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Vlr. Unit.QuantidadeUnd.Descrição

Fornecedor

Valor TotalMarcaCódigo

6.728

Seq.

CNPJ: 08.297.473/0001-04

Agulhas para acupuntura spring c-025x40mm200760 UN 1.000,000 0,250 250,000TECHNOFIO5

Guia Bougie – O guia para intubação traqueal é um
dispositivo para facilitar a intubação traqueal em
procedimentos anestésico/cirúrgicos de rotina e/ou
emergências. Projetado para dar um bom controle direcional
durante as intubações orais,tem sua aplicação tanto em
situações de rotina como naquelas onde haja dificuldade
para a exposição adequada da laringe através de
laringoscopia (via aérea difícil) e também em emergências
da via aérea. O bougie é geralmente utilizado sempreque
fatores anatômicos, traumáticos ou patológicos não
permitam boa visualizaçãodas cordas vocais através de
laringoscopia direta, porém devemos salientar queouso do
mesmo nas intubações traqueais de vias aéreas sem
alterações anatômicasproporciona um aumento na taxa de
sucesso da intubação endotraqueal.REGISTRO NA
ANVISA.

200938 UN 50,000 54,000 2.700,000DELTALIFE28

Sonda uretral, tamanho 14, estéril, atóxica, apirogênica,
descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 5
mm de espessura, esterilizada por radiação gama, registrada
na Anvisa. Pacote com 20 unidades.

194537 PC 2.300,000 12,400 28.520,000MEDSONDA59

Sonda uretral, tamanho 16, estéril, atóxica, apirogênica,
descartável, tubo de PVC, flexível, conector com tampa, 5,5
mm de espessura, esterilizada por radiaçãogama, registrada
na Anvisa. Pacote com 20 unidades.

194538 PC 100,000 14,500 1.450,000BIOSANI60

Total  do Fornecedor 32.920,000
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7.706
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CNPJ: 38.408.899/0001-59

Oxímetro de pulso portátil, monitor de dedo, com botão
único de ligação, visor luminoso de LED, alarme visual e
sonoro, alimentação de 2 pilhas alcalinas AAA, indicador de
carga baixa,  barra gráfica, faixa de medição de saturação de
35% -100%, precisão da SpO2 de 70% - 99% com desvio
de + ou - 2%, faixa de medição pulso de 30 - 250 bpm,
pulsação de 30 - 250 bpm com desvio de + ou - 3 bpm,
compacto, com cordão para o pescoço, dispositivo desliga
automático após 8 segundos sematividade, registrado na
Anvisa.

194337 UN 5,000 70,000 350,000IMDK51

Ressuscitador manual adulto com bolsa e máscara –
Características gerais: Tem por objetivo promover a
ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou
enriquecido com Oxigênio, para o pulmão do paciente na
ausência de respiração ocasionadapor infarto, asfixia por
substâncias tóxicas, afogamento e outros.REGISTRO 
NA ANVISA.

200946 UN 10,000 155,000 1.550,000COMPOWER56

Ressuscitador manual infantil com bolsa e máscara –
Características gerais: Tempor objetivo promover a
ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou
enriquecido com Oxigênio, para o pulmão do paciente na
ausência de respiração ocasionadapor infarto, asfixia por
substâncias tóxicas, afogamento e outros. REGISTRO NA
ANVISA.

200947 UN 4,000 155,000 620,000COMPOWER57

Termômetro Digital de Testa. Touch Free: Sem contato com
a pele, mais prático ehigiênico. 3 em 1: Medição da
Temperatura Corpórea, ambientes e superfícies.
Infravermelho: Medição Instantânea. Visor COLOR
GLOW: O display muda de cor conforme a temperatura
indicada, facilitando a leitura. Alarme de Febre. 30
memórias.
Registro ANVISA.

198759 UN 2,000 70,000 140,000STRONG STAR61

Termômetro Infravermelho Digital de Testa LCD portatil.
Feito em material ABS, éresistente e leve, e possui tela em
LCD. O produto não é resistente a água.O termêmtro
abrange as seguintes faixas de temperatura: Corpo Humano:
de 32,0 a 42,9°C.  Objetos: de 0 a 80,0°C. Registrado na
ANVISA.

198903 UN 18,000 70,000 1.260,000STRONG STAR62

Total  do Fornecedor 3.920,000
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