
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO TOTAL MARCA

1

72020027-Anéis convexos de hidrocolóide, sem álcool. Tamanho 20/ 30/ 40 mm flexíveis e

ajustáveis. Promove ajuste perfeito do equipamento para estomia, promovendo proteção da

pele periestomal. Caixa com 10 unidades.

800,00                   UND 13,00R$                        10.400,00R$    COLOPLAST- BRAVA

2

52020002-Adesivo flexível, elástico e macio, em forma de arco, para reforço à fixação e

aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 mm

de bordas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e

ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo.

Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto

hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido

de batata. Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca. Acondicionado em

embalagem autosselante com 20 unidades por caixa.

800,00                   CX 8,20R$                          6.560,00R$      COLOPLAST-BRAVA

3

52020003-Barreira de resina sintética protetora de pele em pó composta por hidrocolóides,

acondicionado em frasco transparente que permite visualização do produto. Frasco com

apresentação de 28 a 30 gramas.

1.600,00               UND 30,00R$                        48.000,00R$    COLOPLAST-BRAVA

4

52020006-Bolsa para colostomia 1 peça infantil transparente drenável sem orifício inicial.

Bolsa de Estomia Intestinal Pediátrica sistema 1 peça, drenável, recortável até 38mm,

transparente, com barreira de resina sintética composta por PIB, pectina, gelatina e fibras de

algodão, plana sem orifício inicial para recorte que permite melhor ajuste ao estoma de 1 ou 2

bocas, filme plástico com 4 camadas e fechamento por conectores plásticos. Comprimento da

bolsa de 16 cm.

1.600,00               UND 20,00R$                        32.000,00R$    COLOPLAST-ALTERNA

5

52020009-Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm,

transparente, drenável, com filtro de carvão ativado acoplado.Sistema de 1 peça, composta

por bolsa transparente, drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato,

Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de

poliéster, com filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo

envelope e fecho em velcro. Com barreira de resina sintética de dupla camada com formato

oval, flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro

sintético, goma guar, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com

demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas adesivas

de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade.

1.600,00               UND 20,00R$                        32.000,00R$    COLOPLAST-SENSURA

7

52020088-Bolsa para colsotomia/ileostomia drenável, sistema uma peça sendo a base convexa

com flange de 60 mm, recortável de 15-43mm, composta por hodrocolóide contendo

carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina, transparente ou opaca com adesivo em spiral e

bordas biseladas. Bolsa revestida por uma tela macia e maleável, com clamp para fechamento.

1.600,00               UND 20,00R$                        32.000,00R$    COLOPLAST-ALTERNA
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8

52020013-Bolsa para colostomia/ileostomia pediátrica, sistema 1 peça, drenavel, transparente,

recortável de 10-35mm. Placa constituida por resina com bordas biseladas, composta de

carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, agente suavizante anti-oxidante. Bolsa com face

posterior em poliéster não tecido, feita em material silencioso e à prova de odor formado por

dicloreto de polivinila, etil vinil acetato e polietileno celulósico.

800,00                   UND 20,81R$                        16.648,00R$    COLOPLAST-ALTERNA

9

52020014-Bolsa para urostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, transparente, drenável.

Sistema de 1 peça, composto por bolsa transparente, drenável, confeccionada em películas

plásticas de Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento

externo macio e sem tramas de poliéster na face de contato com a pele, válvula anti-refluxo,

multicâmaras e abertura de drenagem com válvula confeccionada de Etil-Vinil-Acetato. Com

barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, flexível, composta por pectina,

gelatina, carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com

película protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável de 10 a 76 mm na

posição horizontal. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e

possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade.

1.600,00               UND 27,00R$                        43.200,00R$    COLOPLAST -SENSURA

10

72020029-Cinto ajustável para bolsa de estomia. Cinto: Elástico bege (67% poliéster,28%

Spandex e 5% Nylon) Conector do Cinto: Resina moldada de acetal Ajuste deslizante: Resina

moldada de acetal Comprimento: 58 a 110 cm.

800,00                   UND 30,00R$                        24.000,00R$    COLOPLAST-BRAVA

11

52020017-Cobertura composta de camada auto adesiva perfurada de silicone para um ajuste

suave e espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção

superior e vertical, sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta

filme de poliuretano com impressão impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas

gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.

Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida.

Tamanho 7,5 x 7,5 cm.

480,00                   UND 41,25R$                        19.800,00R$    COLOPLAST-BIATAIN
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12

52020018-Cobertura composta de camada auto adesiva perfurada de silicone para um ajuste

suave e espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção

superior e vertical, sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta

filme de poliuretano com impressão impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas

gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.

Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida.

Tamanho 10 x 10 cm.

480,00                   UND 59,71R$                        28.660,80R$    COLOPLAST-BIATAIN

13

52020019-Cobertura composta de camada auto adesiva perfurada de silicone para um ajuste

suave e espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção

superior e vertical, sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta

filme de poliuretano com impressão impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas

gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.

Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida.

Tamanho 12,5 x 12,5 cm.

480,00                   UND 73,09R$                        35.083,20R$    COLOPLAST-BIATAIN

14

52020020-Cobertura composta de camada auto adesiva perfurada de silicone para um ajuste

suave e espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção

superior e vertical, sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta

filme de poliuretano com impressão impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas

gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.

Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida.

Tamanho 15 x 15 cm.

480,00                   UND 90,05R$                        43.224,00R$    COLOPLAST-BIATAIN

15

52020021-Cobertura composta de camada auto adesiva perfurada de silicone para um ajuste

suave e espuma de poliuretano tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção

superior e vertical, sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Face superior apresenta

filme de poliuretano com impressão impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas

gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.

Aplicação sem toque em 3 peças para melhor posicionamento da cobertura na ferida.

Tamanho 17,5 x 17,5 cm.

480,00                   UND 117,89R$                      56.587,20R$    COLOPLAST-BIATAIN
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16

52020081-Cobertura de ação antimicrobiana composta por três camadas: uma camada central

interna absorvente de rayon e poliéster entre camadas externas de malha de polietileno de

baixa aderência revestida de prata nanocristalina. As camadas são unidas por soldas ultra-

sônicas. Mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado para prevenção e tratamento

de feridas infectadas. Curativo pode ser cortado e permanecer até três dias no leito da ferida.

Embalado individualmente em tyvek. Esterilizado em Raio Gama. Tamanho: 10x10cms.

480,00                   UND 98,00R$                        47.040,00R$    SMITH-ACTICOAT

17

52020080-Cobertura de ação antimicrobiana composta por três camadas: uma camada central

interna absorvente de rayon e poliéster entre camadas externas de malha de polietileno de

baixa aderência revestida de prata nanocristalina. As camadas são unidas por soldas ultra-

sônicas. Mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado para prevenção e tratamento

de feridas infectadas. Curativo pode ser cortado e permanecer até sete dias no leito da ferida.

Embalado individualmente em tyvek. Esterilizado em Raio Gama. Tamanho: 10x12,5cms.

480,00                   UND 102,37R$                      49.137,60R$    SMITH-ACTICOAT

18

52010110-Cobertura de ação antimicrobiana composta por uma camada de poliéster flexível,

de baixa aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável, mantém o ambiente

úmido para cicatrização. Indicado como barreira antimicrobiana em feridas de espessura

parcial e total, e tratamento de feridas infectadas. Disponível na concentração de prata

nanocristalina para a utilização por 3 dias. Embalado individualmente. Produto Estéril.

Tamanho 10 x20.cms.

480,00                   UND 162,50R$                      78.000,00R$    SMITH-ACTICOAT

19

52020024-Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de

carvão ativado acoplado, flange de 60mm. Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia,

composta por: Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila,

Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-

odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em velcro e,

flange de 60 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Base adesiva para

estomia, com dupla camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de ferro sintético, borracha de

butila, SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com demarcação de

recorte de 10 à 55 mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, flexíveis e

possuindo 05 (cinco) pontos de extra-flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de

fixação de cinto.

1.600,00               CONJU 45,18R$                        72.288,00R$    COLOPLAST-SENSURA



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO TOTAL MARCA

21

52020032-Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por:

placa adesiva com duas camadas translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 à 55 mm. Deve apresentar bordas

externas flexíveis com mínimo cinco pontos de extra-flexibilidade e com suporte de fixação de

cinto. Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento externo macio, com

filtro anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fecho em velcro, e flange de 60 mm,

com sistema de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança.

1.545,00               CONJU 48,00R$                        74.160,00R$    COLOPLAST-SENSURA

22

52020036-Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças constituída por:

placa adesiva convexa, com duas camadas translúcidas, composta por gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte aprox. de 15 à 43 mm Deve apresentar

bordas externas flexíveis com mínimo cinco pontos de extra flexibilidade e com suporte de

fixação de cinto. Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento externo

macio, com filtro anti odor, abertura de drenagem com fecho em velcro, flange de 60 mm, com

sistema de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança.

1.600,00               CONJU 41,20R$                        65.920,00R$    COLOPLAST-SENSURA

23

52020037-Creme barreira durável, hidrofóbico, com formulação concentrada, composto por

dimeticona, terpolimero de acrilato, agentes emolientes e umectantes. Tubo de aprox. 30g.

480,00                   UND 66,98R$                        32.150,40R$    3M

24

52020038-Creme barreira, creme hidrófóbico composto de água, parafina líquida, petrolato,

cera, microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, critrato de magnésio,

ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol. Embalagem 60 grs.

480,00                   UND 26,90R$                        12.912,00R$    COLOPLAST-BRAVA

24

52020038-Creme barreira, creme hidrófóbico composto de água, parafina líquida, petrolato,

cera, microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, critrato de magnésio,

ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol. Embalagem 60 grs.

480,00                   UND 30,00R$                        14.400,00R$    COLOPLAST-COMFEEL
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25

52020084-Curativo de espuma hidrocelular/ hidrofílico composto por três camadas

diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de contato com a ferida revestida de

uma camada adesiva macia de silicone que minimiza trauma e dor no momento da retirada e

permite a passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada com poli-etileno-glicol

(PEG), altamente absorvente, realiza absorção vertical e a terceira camada possui película de

alta permeabilidade a vapores úmidos, que permite troca gasosa de até 3000grs/m²/24hs e é

impermeável à água e bactérias. Mantém úmido o leito da ferida, minimiza a dor e o trauma na

troca do curativo devido ao adesivo de silicone suave. Fácil de aplicar e remover. É indicado

para tratamento de feridas de pacientes de qualquer etiologia, com pele frágil, idosos, crianças

e lesões por fricção. O curativo pode permanecer aplicado até sete dias. Embalado

individualmente. Esterilizado sob Radiação Gama.Tamanho: 10 x 10 cms.

480,00                   UND 41,66R$                        19.996,80R$    SMITH-ALLEVYN

26

52020085-Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão impregnada com

parafina (petrolatum) e solução de acetato de clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a

desidratação do tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos oportunistas.

Indicado para o tratamento de queimaduras, escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas e

receptoras de enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas.Embalado individualmente e

acondicionado entre duas folhas de papel siliconizado. Esterilizado sob Radiação Gama.

Tamanho 10cmx10cm

480,00                   UND 8,13R$                          3.902,40R$      SMITH-BACTIGRAS

27

52010043-Curativo de Alginato de Cálcio Fita, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximeticelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixa residuos

na ferida. Tamanho aproximado fita de 40cm.

480,00                   UND 39,51R$                        18.964,80R$    COLOPLAST-BIATAIN

28

52020041-Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto,

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixa resíduos

na ferida. Tamanho aproximado 10x10cm.

480,00                   UND 26,00R$                        12.480,00R$    COLOPLAST-BIATAIN

29

52020042-Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto,

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixam resíduos

na ferida. Tamanho: aproximado 15x15cm.

480,00                   UND 36,41R$                        17.476,80R$    COLOPLAST-BIATAIN
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30

52010047-Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Adesiva). Composto

por espuma de poliuretano impregnada com ions de prata. Filme de poliuretano de

permeabilidade seletiva com grade demarcadora da ferida na parte posterior, e indicativo de

troca auto-adesiva com particulas absorventes de carboximeticelulose sódica A prata é

dispensada continuamente enquanto mantiver contato com a exsudação, Tamanho

aproximado 18x18cm x 04mm

480,00                   UND 116,03R$                      55.694,40R$    COLOPLAST-BIATAIN

31

52010048-Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Adesiva). Composto

por espuma de poliuretano impregnada com ions de prata. Filme de poliuretano de

permeabilidade seletiva com grade demarcadora da ferida na parte posterior, e indicativo de

troca auto-adesiva com particulas absorventes de carboximeticelulose sódica A prata é

dispensada continuamente enquanto mantiver contato com a exsudação, Tamanho

aproximado 12,5x12,5cm x 04mm

480,00                   UND 54,59R$                        26.203,20R$    SMITH-ALLEVYN

31

52010048-Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Adesiva). Composto

por espuma de poliuretano impregnada com ions de prata. Filme de poliuretano de

permeabilidade seletiva com grade demarcadora da ferida na parte posterior, e indicativo de

troca auto-adesiva com particulas absorventes de carboximeticelulose sódica A prata é

dispensada continuamente enquanto mantiver contato com a exsudação, Tamanho

aproximado 12,5x12,5cm x 04mm

480,00                   UND 55,39R$                        26.587,68R$    COLOPLAST-BIATAIN

32

52020043-Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Não-Adesivo).

Composto por espuma de poliuretano impregnada com íons de prata, filme de poliuretano de

permealidade seletiva com indicativo de troca com espessura mínima 4 mm A prata é

dispensada continuamente enquanto mantiver contato com a exsudação não adesivo.

Tamanho aproximado 10x10cm.

480,00                   UND 74,47R$                        35.745,60R$    COLOPLAST-BIATAIN

33

52020044-Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Não-Adesivo).

Composto por espuma de poliuretano impregnada com íons de prata, filme de poliuretano de

permealidade seletiva com indicativo de troca com espessura mínima 4 mm A prata é

dispensada continuamente enquanto mantiver contato com a exsudação não adesivo.

Tamanho aproximado 15x15cm

480,00                   UND 110,23R$                      52.910,40R$    COLOPLAST-BIATAIN



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO TOTAL MARCA

34

52020086-Curativo de espuma hidrocelular, hidrofilico, com bordas largas e biseladas,

composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicione

suave adesivo, a segunda camada composta de espuma hidrocelular, a terceira camada possui

um núcleo super absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada

protetora de camuflagem composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e

quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável a água e bactérias, mas com

alta permeabilidade a vapores úmidos. Indicado no tratamento de feridas de qualquer

etiologia, exsudativas. Pode ser utilizado para alivio da pressão em regiões em risco de UP.

Produto adequado para pele frágil. Embalado individualmente. Produto Estéril. Tamanho: 15,4

x 15,4 cms.

480,00                   UND 44,64R$                        21.427,20R$    SMITH-ALLEVYN

35

52020086-Curativo de espuma hidrocelular, hidrofilico, com bordas largas e biseladas,

composto por cinco camadas, sendo a primeira, em contato com a pele/ferida em silicione

suave adesivo, a segunda camada composta de espuma hidrocelular, a terceira camada possui

um núcleo super absorvente composto de fibras de celulose com poliacrilato, a quarta camada

protetora de camuflagem composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e

quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável a água e bactérias, mas com

alta permeabilidade a vapores úmidos. Indicado no tratamento de feridas de qualquer

etiologia, exsudativas. Pode ser utilizado para alivio da pressão em regiões em risco de UP.

Produto adequado para pele frágil. Embalado individualmente. Produto Estéril.Tamanho: 17,2

x 17,5 formato Sacral

480,00                   UND 75,00R$                        36.000,00R$    SMITH-ALLEVYN

36

52020082-Curativo de fibras geleificante anti microbiano, composto de 80% de Fibras de

Etilsulfonato de Celulose, 20% de fibras de Celulose, com prata iônica, onde oferece atividade

antimicrobiana com amplo espectro de agentes patogênicos. De alta absorção de forma

vertical, minimiza o risco de maceração da margem da ferida. Em contato com o fluído forma

rapidamente um gel suave e coeso, e se adapta intimamente ao leito da ferida, assegura um

ambiente úmido que favorece o desbridamento autolítico, permite a fácil remoção em uma

peça única, não deixa resíduos, minimizando o traumatismo e a dor ao paciente, pode

permanecer até 7 dias. Embalado individualmente e estéril.  Tamanho: 15 x 15 cms.

480,00                   UND 81,94R$                        39.331,20R$    SMITH-DURAFIBER

37

52020048-Curativo hidrocoloide com alginato de Calcio, composto de carboximetilcelulose e

alginato de cálcio com membrana inteligente de permeabilidade seletiva que regula a

evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato grande demarcadora da ferida,

bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho aproximado 15x15cm.

480,00                   UND 39,28R$                        18.854,40R$    COLOPLAST-COMFEEL
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38

52020049-Curativo hidrocoloide com alginato de Calcio, composto de carboximetilcelulose e

alginato de cálcio com membrana inteligente de permeabilidade seletiva que regula a

evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato grande demarcadora da ferida,

bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho aproximado 10x10cm.

480,00                   UND 23,30R$                        11.184,00R$    COLOPLAST-COMFEEL

39

52020050-Curativo hidrocoloide com alginato de Calcio, composto de carboximetilcelulose e

alginato de cálcio com membrana inteligente de permeabilidade seletiva que regula a

evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato grade demarcadora da ferida,

bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho aproximado 20x20cm.

480,00                   UND 54,31R$                        26.068,80R$    COLOPLAST-COMFEEL

40

52020051-Curativo hidrocoloide Transparente, fino, macio e flexível, composto de

carboximetilcelulose, com membrana inteligente de permeabilidade seletiva, que regula a

evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato, grade demarcadora da ferida,

permite a insepelação da ferida sem a necessidade de removê-lo. Tamanho aproximado

10x10cm.

480,00                   UND 18,98R$                        9.110,40R$      COLOPLAST-COMFELL

41

52010063-Curativo hidrocoloide Transparente, fino, macio e flexível, composto de

carboximetilcelulose, com membrana inteligente de permeabilidade seletiva, que regula a

evaporação de gases de acordo com o volume de exsudato, grade demarcadora da ferida,

permite a inspeção da ferida sem a necessidade de removê-lo. Tamanho aproximado 5x7cm.

480,00                   UND 13,14R$                        6.307,20R$      COLOPLAST-COMFEEL

42

52020053-Curativo não adesivo, estéril composto por espuma de poliuretano impregnado por

prata, revestido na face externa por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva,

impermeável a líquidos e microrganismos. 10x10 cm.

480,00                   UND 76,97R$                        36.945,60R$    COLOPLAST-BIATAIN

43

52020054-Curativo não adesivo, estéril composto por espuma de poliuretano impregnado por

prata, revestido na face externa por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva,

impermeável a líquidos e microrganismos. 15x15.

480,00                   UND 111,97R$                      53.745,60R$    COLOPLAST-BIATAIN

45

52020083-Hidrogel amorfo, transparente, composto por um polímero modificado de 2,3 % de

carboxi-metil-celulose (CMC), 20% de propileno glicol e 77,7% de água. Não adere no leito da

ferida, de simples e direcionada aplicação, de fácil remoção. Permite avaliação segura da

colocação do exsudato. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou

com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou

profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente em bisnagas de

modelo exclusivo ¿Applipak¿. Esterilizado a Vapor Úmido sob Pressão.  Tubo de 25 grs.

480,00                   TB 28,00R$                        13.440,00R$    SMITH-INTRASITE
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46

52020087-Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, composto por água deionizada,

glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool benzilico, metilparabeno,

propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de

áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido de granulação,

lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Tubos de 85g

480,00                   TB 34,00R$                        16.320,00R$    SMITH-SOLOSITE

47

52020057-Hidrogel estéril. Gel hidratante e absorvente para feridas, transparente, amorfo, de

consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e água

purificada. Sem aditivos. Embalagem com aproximadamente 8 gramas e aplicador com bico

longo.

480,00                   UND 53,11R$                        25.492,80R$    COLOPLAST-PURILON

48

52020064-Limpador de pele, solução composta de cocoanfodiacetato dissódico, lauril sulfato

de sódio, laureth sulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropilico, parabenos,

fragrância e água. Remove resíduos de adesivos. Estimula a recuperação da pele irritada.

Embalagem 180 ml.

480,00                   UND 40,00R$                        19.200,00R$    COLOPLAST-LIMPADOR

48

52020064-Limpador de pele, solução composta de cocoanfodiacetato dissódico, lauril sulfato

de sódio, laureth sulfato de sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool isopropilico, parabenos,

fragrância e água. Remove resíduos de adesivos. Estimula a recuperação da pele irritada.

Embalagem 180 ml.

480,00                   UND 44,21R$                        21.220,80R$    COLOPLAST-COMFEEL

49

52020065-Massa composta de estireno - etileno - butileno, polibuteno, etileno-propileno, cera,

óxido de zinco, pectina, goma guar e carboximetilcelulose sódica (CMC). Não contém álcool,

pode ser aplicada sobre a pele irritada. Embalagem 6 grs.

1.600,00               UND 6,00R$                          9.600,00R$      COLOPLAST-BRAVA

50

52020089-Mini Cap, dispositivo que protege o estoma após a irrigação da colostomia, com

barreira protetora de pele, base adesiva plana, constituída por hidrocoloides, recortável de 20

a 55 mm, com filtro de carvão ativado integrado. Embalagem unitária de forma a garantir a

integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de

fabricação/validade, lote e registro no MS.

1.600,00               UND 13,78R$                        22.048,00R$    COLOPLAST-ADJUVANTE

51

52020067-Pasta para ostomia composta de hidrocarbonetos alifáticos, mistura de

carboidratos, gelatina, dióxido de titânio, dióxido de silício, conservantes, sem álcool na

composição. Embalagem 60 grs.

800,00                   UND 74,00R$                        59.200,00R$    COLOPLAST-BRAVA

53

52020072-Placa protetora de pele, adesivo flexível, elástico e macio composto de dióxido de

titânio, carboximetilcelulose sódica (CMC), estireno isopreno - estireno (SIS) e filme de

poliuretano. Tamanho 10x10 cm.

800,00                   UND 21,23R$                        16.984,00R$    COLOPLAST-BRAVA
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54

52020073-Pó para estomia, composto por: sódio carboximetilcelulose (CMC) para absorção de

água e umidade, goma guar e goma xanthan para adesão e coerência. Indicado para o

tratamento de complicações da pele periestomal, possui excelente capacidade de absorção de

umidade, secreções e exsudatos, mantendo a pele seca e reduzindo a sua irritação. Frasco com

25gr.

800,00                   FR 42,00R$                        33.600,00R$    COLOPLAST-BRAVA

55

52020075-Pomada estéril com ação desbridante e antimicrobiana. Composta por

microgrânulos de amido modificado, iodo e polietilenoglicol. Embalagem com

aproximadamente 10g.

760,00                   UND 104,47R$                      79.397,20R$    SMITH-IODOSORB

57

72020040-Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com cloreto de sódio 20%.

Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a limpeza de feridas exsudativas não

infectadas ou infectadas, tais feridas superficial ou de cavidade e fistulas. O curativo pode

permanecer na lesão por até 24 horas. Tamanho 5 x 5cm.

480,00                   UND 9,69R$                          4.651,20R$      MOLNLYCKE

58

72020040-Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com cloreto de sódio 20%.

Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a limpeza de feridas exsudativas não

infectadas ou infectadas, tais feridas superficial ou de cavidade e fistulas. O curativo pode

permanecer na lesão por até 24 horas. Tamanho 7,5 x 7,5cm.

480,00                   UND 10,90R$                        5.232,00R$      MOLNLYCKE

59

72020040-Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com cloreto de sódio 20%.

Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a limpeza de feridas exsudativas não

infectadas ou infectadas, tais feridas superficial ou de cavidade e fistulas. O curativo pode

permanecer na lesão por até 24 horas. Tamanho 10x 10cm.

480,00                   UND 13,30R$                        6.384,00R$      MOLNLYCKE

60

72020042-Creme barreira concentrado, à base de umectante e emolientes, com

termopolímero de acrilato, pH balanceado, livre de parabenos, sem fragrância e hipolargênico.

Embalagem em frasco com aproximadamente 30 g. Produto seguro para uso em pele intacta

ou danificada, em bêbes e crianças.

480,00                   UND 47,10R$                        22.608,00R$    3M

61

72020042-Creme barreira concentrado, à base de umectante e emolientes, com

termopolímero de acrilato, pH balanceado, livre de parabenos, sem fragrância e hipolargênico.

Embalagem em frasco com aproximadamente 90 g. Produto seguro para uso em pele intacta

ou danificada, em bêbes e crianças.

480,00                   UND 98,10R$                        47.088,00R$    3M



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO TOTAL MARCA

62

72020043-Creme branco, viscoso, não estéril, composto por Água, 10% Ureia (Carbamida),

Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, Estearato de Glicerila, 4% de Alfa Hidroxiácido

(Ácido Lático), Álcool, Estearílico, Sorbitol, Lactato de Amônio, Ácido Esteárico, Cetearete-25 e

Cetearete-6. Indicado para hidratação ideal da pele e esfoliação de pés ressecados em

pacientes diabéticos, oferece hidratação superior para as mãos e calcanhares que apresentam

ressecamento, escamação ou rachaduras. Sem conservantes, corantes ou perfume, reduz o

risco de reações alérgicas na pele sensível do diabético. Contém 75ml.

480,00                   UND 43,32R$                        20.793,60R$    COLOPLAST-ATRAC-TAIN

64

72020045-Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático, absorvente,

formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência e espuma de

poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado, camada de algodão e

poliacrilato de alta absorção, camada dispsersiva de viscose e poliéster e camada de filme de

poliuretano semipermeável. Tamanho 7,5 x 7,5cm.

480,00                   UND 65,25R$                        31.320,00R$    MOLNLYCKE

66

72020046-Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas:

silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano

e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 10 x 20cm.

480,00                   UND 61,30R$                        29.424,00R$    MOLNLYCKE

67

72020046-Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3 camadas:

silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma de poliuretano

e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 20 x 20cm.

480,00                   UND 107,90R$                      51.792,00R$    MOLNLYCKE

68

72020047-Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o curativo se mova para

qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta absorção, flexível, formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e

poliacrilato de alta absorção perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra

vírus e bactérias. Tamanho: 10 x 10cm.

480,00                   UND 62,95R$                        30.216,00R$    MOLNLYCKE

69

72020047-Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o curativo se mova para

qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta absorção, flexível, formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e

poliacrilato de alta absorção perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra

vírus e bactérias. Tamanho: 15 x 15cm.

480,00                   UND 113,10R$                      54.288,00R$    MOLNLYCKE
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71

72020047-Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o curativo se mova para

qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta absorção, flexível, formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e

poliacrilato de alta absorção perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra

vírus e bactérias. Tamanho: 12,5 x 12,5cm.

480,00                   UND 89,85R$                        43.128,00R$    MOLNLYCKE

72

72020048-Curativo com 5 camadas, audoaderente, atraumático, absorvente , formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta

absorção, camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 7,5 x 7,5cm.

480,00                   UND 45,40R$                        21.792,00R$    MOLNLYCKE

73

72020048-Curativo com 5 camadas, audoaderente, atraumático, absorvente , formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta

absorção, camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 10 x 10cm.

480,00                   UND 79,90R$                        38.352,00R$    MOLNLYCKE

74

72020048-Curativo com 5 camadas, audoaderente, atraumático, absorvente , formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta

absorção, camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 15 x 15cm.

480,00                   UND 135,90R$                      65.232,00R$    MOLNLYCKE

75

72020048-Curativo com 5 camadas, audoaderente, atraumático, absorvente , formado por

camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência composta por espuma de

poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta

absorção, camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 15 x 20cm.

480,00                   UND 123,10R$                      59.088,00R$    MOLNLYCKE

78

52020041-Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto,

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixa resíduos

na ferida. , impregnada com prata iônica, com liberação sustentada. Tamanho 10x10 cm.

480,00                   UND 71,94R$                        34.531,20R$    COLOPLAST-BIATAIN

79

52010046-Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto,

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixa resíduos

na ferida. , impregnada com prata iônica, com liberação sustentada. Tamanho 15x15 cm.

480,00                   UND 84,40R$                        40.512,00R$    COLOPLAST-BIATAIN
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80

52010046-Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto,

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixa resíduos

na ferida. , impregnada com prata iônica, com liberação sustentada. Tamanho 20x30 cm.

480,00                   UND 66,05R$                        31.704,00R$    COLOPLAST-BIATAIN

81

72020049-Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de alginato de cálcio e

carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto,

promovendo absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não deixa resíduos

na ferida, impregnada com prata iônica, com liberação sustentada. Tamanho 3x44 cm (fita).

480,00                   UND 44,12R$                        21.177,60R$    COLOPLAST-BIATAIN

82

72020050-Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100%

de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de

fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da

ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 5 x 5cm.

480,00                   UND 26,85R$                        12.888,00R$    MOLNLYCKE

83

72020050-Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100%

de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de

fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da

ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 10 x 10cm.

480,00                   UND 56,60R$                        27.168,00R$    MOLNLYCKE

84

72020050-Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100%

de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de

fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da

ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 15 x 15cm.

480,00                   UND 92,45R$                        44.376,00R$    MOLNLYCKE

85

72020050-Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100%

de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de

fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da

ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 2 x 45cm.

480,00                   UND 61,20R$                        29.376,00R$    MOLNLYCKE

86

72020050-Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto por 100%

de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e retenção de

fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da

ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7 dias. Tamanho: 10 x 12cm.

480,00                   UND 61,15R$                        29.352,00R$    MOLNLYCKE
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87

72020051-Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido estéril de fibras

álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente a tração e ao

ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo

pode permanecer na lesão por até 7 dias.  Tamanho: 5 x 5cm.

480,00                   UND 20,63R$                        9.902,40R$      MOLNLYCKE

88

72020051-Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido estéril de fibras

álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente a tração e ao

ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo

pode permanecer na lesão por até 7 dias.  Tamanho: 10 x 10cm.

480,00                   UND 51,65R$                        24.792,00R$    MOLNLYCKE

89

72020051-Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido estéril de fibras

álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente a tração e ao

ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo

pode permanecer na lesão por até 7 dias.  Tamanho: 15 x 15cm.

480,00                   UND 82,55R$                        39.624,00R$    MOLNLYCKE

90

72020051-Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido estéril de fibras

álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos, resistente a tração e ao

ambiente úmido, não adere e não deixa resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo

pode permanecer na lesão por até 7 dias.  Tamanho: 2 x 45cm.

480,00                   UND 49,50R$                        23.760,00R$    MOLNLYCKE

91

52020045-Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente,  hipoalergênico, estéril por

radiação gama,  composto  por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide

(carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de

poliuretano. Possui dois  liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação

asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico. Tamanho

10x10 cm.

480,00                   UND 18,00R$                        8.640,00R$      SMITH-ELECT

92

52020045-Curativo de hidrocolóide semitransparente, absorvente,  hipoalergênico, estéril por

radiação gama,  composto  por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide

(carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de

poliuretano. Possui dois  liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação

asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico. Tamanho

15x15 cm.

480,00                   UND 120,00R$                      57.600,00R$    SMITH-ELECT

93

72020053-Curativo estéril não adesivo composto por espuma de poliuretano, impregnada com

ibuprofeno, na proporção de 0,5mg/cm2, com filme de poliuretano de permeabilidade seletiva,

para utilizar em feridas de média e alta exsudação para proporcionar efeito analgésico em

lesões com grande sensibilidade a dor. Tamanho 10x10cm.

480,00                   UND 70,35R$                        33.768,00R$    COLOPLAST-BIATAIN



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UF VALOR UNITÁRIO TOTAL MARCA

94

72020053-Curativo estéril não adesivo composto por espuma de poliuretano, impregnada com

ibuprofeno, na proporção de 0,5mg/cm2, com filme de poliuretano de permeabilidade seletiva,

para utilizar em feridas de média e alta exsudação para proporcionar efeito analgésico em

lesões com grande sensibilidade a dor. Tamanho 15x15 cm.

480,00                   UND 161,94R$                      77.731,20R$    COLOPLAST-BIATAIN

95

72020057-Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático, recortável e

flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano,

esterelizado a óxido de etilenp. Podendo permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho: 15

x 20cm.

480,00                   UND 149,17R$                      71.601,60R$    MOLNLYCKE

96

72020058-Curativo primário, transparente, atraumático, poroso e flexível, composto por tela

de poliuretano, revestida de silicone suave em um lado. Pode permanecer no mesmo local até

14 dias. Indicações anbrações cutâneas, feridas suturadas, queimaduras de segundo grau,

lacerações, enxertos de espessura parcial ou integral, pé diabético, ulcera venosa e arteriais.

Pode ser utilizado como proteção sem exsudato e pele frágil. Tamanho 5 x 7,5 cm.

480,00                   UND 47,43R$                        22.766,40R$    MOLNLYCKE

97

72020058-Curativo primário, transparente, atraumático, poroso e flexível, composto por tela

de poliuretano, revestida de silicone suave em um lado. Pode permanecer no mesmo local até

14 dias. Indicações anbrações cutâneas, feridas suturadas, queimaduras de segundo grau,

lacerações, enxertos de espessura parcial ou integral, pé diabético, ulcera venosa e arteriais.

Pode ser utilizado como proteção sem exsudato e pele frágil. Tamanho 7,5 x 10 cm.

480,00                   UND 61,07R$                        29.313,60R$    MOLNLYCKE

98

72020058-Curativo primário, transparente, atraumático, poroso e flexível, composto por tela

de poliuretano, revestida de silicone suave em um lado. Pode permanecer no mesmo local até

14 dias. Indicações anbrações cutâneas, feridas suturadas, queimaduras de segundo grau,

lacerações, enxertos de espessura parcial ou integral, pé diabético, ulcera venosa e arteriais.

Pode ser utilizado como proteção sem exsudato e pele frágil. Tamanho 10 x 18 cm.

480,00                   UND 130,96R$                      62.860,80R$    MOLNLYCKE

100

72020059-Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto

por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma absorvente de

poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e carvão ativado, filme

semipermeável de poliuretano.  Tamanho 10 x 10cm.

480,00                   UND 126,63R$                      60.782,40R$    MOLNLYCKE

101

72020062-Protetor cutâneo em spray não citotóxico, não possui adição de álcool, composto

por solução polimérica e plastificante que formam um filme uniforme e transparente sobre a

pele. Indicado para ser utilizado em lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou

fecais, sucos digestivos (estomais), fricção e lesões por adesivos a trocas constantes de

curativos. Usado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01,

aproximadamente 28 ml.

480,00                   UND 114,00R$                      54.720,00R$    3M


