3" - 25 X 76 MM ESTERIL ENV 700,000 
   DESCARTAVEL - Compressa neurocirúrgica confeccionada   
   em fibras de rayon entrelaçadas, com filamento   
   identificador radiopaco em toda sua extensão e tiras   
   de segurança, absorvível. Dimensões 25,0 mm X 76,0   
   mm. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Acondicionada em   
   blister de papel cartão, contendo 10 unidades.   
   Embalagem íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 360 106.04.0788-2 COMPRESSA NEUROLOGICA 3/4 X 3/4 - 19 X 19 MM ESTERIL ENV 400,000 
   DESCARTAVEL - Compressa neurocirúrgica confeccionada   
   em fibras de rayon entrelaçadas, com filamento   
   identificador radiopaco em toda sua extensão e tiras   
   de segurança, absorvível. Dimensões 19,0 mm X 19,0   
   mm. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Acondicionada em   
   blister de papel cartão, contendo 10 unidades.   
   Embalagem íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 361 106.04.0789-X SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5%, FRASCO COM FR 2.400,000 
   1.000 ML   
 
 362 106.04.0791-2 VASELINA LIQUIDA 100 ML FR 1.200,000  
 363 106.04.0792-X GLICERINA LIQUIDA 90 ML FR 200,000  
 364 106.04.0794-7 COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 25 X 28 cm (CAMPO PCT 66.600,000 
   OPERATÓRIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL), CONSTITUÍDA DE QUATRO   
   CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR   
   COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS   
   DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO   
   RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA   
   MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO 25 X 28   
   cm, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO EM   
   PAPEL GRAU CIRÚRGICO. PACOTE COM 5 UNIDADES, VER   
   AMOSTRA.   
 
 365 106.04.0795-5 AVENTAL PLASTICO NÃO ESTERIL,  DESCARTAVEL (PROTETOR PC 1.800,000 
   DE CORPO) C/ MANGAS LONGAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL   
 
 366 106.04.0796-3 AVENTAL PLASTICO, NÃO ESTERIL, DESCARTAVEL (PROTETOR PC 2.250,000 
   P/ CORPO),S/MANGAS EMBALAGEM INDIVIDUAL   
 
 367 106.04.0797-1 DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM PC 500,000 
   ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,4 M² - REPROCESSÁVEL - filtro   
   capilar dialisador de alto fluxo e alta eficiência,   
   para hemodiálise. membrana composta de fibra   
   sintética em polisulfona, possui área de superfície   
   de 2,4 m², volume de preenchimento (priming) de 138,0   
   ml, coeficiente de ultrafiltração em torno de 60,0   
   ml/h x mmhg, conexões luerlock no adaptador de garras   
   de hansen e conector das linhas de sangue superiores   
   e inferiores. deve ser biocompatível, estéril e   
   isento de subprodutos de esterilização ou substâncias   
   químicas tóxicas e possuir uma etiqueta destacável   
   com os dados do produto para ser anexada no   
   prontuário do paciente. produto passível de   
   reprocessamento. todo o conjunto deve ser apirogênico   
   e estéril, embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 368 106.04.0798-0 ADAPTADOR PARA FRASCO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM PC 78.000,000 
   SISTEMA FECHADO - adaptador para transferência de   
   soluções parenterais, sistema fechado, diâmetro   
   interno de 3mm, com penetrador anatômico (com uma   
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 ponta perfurante), ponta luer slip, com tampa 
 protetora. todo o conjunto deve ser esterilizado em 
 óxido de etileno, embalado individualmente em papel 
 grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados 
 de identificação, procedência, tipo de esterilização, 
 nº do lote, data de fabricação, validade do produto e 
 registro no ministério da saúde / anvisa. produto 
 apirogênico e estéril, de uso único. 
 
 369 106.04.0799-8 SERINGA DESCARTAVEL 60 ML EM POLIPROPILENO, BICO PC 3.500,000 
   CENTRAL, TIPO LUER LOCK C/ ANEL DE RETENCAO,   
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,   
   CAPACIDADE 60 ML   
 
 370 106.04.0802-1 SISTEMA DE ASPIRAÇAO E IRRIGAÇAO EM PC 300,000 
   VIDEOLAPAROSCOPIA-EXTENSAO DUPLA EM PVC   
   ATOXICO;CONEXAO GRADUADA PARA ADAPTACAO AO ASPIRADOR   
   E AO VACUO. PONTO INDUTORA PARA ADAPTACAO AOS FRASCOS   
   DE SORO; CLAMPS DESCARTAVEIS.   
 
 371 106.04.0803-0 ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO 20,0 CM X 180,0 CM - RL 1.800,000 
   ESTÉRIL - atadura ortopédica de algodão hidrófobo,   
   estéril, elaborada a partir de fibras 100% algodão   
   cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma   
   aplicada em uma das faces, enrolada sobre si,   
   envolvida em papel acetinado, isenta de amido. não   
   causar irritabilidade dérmica. dimensões aproximadas:   
   20,0 cm de largura e 180,0 cm de comprimento em   
   repouso. todo o conjunto deve ser apirogênico e   
   estéril. embalagem individual que mantenha a   
   integridade do produto, e permita sua abertura de   
   forma asséptica. a embalagem deve conter dados de   
   identificação, tipo de esterilização, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto e registro no ministério da saúde / anvisa.   
   produto de uso único.   
 
 372 106.04.0804-8 ATADURA CREPE 20,0 CM X 180,0 CM - ESTÉRIL - atadura RL 7.200,000 
   de crepom, estéril, elaborada a partir de 100% de   
   algodão cru, isenta de impureza, com fios de alta   
   torção por cm², alta resistência, bordas com   
   acabamento na lateral, aparência uniforme, sem   
   desfiamento e rasgos, sem fios soltos (bordas   
   devidamente acabadas), sem manchas e quaisquer outros   
   tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho   
   durante o uso. deve possuir bastante elasticidade no   
   sentido longitudinal. enrolada uniformemente, de   
   forma cilíndrica. com densidade de 13 fios/cm². não   
   causar irritabilidade dérmica. dimensões aproximadas:   
   20,0 cm de largura e 180,0 cm de comprimento em   
   repouso. todo o conjunto deve ser apirogênico e   
   estéril. embalagem individual que mantenha a   
   integridade do produto, e permita sua abertura de   
   forma asséptica. a embalagem deve conter dados de   
   identificação, tipo de esterilização, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto e registro no ministério da saúde / anvisa.   
   produto de uso único.   
 
 373 106.04.0805-6 Filme transparente para cobertura e fixação de PC 6.500,000 
   cateteres adultos, confeccionado em poliuretano, com   
   dimensões: 8,9 cm x 11,5 cm. Hipoalergênico, uma face   
   adesiva, isento de látex, semipermeável: impermeável   
   a líquidos e fluidos corporais, barreira bacteriana e   
   viral. Fenestrado com reforço de tecido macio na   
   fenestra e borda de poliéster, acompanha duas fitas   
   de poliéster para estabilização do cateter. Possui   
   sistema de moldura que permita aplicação asséptica.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica. Produto de uso único.   
   Embalagem secundária: caixa com 50 unidades, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, número do   
   lote, data de fabricação, data de validade do produto   
   e registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 374 106.04.0806-4 INDICADOR INTEGRADOR - CLASSE - 5, COM PARÂMETRO DO UN 34.000,000 
   CICLO EM 121° C, 15 MINUTOS DE ESTERILIZAÇÃO E EM   
   134° C, 7 MINUTOS DE ESTERILIZAÇÃO   
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 375 106.04.0807-2 COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÈRIL 10 X 9 cm (CAMPO PCT 7.800,000 
   OPERATORIO PRÉ LAVADO ESTÉRIL) CONSTITUIDA DE QUATRO   
   CAMADAS DE GAZE HIDRÓFILA NA COR BRANCA, UNIDAS POR   
   COSTURA, REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDAS   
   DEVIDAMENTE ACABADAS EM OVERLOQUE, CONTENDO FILAMENTO   
   RADIOPACO E CADARÇO EM FORMA DE ALÇA, FIXADO NA   
   MARGEM DO QUADRANTE SUPERIOR EXTERNO, MEDINDO   10 X   
   9 cm, ESTÉRELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO EM   
   PAPEL GRAU CIRURGICO. PACOTE COM 5 UNIDADES, VER   
   AMOSTRA.   
 
 376 106.04.0809-9 Filme transparente para cobertura e fixação de PC 4.000,000 
   cateter, confeccionado em poliuretano, com dimensões:   
   4,4 cm x 4,4 cm. Hipoalergênico, uma face adesiva,   
   isento de látex, semipermeável: impermeável a   
   líquidos e fluidos corporais, barreira bacteriana e   
   viral. Possui sistema de moldura que permita   
   aplicação asséptica. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica.   
   Produto de uso único. Embalagem secundária: caixa com   
   100 unidades, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, número do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 377 106.04.0810-2 FILTRO DE FLUIDO DIALIZANTE ULTRA PURO PARA PC 200,000 
   HEMODIALISE, UTILIZADO NAS MAQUINAS DA FRESENIUS.   
 
 378 106.04.0811-X SOLUCAO DE ÁCIDO ACETICO + PEROXIDO DE HIDROGENIO, GL 200,000 
   ESTERILIZANTE PARA MAQUINAS DE HEMODIALISE (GL 5000   
   ML)   
 
 379 106.04.0812-9 Macacão para proteção química confeccionado em 100% PC 2.000,000 
   polietileno de alta densidade, composto de finas   
   fibras contínuas formando um não-tecido com gramatura   
   40,0 g/m². Possui elástico nos punhos, tornozelos,   
   capuz e na parte dorsal da cintura; com botas e capuz   
   acopladas do mesmo material, abertura frontal em   
   zíper, costura simples com linha de poliéster torcido   
   por toda a peça. Material impermeável, respirável   
   (permeável ao vapor de água e ar), antiestático, não   
   solta fiapos, peso aproximado 142 gramas, oferece   
   proteção contra partículas secas ou vaporizadas,   
   impede a passagem de partículas microscópicas maiores   
   que 1,0 mícron. Fabricado na cor branca para permitir   
   visualização de manchas e sujidades. Tamanho G. Deve   
   fornecer grau de proteção tipo 5 e 6 pela norma ISO   
   16602:2007. Produto descartável, reuso limitado.   
   Embalagem plástica individual que garanta a   
   integridade do produto. Na embalagem deve conter   
   dados de identificação, procedência, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e Certificado de   
   Aprovação de Equipamento de Proteção Individual (CA)   
   emitido pelo Ministério do trabalho e Emprego.   
 
 380 106.04.0813-7 Macacão para proteção química confeccionado em 100% PC 2.000,000 
   polietileno de alta densidade, composto de finas   
   fibras contínuas formando um não-tecido com gramatura   
   40,0 g/m². Possui elástico nos punhos, tornozelos,   
   capuz e na parte dorsal da cintura; com botas e capuz   
   acopladas do mesmo material, abertura frontal em   
   zíper, costura simples com linha de poliéster torcido   
   por toda a peça. Material impermeável, respirável   
   (permeável ao vapor de água e ar), antiestático, não   
   solta fiapos, peso aproximado 142 gramas, oferece   
   proteção contra partículas secas ou vaporizadas,   
   impede a passagem de partículas microscópicas maiores   
   que 1,0 mícron. Fabricado na cor branca para permitir   
   visualização de manchas e sujidades. Tamanho XG. Deve   
   fornecer grau de proteção tipo 5 e 6 pela norma ISO   
   16602:2007. Produto descartável, reuso limitado.   
   Embalagem plástica individual que garanta a   
   integridade do produto. Na embalagem deve conter   
   dados de identificação, procedência, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e Certificado de   
   Aprovação de Equipamento de Proteção Individual (CA)   
   emitido pelo Ministério do trabalho e Emprego.   
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 381 106.04.0819-6 MACRONEBULIZADOR ADULTO PARA AR COMPRIMIDO - CONJUNTO PC 100,000 
   MACRONEBULIZADOR, MATERIAL COPO ACRÍLICO, CAPACIDADE   
   500 ML, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO INJETADO DE   
   ALTA RESISTÊNCIA, TUBO TRAQUÉIA, CORRUGADA   
   EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, EM SILICONE   
   FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO TUBO   
   1,2 METROS. ACESSÓRIOS: MÁSCARA FACIAL ADULTO,   
   CONEXÃO METAL COM ROSCA, COM DISPOSITIVO PARA REDE DE   
   AR COMPRIMIDO.   
 
 382 106.04.0820-0 MACRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO - CONJUNTO PC 100,000 
   MACRONEBULIZADOR, MATERIAL COPO ACRÍLICO, CAPACIDADE   
   500 ML, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO INJETADO DE   
   ALTA RESISTÊNCIA, TUBO TRAQUÉIA, CORRUGADA   
   EXTERNAMENTE E LISA INTERNAMENTE, EM SILICONE   
   FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DO TUBO   
   1,2 METROS. ACESSÓRIOS: MÁSCARA FACIAL ADULTO,   
   CONEXÃO METAL COM ROSCA, COM DISPOSITIVO PARA REDE DE   
   OXIGÊNIO.   
 
 383 106.04.0821-8 TIRAS DE ALUMÍNIO COM PONTAS DE FORMATO ARREDONDADO, PC 1.500,000 
   MOLDÁVEL, REVESTIDAS EM UM DOS LADOS COM ESPUMA DE   
   DENSIDADE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMOBILIZAÇÃO DOS DEDOS.   
   MEDIDA 120 MM DE COMPRIMENTO X 12 MM DE LARGURA.   
   EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL.   
 
 384 106.04.0822-6 TIRAS DE ALUMÍNIO COM PONTAS DE FORMATO ARREDONDADO, PC 1.500,000 
   MOLDÁVEL, REVESTIDAS EM UM DOS LADOS COM ESPUMA DE   
   DENSIDADE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMOBILIZAÇÃO DOS DEDOS.   
   MEDIDA 180 MM DE COMPRIMENTO X 16 MM DE LARGURA.   
   EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL.   
 
 385 106.04.0823-4 TIRAS DE ALUMÍNIO COM PONTAS DE FORMATO ARREDONDADO, PC 1.500,000 
   MOLDÁVEL, REVESTIDAS EM UM DOS LADOS COM ESPUMA DE   
   DENSIDADE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMOBILIZAÇÃO DOS DEDOS.   
   MEDIDA 260 MM DE COMPRIMENTO X 19 MM DE LARGURA.   
   EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO ESTÉRIL.   
 
 386 106.04.0826-9 COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO PC 100,000 
   PEDIATRICO - ( Dimensões aproximadas - Circunferência   
   30,0 a 44,0 cm, Altura anterior 10,1 cm, Altura   
   posterior 3,5 x 5,50 cm, Peso 0,087 kg, Abertura 3,5   
   x 5,50 cm ), o colar deve ser  confeccionado em   
   polietileno, revestido de espuma macia - tipo EVA   
   macio especial ( ETIL - Vinil Acetado ), fecho em   
   velcro de 05 mm em um dos lados, em côr padrão   
   universal ( Forração Branco, Velcro Azul Claro),   
   botão que permita a montagem, bem como o tamanho do   
   colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na   
   parte posterior ( Nuca ) possuir 02 aberturas para a   
   palpação e ventilação. Na frente, uma abertura que   
   permita a palpação do pulso carotídeo e acesso à   
   traquéia. Não possuir botões ou apoio de metal,   
   ferro, alumínio ou outro material. Os botões deverão   
   ser de plásticos, permitindo totalmente a rádio   
   transparência.   
 
 387 106.04.0827-7 COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO PP - ( PC 100,000 
   Dimensões aproximadas - Circunferência 40,0 a 55,4   
   cm, Altura anterior 09,2 cm, Altura posterior 3,5 x   
   5,50 cm, Peso 0,111 kg, Abertura 3,5 x 5,50 cm ), o   
   colar deve ser  confeccionado em polietileno,   
   revestido de espuma macia - tipo EVA macio especial (   
   ETIL - Vinil Acetado ), fecho em velcro de 05 mm em   
   um dos lados, em côr padrão universal ( Forração   
   Branco, Velcro Lilás ), botão que permita a montagem,   
   bem como o tamanho do colar, pela forma universal de   
   medida nos dedos. Na parte posterior ( Nuca ) possuir   
   02 aberturas para a palpação e ventilação. Na frente,   
   uma abertura que permita a palpação do pulso   
   carotídeo e acesso à traquéia. Não possuir botões ou   
   apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os   
   botões deverão ser de plásticos, permitindo   
   totalmente a rádio transparência.   
 
 388 106.04.0828-5 COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO PEQUENO PC 100,000 
   - ( Dimensões aproximadas - Circunferência 40,0 a   
   55,4 cm, Altura anterior 10,6 cm, Altura posterior   
   4,5 x 8,50 cm, Peso 0,127 kg, Abertura 4,5 x 8,50 cm   
   ), o colar deve ser  confeccionado em polietileno,   
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 revestido de espuma macia - tipo EVA macio especial ( 
 ETIL - Vinil Acetado ), fecho em velcro de 05 mm em 
 um dos lados, em côr padrão universal ( Forração 
 Branco, Velcro Azul Royal ), botão que permita a 
 montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma 
 universal de medida nos dedos. Na parte posterior ( 
 Nuca ) possuir 02 aberturas para a palpação e 
 ventilação. Na frente, uma abertura que permita a 
 palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não 
 possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou 
 outro material. Os botões deverão ser de plásticos, 
 permitindo totalmente a rádio transparência. 
 
 389 106.04.0829-3 COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STEFNECK TAMANHO MEDIO - PC 100,000 
   ( Dimensões aproximadas - Circunferência 40,0 a 55,4   
   cm, Altura anterior 11,5 cm, Altura posterior 5,0 x   
   10,0 cm, Peso 0,156 kg, Abertura 5,0 x 10,0 cm ), o   
   colar deve ser  confeccionado em polietileno,   
   revestido de espuma macia - tipo EVA macio especial (   
   ETIL - Vinil Acetado ), fecho em velcro de 05 mm em   
   um dos lados, em côr padrão universal ( Forração   
   Branco, Velcro Laranja ), botão que permita a   
   montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma   
   universal de medida nos dedos. Na parte posterior (   
   Nuca ) possuir 02 aberturas para a palpação e   
   ventilação. Na frente, uma abertura que permita a   
   palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia. Não   
   possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou   
   outro material. Os botões deverão ser de plásticos,   
   permitindo totalmente a rádio transparência.   
 
 390 106.04.0830-7 AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFEC.EM NAO-TECIDO,NAO PC 390.000,000 
   ESTERIL,GRAMATURA 20G/M2, COM MANGAS LONGAS E   
   ELASTICO NO PUNHO,FECHAMENTO NO PESCOÇO E CINTURA COM   
   TIRAS,TAM UNICO,COM 1,20M X1,40 M.EMBALAGEM   
   GARANTINDO A INTEGRIDADE,COM DADOS DE IDENT.E PROC.   
   PT C/   
 
 391 106.04.0831-5 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR, ORAL E RETAL, COM PC 1.700,000 
   ALARME SONORO,LEITURA RAPIDA,MEMORIA DA ULTIMA   
   LEITURA, ALARME DE FEBRE,APRESEN. COM ESTOJO PILHA   
   INALADA E CAPA.PRECISÃO DE 0,1 C,FACIL USO,EMITE SOM   
   LEITURA CONCLUIDA,DESLIGA AUTOM.GARAN.02 ANOS   
 
 392 106.04.0832-3 SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO DE GLUCONATO DE LT 3.900,000 
   CLOREXIDINA A 2%, ,S/ BICO DISPENSADOR, C/ 1.000 ML   
 
 393 106.04.0833-1 FRALDA DESCARTAVEL COM FORMATO ANATÔMICO, COM PC 24.000,000 
   ELÁSTICO NAS PERNAS, "COM BARREIRA", CONTENDO   
   COBERTURA INTERNA EM  FALSO TECIDO E FLOCOS   
   ABSORVENTES QUE RETÊM A UMIDADE LONGE DA PELE,   
   COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS   
   REGULÁVEIS E SISTEMA ABRE-FECHA PARA FIXAÇÃO. PARA   
   USO EM BEBES RN, COM ATÉ 3,500GR   
 
 394 106.04.0835-8 PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA, MODELO BT BL 100,000 
   300 TAMANHO 120 X 130 COM 250 FOLHAS   
 
 395 106.04.0837-4 AVENTAL CIRÚRGICO DESC. ESTERIL, EXTRA PROTEÇÃO, COR PC 2.300,000 
   AZUL, COMPOSTO DE SMS (LAMINADO, VISCOSE, POLIESTER),   
   TAMANHO GRANDE, GRAMATURA LEVE (40 A 60 G/M²).   
 
 396 106.04.0839-X KIT LIGADURA ELASTICA, COM DOIS TAMBORES CONTENDO 6 KT 100,000 
   ELASTICOS EM CADA TAMBOR.(USO EM ENDOSCOPIA)   
 
 397 106.04.0840-4 TUBO PLASTICO PORTA LAMINAS, COM ESTRIAS, ALTURA 8,5 PC 7.000,000 
   CM, CAP P/ 3 LAMINAS   
 
 398 106.04.0841-2 Embalagem para esterilização com 40 cm de comprimento PC 43.000,000 
   e 40 cm de largura. Confeccionada em material   
   não-tecido composto por três camadas de polipropileno   
   (tecnologia S-M-S), gramatura 50 g/m², padrão pesado,   
   baixo índice de desprendimento de fibras, resistente   
   ao rasgo e ruptura, maleável, hidrorrepelente.   
   Produto atóxico, de uso único. A embalagem deve ser   
   compatível com processo de esterilização a vapor de   
   121° C a 134° C. Embalagem contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, número do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 399 106.04.0842-X Embalagem para esterilização com 50 cm de comprimento PC 49.000,000 
   e 50 cm de largura. Confeccionada em material   
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 não-tecido composto por três camadas de polipropileno 
 (tecnologia S-M-S), gramatura 50 g/m², padrão pesado, 
 baixo índice de desprendimento de fibras, resistente 
 ao rasgo e ruptura, maleável, hidrorrepelente. 
 Produto atóxico, de uso único. A embalagem deve ser 
 compatível com processo de esterilização a vapor de 
 121° C a 134° C. Embalagem contendo externamente 
 dados de identificação, procedência, número do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 400 106.04.0843-9 Embalagem para esterilização com 60 cm de comprimento PC 44.000,000 
   e 60 cm de largura. Confeccionada em material   
   não-tecido composto por três camadas de polipropileno   
   (tecnologia S-M-S), gramatura 50 g/m², padrão pesado,   
   baixo índice de desprendimento de fibras, resistente   
   ao rasgo e ruptura, maleável, hidrorrepelente.   
   Produto atóxico, de uso único. A embalagem deve ser   
   compatível com processo de esterilização a vapor de   
   121° C a 134° C. Embalagem contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, número do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 401 106.04.0844-7 Embalagem para esterilização com 90 cm de comprimento PC 120.000,000 
   e 90 cm de largura. Confeccionada em material   
   não-tecido composto por três camadas de polipropileno   
   (tecnologia S-M-S), gramatura 50 g/m², padrão pesado,   
   baixo índice de desprendimento de fibras, resistente   
   ao rasgo e ruptura, maleável, hidrorrepelente.   
   Produto atóxico, de uso único. A embalagem deve ser   
   compatível com processo de esterilização a vapor de   
   121° C a 134° C. Embalagem contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, número do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 402 106.04.0845-5 Embalagem para esterilização com 120 cm de PC 8.000,000 
   comprimento e 120 cm de largura. Confeccionada em   
   material não-tecido composto por três camadas de   
   polipropileno (tecnologia S-M-S), gramatura 50 g/m²,   
   padrão pesado, baixo índice de desprendimento de   
   fibras, resistente ao rasgo e ruptura, maleável,   
   hidrorrepelente. Produto atóxico, de uso único. A   
   embalagem deve ser compatível com processo de   
   esterilização a vapor de 121° C a 134° C. Embalagem   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, número do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 403 106.04.0846-3 Embalagem para esterilização com 150 cm de PC 4.000,000 
   comprimento e 150 cm de largura. Confeccionada em   
   material não-tecido composto por três camadas de   
   polipropileno (tecnologia S-M-S), gramatura 50 g/m²,   
   padrão pesado, baixo índice de desprendimento de   
   fibras, resistente ao rasgo e ruptura, maleável,   
   hidrorrepelente. Produto atóxico, de uso único. A   
   embalagem deve ser compatível com processo de   
   esterilização a vapor de 121° C a 134° C. Embalagem   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, número do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 404 106.04.0848-0 DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM PC 360,000 
   ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,4 M² - USO ÚNICO - filtro   
   capilar dialisador de alto fluxo e alta eficiência,   
   para hemodiálise. membrana composta de fibra   
   sintética em polisulfona, possui área de superfície   
   de 1,4 m², volume de preenchimento (priming) de 74,0   
   ml, coeficiente de ultrafiltração em torno de 38,0   
   ml/h x mmhg, conexões luerlock no adaptador de garras   
   de hansen e conector das linhas de sangue superiores   
   e inferiores. deve ser biocompatível, estéril e   
   isento de subprodutos de esterilização ou substâncias   
   químicas tóxicas e possuir uma etiqueta destacável   
   com os dados do produto para ser anexada no   
   prontuário do paciente. produto de uso único. todo o   
   conjunto deve ser apirogênico e estéril, embalagem   
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 individual íntegra que permita sua abertura de forma 
 asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no ministério 
 da saúde / anvisa. 
 
 405 106.04.0849-8 DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM PC 3.000,000 
   ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1,8 M² - USO ÚNICO - filtro   
   capilar dialisador de alto fluxo e alta eficiência,   
   para hemodiálise. membrana composta de fibra   
   sintética em polisulfona, possui área de superfície   
   de 1,8 m², volume de preenchimento (priming) de 95,0   
   ml, coeficiente de ultrafiltração em torno de 53,0   
   ml/h x mmhg, conexões luerlock no adaptador de garras   
   de hansen e conector das linhas de sangue superiores   
   e inferiores. deve ser biocompatível, estéril e   
   isento de subprodutos de esterilização ou substâncias   
   químicas tóxicas e possuir uma etiqueta destacável   
   com os dados do produto para ser anexada no   
   prontuário do paciente. produto de uso único. todo o   
   conjunto deve ser apirogênico e estéril, embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no ministério   
   da saúde / anvisa.   
 
 406 106.04.0850-1 DIALISADOR CAPILAR DE ALTO FLUXO EM POLISULFONA COM PC 3.000,000 
   ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,2 M² - USO ÚNICO - filtro   
   capilar dialisador de alto fluxo e alta eficiência,   
   para hemodiálise. membrana composta de fibra   
   sintética em polisulfona, possui área de superfície   
   de 2,2 m², volume de preenchimento (priming) de 116,0   
   ml, coeficiente de ultrafiltração em torno de 68,0   
   ml/h x mmhg, conexões luerlock no adaptador de garras   
   de hansen e conector das linhas de sangue superiores   
   e inferiores. deve ser biocompatível, estéril e   
   isento de subprodutos de esterilização ou substâncias   
   químicas tóxicas e possuir uma etiqueta destacável   
   com os dados do produto para ser anexada no   
   prontuário do paciente. produto de uso único. todo o   
   conjunto deve ser apirogênico e estéril, embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no ministério   
   da saúde / anvisa.   
 
 407 106.04.0853-6 SOLUÇÃO AQUOSA POLIVIDONA 10 % DE IODO ATIVO + AGUA FR 4.200,000 
   FRASCO 100 ML   
 
 408 106.04.0854-4 SOLUÇÃO DEGERMANTE DE POLIVIDONA 10 %  DE IODO + FR 1.200,000 
   LAUREL ETER SULFATO SODIO 27% FRASCO 100 ML   
 
 409 106.04.0855-2 SOLUÇÃO ALCOOLICA DE POLIVIDONA 10% DE IODO + 70% FR 2.700,000 
   ALCOOL  FRASCO 100 ML   
 
 410 106.04.0856-X SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2% FRASCO 100 ML FR 3.000,000  
 411 106.04.0857-9 SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% FRASCO 100 ML FR 24.000,000  
 412 106.04.0859-5 PISSETA PLASTICA 100ML - RECIPIENTE EM PLASTICO PC 360,000 
   ÂMBAR, PARA ARMAZENAR SOLUÇÕES COMO: SORO, ALCCOL,   
   POVIDINE, COM BICO RETO E TAMPA ,COM ESCALA DE   
   GRADUAÇÃO, TAMANHO 100 ML.   
 
 413 106.05.0001-7 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N. 14, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL EM   
   TODA EXTENSÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 1000 ML   
 
 414 106.05.0002-5 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.20, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 415 106.05.0003-3 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.22, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
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 416 106.05.0004-1 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.24, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 417 106.05.0005-0 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.26, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 418 106.05.0006-8 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.28, CJ 400,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 419 106.05.0007-6 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.30, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 420 106.05.0008-4 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.32, CJ 200,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 421 106.05.0009-2 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.34, CJ 200,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 422 106.05.0010-6 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO/ MEDIASTINAL N.36, CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC CRISTAL,   
   SILICONIZADO COM FILAMENTO RADIOPACO NA COR AZUL  EM   
   TODA EXTENÇÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE 2000ML   
 
 423 106.05.0012-2 DRENO DE SUCÇÃO 6,4 MM, 1/4", 20 FR,  2 VIAS, ESTÉRIL PC 350,000 
   ,DESCARTÁVEL   
 
 424 106.05.0013-X DRENO DE SUCÇÃO 3,2 MM, 1/8", 10 FR ,2 VIAS, ESTÉRIL PC 700,000 
   , DESCARTÁVEL   
 
 425 106.05.0014-9 DRENO DE SUCÇÃO 4,8 MM,3/16",14 FR, 2 VIAS, ESTÉRIL, PC 420,000 
   DESCARTÁVEL   
 
 426 106.05.0015-7 FIO DE KIRSCHNNER 1,0 MM, (COM AS DUAS EXTREMIDADES PC 600,000 
   COM PONTAS CORTANTES)   
 
 427 106.05.0016-5 FIO DE KIRSCHNNER 1,5 MM, (COM AS DUAS EXTREMIDADES PC 700,000 
   COM AS PONTAS CORTANTES)   
 
 428 106.05.0017-3 FIO DE KIRSCHNNER 2,0 MM (COM AS DUAS EXTREMIDADES PC 800,000 
   COM AS PONTAS CORTANTES)   
 
 429 106.05.0019-0 FIO STEIMMANN 2,5 X 300 MM PC 400,000 
 430 106.05.0020-3 FIO STEIMMANN 3,0 X 300 MM PC 400,000  
 431 106.05.0021-1 FIO STEIMMANN 3,5 X 300 MM PC 200,000  
 432 106.05.0022-0 FIO STEIMMANN 4,0 X 300 MM PC 200,000  
 433 106.05.0023-8 Fio maleável para cerclagem (uso em fixação óssea). PC 100,000 
   Fabricado em aço inoxidável ASTM F 138 (conforme NBR   
   ISO 5832-1) com diâmetro de 0,8 mm e 1 metro de   
   comprimento. Deve suportar processo de esterilização   
   a vapor a 134° C. Todo o conjunto deve ser   
   biocompatível, apirogênico e atóxico. Embalagem   
   individual contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, número do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 434 106.05.0024-6 Fio maleável para cerclagem (uso em fixação óssea). PC 100,000 
   Fabricado em aço inoxidável ASTM F 138 (conforme NBR   
   ISO 5832-1) com diâmetro de 1,0 mm e 1 metro de   
   comprimento. Deve suportar processo de esterilização   
   a vapor a 134° C. Todo o conjunto deve ser   
   biocompatível, apirogênico e atóxico. Embalagem   
   individual contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, número do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 435 106.05.0025-4 Fio maleável para cerclagem (uso em fixação óssea). PC 100,000 
   Fabricado em aço inoxidável ASTM F 138 (conforme NBR   
   ISO 5832-1) com diâmetro de 1,2 mm e 1 metro de   
   comprimento. Deve suportar processo de esterilização   
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 a vapor a 134° C. Todo o conjunto deve ser 
 biocompatível, apirogênico e atóxico. Embalagem 
 individual contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, número do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 436 106.05.0026-2 EXTENSOR PARA INFUSÃO EM BOMBA DE CONTRASTE MÍNIMO PC 3.000,000 
   75,0 CM - Tubo extensor para linha de infusão em   
   bomba injetora de contraste, via única, suporta   
   pressão de até 1200 psi, confeccionado em PVC e   
   silicone, transparente, maleável, com dimensões   
   aproximadas: comprimento mínimo de 75,0 cm. Possui   
   conector distal Luer fêmea com tampa protetora   
   rosqueável, conector proximal luer lock compatível   
   com os dispositivos de terapia intravenosa no padrão   
   6%, conforme Norma Técnica NBR ISO 594:2003. Produto   
   de uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 437 106.05.0027-X INTRODUTOR RADIAL CURTO 5 FR 10 A 12 CM HIDROFILICO - KT 1.000,000 
   Kit introdutor / dilatador / fio guia RADIAL para   
   angiografia, confeccionado em polietileno,   
   hidrofílico, radiopaco. Introdutor com calibre 5 Fr e   
   12,0 cm de comprimento, fio guia 0,021? x 45,0 cm;   
   com válvula hemostática e infusor lateral com   
   torneirinha 02 vias na extremidade, com 01 tampa   
   protetora. Dilatador com ponta afunilada e   
   atraumática. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 438 106.05.0028-9 INTRODUTOR RADIAL CURTO 6 FR 10 A 12 CM HIDROFILICO - KT 1.500,000 
   Kit introdutor / dilatador / fio guia RADIAL para   
   angiografia, confeccionado em polietileno,   
   hidrofílico, radiopaco. Introdutor com calibre 6 Fr e   
   12,0 cm de comprimento, fio guia 0,021? x 45,0 cm;   
   com válvula hemostática e infusor lateral com   
   torneirinha 02 vias na extremidade, com 01 tampa   
   protetora. Dilatador com ponta afunilada e   
   atraumática. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 439 106.05.0029-7 INTRODUTOR FEMURAL 5 FR 11 CM - Kit introdutor / PC 500,000 
   dilatador / fio guia FEMURAL para angiografia,   
   confeccionado em polietileno, hidrofílico, radiopaco.   
   Introdutor com calibre 5 Fr e no mínimo 11,0 cm de   
   comprimento, fio guia 0,035? a 0,038? x 45,0 cm com a   
   ponta J; com válvula hemostática e infusor lateral   
   com torneirinha 02 vias na extremidade, com 01 tampa   
   protetora. Dilatador com ponta afunilada e   
   atraumática. 01 agulha 18 G x 7,0 cm. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 440 106.05.0030-X INTRODUTOR FEMURAL 6 FR 11 CM - Kit introdutor / PC 600,000 
   dilatador / fio guia FEMURAL para angiografia,   
   confeccionado em polietileno, hidrofílico, radiopaco.   
   Introdutor com calibre 6 Fr e no mínimo 11,0 cm de   
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 comprimento, fio guia 0,035? a 0,038? x 45,0 cm com a 
 ponta J; com válvula hemostática e infusor lateral 
 com torneirinha 02 vias na extremidade, com 01 tampa 
 protetora. Dilatador com ponta afunilada e 
 atraumática. 01 agulha 18 G x 7,0 cm. Produto de uso 
 único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico 
 e estéril. Embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 441 106.05.0035-1 Fio guia para angiografia teflonado, núcleo PC 1.500,000 
   confeccionado em aço inoxidável com recobrimento em   
   teflon em toda a corda, ponta maleável em J,   
   radiopaco. Dimensões: calibre 0,035", comprimento 150   
   a 180 cm. Acompanha capa plástica protetora com   
   conector distal universal para seringas. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, número do   
   lote, data de fabricação, data de validade do produto   
   e registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 442 106.05.0036-0 FIO GUIA PARA ANGIOGRAFIA 0,035 260,0 CM COM TEFLON PC 200,000 
   PONTA J - Fio guia para angiografia teflonado, núcleo   
   confeccionado em aço inoxidável com recobrimento em   
   teflon em toda a corda, ponta maleável em J,   
   radiopaco. Dimensões: calibre 0,035", comprimento   
   260,0 cm. Acompanha capa plástica protetora com   
   conector distal universal para seringas. Produto de   
   uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico,   
   atóxico e estéril. Embalagem individual íntegra que   
   permita sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 443 106.05.0037-8 TORNEIRA MULTIVIAS MANIFOLD 3 VALVULAS 5 VIAS - PC 3.600,000 
   Torneira multivias Manifold com 05 vias, sendo 03   
   vias com torneiras, com orientação das saídas à   
   direita, suporta até 500 PSI, confeccionado em   
   polietileno, comprimento aproximado 15,0 cm. Possui   
   na extremidade proximal conector Luer lock macho   
   giratório e na extremidade distal conector Luer lock   
   fêmea. Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 444 106.05.0038-6 KIT P/ INSUFLACAO C/ VALVULA HEMOSTATICA E TORNEIRA KT 1.500,000 
   ALTA PRESSAO TERAPEUTICO / DIFLAITOR - Kit para   
   aplicar e monitorar pressão para insuflação de   
   dispositivos em angioplastia. Contém aparelho de   
   insuflação em formato de seringa com capacidade   
   volumétrica de 25,0 ml graduada a cada 1,0 ml,   
   composta por gatilho, êmbolo, sistema de travamento,   
   manômetro com pressão máxima de 30 ATM, extensor com   
   conector luer lock. Acompanha rotor, conector em Y   
   com 03 vias, passador ou tubo de inserção de fio guia   
   de 0,014 mm. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 445 106.05.0039-4 INTRODUTOR FEMURAL 7 FR 11 CM - Kit introdutor / PC 300,000 
   dilatador / fio guia FEMURAL para angiografia,   
   confeccionado em polietileno, hidrofílico, radiopaco.   
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 Introdutor com calibre 7 Fr e no mínimo 11,0 cm de 
 comprimento, fio guia 0,035? a 0,038? x 45,0 cm com a 
 ponta J; com válvula hemostática e infusor lateral 
 com torneirinha 02 vias na extremidade, com 01 tampa 
 protetora. Dilatador com ponta afunilada e 
 atraumática. 01 agulha 18 G x 7,0 cm. Produto de uso 
 único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico 
 e estéril. Embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 446 106.05.0040-8 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO / MEDIASTINAL Nº10 CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC   
   CRISTAL,SILICONIZADO C/ FILAMENTO RADIOPACO NA COR   
   AZUL EM TODA EXTENSÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE   
   250ML   
 
 447 106.05.0041-6 SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICO / MEDIASTINAL Nº12 CJ 100,000 
   COMPOSTO POR DRENO TUBULAR EM PVC   
   CRISTAL,SILICONIZADO C/ FILAMENTO RADIOPACO NA COR   
   AZUL EM TODA EXTENSÃO; FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES DE   
   250ML   
 
 448 106.05.0042-4 EXTENSOR COM VALVULA ANTIRREFLUXO PARA INJECAO DE PC 6.000,000 
   CONTRASTE - Tubo extensor para linha de infusão de   
   contraste, com válvula antirefluxo, via única,   
   suporta pressão de até 300 psi, confeccionado em PVC,   
   flexível, transparente, com dimensões aproximadas:   
   comprimento mínimo de 20,0 cm, calibre 12 Fr. Na   
   extremidade distal possui conector macho reversível   
   com tampa protetora, conector proximal luer lock   
   compatível com os dispositivos de terapia intravenosa   
   no padrão 6%, conforme Norma Técnica NBR ISO   
   594:2003. Produto de uso único. Todo o conjunto deve   
   ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual íntegra que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde / ANVISA.   
 
 449 106.05.0043-2 Fio guia para angiografia hidrofílico, núcleo PC 200,000 
   confeccionado em nitinol com recobrimento hidrofílico   
   em toda a corda, ponta maleável angulada, radiopaco.   
   Dimensões: calibre 0,035", comprimento de 260 cm.   
   Acompanha capa plástica protetora com conector distal   
   universal para seringas. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser estéril, de uso único. Embalagem   
   individual em papel grau cirúrgico com abertura em   
   pétala, contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, número do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 450 106.05.0045-9 Fio guia para angiografia hidrofílico, núcleo PC 2.000,000 
   confeccionado em nitinol com recobrimento hidrofílico   
   em toda a corda, ponta maleável angulada, radiopaco.   
   Dimensões: calibre 0,035", comprimento 180,0 cm.   
   Acompanha capa plástica protetora com conector distal   
   universal para seringas. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 451 106.05.0046-7 DRENO NASOBILIAR 7 FR - Cateter de drenagem PC 100,000 
   nasobiliar, confeccionado em polietileno, tipo   
   standard com ponta pigtail e 09 orificios laterais,   
   semi-flexível, radiopaco, calibre 7 fr, comprimento   
   aproximado 250,0 cm. Fio guia recomendado 0,035".   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
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 íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, 
 contendo externamente dados de identificação, 
 procedência, orientação de uso, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, data 
 de validade do produto e registro no Ministério da 
 Saúde / ANVISA. 
 
 452 106.05.0047-5 DRENO NASOBILIAR 10 FR - Cateter de drenagem PC 100,000 
   nasobiliar, confeccionado em polietileno, tipo   
   standard com ponta pigtail e 09 orificios laterais,   
   semi-flexível, radiopaco, calibre 10 fr, comprimento   
   aproximado 290,0 cm. Fio guia recomendado 0,052".   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 453 106.05.0048-3 Fio guia para uso em CPRE (Colangeopancreatografia PC 100,000 
   Endoscópica Retrógrada), confeccionado em nitinol,   
   hidrofílico, comprimento entre 400 e 480 cm, diâmetro   
   externo 0.025?, radiopaco, com marcas coloridas para   
   facilitar a visualização, ponta reta, flexível,   
   resistente a dobras, autoclavável, que suporte   
   temperatura até 134° C. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, data de validade do produto e registro   
   no Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 454 106.05.0049-1 Fio guia para uso em CPRE (Colangeopancreatografia PC 100,000 
   Endoscópica Retrógrada), confeccionado em nitinol,   
   hidrofílico, comprimento entre 400 e 480 cm, diâmetro   
   externo 0.035?, radiopaco, com marcas coloridas para   
   facilitar a visualização, ponta reta, flexível,   
   resistente a dobras, autoclavável, que suporte   
   temperatura até 134° C. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, data de validade do produto e registro   
   no Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 455 106.05.0050-5 Introdutor para punção intravenosa periférica PC 200,000 
   neonatal e inserção de cateter venoso central de   
   inserção periférica (PICC) de 1.9 Fr, composto por   
   agulha e cateter de polietileno, do tipo bi-partível.   
   Dimensões: calibre 26 G (1.9 Fr) x 1,9 cm de   
   comprimento. Produto de uso único. Todo o conjunto   
   deve ser apirogênico, atóxico e estéril. Embalagem   
   individual que permita sua abertura de forma   
   asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no Ministério   
   da Saúde/ANVISA.   
 
 456 106.06.0001-1 SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL, C/ VALVULA INTERMITENTE PC 38.000,000 
   P/ PRESSAO NEGATIVA, ESTERILIZADA, No 12   
 
 457 106.06.0002-0 CANULA DE GUEDEL, DE PLASTICO,  EXTRA-GRANDE,  N. 4, PC 500,000 
   ADULTO   
 
 458 106.06.0003-8 SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL, C/ VALVULA INTERMITENTE PC 24.000,000 
   P/ PRESSAO NEGATIVA, ESTERILIZADA, N. 14   
 
 459 106.06.0004-6 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,0 MM - tubo PC 200,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 4,0 mm, diâmetro   
   externo 5,5 mm, comprimento 210,0 mm.  Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
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 proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível 
 com as conexões do circuito de oxigenioterapia. 
 Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do 
 tubo, graduado com linhas de referência e marcas de 
 profundidade que se estendem por todo o comprimento 
 do tubo da extremidade distal em direção à 
 extremidade proximal do conector. A ponta distal é 
 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso 
 único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico 
 e estéril. Embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no ministério da saúde / anvisa. 
 
 460 106.06.0005-4 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5,0 MM - tubo PC 200,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 5,0 mm, diâmetro   
   externo 6,8 mm, comprimento 250,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 461 106.06.0007-X CANULA DE GUEDEL, DE PLASTICO, GRANDE, N. 3,  ADULTO PC 500,000  
 462 106.06.0008-9 CANULA DE GUEDEL, DE PLASTICO, MEDIA, N. 2, PC 100,000 
   ADOLESCENTE   
 
 463 106.06.0009-7 CANULA DE GUEDEL, DE PLASTICO, PEQUENA,  N. 1, PC 200,000 
   INFANTIL   
 
 464 106.06.0010-X CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 0, DIÂMETRO PC 100,000 
   0,06MM STANDARD   
 
 465 106.06.0013-5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 03, DIÂMETRO PC 200,000 
   0,09MM STANDARD   
 
 466 106.06.0014-3 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 04, DIÂMETRO PC 200,000 
   0,10MM STANDARD   
 
 467 106.06.0015-1 "Cânula de traqueostomia número 5, Standard, curta PC 200,000 
   (medindo aproximadamente 11mmx8cm), totalmente   
   inoxidável, composto de três partes: cânula interna   
   de inox com conexão giratória fenestrada para trava;   
   cânula externa inoxidável com trava e aba com   
   aberturas laterais para fixação da cânula, obturador   
   em inox. Não deve provocar oxidação. Embalado   
   individualmente, material não estéril. Registro no   
   Ministério da Saúde"   
 
 468 106.06.0016-0 "Cânula de traqueostomia número 6, Standard, curta PC 100,000 
   (medindo aproximadamente 12mmx8cm), totalmente   
   inoxidável, composto de três partes: cânula interna   
   de inox com conexão giratória fenestrada para trava;   
   cânula externa inoxidável com trava e aba com   
   aberturas laterais para fixação da cânula, obturador   
   em inox. Não deve provocar oxidação. Embalado   
   individualmente, material não estéril. Registro no   
   Ministério da Saúde"   
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 469 106.06.0017-8 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 8,0 MM - PC 600,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 8,0 mm, diâmetro externo 11,0 a 11,3 mm (33   
   fr), comprimento do tubo 76,0 a 81,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, mandril auxiliar   
   à introdução com extremidade olivar, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 28,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 470 106.06.0020-8 CÂNULA PARA BIÓPSIA E ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA - 08 PC 100,000 
   GA X 150 MM   
 
 471 106.06.0024-X SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 500,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   12, 2 VIAS, 30 ML   
 
 472 106.06.0029-1 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 800,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   20, C/ 3 VIAS, DE 30 ML   
 
 473 106.06.0030-5 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 200,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   22, 3 VIAS, 30 ML   
 
 474 106.06.0031-3 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 100,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   24, 3 VIAS, 30 ML   
 
 475 106.06.0032-1 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 200,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   26, 3 VIAS, 30 ML   
 
 476 106.06.0033-0 SONDA DE FOUCHET-BORRACHA P/LAV.ESTOM.N.10 PC 200,000  
 477 106.06.0034-8 CÂNULA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL N. 2,0 - TUBO EM PC 100,000 
   PVC ESPECIAL, ATÓXICO, SILICONIZADO, RADIOPACO, UMA   
   VIA, CURVADO ANATOMICAMENTE, PONTA DISTAL BISELADA,   
   INDICAÇÃO DO DIÂMETRO NO CORPO DO TUBO (GRADUADO),   
   EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E   
   FILME DE POLIÉSTER E POLIETILENO.   
 
 478 106.06.0036-4 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 3,5 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 3,5 mm, diâmetro externo 4,9 a 5,3 mm,   
   comprimento do tubo 39,0 a 47,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 11,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
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 em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 ministério da saúde. produto apirogênico e estéril, 
 de uso único. 
 
 479 106.06.0037-2 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 4,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 4,0 mm, diâmetro externo 5,5 a 5,9 mm,   
   comprimento do tubo 43,0 a 54,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 12,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 480 106.06.0038-X CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 4,5 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 4,5 mm, diâmetro externo 6,2 a 6,5 mm,   
   comprimento do tubo 46,0 a 54,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 14,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 481 106.06.0039-9 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 5,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 5,0 mm, diâmetro externo 6,9 a 7,0 mm,   
   comprimento do tubo 50,0 a 57,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 14,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
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 esterilizado em óxido de etileno, embalado 
 individualmente em papel grau cirúrgico com abertura 
 em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 ministério da saúde. produto apirogênico e estéril, 
 de uso único. 
 
 482 106.06.0040-2 SONDA DE MALECOT, N. 24, C/ 4 ASAS PC 100,000  
 483 106.06.0041-X SONDA DE MALECOT, N. 28, C/ 4 ASAS PC 100,000  
 484 106.06.0042-9 SONDA DE MALECOT, N. 30, C/ 4 ASAS PC 100,000  
 485 106.06.0043-7 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 5,5 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 5,5 mm, diâmetro externo 7,5 mm, comprimento   
   do tubo 58,0 mm. conexão de encaixe de 15,0 mm   
   compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, hastes de fixação macias e   
   flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente e   
   cadarço para fixação. deve conter impressão do número   
   da cânula na haste de fixação em local de fácil   
   visibilidade. cânula com angulação de 95° (graus)   
   para se adequar à anatomia da traqueia. ponta distal   
   é arredondada. no corpo da cânula há um balão de   
   baixa pressão e alto volume com diâmetro aproximado   
   de 15,0 mm destinado à insuflação de ar. o balão é   
   controlado por outro balão piloto que possui válvula   
   de segurança com encaixe para seringas luer e   
   luer-lock. todo o conjunto deve ser esterilizado em   
   óxido de etileno, embalado individualmente em papel   
   grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo dados   
   de identificação, procedência, tipo de esterilização,   
   nº do lote, data de fabricação, validade do produto e   
   registro no ministério da saúde. produto apirogênico   
   e estéril, de uso único.   
 
 486 106.06.0045-3 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 6,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 6,0 mm, diâmetro externo 8,3 a 8,7 mm,   
   comprimento do tubo 55,0 a 64,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, mandril auxiliar   
   à introdução com extremidade olivar, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 19,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 487 106.06.0046-1 SONDA DE PEZZER, N. 24 PC 100,000  
 488 106.06.0048-8 SONDA DE PEZZER, N. 28 PC 100,000  
 489 106.06.0054-2 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 6,5 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 6,5 mm, diâmetro externo 8,7 mm, comprimento   
   do tubo 64,0 mm. conexão de encaixe de 15,0 mm   
   compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, mandril auxiliar à   
   introdução com extremidade olivar, hastes de fixação   
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 macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao 
 paciente e cadarço para fixação. deve conter 
 impressão do número da cânula na haste de fixação em 
 local de fácil visibilidade. cânula com angulação de 
 90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da 
 traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com 
 diâmetro aproximado de 19,0 mm destinado à insuflação 
 de ar. o balão é controlado por outro balão piloto 
 que possui válvula de segurança com encaixe para 
 seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser 
 esterilizado em óxido de etileno, embalado 
 individualmente em papel grau cirúrgico com abertura 
 em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 ministério da saúde. produto apirogênico e estéril, 
 de uso único. 
 
 490 106.06.0055-X CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 7,0 MM - PC 200,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 7,0 mm, diâmetro externo 9,7 a 10,0 mm (29   
   fr), comprimento do tubo 65,0 a 70,0 mm. conexão de   
   encaixe de 15,0 mm compatível com as conexões do   
   circuito de oxigenioterapia. possui linha radiopaca   
   contínua ao longo do eixo da cânula, mandril auxiliar   
   à introdução com extremidade olivar, hastes de   
   fixação macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 21,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 491 106.06.0057-7 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 8,5 MM - PC 200,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 8,5 mm, diâmetro externo 11,3 mm, comprimento   
   do tubo 81,0 mm. conexão de encaixe de 15,0 mm   
   compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, mandril auxiliar à   
   introdução com extremidade olivar, hastes de fixação   
   macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da   
   traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com   
   diâmetro aproximado de 28,0 mm destinado à insuflação   
   de ar. o balão é controlado por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 492 106.06.0058-5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,0 MM - tubo PC 400,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 6,0 mm, diâmetro   
   externo 8,2 mm, comprimento 290,0 mm. Confeccionado   
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 em pvc (cloreto de polivinila) termossensível, 
 siliconizado e maleável, isento de látex, paredes 
 finas e resistentes, transparente, arredondado e 
 curvado anatomicamente. Contém impressão do número da 
 cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta 
 proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível 
 com as conexões do circuito de oxigenioterapia. 
 Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do 
 tubo, graduado com linhas de referência e marcas de 
 profundidade que se estendem por todo o comprimento 
 do tubo da extremidade distal em direção à 
 extremidade proximal do conector. A ponta distal é 
 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A 
 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 que possui válvula de segurança com encaixe para 
 seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. 
 Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e 
 estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua 
 abertura de forma asséptica, contendo externamente 
 dados de identificação, procedência, orientação de 
 uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. 
 
 493 106.06.0059-3 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 6,5 MM - tubo PC 300,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 6,5 mm, diâmetro   
   externo 8,8 mm, comprimento 300,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 494 106.06.0060-7 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,0 MM - tubo PC 1.300,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 7,0 mm, diâmetro   
   externo 9,6 mm, comprimento 310,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
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 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 que possui válvula de segurança com encaixe para 
 seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. 
 Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e 
 estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua 
 abertura de forma asséptica, contendo externamente 
 dados de identificação, procedência, orientação de 
 uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. 
 
 495 106.06.0061-5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5 MM - tubo PC 1.900,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 7,5 mm, diâmetro   
   externo 10,2 mm, comprimento 320,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 496 106.06.0062-3 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,0 MM - tubo PC 1.600,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 8,0 mm, diâmetro   
   externo 11,0 mm, comprimento 330,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 497 106.06.0063-1 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC COM BALÃO 9,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 9,0 mm, diâmetro externo 12,4 a 12,7 mm (37   
   fr), comprimento do tubo 87,0 mm. conexão de encaixe   
   de 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   



 

 

FAEPU - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA Página: 71 de 89  
LCTR06            LISTA DE COMPRAS - PEDIDO 809/2018 Data: 22/03/2018 10:29 
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 oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao 
 longo do eixo da cânula, mandril auxiliar à 
 introdução com extremidade olivar, hastes de fixação 
 macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao 
 paciente e cadarço para fixação. deve conter 
 impressão do número da cânula na haste de fixação em 
 local de fácil visibilidade. cânula com angulação de 
 90° a 95° (graus) para se adequar à anatomia da 
 traqueia. ponta distal é arredondada. no corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume com 
 diâmetro aproximado de 28,0 mm destinado à insuflação 
 de ar. o balão é controlado por outro balão piloto 
 que possui válvula de segurança com encaixe para 
 seringas luer e luer-lock. todo o conjunto deve ser 
 esterilizado em óxido de etileno, embalado 
 individualmente em papel grau cirúrgico com abertura 
 em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 ministério da saúde. produto apirogênico e estéril, 
 de uso único. 
 
 498 106.06.0068-2 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5,5 MM - tubo PC 200,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 5,5 mm, diâmetro   
   externo 7,4 mm, comprimento 280,0 mm.  Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 499 106.06.0069-X SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 4, EMBALAGEM PC 200,000 
   INDIVIDUAL   
 
 500 106.06.0071-2 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 6, EMBALAGEM PC 400,000 
   INDIVIDUAL)   
 
 501 106.06.0072-X SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 8, EMBALAGEM PC 600,000 
   INDIVIDUAL   
 
 502 106.06.0073-9 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 10,  EMBALAGEM PC 300,000 
   INDIVIDUAL   
 
 503 106.06.0074-7 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 12,  EMBALAGEM PC 300,000 
   INDIVIDUAL   
 
 504 106.06.0075-5 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 14,  EMBALAGEM PC 300,000 
   INDIVIDUAL   
 
 505 106.06.0076-3 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 16,  EMBALAGEM PC 800,000 
   INDIVIDUAL   
 
 506 106.06.0077-1 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 18,  EMBALAGEM PC 1.200,000 
   INDIVIDUAL   
 
 507 106.06.0078-0 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 20,  EMBALAGEM PC 1.600,000 
   INDIVIDUAL   
 
 508 106.06.0079-8 SONDA LEVINE, LONGA, ESTERIL, N. 22,  EMBALAGEM PC 800,000 
   INDIVIDUAL   
 
 509 106.06.0081-0 TUBO ENDOTRAQUEAL NORTE NASAL PREFORMADA COM BALÃO PC 200,000 
   6,5 MM - tubo endotraqueal norte nasal pré-formada   
   com balão, calibre 6,5 mm, formato anatômico curvada   
   em "s". confeccionado em pvc termossensível   
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 siliconizado e maleável, linha radiopaca contínua, 
 graduado com marcador de profundidade, ponta distal 
 biselada com bordas arredondadas, atraumático, com 
 orifício murphy, com balão profile de baixa pressão e 
 alto volume, balão de controle, conector com encaixe 
 para seringas luer-lock. todo o conjunto deve ser 
 esterilizado em oxido de etileno, embalado 
 individualmente em papel grau cirúrgico com abertura 
 em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data 
 de fabricação, validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e 
 estéril, de uso único. 
 
 510 106.06.0082-8 TUBO ENDOTRAQUEAL NORTE NASAL PREFORMADA COM BALÃO PC 200,000 
   7,0 MM - tubo endotraqueal norte nasal pré-formada   
   com balão, calibre 7,0 mm, formato anatômico curvada   
   em "s". confeccionado em pvc termossensível   
   siliconizado e maleável, linha radiopaca contínua,   
   graduado com marcador de profundidade, ponta distal   
   biselada com bordas arredondadas, atraumático, com   
   orifício murphy, com balão profile de baixa pressão e   
   alto volume, balão de controle, conector com encaixe   
   para seringas luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em oxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 511 106.06.0083-6 TUBO ENDOTRAQUEAL NORTE NASAL PREFORMADA COM BALÃO PC 300,000 
   7,5 MM - tubo endotraqueal norte nasal pré-formada   
   com balão, calibre 7,5 mm, formato anatômico curvada   
   em "s". confeccionado em pvc termossensível   
   siliconizado e maleável, linha radiopaca contínua,   
   graduado com marcador de profundidade, ponta distal   
   biselada com bordas arredondadas, atraumático, com   
   orifício murphy, com balão profile de baixa pressão e   
   alto volume, balão de controle, conector com encaixe   
   para seringas luer-lock. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa. produto apirogênico e   
   estéril, de uso único.   
 
 512 106.06.0087-9 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 14,  EMBALAGEM PC 200,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 513 106.06.0088-7 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 16,  EMBALAGEM PC 200,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 514 106.06.0089-5 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 18,  EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 515 106.06.0090-9 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 20,  EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 516 106.06.0091-7 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 22,  EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 517 106.06.0092-5 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 24,  EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 518 106.06.0093-3 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 26,  EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 519 106.06.0094-1 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 28 EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 520 106.06.0095-0 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 30,  EMBALAGEM PC 100,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 521 106.06.0096-8 SONDA RETAL NELATON, ESTERIL, N. 32,  EMBALAGEM PC 200,000 
   INDIVIDUAL, ESTERELIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENIO   
 
 522 106.06.0097-6 SONDA DE VITRECTOMIA POSTERIOR 23 GAUGE PC 100,000  
 523 106.06.0098-4 SONDA DE ENDOLASER RETA 23 GAUGE, DESCARTÁVEL, PC 100,000 
   COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM   
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 INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA 
 ASSÉPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER 
 À LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. 
 
 524 106.06.0099-2 SONDA TIPO KHER, N. 12 PC 100,000  
 525 106.06.0100-0 SONDA TIPO KHER, N. 14 PC 100,000  
 526 106.06.0101-8 SONDA TIPO KHER, N. 16 PC 100,000  
 527 106.06.0104-2 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 4, EMBALAGEM PC 9.200,000 
   INDIVIDUAL   
 
 528 106.06.0105-X SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 6, EMBALAGEM PC 8.500,000 
   INDIVIDUAL   
 
 529 106.06.0106-9 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 8, EMBALAGEM PC 15.000,000 
   INDIVIDUAL   
 
 530 106.06.0107-7 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 10,  EMBALAGEM PC 5.500,000 
   INDIVIDUAL   
 
 531 106.06.0108-5 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 12,  EMBALAGEM PC 5.200,000 
   INDIVIDUAL   
 
 532 106.06.0109-3 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 14,  EMBALAGEM PC 2.900,000 
   INDIVIDUAL   
 
 533 106.06.0110-7 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 16,  EMBALAGEM PC 1.600,000 
   INDIVIDUAL   
 
 534 106.06.0111-5 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 18,  EMBALAGEM PC 800,000 
   INDIVIDUAL   
 
 535 106.06.0112-3 SONDA URETRAL NELATON, ESTERIL, N. 20,  EMBALAGEM PC 900,000 
   INDIVIDUAL   
 
 536 106.06.0114-0 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,0 MM - tubo PC 300,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 3,0 mm, diâmetro   
   externo 4,2 mm, comprimento 170,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 537 106.06.0115-8 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3,5 MM - tubo PC 500,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 3,5 mm, diâmetro   
   externo 4,8 mm, comprimento 190,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
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 e estéril. Embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no ministério da saúde / anvisa. 
 
 538 106.06.0117-4 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 2,5 MM - tubo PC 200,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 2,5 mm, diâmetro   
   externo 3,4 mm, comprimento 150,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 539 106.06.0120-4 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 600,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   10, 2 VIAS, 5 ML   
 
 540 106.06.0121-2 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 3.500,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   14, 2 VIAS, 30 ML   
 
 541 106.06.0123-9 SONDA SENGSTAKEN BLAKEMORE N. 18, C/ 3 VIAS PC 100,000  
 542 106.06.0124-7 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 02, DIÂMETRO PC 100,000 
   0,08MM STANDARD   
 
 543 106.06.0125-5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL, Nº 01, DIÂMETRO PC 100,000 
   0,07MM STANDARD   
 
 544 106.06.0127-1 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 2.900,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   16, 2 VIAS, 30 ML   
 
 545 106.06.0128-0 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 2.400,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   18, 2 VIAS, 30 ML   
 
 546 106.06.0129-8 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 800,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   20, 2 VIAS, 30 ML   
 
 547 106.06.0130-1 SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, em tubo de silicone grau PC 2.200,000 
   farmacêutico branco, flexivel, radiopaco, atóxico,   
   peso de tungstênio para facilitar a migração e   
   sustentação da sonda no estômago e/ou duodeno.   
   extremidade proximal em "Y" confeccionada em peça   
   única, permitindo ajuste de todos os tipos de equipo.   
   acompanhada de fio guia (MANDRIL) de aço inoxidável e   
   lubrificante para retirada do guia. Calibre 12,   
   comprimento 120 CM., embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico.   
 
 548 106.06.0131-0 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8,5 MM - tubo PC 700,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 8,5 mm, diâmetro   
   externo 11,6 mm, comprimento 330,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
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 com as conexões do circuito de oxigenioterapia. 
 Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do 
 tubo, graduado com linhas de referência e marcas de 
 profundidade que se estendem por todo o comprimento 
 do tubo da extremidade distal em direção à 
 extremidade proximal do conector. A ponta distal é 
 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A 
 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 que possui válvula de segurança com encaixe para 
 seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. 
 Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e 
 estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua 
 abertura de forma asséptica, contendo externamente 
 dados de identificação, procedência, orientação de 
 uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. 
 
 549 106.06.0132-8 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9,0 MM - tubo PC 300,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 9,0 mm, diâmetro   
   externo 12,3 mm, comprimento 330,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 550 106.06.0135-2 SONDA DE FOLLEY EM LATEX PURISSIMO, SILICONIZADA, PC 400,000 
   ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO,  N.   
   8, 2 VIAS, 3 ML   
 
 551 106.06.0137-9 SONDA NASO-ENTERAL, TAMANHO 6,5 FR, COM PONTA DE PC 100,000 
   TUNGSTÊNIO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, RADIOPACO   
   EM TODA SUA EXTENSÃO, COM MARCAÇÕES DE 10 CM,   
   COMPRIMENTO 50 CM, GUIA SEMI-RÍGIDA EM AÇO INOX,   
   PONTA DISTAL FECHADA COM 3 ORIFÍCIOS CIRCULARES   
   LATERAIS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL   
   EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA.   
 
 552 106.06.0139-5 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 6,5 MM - tubo PC 100,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 6,5 mm, diâmetro   
   externo 8,8 mm, comprimento 300,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
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 extremidade proximal do conector. A ponta distal é 
 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso 
 único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico 
 e estéril. Embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no ministério da saúde / anvisa. 
 
 553 106.06.0142-5 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4,5 MM - tubo PC 400,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 4,5 mm, diâmetro   
   externo 6,2 mm, comprimento 230,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 554 106.06.0148-4 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 6,0 MM - tubo PC 100,000 
   endotraqueal sem balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 6,0 mm, diâmetro   
   externo 8,2 mm, comprimento 290,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no ministério da saúde / anvisa.   
 
 555 106.06.0149-2 SONDA SENGSTAKEN BLAKMORE N. 14, C/ 3 VIAS PC 100,000  
 556 106.06.0150-6 SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL, DE POLIURETANO PC 100,000 
   MACIO/FLEXIVEL, RADIOPACA,  C/ MANDRIL ACO INOX,   
   CONEXAO LUER-LOCK INVERTIDO, CALIBRE CH 8, DIAM. EXT.   
   2.8 MM, DIAM. INT. 2.1 MM, COMPRIMENTO 60 CM,   
   PEDIATRICA   
 
 557 106.06.0152-2 SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL, DE POLIURETANO PC 200,000 
   MACIO/FLEXIVEL, RADIOPACA,  C/ MANDRIL ACO INOX,   
   CONEXAO LUER-LOCK INVERTIDO, CALIBRE CH 8, DIAM. EXT.   
   2.8 MM, DIAM. INT. 2.1 MM, COMPRIMENTO 120 CM   
 
 558 106.06.0153-X CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 3,5 MM - PC 100,000 
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 confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico, 
 siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro 
 interno 3,5 mm, diâmetro externo 4,9 mm (15 fr), 
 comprimento do tubo 39,0 mm. conexão de encaixe de 
 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de 
 oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao 
 longo do eixo da cânula, hastes de fixação macias e 
 flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente e 
 cadarço para fixação. deve conter impressão do número 
 da cânula na haste de fixação em local de fácil 
 visibilidade. cânula com angulação de 90° (graus) 
 para se adequar à anatomia da traqueia. ponta distal 
 é arredondada. todo o conjunto deve ser esterilizado 
 em óxido de etileno, embalado individualmente em 
 papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo 
 dados de identificação, procedência, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 validade do produto e registro no ministério da 
 saúde. produto apirogênico e estéril, de uso único. 
 
 559 106.06.0154-9 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 4,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 4,0 mm, diâmetro externo 5,5 mm (17 fr),   
   comprimento do tubo 43,0 mm. conexão de encaixe de   
   15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, hastes de fixação macias e   
   flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente e   
   cadarço para fixação. deve conter impressão do número   
   da cânula na haste de fixação em local de fácil   
   visibilidade. cânula com angulação de 90° (graus)   
   para se adequar à anatomia da traqueia. ponta distal   
   é arredondada. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da   
   saúde. produto apirogênico e estéril, de uso único.   
 
 560 106.06.0155-7 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 4,5 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 4,5 mm, diâmetro externo 6,2 mm (19 fr),   
   comprimento do tubo 46,0 mm. conexão de encaixe de   
   15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, hastes de fixação macias e   
   flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente e   
   cadarço para fixação. deve conter impressão do número   
   da cânula na haste de fixação em local de fácil   
   visibilidade. cânula com angulação de 90° (graus)   
   para se adequar à anatomia da traqueia. ponta distal   
   é arredondada. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   validade do produto e registro no ministério da   
   saúde. produto apirogênico e estéril, de uso único.   
 561 106.06.0156-5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 5,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 5,0 mm, diâmetro externo 6,9 mm (21 fr),   
   comprimento do tubo 50,0 mm. conexão de encaixe de   
   15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, hastes de fixação macias e   
   flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente e   
   cadarço para fixação. deve conter impressão do número   
   da cânula na haste de fixação em local de fácil   
   visibilidade. cânula com angulação de 90° (graus)   
   para se adequar à anatomia da traqueia. ponta distal   
   é arredondada. todo o conjunto deve ser esterilizado   
   em óxido de etileno, embalado individualmente em   
   papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo   
   dados de identificação, procedência, tipo de   
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 esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 validade do produto e registro no ministério da 
 saúde. produto apirogênico e estéril, de uso único. 
 
 562 106.06.0157-3 CANULA DE HIDROSSECÇÃO 27 GA - AGULHA CURVA ESTÉRIL PC 300,000  
 563 106.06.0158-1 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 6,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 6,0 mm, diâmetro externo 8,3 mm (25 fr),   
   comprimento do tubo 55,0 mm. conexão de encaixe de   
   15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, mandril auxiliar à   
   introdução com extremidade olivar, hastes de fixação   
   macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° (graus) para se adequar à anatomia da traqueia.   
   ponta distal é arredondada. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 564 106.06.0159-0 CANULA DE HIDROSSECÇÃO 25 GA - AGULHA CURVA ESTÉRIL PC 800,000  
 565 106.06.0160-3 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 7,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 7,0 mm, diâmetro externo 9,7 mm (29 fr),   
   comprimento do tubo 65,0 mm. conexão de encaixe de   
   15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, mandril auxiliar à   
   introdução com extremidade olivar, hastes de fixação   
   macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° (graus) para se adequar à anatomia da traqueia.   
   ponta distal é arredondada. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 566 106.06.0161-1 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 7,5 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
   interno 7,5 mm, diâmetro externo 10,4 mm (31 fr),   
   comprimento do tubo 71,0 mm. conexão de encaixe de   
   15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo da cânula, mandril auxiliar à   
   introdução com extremidade olivar, hastes de fixação   
   macias e flexíveis que podem ser ajustadas ao   
   paciente e cadarço para fixação. deve conter   
   impressão do número da cânula na haste de fixação em   
   local de fácil visibilidade. cânula com angulação de   
   90° (graus) para se adequar à anatomia da traqueia.   
   ponta distal é arredondada. todo o conjunto deve ser   
   esterilizado em óxido de etileno, embalado   
   individualmente em papel grau cirúrgico com abertura   
   em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, nº do lote, data   
   de fabricação, validade do produto e registro no   
   ministério da saúde. produto apirogênico e estéril,   
   de uso único.   
 
 567 106.06.0162-0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO 3,0 MM - PC 100,000 
   confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) atóxico,   
   siliconizada, com dimensões aproximadas: diâmetro   
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 interno 3,0 mm, diâmetro externo 4,2 mm (13 fr), 
 comprimento do tubo 35,0 mm. conexão de encaixe de 
 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de 
 oxigenioterapia. possui linha radiopaca contínua ao 
 longo do eixo da cânula, hastes de fixação macias e 
 flexíveis que podem ser ajustadas ao paciente e 
 cadarço para fixação. deve conter impressão do número 
 da cânula na haste de fixação em local de fácil 
 visibilidade. cânula com angulação de 90° (graus) 
 para se adequar à anatomia da traqueia. ponta distal 
 é arredondada. todo o conjunto deve ser esterilizado 
 em óxido de etileno, embalado individualmente em 
 papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo 
 dados de identificação, procedência, tipo de 
 esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 validade do produto e registro no ministério da 
 saúde. produto apirogênico e estéril, de uso único. 
 
 568 106.06.0167-X TUBO TRAQUEAL EM T ADULTO - GRANDE 12MM PC 100,000  
 569 106.06.0168-9 TUBO TRAQUEAL EM T MEDIO 10MM PC 100,000  
 570 106.06.0169-7 TUBO TRAQUEAL EM T PEQUENO 8MM PC 100,000  
 571 106.06.0170-X SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 PARA TUBO PC 200,000 
   ENDOTRAQUEAL - Sistema fechado de aspiração traqueal   
   para uso em tubo endotraqueal, de calibre 6 Fr. Peças   
   confeccionadas em polipropileno, polietileno, PVC e   
   silicone. Contém sonda de silicone flexível,   
   transparente, graduada, medindo 30,5 cm de   
   comprimento com 2,0 mm de diâmetro externo, ponta   
   arredondada com orifícios laterais e distal. Possui   
   luva em plástico no corpo da sonda. Adaptador com   
   conexão em "Y" de 2,5; 3,0 e 3,5 mm. A extremidade   
   distal contém válvula ergonômica para controle do   
   vácuo com trava de segurança, conector de vácuo com   
   tampa protetora. A extremidade proximal contém câmara   
   fechada para isolar a sonda, câmara de limpeza   
   fechada, via de instilação para fluidificação de   
   secreção e limpeza interna da sonda. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril, embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 572 106.06.0171-9 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 PARA TUBO PC 100,000 
   ENDOTRAQUEAL - Sistema fechado de aspiração traqueal   
   para uso em tubo endotraqueal, de calibre 8 Fr. Peças   
   confeccionadas em polipropileno, polietileno, PVC e   
   silicone. Contém sonda de silicone flexível,   
   transparente, graduada, medindo 30,5 cm de   
   comprimento com 2,6 mm de diâmetro externo, ponta   
   arredondada com orifícios laterais e distal. Possui   
   luva em plástico no corpo da sonda. Adaptador com   
   conexão em "Y" de 3,0; 3,5 e 4,0 mm. A extremidade   
   distal contém válvula ergonômica para controle do   
   vácuo com trava de segurança, conector de vácuo com   
   tampa protetora. A extremidade proximal contém câmara   
   fechada para isolar a sonda, câmara de limpeza   
   fechada, via de instilação para fluidificação de   
   secreção e limpeza interna da sonda. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril, embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 573 106.06.0172-7 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 PARA TUBO PC 100,000 
   ENDOTRAQUEAL - Sistema fechado de aspiração traqueal   
   para uso em tubo endotraqueal, de calibre 10 Fr.   
   Peças confeccionadas em polipropileno, polietileno,   
   PVC e silicone. Contém sonda de silicone flexível,   
   transparente, graduada, medindo 40,5 cm de   
   comprimento com 3,3 mm de diâmetro externo, ponta   
   arredondada com orifícios laterais e distal. Possui   
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 luva em plástico no corpo da sonda. Adaptador com 
 conexão em "Y" de 4,5; 5,0 e 5,5 mm. A extremidade 
 distal contém válvula ergonômica para controle do 
 vácuo com trava de segurança, conector de vácuo com 
 tampa protetora. A extremidade proximal contém câmara 
 fechada para isolar a sonda, câmara de limpeza 
 fechada, via de instilação para fluidificação de 
 secreção e limpeza interna da sonda. Produto de uso 
 único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico 
 e estéril, embalagem individual íntegra que permita 
 sua abertura de forma asséptica, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, 
 orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, 
 data de fabricação, data de validade do produto e 
 registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 574 106.06.0173-5 SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 PARA TUBO PC 100,000 
   ENDOTRAQUEAL - Sistema fechado de aspiração traqueal   
   para uso em tubo endotraqueal, de calibre 12 Fr com   
   selo PEEP (pressão positiva expiratória final). Peças   
   confeccionadas em polipropileno, polietileno, PVC e   
   silicone. Contém sonda de silicone flexível,   
   transparente, graduada, medindo 54,0 cm de   
   comprimento com 4,0 mm de diâmetro externo, ponta   
   arredondada com orifícios laterais e distal. Possui   
   luva em plástico no corpo da sonda. Adaptador com   
   conexão em "T". A extremidade distal contém válvula   
   ergonômica para controle do vácuo com trava de   
   segurança, conector de vácuo com tampa protetora. A   
   extremidade proximal contém via de instilação para   
   fluidificação de secreção e limpeza interna da sonda,   
   câmara de limpeza fechada para isolar a sonda com   
   porta de lavagem unidirecional e vedação dupla.   
   Produto de uso único. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico, atóxico e estéril, embalagem individual   
   íntegra que permita sua abertura de forma asséptica,   
   contendo externamente dados de identificação,   
   procedência, orientação de uso, tipo de   
   esterilização, nº do lote, data de fabricação, data   
   de validade do produto e registro no Ministério da   
   Saúde / ANVISA.   
 
 575 106.06.0174-3 SONDA DE SENGSTAKEN BLAKMORE N. 16 3 VIAS PC 100,000  
 576 106.06.0175-1 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.06,DESCARTÁVEL,ESTÉRI PC 9.800,000 
   L,TRANSPARENTE,FLEXÍVEL,POLIVINIL   
   ATÓXICO,SILICONIZADA,C/ VÁLVULA INTERMITENTE   
   P/PRESSÃO NEGATIVA.EMB.INDIV.EM PAPEL GRAU   
   CIRÚRGICO,COM ABERTURA EM PÉTALA E REGISTRO DO   
   MINISTÉRIO DA SA   
 
 577 106.06.0176-0 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.08 DESCARTÁVEL, PC 15.000,000 
   ESTÉRIL,TRANSPARENTE, FLEXÍVEL,DE POLIVINIL   
   ATÓXICO,SILICONIZADA,CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE   
   PARA PRESSÃO NEGATIVA.EMBAL. INDIV. EM PAPEL GRAU   
   CIRÚRGICO,COM ABERTURA EM PÉTALA.REGISTRO MINISTE   
 
 578 106.06.0177-8 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.10 CONF.C/POLIVINIL PC 6.200,000 
   ATÓXICO,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,TRANSPARENTE,FLEXÍVEL   
   C/VÁLVULA INTERMITENTE P/PRESSÃO NEGATIVA.EMBALAGEM   
   INDIVIDUAL C/PAPEL GRAU CIRÚRGICO,ABERTURA EM PÉTALA,   
   REGISTRO MINISTÉRIO SAÚDE.   
 
 579 106.06.0178-6 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 300,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, opaco à radiação, com   
   dimensões aproximadas: diâmetro interno 7,0 mm e   
   comprimento 318,0 mm. Confeccionado em pvc (cloreto   
   de polivinila) termossensível, siliconizado e   
   flexível para adaptar-se a posição do paciente,   
   isento de látex, paredes resistentes, transparente,   
   arredondado e curvado anatomicamente. Contém   
   impressão do número da cânula em local de fácil   
   visibilidade. Na ponta proximal há conexão de encaixe   
   de 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. Possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo do tubo, graduado com linhas de   
   referência e marcas de profundidade que se estendem   
   por todo o comprimento do tubo da extremidade distal   
   em direção à extremidade proximal do conector. A   
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 ponta distal é biselada com angulação aproximada de 
 37,5° com bordas arredondadas, atraumático, com 
 orifício em sua extremidade distal ("olho de 
 murphy"). No corpo da cânula há um balão de baixa 
 pressão e alto volume. A pressão do balão é 
 controlada por outro balão piloto de pvc que possui 
 válvula de segurança com encaixe para seringas 
 luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. Todo o 
 conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril. 
 Embalagem individual íntegra que permita sua abertura 
 de forma asséptica, contendo externamente dados de 
 identificação, procedência, orientação de uso, tipo 
 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no ministério 
 da saúde / anvisa. 
 
 580 106.06.0179-4 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 300,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, opaco à radiação, com   
   dimensões aproximadas: diâmetro interno 7,5 mm e   
   comprimento 328,0 mm. Confeccionado em pvc (cloreto   
   de polivinila) termossensível, siliconizado e   
   flexível para adaptar-se a posição do paciente,   
   isento de látex, paredes resistentes, transparente,   
   arredondado e curvado anatomicamente. Contém   
   impressão do número da cânula em local de fácil   
   visibilidade. Na ponta proximal há conexão de encaixe   
   de 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. Possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo do tubo, graduado com linhas de   
   referência e marcas de profundidade que se estendem   
   por todo o comprimento do tubo da extremidade distal   
   em direção à extremidade proximal do conector. A   
   ponta distal é biselada com angulação aproximada de   
   37,5° com bordas arredondadas, atraumático, com   
   orifício em sua extremidade distal ("olho de   
   murphy"). No corpo da cânula há um balão de baixa   
   pressão e alto volume. A pressão do balão é   
   controlada por outro balão piloto de pvc que possui   
   válvula de segurança com encaixe para seringas   
   luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no ministério   
   da saúde / anvisa.   
 
 581 106.06.0180-8 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 300,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, opaco à radiação, com   
   dimensões aproximadas: diâmetro interno 8,0 mm e   
   comprimento 338,0 mm. Confeccionado em pvc (cloreto   
   de polivinila) termossensível, siliconizado e   
   flexível para adaptar-se a posição do paciente,   
   isento de látex, paredes resistentes, transparente,   
   arredondado e curvado anatomicamente. Contém   
   impressão do número da cânula em local de fácil   
   visibilidade. Na ponta proximal há conexão de encaixe   
   de 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. Possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo do tubo, graduado com linhas de   
   referência e marcas de profundidade que se estendem   
   por todo o comprimento do tubo da extremidade distal   
   em direção à extremidade proximal do conector. A   
   ponta distal é biselada com angulação aproximada de   
   37,5° com bordas arredondadas, atraumático, com   
   orifício em sua extremidade distal ("olho de   
   murphy"). No corpo da cânula há um balão de baixa   
   pressão e alto volume. A pressão do balão é   
   controlada por outro balão piloto de pvc que possui   
   válvula de segurança com encaixe para seringas   
   luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
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 de esterilização, nº do lote, data de fabricação, 
 data de validade do produto e registro no ministério 
 da saúde / anvisa. 
 
 582 106.06.0181-6 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, opaco à radiação, com   
   dimensões aproximadas: diâmetro interno 8,5 mm e   
   comprimento 338,0 mm. Confeccionado em pvc (cloreto   
   de polivinila) termossensível, siliconizado e   
   flexível para adaptar-se a posição do paciente,   
   isento de látex, paredes resistentes, transparente,   
   arredondado e curvado anatomicamente. Contém   
   impressão do número da cânula em local de fácil   
   visibilidade. Na ponta proximal há conexão de encaixe   
   de 15,0 mm compatível com as conexões do circuito de   
   oxigenioterapia. Possui linha radiopaca contínua ao   
   longo do eixo do tubo, graduado com linhas de   
   referência e marcas de profundidade que se estendem   
   por todo o comprimento do tubo da extremidade distal   
   em direção à extremidade proximal do conector. A   
   ponta distal é biselada com angulação aproximada de   
   37,5° com bordas arredondadas, atraumático, com   
   orifício em sua extremidade distal ("olho de   
   murphy"). No corpo da cânula há um balão de baixa   
   pressão e alto volume. A pressão do balão é   
   controlada por outro balão piloto de pvc que possui   
   válvula de segurança com encaixe para seringas   
   luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. Todo o   
   conjunto deve ser apirogênico, atóxico e estéril.   
   Embalagem individual íntegra que permita sua abertura   
   de forma asséptica, contendo externamente dados de   
   identificação, procedência, orientação de uso, tipo   
   de esterilização, nº do lote, data de fabricação,   
   data de validade do produto e registro no ministério   
   da saúde / anvisa.   
 
 583 106.06.0182-4 SONDA DE FOLLEY  N.6, 100% SILICONE, 2 VIAS PC 400,000  
 584 106.06.0183-2 Cânula de cardioplegia retrógrada, duplo lúmen, PC 200,000 
   confeccionada em poliuretano, dimensões: calibre 14   
   Fr, comprimento 32,0 cm, radiopaco. Em uma   
   extremidade a ponta é maleável e dispõe de múltiplos   
   orifícios de infusão e de uma abertura no lúmen para   
   monitorização de pressão, há um balão, com a   
   superfície texturizada, de baixa pressão e   
   auto-insuflável, situado ao redor do corpo (próximo   
   aos orifícios de fluxo). Na outra extremidade há   
   conector luer lock compatível com os dispositivos   
   padrão de terapia intravenosa, contém 01 pinça tipo   
   clamp (corta-fluxo), um lúmen de monitorização   
   separado se estende da cânula, chegando a uma   
   torneira de 3 vias. Acompanha estilete introdutor   
   (fio-guia) com apunhadura anatômica. Produto de uso   
   único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico   
   e estéril. Embalagem individual íntegra que permita   
   sua abertura de forma asséptica, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência,   
   orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote,   
   data de fabricação, data de validade do produto e   
   registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   
 
 585 106.06.0184-X SONDA DE GASTROSTOMIA N. 12, COM BALAO,COM ANEL DE PC 100,000 
   FIXACAO,MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA   
   QUE ASSEGURA O FECHAMENTO,RADIOPACO, 100% SILICONE   
 
 586 106.06.0185-9 SONDA DE GASTROSTOMIA N. 14,COM BALAO,COM ANEL DE PC 200,000 
   FIXACAO, MARCADA A CADA CM,DUAS ABERTURAS COM TAMPA   
   QUE ASSEGURA O FECHAMENTO,RADIOPACO 100% SILICONE   
 
 587 106.06.0186-7 SONDA DE GASTROSTOMIA N.16, COM BALAO COM ANEL DE PC 100,000 
   FIXACAO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA   
   QUE ASSEGURA O FECHAMENTO,RADIOPACO, 100% SILICONE   
 
 588 106.06.0187-5 SONDA DE GASTROSTOMIA N. 18,COM BALAO COM ANEL DE PC 200,000 
   FIXACAO,MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA   
   QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO 100% SILICONE   
 
 589 106.06.0188-3 SONDA DE GASTROSTOMIA N. 20 COM BALAO COM ANEL DE PC 300,000 
   FIXACAO, MARCADA A CADA CM, DUAS ABERTURAS COM TAMPA   
   QUE ASSEGURA O FECHAMENTO, RADIOPACO 100% SILICONE   
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 590 106.06.0189-1 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0 MM - tubo PC 300,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 4,0 mm, diâmetro   
   externo 5,5 mm, comprimento 210,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   
 591 106.06.0190-5 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,5 MM  - tubo PC 200,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 4,5 mm, diâmetro   
   externo 6,2 mm, comprimento 230,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 592 106.06.0191-3 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,0 MM - tubo PC 300,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 5,0 mm, diâmetro   
   externo 6,8 mm, comprimento 250,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
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 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A 
 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 que possui válvula de segurança com encaixe para 
 seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único. 
 Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e 
 estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua 
 abertura de forma asséptica, contendo externamente 
 dados de identificação, procedência, orientação de 
 uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. 
 593 106.06.0192-1 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5,5 MM - tubo PC 200,000 
   endotraqueal com balão, uma via, com dimensões   
   aproximadas: diâmetro interno 5,5 mm, diâmetro   
   externo 7,4 mm, comprimento 280,0 mm. Confeccionado   
   em pvc (cloreto de polivinila) termossensível,   
   siliconizado e maleável, isento de látex, paredes   
   finas e resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   que possui válvula de segurança com encaixe para   
   seringas luer-slip e luer-lock. Produto de uso único.   
   Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e   
   estéril. Embalagem individual íntegra que permita sua   
   abertura de forma asséptica, contendo externamente   
   dados de identificação, procedência, orientação de   
   uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 594 106.06.0193-0 SONDA ENDOBRONQUIAL DUPLO LUMEN - CARLLENS N. 35 - PC 100,000 
   sonda endobronquial duplo lúmen tipo carllens para   
   intubação bronquial seletiva esquerda, confeccionada   
   em borracha macia vulcanizada, revestido por um   
   material composto de silicone com látex de cauchu,   
   número 35, com dimensões aproximadas: 350,0 mm de   
   comprimento, 11,5 mm de diâmetro externo e 4,0 mm de   
   diâmetro interno. possui gancho de carina, dois   
   balões de alta pressão e baixo volume e dois balões   
   de controle, encaixes universais para seringas, anéis   
   de marcação radiopacos, conectores em aço inox.   
   produto passível de reprocessamento. acompanhada por   
   sonda de aspiração de plástico transparente, com   
   dispositivo regulador da aspiração e controle de   
   sucção em pvc, descartável. embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 595 106.06.0194-8 SONDA ENDOBRONQUIAL DUPLO LUMEN - CARLLENS N. 37 - PC 100,000 
   sonda endobronquial duplo lúmen tipo carllens para   
   intubação bronquial seletiva esquerda, confeccionada   
   em borracha macia vulcanizada, revestido por um   
   material composto de silicone com látex de cauchu,   
   número 37, com dimensões aproximadas: 365,0 mm de   
   comprimento, 13,4 mm de diâmetro externo e 4,7 mm de   
   diâmetro interno. possui gancho de carina, dois   
   balões de alta pressão e baixo volume e dois balões   
   de controle, encaixes universais para seringas, anéis   
   de marcação radiopacos, conectores em aço inox.   
   produto passível de reprocessamento. acompanhada por   
   sonda de aspiração de plástico transparente, com   
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 dispositivo regulador da aspiração e controle de 
 sucção em pvc, descartável. embalagem individual que 
 mantenha a integridade do produto, contendo dados de 
 identificação, procedência, nº do lote, data de 
 fabricação, data de validade do produto e registro no 
 ministério da saúde / anvisa. 
 
 596 106.06.0195-6 SONDA ENDOBRONQUIAL DUPLO LUMEN - CARLLENS N. 39 - PC 100,000 
   sonda endobronquial duplo lúmen tipo carllens para   
   intubação bronquial seletiva esquerda, confeccionada   
   em borracha macia vulcanizada, revestido por um   
   material composto de silicone com látex de cauchu,   
   número 39, com dimensões aproximadas: 385,0 mm de   
   comprimento, 14,3 mm de diâmetro externo e 4,8 mm de   
   diâmetro interno. possui gancho de carina, dois   
   balões de alta pressão e baixo volume e dois balões   
   de controle, encaixes universais para seringas, anéis   
   de marcação radiopacos, conectores em aço inox.   
   produto passível de reprocessamento. acompanhada por   
   sonda de aspiração de plástico transparente, com   
   dispositivo regulador da aspiração e controle de   
   sucção em pvc, descartável. embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 597 106.06.0196-4 SONDA ENDOBRONQUIAL DUPLO LUMEN - CARLLENS N. 41 - PC 100,000 
   sonda endobronquial duplo lúmen tipo carllens para   
   intubação bronquial seletiva esquerda, confeccionada   
   em borracha macia vulcanizada, revestido por um   
   material composto de silicone com látex de cauchu,   
   número 41, com dimensões aproximadas: 388,0 mm de   
   comprimento, 15,5 mm de diâmetro externo e 5,5 mm de   
   diâmetro interno. possui gancho de carina, dois   
   balões de alta pressão e baixo volume e dois balões   
   de controle, encaixes universais para seringas, anéis   
   de marcação radiopacos, conectores em aço inox.   
   produto passível de reprocessamento. acompanhada por   
   sonda de aspiração de plástico transparente, com   
   dispositivo regulador da aspiração e controle de   
   sucção em pvc, descartável. embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo dados de   
   identificação, procedência, nº do lote, data de   
   fabricação, data de validade do produto e registro no   
   ministério da saúde / anvisa.   
 
 598 106.06.0197-2 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 3,0 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   de PVC que possui válvula de segurança com encaixe   
   para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso   
   único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único.   
   Embalagem individual em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, número do lote,   
   data de fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 599 106.06.0198-X Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
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 em formato de espiral, com diâmetro interno 3,5 mm. 
 Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) 
 termossensível, siliconizado e flexível para 
 adaptar-se a posição do paciente, isento de látex, 
 paredes resistentes, transparente, arredondado e 
 curvado anatomicamente. Contém impressão do número da 
 cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta 
 proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível 
 com as conexões do circuito de oxigenioterapia. 
 Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do 
 tubo, graduado com linhas de referência e marcas de 
 profundidade que se estendem por todo o comprimento 
 do tubo da extremidade distal em direção à 
 extremidade proximal do conector. A ponta distal é 
 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A 
 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 de PVC que possui válvula de segurança com encaixe 
 para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso 
 único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único. 
 Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
 abertura em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, número do lote, 
 data de fabricação, validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 600 106.06.0199-9 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 4,0 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   de PVC que possui válvula de segurança com encaixe   
   para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso   
   único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único.   
   Embalagem individual em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, número do lote,   
   data de fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 601 106.06.0200-6 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 4,5 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
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 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 de PVC que possui válvula de segurança com encaixe 
 para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso 
 único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único. 
 Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
 abertura em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, número do lote, 
 data de fabricação, validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde / ANVISA. 
 602 106.06.0201-4 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 5,0 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   de PVC que possui válvula de segurança com encaixe   
   para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso   
   único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único.   
   Embalagem individual em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, número do lote,   
   data de fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 603 106.06.0202-2 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 5,5 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   de PVC que possui válvula de segurança com encaixe   
   para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso   
   único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único.   
   Embalagem individual em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, número do lote,   
   data de fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 604 106.06.0203-X Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 6,0 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
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 proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível 
 com as conexões do circuito de oxigenioterapia. 
 Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do 
 tubo, graduado com linhas de referência e marcas de 
 profundidade que se estendem por todo o comprimento 
 do tubo da extremidade distal em direção à 
 extremidade proximal do conector. A ponta distal é 
 biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas 
 arredondadas, atraumático, com orifício em sua 
 extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da 
 cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A 
 pressão do balão é controlada por outro balão piloto 
 de PVC que possui válvula de segurança com encaixe 
 para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso 
 único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único. 
 Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
 abertura em pétala, contendo dados de identificação, 
 procedência, tipo de esterilização, número do lote, 
 data de fabricação, validade do produto e registro no 
 Ministério da Saúde / ANVISA. 
 
 605 106.06.0204-9 Tubo endotraqueal aramado com balão, uma via, PC 100,000 
   reforçado internamente com um fio de aço inoxidável   
   em formato de espiral, com diâmetro interno 6,5 mm.   
   Confeccionado em PVC (cloreto de polivinila)   
   termossensível, siliconizado e flexível para   
   adaptar-se a posição do paciente, isento de látex,   
   paredes resistentes, transparente, arredondado e   
   curvado anatomicamente. Contém impressão do número da   
   cânula em local de fácil visibilidade. Na ponta   
   proximal há conexão de encaixe de 15,0 mm compatível   
   com as conexões do circuito de oxigenioterapia.   
   Possui linha radiopaca contínua ao longo do eixo do   
   tubo, graduado com linhas de referência e marcas de   
   profundidade que se estendem por todo o comprimento   
   do tubo da extremidade distal em direção à   
   extremidade proximal do conector. A ponta distal é   
   biselada com angulação aproximada de 37,5° com bordas   
   arredondadas, atraumático, com orifício em sua   
   extremidade distal ("olho de Murphy"). No corpo da   
   cânula há um balão de baixa pressão e alto volume. A   
   pressão do balão é controlada por outro balão piloto   
   de PVC que possui válvula de segurança com encaixe   
   para seringas Luer-Slip e Luer-lock. Produto de uso   
   único. Todo conjunto deve ser estéril, de uso único.   
   Embalagem individual em papel grau cirúrgico com   
   abertura em pétala, contendo dados de identificação,   
   procedência, tipo de esterilização, número do lote,   
   data de fabricação, validade do produto e registro no   
   Ministério da Saúde / ANVISA.   
 
 606 106.61.0001-X Microfiltro compatível com o purificador de água por PC 300,000 
   osmose reversa portátil AQUAUNO para encaixe em   
   carcaça de 20 polegadas de altura e 2.5 polegadas de   
   diâmetro externo. Confeccionado em polipropileno liso   
   puro, na cor branca, forma cilíndrica, sem aditivos,   
   adesivos ou lubrificantes, com capacidade para   
   remoção de partículas em suspensão maiores que 1   
   micron, vazão máxima de 1500 Litros/Hora, pressão   
   máxima suportada de 120 PSI/ 7Kgf /cm², com dimensões   
   de 8cm de largura, 50cm de altura, 8cm de   
   profundidade, peso aproximado do produto de 234g, com   
   vida útil de no mínimo 3 meses ou capaz de filtrar no   
   mínimo 6000 litros de água. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico e atóxico. Embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto.   
 607 106.61.0002-9 Microfiltro compatível com o purificador de água por PC 300,000 
   osmose reversa portátil AQUAUNO para encaixe em   
   carcaça de 20 polegadas de altura e 2.5 polegadas de   
   diâmetro externo. Fabricado com carvão em bloco, na   
   cor branca, forma cilíndrica, sem aditivos, adesivos   
   ou lubrificantes, com capacidade para remoção de   
   partículas em suspensão maiores que 5 micra, com anel   
   de vedação nas duas extremidades do perfil, vazão   
   máxima de 720 Litros/Hora, pressão máxima suportada   
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 de 100 PSI/ 7Kgf /cm², capacidade mínima de 85% de 
 retenção de cloro, com dimensões de 7cm de largura, 
 50cm de altura, 7cm de profundidade, peso aproximado 
 do produto de 895g, com vida útil de no mínimo 6 
 meses ou capaz de filtrar no mínimo 6000 litros de 
 água. Elemento filtrante de carvão ativado compacto 
 não permitindo a criação de canais, fluidificação ou 
 liberação de partículas finas de carvão, capaz de 
 reter o cloro, remover sabores, odores e substâncias 
 químicas orgânicas. Todo o conjunto deve ser 
 apirogênico e atóxico. Embalagem individual que 
 mantenha a integridade do produto, contendo 
 externamente dados de identificação, procedência, nº 
 do lote, data de fabricação, data de validade do 
 produto. 
 
 608 106.61.0003-7 Microfiltro compatível com o purificador de água por PC 300,000 
   osmose reversa portátil AQUAUNO para encaixe em   
   carcaça de 20 polegadas de altura e 2.5 polegadas de   
   diâmetro externo. Confeccionado em polipropileno   
   plissado puro, na cor branca, forma cilíndrica, sem   
   aditivos, adesivos ou lubrificantes, com capacidade   
   para remoção de partículas em suspensão maiores que   
   30 micra, com anel de vedação nas duas extremidades   
   do perfil, vazão máxima de 3180 Litros/Hora, pressão   
   máxima suportada de 100 PSI/ 7Kgf /cm², com dimensões   
   de 7cm de largura, 50cm de altura, 7cm de   
   profundidade, peso aproximado do produto de 240g, com   
   vida útil de no mínimo 6 meses ou capaz de filtrar no   
   mínimo 6000 litros de água. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico e atóxico. Embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto.   
 
 609 106.61.0004-5 Microfiltro compatível com o purificador de água por PC 300,000 
   osmose reversa portátil VEXER, confeccionado em   
   polipropileno liso puro, na cor branca, forma   
   cilíndrica, com capacidade para remoção de partículas   
   em suspensão maiores que 1 Mícron, comprimento de   
   aproximadamente 25.1cm, diâmetro interno de 2.7cm,   
   diâmetro externo de 6.4cm. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico e atóxico. Embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto.   
 
 610 106.61.0005-3 Microfiltro compatível com o purificador de água por PC 300,000 
   osmose reversa portátil VEXER, confeccionado em   
   polipropileno liso puro, na cor branca, forma   
   cilíndrica, com capacidade para remoção de partículas   
   em suspensão maiores que 5 Micra, comprimento de   
   aproximadamente 25.1cm, diâmetro interno de 2.7cm,   
   diâmetro externo de 6.4cm. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico e atóxico. Embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto.   
 
 611 106.61.0006-1 Microfiltro cilíndrica compatível com o purificador PC 300,000 
   de água por osmose reversa portátil VEXER,   
   confeccionado em carvão ativo, na cor branca, forma   
   cilíndrica, com capacidade para remoção de partículas   
   em suspensão maiores que 5 Micra, comprimento de   
   aproximadamente 25.1cm, diâmetro interno de 2.7cm,   
   diâmetro externo de 6.4cm. Todo o conjunto deve ser   
   apirogênico e atóxico. Embalagem individual que   
   mantenha a integridade do produto, contendo   
   externamente dados de identificação, procedência, nº   
   do lote, data de fabricação, data de validade do   
   produto.   
 


