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2215

Abaixador língua, material madeira, tipo

descartável, comprimento 14, formato tipo

espátula, embalagem individual, largura 1,50,

espessura 2.

423465 Caixa com 100 unidades

2216

Abaixador língua, material madeira, tipo

descartável, comprimento 14, formato tipo

espátula, embalagem individual, largura 1,50,

espessura 2.

423465 Caixa com 500 unidades

2217

Agulha coleta sangue à vácuo, material aço

inoxidável siliconizado, dimensão 21 g x 1´, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector luer lock em plástico, tipo fixação

protetor plástico, uso estéril, descartável,

embalagem individual.

399980 Caixa com 100 unidades

Grupo 30.36 - Artigos cirúrgicos e de enfermaria

O catálogo do grupo 30.36 contém as especificações de artigos cirúrgicos e de enfermaria. Os itens que

estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto,

possuem diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de

fornecimento necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de

aquisição.
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2218

Agulha de biópsia de tecido mole.

agulha tipo tru-cut – semi-automática modelo

precisa; dispositivo semi-automático de biópsia

de duplo avanço; agulha de duplo avanço, poder

posicionada para um avanço de 10 mm ou 20

mm; permite múltiplas biópsias mediante a

remoção do sistema de cânula externa; a biópsia

guiada por tc não necessita de introdutor ou co-

axial, pois a cânula externa, pode ser removida e

recolocada diversas vezes, sem ter que

reposicionar a agulha; possui uma trava de

segurança que evita disparos acidentais; possui

um suporte para extereotáxia, que permite

biópsiar diversas vezes sem ter que reposicionar a

agulha; marca ecogênica; centimetrada; estilete

com ponta piramidal; empunhadura ergonômica;

produto descartável, de uso único, calibre 16 g,

comprimento 10mm. 

43680 Unidade

2219

Agulha de biópsia de tecido mole.

agulha tipo tru-cut – semi-automática modelo

precisa; dispositivo semi-automático de biópsia

de duplo avanço; agulha de duplo avanço, poder

posicionada para um avanço de 10 mm ou 20

mm; permite múltiplas biópsias mediante a

remoção do sistema de cânula externa; a biópsia

guiada por tc não necessita de introdutor ou co-

axial, pois a cânula externa, pode ser removida e

recolocada diversas vezes, sem ter que

reposicionar a agulha; possui uma trava de

segurança que evita disparos acidentais; possui

um suporte para extereotáxia, que permite

biópsiar diversas vezes sem ter que reposicionar a

agulha; marca ecogênica; centimetrada; estilete

com ponta piramidal; empunhadura ergonômica;

produto descartável, de uso único. calibre 18g,

comprimento 10mm.

43680 Unidade
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2220

Agulha de biópsia de tecido mole.

agulha tipo tru-cut – semi-automática

modelo precisa; dispositivo semi-automático de

biópsia de duplo avanço; agulha de duplo avanço,

poder posicionada para um avanço de 10 mm ou

20 mm; permite múltiplas biópsias mediante a

remoção do sistema de cânula externa; a biópsia

guiada por tc não necessita de introdutor ou co-

axial, pois a cânula externa, pode ser removida e

recolocada diversas vezes, sem ter que

reposicionar a agulha; possui uma trava de

segurança que evita disparos acidentais; possui

um suporte para extereotáxia, que permite

biópsiar diversas vezes sem ter que reposicionar a

agulha; marca ecogênica; centimetrada; estilete

com ponta piramidal; empunhadura ergonômica;

produto descartável, de uso único. calibre 20 g,

comprimento 10mm.

43680 Unidade

2221

Agulha de biópsia de tecido mole.

agulha tipo tru-cut – semi-automática

modelo precisa; dispositivo semi-automático de

biópsia de duplo avanço; agulha de duplo avanço,

poder posicionada para um avanço de 10 mm ou

20 mm; permite múltiplas biópsias mediante a

remoção do sistema de cânula externa; a biópsia

guiada por tc não necessita de introdutor ou co-

axial, pois a cânula externa, pode ser removida e

recolocada diversas vezes, sem ter que

reposicionar a agulha; possui uma trava de

segurança que evita disparos acidentais; possui

um suporte para extereotáxia, que permite

biópsiar diversas vezes sem ter que reposicionar a

agulha; marca ecogênica; centimetrada; estilete

com ponta piramidal;

empunhadura ergonômica; produto descartável,

de uso único, calibre 14 g, comprimento 10mm. 

43680 Unidade
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2222

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 13 x

4,5, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279638 Caixa com 50 unidades

2223

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 13 x

4,5, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279638 Caixa com 100 unidades

2224

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 20 x

5,5, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279636 Caixa com 50 unidades

2225

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 20 x

5,5, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279636 Caixa com 100 unidades

2226

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 25 x 7,

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279630 Caixa com 50 unidades

2227

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 25 x 7,

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279630 Caixa com 100 unidades
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2228

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 25 x 8,

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279631 Caixa com 50 unidades

2229

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 25 x 8,

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279631 Caixa com 100 unidades

2230

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 30 x 8,

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual

279633 Caixa com 50 unidades

2231

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 30 x 8,

material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual

279633 Caixa com 100 unidades

2232

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 40 x

12, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279635 Caixa com 50 unidades

2233

Agulha, tipo agulha hipodérmica, tamanho 40 x

12, material corpo em aço inóx siliconizado, tipo

ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão

conector em plástico luer, características

adicionais protetor plástico, uso estéril,

descartável, tipo embalagem embalagem

individual.

279635 Caixa com 100 unidades
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2234

Alavanca apical adulto 301.

instrumentos delicados e especialmente

desenhados para remoção de ponta de raízes e

espículas ósseas. apresentam ponta reta para uso

em alveolótomo superior.

43680 Unidade

2235

Alavanca apical adulto 302.

instrumentos delicados e especialmente

desenhados para remoção de ponta de raízes e

espículas ósseas. apresentam ponta reta para uso

em alveolótomo superior.

43680 Unidade

2236

Alavanca apical adulto 303.

instrumentos delicados e especialmente

desenhados para remoção de ponta de raízes e

espículas ósseas. apresentam ponta reta para uso

em alveolótomo superior.

4360 Unidade

2237

Alavanca odontológica, material aço inoxidável,

tipo seldin, características adicionais direita,

referência nº 1, esterilidade autoclavável.

413384 Unidade

2238

Alavanca odontológica, material aço inoxidável,

tipo seldin, características adicionais esquerda,

referência nº 1, esterilidade autoclavável.

413385 Unidade

2239
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação gel.
269943 Frasco com 1000 ml

2240
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação gel.
269943 Galão com 5 litros

2241
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação líquido.
269941 Frasco com 1000 ml

2242
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico

70%_(70¨gl), apresentação líquido.
269941 Galão com 5 litros

2243

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em bolas,

material alvejado, purificado, isento de

impurezas, esterilidade não estéril.

279727 Embalagem com 500 gramas

2244

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em bolas,

material alvejado, purificado, isento de

impurezas, esterilidade não estéril.

279727 Embalagem com 1 Kg

2245

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas,

material alvejado, purificado, isento de

impurezas, características adicionais enrolado em

papel apropriado, esterilidade não estéril, tipo

embalagem embalagem individual.

279726 Embalagem com 500 gramas
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2246

Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em mantas,

material alvejado, purificado, isento de

impurezas, características adicionais enrolado em

papel apropriado, esterilidade não estéril, tipo

embalagem embalagem individual.

279726 Embalagem com 1 Kg

2247

Alveolótomo, material aço inoxidável, tipo ponta

luer curvo, características adicionais articulado,

esterilidade autoclavável.

413399 Unidade

2248

Aplicador de hidróxido de cálcio duplo

confeccionado em aço inoxidável aisi-420;

tamanho: 12 cm utilizado para aplicar hidróxido

de cálcio. 

43680 Unidade

2249

Atadura elástica, material 56% algodão, 27%

elastodieno, 17% poliamida, dimensões: 1,20 m

comprimento x 10 cm largura.

47988 Pacote com 10 unidades

2250

Atadura elástica, material 56% algodão, 27%

elastodieno, 17% poliamida, dimensões: 1,20 m

comprimento x 10 cm largura.

47988 Rolo com 5 metros

2251

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

10, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383602 Pacote com 10 unidades

2252

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

10, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383602 Rolo com 5 metros

2253

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

10, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361762 Pacote com 10 unidades

2254

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

10, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361762 Rolo com 5 metros

2255

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

12, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361764 Pacote com 10 unidades

2256

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

12, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361764 Rolo com 5 metros
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2257

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

15, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383606 Pacote com 10 unidades

2258

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

15, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383606 Rolo com 5 metros

2259

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

20, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383604 Pacote com 10 unidades

2260

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

20, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383604 Rolo com 5 metros

2261

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

20, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361766 Pacote com 10 unidades

2262

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

20, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361766 Rolo com 5 metros

2263

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

30, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383605 Pacote com 10 unidades

2264

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

30, comprimento 125, tipo em repouso,

quantidade fios 13 fios, tipo embalagem

embalagem individual.

383605 Rolo com 5 metros

2265

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

6, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361758 Pacote com 10 unidades

2266

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

6, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361758 Rolo com 5 metros

2267

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

8, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361760 Pacote com 10 unidades
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2268

Atadura, material crepom, 100% algodão, largura

8, comprimento 180, tipo em repouso,

quantidade fios 13, tipo embalagem embalagem

individual.

361760 Rolo com 5 metros

2269

Atadura, material tecido algodão, largura 10,

comprimento 180, tipo ortopédica, características

adicionais hidrófobo, com camada de goma em

uma das faces.

251682 Pacote com 10 unidades

2270

Atadura, material tecido algodão, largura 10,

comprimento 180, tipo ortopédica, características

adicionais hidrófobo, com camada de goma em

uma das faces.

251682 Rolo com 5 metros

2271

Atadura, material tecido algodão, largura 20,

comprimento 180, tipo ortopédica, características

adicionais hidrófobo, com camada de goma em

uma das faces.

279301 Pacote com 10 unidades

2272

Atadura, material tecido algodão, largura 20,

comprimento 180, tipo ortopédica, características

adicionais hidrófobo, com camada de goma em

uma das faces.

279301 Rolo com 5 metros

2273

Avental descartável aventais de uso único,

fabricados em polipropileno (tnt - tecido não

tecido), estéril, gramatura: 30, cor verde,

acabamento: mangas (manga longa) punhos

(elástico) gola (decote comum) fechamento (tiras)

tamanho p.

43680 Pacote com 10 unidades

2274

Avental descartável aventais de uso único,

fabricados em polipropileno (tnt - tecido não

tecido), estéril, gramatura: 30, cor verde,

acabamento: mangas (manga curta) gola (decote

comum) fechamento (tiras) tamanho g.

43680 Pacote com 10 unidades

2275

Avental descartável aventais de uso único,

fabricados em polipropileno (tnt - tecido não

tecido), estéril, gramatura: 30, cor verde,

acabamento: mangas (manga curta) gola (decote

comum) fechamento (tiras) tamanho m.

43680 Pacote com 10 unidades

2276

Avental descartável aventais de uso único,

fabricados em polipropileno (tnt - tecido não

tecido), estéril, gramatura: 30, cor verde,

acabamento: mangas (manga curta) gola (decote

comum) fechamento (tiras) tamanho p.

43680 Pacote com 10 unidades
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2277

Avental descartável aventais de uso único,

fabricados em polipropileno (tnt - tecido não

tecido), estéril, gramatura: 30. cor verde.

acabamento: mangas (manga longa) punhos

(elástico) gola (decote comum) fechamento

(tiras), tamanho m.

43680 Pacote com 10 unidades

2278

Avental descartável aventais de uso único,

fabricados em polipropileno (tnt - tecido não

tecido), estéril. gramatura: 30. cor verde.

acabamento: mangas (manga longa) punhos

(elástico) gola (decote comum) fechamento

(tiras), tamanho g.

43680 Pacote com 10 unidades

2279

Avental, modelo longo, tipo impermeável, cor

branca, características adicionais

descartável/manga longa/punhos

elásticos/abertura, aplicação proteção individual.

335478 Pacote com 10 unidades

2280

Bolsa para coleta de sangue, tipo dupla. 500 ml

sistema de bolsas para coleta, processamento,

armazenamento e transfusão de sangue com

anticoagulante/preservante cpda-1 ou cpd-sagm.

bolsas satélites que permitem o armazenamento

de plaquetas por 5 dias.

47996 Unidade

2281

Brunidor odontológico, material aço inoxidável,

referência nº 29, aplicação acabamento em

restaurações de amálgama.

302474 Unidade

2282

Brunidor odontológico, material aço inoxidável,

referência nr 33, aplicação acabamento em

restaurações de amálgama. 

246317 Unidade

2283
Cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº

3. 
272821 Unidade

2284
Cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº

4, aplicação cirurgia. 
243242 Unidade

2285

Cabo espelho bucal, material aço inoxidável,

formato oitavado, tipo uso autoclavável.

413300 Unidade

2286
Cabo espelho bucal, material alumínio, formato

redondo, tipo uso autoclavável.
413302 Unidade

2287

Calcador / condensador, material aço inoxidável,

modelo clev dent, características adicionais

pontas duplas, referência nº 21, esterilidade

autoclavável.

426522 Unidade
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2288

Calcador / condensador, material aço inoxidável,

modelo hollemback, características adicionais

pontas duplas, referência nº 01, esterilidade

autoclavável. 

426531 Unidade

2289

Calcador / condensador, material aço inoxidável,

modelo hollemback, características adicionais

pontas duplas, referência nº 03, esterilidade

autoclavável

426532 Unidade

2290

Calcador / condensador, material aço inoxidável,

modelo ward, características adicionais pontas

duplas, referência nº 05, esterilidade

autoclavável. 

426524 Unidade

2291

Campo cirúrgico/operatório descartável em tnt

campos de uso único, fabricados em polipropileno

(tnt - tecido não tecido) modelo fenestrado

gramatura: 30 tamanho: 40x40. 

47988 Pacote com 10 unidades

2292

Campo cirúrgico/operatório descartável em tnt

campos de uso único, fabricados em polipropileno

(tnt - tecido não tecido) modelo fenestrado

gramatura: 30 tamanho: 70x70. 

47988 Pacote com 10 unidades

2293

Campo cirúrgico/operatório descartável em tnt

campos de uso único, fabricados em polipropileno

(tnt - tecido não tecido) modelo fenestrado

gramatura: 30 tamanho: 90x90.

47988 Pacote com 10 unidades

2294

Campo cirúrgico/operatório descartável em tnt

campos de uso único, fabricados em polipropileno

(tnt - tecido não tecido) modelo padrão

gramatura: 30 tamanho: 70x70. 

47988 Pacote com 10 unidades

2295

Campo cirúrgico/operatório descartável em tnt

campos de uso único, fabricados em polipropileno

(tnt - tecido não tecido) modelo padrão

gramatura: 30 tamanho: 90x90

47988 Pacote com 10 unidades

2296

Campo cirúrgico/operatório descartável em tnt

campos de uso único, fabricados em polipropileno

(tnt - tecido não tecido) modelo padrão,

gramatura: 30  tamanho:40x40. 

47988 Pacote com 10 unidades
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2297

Campo operatório, tipo tecido 100% algodão,

simples, comprimento 45, largura 50, textura 15

fios/cm2, material acabamento c/ ponto overlock,

cor branca, características adicionais 4

camadas,cantos arredondados, tipo uso cadarço

duplo mínimo 18cm.

270013 Caixa com 10 unidades

2298

Campo operatório, tipo tecido 100% algodão,

simples, comprimento 45, largura 50, textura 15

fios/cm2, material acabamento c/ ponto overlock,

cor branca, características adicionais 4

camadas,cantos arredondados, tipo uso cadarço

duplo mínimo 18cm.

270013 Pacote com 50 unidades

2299

Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre

14g, aplicação periférico, características adicionais 

agulha aço grau cir.,atraumática,bisel trifacetado,

tipo uso descartável, esterilidade estéril,

componentes cânula radiopaca,sistema

segurança, cor padrão de cores universal(nbr/iso

10555-5), componente câmara refluxo

transparente,c/filtro hidrófobo.

315779 Unidade

2300

Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre

16g, aplicação periférico, características adicionais 

agulha aço grau cir.,atraumática,bisel trifacetado,

tipo uso descartável, esterilidade estéril,

componentes cânula radiopaca,sistema

segurança, cor padrão de cores universal(nbr/iso

10555-5), componente câmara refluxo

transparente,c/filtro hidrófobo.

315780 Unidade

2301

Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre

18 g, aplicação periférico, características

adicionais agulha aço grau cir.,atraumática,bisel

trifacetado, tipo uso descartável, esterilidade

estéril, componentes cânula radiopaca,sistema

segurança, cor padrão de cores universal(nbr/iso

10555-5), componente câmara refluxo

transparente,c/filtro hidrófobo.

 315775 Unidade
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2302

Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre

20 g, aplicação periférico, características

adicionais agulha aço grau cir.,atraumática,bisel

trifacetado, tipo uso descartável, esterilidade

estéril, componentes cânula radiopaca,sistema

segurança, cor padrão de cores universal(nbr/iso

10555-5), componente câmara refluxo

transparente,c/filtro hidrófobo.

315776 Unidade

2303

Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre

22 g, aplicação periférico, características

adicionais agulha aço grau cir.,atraumática,bisel

trifacetado, tipo uso descartável, esterilidade

estéril, componentes cânula radiopaca,sistema

segurança, cor padrão de cores universal(nbr/iso

10555-5), componente câmara refluxo

transparente,c/filtro hidrófobo.

315777 Unidade

2304

Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre

24 g, aplicação periférico, características

adicionais agulha aço grau cir.,atraumática,bisel

trifacetado, tipo uso descartável, esterilidade

estéril, componentes cânula radiopaca,sistema

segurança, cor padrão de cores universal(nbr/iso

10555-5), componente câmara refluxo

transparente,c/filtro hidrófobo.

315778 Unidade

2305

Cateter oxigenoterapia, material tubo pvc flexível

grau médico, tipo tipo óculos,pronga silicone

contorno arredondado, tipo uso descartável,

esterilidade estéril, tamanho infantil,

características adicionais a prova de deformação e 

torção,2,10m, tipo adaptador conector universal. 

282205 Caixa com 10 unidades
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2306

Cateter oxigenoterapia, material tubo pvc flexível

grau médico, tipo tipo óculos,pronga silicone

contorno arredondado, tipo uso descartável,

esterilidade estéril, tamanho infantil,

características adicionais a prova de deformação e 

torção,2,10m, tipo adaptador conector universal. 

282205 Caixa com 100 unidades

2307

Cateter p/oxigenio tipo oculos 120 cm catéter

tipo óculos dispositivo para instilação de oxigênio

ou ar comprido através de introdutores nasais do

paciente promovendo a elevação da

concentração de oxigênio ou de ar na arvore

traqueobrônquico alveolar proporcionando

elevação da saturação de oxigênio no sangue

circulante (s.a.po2). modelos adulto. Composição

básica: compõe-se de circuito de tubos de pvc

com um introdutor nasal por onde flui o oxigênio

ou ar a ser instilado. adapta-se atrás dos

pavilhões auriculares como bastes de óculos e

conecta-se a linha de oxigênio de ar. 

47988 Unidade

2308

Coletor material pérfuro-cortante, material

papelão, capacidade total 20, acessórios alças

rígidas e tampa, componentes adicionais

revestimento interno em polietileno alta

densidade, tipo uso descartável.

363485 Unidade

2309

Coletor material pérfuro-cortante, material

papelão, capacidade total 3, acessórios alças

rígidas e tampa, componentes adicionais

revestimento interno em polietileno alta

densidade, tipo uso descartável.

363483 Unidade

2310

Coletor material pérfuro-cortante, material

papelão, capacidade total 7, acessórios alças

rígidas e tampa, componentes adicionais

revestimento interno em polietileno alta

densidade, tipo uso descartável.

363484 Unidade
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2311

Compressa gaze, material tecido 100% algodão,

tipo 11 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50,

comprimento 7,50, dobras 5 dobras,

características adicionais descartável.

269972 Pacote com 10 unidades

2312

Compressa gaze, material tecido 100% algodão,

tipo 11 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50,

comprimento 7,50, dobras 5 dobras,

características adicionais descartável.

269972 Pacote com 50 unidades

2313

Compressa gaze, material tecido 100% algodão,

tipo 11 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50,

comprimento 7,50, dobras 5 dobras,

características adicionais descartável.

269972 Pacote com 500 unidades

2314

Compressa gaze, material tecido 100% algodão,

tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50,

comprimento 7,50, dobras 5 dobras,

características adicionais descartável.

269971 Pacote com 10 unidades

2315

Compressa gaze, material tecido 100% algodão,

tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50,

comprimento 7,50, dobras 5 dobras,

características adicionais descartável.

269971 Pacote com 50 unidades

2316

Compressa gaze, material tecido 100% algodão,

tipo 13 fios/cm2, modelo cor branca,isenta de

impurezas, camadas 8 camadas, largura 7,50,

comprimento 7,50, dobras 5 dobras,

características adicionais descartável.

269971 Pacote com 500 unidades

2317

Conjunto monitorização, material pvc,

componentes equipo macrogotas, dispositivo

fluxo contínuo, acessórios tubos extensores de

121cm e 25 cm,não complacentes,

compatibilidade compatível com equipamentos

dixtal 2010 e 2020, tipo uso pressão invasiva. 

322547 Unidade
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2318

Conjunto nebulização, componentes máscara e

tubo extensor, tamanho infantil, comprimento

tubo 150, tipo máscara com ajuste anatômico e

atóxica, cor transparente.

238919 Unidade

2319

Cureta perio ponta morse 0-00

características : em aço inoxidável, aplicação:

utilizado em periodontia.
43680 Unidade

2320

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo

maccall, modelo 13-14, aplicação superfícies

radiculares.

253276 Unidade

2321

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo

maccall, modelo 17-18, aplicação superfícies

radiculares.

253275 Unidade

2322

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo

mccall, modelo 1-10, características adicionais

cabo oco, tipo uso autoclavável.

420071 Unidade

2323

Cureta periodontal, material aço inoxidável, tipo

mccall, modelo 11-12, características adicionais

cabo oco, tipo uso autoclavável.

420072 Unidade

2324

Cureta, material aço inoxidável, referência nº 86,

formato côncavo corpo duplo, aplicação cirurgia,

tipo lucas, esterilidade autoclavável. 

413560 Unidade

2325

Embalagem para esterilização, material papel

grau cirúrgico c/filme laminado transparente, tipo

uso liso, p/ esterilização à vapor, largura 140,

comprimento 280, tipo fechamento auto-selante,

característica adicional com indicador.

363731 Caixa com 100 unidades

2326

Embalagem para esterilização, material papel

grau cirúrgico c/filme laminado transparente, tipo

uso liso, p/ esterilização à vapor, largura 190,

comprimento 330, tipo fechamento auto-selante,

característica adicional com indicador.

363729 Caixa com 100 unidades

2327

Embalagem para esterilização, material papel

grau cirúrgico c/filme laminado transparente, tipo

uso liso, p/ esterilização à vapor, largura 250,

comprimento 350, característica adicional auto-

selante e com indicador químico.

393508 Caixa com 100 unidades
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2328

Embalagem para esterilização, material papel

grau cirúrgico c/filme laminado transparente, tipo

uso liso, p/ esterilização à vapor, largura 90,

comprimento 260, tipo fechamento auto-selante,

característica adicional com indicador.

383970 Caixa com 100 unidades

2329

Equipo infusão sanguínea, aplicação p/

hemotransfusão, material pvc cristal, tipo ponta

ponta perfurante, câmara câmara dupla flexível,

tipo filtro filtro interno de 170m, tipo gotejador

gota padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo

conector luer macho c/tampa, esterilidade estéril,

descartável.

386775 Unidade

2330

Equipo, tipo de equipo de infusão, material pvc

cristal, comprimento mín. 120, tipo câmara

câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador gota

padrão, tipo pinça regulador de fluxo, tipo injetor

c/injetor lateral´y´,autocicatrizante, tipo conector

luer c/ tampa, esterilidade estéril,descartável.

385209 Unidade

2331

Equipo, tipo de equipo de infusão, material pvc

cristal, comprimento mín. 120, tipo câmara

câmara gotejadora flexível c/ filtro ar, tipo

gotejador microgotas, tipo pinça pinça reguladora

de fluxo, tipo injetor injetor lateral valvulado, tipo

conector luer rotativo c/ tampa e filtro,

esterilidade estéril,descartável.

421352 Unidade

2332

Escalpe, material tb pvc cristal flexível,

tratamento superficial asas

leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, calibre

nº 21, tipo cânula

inox,silicone,atraumática,parede fina, esterilidade

estéril, tipo uso descartável, características

adicionais bisel trifacetado,tampa

protetora,bainha proteção, acessórios compon.

soldados, identif. cor universal.

278499 Unidade
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2333

Escalpe, material tb pvc cristal flexível,

tratamento superficial asas

leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, calibre

nº 23, tipo cânula

inox,silicone,atraumática,parede fina, esterilidade

estéril, tipo uso descartável, características

adicionais bisel trifacetado,tampa

protetora,bainha proteção, acessórios compon.

soldados, identif. cor universal.

278497 Unidade

2334

Escalpe, material tb pvc cristal flexível,

tratamento superficial asas

leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, calibre

nº 25, tipo cânula

inox,silicone,atraumática,parede fina, esterilidade

estéril, tipo uso descartável, características

adicionais bisel trifacetado,tampa

protetora,bainha proteção, acessórios compon.

soldados, identif. cor universal.

278498 Unidade

2335

Escalpe, material tb pvc cristal flexível,

tratamento superficial asas

leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, calibre

nº 27, tipo cânula

inox,silicone,atraumática,parede fina, esterilidade

estéril, tipo uso descartável, características

adicionais bisel trifacetado,tampa

protetora,bainha proteção, acessórios compon.

soldados, identif. cor universal.

279750 Unidade

2336

Escalpe, material tubo pvc cristal leve e flexível,

tratamento superficial asas

leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, calibre

19 g, tipo cânula aço

inox,siliconizada,atraumática,paredes, 

esterilidade estéril, tipo uso descartável,

características adicionais bisel trifacetado,tampa

protetora,bainha proteção, acessórios

componentes soldados,identificação cores

universal.

277768 Unidade

2337

Escavador ssw odontológico 17l - 18l. utilizado

nos procedimentos cirúrgicos em geral com a

finalidade de cortar tecidos e retiradas de partes

moles, conforme as técnicas cirúrgicas ou a

critérios médico.

47988 Unidade
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2338

Escavador - uso odontológico, material aço

inoxidável, formato duplo, característica adicional

p/ dentina, modelo nº 11,5, esterilidade

autoclavável.

426708 Unidade

2339

Escavador - uso odontológico, material aço

inoxidável, formato duplo, característica adicional

p/ dentina, modelo nº 14, esterilidade

autoclavável. 

426702 Unidade

2340

Escavador - uso odontológico, material aço

inoxidável, formato duplo, característica adicional

p/ dentina, modelo nº 18, esterilidade

autoclavável. 

476703 Unidade

2341

Esculpidor - odontológico, material aço

inoxidável, modelo hollemback, tamanho nº 3s. 

407971 Unidade

2342

Esparadrapo, largura 100, comprimento 4,50,

características adicionais impermeável 1 face,

massa adesiva zno, resistente, cor branca,

material dorso tecido de algodão.

278500 Caica com 12 unidades

2343

Esparadrapo, largura 100, comprimento 4,50,

características adicionais impermeável 1 face,

massa adesiva zno, resistente, cor branca,

material dorso tecido de algodão.

278500 Caixa com 30 unidades

2344

Esparadrapo, largura 100, comprimento 4,50,

características adicionais impermeável 1 face,

massa adesiva zno, resistente, cor branca,

material dorso tecido de algodão.

278500 Rolo com 50 metros

2345

Espátula odontológica plástica 142.

descrição: utilizada na manipulação de ionômero

de vidro.

43680 Unidade

2346

Espátula odontológica, material aço inoxidável,

modelo comum, tamanho nº 24, tipo uso

manipulação, características adicionais

autoclavável, comprimento 17.

283194 Unidade

2347

Espátula plástica odontológica para alginato e

gesso. utilizada para manipulação de materiais

odontológicos.

produzida de resinas termoplásticas puras.

43680 Unidade
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2348

Estetoscópio, tipo biauricular, aplicação adulto,

material auscultador auscultador duplo em liga de

alumínio, material conduto tubo ´y´ em pvc,

material olivas olivas anatômicas em pvc, material

haste haste em aço inoxidável, características

adicionais auscultador c/ forma grande e

pequena, acessórios c/ membrana e rosca.

426047 Unidade

2349

Estetoscópio, tipo biauricular, aplicação infantil,

material auscultador auscultador aço inox,

material olivas olivas silicone anatômicas,

material haste haste aço inox, características

adicionais livre de látex, acessórios par de olivas

extra, membrana do auscultador. 

422561 Unidade

2350
Filme radiológico, tipo raio-x, dimensões 13 x 18.

415567 Caixa com 100 unidades

2351
Filme radiológico, tipo raio-x, dimensões 18 x 24.

415575 Caixa com 100 unidades

2352
Filme radiológico, tipo raio-x, dimensões 30 x 40.

415577 Caixa com 100 unidades

2353

Filtro laboratório, tipo para seringa, material

nylon, porosidade 0,22 µm, dimensões cerca de

15, esterilidade estéril, apirogênico, tipo uso

descartável, embalagem embalagem individual.

410119 Unidade

2354

Filtro laboratório, tipo para seringa, material

nylon, porosidade 0,22 µm, dimensões cerca de

25, esterilidade estéril, apirogênico, tipo uso

descartável, embalagem embalagem individual.

410118 Unidade

2355

Filtro laboratório, tipo para seringa, material

poliétersulfona (pes), porosidade 0,22 µm,

dimensões cerca de 30, esterilidade estéril,

apirogênico, tipo uso descartável, embalagem

embalagem individual.

410126 Unidade

2356

Filtro laboratório, tipo para seringa, material pvdf,

porosidade 0,22 µm, dimensões cerca de 15,

esterilidade estéril, apirogênico, tipo uso

descartável, embalagem embalagem individual.

410123 Unidade
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2357

filtro laboratório, tipo para seringa, material pvdf,

porosidade 0,22 µm, dimensões cerca de 25,

esterilidade estéril, apirogênico, tipo uso

descartável, embalagem embalagem individual.

410122 Unidade

2358

Fio de sutura - nylon (polimero de poliamida)

nylon monofilamento, fio cirúrgico de origem

sintética, não absorvível no organismo, medidas

do fio diâmetro 2-0cm, comprimento do fio:

45cm. medida agulha: 3/8 circular cortante, ponta

triangular. 3,0 cm de comprimento. 

47988 Caixa com 24 unidades

2359

Fio de sutura - nylon (polimero de poliamida)

nylon monofilamento, fio cirúrgico de origem

sintética, não absorvível no organismo. medidas

do fio:

diâmetro 4-0cm, comprimento do fio: 45cm.

medida agulha: 3/8 circular cortante, ponta

triangular. 2,0 cm de comprimento. 

47988 Caixa com 24 unidades

2360

Fio de sutura - nylon (polimero de poliamida)

nylon monofilamento, fio cirúrgico de origem

sintética, não absorvível no organismo. medidas

do fio:

diâmetro 6-0cm, comprimento do fio: 45cm.

medida agulha: 1/2 circular cortante, ponta

triangular. 1,5 cm de comprimento. 

47988 Caixa com 24 unidades

2361

Fio de sutura - nylon (polimero de poliamida)

nylon monofilamento, fio cirúrgico de origem

sintética, não absorvível no organismo. medidas

do fio: diâmetro 0,0cm, comprimento do fio:

45cm. medida agulha: 3/8 circular cortante, ponta

triangular. 2,0 cm de comprimento. 

47988 Caixa com 24 unidades

2362

Fio de sutura - nylon (polimero de poliamida)

nylon monofilamento, fio cirúrgico de origem

sintética, não absorvível no organismo. medidas

do fio: diâmetro 5-0cm, comprimento do fio:

45cm. medida agulha: 1/2 circular cortante, ponta

triangular. 1,5 cm de comprimento. 

47988 Caixa com 24 unidades
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2363

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281761 Caixa com 10 unidades

2364

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281761 Caixa com 100 unidades

2365

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 5,

esterilidade estéril.

281765 Caixa com 10 unidades

2366

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 5,

esterilidade estéril.

281765 Caixa com 100 unidades

2367

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

5/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,70,

esterilidade estéril.

335561 Caixa com 10 unidades

2368

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

5/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,70,

esterilidade estéril.

335561 Caixa com 100 unidades

2369

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 1-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 5,

esterilidade estéril.

281766 Caixa com 10 unidades

2370

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 1-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 5,

esterilidade estéril.

281766 Caixa com 100 unidades
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2371

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0 cm a 3,2, esterilidade

estéril.

306269 Caixa com 10 unidades

2372

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0 cm a 3,2, esterilidade

estéril.

306269 Caixa com 100 unidades

2373

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,5,

componentes c/almofada proteção p/agulha.

308860 Caixa com 10 unidades

2374

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,5,

componentes c/almofada proteção p/agulha.

308860 Caixa com 100 unidades

2375

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281762 Caixa com 10 unidades

2376

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281762 Caixa com 100 unidades

2377

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

306268 Caixa com 10 unidades



CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.36 - Artigos cirúrgicos e de enfermaria

2378

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

306268 Caixa com 100 unidades

2379

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

5/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 0,27,

esterilidade estéril.

325937 Caixa com 10 unidades

2380

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 2-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

5/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 0,27,

esterilidade estéril.

325937 Caixa com 100 unidades

2381

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

306266 Caixa com 10 unidades

2382

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

306266 Caixa com 100 unidades

2383

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0,

esterilidade estéril.

281759 Caixa com 10 unidades

2384

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0,

esterilidade estéril.

281759 Caixa com 100 unidades
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2385

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281763 Caixa com 10 unidades

2386

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281763 Caixa com 100 unidades

2387

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,95,

esterilidade estéril.

281768 Caixa com 10 unidades

2388

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,95,

esterilidade estéril.

281768 Caixa com 100 unidades

2389

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,4,

esterilidade estéril.

281771 Caixa com 10 unidades

2390

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,4,

esterilidade estéril.

281771 Caixa com 100 unidades

2391

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281774 Caixa com 10 unidades
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2392

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281774 Caixa com 100 unidades

2393

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

5/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,70,

esterilidade estéril.

335562 Caixa com 10 unidades

2394

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 3-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

5/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,70,

esterilidade estéril.

335562 Caixa com 100 unidades

2395

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0,

esterilidade estéril.

281760 Caixa com 10 unidades

2396

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0,

esterilidade estéril.

281760 Caixa com 100 unidades

2397

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281764 Caixa com 10 unidades

2398

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,60,

esterilidade estéril.

281764 Caixa com 100 unidades
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2399

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,95,

esterilidade estéril.

281769 Caixa com 10 unidades

2400

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,95,

esterilidade estéril.

281769 Caixa com 100 unidades

2401

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,4,

esterilidade estéril.

281772 Caixa com 10 unidades

2402

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 4-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 2,4,

esterilidade estéril.

281772 Caixa com 100 unidades

2403

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 5-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 1,5 cm a 1,75, esterilidade

estéril.

306270 Caixa com 10 unidades

2404

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 5-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 1,5 cm a 1,75, esterilidade

estéril.

306270 Caixa com 100 unidades

2405

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 1,30,

esterilidade estéril.

281758 Caixa com 10 unidades
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2406

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 1,30,

esterilidade estéril.

281758 Caixa com 100 unidades

2407

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,65,

esterilidade estéril.

281767 Caixa com 10 unidades

2408

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 5-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais com agulha, tipo agulha

3/8 círculo cortante, comprimento agulha 1,65,

esterilidade estéril.

281767 Caixa com 100 unidades

2409

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante,

comprimento agulha 1,50, esterilidade estéril.

306565 Caixa com 10 unidades

2410

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, características adicionais

com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante,

comprimento agulha 1,50, esterilidade estéril.

306565 Caixa com 100 unidades

2411

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 45,

características adicionais c/1 agulha em cada

ponta do fio, tipo agulha 3/8 círculo espatulada,

comprimento agulha 0,65, esterilidade estéril.

282860 Caixa com 10 unidades

2412

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 45,

características adicionais c/1 agulha em cada

ponta do fio, tipo agulha 3/8 círculo espatulada,

comprimento agulha 0,65, esterilidade estéril.

282860 Caixa com 100 unidades
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2413

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais c/1 agulha em cada

ponta do fio, tipo agulha 1/4 círculo espatulada,

comprimento agulha 0,80, esterilidade estéril.

282682 Caixa com 10 unidades

2414

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 70,

características adicionais c/1 agulha em cada

ponta do fio, tipo agulha 1/4 círculo espatulada,

comprimento agulha 0,80, esterilidade estéril.

282682 Caixa com 100 unidades

2415

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 75,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 1,50,

esterilidade estéril

326224 Caixa com 10 unidades

2416

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio 6-0, cor violeta, comprimento 75,

características adicionais com agulha, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 1,50,

esterilidade estéril

326224 Caixa com 100 unidades

2417

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio nº 1, cor violeta, comprimento 150,

esterilidade estéril.

306582 Caixa com 10 unidades

2418

Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga),

tipo fio nº 1, cor violeta, comprimento 150,

esterilidade estéril.

306582 Caixa com 100 unidades

2419

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento 150, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

319670 Caixa com 10 unidades

2420

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento 150, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

319670 Caixa com 100 unidades

2421

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

350986 Caixa com 10 unidades
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2422

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

350986 Caixa com 100 unidades

2423

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, características adicionais c/3 fios e 3 agulhas,

tipo agulha 2 agulhas 1/2 círculo cilíndricas c/ 4 e

5cm, forma agulha 1 agulha 3/8 círculo cortante

3cm, tipo embalagem kit obstétrico, descartável,

esterilidade estéril.

281198 Caixa com 10 unidades

2424

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, características adicionais c/3 fios e 3 agulhas,

tipo agulha 2 agulhas 1/2 círculo cilíndricas c/ 4 e

5cm, forma agulha 1 agulha 3/8 círculo cortante

3cm, tipo embalagem kit obstétrico, descartável,

esterilidade estéril.

281198 Caixa com 100 unidades

2425

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, características adicionais laçado com 1,5m,

tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

283842 Caixa com 10 unidades

2426

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, características adicionais laçado com 1,5m,

tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

283842 Caixa com 100 unidades

2427

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

283843 Caixa com 10 unidades

2428

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

283843 Caixa com 100 unidades
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2429

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

283844 Caixa com 10 unidades

2430

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

283844 Caixa com 100 unidades

2431

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281087 Caixa com 10 unidades

2432

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281087 Caixa com 100 unidades

2433

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281092 Caixa com 10 unidades

2434

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281092 Caixa com 100 unidades

2435

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281098 Caixa com 10 unidades

2436

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281098 Caixa com 100 unidades

2437

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

281103 Caixa com 10 unidades
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2438

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

281103 Caixa com 100 unidades

2439

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

281107 Caixa com 10 unidades

2440

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

281107 Caixa com 100 unidades

2441

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo romba, comprimento

agulha 6,5, esterilidade estéril.

281118 Caixa com 10 unidades

2442

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo romba, comprimento

agulha 6,5, esterilidade estéril.

281118 Caixa com 100 unidades

2443

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281082 Caixa com 10 unidades

2444

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281082 Caixa com 100 unidades

2445

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento

agulha 3,0, esterilidade estéril.

281115 Caixa com 10 unidades

2446

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento

agulha 3,0, esterilidade estéril.

281115 Caixa com 100 unidades
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2447

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha

5, esterilidade estéril.

305782 Caixa com 10 unidades

2448

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha

5, esterilidade estéril.

305782 Caixa com 100 unidades

2449

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

283840 Caixa com 10 unidades

2450

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

283840 Caixa com 100 unidades

2451

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281088 Caixa com 10 unidades

2452

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281088 Caixa com 100 unidades

2453

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281102 Caixa com 10 unidades

2454

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281102 Caixa com 100 unidades

2455

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

281104 Caixa com 10 unidades
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2456

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

281104 Caixa com 100 unidades

2457

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

281108 Caixa com 10 unidades

2458

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

281108 Caixa com 100 unidades

2459

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo romba, comprimento

agulha 9,0, esterilidade estéril.

281119 Caixa com 10 unidades

2460

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo romba, comprimento

agulha 9,0, esterilidade estéril.

281119 Caixa com 100 unidades

2461

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281083 Caixa com 10 unidades

2462

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 1-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281083 Caixa com 100 unidades

2463

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 150, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

306065 Caixa com 10 unidades

2464

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 150, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

306065 Caixa com 100 unidades
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2465

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrca robusta, comprimento agulha

4,0, esterilidade estéril.

283838 Caixa com 10 unidades

2466

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrca robusta, comprimento agulha

4,0, esterilidade estéril.

283838 Caixa com 100 unidades

2467

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,5,

esterilidade estéril.

282701 Caixa com 10 unidades

2468

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,5,

esterilidade estéril.

282701 Caixa com 100 unidades

2469

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,5,

esterilidade estéril.

282699 Caixa com 10 unidades

2470

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,5,

esterilidade estéril.

282699 Caixa com 100 unidades

2471

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,5,

esterilidade estéril.

282700 Caixa com 10 unidades

2472

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,5,

esterilidade estéril.

282700 Caixa com 100 unidades

2473

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

283839 Caixa com 10 unidades

2474

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrca robusta,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

283839 Caixa com 100 unidades
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2475

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281089 Caixa com 10 unidades

2476

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281089 Caixa com 100 unidades

2477

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281093 Caixa com 10 unidades

2478

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281093 Caixa com 100 unidades

2479

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281099 Caixa com 10 unidades

2480

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281099 Caixa com 100 unidades

2481

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

281105 Caixa com 10 unidades

2482

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril.

281105 Caixa com 100 unidades

2483

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

281109 Caixa com 10 unidades
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2484

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 5, esterilidade estéril.

281109 Caixa com 100 unidades

2485

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estério. 

281074 Caixa com 10 unidades

2486

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estério. 

281074 Caixa com 100 unidades

2487

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281084 Caixa com 10 unidades

2488

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281084 Caixa com 100 unidades

2489

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento

agulha 3,0, esterilidade estéril.

281116 Caixa com 10 unidades

2490

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cortante, comprimento

agulha 3,0, esterilidade estéril.

281116 Caixa com 100 unidades

2491

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 1/2 círculo cilíndrica robusta,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

284063 Caixa com 10 unidades

2492

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 1/2 círculo cilíndrica robusta,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

284063 Caixa com 100 unidades
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2493

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha

1,50, esterilidade descartável, estéril.

418738 Caixa com 10 unidades

2494

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha

1,50, esterilidade descartável, estéril.

418738 Caixa com 100 unidades

2495

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha

2,0, esterilidade estéril.

336668 Caixa com 10 unidades

2496

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha

2,0, esterilidade estéril.

336668 Caixa com 100 unidades

2497

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha

4,0, esterilidade estéril.

330571 Caixa com 10 unidades

2498

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70, tipo

agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha

4,0, esterilidade estéril.

330571 Caixa com 100 unidades

2499

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril. 

281079 Caixa com 10 unidades

2500

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril. 

281079 Caixa com 100 unidades

2501

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281090 Caixa com 10 unidades
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2502

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281090 Caixa com 100 unidades

2503

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril

281094 Caixa com 10 unidades

2504

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril

281094 Caixa com 100 unidades

2505

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril

281100 Caixa com 10 unidades

2506

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril

281100 Caixa com 100 unidades

2507

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril 

281106 Caixa com 10 unidades

2508

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 4,0, esterilidade estéril 

281106 Caixa com 100 unidades

2509

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril.

281075 Caixa com 10 unidades

2510

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril.

281075 Caixa com 100 unidades
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2511

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril 

281085 Caixa com 10 unidades

2512

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 3-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril 

281085 Caixa com 100 unidades

2513

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 1,50, esterilidade estéril

281077 Caixa com 10 unidades

2514

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 1,50, esterilidade estéril

281077 Caixa com 100 unidades

2515

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril.

281080 Caixa com 10 unidades

2516

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril.

281080 Caixa com 100 unidades

2517

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281091 Caixa com 10 unidades

2518

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,5, esterilidade estéril.

281091 Caixa com 100 unidades

2519

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281095 Caixa com 10 unidades
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2520

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281095 Caixa com 100 unidades

2521

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281101 Caixa com 10 unidades

2522

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril.

281101 Caixa com 100 unidades

2523

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento

agulha 1,50, esterilidade estéril 

281072 Caixa com 10 unidades

2524

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento

agulha 1,50, esterilidade estéril 

281072 Caixa com 100 unidades

2525

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 1,50, esterilidade estéril.

282848 Caixa com 10 unidades

2526

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 1,50, esterilidade estéril.

282848 Caixa com 100 unidades

2527

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril

281076 Caixa com 10 unidades

2528

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 2,0, esterilidade estéril

281076 Caixa com 100 unidades
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2529

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281086 Caixa com 10 unidades

2530

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo

70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,

comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril.

281086 Caixa com 100 unidades

2531

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

288671 Caixa com 10 unidades

2532

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 4,0,

esterilidade estéril.

288671 Caixa com 100 unidades

2533

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 9,0,

esterilidade estéril.

302170 Caixa com 10 unidades

2534

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento 70, tipo agulha

1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 9,0,

esterilidade estéril.

302170 Caixa com 100 unidades

2535

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,

esterilidade estéril.

289379 Caixa com 10 unidades

2536

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento 70, tipo agulha

3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,

esterilidade estéril.

289379 Caixa com 100 unidades

2537

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento mínimo 70,

tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento

agulha 5, esterilidade estéril.

315760 Caixa com 10 unidades

2538

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento mínimo 70,

tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento

agulha 5, esterilidade estéril.

315760 Caixa com 100 unidades
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2539

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento mínimo 70,

tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento

agulha 4,0, esterilidade estéril.

330546 Caixa com 10 unidades

2540

Fio de sutura, material catgut cromado com

agulha, tipo fio nº 1, comprimento mínimo 70,

tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento

agulha 4,0, esterilidade estéril.

330546 Caixa com 100 unidades

2541

Fio de sutura, material catgut cromado, tipo fio nº

1, comprimento 70, características adicionais com

agulha, tipo agulha 1/2 círculo romba,

comprimento agulha 8,0, esterilidade estéril.

368069 Caixa com 10 unidades

2542

Fio de sutura, material catgut cromado, tipo fio nº

1, comprimento 70, características adicionais com

agulha, tipo agulha 1/2 círculo romba,

comprimento agulha 8,0, esterilidade estéril.

368069 Caixa com 100 unidades

2543

Fio sutura de nylon (poliamida) diâmetro 3-0,

monofilamento, tingido, preto, não absorvível.

com agulha de 2,0cm, tipo 3/8 circular, ponta

triangular. 

47988 Caixa com 24 unidades

2544

Fita adesiva hospitalar, tipo microporosa, material

não tecido de viscose rayon, cor bege, largura 50,

comprimento 10, tipo adesivo com adesivo

acrílico hipo-alergênico.

281520 Unidade

2545

Fita adesiva hospitalar, tipo microporosa, material

não tecido de viscose rayon, cor bege, largura 50,

comprimento 10, tipo adesivo com adesivo

acrílico hipo-alergênico.

281520 Rolo com 10 metros
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2546

Fita para autoclave, composta de papel crepado

branco, tinta termoreativa e adesivo à base de

borracha natural e resina acrílica, a fita para

autoclave é indicada para identificar que a

esterilização em autoclave a vapor foi realizada, a

fita pode ser aplicada sobre papel, tecido, metal,

aço inox, não tecido, as listras diagonais na cor

branca, após serem submetidas ao processo de

autoclavagem, torna-se de coloração escura, a fita 

para autoclave é apresentada em rolos de 19mm

x 30m, embalados individualmente.

19178 Unidade

2547

Fita para autoclave, composta de papel crepado

branco, tinta termoreativa e adesivo à base de

borracha natural e resina acrílica, a fita para

autoclave é indicada para identificar que a

esterilização em autoclave a vapor foi realizada, a

fita pode ser aplicada sobre papel, tecido, metal,

aço inox, não tecido, as listras diagonais na cor

branca, após serem submetidas ao processo de

autoclavagem, torna-se de coloração escura, a fita 

para autoclave é apresentada em rolos de 19mm

x 30m, embalados individualmente.

19178 Caixa com 48 unidades

2548

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 1, características adicionais

caninos e incisivos superiores, tipo uso

autoclavável.

413521 Unidade

2549

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 150, características

adicionais pré-molares, incisivos e raízes

superiores, tipo uso autoclavável

363751 Unidade

2550

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 151, características

adicionais pré-molares, incisivos e raízes

inferiores, tipo uso autoclavável

363750 Unidade

2551

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 16, características adicionais

extração de dentes superiores, ambos os lados,

ext. 

340932 Unidade
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2552

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 17, aplicação uso

odontológico.

378164 Unidade

2553

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 18 l, características adicionais

molares superiores lado esquerdo, tipo uso

autoclavável.

413514 Unidade

2554

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 18 r, características

adicionais molares superiores lado direito, tipo

uso autoclavável

413513 Unidade

2555

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 65, características adicionais

extração de raízes superiores, ambos os lados,

reg, tipo uso autoclavável

413512 Unidade

2556

Fórceps odontológico, material aço inoxidável,

tipo adulto, número 69, características adicionais

raízes superiores e inferiores, tipo uso

autoclavável.

413510 Unidade

2557

Formaldeído (formol), aspecto físico líquido

incolor, límpido, concentração à 10%,

característica adicional em solução aquosa.

345486 Frasco com 1 litro

2558

Gaze em rolo, produzida em tecido 100% algodão,

hidrófilas isentas de alvejantes ópticos ou

corretivos, isentas de amido, são produzidas com

3 dobras e 8 camadas, podem ser produzidas com

13 fios p/cm²; em rolos.

47988 Unidade

2559

Gaze em rolo, produzida em tecido 100% algodão,

hidrófilas isentas de alvejantes ópticos ou

corretivos, isentas de amido, são produzidas com

3 dobras e 8 camadas, podem ser produzidas com

09 p/cm² em rolos. 

47988 Unidade

2560

Gaze em rolo, produzida em tecido 100% algodão,

hidrófilas isentas de alvejantes ópticos ou

corretivos, isentas de amido, são produzidas com

3 dobras e 8 camadas, podem ser produzidas

com11 p/cm²; em rolos.

47988 Unidade
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2561

Gel condutor, composição neutro, isento de

cloreto de sódio, aplicação p/ ultrassonografia.

385667 Frasco com 500 ml

2562

Gel condutor, composição neutro, isento de

cloreto de sódio, aplicação p/ ultrassonografia.

385667 Frasco com 1000 ml

2563

Gel condutor, composição neutro, isento de

cloreto de sódio, aplicação p/ ultrassonografia.

385667 Galão com 5 Kg

2564

Hipoclorito de sódio cloro 1%.

indicado para desinfecção de superfícies fixas nao

metálicas, de hospitais e estabelecimentos

relacionados com o atendimento á saúde, como

pisos, paredes, mobiliários, bancadas e etc. 

71129 Frasco com 1 litro

2565

Hipoclorito de sódio diluído, concentração

contendo 1 de cloro ativo, forma farmacêutica

solução aquosa estabilizada com cloreto de sódio,

característica adicional embalagem com tampa

rosqueável.

343303 Frasco com 1 litro

2566

Iodopovidona, apresentações: solução alcoólica

10% (1% de iodo ativo), solução aquosa 10% (1%

de iodo ativo), solução degermante 10% (1% de

iodo ativo), indicações: anti-sepsia da pele intacta

em pré-operatório e em feridas cirúrgicas ou

nãocirúrgicas, prevenção de infecção em

presença de sonda vesical.

47988 Frasco com 1 litro

2567

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

10, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

333633 Caixa com 50 unidades

2568

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

10, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

333633 Caixa com 100 unidades

2569

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

12, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

313628 Caixa com 50 unidades

2570

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

12, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

313628 Caixa com 100 unidades
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2571

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

22, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

313630 Caixa com 50 unidades

2572

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

22, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

313630 Caixa com 100 unidades

2573

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

23, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

313631 Caixa com 50 unidades

2574

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

23, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

313631 Caixa com 100 unidades

2575

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

24, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

299240 Caixa com 50 unidades

2576

Lâmina bisturi, material aço carbono, tamanho nº

24, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

299240 Caixa com 100 unidades

2577

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 10, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais afiada, polida,

embalagem individual em fita de -.

244906 Caixa com 50 unidades

2578

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 10, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais afiada, polida,

embalagem individual em fita de -.

244906 Caixa com 100 unidades

2579

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 12, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

361076 Caixa com 50 unidades

2580

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 12, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

361076 Caixa com 100 unidades
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2581

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 22, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

242918 Caixa com 50 unidades

2582

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 22, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais embalada

individualmente.

242918 Caixa com 100 unidades

2583

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 23, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais afiada e polida,

embalagem individual em fita de -.

284463 Caixa com 50 unidades

2584

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 23, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais afiada e polida,

embalagem individual em fita de -.

284463 Caixa com 100 unidades

2585

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 24, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais afiada e polida,

embalagem individual em fita de -.

244243 Caixa com 50 unidades

2586

Lâmina bisturi, material aço inoxidável, tamanho

nº 24, tipo descartável, esterilidade estéril,

características adicionais afiada e polida,

embalagem individual em fita de -.

244243 Caixa com 100 unidades

2587
Lima seldin para osso 11, usada para alisamento

final do osso.
47988 Unidade

2588

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho

6,50, esterilidade estéril, características adicionais

comprimento mínimo de 28cm, apresentação

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso

descartável, formato anatômico, embalagem

conforme norma abnt c/ abertura asséptica.

269946 Caixa com 50 unidades
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2589

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho

6,50, esterilidade estéril, características adicionais

comprimento mínimo de 28cm, apresentação

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso

descartável, formato anatômico, embalagem

conforme norma abnt c/ abertura asséptica.

269946 Caixa com 100 unidades

2590

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho

7,50, esterilidade estéril, características adicionais

comprimento mínimo de 28cm, apresentação

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso

descartável, formato anatômico, embalagem

conforme norma abnt c/ abertura asséptica.

269838 Caixa com 50 unidades

2591

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho

7,50, esterilidade estéril, características adicionais

comprimento mínimo de 28cm, apresentação

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso

descartável, formato anatômico, embalagem

conforme norma abnt c/ abertura asséptica.

269838 Caixa com 100 unidades

2592

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho

8,50, esterilidade estéril, características adicionais

comprimento mínimo de 28cm, apresentação

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso

descartável, formato anatômico, embalagem

conforme norma abnt c/ abertura asséptica.

269947 Caixa com 50 unidades

2593

Luva cirúrgica, material látex natural, tamanho

8,50, esterilidade estéril, características adicionais

comprimento mínimo de 28cm, apresentação

lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso

descartável, formato anatômico, embalagem

conforme norma abnt c/ abertura asséptica.

269947 Caixa com 100 unidades

2594

Luva nitrílica com pó, não estéril, isenta de látex,

com pó bio-absorvível, ambidestra, cor branca,

tamanho  g, descartável de uso único.

43680 Caixa com 100 pares



CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.36 - Artigos cirúrgicos e de enfermaria

2595

Luva nitrílica com pó, não estéril, isenta de látex,

com pó bio-absorvível, ambidestra, cor branca,

tamanho  g, descartável de uso único.

43680 Caixa com 200 pares

2596

Luva nitrílica com pó, não estéril, isenta de látex,

com pó bio-absorvível, ambidestra, cor branca,

tamanho  m, descartável de uso único.

43680 Caixa com 100 pares

2597

Luva nitrílica com pó, não estéril, isenta de látex,

com pó bio-absorvível, ambidestra, cor branca,

tamanho  m, descartável de uso único.

43680 Caixa com 200 pares

2598

Luva nitrílica com pó, não estéril, isenta de látex,

com pó bio-absorvível, ambidestra, cor branca,

tamanho p, descartável de uso único.

43680 Caixa com 100 pares

2599

Luva nitrílica com pó, não estéril, isenta de látex,

com pó bio-absorvível, ambidestra, cor branca,

tamanho p, descartável de uso único.

43680 Caixa com 200 pares

2600

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande,

características adicionais lubrificada com pó

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,

tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo

formato anatômico, finalidade resistente à tração.

269892 Caixa com 50 unidades

2601

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande,

características adicionais lubrificada com pó

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,

tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo

formato anatômico, finalidade resistente à tração.

269892 Caixa com 100 unidades

2602

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande,

características adicionais sem pó, tipo ambidestra.

375934 Caixa com 50 unidades

2603

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande,

características adicionais sem pó, tipo ambidestra.

375934 Caixa com 100 unidades
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2604

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio,

características adicionais lubrificada com pó

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,

tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo

formato anatômico, finalidade resistente à tração.

269893 Caixa com 50 unidades

2605

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio,

características adicionais lubrificada com pó

bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica,

tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo

formato anatômico, finalidade resistente à tração.

269893 Caixa com 100 unidades

2606

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio,

características adicionais sem pó, antiderrapante,

tipo ambidestra.

337450 Caixa com 50 unidades

2607

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio,

características adicionais sem pó, antiderrapante,

tipo ambidestra.

337450 Caixa com 100 unidades

2608

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho

pequeno, características adicionais lubrificada

com pó bioabsorvível, descartável, apresentação

atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável,

modelo formato anatômico, finalidade resistente

à tração.

269894 Caixa com 50 unidades

2609

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho

pequeno, características adicionais lubrificada

com pó bioabsorvível, descartável, apresentação

atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável,

modelo formato anatômico, finalidade resistente

à tração.

269894 Caixa com 100 unidades

2610

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho

pequeno, características adicionais sem pó, tipo

ambidestra.

375935 Caixa com 50 unidades



CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.36 - Artigos cirúrgicos e de enfermaria

2611

Luva para procedimento não cirúrgico, material

látex natural íntegro e uniforme, tamanho

pequeno, características adicionais sem pó, tipo

ambidestra.

375935 Caixa com 100 unidades

2612

Martelo reflexológico, material cabo aço

inoxidável, material cabeça borracha,

comprimento cabo 20cm, cor cabeça preta,

formato cabeça cilíndrico, tipo uso em exames

médicos de reflexos tendíneos.

243269 Unidade

2613

Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 2 camadas,

pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras

laterais para fixação, características adicionais clip

nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso

descartável.

315902 Caixa com 25 unidades

2614

Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 2 camadas,

pregas horizontais, atóxica, tipo fixação 4 tiras

laterais para fixação, características adicionais clip

nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso

descartável.

315902 Caixa com 50 unidades

2615

Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3

camadas,pregas horizontais,atóxica, tipo fixação

com elástico, características adicionais clip nasal

embutido,hipoalergênica, tipo uso descartável.

341923 Caixa com 25 unidades

2616

Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3

camadas,pregas horizontais,atóxica, tipo fixação

com elástico, características adicionais clip nasal

embutido,hipoalergênica, tipo uso descartável.

341923 Caixa com 50 unidades

2617

Papagaio inox 1 litro

produto confeccionado em aço inoxidável aisi-304

embalagem: plástica individual, constando os

dados de identificação, procedência e

rastreabilidade. utilizado em hospitais,

permitindo maior higiene nos procedimentos.

indicada para pessoas acamadas que tem

dificuldades ou não pode ir ao banheiro.

47988 Unidade
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2618

Papel grau cirúrgico envelopes auto-

selantes/colantes 60 x 260 mm, compostas de

papel grau cirúrgico + filme laminado

poliester/polipropileno, com fita adesiva,

possibilitando abertura asséptica, impressas com

tintas indicativas para os processos de

esterilização, nas seguintes combinações: vapor

saturado; óxido de etileno.

43680 Caixa com 100 unidades

2619

Papel grau cirúrgico envelopes auto-

selantes/colantes 60 x 260 mm, compostas de

papel grau cirúrgico + filme laminado

poliester/polipropileno, com fita adesiva,

possibilitando abertura asséptica, impressas com

tintas indicativas para os processos de

esterilização, nas seguintes combinações: vapor

saturado; óxido de etileno.

43680 Caixa com 200 unidades

2620
Papel termosensível, largura 58, comprimento 30,

aplicação ecg.
385362 Pacote com 150 unidades

2621
Papel termosensível, largura 58, comprimento 30,

aplicação ecg.
385362 Caixa com 300 folhas

2622
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo 10

volumes.
277319 Frasco com 500 ml

2623
Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo 10

volumes.
277319 Frasco com 1000 ml

2624

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

allis, comprimento 15, características adicionais 1

5x6 dentes. 

339061 Unidade

2625

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

allis, comprimento 15, características adicionais

4x5 dentes.

348861 Unidade

2626

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

dissecção, comprimento 16, características

adicionais dente de rato.

290759 Unidade

2627

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

dissecção, comprimento 18, características

adicionais anatômica.

274734 Unidade

2628

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

dissecção, tipo ponta c/ vídea, comprimento 12,

características adicionais anatômica.

321515 Unidade

2629

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

dissecção, tipo ponta ponta fina, comprimento

12.

300490 Unidade
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2630

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

kelly, tipo ponta curva, comprimento 14.

290741 Unidade

2631

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

kelly, tipo ponta reta, comprimento 14.

275484 Unidade

2632

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

kocher, tipo ponta curva, comprimento 14. 299331

Unidade

2633

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

kocher, tipo ponta curva, comprimento 16, tipo

cabo com trava, aplicação hospitalar.

249862 Unidade

2634

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

kocher, tipo ponta reta, comprimento 14.

272438 Unidade

2635

Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo

kocher, tipo ponta reta, comprimento 16, tipo

cabo com trava, aplicação hospitalar.

249866 Unidade

2636

Pinça cirúrgica, material titânio, tipo ponta ponta

reta plataforma com vídea, comprimento 15,

comprimento lâmina 6, comprimento ponta

ponta 0,4, características adicionais micro, tipo

micro, modelo 1 relojoeiro.

334928 Unidade

2637

Pinça odontológica, material aço inoxidável,

tamanho cerca de 17, referência 317, indicação

clínica, aplicação p/ algodão, esterilidade

autoclavável.

413334 Unidade

2638

Placa de vidro- produto odontológico para

manipulação de resinas e cimentos, polida, 20

mm.  

43680 Unidade

2639

Placa de vidro- produto odontológico para

manipulação de resinas e cimentos,   lisa, 20 mm. 

43680 Unidade

2640

Placa de vidro, comprimento 15, largura 8,

espessura 10, transmitância transparente,

aplicação uso odontológico.

419508 Unidade

2641
Porta amálgama, material aço inoxidável, tipo

autoclavável. 
417243 Unidade

2642 Porta detrito inox 8x8. 43680 Unidade

2643
Porta matriz odontológico, material aço

inoxidável, tipo ivory nº 8.
426504 Unidade
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2644

Porta matriz odontológico, material aço

inoxidável, tipo tofflemire, tamanho adulto.

426502 Unidade

2645

Porta matriz odontológico, material aço

inoxidável, tipo tofflemire, tamanho infantil.

426503 Unidade

2646

Porta-agulha, material aço inoxidável, tipo

mathiew, comprimento 17, características

adicionais ponta reta com vídea.

293814 Unidade

2647
Porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo

hegar, comprimento 14.
243286 Unidade

2648

Porta-algodão, material aço inoxidável, tipo

limpo, altura 15, diâmetro 10, características

adicionais tampa roscável.

265555 Unidade

2649

Pote odontológico, material plástico, formato

cilíndrico, características adicionais 2 cavidades,

tipo dappen. 

411438 Unidade

2650

Pote odontológico, material vidro, formato

cilíndrico, transmitância transparente,

características adicionais 2 cavidades, tipo

dappen, tamanho 4 x 4 cm.

411437 Unidade

2651

Removedor de esparadrapo (éter

alcoolizado/licor de hoffman) é um produto

indicado para desengordurar a pele e como

veículo em formulações para acne, alopecia e

antimicóticos tópicos, bem como para remoção

de fitas adesivas.

150583 Caixa com 10 unidades

2652

Removedor de esparadrapo (éter

alcoolizado/licor de hoffman) é um produto

indicado para desengordurar a pele e como

veículo em formulações para acne, alopecia e

antimicóticos tópicos, bem como para remoção

de fitas adesivas.

150583 Caixa com 100 unidades

2653

Saco plástico lixo, capacidade 15, cor branca,

apresentação peça única, largura 39, altura 58,

características adicionais com tarja vermelha ´lixo

hospitalar´, aplicação coleta de resíduos de

serviços de saúde.

246549 Pacote com 100 unidades

2654

Saco plástico lixo, capacidade 30, cor branca,

apresentação peça única, largura 59, altura 62,

características adicionais com tarja vermelha ´lixo

hospitalar´, aplicação coleta de resíduos de

serviços de saúde.

246550 Pacote com 100 unidades
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2655

Saco plástico lixo, capacidade 50, cor branca,

apresentação peça única, largura 63, altura 80,

características adicionais leitoso, 3 micra, símbolo

de substância infectante, aplicação hospitalar.

296529 Pacote com 100 unidades

2656

Seringa 1ml - insulina, seringas - com agulha (13 x

0,45 mm; 13 x 0,38 mm, 13 x 0,30 mm), volume

nominal - 1 ml 100 ui (unidades internacionais),

graduação - intervalo 10 em 10 u.i. com

subdivisão 2 em 2 unidades, pistão - permite

ajuste do pistão no bico quando da injeção,

retirando todo o medicamento, permitindo perda

mínima de insulina. indicada para quem usa mais

que 50 unidades de insulina, escala de graduação -

apresenta alto grau de precisão, traços e números

de inscrição claros e legíveis, embalagem - as

seringas são embaladas em invólucro apropriado,

garantindo integridade e esterilidade ao produto

durante armazenamento e até o momento do

uso, pétala de abertura - reduz o risco de

contaminação durante a abertura da embalagem.

não pode ser fechada após aberta.

43680 Unidade

2657

Seringa 1ml tuberculina, seringas - com agulha (13

x 0,45 mm; 13 x 0,38 mm), volume nominal - 1 ml,

graduação - intervalo 0,1 em 0,1 ml com

subdivisão 0,01 ml, pistão - permite ajuste do

pistão no bico quando da injeção, retirando todo

o medicamento, permitindo perda mínima de

medicamentos, escala de graduação, deve

apresentar alto grau de precisão, traços e

números de inscrição claros e legíveis,

esterilização óxido de etileno, as seringas devem

ser embaladas em invólucro apropriado,

garantindo integridade e esterilidade ao produto

durante armazenamento e até o momento do

uso, pétala de abertura reduz o risco de

contaminação durante a abertura da embalagem,

não pode ser fechada após aberta.

43680 Unidade
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2658

Seringa carpule dobrável cromada 11,5cm,

produto confeccionado em metal com

acabamento cromado, tamanho: 11.5cm,

embalagem: plástica individual, constando os

dados de identificação, procedência e

rastreabilidade. 

43680 Unidade

2659

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 1, tipo bico bico central luer

lock, características adicionais êmbolo com

ponteira de borracha siliconizada, graduação

graduadas a cada 0,01ml,numerada a cada

0,1ml/10ui, esterilidade descartável,estéril.

322795 Unidade

2660

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 1, tipo bico bico central luer

lock, características adicionais êmbolo com

ponteira de borracha siliconizada, graduação

graduadas a cada 0,01ml,numerada a cada

0,1ml/10ui, esterilidade descartável,estéril.

322795 Caixa com 100 unidades

2661

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 1, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279405 Unidade

2662

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 1, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279405 Caixa com 100 unidades

2663

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 10, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279408 Unidade
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2664

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 10, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279408 Caixa com 100 unidades

2665

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 10, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279409 Unidade

2666

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 10, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279409 Caixa com 100 unidades

2667

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 20, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279410 Unidade

2668

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 20, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279410 Caixa com 100 unidades

2669

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 20, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279411 Unidade
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2670

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 20, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279411 Caixa com 100 unidades

2671

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 3, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279406 Unidade

2672

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 3, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279406 Caixa com 100 unidades

2673

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 3, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279407 Unidade

2674

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 3, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279407 Caixa com 100 unidades

2675

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 5, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279402 Unidade
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2676

Seringa, material polipropileno transparente

(plástico), capacidade 5, tipo bico bico luer lock,

características adicionais êmbolo com ponteira de

borracha siliconizada, graduação graduação firme

e perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

279402 Caixa com 100 unidades

2677

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 10, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em

0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

406213 Unidade

2678

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 10, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em

0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

406213 Caixa com 100 unidades

2679

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 20, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1

ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

406743 Unidade

2680

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 20, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 1 em 1

ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

406743 Caixa com 100 unidades
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2681

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 3, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em

0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

405501 Unidade

2682

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 3, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em

0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

405501 Caixa com 100 unidades

2683

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 5, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em

0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

406212 Unidade

2684

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 5, tipo bico bico central simples ou

luer lock, características adicionais êmbolo

c/rolha borracha, graduação impressão legível e

permanente, tipo uso graduação máxima 0,2 em

0,2 ml, numerada, componente c/ agulha 25 x 0,7

mm, bisel trifacetado, tipo tampa protetor

plástico, esterilidade descartável,estéril.

406212 Caixa com 100 unidades

2685

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 5, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo c/rolha

borracha, graduação graduação firme e

perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

407099 Unidade
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2686

Seringa, material polipropileno transparente,

capacidade 5, tipo bico bico simples,

características adicionais êmbolo c/rolha

borracha, graduação graduação firme e

perfeitamente legível, tipo uso descartável,

estéril.

407099 Caixa com 100 unidades

2687

Sindesmótomo duplo nº 1 produzido em aço

inoxidável, é utilizado em procedimentos

cirúrgicos odontológicos, indicado para

afastamento gengival.

47988 Unidade

2688

Sonda odontológica, material aço inoxidável, tipo

exploradora, modelo nº 05, tipo cabo cabo

maciço.

425231 Unidade

2689

Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado,

comprimento 40, tamanho nº 12, tipo uso

embalagem individual, esterilidade

descartável,estéril,apirogênica.

275722 Unidade

2690

Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado,

comprimento 40, tamanho nº 12, tipo uso

embalagem individual, esterilidade

descartável,estéril,apirogênica.

275722 Pacote com 20 unidades

2691

Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado,

comprimento 40, tamanho nº 14, tipo uso

embalagem individual, esterilidade

descartável,estéril,apirogênica.

275723 Unidade

2692

Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado,

comprimento 40, tamanho nº 14, tipo uso

embalagem individual, esterilidade

descartável,estéril,apirogênica.

275723 Pacote com 20 unidades

2693

Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado,

tamanho nº 10, características adicionais

maleável,transparente,atraumática, tipo uso

descartável, esterilidade estéril, tipo embalagem

embalagem individual. 

278681 Unidade

2694

Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado,

tamanho nº 10, características adicionais

maleável,transparente,atraumática, tipo uso

descartável, esterilidade estéril, tipo embalagem

embalagem individual. 

278681 Pacote com 20 unidades
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2695

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 14, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

).

277017 Unidade

2696

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 14, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

).

277017 Pacote com 12 unidades

2697

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 16, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

). 

277018 Unidade
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2698

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 16, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

). 

277018 Pacote com 12 unidades

2699

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 18, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

).

277019 Unidade

2700

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 18, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

).

277019 Pacote com 12 unidades
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2701

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 20, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

). 

277020 Unidade

2702

Sonda, material látex siliconizado, tipo foley,

tamanho nº 20, quantidade vias 2, características

adicionais com balão de 30 ml, aplicação

superfície lisa,orifícios laterais largos/arred., tipo

uso válvula borracha p/todas os tamanhos

seringa, esterilidade funil drenagem c/conexão

padrão a coletores, componentes capacidade

balão e calibre marcados na válvula, modelo

embalagem interna c/picote nas pontas, formato

descartável,estéril,apirogênica,emb.individual(ms

). 

277020 Pacote com 12 unidades

2703

Swab, material haste plástica, tipo ponta ponta

em algodão hidrófilo, apresentação* embalagem

individual em tubo plástico, esterilidade estéril,

tipo de uso descartável.

396144 Unidade

2704

Swab, material haste plástica, tipo ponta ponta

em algodão hidrófilo, apresentação* embalagem

individual em tubo plástico, esterilidade estéril,

tipo de uso descartável.

396144 Caixa com 100 unidades

2705

Termômetro clínico, material plástico, tipo digital,

faixa medição temperatura 35 a 42,

características adicionais autodesliga, resistente à

água, livre mercúrio.

421319 Unidade

2706

Termômetro clínico, material plástico, tipo digital,

faixa medição temperatura 35 a 42,

características adicionais autodesliga, resistente à

água, livre mercúrio.

421319 Caixa com 12 unidades
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2707

Termômetro clínico, material vidro, faixa medição

temperatura 35 a 42, forma indicação

temperatura escala numérica sobre coluna de

mercúrio, características adicionais embalagem

individual, variação mínima graduação 0,1.

401105 Unidade

2708

Termômetro clínico, material vidro, faixa medição

temperatura 35 a 42, forma indicação

temperatura escala numérica sobre coluna de

mercúrio, características adicionais embalagem

individual, variação mínima graduação 0,1.

401105 Caixa com 12 unidades

2709

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento

12, tipo ponta reta, características adicionais c/

2pontas finas, tipo íris.

318192 Unidade

2710

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento

15, tipo ponta curva fina-fina, tipo standard.

398218 Unidade

2711

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento

15, tipo ponta reta fina-fina, tipo standard.

344283 Unidade

2712

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento

15, tipo ponta reta romba-romba, tipo standard.

339345 Unidade

2713

Tesoura, material aço inoxidável, comprimento

15, tipo ponta romba-romba, características

adicionais ponta reta, tipo tipo mayo.

293799 Unidade

2714

Torneirinha, material plástico rígido transparente,

tipo sistema 3 vias, uso orientador de fluxo

direcionado, características adicionais conector

luer slip c/tampa protetora, esterilidade estéril,

tipo uso descartável, tipo conexão 2 conectores

fêmeas e 1 macho.

305673 Unidade

2715

Torneirinha, material plástico rígido transparente,

tipo sistema 3 vias, uso orientador de fluxo

direcionado, características adicionais conectores

luer lock c/tampa, esterilidade estéril, tipo uso

descartável, tipo conexão 2 conectores fêmeas e

1 macho.

305667 Unidade
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2716

Touca descartável uso hospitalar, tipo comum

com elástico nuca, gramatura 20, cor branca.

209883 Caixa com 100 unidades

2717

Touca descartável uso hospitalar, tipo comum

com elástico nuca, gramatura 30, cor branca.

209886 Caixa com 100 unidades

2718
Tubo de latéx (garrote) diâmetro externo 11mm . 

43680 Rolo com 15 metros

2719

Tubo endotraqueal, material pvc flexível

transparente, tamanho 4,5, características

adicionais arredondado, ponta e olho de murphy,

curva de magi, componentes balão de alto

volume e baixa pressão, tipo uso descartável,

esterilidade estéril.

417413 Unidade

2720

Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado

atóxico, tamanho 3,0, aplicação nasal,

características adicionais curva pré-formada, tipo

conector adaptável,superfície lisa, transmitância

linha radiopaca de ponta a ponta, componentes

balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso

descartável, esterilidade estéril.

393204 Unidade

2721

Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado

atóxico, tamanho 3,5, aplicação oral,

características adicionais curva pré-formada, tipo

conector adaptável,superfície lisa, transmitância

linha radiopaca de ponta a ponta, componentes

balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso

descartável, esterilidade estéril.

393207 Unidade

2722

Tubo endotraqueal, material pvc siliconizado

atóxico, tamanho 4,0, aplicação oral,

características adicionais curva pré-formada, tipo

conector adaptável,superfície lisa, transmitância

linha radiopaca de ponta a ponta, componentes

balão de alto volume e baixa pressão, tipo uso

descartável, esterilidade estéril.

393209 Unidade

2723

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

laringectomia, tipo* aramado, tamanho* 9,0,

graduação graduado, características adicionais*

balão de alto volume e baixa pressão, outros

componentes protetor de mordedura,

esterelidade* descartável, estéril, embalagem

embalagem individual.

421916 Unidade
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2724

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 5,0,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421915 Unidade

2725

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 5,5,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421919 Unidade

2726

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 6,0,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421920 Unidade

2727

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 6,5,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421922 Unidade

2728

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 7,0,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421918 Unidade
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2729

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 7,5,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual

421913 Unidade

2730

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 8,0,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421924 Unidade

2731

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 8,5,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421917 Unidade

2732

Tubo endotraqueal, material* pvc, modelo

orotraqueal/nasotraqueal, tamanho* 9,5,

conector conector padrão, graduação graduado,

características adicionais* balão de alto volume e

baixa pressão, componentes* marcador

radiopaco, esterelidade* descartável, estéril,

embalagem embalagem individual.

421914 Unidade
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2733

Tubos de coleta de sangue à vácuo estéreis e de

uso único. esterilização por radiação: validade 12

meses para tubos à vácuo com citrato de sódio e

18 meses para os demais tubos. com ativador de

coágulo. tubos precisamente calibrados para a

proporção adequada de sangue / aditivo. tubos

confeccionados em plástico altamente cristalino.

etiquetas para identificação do paciente e dados

do exame. tampa com vedação perfeita para

manipulação, transporte e centrifugação. tampa

projetada para dar melhor empunhadura e

segurança quando de sua retirada e recolocação.

volumes de aspiração, em ml: 5 .  

43680 Caixa com 100 unidades

2734

Vaselina líquida, óleo mineral vaselina liquida.

indicação: emoliente para a pele. remoção de

crostas e de pomadas, pastas e outros produtos

previamente utilizados na pela (limpeza de pele). 

47988 Frasco com 500 ml

2735
Vaselina sólida bisnaga, emoliente e lubrificante

para a pele do corpo.
47988 Bisnaga com 60 gramas

2736

Fixador de Cateter periférico, filme transparente

estéril, visualização do ponto de inserção, guia

centralizador de ceteter, fitas laterais para

sustentação e inclusão de data e nome do

enfermeiro, barreira viral e bacteriana,

hipoalergênico, resistente à água

47988 Unidade

2737

Escova com PVPI para antissepsia das mãos e

antebraços; escova dupla face, uso único,

composto por corpo plástico flexível dotado de

cerdas macias capaz de favorecer a limpeza da

pela sem causar abrasão e de esponja de

poliuretano uniformemente impregnada com

solução de detergente de P.V.P.I(

polivinilpirrolidona 10%-1% de iodo ativo);

embalagem indivual em polipropileno com

caracteristica de impermeabilidade a líquidos

150776 Unidade



CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.36 - Artigos cirúrgicos e de enfermaria

2738

Dispositivo para transferências de soluções;

dispositivo permite que acesso aos recipientes de

soluções parentais em sistema fechado, para

irrigações, curativo e vários procedimentos com

soluções estéreis. Caracteristicas: perfurador e

conexão luer macho, perfudor e conexão luer

fêmea, perfurador com dupla ponta. 

47988 Unidade

2739

Lanceta paa coletar amostra de sangue capilar,

lanceta picadora em aço inox, injetado com

polietileno, fita em aço inox trifacetadae capa

plástica em polietileno, dimensionada para coleta

de quantidade requerida para exames específicos(

teste do pezinho, malária e glicemia). Atende a

NR32, penetração consistente, esterelizadas por

radiação, acionamento por contato, espessura

ultra fina para punção indolor, descartável,

descarte seguro.

47988 Caixa com 100 unidades

2740

Agulha descartável com corpo de aço inox

diselado, canhão em plástico , com protetor de

agulha, hipodérmica, apirogênico, atóxico,

esterilizada a óxido de etileno, tamanho 30.x,

embalada individualmente.

47988 Caixa Com 100 unidades

2741

Extensores intermediário de duas vias para

administração de medicamentos parenterais,

compatíveis; tubo transparente em PVC; látex-

free, conector Luer Slip com o paciente,

conectores distais Luer fêmea com protetores de

cone Luer, pinça tipo clamp( corta fluxo), tampa

protetora resrva, esterial e apirogenico.

47988 Unidade

2742

Curativo redondo de 25mm de diâmentro,

embalados indivudualmente em envelope com

sistema de abertura em pétula, esterilizados por

óxido de etileno, para uso após punção.

47988 Pacote com 500 curativos 

2743

Bolsa coletora, sistemas fechado capacidade de

2000ml, conector adaptadoa sonda Foley, válvula

anti-fluxo de líquido; clamps para esvaziar a bolsa,

câmara de Pasteur, dupla embalagem;

esterilização a óxido de etileno/raio gama

47988 Unidade
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2744
Fita de HGT, ACCU- performa, com reagente para

monitor de glicemia.
47988 Frasco com 50 tiras

2745
Papel termosensível, largura 80, comprimenteo

30, aplicação ECG
119784 Rolo


