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PRODUTOS PARA A SAÚDE DESCARTÁVEIS/USO ÚNICO 
 

 
Item 

 
Material 

 
Especificação 

 
Marca 

1.  Abaixador de língua 
Espátula de madeira, descartável, formato convencional, com extremidades 
arredondadas, medindo aproximadamente 1,5 cm de largura, 13,5 cm de 
comprimento e 2mm de espessura. Embalados em pacotes, com 100 unidades 

ESTILO 
3 M 
THEOTO 

2.  
Absorvente higiênico 
pós-parto 

Absorvente higiênico para fluidos corporais, uso pós-parto ou incontinência 
urinária. Confeccionado com material absorvente, com cobertura interna de 
falso tecido, revestido externamente por película impermeável, espessura 
compatível com fluxo abundante. Sem abas. Dimensões mínimas da área 
absorvível 45 cm x 15 cm. 

MAX CONFORT 
YORK 
DRY 
 

3.  
Adaptador para 
aspiração de mecônio 

Peça cilíndrica confeccionado em policarbonato com aproximadamente 55mm 
de comprimento e 20 mm de diâmetro, com orifício controlador de vácuo, 
autoclavável.  

SEM MARCA 
PADRONIZADA 

4.  
Adaptador para 
transferência de 
soluções estéreis 

Adaptador sistema fechado para transferência de soluções parenterais, com 
uma ponta perfurante para conexão em frascos/bolsas (NBR 1401), compondo 
um único canal, e a outra com conectores luer e luer lock que permitam a 
adaptação de seringas e extensores. Com protetores que garantam a 
esterilidade do produto após a abertura da embalagem. Embalado em papel 
grau cirúrgico e esterilizado a óxido de etileno 

B. BRAUN 
HARTMANN 
EMBRAMED 
LA VITA 
 

5.  Aerocâmara  retrátil Aerocâmara (neonatal) para nebulização com aerosol em circuito fechado de CIRURGICA INDUSTRIAL 
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para nebulização em 
circuito fechado 
(neonatal) 

ventilação mecânica com câmara retrátil para terapia com aerossol, com 
conexão universal para a traquéia de respirador, compatibilidade com qualquer 
marca de ventilador, pequeno espaço morto, sem necessidade de desconexão 
após o uso, permanecendo fechado para diminuir o espaço. Estéril, descartável 

(Aeropuff) 

6.  
Agulha hipodérmica 
descartável 13 X 4,5 

Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material 
plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície 
externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica 
protetora, Nº 13 x 4,5. Embalada unitariamente 

TERUMO 
BD 
NIPRO 
INJEX 
DESCARPACK 
CIRUNEEDLE 

7.  
Agulha hipodérmica 
descartável 20 X 5,5 

Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material 
plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície 
externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica 
protetora, Nº 20 x 5,5. Embalada unitariamente 

TERUMO 
BD 
NIPRO 
INJEX 
DESCARPACK 
CIRUNEEDLE 

8.  
Agulha hipodérmica 
descartável 25 X 7,0 

Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material 
plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície 
externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica 
protetora, Nº 25 x 7,0. Embalada unitariamente 

TERUMO 
BD 
NIPRO 
INJEX 
DESCARPACK 
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CIRUNEEDLE 

9.  

Agulha hipodérmica 
descartável 25 X 8.0 
 

 

Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material 
plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície 
externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica 
protetora, Nº 25 x 8,0. Embalada unitariamente 

TERUMO 
BD 
NIPRO 
INJEX 
DESCARPACK 
CIRUNEEDLE 

10.  
Agulha hipodérmica 
descartável 30 X 8.0 

Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material 
plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície 
externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica 
protetora, Nº 30 x 8,0. Embalada unitariamente 

TERUMO 
BD 
NIPRO 
INJEX 
DESCARPACK 
CIRUNEEDLE 

11.  
Agulha hipodérmica 
descartável 40 X 12 

Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material 
plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de 
codificação do calibre (NBR), bisel trifacetado, siliconizado em superfície 
externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica 
protetora, Nº 40X12. Embalada unitariamente 

TERUMO 
BD 
NIPRO 
INJEX 
DESCARPACK 
CIRUNEEDLE 

12.  
Agulha descartável 
raqui 22G  3 ½  (6.0 x  

Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quincke, canhão 
anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril. Calibre nº 22 G, 

BBRAUN 
BD 
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152 mm) para raque 
anestesia (obeso) 

comprimento 152 mm ARROW 

13.  
Agulha 25 G X 4 ¾ (0,53 
X 120 mm) para raqui 
anestesia 

Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quincke, canhão 
anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril, descartável. 
Calibre nº 25 G, comprimento 120 mm (4 ¾ polegadas) 

BBRAUN 
BD 
ARROW 

14.  
Agulha longa para raqui 
anestesia 25 G x 3 ¹/² 
(90 mm) 

Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quincke, canhão 
anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril, descartável. 
Calibre nº 25 G, comprimento 90 mm (3 ½ polegadas). 

BBRAUN 
BD 
ARROW 

15.  

Agulha para raqui 
anestesia 27 G x 3 ¹/² 
(0,48 X 88 mm) 

Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quincke, canhão 
anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril, descartável. 
Calibre n°27 G, comprimento 88 mm (3 ½ polegadas) 

B.D  
B.BRAUN  
ARROW  
UNISSIS 

16.  
Agulha  para raque 
anestesia 27 G x 3 ¹/²  
(0,4/89mm) 

Agulha técnica para anestesia regional, em aço inoxidável, com ponta elíptica 
com furo lateral    tipo ponta de lápis 27 X 3½¨, isenta de corte, com mandril, 
diâmetro 0,4 mm, comprimento 8,9 cm,  estéril, descartável; 

BD 

17.  Algodão hidrófilo 

Algodão hidrófilo, 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras 
longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, boa 
absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão Pacote com 
500 gr. Embalagem individual. 

CREMER 
NEVE 
YORK 
FAROL 

18.  
Amniótomo 
(perfurador de 

Perfurador em poliestireno, estéril, atóxico, com 27 cm de comprimento, ponta 
arredondada e protegida, descartável, embalado em papel grau cirúrgico. 

CIENTIMED CIENTIFIC 
VITALGOLD SURGYPLAST 
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membrana amniótica) Esterilizado em óxido de etileno HEALTH MED CPL WILTEX 

19.  

Atadura de crepom 15 
cm 

Atadura de crepe, não estéril, hipoalergência, aproximadamente  92 % algodão 
crú e 8 % de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. 
Com 15 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento (em 
repouso) ou 4,5 de comprimento (esticada). Pacote com 12 unidades 

CREMER 
NEVE 
POLARFIX 

20.  

Atadura de crepom 30 
cm 

Atadura de crepe, não estéril, hipoalergência, aproximadamente  92 % algodão 
crú e  8 % de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não 
abrasiva. Com 30 cm de largura e aproximadamente 1,80m de comprimento 
(em repouso) ou 4,5 de comprimento (esticada). Pacote com 12 unidades 

CREMER 
NEVE 
POLARFIX 

21.  

Avental não estéril 
para uso hospitalar  
 

Avental de uso único, confeccionado em polipropileno, atóxico, hipoalergênico, 
resistente, confortável, maleável. Gramatura 40 g/m2 ou mais, manga longa, 
punho em elástico, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras. Não 
velcro, Tamanho único (aproximadamente 1,20 X 1,40 m). Não estéril, 
descartável. 

BEST FABRIL 
KORAL - AKRON 
KIMBERLY-CLARK 
ANADONA 

22.  

Avental impermeável 
não estéril para uso 
hospitalar  

Avental de uso único, confeccionado em não tecido SMS, 100% polipropileno, 
atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 50 g/m2 
ou mais, manga longa, punho em elástico, fechamento no pescoço e na cintura 
através de tiras. Não velcro, Tamanho único (aproximadamente 1,20 X 1,50 m). 
Não estéril, descartável 

VENKURI 

23.  
Avental impermeável 
estéril para uso 

Avental cirúrgico, confeccionado em SMS, impermeável, hipoalergênico, 
resistente, confortável, tiras na cintura e velcro ou tiras no pescoço. Manga 

POLARFIX 
LIFESAVER 
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hospitalar longa, punhos em malha canelada. Acompanha toalha para secagem das mãos. 
Embalado individualmente, com dupla embalagem (dobra asséptica). Tamanho 
único. Estéril 

LIFEMED 
VENKURI 

24.  

Avental cirúrgico 
repelente a fluidos, 
estéril 

Avental cirúrgico, manga longa, confeccionado em não tecido SMS, 100% 
polipropileno, reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax e membros 
inferiores, repelente a fluidos corpóreos, com máxima proteção contra vírus e 
bactérias, não tecido respirável, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, 
conforto e maleabilidade, dobra cirúrgica, com toalha de mão estéril. 
Gramatura 60g/m2 (especificada no rótulo). Tiras na cintura e velcro no 
pescoço. Punhos em malha canelada. Na cor azul. Estéril, descartável, embalado 
em papel grau cirúrgico. Tamanho grande (aproximadamente de 1,50 x 1,20 m). 

POLARFIX 
LIFESAVER 
VENKURI 

25.  

Avental cirúrgico 
repelente a fluidos, 
estéril  

 Avental cirúrgico, manga longa, confeccionado em não tecido SMS, 100% 
polipropileno, reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax e membros 
inferiores, repelente a fluidos corpóreos, com máxima proteção contra vírus e 
bactérias, não tecido respirável, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, 
conforto e maleabilidade, dobra cirúrgica, com toalha de mão estéril. 
Gramatura 60 g/m2 (especificada no rótulo). Tiras na cintura e velcro no 
pescoço. Punhos em malha canelada. Na cor azul. Estéril, descartável, embalado 
em papel grau cirúrgico. Tamanho grande (medida aproximada de 1,50 x 1,20 
m). 

POLARFIX 
LIFESAVER 
VENKURI 
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26.  

Balão para 
tamponamento uterino 
(cateter balão uterino) 

Cateter em silicone radiopaco duplo lúmen, balão em silicone, com capacidade 
máxima de até 500 ml.  Extremidade proximal com conector de 3 ou 4 vias, 
sendo 1 com válvula antirrefluxo para insuflação do balão e as outras para 
drenagem de sangue e infusão de drogas. Acompanha 2 seringas de 50 ou 60 ml 
e 1 conector perfurante para bolsa de infusão com válvula antirrefluxo. Produto 
descartável, estéril, radiopaco. 

BT CATH 
PERGOMED 

27.  

Bandeja para Raqui  
sem agulha 

Composição mínima: campo cirúrgico, 01 campo fenestrado com adesivo, 01 
seringa hipodérmica 5ml luer lock, 01 seringa hipodérmica 20 ml luer lock, 01 
seringa epidural 10 ml LOR, 01agulha hipodérmica 13X 4,5, 1 agulha 
hipodérmica 30X8, 01 agulha romba para aspiração, 05 compressas de gaze, 03 
esponjas para antissepsia. 

BBraun 
BD 

28.  

 
Bandeja para Peri- 
Raqui básica 

Composição mínima: campo cirúrgico, 01 campo fenestrado com adesivo, 01 
seringa hipodérmica 5ml luer lock, 01 seringa hipodérmica 20 ml luer lock, 01 
seringa epidural 10 ml LOR, 01agulha hipodérmica 13X 4,5, 1 agulha 
hipodérmica 30X8, 01 agulha romba para aspiração, 05 compressas de gaze, 03 
esponjas para antissepsia. 

BBraun 
BD 

29.  

Bisturi descartável com  
dispositivo de 
segurança n° 15 

Bisturi com cabo e protetor de lâmina descartável para realização de incisões 
superficiais teciduais, manipulação de curativos e suturas e debridamento de 
ferida. Trava da lâmina que impossibilite a reutilização do produto, dispositivo 
de segurança de retração da lâmina após o uso, trava definitiva que possibilite o 

EMBRAMED 
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descarte seguro do produto. Atendimento à NR 32 do Ministério do Trabalho. 
Estéril, atóxico, apirogênico. 

30.  

Bolsa para colostomia 
com placa de 
hidrocolóide (tamanho 
neonatal) 

Bolsa de colostomia para neonato. Drenável, transparente, recortável (8 a 50 
mm) com face posterior, revestida de material hipoalergênico e fechamento 
invisível por velcro com filtro integrado. Clamp individual. Caixa com 15 bolsas/ 
15 clamps 

ACTIVE LIFE CONVATEC 

31.  

Bolsa para colostomia 
com placa de 
hidrocolóide (tamanho 
pediátrico) 

Bolsa de colostomia tamanho pediátrico. Drenável, transparente, recortável (10 
a 35 mm) com face posterior, revestida de material hipoalergênico e 
fechamento invisível por velcro com filtro integrado. Clamp individual. Caixa 
com 15 bolsas/ 15 clamps 

ACTIVE LIFE CONVATEC 

32.  
Bolsa reservatório  
para reanimador 
manual 3 l 

Bolsa reservatório para reanimador manual confeccionada em silicone, 
autoclavável. Capacidade 3000 ml 

 

33.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 1 (uma via) 

Braçadeira (manguito), tamanho neonatal, uma via, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº  1   

GLOBALTEC 
 

34.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 2 ( duas vias) 

Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, uma via, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº  2  

GLOBALTEC 
 

35.  Braçadeira (manguito) Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, uma via, descartável, revestido em GLOBALTEC 
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para aferição de PNI  
tamanho 3 ( uma via 

plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº  3  

 

36.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 4 ( uma via 

Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, uma via, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº  4   

GLOBALTEC 
 

37.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 1  (duas vias 

Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, duas vias, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº 1 

GLOBALTEC 
 

38.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 2  (duas vias) 

Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, duas vias, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº 2 

GLOBALTEC 
 

39.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 3  (duas vias) 

Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, duas vias, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº 3 

GLOBALTEC 
 

40.  
Braçadeira (manguito) 
para aferição de PNI  
tamanho 4  (duas vias) 

Braçadeira (manguito), tamanho  neonatal, duas vias, descartável, revestido em 
plástico PVC, maleável com duas vias, cujas extremidades possuem conector 
plástico, com fechamento em velcro, Tamanho:  nº 4 

GLOBALTEC 
 

41.  

Campo operatório 
cirúrgico não estéril em 
algodão (compressa) 

Compressa cirúrgica, campo operatório, descartável, tecido 100% algodão, 4 
camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção 
(gramatura aproximada de 40 g), na cor branca, com fio radiopaco, sem 
alvejante óptico e amido, no tamanho 45 x 50 cm. Pacote com 50 unidades 

NIDIA/CREMER 
ESTRELA/CREMER AMÉRICA 
MEDICAL SALUTE FAROL 
CIRUMEX/MB TÊXTIL 
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ORTOFEN/ORTOM 
TEXART/BASTOS) PROCSEL 

42.  

Campo operatório 
cirúrgico estéril em 
algodão (compressa) 

Compressa cirúrgica em tecido  quadruplo sobreposto, fios 100% algodão, com 
alça medindo 18 cm e marcador radiopaco, laterais costuradas de forma a 
evitar desfiamentos, branqueadas, pré lavadas, isentas de impurezas, amido, 
alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes. Estéril, dupla embalagem, 
descartável, medindo aproximadamente 25 x28 cm.  Pacote com 5 unidades 

DESCARPACK 
NEVE 
POLARFIX 
CREMER 
MED HOUSE 

43.  
Campo operatório 
cirúrgico para parto  
normal (KIT) 

Conjunto com composição  mínima de 2 perneiras, 1 campo, 1 fronha, 1 campo 
para mesa,  avental com toalha e campo com bolsa coletora, 01 manta para rn 
1,0x1,0m.  Estéril, uso único, embalagem individual 

LIFEMED 
LIFESAVER 

44.  

Campo operatório 
cirúrgico para parto  
cesáreo (KIT) 

Conjunto com composição  mínima de 1 campo cesáreo com bolsa coletora 
2x3m, 1 fronha de Mayo, 1 campo para mesa de instrumentos 1,30x2,00m, 02 
aventais com toalha, manta  para rn 1,0 x 1,0 m. Estéril, uso único, Embalagem 
individual 

LIFEMED 
LIFESAVER 

45.  

Campo operatório 
cirúrgico para 
cobertura de 
instrumentais 

Campo cirúrgico para cobertura de instrumental exposto, de uso único, 
confeccionado em não tecido de polipropileno em 3 camadas, medindo 
aproximadamente 1,50 X 1,50 m, embalado individualmente, repelente a 
fluidos, estéril, descartável. Caixa com 40 unidades 

LIFEMED 
LIFESAVER 

46.  
Campo cirúrgico 
impermeável 

Campo cirúrgico descartável confeccionado em não tecido  à base de propileno, 
em 3 camadas, impermeável  com reforço repelente medindo 
aproximadamente 1,80 x 1,25m ou 2 x 1,40 m. Estéril, embalado 

LIFEMED 
LIFESAVER 



     

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Maternidade Escola – ME 
COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DA 
MATERNIDADE-ESCOLA UFRJ (CPPMPS – MEUFRJ) 

   

Universidade Federal do Rio de janeiro 
Maternidade-Escola da UFRJ       
CPPMPS-MEUFRJ 

Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 22240-000 

Tel: (21) 2265-5194 

 

individualmente 

47.  

Campo operatório 
cirúrgico para parto  
cesárea 

Campo Parto cesárea para cobertura de paciente, de uso único, com bolsa 
coletora de fluidos e filme incisional, confeccionado em não tecido de 
polipropileno em 3 camadas, com reforço absorvente e impermeável e com fita 
hipoalergênica, medindo aproximadamente 2,00 X 3,00 m, embalado 
individualmente, estéril, descartável 

LIFEMED 
LIFESAVER 

48.  

Campo operatório  
cirúrgico fenestrado 
(0,75 X 0,75 m) 

Campo cirúrgico fenestrado repelente a fluidos, com fenestra circular medindo 
não menos de 10 cm e não mais de 13 cm, de uso único, confeccionado em não 
tecido de polipropileno em 3 camadas,  estéril, descartável, medindo 
aproximadamente 0,75 X 0,75 m.  Caixa com 20 unidades 

LIFEMED 
LIFESAVER 

49.  
Campo operatório 
cirúrgico simples (0,75 
X 0,75 m) 

Campo cirúrgico simples,  de uso único, confeccionado em não tecido de 
polipropileno em 3 camadas,  estéril, medindo aproximadamente 0,75 X 0,75 m, 
embalado individualmente, descartável. Caixa com 100 unidades 

LIFEMED 
LIFESAVER 
TENCYL-OVER- VENKURI 

50.  

Campo operatório  
cirúrgico para mesa de 
Mayo 

Campo impermeável para cobertura mesa de Mayo, composta por camada de 
não tecido altamente absorvente, laminado na região central a uma camada de 
filme plástico impermeável em formato de fronha, medindo aproximadamente 
1,40m X 0,60 cm, embalado individualmente, estéril, descartável. Caixa com 20 

LIFEMED 
LIFESAVER 

51.  
Cânula para AMIU n° 4 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta 

distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 04 mm, conector padrão, estéril, uso único 

AMIU/EASYGRIP–IPAS 
KOLPLAST 

52.  Cânula para AMIU n° 5 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta AMIU/EASYGRIP–IPAS 
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distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 05 mm, conector padrão, estéril, uso único 

KOLPLAST 

53.  
Cânula para AMIU n° 6 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta 

distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 06 mm, conector padrão, estéril, uso único 

AMIU/EASYGRIP–IPAS 
KOLPLAST 

54.  
Cânula para AMIU n° 7 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta 

distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 07 mm, conector padrão, estéril, uso único 

AMIU/EASYGRIP–IPAS 
KOLPLAST 

55.  
Cânula para AMIU n° 8 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta 

distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 08 mm, conector padrão, estéril, uso único 

AMIU/EASYGRIP–IPAS 
KOLPLAST 

56.  
Cânula para AMIU n° 9 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta 

distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 09 mm, conector padrão, estéril, uso único 

AMIU/EASYGRIP–IPAS 
KOLPLAST 

57.  
Cânula para AMIU n° 10 Cânula para aspiração manual intra-uterina, confeccionada em  polímero, ponta 

distal fechada, com orifício lateral, haste semirrígida, graduada, calibre com 
cerca de 10 mm, conector padrão, estéril, uso único 

AMIU/EASYGRIP–IPAS 
KOLPLAST 

58.  
Cânula de Guedel  00 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício 

central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Não estéril,  
resistente a desinfecção. No 00 

PORTEX 
EMBRAMED 
PROTEC 

59.  Cânula de Guedel  0 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício PORTEX 
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central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Não estéril,  
resistente a desinfecção. No 0 

EMBRAMED 
PROTEC 

60.  
Cânula de Guedel  1 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício 

central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Não estéril,  
resistente a desinfecção. No 1 

PORTEX 
EMBRAMED 
PROTEC 

61.  
Cânula de Guedel  2 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício 

central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Não estéril,  
resistente a desinfecção. No 2 

PORTEX 
EMBRAMED 
PROTEC 

62.  
Cânula de Guedel  3 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício 

central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Não estéril,  
resistente a desinfecção. No 3 

PORTEX 
EMBRAMED 
PROTEC 

63.  
Cânula de Guedel  4 Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício 

central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Não estéril,  
resistente a desinfecção. No 4 

PORTEX 
EMBRAMED 
PROTEC 

64.  
Cânula nasofaríngea   
nº 6 

Cânula em PVC, estéril, atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício 
central que garanta a ventilação, com borda de segurança, numeração na borda 
para identificação do tamanho, embalagem individual, descartável n°6 

PORTEX 
RUSCH 

65.  
Cânula nasofaríngea   
nº 6 

Cânula em PVC, estéril, atóxico, flexibilidade e curvatura adequada, orifício 
central que garanta a ventilação, com borda de segurança, numeração na borda 
para identificação do tamanho, embalagem individual, descartável n° 

PORTEX 
RUSCH 

66.  Cânula Peri laríngea 3 Cânula em PVC atóxico, flexível, curvatura com ângulo de 30°, ponta COBRA-PLA 
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atraumática, cuff de baixo volume e alta pressão, com grade para broncoscópio, 
sonda gástrica e tubo orotraqueal, estéril, descartável n° 3 

67.  
Cânula Peri laríngea 4 Cânula em PVC atóxico, flexível, curvatura com ângulo de 30°, ponta 

atraumática, cuff de baixo volume e alta pressão, com grade para broncoscópio, 
sonda gástrica e tubo orotraqueal, estéril, descartável n° 3 

COBRA-PLA 

68.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°2,0 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
2,0 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

69.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°2,5 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
2,5 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

70.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°3,0 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
3,0 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

71.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°3,5 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
3,5 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 
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72.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°4,0 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
4,0 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

73.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°4,5 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
4,5 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

74.  

Cânula para 
traqueostomia 
neonatal n°5,0 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca. Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
5,0 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

75.  

Cânula com balão para 
traqueostomia 
neonatal n°3,5 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca.  Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
3,5 com balão 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

76.  

Cânula com balão para 
traqueostomia 
neonatal n°4,0 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca.  Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
4,0 com balão 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

77.  Cânula com balão para Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, PORTEX  
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traqueostomia 
neonatal n°4,5 

radiopaca.  Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
4,5 com balão 

RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

78.  

Cânula com balão para 
traqueostomia 
neonatal n°5,0 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca.  Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
5,0 com balão 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

79.  

Cânula com balão para 
traqueostomia 
neonatal n°5,5 

Cânula de traqueostomia em PVC, flexível, transparente, estéril e descartável, 
radiopaca.  Flange flexível com orifícios laterais para fixação, com impressão do 
número em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal; no 
5,5 com balão 

PORTEX  
RUSCH  
BCI  
B BRAUN 

80.  

Cânula para 
traqueostomia shiley 
com balão nº4,5 

Cânula de traqueostomia em PVC com balão, termo sensível, estéril, uso único, 
Diâmetro interno 4,0 mm, diâmetro externo 5,9 mm; comprimento 41 mm. 
Embalagem contendo uma cânula para traqueostomia shiley, um obturador 
maleável de extremidade arredondada, uma correia para pescoço. N°4 

COVIDIEN 

81.  

Cânula para 
traqueostomia shiley 
com balão nº4,5 

Cânula de traqueostomia em PVC com balão, termo sensível, estéril, uso único, 
Diâmetro interno 4,0 mm, diâmetro externo 5,9 mm; comprimento 41mm . 
Embalagem contendo uma cânula para traqueostomia shiley, um obturador 
maleável de extremidade arredondada, uma correia para pescoço. N°4,5 

COVIDIEN 

82.  
Capa para transdutor 
(CTA) 

Capa para transdutor asséptica, atóxica, apirogênica, uso único, medindo 20 X  
30cm 

M. Paniágua Materais 
correlatos LTDA 
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83.  
Capa para vídeo-
laparoscopia (CVA) 

Capa para  vídeo-laparoscopia, asséptica, atóxica, apirogênica, uso único, 
medindo 12,5 X  250 cm 

M. Paniágua Materais 
correlatos LTDA 

84.  
Cateter arterial para 
uso radial ( kit 
monitorização n° 2,5) 

Cateter em polietileno, radiopaco, medindo 5 cm, com fio guia e agulha 
introdutora 22 Ga, aba para sutura e fixação. Estéril, uso único. Tamanho 2,5 

 

85.  

Cateter intravascular 
periférico n° 14 

Cateter intravascular periférico sobre agulha, descartável, estéril, cânula de 
teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, 
com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado 
e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe. Padronização de cores de 
acordo com NBR ISO 10555-5. Nº14 

SMITHS-MEDICAL/ 
MEDEX 
NIPRO 
BBRAUN 
 

86.  

Cateter intravascular 
periférico n° 16 

Cateter intravascular periférico sobre agulha, descartável, estéril, cânula de 
teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, 
com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado 
e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe. Padronização de cores de 
acordo com NBR ISO 10555-5. Nº16 

SMITHS-MEDICAL/ 
MEDEX 
NIPRO 
BBRAUN 
 

87.  

Cateter intravascular 
periférico n° 18 

Cateter intravascular periférico sobre agulha, descartável, estéril, cânula de 
teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, 
com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado 
e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe. Padronização de cores de 
acordo com NBR ISO 10555-5. Nº18 

SMITHS-MEDICAL/ 
MEDEX 
NIPRO 
BBRAUN 
 

88.  Cateter intravascular Cateter intravascular periférico sobre agulha, descartável, estéril, cânula de SMITHS-MEDICAL/ 
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periférico n° 20 teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, 
com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado 
e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe. Padronização de cores de 
acordo com NBR ISO 10555-5. Nº20 

MEDEX 
NIPRO 
BBRAUN 
 

89.  

Cateter intravascular 
periférico n° 22 

Cateter intravascular periférico sobre agulha, descartável, estéril, cânula de 
teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, 
com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado 
e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe. Padronização de cores de 
acordo com NBR ISO 10555-5. Nº22 

SMITHS-MEDICAL/ 
MEDEX 
NIPRO 
BBRAUN 
 

90.  

Cateter intravascular 
periférico n° 24 

Cateter intravascular periférico sobre agulha, descartável, estéril, cânula de 
teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e apirogênico, 
com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com bisel trifacetado 
e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe. Padronização de cores de 
acordo com NBR ISO 10555-5. Nº24 

SMITHS-MEDICAL/ 
MEDEX 
NIPRO 
 

91.  

Cateter intravascular 
periférico com 
dispositivo  de 
segurança n° 22 

Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança protegendo o bisel 
da agulha, com 22 G de diâmetro, aproximadamente 25 mm de comprimento, 
cânula em poliuretano, siliconizado, radiopaco, com câmara de refluxo 
translúcido, com tampa plástica protetora, agulha em aço inox, ponta 
atraumática,  trifacetada, flitro hidrófobo na câmara de refluxo, estéril, 
descartável. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5 

MEDEX 
DESCARPACK 
TERUMO 
BBRAUN 

92.  Cateter intravascular Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança protegendo o bisel MEDEX 
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periférico com 
dispositivo de 
segurança n° 20 

da agulha, com 20 G de diâmetro, aproximadamente 32 mm de comprimento, 
cânula em poliuretano, siliconizado, radiopaco, com câmara de refluxo 
translúcido, com tampa plástica protetora, agulha em aço inox, ponta 
atraumática,  trifacetada, flitro hidrófobo na câmara de refluxo, estéril, 
descartável. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5. 

DESCARPACK 
TERUMO 
BBRAUN 

93.  

Cateter intravascular 
periférico com 
dispositivo de 
segurança n° 18 

Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança protegendo o bisel 
da agulha, com 18 G de diâmetro, aproximadamente 32 mm de comprimento, 
cânula em poliuretano, siliconizado, radiopaco, com câmara de refluxo 
translúcido, com tampa plástica protetora, agulha em aço inox, ponta 
atraumática,  trifacetada, flitro hidrófobo na câmara de refluxo, estéril, 
descartável. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5 

MEDEX 
DESCARPACK 
TERUMO 
BBRAU 

94.  

Cateter intravascular 
periférico com 
dispositivo de 
segurança n° 16 

Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança protegendo o bisel 
da agulha, com 16 G de diâmetro, aproximadamente 45 mm de comprimento, 
cânula em poliuretano, siliconizado, radiopaco, com câmara de refluxo 
translúcido, com tampa plástica protetora, agulha em aço inox, ponta 
atraumática,  trifacetada, flitro hidrófobo na câmara de refluxo, estéril, 
descartável. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5 

MEDEX 
DESCARPACK 
TERUMO 
BBRAU 

95.  

Cateter intravascular 
periférico com 
dispositivo de 
segurança n° 14 

Cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança protegendo o bisel 
da agulha, com 14 G de diâmetro, aproximadamente 45 mm de comprimento, 
cânula em poliuretano, siliconizado, radiopaco, com câmara de refluxo 
translúcido, com tampa plástica protetora, agulha em aço inox, ponta 

MEDEX 
DESCARPACK 
TERUMO 
BBRAU 
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atraumática,  trifacetada, flitro hidrófobo na câmara de refluxo, estéril, 
descartável. Padronização de cores de acordo com NBR ISO 10555-5 

96.  
Cateter nasal (tipo 
óculos) de silicone para 
oxigenioterapia  -  4 fr 

Cateter nasal em silicone, modelo tipo óculos, com canalículas atraumáticas, 
medindo aproximadamente 210 cm, a prova de deformação e torção. Estéril e 
descartável. Conector universal. Calibre 4 fr 

SILMAG 
GMI 

97.  
Cateter nasal (tipo 
óculos) de silicone para 
oxigenioterapia  -  6 fr 

Cateter nasal em silicone, modelo tipo óculos, com canalículas atraumáticas, 
medindo aproximadamente 210 cm, a prova de deformação e torção. Estéril e 
descartável. Conector universal. Calibre 6 fr 

SILMAG 
GMI 

98.  
Cateter nasal (tipo 
óculos) de silicone para 
oxigenioterapia  -  8 fr 

Cateter nasal em silicone, modelo tipo óculos, com canalículas atraumáticas, 
medindo aproximadamente 210 cm, a prova de deformação e torção. Estéril e 
descartável. Conector universal. Calibre 8 fr 

SILMAG 
GMI 

99.  
Cateter nasal (tipo 
óculos) de silicone para 
oxigenioterapia  -  12 fr 

Cateter nasal em silicone, modelo tipo óculos, com canalículas atraumáticas, 
medindo aproximadamente 210 cm, a prova de deformação e torção. Estéril e 
descartável. Conector universal. Calibre 12 fr 

SILMAG 
GMI 

100.  

Cateter para venoso 
duplo lúmem  (p/ SC) 4 
Fr ( kit) 

Composição mínima: Um cateter em poliuretano 4 Fr X 13 cm , um fio guia 
0,18”x 45cm com dispensador, 1 agulha 21ga X 5cm, 1 bisturi descartável com 
lâmina n°11, 01 seringa de 5 ml com agulha 20 X 5,5, 1 dilatador de vaso, 1 aba 
de sutura, 2 tampas luer, 1 abraçadeira 

ARROW 
BIOMEDICAL 

101.  
Cateter para venoso 
duplo lúmem 5 Fr (p/ 
SC)  ( kit) 

Composição mínima: Um cateter em poliuretano5 Fr X 13 cm , um fio guia 
0,21”x 50 cm com dispensador, 1 agulha 21ga X 5cm, 1 bisturi descartável com 
lâmina n°11, 01 seringa de 5 ml com agulha 20 X 5,5, 1 dilatador de vaso, 1 aba 

ARROW 
BIOMEDICAL 
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de sutura, 2 tampas luer, 1 abraçadeira 

102.  

Cateter para punção de 
subclávia D/L CVC 7 Fr ( 
kit) 

Composição mínima: Um cateter em poliuretano 7 Fr X 20 cm , um fio guia 
0,32”x 60cm com avançador One step, 1 agulha 18ga X 7cm, 1 bisturi 
descartável com lâmina n°11, 01 seringa de 5 ml com agulha 30 X 7, 1 dilatador 
de vaso, 1 aba de sutura, 2 tampas luer, 1 abraçadeira 

ARROW 
BIOMEDICAL 

103.  
Cateter umbilical  n° 2,5 Cateter em poliuretano, radiopaco, biocompatível, transparente, marcas 

centimétricas à partir de 4 cm. Diâmetro Fr 2,5, comprimento  de 
aproximadamente  30 cm. Estéril, uso único. Embalado em papel grau cirúrgico 

SILMAG 
VYGON 

104.  
Cateter umbilical  n° 3,0 Cateter em poliuretano, radiopaco, biocompatível, transparente, marcas 

centimétricas à partir de 4 cm. Diâmetro Fr 3,0, comprimento  de 
aproximadamente  30 cm. Estéril, uso único. Embalado em papel grau cirúrgico 

SILMAG 
VYGON 

105.  
Cateter umbilical  n° 3,5 Cateter em poliuretano, radiopaco, biocompatível, transparente, marcas 

centimétricas à partir de 4 cm. Diâmetro Fr 3,5, comprimento  de 
aproximadamente  41 cm. Estéril, uso único. Embalado em papel grau cirúrgico 

SILMAG 
VYGON 

106.  
Cateter umbilical  n° 4,0 Cateter em poliuretano, radiopaco, biocompatível, transparente, marcas 

centimétricas à partir de 4 cm. Diâmetro Fr 3,5, comprimento  de 
aproximadamente  41 cm. Estéril, uso único. Embalado em papel grau cirúrgico 

SILMAG 
VYGON 

107.  
Cateter umbilical  n° 5,0 Cateter em poliuretano, radiopaco, biocompatível, transparente, marcas 

centimétricas à partir de 4 cm. Diâmetro Fr 3,5, comprimento  de 
aproximadamente  41 cm. Estéril, uso único. Embalado em papel grau cirúrgico 

VYGON 
BD 

108.  Cateter venoso central Cateter central de inserção periférica 1 fr, lúmen único, em silicone, VYGON 



     

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Maternidade Escola – ME 
COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DA 
MATERNIDADE-ESCOLA UFRJ (CPPMPS – MEUFRJ) 

   

Universidade Federal do Rio de janeiro 
Maternidade-Escola da UFRJ       
CPPMPS-MEUFRJ 

Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 22240-000 

Tel: (21) 2265-5194 

 

de inserção periférica 
1,0 Fr (único lúmen) 
PICC 

biocompatível e radiopaco, marcações a cada 1 cm, comprimento mínimo de 20 
cm, ponta distal com dispositivo de fixação à epiderme e conexão “ luer fêmea 
universal Introdutor com bisel de boa penetração 24 GA, estéril e descartável 

BLENTA 

109.  

Cateter venoso central 
de inserção periférica 
1,9 / 2,0 Fr em 
poliuretano (único 
lúmen) PICC 

Cateter central de inserção periférica 1,9 / 2 fr, lúmen único, em poliuretano, 
biocompatível e radiopaco, marcações a cada 1 cm, comprimento mínimo de 30 
cm, ponta distal com dispositivo de fixação à epiderme e conexão “ luer fêmea 
universal. Introdutor com bisel de boa penetração 19 GA, estéril e descartável 

NUTRILINE/VYGON 

110.  

Cateter venoso central 
duplo lúmen 2 Fr 

Cateter central de inserção periférica 2 fr,  duplo lúmen, em poliuretano, 
biocompatível e radiopaco, marcações a cada 1 cm, comprimento mínimo de 30 
cm, ponta distal com dispositivo de fixação à epiderme e conexão “ luer fêmea 
universal. Introdutor com bisel de boa penetração 20 GA, estéril e descartável 

VYGON 
BD 
 

111.  

Cateter venoso central 
duplo lúmen 3 Fr 

Cateter em poliuretano, radiopaco, siliconizado, flexível, estéril,  atóxico, 
hipoalergênico, apirogênico e que resiste a soluções alcoólicas com 
aproximadamente 10 cm, com guia e agulha. Látex free. ( 3 Fr x 10 cm – 22 Ga x 
22 Ga), 2 dilatadores, 2 clampes, 2 tampas com membrana, 1 fixador 
suplementar, 1 seringa 5 ml, uso único. Embalado em papel grau cirúrgico 

VYGON 

112.  

Cateter venoso central 
duplo lúmen 4 Fr 

Cateter em poliuretano , termo-sensível e biocompatível; ponta macia e flexível. 
Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo  para a progressão do 
fio guia; Seringa  com embolo vazado e valvulado para a passagem interna do 
fio guia sem desconexão da agulha; Clamps extras com aletas de fixação;Látex 

VYGON 
BD 



     

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Maternidade Escola – ME 
COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DA 
MATERNIDADE-ESCOLA UFRJ (CPPMPS – MEUFRJ) 

   

Universidade Federal do Rio de janeiro 
Maternidade-Escola da UFRJ       
CPPMPS-MEUFRJ 

Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 22240-000 

Tel: (21) 2265-5194 

 

Free.  (4Fr x 13cm - 22Ga x 22Ga). Estéril, uso único.  Embalado em papel grau 
cirúrgico 

113.  

Cateter venoso central 
duplo lúmen 5 Fr 

Cateter em poliuretano , termo-sensível e biocompatível; ponta macia e flexível. 
Fio guia metálico graduado com ponta em J e dispositivo  para a progressão do 
fio guia; Seringa  com embolo vazado e valvulado para a passagem interna do 
fio guia sem desconexão da agulha; Clamps extras com aletas de fixação; Látex 
Free.  (5 Fr X 13 cm – 18 Ga X 20 Ga). Estéril, uso único. Embalado em papel 
grau cirúrgico 

BD 
VYGON 
ARROW 

114.  

Clampeador de cordão 
umbilical 

Confeccionado em corpo único com material plástico especial, resistente e 
atóxico, anti alergênico e apirogênico, formato e sistema denteado tipo pinça 
em “V”, com bordas arredondadas não traumáticas, duplamente serrilhadas 
para evitar vazamentos quando em uso, apresentar sistema de travamento e 
lacre definitivo com fecho plástico inviolável. Estéril, descartável 

CIENTIFIC 
FLEXOR 
MED SONDA 

115.  

Coletor estéril para 
secreções de vias 
aéreas 

Frasco em poliestireno atóxico, rígido, graduado, com capacidade de 40 ml, 
para coleta asséptica  de secreções de vias aéreas. Extensão em PVC cristal, 
atóxico, com 20 cm. Adaptador em polietileno fixado na tampa. Tampa de 
oclusão hermética em polietileno com duas vias e alça em PVC para fixação 
com 40 cm 

BRONQUINHO/ 
CIRÚRGICA BRASIL 

116.  
Coletor estéril para 
urina (adulto) para 
diurese horária - 

Coletor de urina, sistema fechado, para mensuração de diurese horária, bolsa 
coletora com capacidade de 1500 a 2000 ml, transparente com conector cônico 
em três níveis. Câmara  graduada subdividida em três seções, sendo uma 

BBRAUN 
ZAMMI 
URINETIME / CIRÚRGICA 
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sistema fechado graduada em ml/ml, e mais duas graduadas de10/10ml. Extensão em PVC 
cristal, siliconizado, flexível, medindo 120 cm, com pinça corta fluxo. Injetor 
lateral com membrana auto cicatrizante para coleta de material. Bolsa coletora 
com válvula de drenagem acionada com giro de 180°. Alça para sustentação. 
Estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico 

BRASIL 

117.  

 Coletor de urina, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e 
conizado, extensor em PVC branco transparente medindo aproximadamente 
1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm com dispositivo autovedante 
para coleta de urina. Bolsa coletora de material resistente, branco opaco na 
face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e 
filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de 
drenagem. Conter alças plásticas ou cadarço para fixação na beira do leito. 
Capacidade acima de 2.000 ml graduados de 100 em 100 m. Embalagem 
individual, estéril, descartável 

BBRAUN 
ZAMMI 
 

118.  
Coletor para urina de 
24 h (garrafa) 

Frasco para coleta de urina (24 horas). Capacidade de 2 litros. Graduado a cada 
200 ml. Boca larga 80 mm. Tampa de rosca. Vedação interna. Não estéril 

J.PROLAB 

119.  
Coletor para urina 
estéril 50 ou 80 ml ( 
pote) 

Recipiente plástico com tampa p/ coleta de urina, com capacidade aproximada 
de 50 a 80 ml. Estéril. Descartável. Embalagem individual 

J PROLAB  
BIOMÉDICA  
SARAPLAST 

120.  
Coletor de urina estéril, 
infantil, ambos os sexos 

Coletor de urina unissex, sem polietileno de baixa densidade, transparente, 
atóxico e maleável, com capacidade de 100 ml, com graduação a cada 10 ml, 

MEDSHARP 
MARKMED  
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selagem de alta resistência, dorso com fita dupla face. Embalagem individual, 
estéril, descartável 

UROTAYLOR 

121.  

Coletor estéril para 
urina (neo) sistema 
fechado 

Conjunto para coleta de urina composto por sonda uretral 100% silicone, 
extensão proximal com ponta de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com 
conector 3 vias acoplado a uma bolsa com capacidade de 400 ml com sistema 
anti-refluxo e tampa para fechamento do sistema, (sonda 4). 

MEDSHARP 
MARKMED  
UROTAYLOR  
 
 

122.  

Compressa de gaze 
(estéril) 

Compressa de gaze hidrófila, estéril, medindo 7,5 cm x 7,5 cm fechada e 15 x 30 
cm quando aberta, 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, 8 
camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias  
gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro 
em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 10 
unidades 

DESCARPACK 
CREMER 
NEVE 
POLARFIX 
MB TEXTIL 
 

123.  

Compressa de gaze  
(não estéril) 

Compressa de gaze hidrófila, não  estéril, medindo 7,5 cm x 7,5 cm fechada e 15 
x 30 cm quando aberta, 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, 8 
camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias 
gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro 
em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 
unidades 

DESCARPACK 
CREMER 
NEVE  

AMÉRICA MEDICAL MEDI 
HOUSE ORTOFEN 
MEDICAL TÊXTIL 

124.  
Compressa toalha 
estéril (Non Woven) - 

Compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, 
térmico, hipo alergênico, macio, confortável, estéril, medindo 

POLARFIX 
WINNER 
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Manta aproximadamente 1,0 X 1,0 m, embalagem individual, descartável, para 
envolver os bebês no pós-parto. 

125.  
Conjunto auxiliar para 
Papanicolau 

Conjunto estéril, descartável  composto por uma espátula de Ayres e escova 
cervical para auxílio na realização  de exame Papanicolau. Uso único 

KOLPLAST 

126.  

Conjunto esponja-
escova para 
degermação com 
Clorexidina 2% 

Conjunto descartável, formado por uma escova com duas faces, sendo uma 
confeccionada em polietileno atóxico com cerdas macias e a outra, em 
poliuretano tipo esponja impregnada com Clorexidina a 2 %, anatômico, de 
ótima tolerabilidade cutânea, que não provoque irritações e adapte-se 
perfeitamente para limpeza e degermação em procedimentos pré cirúrgicos. 
Impressão externa constando indicação, composição, instruções de uso, 
número de lote, data de fabricação, marca, fabricante e prazo de validade 

RIO QUÍMICA 
INNOVATEC 
TECNOFARMA 

127.  

Conjunto para 
cricotomia percutânea 

Cânula para traqueostomia em PVC com placa (asa) de fixação; trocater com 
lâmina em aço inox e com limitador de profundidade; tubo de conexão para 
equipo de respiração em PVC transparente dotado de conectores padrão 
(macho/fêmea); cateter de aspiração e fita de fixação em espuma de “nas 
nylon” azul com velcro extremidades para melhor ajuste, estéril, uso único “ 
Latex Free”.Tamanho  4,5 

BADEIA 
BCI MEDICAL 

128.  

Conjunto para 
anestesia peridural 
(cateter + agulha ponta 
tuohy, 16 G) 

Conjunto para procedimento anestésico composto minimamente por agulha 
ponta tuohy, 16 G, compatível com cateter epidural em nylon , filtro 0,2micra, 
seringas e 1 seringa para técnica de perda de resistência, estéril, uso único, 
embalagem individual; 

BD 
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129.  
CPAP nasal n°00 Pronga nasal, material de silicone, maleável, transparente, atóxico, com circuito 

completo para CPAP nasal. Estéril, n ° 00,   
HUDSON 

130.  
CPAP nasal n°0 Pronga nasal, material de silicone, maleável, transparente, atóxico, com circuito 

completo para CPAP nasal. Estéril, n ° 0,   
HUDSON 

131.  
CPAP nasal n°1 Pronga nasal, material de silicone, maleável, transparente, atóxico, com circuito 

completo para CPAP nasal. Estéril, n ° 1 
HUDSON 

132.  
CPAP nasal n°2 Pronga nasal, material de silicone, maleável, transparente, atóxico, com circuito 

completo para o CPAP. Estéril, nº 2   
HUDSON 

133.  

Curativo Hidrocolóide 
(placa) ultra/extra fina 
(menor que 0,5mm) 

Placa transparente, composta  por uma camada interna autoadesiva contendo 
Hidrocolóide (CMC- carboximetilcelulose sódica), e uma camada externa de 
filme de poliuretano. Película superior semipermeável resistente à água, com 
barreira bacteriana. Flexível, elástico. Permite retirada do curativo sem danificar 
tecidos recém-formados. Placa ultra/extra- fina em toda a sua extensão (menor 
que 0,5 mm), medindo aproximadamente 5 X 7 cm. Estéril; 

COMFEEL PLUS 
TRANSPARENTE/ 
COLOPLAST CURATIVO 
HIDROCOLOIDE EXTRA 
FINO/CURATEC 
DUODERM/CONVATEC 
KANGLYDERM/VITA 
MEDICAL 

134.  

Curativo hidropolímero 
sem borda, 10 X 10 cm 

Curativo estéril, hidrocelular semi-permeável e multilaminar, composto por 
uma camada externa de filme de poliéster/poliuretano, espuma de 
poliéster/poliuretano contendo hidrogel, tecido de poliéster e poliacrilato e 
camada adesiva hipoalergênica de acrílico. Impermeável à água e bactérias, 
permeável às trocas gasosas. 

ASKINA TRANSORBENT/ 
BBRAUN 
POLYMEN 

135.  
Curativo para cobertura 
de lesões 

Curativo filme transparente estéril, medindo aproximadamente 6 X 7 cm. 
Resistenteà água, com barreira viral e bacteriana. Curativo sem recortes, 

TEGADERM BASIC/3 M 
HYDROFILM/HARTMANN 
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inteiriço. Uso para cobertura de lesões de pele 

136.  

Curativo para 
traqueostomia 

Curativo  estéril composto por compressa de espuma poliureano, não adesivo 
com abertura para traqueostomia e ostomias medindo aproximadamente 6 X 7 
com. Impermeável à água e bactérias, permeável às trocas gasosas 

CURATEC 
PERFMAFOAM TRAQUE 
OSTOMY (8  X 8  )/ 
HARTMANN 

137.  

Curativo para 
traqueostomia 
trilaminar 6X7 

Curativo estéril com abertura para traqueostomia composto por 3 camadas: 
uma de material não tecido de viscose perfurado com   fibras individuais 
revestidas com alumínio, uma camada de  não tecido absorvente, e uma 
camada não tecido fino, medindo aproximadamente 6 X 7 cm 

METALLINE/ LOHMANN 
& RAUSCHER 

138.  

Curativo para 
traqueostomia 
trilaminar 8 X 9 

Curativo com abertura para traqueostomia composto por 3 camadas: uma de 
material não tecido de viscose perfurado com   fibras individuais revestidas com 
alumínio, uma camada de não tecido absorvente, e uma camada não tecido  
fino, medindo aproximadamente 8X9 cm 

METALLINE/ LOHMANN 
& RAUSCHER 

139.  

Curativo filme 
transparente para 
fixação de cateteres 

Curativo em película transparente, medindo aproximadamente 6 X 7 cm, com 
barreira contra bactérias, vírus e outros contaminantes externos, com alta 
permeabilidade ao vapor, reforçado com fita microporosa em uma das 
extremidades, sem recortes, sistema de aplicação tipo moldura, com fitas 
adesivas e etiqueta para identificação, estéril, atóxico e hipoalergênico, para 
fixação de dispositivos intravenosos 

TEGADERM/ 
3M 

140.  
Dispositivo rígido para 
oclusão de Luer 

Dispositivo rígido para fechamento de  Luer fêmea e macho, descartável, uso 
único, estéril, látex free. Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades 

BBRAUN 
HARTMANN 
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fêmea/macho (tampa) BD 

141.  

Dispositivo rígido para 
oclusão de seringas 
(tampa) 

Dispositivo rígido para oclusão de seringa preenchida com medicamento e/ ou 
solução, descartável, uso único, estéril, látex free. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 unidades 

HEALTH QUALITY 
BD  
BBRAUN 
HARTMANN 
RMDESC 

142.  

Dreno Pen Rose n°1 Dreno de Pen Rose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme 
em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel 
grau cirúrgico. N ° 1 

LEMGRUBER  
MADEITEX  
WALTEX  
MEDICON 

143.  

Dreno Pen Rose n°2 Dreno de Pen Rose, sem gaze, látex natural, flexível, formato tubular uniforme 
em toda sua extensão, paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalado em papel 
grau cirúrgico. N ° 2 

LEMGRUBER  
MADEITEX  
WALTEX  
MEDICON 

144.  

Dreno de tórax n° 8 
com sistema fechado 
de drenagem de 100 ml 
(conjunto) 

Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 
100 ml, PVC, escala graduada, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça 
tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico. Dreno nº 8 

ZAMMI 
PSIMON 

145.  
Dreno de tórax n° 10 
com sistema fechado 
de drenagem de 100 ml 

Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 
100 ml, PVC, escala graduada, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça 
tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico. Dreno nº 10 

ZAMMI 
PSIMON 
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(conjunto) 

146.  

Dreno de tórax n° 12 
com sistema fechado 
de drenagem de 100 ml 
(conjunto) 

Kit para drenagem torácica estéril, composto de frasco com capacidade para 
100 ml, PVC, escala graduada, tampa rosqueada, extensor em PVC com pinça 
tipo clamp e alça. Dreno com material atóxico. Dreno nº 12 

ZAMMI 
PSIMON 

147.  

Eletrodo para 
monitorização cardíaca 
(adultol) 

Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo 
hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de 
umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto.  Embalagem 
com 3 unidades. Estéril, descartável 

3M  
ELECTRON  
MAXICOR 

148.  

Eletrodo com cabo para 
monitorização  cardíaca 
(neonatal) 

Eletrodo  para monitorização neonatal  em fita transparente, revestido por  
filme transparente, medindo aproximadamente 1,9 X 4,0 cm de aderência suave 
à pele com mínimo de resíduo adesivo, com um suporte transparente para fácil 
visualização do estado da pele do bebê, composto de cabo pré-instalado com 

RED DOT 2269T C/ CABO/ 
3M 
KITTYCAT/KENDALL/COVI
DIEN 

149.  
Eletrodo de 
desfibrilação para 
desfibrilador DEA (Pá) 

Eletrodos de desfibrilação (pás) adesivas, tamanho adulto, par, estéreis, 
descartáveis, compatíveis com desfibrilador DEA da marca ZOLL 

CPR-D-PADZ/ZOLL 
REF: 8900-800 

150.  

Eletrodo de 
desfibrilação para 
desfibrilador DEA 
(adulto) 

Eletrodos de desfibrilação descartáveis pré-acoplados e sensor ECG; para uso 
em adultos, a partir de oito anos com mais de 25 kg, com capacidade de 60 
choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento  contínuo compatível com 
desfibrilador DEA Samaritan PadPak 

ADULT PAD-PAK (COR 
CINZA)/ 
CARTUCHO ELETRODO 
HERARTSINE SAMARITAN 

151.  Eletrodo de Eletrodos de desfibrilação descartáveis pré-acoplados e sensor ECG; para uso PEDIATRIC-PAK (COR 
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desfibrilação para 
desfibrilador DEA 
(pediátrico) 

pediátrico , para pacientes com menos de oito anos e menos de 25 kg, com 
capacidade de 60 choques a 200 J ou 6 horas de monitoramento contínuo 
compatível com desfibrilador DEA Samaritan PadPak 

ROSA) /CARTUCHO 
ELETRODO HERARTSINE 
SAMARITAN 

152.  

Equipo para 
administração de dieta 
enteral por bomba 
infusora 

Ponta perfurante padrão universal; Filtro de ar hidrófobo e bacteriológico de 
0.22 micron com tampa reversível para uso com frasco e/ou ampola; câmara de 
gotejamento flexível com linha indicadora do nível ideal de solução; gotejador 
ajustado para 1ml= 20 gotas; tubo extensor de PVC na coloração azul; pinça 
rolete; segmento de silicone ajustável à bomba; cone escalonado com tampa 
protetora; embalagem individual blister em papel grau cirúrgico; uso único;  
Comprimento total aproximado 2,40 m. Compatível com bomba em comodato 

COMPATIBILIDADE COM 
BOMBA INFUSORA EM 
COMODATO 

153.  

Equipo para 
administração de 
soluções injetáveis em 
por bomba infusora 
(adulto) 

Sistema fechado para administração de soluções parenterais para uso em 
bomba de infusão com ponta perfurante, com entrada de ar, com filtro 
bacteriológico, e gotejador padrão câmara de gotejamento flexível, tubo PVC e 
pinça rolete, injetor lateral sem látex com pinça clamp incorporada, terminação 
tipo spin- lock com tampa protetora com membrana hidrófoba. Compatível com 
bomba infusora em comodato 

COMPATIBILIDADE COM 
BOMBA INFUSORA EM 
COMODATO 

154.  

Equipo para 
administração de 
soluções injetáveis em 
neonatos por bomba 
infusora 

Tubo em PVC transparente 20 cm com Injetor lateral 5 Tubo fino PVC 
transparente170 cm (Priming Reduzido) 4 Pinça Rolete 3 Segmento de Bomba 
(Silicone) 2 Tubo em PVC transparente 80 cm 1 Câmara de gotejamento com 
filtro 15µ, ponta perfurante e entrada de ar com filtro hidrófobo 0,22µ. 
Compatível com bomba infusora em comodato 

COMPATIBILIDADE COM 
BOMBA INFUSORA EM 
COMODATO 
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155.  

Equipo para 
administração de 
sangue e 
hemoderivados: 
 

Ponta perfurante padrão ISSO; Padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas);  Câmara 
com filtro específico para administração de sangue e hemoderivados;  Câmara 
de gotejamento em linha;  Tubo em PVC transparente com, aproximadamente, 
2,70 metros de comprimento;  Volume aproximado de preenchimento (priming) 
= 21,7ml;  Segmento de silicone; Pinça rolete; livre de látex ; Conector Luer 
Lock, com filtro hidrófobo para eliminação do ar. Compatível com bomba 
infusora em comodato 

COMPATIBILIDADE COM 
BOMBA INFUSORA EM 
COMODATO 

156.  

Equipo para 
administração de 
soluções injetáveis 
fotossensíveis por 
bomba infusora 

Ponta perfurante padrão ISO;  Padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas);  Câmara 
gotejadora âmbar com filtro de partículas de 15 µ;  Entrada de ar com filtro 
hidrófobo 0,22 µ e tampa reversível;  Tubo em PVC âmbar comprimento 
aproximado 2,80 m; Volume aproximado de preenchimento (priming) = 25 ml; 
Segmento de silicone; Pinça rolete ; livre de látex; Conector Luer Lock , com 
filtro hidrófobo eliminação do ar 

COMPATIBILIDADE COM 
BOMBA INFUSORA EM 
COMODATO 

157.  

Equipo   para 
administração de 
soluções injetáveis com 
injetor lateral longo 

Equipo gotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “Y’’ com 
membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; 
dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo; câmara de 
gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), 
transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do 
soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; 
transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de 
comprimento. Conector luer lock ou spin lock 

LIFEMED 
BBRAUN 
HARTMANN 
DESCARPACK 
TERUMO 
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158.  

Escova seca para 
degermação pré 
cirúrgica 

Confeccionada em polietileno atóxico com cerdas macias, de ótima 
tolerabilidade cutânea, que não provoque irritações e adapte-se perfeitamente 
para limpeza e degermação em procedimentos pré cirúrgicos. Impressão 
externa constando indicação, composição, instruções de uso, número de lote, 
data de fabricação, marca, fabricante e prazo de validade 

RIO QUÍMICA 
INNOVATEC 
TECNOFARMA 
SEPTMAX 

159.  

Espaçador, para  
inalação de 
broncodilatador 

Composto reservatório rígido em alumínio, tamanho pequeno , encaixe 
universal, bocal com válvula unidirecional, , máscara em  polímero, tamanho de 
0 a 2 anos, ausência de carga termostática, perda máxima de  até 5% da 
medicação 

INAL AIR BABY 

160.  
Espátula de Ayres (pct 
c/ 100 un) 

Espátula em madeira, resistente, ponta arredondada, medindo 18 cm de 
comprimento, embalagem individual e reembalada em pacotes com 500 
unidades, constando data de fabricação 

ESTILO 
THEOTO   

161.  
Esparadrapo 5 m x 4,5 
cm 

Esparadrapo com dorso em tecido de algodão impermeabilizado em uma das 
faces, boa aderência, hipoalérgico, medindo 5 m  x 4,5 cm, na cor branca. Em 
carretel plástico com capa protetora 

CREMER  
LEUKOPLAST 
3 M 

162.  

Espéculo vaginal 
descartável tamanho 
PP 

Espéculo com válvulas em poliestireno cristal, contornos lisos e regulares sem 
reentrâncias e/ou protuberâncias.  Parafuso em poliacetal e acoplado ao 
espéculo, medindo aproximadamente  14 mm X 95 mm, não lubrificado, estéril, 
descartável , embalado individualmente 

KOLPLAST 
VAGISPEC 

163.  
Espéculo vaginal 
descartável tamanho P 

Espéculo com válvulas em poliestireno cristal, contornos lisos e regulares sem 
reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso em poliacetal e acoplado ao 

KOLPLAST 
VAGISPEC 
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espéculo, medindo aproximadamente 29 mm X 24 mm X 110 mm, não 
lubrificado, estéril, descartável, embalado individualmente 

164.  

Espéculo vaginal 
descartável tamanho M 

Espéculo com válvulas em poliestireno cristal, contornos lisos e regulares sem 
reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso em poliacetal e acoplado ao 
espéculo, medindo aproximadamente 33 mm X 30  mm X 116 mm, não 
lubrificado,  estéril, descartável, embalado individualmente 

KOLPLAST 
VAGISPEC 

165.  

Espéculo vaginal 
descartável  tamanho G 

Espéculo com válvulas em poliestireno cristal, contornos lisos e regulares sem 
reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso em poliacetal e acoplado ao 
espéculo, medindo aproximadamente 43 mm X 36 mm X 116 mm, não 
lubrificado, estéril, descartável, embalado individualmente 

KOLPLAST 
VAGISPEC 

166.  

Etiqueta  circular 
colorida 12 mm – cor 
vermelha 
 

Etiqueta de uso manual para identificação, medindo cerca de 12 mm de 
diâmetro, composta de  papel com adesivo acrílico aquoso , na cor VERMELHA, 
a serem utilizadas  para sinalizar riscos de alergias utilizadas  na classificação do 
risco pacientes atendidas. Embalagem com aproximadamente 200 unidades 

PIMACO/BIC 

167.  

Etiqueta  circular 
colorida 12 mm – cor 
laranja 

Etiqueta de uso manual para identificação, medindo cerca de 12 mm de 
diâmetro, composta de  papel com adesivo acrílico aquoso , na cor LARANJA a 
serem utilizadas  na classificação do risco pacientes atendidas. Embalagem com 
aproximadamente 200 unidades 

PIMACO/BIC 

168.  
Etiqueta  circular 
colorida 12 mm – cor 
amarela 

Etiqueta de uso manual para identificação, medindo cerca de 12 mm de 
diâmetro, composta de  papel com adesivo acrílico aquoso , na cor AMARELA, a 
serem utilizadas  para sinalizar riscos de queda e utilizadas  na classificação do 

PIMACO/BIC 
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risco pacientes atendidas 
Embalagem com aproximadamente 200 unidades 

169.  

Etiqueta  circular 
colorida 12 mm – cor 
verde 

Etiqueta de uso manual para identificação, medindo cerca de 12 mm de 
diâmetro, composta de  papel com adesivo acrílico aquoso , na cor VERDE a 
serem utilizadas  na classificação do risco pacientes atendidas. Embalagem com 
aproximadamente 200 unidades 

PIMACO/BIC 

170.  

Extensor flexível para 
fonte de O2 (1,5 – 2m) 

Tubo extensor para fonte de oxigênio, em PVC, na cor verde siliconizado, 
flexível , conectores em PVC com conexão universal nas duas extremidades, 
com aproximadamente 1,5 a 2 m de comprimento, descartável, estéril, 
embalado individualmente 

HARTMANN  
B BRAUN 
INTERMEDICAL 
ZAMMI 
SEROFLEX 

171.  

Extensor para fonte de 
aspiração à vácuo                    
(3m). 

Tubo extensor para fonte de aspiração à vácuo, em PVC cristal, , siliconizado, 
flexível , conectores em PVC com conexão universal nas duas extremidades, 
com aproximadamente  3 m de comprimento, descartável, estéril, embalado 
individualmente 

HARTMANN  
B BRAUN 
INTERMEDICAL 
ZAMMI 
SEROFLEX 

172.  

Extensor para infusão 
venosa, 2 vias, com 
injetor lateral,  curto 

Extensor 2 vias curto, para adaptação intermediária e administração simultânea 
de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente 
cristal , conector luer lock  com tampas protetoras de reserva, injetor lateral. 
Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico 

HARTMANN 
BBRAUN 
SEROFLEX 

173.  Extensor para infusão Extensor 2 vias longo, para adaptação intermediária e administração simultânea HARTMANN 
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venosa, 2 vias, com 
injetor lateral, longo 

de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente 
cristal , conector luer lock  com tampas protetoras de reserva, injetor lateral. 
Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico 

BBRAUN 
SEROFLEX 

174.  

Extensor intermediário 
em PVC, 2 vias, fino, 
válvula safsite, para 
administração de 
medicamentos 

Extensor 2 vias fino, para adaptação intermediária e administração simultânea 
de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente 
cristal , conector luer lock  com tampas protetoras de reserva, injetor lateral. 
Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico 
 

HARTMANN 
BBRAUN 
SEROFLEX 

175.  

Extensor em PVC, 
priming reduzido (0,96 
ml) – 120 cm para 
administração de 
medicamentos por 
bomba de seringa 

Extensor para perfusão em PVC com primer reduzido aproximado de 0,96 ml, 
tubo de 120 cm com resistência apropriada, conector luer fêmea e luer lock 
reversível transparente. Estéril, apirogênico, atóxico, embalado em papel grau 
cirúrgico ou filme termoplástico. Pediátrico/Neonatal 

HARTMANN  
B BRAUN 
EMBRAMED 
TRO-SOLUSET BR/TROGE 

176.  

Extensor em PVC, 20 
cm para administração 
de medicamentos 
injetáveis 

Extensor para perfusão em PVC com primer reduzido aproximado de 0,2 ml, 
tubo de 20 cm (com resistência apropriada) transparente com conexão Luer Slip 
para o dispositivo de acesso venoso, e conector luer lock fêmea e tampa 
rosqueável na extremidade distal, com pega não inferior a 1,5 cm. Estéril, 
apirogênico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico. 
Pediátrico/Neonatal 

HARTMANN  
B BRAUN 
EMBRAMED 
TRO-SOLUSET BR/TROGE 

177.  Extensor para Extensor para uso em nutrição enteral em polímero /PVC translúcido, na cor TERUMO 
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administração de dieta 
nutrição enteral 
(120cm) 

azul ou lilás/roxa medindo aproximadamente 120 cm, calibre 5Fr ou 3 Fr 
(primer reduzido), 1 via; conexão luer lock/slip, uma ponta conector luer macho 
e na extremidade distal conector luer fêmea com tampa rosqueável.  
Acompanha conector escalonado com tampa protetora 

HARTMANN  
B BRAUN 
EMBRAMED 
 

178.  

Extensor em PVC, 
priming reduzido (0,96 
ml) – 120 cm para 
administração de 
medicamento 
fotossensível por 
bomba de seringa  

Extensor para perfusão em PVC com primer reduzido aproximado de 0,96 ml, 
tubo de 120 cm com resistência apropriada, âmbar, conector luer fêmea e luer 
lock reversível. Estéril, apirogênico, atóxico, embalado em papel grau cirúrgico 
ou filme termoplástico. Pediátrico/Neonatal 

TERUMO 
HARTMANN  
B BRAUN 
EMBRAMED 
 

179.  
Extrator obstétrico 
neonatal 

Extrator obstétrico à vácuo para uso em parto normal, com cúpula fetal 
medindo aproximadamente 56mm x 15m, bomba vácuo com medidor 
(manômetro), esterilidade: estéril, uso único 

KIWI/MEDIKA 

180.  

Filtro bacteriano viral 
com conexão para 
capnografia (volume 
corrente acima de 
150ml) 

Filtro regenerador de calor e umidade higroscópico associado a um filtro viral 
hidrofóbico de alta especificidade, com conexão para capnografia, capacidade 
de filtração bacteriana/viral 99,99%, de acordo com ISO 9360. Estéril, 
descartável 

GIBECK( Humid Vent 
Filter Compact) 
GVS Eco maxi 
(4333/711S) 

181.  
Filtro bacteriológico 
tipo HEPA 

Dispositivo eletrostático com membrana tipo HEPA, higroscópica (retenção de 
partículas acima de 0,3 micras de diâmetro, fibras com carga elétrica bipolar 

AMERICANS 
INSTRUMENTS 
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permanente). Corpo do filtro confeccionado em polímero atóxico e de alta 
resistência. Conectores com diâmetro ISO 9630 de 15 a 22mm. Filtração 
bacteriana/viral 99,99%. Estéril, descartável 

182.  

Fita adesiva 
hipoalergênica de 
silicone remoção suave 

Fita de não tecido, adesivo silicone de alta e constante adesão, que possibilite 
reposição da mesma fita, de remoção suave sem prejuízo da pele,  dorso de 
papel que permita a respiração do local aplicado, fácil corte e aplicação, sem 
deixar resíduos; rolo com 2,5 cmx 4,5 m 

Medipore™/3 M ( fita 
médica remoção suave) 

183.  
Fita adesiva branca  
19 mm x 50m 

Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de 
borracha sintética, para uso geral. Medida aproximada de 19 mm X 50 m 

3 M 
CREMER 
MED HOUSE 

184.  
Fita adesiva 
hipoalergênica   
2,5 cm X 10m 

Fita adesiva para fixação de curativos, composta por  dorso de rayon de viscose 
não tecido recoberto por adesivo de base acrílica, hipoalergênico,  microporoso,  
flexível, resistente à umidade, rolo com 2,5 cm x 10 m 

3 M 
CREMER 

185.  
Fita adesiva 
hipoalergênica   
5,0 cm X 10m 

Fita adesiva para fixação de curativos, composta por  dorso de rayon de viscose 
não tecido recoberto por adesivo de base acrílica, hipoalergênico,  microporoso,  
flexível, resistente à umidade, rolo com 5,0 cm x 10 m 

3 M 
CREMER 

186.  
Fita reagente para 
glicemia capilar 

Compatível com glicosímetro (precisão com pequena gota de sangue) em 
comodato 

COMPATIBILIDADE COM 
GLICOSÍMETRO EM 
COMODATO 

187.  
Fixador de cânula de 
traqueostomia 

Fixador com base em plástico laminado de polipropileno e polietileno com fitas 
de velcro de polipropileno em grau medicinal, antialérgioc, bacteriostático, 

TRAQUEO-BABY/ MEDFIX 

FRADEL-MED 
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impermeável e atóxico, lacrado de forma inviolável. Uso único 

188.  
Fixador estéril cateter 
uretral  
 

Dispositivo adesivo hipoalergênico em silicone, fixadores em tecido composto 
de poliuretano e garras em acrílico médico. Fixação de cateter com diâmetro de 
6 a 13 mm. Estéril. Látex free 

GRIP-LOK /ZEFON 
 

189.  
Fixador estéril de 
equipos e tubulações 

Fixador estéril composto de tecido macio e adesivo hipoalergênico com fenda 
para saída de equipos e tubulações, com tiras extras para estabilização do 
cateter tamanho 5,0 cm x 7,4 cm 

3 M 
CREMER 

190.  
Fixador estéril com 
bordas 

Fixador estéril transparente com bordas laterais para sustentação e inclusão de 
data e nome do profissional, tamanho 6,0 cm x 7cm. 

3M 

191.  

Fralda descartável para 
prematuros abaixo de 
810 g 

Fralda descartável para neonatos prematuros, material hipoalergênico, isenta 
de cloro, látex, perfume e álcool. Não estéril. Elástico lateral duplo, enchimento 
absorvente, formato que não provoque abdução de pernas e quadris, ajuste 
confortável no abdômen. Tamanho proporcional para prematuros pesando  
aproximadamente até 810 g 

22 C  / SMALL 
BEGINNINGS 
PAMPERS 

192.  

Fralda descartável  para 
prematuros  de 810 a 
1300 g 

Fralda descartável para neonatos prematuros, material hipoalergênico, isenta 
de cloro, látex, perfume e álcool. Não estéril. Elástico lateral duplo, enchimento 
absorvente, formato que não provoque abdução de pernas e quadris, ajuste 
confortável no abdômen. Tamanho proporcional para prematuros pesando de 
810 a 1300 g aproximadamente 

22 A / SMALL 
BEGINNINGS 
PAMPERS 

193.  
Fralda descartável PP 
para neonatos acima 

Fralda descartável para neonatos prematuros, material hipoalergênico, isenta 
de cloro, látex, perfume e álcool. Não estéril. Elástico lateral duplo, enchimento 

22 B / SMALL 
BEGINNINGS 
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de 1500 e abaixo de 
2800g 

absorvente, formato que não provoque abdução de pernas e quadris, ajuste 
confortável no abdômen. Tamanho proporcional para bebês pesando de 1500 a 
2800 g aproximadamente 

PAMPERS 

194.  

Fralda descartável P Fralda descartável para neonatos, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, perfume e 
álcool. Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de 
contato mais larga para ajuste confortável no abdômen e fitas adesivas multi 
ajustáveis. Tamanho  P 

PAMPERS 
TURMA DA MONICA 
DRY INFANTIL 

195.  

Fralda descartável M Fralda descartável para neonatos, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, perfume e 
álcool. Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de 
contato mais larga para ajuste confortável no abdômen e fitas adesivas multi 
ajustáveis. Tamanho  M 

PAMPERS 
TURMA DA MONICA 
DRY INFANTIL 

196.  

Fralda descartável G Fralda descartável para neonatos, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, perfume e 
álcool. Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de 
contato mais larga para ajuste confortável no abdômen e fitas adesivas multi 
ajustáveis. Tamanho  G 

PAMPERS 
TURMA DA MONICA 
DRY INFANTIL 

197.  

Fralda descartável XG 
 

Fralda descartável para neonatos, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, perfume e 
álcool. Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de 
contato mais larga para ajuste confortável no abdômen e fita adesiva multi 
ajustável. Tamanho XG 

PAMPERS 
TURMA DA MONICA 
DRY INFANTIL 

198.  
Fralda geriátrica P Fralda descartável, formato anatômico, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, 

perfume e álcool. Constituída de três camadas (externa, interns e intermediária.  
ALL CARE CONFORT 
MEDIFRAL PLUS/MEDI 
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Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de contato mais 
larga para ajuste confortável no abdômen e fita adesiva multi ajustável. 
Tamanho adulto P 

HOUSE CONFIANCE 
GERIATRIC GERIATREX 
PLUS (Tamanho Único) 
PRO SENIOR/GODOY E 
BAPTISTELLA 

199.  

Fralda geriátrica M Fralda descartável, formato anatômico, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, 
perfume e álcool. Constituída de três camadas (externa, interna e intermediária. 
Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de contato mais 
larga para ajuste confortável no abdômen e fita adesiva multi ajustável. 
Tamanho adulto M 

CONFORT MASTER 

200.  

Fralda geriátrica GG 
(adulto) 

Fralda descartável, formato anatômico, hipoalérgica, isenta de cloro, látex, 
perfume e álcool. Constituída de três camadas (externa, interna e intermediária. 
Não estéril. Elástico lateral, enchimento absorvente, superfície de contato mais 
larga para ajuste confortável no abdômen e fita adesiva multi ajustável. 
Tamanho adulto GG 

CONFORT MASTER 

201.  

Frasco coletor de 
secreção de vias aéreas 
(250ml) 

Frasco rígido de PVC cristal, graduado de 50/50ml, atóxico, estéril, descartável,  
com capacidade de 250ml, com circuito de aspiração (borracha extensora do 
vácuo – frasco, borracha extensora conexão paciente) com no mínimo 2,30 cm 
de extensão total 

ZAMMY 

202.  
Frasco estéril  (300 ml),   
para acondicionamento 

Frasco em polietileno de baixa densidade, Permite tratamento térmico 
(aquecimento, resfriamento) de soluções; Livre de Bisfenol-A inodoro e 

NUTRIMED 
EMBRAMED 
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alimentação enteral resistente com capacidade aproximada de 300 ml, translúcido, sem manchas e 
rebarbas e deformações, com escala graduada de 20 em 20 ou de 50 em 50 ml, 
com dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para 
pendurar o frasco com travamento. Tampa com membrana perfurável, 
adaptada aos equipos para nutrição enteral Sem vazamento. Embalagem 
primária com soldas perfeitas, rótulo com dados para identificação do paciente, 
tipo de manipulação, data, hora, leito e assinatura do responsável. Estéril 

 

203.  

Frasco (100 ml) para 
acondicionamento de 
LHO 

Frasco  em polipropileno com capacidade para 100 ml, cilíndrico, translúcido, 
sem manchas e rebarbas, com escala graduada de 10 em 10 ml, boca de rosca: 
tampa em polipropileno com furo central para adaptação de bico, pigmentada 
na cor azul, sem pintas, rebarbas e deformações e batoque de vedação 
acoplado. Tampa protetora do bico em polipropileno na cor azul. Sem 

BIOMÉDICA 
SL HOSPITALAR 
 

204.  

Haste flexível plástica Haste plástica  de comprimento, flexível, cilíndrica, reta, medindo 
aproximadamente 7,2 cm, extremidades devidamente acabadas com algodão 
hidrófilo, antigerme. Embalagem trazendo externamente dados de 
identificação, procedência, validade do produto e registro da ANVISA 

YORK 
CREMER 
JOHNSON & JOHNSON 

205.  

Histerômetro Fabricado em poliestireno, na cor branca, possui segmento centimetrado de 15 
cm, sendo a graduação de 4 a 15 cm. Possui anel cilíndrico (stopper) que se 
desloca ao longo da haste cilíndrica. Comprimento total de 25cm. Estéril (ETO). 
Embalado individualmente  em envelope de papel grau cirúrgico e filme de 
polietileno/polipropileno. Descartável 

KOLPLAST 
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206.  
Introdutor (bainha 
femoral)  8 Fr 

Conjunto composto de bainha radiopaca e macia, dilatador com maior 
resiliência e suporte, válvula hemostática, conexão lateral com stopcock de vias, 
hub em luer lock 

AVANTI®+ 
TARGET MEDICAL 
 

207.  
Introdutor (bainha 
femoral) 10 Fr 

Conjunto composto de bainha radiopaca e macia, dilatador com maior 
resiliência e suporte, válvula hemostática, conexão lateral com stopcock de vias, 
hub em luer lock 

AVANTI®+ 
TARGET MEDICAL 
 

208.  

Kit para anestesia 
peridural 17 G / 3 1/2 

Kit para anestesia peridural composto de agulha tipo Tuohy, 17 G / 3  ½, cateter 
em nylon poliamida,  flexível, com marca indicativa em cm , ponta em formato 
de ogiva, com orifícios laterais: seringa 10 ml em vidro (LOR), para técnica de 
perda de resistência, filtro antibacteriano, campo cirúrgico. Estéril, descartável 

BD 

209.  

Kit de aspiração para 
amostra broncoscópica 

Kit de aspiração para coleta de amostra broncoscópica. Frasco com capacidade 
aproximada de 80 ml, graduado, frasco rígido transparente e tampa rosqueada. 
Extensão em PVC com dispositivo para adaptar a sonda de aspiração. Estéril e 
descartável (BRONQUINHO 

ZAMMI  
P. SIMON  
INTERMEDICAL 

210.  
Kit de aspiração uterina 
(AMIU)   
 

Kit composto de 0 1(uma) seringa de vácuo com válvula dupla; 08 (oito) cânulas 
de Karman        (tamanhos: 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 12 mm);  01  (um) conjunto de 
adaptadores; óleo de silicone 

EASYGRIP-IPAS 

211.  
Kit de cânulas de 
Karman ( 4 a 12 mm) 

Kit de cânulas confeccionadas em poliuretano, flexíveis, resistentes, ponteiras 
com asas, compativeis com aspirador uterino da marca EASIGRIP, estéreis, 
descartáveis, código de cor por tamanho, registro ANVISA 

EASYGRIP-IPAS 

212.  Kit transdutor de Transdutor para pressão arterial invasiva acompanhado de equipo para solução COMPATIBILIDADE COM 
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pressão arterial 
invasiva  (adulto) 

IV em polietileno, micro chip de alta precisão, dispositivo para flush que garanta 
um fluxo contínuo de 3ml/h sob pressão 300mmHg. Transdutor composto por 
extensão de aproximadamente 30 cm, extensão de 150cm, com reservatório de 
aspiração com sistema fechado e capacidade de 3ml para coleta de sangue 
localizados a aproximadamente 30cm da parte distal e 120 cm da parte 
proximal em cloreto de polivinila, torneira com válvula de silicone, para 
utilização com luer de seringas sem agulha , setas indicando abertura e 
fechamento do sistema, extensão de 30cm com Luer Lock reversível e tampa 
protetora com filtro de ar. Compatibilidade com monitores Dixtal e Bionet  
Sistema de acordo com a norma EN 60601-2-34 (Segurança dos Sistemas de 
Monitorização de Pressão Sanguínea Invasivos) 

MONITORES 
DIXTAL/BIONET/ 

213.  

Kit transdutor de 
pressão arterial 
invasiva  (pediátrico) 

Kit  com cartucho descartável TruWave, pediátrico, composto por  dispositivo 
de flush com 30 ml/h para uso em bomba de infusão, um transdutor 
descartável de pressão,  2 torneiras de 3 vias e 1 tubo extensor  em PVC de 
aproximadamente 61 cm.Estéril, descartável. Compatível com  módulo de 
Pressão Invasiva de monitores das marcas DIXTAL, BIONET e OMNI MED. 
Sistema de acordo com a norma EN 60601-2-34 (Segurança dos Sistemas de 

PX 24N Edwards Life 
Sciences/ 
COMPATIBILIDADE COM 
MONITORES 
DIXTAL/BIONET 

214.  

Kit Parto       
transpélvico 

Kit para parto normal, estéril, confeccionado em não tecido  à base de 
propileno, em 3 camadas, fitas adesivas hipoalergênicas, com composição 
mínima de uma cobertura impermeável para mesa de instrumental com reforço 
repelente medindo aproximadamente 1,80 x 1,25m; um campo cirúrgico 

LIFEMED 
LEFESAVER 
LIFITEX 
PIONG G 
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inferior com bolsa coletora de fluidos com dreno medindo aproximadamente 
0,70 X 1,05m; um par de perneiras com fita adesiva medindo aproximadamente 
0,60 X 0,75 X 1,05m; um  campo cirúrgico superior com reforço absorvente e 
fita adesiva, fitas adesivas avulsa. Estéril, descartável 

215.  
Lâmina fosca para 
citologia 

Lâminas de vidro ponta fosca para exames de citologia e histologia, tamanho 
26x76 mm 

EXACTA 
HS 

216.  
Lâmina de bisturi n° 15 Lâmina descartável, em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, 

ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Estéril, 
embalagem individual de alumínio hermeticamente fechado, Nº 15 

EMBRAMAC 
B.D.  

SOLIDOR 

217.  

Lancetador para 
glicemia capilar 

Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, lâmina 
perfurante de 28 G x 0,36/0,38 mm X 1,2 mm a 1,5 mm  (profundidade), com 
retração automática e capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. 
Descartável, atóxica e estéril. Neonatologia 

SEM MARCA 
PADRONIZADA 

218.  
Látex 200 (garrote) Tubo  à base de 100% látex natural medindo aproximadamente 15 m. Diâmetro 

interno de  3,0 mm e externo  5,5mm. Liso e não estéril 
LEMGRUBER 

219.  
Lenço umedecido 
(álcool isopropílico/tnt) 

swab  constituído do material TNT (tecido não tecido), umedecido em álcool 
isopropílico à 70%, embalado individualmente em papel não inflamável. 
Medindo aproximadamente 6,5 cm x 3 cm 

LABOR IMPORT 

220.  
Lençol de papel para 
uso hospitalar 

Lençol de papel para uso hospitalar composto de fibras celulósicas,  branco,  
macio,  hipoalergênico, em rolo , picotado. Picote  medindo aproximadamente 
75 cm X 50 cm. Descartável, não estéril. Caixa com 6 rolos ou mais 

PLUMAX 
JOFEL 
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221.  

Luva para 
procedimentos 
tamanho XP (cx) 

Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 
unidades. Tamanho  extra pequeno 

LEMGRUBER 
SUPERMAX 
PREMIUN  
CREMER  
EMBRAMAC 
UNIGLOVES STANDARD 

222.  

Luva para 
procedimentos 
tamanho P  (cx) 

Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 
unidades. Tamanho pequeno 

LEMGRUBER 
SUPERMAX 
PREMIUN  
CREMER  
EMBRAMAC 
UNIGLOVES STANDARD 

223.  

Luva para 
procedimentos 
tamanho M  (cx) 

Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 
unidades. Tamanho médio 

LEMGRUBER 
SUPERMAX 
PREMIUN  
CREMER  
EMBRAMAC 
UNIGLOVES STANDARD 

224.  
Luva para 
procedimentos 
tamanho G  (cx) 

Luva de procedimento, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, 
textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à 
tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com pó 

LEMGRUBER 
SUPERMAX 
PREMIUN  
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bioabsorvível, baixo teor de proteínas. Acondicionada em caixa com 100 
unidades. Tamanho grande 

CREMER  
EMBRAMAC 
UNIGLOVES STANDARD 

225.  

Luva Nitrílica tamanho 
P 

Luva em PVC, sem látex, ambidestra, resistente, impermeável a água, outros 
fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e álcoois, levemente 
pulverizada com pó absorvível à base de amido de milho. Tamanho pequeno. 
Acondicionada em caixa com 100 unidades 

EMBRAMAC 
DESCARPACK 

226.  

Luva Nitrílica tamanho 
M 

Luva em PVC, sem látex, ambidestra, resistente, impermeável a água, outros 
fluidos, com resistência a ácidos, bases gordurosas e álcoois, levemente 
pulverizada com pó absorvível à base de amido de milho. Tamanho médio. 
Acondicionada em caixa com 100 unidades 

EMBRAMAC 
DESCARPACK 

227.  

Luva cirúrgica estéril n° 
6,5 

Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico 
e/ou filme termoplástico  Nº 6,5 (de acordo com a NBR) 

NEW HAND / 
LEMGRUBER  
MADEITEX  
SENSITEX / MUCAMBO 

228.  
Luva cirúrgica estéril n° 
7,0 

Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. 

NEW HAND / 
LEMGRUBER  
MADEITEX  
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Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico 
e/ou filme termoplástico  Nº 7,0 (de acordo com a NBR) 

SENSITEX / MUCAMBO 

229.  

Luva cirúrgica estéril n° 
7,5 

Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico 
e/ou filme termoplástico  Nº 7,5 (de acordo com a NBR) 

NEW HAND / 
LEMGRUBER  
MADEITEX  
SENSITEX / MUCAMBO 

230.  

Luva cirúrgica estéril n° 
8,0 

Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e 
baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. 
Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, 
dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a 
mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico 
e/ou filme termoplástico  Nº 8,0 (de acordo com a NBR) 

NEW HAND / 
LEMGRUBER  
MADEITEX  
SENSITEX / MUCAMBO 

231.  
Luva cirúrgica estéril n° 
8,5 

Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bio absorvível e 
baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/ grama) e 

NEW HAND / 
LEMGRUBER  
MADEITEX  



     

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Maternidade Escola – ME 
COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DA 
MATERNIDADE-ESCOLA UFRJ (CPPMPS – MEUFRJ) 

   

Universidade Federal do Rio de janeiro 
Maternidade-Escola da UFRJ       
CPPMPS-MEUFRJ 

Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 22240-000 

Tel: (21) 2265-5194 

 

antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura 
asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil 
visualização a mão esquerda / direita e a posição do polegar. Embalada em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.5 (de acordo com a NBR). 

SENSITEX / MUCAMBO 

232.  
Luva sintética estéril 
descartável sem pó e 
sem látex n° 6,5 

Luvas cirúrgicas estéreis,  látex de borracha sintética, sem pó, sem aceleradores 
químicos, sem proteínas, de formato anatômico, revestidas internamente com 
polímeros de última geração n° 6,5 

SENSITOUCH/MUCAMBO 
DERMA PRENE ULTRA 
/ANSELL 

233.  
Luva sintética estéril 
descartável sem pó e 
sem látex n° 7,0 

Luvas cirúrgicas estéreis,  látex de borracha sintética, sem pó, sem aceleradores 
químicos, sem proteínas, de formato anatômico, revestidas internamente com 
polímeros de última geração n° 7,0 

SENSITOUCH/MUCAMBO 
DERMA PRENE ULTRA 
/ANSELL 

234.  
Luva sintética estéril 
descartável sem pó e 
sem látex n° 7,5 

Luvas cirúrgicas estéreis,  látex de borracha sintética, sem pó, sem aceleradores 
químicos, sem proteínas, de formato anatômico, revestidas internamente com 
polímeros de última geração n° 7,5 

SENSITOUCH/MUCAMBO 
DERMA PRENE ULTRA 
/ANSELL 

235.  
Luva sintética estéril 
descartável sem pó e 
sem látex n° 8,0 

Luvas cirúrgicas estéreis,  látex de borracha sintética, sem pó, sem aceleradores 
químicos, sem proteínas, de formato anatômico, revestidas internamente com 
polímeros de última geração n° 8,0 

SENSITOUCH/MUCAMBO 
DERMA PRENE ULTRA 
/ANSELL 

236.  
Luva sintética estéril 
descartável sem pó e 
sem látex n° 8,5 

Luvas cirúrgicas estéreis,  látex de borracha sintética, sem pó, sem aceleradores 
químicos, sem proteínas, de formato anatômico, revestidas internamente com 
polímeros de última geração n° 8,5 

SENSITOUCH/MUCAMBO 
DERMA PRENE ULTRA 
/ANSELL 

237.  
Malha tubular 
ortopédica 

Malha tubular em  fio 100%  algodão, na cor cru, anatômica, macia, antialérgica, 
medindo 8 cm de largura e 15 cm de comprimento (esticada), embalagem 

SANTRIC 
MSÓ MATERIAL 
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individual, não estéril HOSPITALAR 

238.  

Manta térmica Manta térmica, dupla camada microperfurada, resistente, com dispositivo de 
fixação, tubo de entrada de ar quente, tamanho pediátrico, corpo inteiro, 
alimentação por ar quente, elétrica, bivolt, estéril,  descartável, medindo 
aproximadamente 91 X 84 cm , embalagem individual 

BAIR HUGGER/3 M 

239.  
Mascara facial cirúrgica 
descartável com clip 
nasal 

Máscara cirúrgica, não tecido, tripla camada , modelo retangular, pregas 
horizontais, com dispositivo para ajuste nasal embutido, atóxica , 
hipoalergência , gramatura 40g/m², com filtro, descartável 

DESCARPACK 
ANADONA 
WILTEX 

240.  

Máscara laríngea n°3 Máscara laríngea siliconizada nº 3, isenta de látex, atóxica, com marcação 
linear,com barras que protejam contra obstrução acidental pela epiglote, 
válvula de verificação de insuflação de cuff, engate rápido para seringa, 
conector para tubo 15 mm. Embalagem individual, estéril, descartável 

PORTEX 
MEDTECH 
 

241.  

Máscara laríngea n°4 Máscara laríngea siliconizada nº 4, isenta de látex, atóxica, com marcação 
linear, com barras que protejam contra obstrução acidental pela epiglote, 
válvula de verificação de insuflação de cuff, engate rápido para   seringa, 
conector para tubo 15 mm. Embalagem individual, estéril, descartável 

PORTEX 
MEDTECH 
 

242.  

Máscara laríngea n°5 Máscara laríngea siliconizada nº 5, isenta de látex, atóxica, com marcação 
linear, com barras que protejam contra obstrução acidental pela epiglote, 
válvula de verificação de insuflação de cuff, engate rápido para   seringa, 
conector para tubo 15 mm. Embalagem individual, estéril, descartável 

PORTEX 
MEDTECH 
 

243.  Máscara perilaríngea Cânula em PVC atóxico, número 3, flexível, curvatura com ângulo de 30, ponta COBRA-PLA 
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n°3 atraumática, cuff de baixo volume e alta pressão, com grade para broncoscópio, 
sonda gátrica e tubo orotraqueal, estéril, descartável 

244.  
Máscara perilaríngea 
n°4 

Cânula em PVC atóxico, número 4, flexível, curvatura com ângulo de 30, ponta 
atraumática, cuff de baixo volume e alta pressão, com grade para broncoscópio, 
sonda gátrica e tubo orotraqueal, estéril, descartável 

COBRA-PLA 

245.  

Máscara descartável 
PFF2 

Máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo 
personal respirador, com selo de garantia CDC NIOSH (N 95) filtro ≥ 95% de 
eficiência para partículas maiores que 0,3 um de diâmetro  Com dispositivo para 
ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras laterais de comprimento 
adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora 

KIMBERLY-CLARK 
DESCARPACK  
3M  
KSN 

246.  
Papel para CTG Papel para controle gráfico de CTG, compatível com aparelho de 

cardiotocografia da marca Fetalcare FC 700 Papel cardio cgd - tg9241 
FETALCARE TG 9241 / 
COMPATÍVEL 

247.  
Papel termo sensível 
para ECG 

Papel térmico reticulado para impressão de traçados de ECG. Produto para uso 
em Eletrocardiógrafos medindo 60 X16 X 15, compatível com aparelho 
eletrocardiógrafo da marca BIONET 

BIONET/COMPATÍVEL 

248.  

Placa de Bisturi Elétrico 
tamanho adulto 

Placa de Bisturi Elétrico, para uso em cirurgias com utilização de energia de 
radiofrequência, bipartida (convencional), descartável, em material 
hipoalergênico, atóxico, com gel adesivo, condutivo e dispersivo. Tamanho total 
de aproximadamente 10 cm x 22,4 cm, horizontal. Embalado individualmente. 
Descartável. Tamanho adulto 

PLACOM/COMEPA 
CONMED 3M SKINTACT 
BLAYCO SWAROPLATE 
AESCULAP/B BRAUN 
TAIMIN/CIENLABOR 

249.  Placa de Bisturi Elétrico Placa de Bisturi Elétrico, para uso em cirurgias com utilização de energia de PLACOM/COMEPA 3M 
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Pediátrico radiofrequência, bipartida (convencional), descartável, em material 
hipoalergênico, atóxico, com gel adesivo, condutivo e dispersivo. Horizontal. 
Embalado individualmente. Descartável Tamanho pediátrico 

BLAYCO SKINTACT 

250.  

Placa de Bisturi Elétrico 
neonatal 

Placa de Bisturi Elétrico, para uso em cirurgias com utilização de energia de 
radiofrequência, bipartida (convencional), descartável, em material 
hipoalergênico, atóxico, com gel adesivo, condutivo e dispersivo. Horizontal. 
Embalado individualmente. Descartável Tamanho neonatal 

PLACOM/COMEPA 3M 
BLAYCO SKINTACT 

251.  

Preservativo masculino 
em látex, sem 
lubrificante 

Preservativo masculino em látex, sem lubrificante, medindo aproximadamente  
16 cm de comprimento e  largura: 4,40 cm, espessura mínima: 0,045 mm. Para  
utilização em   exames de ultrassonografia. utilização em   exames de 
ultrassonografia transvaginal 

SEM MARCA 
PADRONIZADA 

252.  

Protetor de corpo Protetor de corpo tipo avental plástico descartável tamanho único. Protetor 
para corpo, em plástico transparente atóxico, tamanho único, com manga 
longa, com medida aproximada do decote ao punho entre 70 a 75 cm, punho 
em látex, com o mínimo de dois fixadores auto adesivos ao longo da parte 
posterior, na altura do decote e da cintura, não estéril, descartável 

DESCARPACK  
MEDICARE  
POLAR FIX  
FLEXOR/PRO-CORPO 

253.  

Protetor ocular para 
fototerapia PP 

Protetor ocular para fototerapia. Tecido hipoalérgico, atóxico, látex free, 
anatômico e confortável. Com banda interna macia de tecido 
bloqueadora/blackout, impedindo a passagem de luz. Fixação através de velcro. 
Embalagem individual, uso único.Tamanho extra pequeno 

 BABY BLOCK/ IMPACTO  
SMALL BEGINNINGS 
NEWMED/MAKE LINE 
SURGIBABY 

254.  Protetor ocular para Protetor ocular para fototerapia. Tecido hipoalérgico, atóxico, látex free, FANEM 
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fototerapia P anatômico e confortável. Com banda interna macia de tecido 
bloqueadora/blackout, impedindo a passagem de luz. Fixação através de velcro. 
Embalagem individual, uso único.Tamanho pequeno 

 BABY BLOCK/ IMPACTO  
SMALL BEGINNINGS 
NEWMED/MAKE LINE 
SURGIBABY 

255.  

Protetor ocular para 
fototerapia P 

Protetor ocular para fototerapia. Tecido hipoalérgico, atóxico, látex free, 
anatômico e confortável. Com banda interna macia de tecido 
bloqueadora/blackout, impedindo a passagem de luz. Fixação através de velcro. 
Embalagem individual, uso único.Tamanho médio 

FANEM 
 BABY BLOCK/ IMPACTO  
SMALL BEGINNINGS 
NEWMED/MAKE LINE 
SURGIBABY 

256.  

Protetor ocular para 
fototerapia P 

Protetor ocular para fototerapia. Tecido hipoalérgico, atóxico, látex free, 
anatômico e confortável. Com banda interna macia de tecido 
bloqueadora/blackout, impedindo a passagem de luz. Fixação através de velcro. 
Embalagem individual, uso único.Tamanho grande 

FANEM 
 BABY BLOCK/ IMPACTO  
SMALL BEGINNINGS 
NEWMED/MAKE LINE 
SURGIBABY 

257.  
Saco plástico 
transparente 

Saco plástico transparente, com PEBD lateral, medindo 25 cm X 35 cm. Peso 
bruto por embalagem 1 kg 

SEM MARCA 
PADRONIZADA 

258.  
Saco plástico 
transparente 

Saco plástico opaco , medindo aproximadamente 40 X 30 cm, com aplique de 
bolsa Canguru em plástico transparente, tipo  envelope, uso único, para 
acondicionamento e transporte de material biológico 

SEM MARCA 
PADRONIZADA 

259.  
Saco / envelope 
plástico modelo 

Saco plástico opaco , medindo aproximadamente 40 X 30 cm, com aplique de 
bolsa Canguru em plástico transparente, tipo  envelope, uso único, para 

SEM MARCA 
PADRONIZADA 
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Canguru acondicionamento e transporte de material biológico 

260.  
Saco plástico 
transparente 

Saco plástico  em rolo, picotado, medindo aproximadamente 25 X 35 cm, solda 
fundo. Bobina composta por  aproximadamente 600 sacos 

SEM MARCA 
PADRONIZADA 

261.  

Scalp n° 19 Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e 
transparente, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o 
número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 19 

MEDEX  
BD 
BBRAUN 
TERUMO 

262.  

Scalp n° 21 Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e 
transparente, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o 
número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 21 

MEDEX 
BD 
BBRAUN 
TERUMO 

263.  

Scalp n° 23 Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e 
transparente, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o 
número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 23 

MEDEX 
BD 
BBRAUN 
TERUMO 

264.  
Scalp n° 25 Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 

flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e 
transparente, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. 

MEDEX BD 
BBRAUN 
TERUMO 
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Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o 
número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 25 

265.  

Scalp n° 27 Scalp com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa 
flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e 
transparente, conector rígido tipo luer com tampa, possuir protetor de agulha. 
Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o 
número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, calibre Nº 27 

MEDEX  
TERUMO 

266.  

Sensor para uso com o 
oxímetro cerebral / 
somático INVOS  
tamanho neonatal 

Sensor  autoadesivo de fácil aplicação, para atender pacientes com menos de 
5kg de peso, modelo neonatal, capazes de produzir e detectar dados ópticos do 
paciente, convertendo os dados em sinais elétricos, e enviando os sinais para o 
Oxímetro Cerebral/Somático, onde a leitura da perfusão regional 
cerebral/somática é realizada. Radiotransparente. Uso único Não estéril 
Dimensões do sensor: 3,0CM X 1,0CM X 0,3CM (aproximadamente) 
 Material: Borracha e adesivo hipoalergênico. Isento de Látex.  Isento de PVC 

Compatível com INVOS 
MEDTRONIC 

267.  

Sensor para 
monitorização de 
Consciência (anestesia) 

Sensor de uso único, em polímero com gel, autoadesivo, modelo testa, para 
monitorização do nível de consciência em pacientes submetidos à anestesia geral ou 
sedação. Composto de quatro eletrodos, compatível com aparelho de anestesia 
Perseus  A 500 . Livre de látex. Estéril, uso único 

4 BIS 

268.  
Seringa descartável 
sem agulha 1cc 

Seringa descartável de 01 ml para tuberculina, descartável,sem agulha,  
graduada  volume residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica. Embalagem 
com abertura em pétala. 

TERUMO 
INJEX 
NIPRO  
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BD 
 

269.  

Seringa descartável 1 
ml (insulina) com 
agulha 13 x 4,5 e 
graduação 0,1 ml 

Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com agulha 4,5 x 13 mm 
embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulínica, volume 
residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica 

TERUMO 
BD 
ADVANTIVE 
 

270.  

Seringa descartável 
sem agulha 3 ml (Luer 
lok) 

Seringa descartável de 3 ml , graduada a cada 0,1 ml, estéril, atóxica e 
apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  transparência, siliconização 
interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  visualização da marcação . Embolo 
que não se desprenda do cilindro. Embalagem com abertura em pétala 

TERUMO 
BD 
ADVANTIVE 
DESCARPACK 
PROCARE 

271.  

Seringa descartável 
sem agulha 5 ml (Luer 
lok) 

Seringa descartável de 5 ml , graduada a cada 0,2 ml, estéril, atóxica e 
apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  transparência, siliconização 
interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  visualização da marcação . Embolo 
que não se desprenda do cilindro. Embalagem com abertura em pétala 

TERUMO 
BD 
ADVANTIVE 
DESCARPACK 
PROCARE 

272.  

Seringa descartável 
sem agulha 10 ml (bico 
liso) 

Seringa descartável de 10 ml , graduada a cada 0,2 ml, estéril, atóxica e 
apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  transparência, siliconização 
interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  visualização da marcação . Embolo 
que não se desprenda do cilindro. Embalagem com abertura em pétala 

TERUMO 
BD 
ADVANTIVE 
DESCARPACK 

273.  Seringa descartável, Seringa descartável de 10 ml , graduada a cada 0,2 ml, estéril, atóxica e BBRAUN 
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perfusora  sem agulha 
10 ml (Luer lok) 

apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  transparência, siliconização 
interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  visualização da marcação . Embolo 
que não se desprenda do cilindro. Embalagem com abertura em pétala. 
Compatível com bomba perfusora TERUMO 

TERUMO 
BD 
 

274.  

Seringa descartável 
sem agulha 20 ml (bico 
liso) 

Seringa descartável de 20 ml , graduada a cada 0,2 ml, estéril, atóxica e 
apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  transparência, siliconização 
interna, bico liso, boa  visualização da marcação . Embolo que não se desprenda 
do cilindro. Embalagem com abertura em pétala 

TERUMO 
PROCARE 
RYMCO 
BD 
ADVANTIVE 
DESCARPACK 

275.  

Seringa descartável 
sem agulha 20 ml (Luer 
lok) perfusora 

Seringa descartável de 20 ml , graduada a cada 0,2 ml, estéril, atóxica e 
apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  transparência, siliconização 
interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  visualização da marcação . Embolo 
que não se desprenda do cilindro. Embalagem com abertura em pétala 
Compatível com bomba perfusora TERUMO 

TERUMO 
BD 
BBRAUN 
 

276.  

Seringa descartável 
sem agulha 50 ml (bico 
liso) 

Seringa descartável em polipropileno, capacidade de 50 ml , graduada a cada 1 
ml, estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  
transparência, siliconização interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  
visualização da marcação . Embolo que não se desprenda do cilindro. 
Embalagem com abertura em pétala Atende às exigências da Norma NBR ISO 

TERUMO 
PROCARE 
RYMCO 
BD 
ADVANTIVE 
DESCARPACK 
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277.  

Seringa descartável, 
perfusora  sem agulha 
50 ml (Luer lok) 
Perfusora 

Seringa descartável em polipropileno, capacidade de 50 ml , graduada a cada 1 
ml, estéril, atóxica e apirogênica. Cilindro com anel de retenção, alta  
transparência, siliconização interna, bico luer-lock ( rosca dupla), boa  
visualização da marcação . Embolo que não se desprenda do cilindro. 
Embalagem com abertura em pétala Atende às exigências da Norma NBR ISO 
7886-2. Compatível com bomba perfusora TERUMO 

TERUMO 
BD 
BBRAUN 
 

278.  

Sistema fechado para 
aspiração traqueal  5 Fr 

Constituído de conector com duplo saída, via de irrigação com válvula anti-
refluxo, sonda graduada e coberta com bainha de plástico, válvula de sucção 
com trava de segurança, para uso em tubo orotraqueal ou traqueostomia.  
Calibre: 5 Fr 

NEWMED 
KIMBERLY- CLARK 

279.  

Sistema fechado para 
aspiração traqueal  6 Fr 

Constituído de conector com duplo saída, via de irrigação com válvula anti-
refluxo, sonda graduada e coberta com bainha de plástico, válvula de sucção 
com trava de segurança, para uso em tubo orotraqueal ou traqueostomia.  
Calibre: 6 Fr 

NEWMED 
KIMBERLY- CLARK 

280.  

Sistema fechado para 
aspiração traqueal  8 Fr 

Constituído de conector com duplo saída, via de irrigação com válvula anti-
refluxo, sonda graduada e coberta com bainha de plástico, válvula de sucção 
com trava de segurança, para uso em tubo orotraqueal ou traqueostomia.  
Calibre: 8 Fr 

NEWMED 
KIMBERLY- CLARK 

281.  
Sistema fechado para 
aspiração com 
capacidade para 2000 

Constituído de frasco rígido de PVC cristal, graduado de 50/50ml, válvula 
antirrefluxo e filtro bacteriológico,  atóxico, estéril,  descartável, com 
capacidade de 2.000 ml. Acompanha tubo extensor 

NEWMED 
ZAMMI 
PSIMON 
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ml 

282.  

Sistema fechado para 
coleta de sangue Vamp 
júnior VMP 406 

Sistema fechado constituído de lock de heparina ou bomba de IV./ linha IV., 
sistema de coleta de amostra de sangue VAMP contendo um reservatório 
VAMP de 5 ml, duas válvulas de fechamento integral e um ponto de coleta de 
amostra sem agulha VAMP 

EDWARDS LIFESCIENCE 

283.  

Sonda de gastrostomia 
12 Fr (silicone) 

Sonda de gastrostomia para alimentação enteral,  100% silicone grau médico, 
com linha radiopaca, radiopaca, medindo aproximadamente 240 mm, diâmetro 
externo de  aproximadamente 4,0 mm, marcação  em centímetros para 
identificar a profundidade abdominal, com; balão interno para retenção com 
capacidade de aproximadamente 5 ml e anel para fixação externa. Conector em 
Y. Estéril 

ENTERIPLEX/ KENDALL  
KANGARRO/COVIDIEN 
FORTUNE MEDICAL 
BLENTA 

284.  

Sonda de gastrostomia 
14 Fr (silicone) 

Sonda de gastrostomia para alimentação enteral,  100% silicone grau médico, 
com linha radiopaca, medindo aproximadamente 240 mm, diâmetro externo de  
aproximadamente 4,5 mm, marcação  em centímetros para identificar a 
profundidade abdominal, com; balão interno para retenção com capacidade de 
aproximadamente 5 ml e anel para fixação externa. Conector em Y. Estéril 

ENTERIPLEX/ KENDALL  
KANGARRO/COVIDIEN 
FORTUNE MEDICAL 
BLENTA 

285.  

Sonda de gastrostomia 
16 Fr (silicone) 

Sonda de gastrostomia para alimentação enteral,  100% silicone grau médico, 
com linha radiopaca, medindo aproximadamente 240 mm, diâmetro externo de  
aproximadamente 5,3 mm, marcação  em centímetros para identificar a 
profundidade abdominal, com; balão interno para retenção com capacidade de 
aproximadamente 5 ml e anel para fixação externa. Conector em Y. Estéril 

ENTERIPLEX/ KENDALL  
KANGARRO/COVIDIEN 
FORTUNE MEDICAL 
BLENTA 
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286.  

Sonda de gastrostomia 
18 Fr (silicone) 

Sonda de gastrostomia para alimentação enteral,  100% silicone grau médico, 
com linha radiopaca, medindo aproximadamente 240 mm, diâmetro externo de  
aproximadamente 6,0 mm, marcação  em centímetros para identificar a 
profundidade abdominal, com; balão interno para retenção com capacidade de 
aproximadamente 5 ml e anel para fixação externa. Conector em Y. Estéril 

ENTERIPLEX/ KENDALL  
KANGARRO/COVIDIEN 
FORTUNE MEDICAL 
BLENTA 

287.  
Sonda gástrica tipo 
Levine n°14 

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, 
atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa Nº: 14 

CAMPLAST 
MEDSONDA 

288.  
Sonda gástrica tipo 
Levine n°16 

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, 
atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa Nº: 16 

CAMPLAST 
MEDSONDA 

289.  
Sonda gástrica tipo 
Levine n°18 

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, 
atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa Nº: 18 

CAMPLAST 
MEDSONDA 

290.  
Sonda gástrica tipo 
Levine n°20 

Sonda gástrica, descartável, atóxica, esterilizada, em PVC flexível, transparente, 
atraumática, com orifícios laterais, tipo Levine, longa Nº: 20 

CAMPLAST 
MEDSONDA 

291.  

Sonda orogástrica  
curta em PVC cristal/ 
silicone n°4 

Sonda orogástrica estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°4 

CAMPLAST 
EMBRAMED 
 

292.  
Sonda orogástrica  
curta em PVC cristal 
siliconizado n°6 

Sonda orogástrica estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 

CAMPLAST 
EMBRAMED 
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extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°6 

293.  

Sonda orogástrica  
curta em PVC cristal 
siliconizado n°8 

Sonda orogástrica estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°8 

CAMPLAST 
EMBRAMED 
 

294.  
Sonda para aspiração 
traqueal n° 4 

Sonda para aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, 
confeccionada em PVC Nº 04 

 
MARKMED 

295.  
Sonda para aspiração 
traqueal n° 6 

Sonda para aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, 
confeccionada em PVC Nº 06 

 
MARKMED 

296.  
Sonda para aspiração 
traqueal n° 8 

Sonda para aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, 
confeccionada em PVC Nº 08 

 
MARKMED 

297.  
Sonda para aspiração 
traqueal n° 10 

Sonda para aspiração traqueal, descartável, atóxica, estéril, atraumática, 
siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, 
confeccionada em PVC Nº 10 

 
MARKMED 

298.  
Sonda transpilórica 
com lastre e mandril n° 

Sonda para nutrição em neonato, 100% silicone, maleável, radiopaca, com 
perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser 

SILMAG 
FREKA/FREZENIUS 
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6 administrada. Comprimento aproximado de 40 cm, conector universal e mandril 
nº 6 

SOLUMED 
 

299.  

Sonda transpilórica 
com lastre e mandril n° 
8 

Sonda para nutrição em neonato, 100% silicone, maleável, radiopaca, com 
perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser 
administrada. Comprimento aproximado de 40 cm, conector universal e mandril 
nº 8 

SILMAG 
FREKA/FREZENIUS 
SOLUMED 
 
 

300.  

Sonda uretral n° 4 Sonda uretral estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°4 

MARKMED 

301.  

Sonda uretral n° 6 Sonda uretral estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°6 

MARKMED 

302.  

Sonda uretral n° 8 Sonda uretral estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 

MARKMED 
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individualmente. N°8 

303.  

Sonda uretral n° 10 Sonda uretral estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°10 

MARKMED 

304.  

Sonda uretral n° 12 Sonda uretral estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°12 

MARKMED 

305.  

Sonda uretral n° 14 Sonda uretral estéril e atóxica, constituído de um tubo de PVC cristal 
siliconizado medindo  aproximadamente 34 cm de comprimento. Uma das 
extremidades do tubo é preferencialmente fechada e possui um furo. A outra 
extremidade possui um conector com tampa constituído de PVC, embalado 
individualmente. N°14 

MARKMED 

306.  

Sonda uretral  Foley n°6 
(silicone) 

Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato 
arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 
drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 1,5 cc tamanho nº 6 

SILMAG 
RUSCH 
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307.  

Sonda uretral  Foley n°8 
(silicone) 

Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato 
arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 
drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 5cc tamanho nº 8 

RUSCH 
EMBRAMAC   
BLENTA 

308.  

Sonda uretral  Foley n°8 
(látex) 
 

Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, 
válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, 
orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro 
e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc. N°8 

RUSCH 
EMBRAMAC  
 SOLIDOR 
FREE BAC 

309.  

Sonda uretral  Foley 
n°10 (silicone) 

Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato 
arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 
drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 5cc tamanho nº 10 

 RUSCH 
EMBRAMAC  
 BLENTA 
 

310.  

Sonda uretral  Foley 
n°10 (látex) 
 

Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, 
válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, 
orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro 
e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc. Nº10 

RUSCH 
EMBRAMAC   
SOLIDOR 
FREE BAC 

311.  Sonda uretral  Foley Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato RUSCH 
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n°12 (silicone) arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 
drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 5cc tamanho nº 12 

EMBRAMAC  
 BLENTA 
 

312.  

Sonda uretral  Foley 
n°12 (látex) 
 

Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, 
válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, 
orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro 
e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc. Nº12 

RUSCH 
EMBRAMAC  
SOLIDOR 
FREE BAC 

313.  

Sonda uretral  Foley 
n°14 (silicone) 

Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato 
arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 
drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 10cc tamanho nº 14 

RUSCH 
EMBRAMAC 
BLENTA 
 

314.  

Sonda uretral  Foley 
n°14 (látex) 
 

Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, 
válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, 
orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro 
e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc. Nº14 

RUSCH 
EMBRAMAC  
SOLIDOR 
FREE BAC 

315.  
Sonda uretral  Foley 
n°16 

Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato 
arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 

RUSCH 
EMBRAMAC 
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(silicone) drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 10cc tamanho nº 16 

BLENTA 
 

316.  

Sonda uretral  Foley 
n°16 (látex) 
 

Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, 
válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, 
orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro 
e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente. Balão 30 cc. Nº16 

RUSCH 
EMBRAMAC   
SOLIDOR 
FREE BAC 
 

317.  

Sonda uretral  Foley 
n°18 
(silicone) 

Sonda de silicone tipo Foley com duas vias, estéril. Válvula luer, possui formato 
arrendondado da ponta, com dois orifícios laterais, orifícios internos de 
drenagem grande, arredondado e liso, n° do diâmetro e capacidade de 
enchimento do balão impresso no cateter. Possui invólucro interno em filme 
plástico transparente. Balão 10cc tamanho nº 18 

RUSCH 
EMBRAMAC 
 BLENTA 
 

318.  

Sonda uretral  Foley 
n°18 (látex) 

Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, 
válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, 
orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro 
e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro 
interno em filme plástico transparente. Balão 5 a 20 cc Nº18 

RUSCH 
EMBRAMAC  
SOLIDOR 
FREE BAC 

319.  
Swab com meio de 
transporte Stuart 

Haste plástica com ponta envolta em algodão hidrófilo, com meio de transporte 
Stuart. Embalagem individual, estéril, descartável 

STERILE 

320.  Tira reagente para Tira reagente para diagnóstico clínico, por  análise do quantitativo de glicose, COMPATIBILDADE COM 
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glicemia através de coleta de sangue por punção  capilar Compatível com glicosímetro 
(precisão com pequena gota de sangue) em comodato 

APARELHO EM 
COMODATO 

321.  

Torneira 3 vias Torneira de 3 vias em poliamida, atóxica, apirogênica, corpo transparente, 
descartável, resistente a todo tipo de fármacos e antissépticos; 02 conexões 
luer fêmea e 01 conexão spin lock; gira sobre seu próprio eixo, não permite a 
ocorrência de dobras no cateter de forma a impedir a obstrução 

BD 
NIPRO, 
BBRAUN 
EMBRAMED 

322.  
Tubo capilar com 
heparina ( fr) 

Tubo capilar em vidro com 75 mm de comprimento, 0,56 mm de diâmetro 
interno e 1,4 7 mm de diâmetro externo aproximadamente, com heparina para 
centrifugar sangue total. Frasco com 100 ou 500 unidades 

PERFECTA 
RONY ALZI 
 

323.  
Tubo capilar sem 
heparina ( fr) 

Tubo capilar em vidro com 75 mm de comprimento, 0,56 mm de diâmetro 
interno e 1,4 7 mm de diâmetro externo aproximadamente, sem 
anticoagulante. Frasco com 100 ou  500 unidades 

PERFECTA 
RONY ALZI 
 

324.  

Tubo endotraqueal 
n°2,0 (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação `iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 
cuff. Tamanho nº2,0. 

SOLIDOR 
PORTEX 
RUSCH 

325.  

Tubo endotraqueal 
n°2,5  (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação `iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 

SOLIDOR 
PORTEX 
RUSCH 
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cuff. Tamanho nº2,5. 

326.  

Tubo endotraqueal 
n°3,0 (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 
cuff. Tamanho n°3,0 

SOLIDOR 
PORTEX 
RUSCH 

327.  

Tubo endotraqueal 
n°3,5 (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação `iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 
cuff. Tamanho nº3,5 

SOLIDOR 

328.  

Tubo endotraqueal 
n°4,0 (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação `iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 
cuff. Tamanho n° 4,0. 

SOLIDOR 

329.  

Tubo endotraqueal 
n°4,5 (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação `iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 
cuff. Tamanho nº4,5. 

SOLIDOR 
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330.  

Tubo endotraqueal 
n°5,0 (sem balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Graduação de 1/1cm. Ponta 
proximal com conector universal que solta do tubo. Indicação do diâmetro no 
corpo do tubo. Marcação `iniciada em aproximadamente 3/ 4 cm.  Estéril, sem 
cuff. Tamanho nº 5,0. 

SOLIDOR 

331.  

Tubo endotraqueal n° 
6,0 (com balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Ponta proximal com conector 
de 15 mm (universal) adaptável. A indicação do diâmetro no corpo do tubo. 
Estéril, com cuff de alto volume e baixa preesão. Tamanho nº 6,0 

SOLIDOR 

332.  

Tubo endotraqueal n° 
6,5 (com balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Ponta proximal com conector 
de 15 mm (universal) adaptável. A indicação do diâmetro no corpo do tubo. 
Estéril, com cuff de alto volume e baixa preesão. Tamanho nº 6,5 

SOLIDOR 

333.  

Tubo endotraqueal n° 
7,0 (com balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Ponta proximal com conector 
de 15 mm (universal) adaptável. A indicação do diâmetro no corpo do tubo. 
Estéril, com cuff de alto volume e baixa preesão Tamanho nº 7,0 

SOLIDOR 

334.  

Tubo endotraqueal n° 
7,5 (com balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Ponta proximal com conector 
de 15 mm (universal) adaptável. A indicação do diâmetro no corpo do tubo. 
Estéril, com cuff de alto volume e baixa preesão. Tamanho nº 7,5. 

SOLIDOR 
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335.  

Tubo endotraqueal n° 
8,0 (com balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Ponta proximal com conector 
de 15 mm (universal) adaptável. A indicação do diâmetro no corpo do tubo. 
Estéril, com cuff Tamanho nº 8,0. 
 

SOLIDOR 

336.  

Tubo endotraqueal n° 
8,5 ( com balão) 

Tubo graduado em PVC especial, atóxico, siliconizado, com faixa  radiopaca em 
sua extensão, uma via, curvado anatomicamente. Ponta proximal com conector 
de 15 mm (universal) adaptável. A indicação do diâmetro no corpo do tubo. 
Estéril, com cuff Tamanho nº 8,5. 

 

337.  

 Touca cirúrgica descartável, confeccionada em fibra sintética, formato 
arredondado, antialérgica, resistente, com elástico em toda sua volta. 
Gramatura 30 

ANADONA    
3 M  
DESCARPACK  
AKRON    
MEDIHOUSE  
POLARFIX  
ASTRAL 

338.  

Tubo látex n° 200 Tubo de látex com elasticidade e tensão eficaz para manter o garroteamento, 
superfície lisa, ausente de emendas e perfurações, resistente ao processo de 
limpeza e desinfecção com produtos químicos,não colabar. Rolo com 
aproximadamente 15 metros, nº 200. 

 

339.  Tubo de silicone n° 208 Tubo de silicone com espessura e diâmetro compatível com a numeração,  
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PRODUTOS PARA A SAÚDE REUTILIZÁVEIS 
 

Item 

 
Material 

 

 
Especificação 

 
Marca 

1.  Aspirador para AMIU Aspirador para AMIU com componentes plásticos e silicone. Reservatório NS AMIU/IPAS 

superfície lisa, ausente de emendas e perfurações, resistente ao processo de 
esterilização com agentes químicos ou vapor úmido, não devendo desprender 
umidade, oleosidade, odor intenso e não colabar. Rolo com aproximadamente 
15 metros, nº. 208 

340.  

Tubo neonatal  com gel 
separador de sangue 

Tubos Microtainer com Gel separador e ativador de coágulo, em polipropileno 
na cor âmbar, não estéril, para microcoleta de sangue capilar, linhas 
demarcadas com capacidade até 600 microlitros de sangue. Com bico coletor 
acoplado ao tubo e tampa plástica protetora tipo “Microgard” cor amarelo 

MICROTAINER SST 
ÂMBAR 

341.  

Tubo neonatal com 
anticoagulante EDTA K2 

Tubo com EDTA K2 em propileno não estéril para microcoleta de sangue capilar 
para hematologia, linhas demarcadas com capacidade de 250 a 500 mcl de 
sangue.  Com bico coletor acoplado ao tubo, tampa plástica protetora tipo 
“microguard” na cor lilás 

MICROTAINER 
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em material plástico com capacidade de 60 ml, estruturada em um 
cilindro graduado, anel “O” interno, um embolo com hastes paralelas e 
uma trava de segurança. Acoplado em um corpo de válvula contendo 
internamente um tubo linear de silicone e externamente uma trava de 
encaixe e duas válvulas para formação do vácuo e liberação no momento 
da aspiração. Com capacidade de sucção de aproximadamente 609 a 660 
mm HG Facilidade ao  montar e remontar. Reesterilizável. Embalagem:  
acompanha silicone para lubrificação do aspirador 

KOLPLAST 
WOMANCARE 

2.  

Aspirador tipo Venturi para 
rede canalizada de vácuo 

Aspirador para rede de vácuo, frasco em policarbonato, com vacuômetro, 
tampa de rosca e sistema anti transbordamento, injetada em nylon,  na 
cor cinza, com inserto de metal , Frasco com capacidade para 400 ml, 
esterilizável, com marcação de Min e Max. Conexão padrão ABNT 11906 

UNITEC 
JG MORYIA 
AGA 
OXIGEL 

3.  

Aspirador para rede 
canalizada de ar comprimido 

Aspirador para rede de ar comprimido, tipo venturi, frasco de polímero 
graduado, volume de cerca de 400 ml, esterilizável, tampa de rosca e 
sistema antitransbordamento, na cor amarela. Conexão padrão ABNT 
11906 

UNITEC 
JG MORYIA 
AGA 
OXIGEL 

4.  

Aspirador para rede 
canalizada de oxigênio 

Aspirador para rede de oxigênio, tipo venturi, frasco de polímero 
graduado, volume de cerca de 400 ml, esterilizável, tampa de rosca e 
sistema antitransbordamento, na cor verde. Conexão padrão ABNT 11906 

UNITEC 
JG MORYIA 
AGA 
OXIGEL 

5.  Bomba manual tira leite Bomba composta de: 01 (um) extrator manual de leite: livre de BPA MEDELA 
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sistema fechado (extrator 
manual) 

(partes em contato com o leite materno), com cabo ergonômico e  que 
estimule o fluxo natural do leite; 01(um) frasco em polipropileno com 
capacidade aproximada de 130 ml; 01 (um) bico para rn em silicone; 01 
(um) disco para vedação; Rosca e tampa em polipropileno ; Dimensões 
aproximadas: (A x L x P): 19x22x9 

PHILIPS/AVENT 
G-TECH 

6.  
Bolsa reservatório  
para   reanimador manual 

Bolsa reservatório confeccionada em silicone-MD, a ser utilizada em 
reanimador manual. Autoclavável 

 

7.  

Braçadeira com manguito 
para aferição de pressão 
arterial tamanho adulto (uma 
via)  

Braçadeira para aferição de PNI,  confeccionada em  nylon, fechamento 
através de velcro, uma via, circunferência  medindo  18 a 35 cm 

PREMIUM 
 

8.  

Braçadeira com manguito 
para aferição de pressão 
arterial tamanho adulto (duas 
vias) 

Braçadeira para aferição de PNI,  confeccionada em  nylon, fechamento 
através de velcro, duas vias, circunferência  medindo  18 a 35 cm 

PREMIUM 
 

9.  

Braçadeira com manguito 
para aferição de pressão 
arterial tamanho adulto (uma 
via)  

Braçadeira para aferição de PNI,  confeccionada em  nylon, fechamento 
através de velcro, uma via, circunferência  medindo  35 a 51 cm 

PREMIUM 
 

10.  
Braçadeira com manguito 
para aferição de pressão 

Braçadeira para aferição de PNI,  confeccionada em  nylon, fechamento 
através de velcro, duas vias, circunferência  medindo  35 a 51 cm 

PREMIUM 
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arterial tamanho adulto 
grande/ obeso (duas vias) 

11.  

Caneta para bisturi elétrico Caneta uso médico, material polímero, tipo* monopolar, controle 
comando pedal, componentes c/ cabo fixo, compatibilidade conector 
compatível c/ bisturi elétrico, esterilidade esterilizável. descrição 
complementar: caneta para bisturi, tipo de bisturi c/ comando por pedal, 
referência compatível c/ marca wem, tipo equipamento conector tipo 
banana, tipo uso autoclavável a 134ºc, tipo monopolar, tipo cabo cabo 
fixo 

COMPATÍVEL COM 
ELETROBISTURI DA 
MARCA WEM/ 
SIMILAR 

12.  

Circuito neonatal para 
respirador Inter 3/Inter 5 

Circuito p, ventilador pulmonar, completo, tamanho neonatal, em 
silicone, compatível com  respirador Inter 5, autoclavável, composto de 2 
drenos em polissulfona transparente,  5 traquéias corrugadas em silicone 
22x22cm conector y 

INTERMEDICA/ 
COMPATÍVEL 

13.  

Circuito tamanho adulto  
para ventilador pulmonar  DX 
5020 

Circuito de ventilação pulmonar completo, autoclavável, em silicone, 
tamanho adulto, compatível com   aparelho de anestesia  da marca Dixtal, 
modelo DX 5020 

DIXTAL/ 
COMPATÍVEL 

14.  

Circuito tamanho adulto para  
ventilador pulmonar  
TAKAOKA 

Circuito para  ventilador pulmonar: completo, tamanho: adulto, em  
silicone, compatível com aparelho de anestesia , marca Takaoka, 
componentes: 3 traquéias,1 conector "y", 4 conectores retos 

TAKAOKA/ 
COMPATÍVEL 

15.  
Circuito tamanho adulto 
compatível com aparelho de 

Circuito de ventilação completo, autoclavável tamanho adulto, 
reutilizável, para uso em aparelho de anestesia modelo Perseus a 500, da 

FISHER & PAYKEL/ 
COMPATÍVEL 
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anestesia Perseus/Drager marca Draeger composto de 2 traqueias de silicone a, medindo 1 ,5 m, 
conectores  22 mm/22mm traqueia de silicone, 1 .1 m, conector 
22mm/22mm, balão respiratório em  silicone, capacidade de 2,3 l, peça 
em y em  poliamida,  com um luer lock angulado, conector reto, , 22 
mm/22 mm 

16.  

Circuito tamanho neonatal 
compatível com aparelho de 
anestesia Perseus/Drager 

Circuito de ventilação completo, autoclavável tamanho neonatal, 
reutilizável, para uso em aparelho de anestesia modelo Perseus a 500, da 
marca Draeger composto traqueia de silicone, P, 1 ,5 m, conector 1 0 
mm/22 mm, Ø 1 0 mm ,Traqueia de silicone, P, 1 ,1 m, conector 22 
mm/22 mm, Ø 1 0 mm, Balão respiratório, silicone, com capacidade de 
500ml, Conector reto 22 mm/22 mm, Peça em Y,  P, angulado, com 
abertura de sucção , Conector angular com Luer Lock, N , Tampa Trava 
tipo Luer, Conjunto tampa, 7mm 

FISHER & PAYKEL/ 
COMPATÍVEL 

17.  

Circuito tamanho neonatal 
para ventilador de alta 
frequencia Babylog VN 500 

Circuito de ventilação completo, autoclavável tamanho neonatal, 
reutilizável, para uso em ventilador de alata frequencia modelo Baylog   
VN 500, da marca Draeger composto traqueia de silicone, P, 1 ,5 m, 
conector 1 0 mm/22 mm, Ø 1 0 mm ,Traqueia de silicone, P, 1 ,1 m, 
conector 22 mm/22 mm, Ø 1 0 mm, Balão respiratório, silicone, com 
capacidade de 500ml, Conector reto 22 mm/22 mm, Peça em Y,  P, 
angulado, com abertura de sucção , Conector angular com Luer Lock, N , 
Tampa Trava tipo Luer, Conjunto tampa, 7mm 

FISHER & PAYKEL/ 
COMPATÍVEL 
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18.  

Circuito para Babypuff Circuito composto por um tubo conrugado medindo 1,20 cm; válvula T de 
Ayre para ajuste da PEEP; mangueira de silicone com conexão dupla de 
entrada de gás medindo 2,10m 

FANEM 

19.  

Colchão térmico reutilizável Colchão (almofada) de aquecimento/resfriamento por condução (nome 
técnico: manta térmica). REUTILIZÁVEL. Produto não estéril. Tamanho: 
Médio (36 x 51 x 1 cm). Material: plástico/polímero 

COMPATÍVEL COM O 
APARELHO 
CRITICOOL® DA 
BELMONT MEDICAL 
TECHNOLOGIES 
(WD-020). 

20.  

Estetoscópio tamanho 
neonatal 

Estetoscóipio biauricular, tamanho neonatal, auscultador de aço 
inoxidável com tamanho reduzido para adaptação em neonatos, 
permissão de   auscultação dos sons de baixa e alta frequência, aro e 
diafragma antifrio 

LITTMANN/3M 

21.  

Estetoscópio tamanho 
adulto/pediátrico 
 

Estetoscópio biauricular, adulto/pediátrico, sem solda, articulação em Y, 
auscultador em aço inox, oliva em silicone, diafragma ajustável, dupla 
frequencia sem rotação 

LITTMANN/3M 

22.  
Extrator de clamp umbilical Confeccionado em nylon extra resistente, tipo alicate, sem rebarbas, 

medindo aproximadamente 13 cm com uma lâmina em aço inoxidável 
CIENTIFIC 

23.  
Fita métrica Fita métrica de material resistente, resistente à desinfecção, inelástico e 

flexível ( poliéster e fibra de vidro), medindo 1,50 
SEM MARCA 
PADRONIZADA 

24.  Jarra reservatório para Jarra reservatório autoclavável, compatível com umidificador utilizado em SEM MARCA 
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utilização em ventilador 
pulmonar 

ventilador pulmonar:  componentes : jarra e flange confeccionados em 
material especial, base em alumínio, anel de vedação. Capacidade: 
tamanho único ou aproximadamente 250  ml 

PADRONIZADA 

25.  
Máscara de Hudson Máscara fácial tipo tenda  para oxigenoterapia de alta umidade, em 

polivinil com presilha ajustável. Conexão de tubo 22 mm. 
HUDSON 
MORYIA 

26.  

Macronebulizador (adulto) 
para fonte de O2 

Circuito para nebulização simples, com utilização de O2 e/ ou ar 
comprimido, com máscara e traquéia corrugada, flexíivel, siliconizada, 
com comprimento aproximado de 1,20 , com macronebulizador de 500 ml 
e válvula de Venturi (regulagem do fluxo da névoa) 

HUDSON 

27.  

Macronebulizador (adulto) 
para fonte de ar comprimido 

Circuito para nebulização simples, com utilização de ar comprimido, com 
máscara e traquéia corrugada, flexíivel, siliconizada, com comprimento 
aproximado de 1,20 , com macronebulizador de 500 ml e válvula de 
Venturi (regulagem do fluxo da névoa) 

HUDSON 

28.  

Macronebulizador 
(pediátrico) para fonte de O2 

Circuito para nebulização simples, com utilização  de O2, com máscara e 
traquéia corrugada, flexíivel, siliconizada, com comprimento aproximado 
de 1,20 , com macronebulizador de 500 ml e válvula de Venturi 
(regulagem do fluxo da névoa) 

HUDSON 

29.  

Macronebulizador 
(pediátrico) para fonte de ar 
comprimido 

Circuito para nebulização simples, com utilização  de ar comprimido, com 
máscara e traquéia corrugada, flexíivel, siliconizada, com comprimento 
aproximado de 1,20 , com macronebulizador de 500 ml e válvula de 
Venturi (regulagem do fluxo da névoa) 

HUDSON 
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30.  

Máscara facial  PVC tamanho 
0 

Máscara facial em PVC, almofada, formato anatômico, constituída de 
cúpula em acrílico transparente, coxim inflável, válvula para insuflação 
para coxim, conexões padrão. Tamanho 1 

MD 
PROTEC 
DORMED 

31.  

Máscara facial  PVC tamanho 
1 

Máscara facial em PVC, almofada, formato anatômico, constituída de 
cúpula em acrílico transparente, coxim inflável, válvula para insuflação 
para coxim, conexões padrão. Tamanho 1 

HUDSON 
MD 
PROTEC 
DORMED 

32.  

Máscara facial  PVC tamanho 
2 

Máscara facial em PVC, almofada, formato anatômico, constituída de 
cúpula em acrílico transparente, coxim inflável, válvula para insuflação 
para coxim, conexões padrão. Tamanho 2 

HUDSON 
MD 
PROTEC 
DORMED 

33.  

Máscara facial  PVC tamanho 
3 

Máscara facial em PVC, almofada, formato anatômico, constituída de 
cúpula em acrílico transparente, coxim inflável, válvula para insuflação 
para coxim, conexões padrão. Tamanho 3 

MD 
PROTEC 
DORMED 

34.  

Máscara facial  PVC tamanho 
M (adulto) 

Máscara facial em PVC, almofada, formato anatômico, constituída de 
cúpula em acrílico transparente, coxim inflável, válvula para insuflação 
para coxim, conexões padrão. Tamanho M (adulto) 

PROTEC 
OXIGEL 
HUDSON 

35.  
Máscara facial redonda em 
silicone n° 00 

Máscara facial em 100 % silicone, macia, redonda, com conexões padrão, 
para uso em reanimador manual. Tamanho 00. Autoclavável 

PROTEC 
OXIGEL 

36.  
Máscara facial redonda em 
silicone n° 0 

Máscara facial em 100 % silicone, macia, redonda, com conexões padrão, 
para uso em reanimador manual. Tamanho 0. Autoclavável 

PROTEC 
OXIGEL 



     

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Maternidade Escola – ME 
COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE DA 
MATERNIDADE-ESCOLA UFRJ (CPPMPS – MEUFRJ) 

   

Universidade Federal do Rio de janeiro 
Maternidade-Escola da UFRJ       
CPPMPS-MEUFRJ 

Rua das Laranjeiras, 180 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 22240-000 

Tel: (21) 2265-5194 

 

37.  
Máscara facial redonda em 
silicone n° 1 

Máscara facial em 100 % silicone, macia, redonda, com conexões padrão, 
para uso em reanimador manual. Tamanho 1. Autoclavável 

PROTEC 
OXIGEL 

38.  
Máscara facial redonda em 
silicone n° 2 

Máscara facial em 100 % silicone, macia, redonda, com conexões padrão, 
para uso em reanimador manual. Tamanho 2. Autoclavável 

PROTEC 
OXIGEL 

39.  
Máscara facial redonda em 
silicone n° 3 

Máscara facial em 100 % silicone, macia, redonda, com conexões padrão, 
para uso em reanimador manual. Tamanho 3. Autoclavável 

PROTEC 
OXIGEL 

40.  

Máscara para traqueostomia 
tamanho neonatal/pediátrico 

Máscara confeccionado em vinil macio e transparente, com faixa elástica 
ajustável, cúpula em acrílico transparente, conector em material plástico 
atóxico, (DI: 22mm e DE: 22mm) que permite ângulo giratório de 360 
graus  compatível com tubos corrugados de 22mm 

HUDSON 
 

41.  

Micronebulizador (adulto) Micronebulizador para inalação, com máscara, adulto, confeccionado em 
plástico atóxico, contendo cabeçote, máscara para adulto, injetor, 
recipiente, extensão e elástico, contendo na embalagem os dados de 
identificação e procedência ( fonte O2  ) 

MORYIA 
HUDSON 
PROTEC 

42.  

Micronebulizador (infantil) Micronebulizador para inalação, com máscara, pediátrico, confeccionado 
em plástico atóxico, contendo cabeçote, máscara pediátrica, injetor, 
recipiente, extensão e elástico, contendo na embalagem os dados de 
identificação e procedência (fonte O2 ) 

MORYIA 
HUDSON 
PROTEC 

43.  

Óculos de segurança Óculos para proteção profissional, plástico resistente, formato anatômico, 
com possibilidade de visualização num ângulo de 120 graus, lente incolor 
anti-embaçante, com proteção lateral, haste regulável ou não, compatível 

CARBOGRAFITE 
CAAJARA  
SPACE/FVS  
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com profissionais que utilizem óculos de grau. Lavável e passível de 
desinfecção química. Tamanho: Adulto 

UNISPEC PRCT/LEAL  
NETUNO/DANNY  
JAGUAR II/KALIPSO 

44.  

Reanimador manual tamanho  
NEONATAL 

Reanimador manual NEONATAL em silicone autoclavável a 121ºC volume 
de 250 ml, máscara infantil siliconizada,  válvula de segurança, conectores 
e vávula insp/exp. Autoclaváveis; acompanha extensão e  reservatório de 
O2 

BESMED  

HUDSON 
MORIYA 
 

45.  

Reanimador manual tamanho  
PEDIÁTRICO 

Reanimador manual pediátrico em silicone autoclavável a 121ºC volume 
de 500 a 750 ml, mascara infantil siliconizada,  válvula de segurança, 
conectores e vávula insp/exp. Autoclaváveis; acompanha extensão e  
reservatório de O2 

BESMED  

HUDSON 
MORIYA 
 

46.  

Reanimador manual tamanho  
ADULTO 

Reanimador manual ADULTO em silicone autoclavável a 121ºC volume de 
1500 a 1600 ml, mascara adulto siliconizada,  válvula de segurança, 
conectores e vávula insp/exp. Autoclaváveis; acompanha extensão e  
reservatório de O2 

BESMED  

HUDSON 
MORIYA 
 

47.  
Sensor de fluxo para 
ventilador Babylog VN 500 

Sensor de fluxo para circuito paciente neonatal compatível com ventilador 
Babylog VN 500 

DRAEGER/ 
COMPATÌVEL 

48.  
Sensor de oximetria de pulso 
adulto BIONET 

Sensor de oximetria de pulso, em  , reutilizável, para uso neonatal, 
compatível com Monitor multiparamétrico BM5 -BIONET 

COMPATÍVEL/ 
NELLCOR 

49.  
Sensor de oximetria de pulso 
neonatal BIONET 

Sensor de oximetria de pulso, em Y , reutilizável, para uso neonatal, 
compatível com Monitor multiparamétrico BM5 -BIONET 

NELLCOR/ 
COMPATÌVEL 
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50.  
Sensor de oximetria de pulso 
adulto DIXTAL 

Sensor de oximetria de pulso, em , descartável, para uso adulto, 
compatível com Monitor multiparamétrico DIXTAL 

DIXTAL/ 
COMPATÍVEL 

51.  
Sensor de oximetria de pulso 
neonatal DIXTAL 

Sensor de oximetria de pulso, em Y , reutilizável, para uso neonatal, 
compatível com Monitor multiparamétrico DIXTAL 

DIXTAL/ 
COMPATÍVEL 

52.  

Sensor de oximetria de pulso 
neonatal OMNIMED 

Sensor  para medição não invasiva dos valores de saturação periférica de 
oxigênio (SpO2), frequência cardíaca e onda pletismográfica de pulso ,  
para uso adulto, compatível com Monitor OMNIMED 

NELLCOR/ 
COMPATÌVEL 

53.  

Sensor de oximetria de pulso 
adultol OMNIMED 

Sensor  para medição não invasiva dos valores de saturação periférica de 
oxigênio (SpO2), frequência cardíaca e onda pletismográfica de pulso ,  
para uso adulto, compatível com Monitor OMNIMED 

NELLCOR/ 
COMPATÌVEL 

54.  

Seringa de vidro  5 ml (Luer 
slip) 

Seringa em vidro de primeira classe eletrolítica, com bico Luer slip de 
vidro, cilindro com acabamento perfeito que permita movimento livre e 
suave do embolo em todo o percurso, com ajuste preciso, graduação a 
cada 0,2 ml visível, flange de formato adequado para servir de apoio aos 
dedos. Reutilizável, autoclavável. 5 cc 

YALE/BD 
ARTI GLASS 

55.  

Seringa de vidro  10 ml (Luer 
slip) 

Seringa em vidro de primeira classe eletrolítica, com bico Luer slip de 
vidro, cilindro com acabamento perfeito que permita movimento livre e 
suave do embolo em todo o percurso, com ajuste preciso, graduação a 
cada 0,2 ml visível, flange de formato adequado para servir de apoio aos 
dedos. Reutilizável, autoclavável. 10 cc 

YALE/BD 
ARTI GLASS 

56.  Termômetro digital Clínico Termômetro clínico digital com haste flexível, para temperatura axilar, BIOLAND 
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escala de 35°C a 42°C , alarme sonoro, compacto, á prova d’a´gua, leitura 
precisa e rápida   

57.  

Termômetro digital com mira 
laser 

Termômetro digital com mira laser para acertar o alvo com precisão ( 
entre 5 a 15 cm);  alimentação por  pilha 9v ;precisão: ± 0,1 º C; erro 
máximo: 0,3ºC 

 

58.  

Umidificador para rede 
canalizada de oxigênio 
medicinal 

Frasco, tipo copo, em termoplástico (polipropileno) de alta resistência, 
capacidade de 400 ml, com indicação de nível Max e Min. Corpo 
confeccionado com enxerto de latão ( limpo quimicamente) e injetado em 
termoplástico( polipropileno) de alta resistência. Conector de entrada: 
Borboleta confeccionada com enxerto de latão ( limpo quimicamente) e 
injetado em termoplástico( polipropileno) de alta resistência com rosca 
interna para fixação de conector de gás, normatizado pela ABNT. Tampa 
na cor verde. 

UNITEC 
JG MORYIA 
AGA 

59.  

Umidificador para rede 
canalizada de ar comprimido 
medicinal 

Frasco, tipo copo, em termoplástico (polipropileno) de alta resistência, 
capacidade de 400 ml, com indicação de nível Max e Min. Corpo 
confeccionado com enxerto de latão ( limpo quimicamente) e injetado em 
termoplástico( polipropileno) de alta resistência. Conector de entrada: 
Borboleta confeccionada com enxerto de latão ( limpo quimicamente) e 
injetado em termoplástico( polipropileno) de alta resistência com rosca 
interna para fixação de conector de gás, normatizado pela ABNT.Tampa 
na cor amarela. 

UNITEC 
JG MORYIA 
AGA 
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60.  

Válvula exalatória para 
ventilador pulmonar 

Válvula exalatória para ventilador pulmonar micro processado, 
autoclavável, compatível com ventilador  da marca DIXTAL modelo DX 
3012 

DIXTAL/COMPATÍVEL 
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FIOS DE SUTURA 

 
Item 

 
Especificação 

 

 
Marca 

1.  

Catgut Cromado n° 0, agulhado, laçado, marron (01 agulha cilíndrica ½ - 40 mm). Fio 150 cm. Caixa com 24 
envelopes. 

BBRAUN 
BIOLINE 
JOHNSON 
COVIDIEN 

2.  

Catgut  simples n° 2-0, com agulha, amarelo (1 agulha cilíndrica ½ - 40 mm). Fio 75 cm. Caixa com 12 envelopes. BBRAUN 
BIOLINE 
ETHICON/JOHNS
ON 
COVIDIEN 

3.  Fita cardíaca – algodão branco trançado . Fio 80 cm. Caixa com 24 envelopes COVIDIEN 
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BBRAUN 
BIOLINE 
JOHNSON 

4.  

Kit obstétrico composto por catgut simples 2-0, amarelo, agulhado (1 agulha prismática 3/8 – 3,0; 1 agulha 
cilíndrica ½ -4, 0 mm, 1 agulha cilíndrica  1/2 - 48 mm ou ½-50mm ). Fio: 3 X 75 cm. Embalagem com 12 
envelopes 

COVIDIEN 
BBRAUN 
BIOLINE 
ETHICON/J&J 
SHALON 

5.  

Kit cesárea composto de 3 fios agulhados, medindo 90 cm cada,  de sutura multifilamentar trançada, absorvível 
sintética, violeta, composta de ácido glicólico com cobertura de Poligliconato, nº 2-0 (3 agulhas cilíndricas 1/2-
35mm)-2 fios agulhados, medindo 90 cm , de sutura multifilamentar trançada, absorvível sintética, violeta, 
composta de ácido glicólico com cobertura de Poligliconato,n° 0 ( 2 agulhas cilíndricas 1/2-4,0mm) e 1 fio 
agulhado, medindo 75 cm, de sutura monofilamentar inabsorvível sintética composta de Poliamida, azul ou 
preto, nº 4-0 ( 1agulha prismática3/8  - 24 mm ou 3/8 – 25 mm). Caixa com 12 envelopes 

BBRAUN 
BIOLINE 
JOHNSON 
COVIDIEN 

6.  

Linho estéril, multifilamentado, agulhado, não absorvível natural, branco. N°3 -0. ( 1 agulha cilíndrica 3/8 – 3,0 
cm). Fio  70  cm. Caixa com 24envelopes 

BBRAUN 
BIOLINE 
JOHNSON 
COVIDIEN 

7.  
Linho estéril, multifilamentado, não agulhado, não absorvível natural, branco. N°3 -0. Fio  70  cm. Caixa com 24 
envelopes 

B.BRAUN 
JOHNSON & 
JOHNSON 
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BIOLINE 
COVIDIEN 

8.  

Linho estéril, n° 0 ,multifilamentado, não absorvível natural, sem agulha, branco. Fio 45 cm Caixa com 
24envelopes 

B.BRAUN 
JOHNSON & 
JOHNSON 
BIOLINE 
COVIDIEN 

9.  

Linho  estéril n° 0, multifilamentado, não absorvível, branco, agulhado (agulha cilíndrica estriada, 3/8 -  3,0 cm). 
Fio 75 cm. Caixa com 24 unidades 

B.BRAUN 
JOHNSON & 
JOHNSON 
BIOLINE 
COVIDIEN 

10.  

Fio de sutura sintético de nylon monofilamentar, preto, estéril, não absorvível, encapsulamento gradual por 
tecido conectivo fibroso, n° 4-0,  agulhado.( 01 agulha prismática 3/8 -2,4 cm). Fio 45 cm. Caixa com 24 
unidades. 

B.BRAUN 
JOHNSON & 
JOHNSON 
BIOLINE 
COVIDIEN 

11.  

Fio de sutura sintético de nylon monofilamentar, preto, estéril, não absorvível, encapsulamento gradual por 
tecido conectivo fibroso, n° 5-0,  agulhado.( 01 agulha prismática 3/8 -2,0 cm). Fio 45 cm. Caixa com 24 unidades 

B.BRAUN 
JOHNSON & 
JOHNSON 
BIOLINE 
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COVIDIEN 

12.  

Sutura multifilamentar trançada inabsorvível sintética composta de poliéster com cobertura, n° 5-0, verde, 01 
agulha prismática 1/2 - 48 mm.  Fio 75 cm. Caixa com 12/ 24 unidades. 

PREMICRON/B.BR
AUN 
ETHIBOND/JOHN
SON & JOHNSON 

13.  

Sutura monofilamentar n° 3.0, inabsorvível sintético azul, composta de Polipropileno,  (1 agulha cilídrica 3/8 – 
3,0 cm). Fio 75 cm,. Caixa com 24/36 unidades 

PREMILENE/B.BR
AUN 
PROLENE/JOHNS
ON & JOHNSON 
COVIDIEN 

14.  

Sutura monofilamentar n° 4.0, inabsorvível sintético azul, composta de Polipropileno, (1 agulha cilídrica 1/2 – 2,5 
cm). Fio 75 cm,. Caixa com 24/36  unidades 

PREMILENE/B.BR
AUN 
PROLENE/JOHNS
ON  
& JOHNSON 
COVIDIEN 

15.  

Sutura monofilamentar,n°5.0  inabsorvível sintético azul ,composta de Polipropileno,( 2 agulhas cilíndricas  1/2-
1,7 cm ).Fio 75cm. Caixa com 36 unidades 

PREMILENE/B.BR
AUN 
PROLENE/JOHNS
ON  
& JOHNSON 
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COVIDIEN 

16.  
Fio de sutura multifilamentar,sintética, absorvível de poliglactina 910 (glicolida 90 %,lactida 10% -  cobertura 
poliglactina 30/70 + estearato de cálcio), cor violeta   n° 0 (uma agulha cilíndrica ½ - 4,0 cm) 
 

BBRAUN 
COVIDIEN 

17.  
Fio de sutura multifilamentar,sintética, absorvível de poliglactina 910 (glicolida 90 %,lactida 10% -  cobertura 
poliglactina 30/70 + estearato de cálcio), cor violeta   n° 5-0 ( uma agulha cilíndrica ½ - 1,7cm). Fio 70 

BBRAUN 
COVIDIEN 

18.  
Fio de sutura multifilamentar,sintética, absorvível de poliglactina 910 (glicolida 90 %,lactida 10% -  cobertura 
poliglactina 30/70 + estearato de cálcio), cor violeta   n° 4-0 ( uma agulha cilíndrica ½ - 2,6 cm). Fio 70 cm  
 

BBRAUN 
COVIDIEN 

19.  
Fio de sutura multifilamentar,sintética, absorvível de poliglactina 910(glicolida 90 %,lactida 10% -  cobertura 
poliglactina 30/70 + estearato de cálcio), cor violeta   n° 3-0 ( uma agulha cilíndrica 3,8 – 3,0 cm). Fio 70 cm  

BBRAUN 
COVIDIEN 

20.  
Fio de sutura multifilamentar,sintética, absorvível de poliglactina 910 (glicolida 90 %,lactida 10% -  cobertura 
poliglactina 30/70 + estearato de cálcio), cor violeta   n° 2-0 ( uma agulha cilíndrica 3/8 – 3,0cm). Fio 70 cm 

BBRAUN 
COVIDIEN 

21.  
Fio de sutura multifilamentar,sintética, absorvível de poliglactina 910 (glicolida 90 %,lactida 10% -  cobertura 
poliglactina 30/70 + estearato de cálcio), cor violeta   n° 2-0 ( uma agulha cilíndrica 3/8 – 3,0cm). Fio 70 cm 

BBRAUN 
COVIDIEN 

22.  

Sutura cirúrgica multifilamentar, absorvível, trançada,  100% ácido glicólico com cobertura de gliconato, n ° 0,( 
agulha cilíndrica 1 /2 -  4,0 cm). Fio 70 cm. Caixa com 24 envelopes. 

B.BRAUN 
JOHNSON & 
JOHNSON 
COVIDIEN 

23.  
Sutura monofilamentar de poliglecaprone 25 ( glicolida 75%, caprolactona 25%), sintética,absorvível, cor violeta, 
n° 0 ( agulha cilíndrica 1/2 – 4,0 cm). Fio 70 cm. Caixa com 24 /36 envelopes 

BBRAUN 
COVIDIEN 
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Os fios agulhados ou não, devem estar disponíveis em duplo envelope com especificações e data de validade descrita externamente e com 
padronização de cor quanto ao tipo de composição do mesmo 
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IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 

 
Item 

 

 
Material 

 
Especificação 

 
Marca 

1 

 
Pulseira para identificação de 
pacientes tamanho adulto 
(Branca) 

Pulseira para identificação de pacientes internados, confeccionada e 
polipropileno, hipoalergênico de alta densidade, resistente, que permita 
impressão na superfície da pulseira através de transferência térmica direta, 
atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, 
regulável e inviolável. Área de identificação para nome completo, data de 
nascimento, sexo e número do prontuário. Resistente a água, sangue, sabão e 
outros produtos solventes e materiais abrasivos, garantindo legibilidade da 
impressão durante o período de internação. Revestimento antibacteriano. 
Tamanho adulto (2,5 cm x 29 cm aproximados ), cor   branca. rolo contendo 
200 pulseiras. Descartável. Fornecimento de impressora em comodato 

IMPRESSORA EM 
COMODATO 

2 
Pulseira para identificação de 
pacientes tamanho neonatal 

Pulseira para identificação de pacientes internados, confeccionada e 
polipropileno, hipoalergênico de alta densidade, resistente, que permita 

IMPRESSORA EM 
COMODATO 
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(branca) impressão na superfície da pulseira através de transferência térmica direta, 
atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, 
regulável e inviolável. Área de identificação para nome completo, data de 
nascimento, sexo e número do prontuário. Resistente a água, sangue, sabão e 
outros produtos solventes e materiais abrasivos, garantindo legibilidade da 
impressão durante o período de internação. Revestimento antibacteriano. 
Tamanho neonatal”(2,9 cm x 19,4 cm aproximados), cor branca. rolo 
contendo 200 pulseiras. Descartável.  Fornecimento de impressora em 
comodato 

3 

Pulseira para identificação de 
pacientes tamanho pré-termol 
(branca) 

Pulseira para identificação de pacientes internados, confeccionada e 
polipropileno, hipoalergênico de alta densidade, resistente, que permita 
impressão na superfície da pulseira através de transferência térmica direta, 
atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, 
regulável e inviolável. Área de identificação para nome completo, data de 
nascimento, sexo e número do prontuário. Resistente a água, sangue, sabão e 
outros produtos solventes e materiais abrasivos, garantindo legibilidade da 
impressão durante o período de internação. Permitir a escrita com caneta 
esferográfica, sem borrar. Tamanho neonatal”(1,9 cm x 19,4 cm 
aproximados), cor branca. Rolo contendo 200 pulseiras. Descartável.  
Fornecimento de impressora em comodato 

 

4 Pulseira para identificação/ Pulseira para identificação de pacientes internados, confeccionada e Sem marca 
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classificação de risco de 
pacientes tamanho adulto 
(VERMELHA) 

polipropileno, hipoalergênico de alta densidade, resistente,  atóxica, 
superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, regulável e 
inviolável. Área de identificação para nome completo, data de nascimento, 
sexo e número do prontuário. Resistente a água, sangue, sabão e outros 
produtos solventes e materiais abrasivos. Permitir a escrita com caneta 
esferográfica, sem borrar. Tamanho adulto (2,0 cm x 24,5 cm aproximados), 
cor VERMELHA. Rolo contendo 200 pulseiras. Descartável.   

padronizada 

5 

Pulseira para identificação/ 
classificação de risco de 
pacientes tamanho adulto 
(AMARELA) 

Pulseira para identificação de pacientes adultos internados, confeccionada e 
polipropileno, hipoalergênico de alta densidade, resistente,  atóxica, 
superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento adesivo, regulável e 
inviolável. Área de identificação para nome completo, data de nascimento, 
sexo e número do prontuário. Resistente a água, sangue, sabão e outros 
produtos solventes e materiais abrasivos.  Permitir a escrita com caneta 
esferográfica, sem borrar .Tamanho adulto  (2,0 cm x 24 cm aproximados), cor 
AMARELA . Rolo contendo 200 pulseiras. Descartável.   

\sem marca 
padronizada 
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