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MATERIAL DE CONSUMO





Material de Consumo

Materiais de consumo são produtos que podem 
ser armazenados ou que são consumidos, 
imediatamente, após a sua chegada como por 
exemplo, os medicamentos, os insumos para 
saúde, alimentos, material de escritório, de limpeza, 
de conservação e reparos, de uso cirúrgico, de 
radiologia, de laboratório, reagentes químicos, 
vidraria, etc.



Seu Pet é sempre
bem-vindo aqui!



Material de Consumo
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O Kit Curativo para auxiliar na higienização de feridas e pequenos procedimentos cirúrgicos. O 
material estéril e descartável garante segurança ao paciente, além de o atendimento ser mais ágil 
devido ao fato do material já estar separado. 
•1 pinça kelly reto, fabricada em aço inox, com 14 cm de comprimento; 
•1 pinça anatômica, fabricada em aço inox, com 14 cm de comprimento; 
•1 pinça dente-de-rato, fabricada em aço inox, com 14 cm de comprimento, 
com “dentes” sobrepostos em sua porção distal; 
•1 campo cirúrgico, pleno, em TNT dupla face - uma impermeável e outra absorvente, com 40 cm x 40 cm 
de comprimento.

Kit Curativo Estéril DescartávelKOLPLAST

Equipo de Infusão gravitacional para soluções de Irrigação com conector escalonado não luer. 
•Indicado para administração gravitacional de soluções de Irrigação. 
•Gotejador padrão e dimensional ISO – NBR;
•Conta gotas (1mL = 20 gotas);
•Câmara Flexível cristal;
•Tubo de PVC Cristal isento de DEHP de 150 cm;
•Pinça rolete para controle adequado do fluxo de infusão;
•Conector Escalonado não luer com protetor com alça;
•Esterilizado a Óxido de Etileno. 

Equipo Gravitacional para Hidratação com Conector Escalonado 150cmLL

O equipo é indicado para uso na perfusão de soluções parenterais que necessite ser administrada 
lentamente, para seu maior aproveitamento ou evitar que a sua administração muito rápida que 
venha causar algum problema ao paciente.
•Indicado para infusões de soluções parenterais;
•Ponta perfurante com tampa protetora;
•Câmara gotejadora flexível;
•Tubo em PVC de 1,50 m, atóxico e apirogênico;
•Conector luer lock;
•Entrada de ar;
•Filtro de partícula.

Equipo Microgotas com Injetor Lateral para Infusão MedicamentosaLabor Import

Equipo de Infusão gravitacional para soluções parenterais com Luer Padrão, Rotativa ou Retrátil 
com ou sem filtro eliminador de ar, indicado para para administração gravitacionais de soluções 
parenterais e medicações endovenosas.
Equipo também recomendado para infusão de medicações quimioterápicas (apenas os modelos 
valvulados). Ver imagem e especificações a seguir.

Equipo de Infusão Gravitacional para Medicamentos e Soluções Oncológicas com Filtro de 15 MicraLL

O Equipo Enteral Fix é exclusivo para utilização nas Bombas de Infusão Infusomat Compact da 
BBraun. Garante a correta administração de soluções nutricionais. Ideal para administração de 
dieta em pacientes sob assistência médica domiciliar.
Entrada de ar com filtro hidrófobo 0,22µ;
Padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas);
Câmara de gotejamento, sem filtro, em linha;
Tubo em PVC azul com, aproximadamente, 2,04m de comprimento;
Volume aproximado de preenchimento (priming) = 18,4ml.

Equipo Enteral Fix para Bomba de Infusão BBraun, Modelo Infusomat CompactBBraun
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O Bisturi Descartável é indicado para realização de incisão de tecidos moles em procedimento 
manual. Fabricado em lâmina de aço inox 304.
•Estéril, Atóxico e Apirogênico;
•Apresentado nos seguintes tamanhos: nºs 11,15, 21, 22, 23 e 24;
•Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; 
•De uso único.

Bisturi Descartável em Aço Inox EMBRAMED

Máscara com visor anti embaçante FOYOMED é composta por 4 camadas que promove 
efetivamente a proteção contra bactérias, poeira, fluídos (olhos e rosto) e agentes contaminantes 
para o profissional da saúde. Medida:17,5cm x 9,3cm. Eficiência de filtragem ≥ 98% 
A máscara descartável proporciona o controle de infecções, minimiza a contaminação causada 
por microrganismos e reduz a exposição ao sangue e fluídos corpóreo. 

Máscara Descartável com Visor Foymed  caixa com 25 unidades Foyomed

O Equipo Intrafix Compact Air é exclusivo para utilização nas Bombas de Infusão Infusomat 
Compact da BBraun. Garante a correta administração de soluções medicamentosas. Ideal para 
administração de antibióticos, soro e outras soluções que requeiram o uso de Bomba de Infusão, 
em pacientes sob assistência médica domiciliar.

Equipo Intrafix Compact Air da BBraun para Administração Medicamentosa Foyomed

Equipo de Infusão gravitacional para soluções de Irrigação com conector escalonado não luer. 
Indicado para administração gravitacional de soluções de Irrigação.
•Gotejador padrão e dimensional ISO – NBR;
•Conta gotas (1mL = 20 gotas);
•Câmara Flexível cristal;
•Tubo de PVC Cristal isento de DEHP de 150 cm;
•Pinça rolete para controle adequado do fluxo de infusão;
•Conector Escalonado não luer com protetor com alça;
•Esterilizado a Óxido de Etileno.

Equipo Gravitacional para Hidratação com Conector Escalonado 150cm LL

O Bisturi Descartável é indicado para realização de incisão de tecidos moles em procedimento 
manual. Fabricado em lâmina de aço inox 304. 
•Estéril, Atóxico e Apirogênico;
•Apresentado nos seguintes tamanhos: nºs 11,15;
•Esterilizado com gás de óxido de etileno ou radiação gama; 
•De uso único;
•Descartar após o uso; 
•Não deve ser utilizado se a embalagem estiver violada.

Máscara Tripla Descartável Cirúgica da 3-Ply Embramed
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Indicada para limpeza do eletrocautério, possui adesivo que permite a fixação no local mais 
adequado ao profissional.
A Lixa Cirúrgica Estéril Venkuri é um produto composto por uma lixa cirúrgica de papel e espuma 
macia auto adesiva que se destina a limpeza do eletro-cautério (instrumento cirúrgico), retirando 
o acúmulo de tecidos.
O eletro-cautério é utilizado na grande maioria das cirurgias para cauterizar a região a ser 
trabalhada pelo médico, evitando o acúmulo de sangue provocado por cortes com bisturi, enxertos, 
incisões, etc. Quando existe um fluxo muito grande de sangue no local da cirurgia, o trabalho 
do médico se torna muito difícil e o eletrocautério é usado para estancar o sangue através de 
pequenas descargas elétricas (choques). 

Lixa Cirúrgica Estéril VenkuriKOLPLAST

A Máscara Descartável PFF2, sem Válvula, assegura 95% de Filtração Bacteriana e é indicada 
para o uso diário e proteção da pessoa. É indicada para a proteção e os cuidados necessários 
contra a Covid-19. Penetração máxima através do filtro de 6%.
•Possui clipe nasal em alumínio para vedação mais eficiente.
•Multicamadas de não-tecido;
•Elemento filtrante com tratamento eletrostático;
•Clipe nasal metálico;
•Presilha plástica;
•Elástica de crochê.

Máscara Descartável PFF2 sem VálvulaEfeito´s

A capa protetora para manopla é constituída de um disco fixação e bolsa, utilizada para impedir o 
contato direto do cirurgião com alça de luz durante o procedimento cirúrgico. Produto compatível 
a todos os modelos de foco cirúrgico.
•A Capa Protetora para Manopla Foyomed é indicada para revestir manoplas para movimentação 
de focos cirúrgicos.
•Abrir a embalagem no local;
•Revestir a manopla do foco cirúrgico;
•Produto de uso único, descartar após o uso.

Protetor Manopla para Foco CirúrgicFoyomed

Bolsa coletora e tubo em PVC, com válvula anti-refluxo, volume para coleta de até 500 ml, 
graduação a partir de 50 ml, possui conector escalonado e tiras elásticas de fixação. Face interna 
em tecido aveludado para evitar lesão de contato com a pele. Para drenagem de urina.
Fechar a válvula de saída, remover a tampa protetora do adaptador de entrada e conectar a 
ponta cônica à sápida do cateter urinário. A urina correrá através do cateter urinário e do tubo de 
entrada para dentro da bolsa. Quando a urina alcançar o volume e avaliação, abrir a válvula de 
saída, para esvaziar a bolsa e continuar a coleta da urina.

Bolsa Urina Sistema Fechado Perna de 500mlWiltex

O Campo Oftálmico em Não tecido Estéril Tencyl Over foi especialmente desenvolvido para 
revestimento e proteção do campo cirúrgico durante procedimentos cirúrgicos em oftalmologia. O 
campo é aberto sobre o rosto do paciente, o papel da fita autoadesiva é destacado e o campo é 
fixado em volta do olho de forma que fique em cima da região a ser operada e levemente colado 
através da fita em toda a volta do olho, mantendo a região isolada.

Campo Oftálmico - Procedimento Cirúrgico no Olho do PacienteVenkuri
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A máscara Face Shield é uma barreira física transparente que impede que a saliva seja arremessada 
ao falar, espirrar ou tossir. Ela visa a proteção do usuário e demais pessoas no mesmo ambiente. 
Pode ser higienizada com água e sabão neutro, bem como álcool gel, ou seja, pode ser reutilizada. 
Produto fabricado em plástico polipropileno (atóxico) Material leve minimizando o desconforto 
durante o uso prolongado.
•Fabricado em polipropileno
•Dimensão da viseira: 240X240mm
•Espessura da viseira: 0,5 mm
•Regulagem na cabeça: largura mínima de 10mm

Protetor Facil Total da Face Shield Face Shield

Desenvolvida para uso em pacientes com incontinência urinária, pós-operatório, dentre outros. 
Composta de polpa de celulose, polímero superabsorvente, não tecido de fibras de polipropileno. 
•Unissex;
•Possui elástico nas pernas;
•Com barreiras antivazamento ;
•Contém Aloe Vera;
•Hipoalergênica;
•Confeccionada em polietileno com espessura, flexibilidade e resistência;
•2 fitas em cada lado para melhor fixação;
•Produto de uso único.

Fralda Geriátrica Descartável Descarpack

Proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves 
(manuseio e higiene de instrumentos, esvaziamento de vasilhame com vômito, limpeza de fluidos 
corporais derramados, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, aferição de pressão 
arterial, temperatura ou pulso) e médios (contato com membrana mucosa, pele não-íntegra e 
sangue, inserção e/ou remoção de dispositivo intravenoso, coleta de sangue, exames vaginais e 
pélvicos), em hospitais, laboratórios clínicos, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

Luvas Sensivolk Meica Azul para Procedimeno não Cirúrgico, não Estéril Volk do Brasil

A Bolsa de Drenagem de Urina Sistema Fechado com Filtro Well Lead é usada com cateter urinário 
para a coleta de urina e em casos de incontinência urinária, em pacientes acamados por longo 
período de tempo, problemas para urinar ou que necessita de fluxo de urinário continuamente.

Bolsa Urina Sistema Fechado 2000ml Volk do Brasil

Adaptador de BD ™ PRN é um dispositivo simples e eficaz. Sua estrutura oferece o máximo 
desempenho com a mínima complexidade. Não possui nenhum mecanismo interno, possibilitando 
uma taxa de fluxo superior, maior confiabilidade e facilidade de limpeza.
•Estéril;
•Não contém látex de borracha natural ;
•Fluxo irrestrito;
•Visibilidade cristalina.

Adaptador PRN dosador, Luer Lok - 1 ml BD
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Touca Descartável c/Elástico Sanfonada
cor: Branca

Embalagem com 100 Unidades.

Touca Sanfonada - 100 unidadesMEDTRONIC

A Fralda Geriátrica Bigfral Plus garante excelente absorção da urina, de maneira rápida mantendo 
sensação de bem-estar e conforto por muito mais tempo. Proteção der até 10 horas.

Seu uso é indicado para pessoas que sofrem com a incontinência urinária. Oferece mais comodidade, 
aderindo facilmente ao corpo e promovendo mais liberdade nos movimentos. As fraldas Bigfral Plus 
são indicadas para pessoas que necessitam de cuidados especiais, com incontinência intensa e 
pacientes em home care (assistência domiciliar).

Fralda Geriátrica BigFral Plus tamanho GrandeBigfral

A Fralda Geriátrica Bigfral Plus garante excelente absorção da urina, de maneira rápida mantendo 
sensação de bem-estar e conforto por muito mais tempo. Proteção der até 10 horas.

Seu uso é indicado para pessoas que sofrem com a incontinência urinária. Oferece mais comodidade, 
aderindo facilmente ao corpo e promovendo mais liberdade nos movimentos. As fraldas Bigfral Plus 
são indicadas para pessoas que necessitam de cuidados especiais, com incontinência intensa e 
pacientes em home care (assistência domiciliar).

Fralda Geriátrica BigFral Plus tamanho MédiaBigfral

A Fralda Geriátrica Bigfral Plus garante excelente absorção da urina, de maneira rápida mantendo 
sensação de bem-estar e conforto por muito mais tempo. Proteção der até 10 horas.

Seu uso é indicado para pessoas que sofrem com a incontinência urinária. Oferece mais comodidade, 
aderindo facilmente ao corpo e promovendo mais liberdade nos movimentos. As fraldas Bigfral Plus 
são indicadas para pessoas que necessitam de cuidados especiais, com incontinência intensa e 
pacientes em home care (assistência domiciliar).

Fralda Geriátrica BigFral Plus tamanho PequenaBigfral

A Bolsa de Drenagem de Urina Sistema Fechado modelo quadrado com Filtro Well Lead é usada 
com cateter urinário para a coleta de urina e em casos de incontinência urinária, em pacientes 
acamados por longo período de tempo, problemas para urinar ou que necessita de fluxo de urinário 
continuamente.
A Bolsa para Drenagem de Urina Sistema Fechado Quadrado com filtro é usada com cateter 
urinário para coleta de urina por gravidade, a urina correrá através do cateter urinário e do tubo 
de entrada para a bolsa de drenagem.

Bolsa para Drenagem de Urina Sistema Fechado Quadrado 2000mlWell Lead
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Embalagem para esterilização de produtos médicos e odontológicos indicado para esterilização 
em autoclave à vapor, gás óxido de etileno (ETO) e raios gama.
•Mantém a barreira bacteriológica necessária para a esterilização do conteúdo;
•Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; 
•Baixa permeabilidade a líquidos; 
•Altamente resistente às tensões de manipulação.

Rolo para Esterilização PACKGC

O coletor Bronquinho é utilizado para coleta de secreções em broncoscopia e endoscopia.
O frasco estéril garante que não haja contaminação no material, durante o envio ao laboratório.
•Pode ser usado em pacientes sob Assistência Domiciliar (Home Care);
•Utilizado em UTI, Centros Cirúrgicos e Unidades de Atendimento;
•Tampa com rosca total;
•Alça para transporte e fixação;
•Extensões para conexão e aspiração nos tamanhos 10cm, 20cm e 30cm.

Coletor de Secreções Bronquinho 120ml CREMER

O coletor de sistema fechado permite a coleta de urina reduzindo os riscos de contaminação, é 
destinado a coleta de urina do paciente em repouso ou em sonda vesical de demora, que por 
meio da extensão conduzira a urina até a bolsa plástica, onde permanecera até o momento da 
drenagem do liquido através do tubo.
•Tampa protetora;
•Ponto de Coleta;
•Tubo extensor de 120cm;
•Bolsa de coleta;
•Tubo de esvaziamento com válvula e tampa;
•Escala de graduação.

Bolsa Urina Sistema Fechado com Filtro 2000ml Wiltex

Dispositivo (tipo Transofix) que permite acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema 
fechado, para irrigações, curativos e outros procedimentos com soluções enterais.
•Conexão Luer Lock (fêmea);
•Permite a retirada da solução através de uma seringa;
•Produto de uso único.

Dispositivo para Transferência de Soluções Fêmea tipo Transofix - Ponteira Embramed

As Lâminas para Microscopia da marca Adlin, são lâminas em vidro não lapidadas utilizadas para 
coleta e análise de materiais celulares.
•Seladas à vácuo;
•Intercaladas uma a uma, com folhas de papel com tratamento anti-fungo;
•Lâminas com ponta fosca;
•A ponta fosca auxilia na identificação de amostras.

Lâminas para Microscopia caixa com 50 Unidades Adlin
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Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável. Fabricado em PEBD 
transparente e fita adesiva antialérgica dupla face para fixação na pele do paciente. Coletor de 
tamanho único (17cm x 10cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 10ml até 100 
ml. Contém campo para identificação de pacientes. Embalado em embalagem plástica. Produto 
pronto para uso. Produto indicado para coleta de urina em unidades de saúde para exames 
laboratoriais.
O modelo Unissex conta com abertura oval (3,8cm de comprimento x 2,7cm de largura).

Coletor de Urina Infantil Unissex SegmedMedk

Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, atóxico e descartável. Fabricado em PEBD 
transparente e fita adesiva antialérgica dupla face para fixação na pele do paciente. Coletor de 
tamanho único (17cm x 10cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 10ml até 100 
ml. Contém campo para identificação de pacientes. Embalado em embalagem plástica. Produto 
pronto para uso. Produto indicado para coleta de urina em unidades de saúde para exames 
laboratoriais.
O modelo Unissex conta com abertura oval (3,8cm de comprimento x 2,7cm de largura).

Bolsa de Colostomia Esteem Plus 19 a 64mm TrnasparenteConvatec

Macacão de segurança impermeável produzido em não-tecido laminado gramatura 50. A 
composição do macacão é de 70% polipropileno e 30% polietileno.
•Elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos;
•Fechamento frontal com velcro;
•Capuz apropriado para o uso de máscara;
•Macacão disponível na cor azul;
•Está incluso apenas o macacão (máscaras, botas e luvas não estão inclusos).

Macacão de Segurança Impermeável Gramatura 50Renova

O avental TNT barreira descartável – Magna é produzido em Tecido Não Tecido com gramatura 
de 40mg/m² com 120cm de comprimento e circunferência de 135cm, manga (ombro, punho) com 
58cm. Tem a finalidade de proteção do profissional da saúde.
•Matéria Prima: TNT;
•Produto Estéril: ( )Sim ( X ) Não;
•Método de Esterilização: Não estéril.

Avental Cirúrgico Manga Longa Impermeável TNT Barreira Descarável da MangaMagna

Bolsa coletora fabricada em PVC com capacidade de 2.000ml com escalas de graduação a partir 
de 25 ml, para pequenos e grandes volumes, ponto de coleta para amostra e tampa protetora, 
tubo extensor, alça de sustentação cordão, pinça corta fluxo, válvula anti refluxo, coldre para 
acomodação do tubo de saída, tubo de drenagem com válvula, clipe de beira de cama, filtro de ar 
hidrófobo e bacteriológico.

Bolsa Urina Sistema Fechado Standard Oval 2000mlWiltex



13
Para mais informações ligar para (61) 3233-9706 ou enviar e-mail para atendimento@totalmedica.com.br

Todos os direitos reservados

Máscara respiratória N95 descartável com filtro de partículas que atende ao padrão N95 da 
classificação de filtragem de ar do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA 
(NIOSH), capaz de filtrar pelo menos 95% das partículas transportadas pelo ar.

Máscara facial respiratória com filtro de partículas regularmente utilizada pelos profissionais de 
saúde como equipamento de proteção individual e para proteção de pessoas e pacientes.

Máscara Descartável N95 com Filtro de Partículas KN95 - Importada Ampaz

As lâminas de Bisturi são fornecidas sob esterilização da ação da Radiação Gama em aço 
carbono. Embaladas unitariamente em envelope constituído pela estrutura alumínio-poli, fechado 
por termosselagem proporcionando segurança, resistência e alto poder de corte. Seu processo de 
fabricação é automático e acompanhado em todas as fases da fabricação. O fio da lâmina não é 
manuseado em nenhuma etapa.

Lâmina de Bisturi em Aço Carbono, Estéril de Uso Único Wiltex

As capas protetoras são invólucros de formatos variados, fabricados com material plástico virgem 
atóxico - polietileno de baixa densidade (PEBD), com aditivo antiestético.
São utilizadas como proteção de microscópios no campo cirúrgico.
Armação do visor confeccionado em polipropileno com encaixe para lentes do microscópio, visor 
protetor composto por vidro 2mm de espessura e acessórios para fixação da capa (fitas duplas 
face). Anel elástico confeccionado em látex (borracha natural) de espessura 1,6mm.

Capa Para Microscópio Cirúrgico AMERICAN INSTRUMENTS

Dispositivo multiplicador de acesso venoso, Luer Lock (Fêmea) de 2 e 4 vias, com clamp de 
fechamento rápido nas vias.
•Dispositivo, tipo Polifix;
•Confeccionado em PVC cristal;
•Clamp em cores diferentes;
•Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável;
•Conexão Luer para dispositivo de acesso venoso. 

Equipo Multivias Polifix Luer Lock - 2 e 4 vias Cremer

O Ciruvein é um dispositivo de acesso venoso de curta duração, confeccionado em PVC de 
grau medico, com cânula em aço de alta performance, siliconizada e com bisel trifacetado. 
Em embalagens em blister ou plástico oferece segurança no uso, excelente corte e penetração 
em qualquer tipo de pele. Produzidos sob as rígidas normas internacionais e de acordo com o 
preconizado pela NBR.

Scalp Ciruvein-S Estéril para Acesso Venoso Periférico Ciruti
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Características:
•Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada;
•Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem;
•Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais;
•É a melhor opção para quem procura a combinação ideal entre SENSIBILIDADE TÁTIL e 
PROTEÇÃO, com a garantia de qualidade Mucambo.

Luva Cirúrgica Estéril Sensitex MUCAMBO

As luvas possuem excelente barreira contra transmissão viral e são altamente resistentes a furos 
e rasgos.
•Fácil calçamento;
•Maciez, alto conforto e ajuste adequado ás mãos;
•Barreira biológica;
•Ambidestra;
•Punho alongado, garantindo conforto e segurança;
•Superfície lisa;
•Para procedimentos não cirúrgicos;
•Anatômicas; 

Luva Látex Natural com Pó Não Estéril - STANDARDMEDTRONIC

Scalp intravenoso é indicado para infusão de medicamentos, é composto por uma agulha em aço 
inoxidável, ponta trifacetada eletronicamente, revestida por capa protetora para maior segurança. 
A agulha é colada a asa em PVC, que é utilizada para fixação do material junto ao paciente, 
possui extensão em PVC.
•21g;
•25g;
•27g.

Scalp Intravenoso para Infusão IntravenosoWiltex

Tesoura íris reta 12 cm descartável. Para uso em geral, corta bandagem e retira pontos. Indicada 
para profissionais da saúde em geral.

Tesoura Iris Reta Metálica Estéril de 12cmKolplast

Filtração eficiente para todos os tipos de solução, solventes ou gases no qual qualquer laboratório 
pode necessitar: Soluções aquosas, orgânicas e inorgânicas, separação aerossol e ventilação.
•Filtro p/ seringa estéril e embalado individualmente;
•Membrana de filtração em poliestersulfona (PES);
•Porosidade da membrana: 0,20µm e 0,45µm;
•Diâmetro da membrana: 13mm e 25mm;
•Cor do filtro: transparente. 

Filtro Seringa Filtro - Ø13 - 0,20 µmGVS
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Todos os direitos reservados

O inativador para o produto RIOSCOPE OPA foi desenvolvido para tornar o descarte ecológico e 
sustentável. A mistura do RIOSCOPE OPA com o aminoácido glicina torna a solução desinfetante 
100% biodegradável, oferecendo segurança para o manipulador e para a natureza.
•Inativador Rioscope Opa – Glicina 10g e Inativador Rioscope Opa – Glicina 33g;
•Glicina 98%;
•24 meses a partir do prazo de fabricação. 

Inativador Para Rioscope Opa - 33 gramas RIOQUÍMICA

Lâmina de Bisturi de Aço Carbono Estéril - Cirublade
•Confeccionadas em aço carbono;
•Embalada individualmente em forma de sache aluminizado c/inibidor de corrosão, que não 
permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e a segurança no uso;
•A embalagem permite a retirada da lâmina c/muita facilidade pois possui abertura em pétala;
•Esterilizadas por Raio Gama;
•Utilizada para corte de pele e tecidos e retiradas de pontos.

Lâmina de Bisturi - Cirublade (Inox & Carbono) CIRUTI

Bolsa para Drenagem de Urina Sistema Fechado Wiltex é usada com cateter urinário para coleta 
de urina, por gravidade, a urina correrá através do cateter urinário e do tubo de entrada para 
dentro da bolsa.

Bolsa Urina Sistema Fechado com Dispositivo Coleta 2000ml Wiltex
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