
Nº ITEM QUANTIDADE MATERIAL - DESCRITIVO UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  EMPRESA NOME DO PRODUTO EMBALAGEM

1 480

7202154874 - Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto

100% por carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose

sódica, costurado com fibra celulósica da polpa de madeira, extraída através de uma

série de processos químicos a partir da degeneração da celulose, altamente

resistente tanto seca quanto úmida, a fibra celulósica é um produto biológico e

biodegradável. Deve ser resistente à tração e altamente absorvente, absorve e retém

grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, com

absorção vertical evita a maceração e dermatites das bordas da lesão, forma um gel

macio e coeso, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que

auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico) e favorece a

cicatrização. Este apósito deve ser utilizado juntamente com um curativo secundário

de cobertura. Apresentação em forma de fita ou compressa. Medindo: 10cmx10cm.

UN. 55,66R$                             26.716,80R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL EXTRA -CONVATEC CX COM 10

2 480

7202154875-Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100%

por carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica, 

costurado com fibra celulósica da polpa de madeira, extraída através de uma série de

processos químicos a partir da degeneração da celulose, altamente resistente tanto

seca quanto úmida, a fibra celulósica é um produto biológico e biodegradável. Deve

ser resistente à tração e altamente absorvente, absorve e retém grandes

quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, com absorção

vertical evita a maceração e dermatites das bordas da lesão, forma um gel macio e

coeso, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que auxilia na

remoção de tecidos necróticos (desbridamento autolítico) e favorece a cicatrização.

Este apósito deve ser utilizado juntamente com um curativo secundário de

cobertura. Apresentação em forma de fita ou compressa. Medindo: 15cmx15cm.

UN. 55,66R$                             26.716,80R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL EXTRA -CONVATEC CX COM 05

3 3200

72020035 - Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com

barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides

(carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada

(1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 20 - 43mm.

Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla

camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção

contra a umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto

por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para

inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em

formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com

tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxilio para drenagem.

UN. 46,00R$                             147.200,00R$           FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM FLEX CONVEXA COLO V1 - CONVATEC CX COM 10

4 3200

72020036 - Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com

Barreira Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides

(carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada

(1cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável de 10 - 35mm.

Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Painel de

conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e

janela de visualização para inspeção do estoma. Válvula anti-refluxo e torneira

dobrável confeccionada por copolímero de acetato de vinil-etileno para eliminação

da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem compostos por elastômeros

termoplásticos poliestirênicos.

UN. 22,00R$                             70.400,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM FLEX CONVEX URO V1 - CONVATEC CX COM 10



5 3200

72020037 - Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta

por pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da

pele), polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com

um filme de polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa

coletora protegida por uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso.

Com filtro de carvão ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos.

Recortável de 19 a 64mm.

UN. 17,11R$                             54.752,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM DURAHESIVE - CONVATEC CX COM 10

6 3200

52020004 - Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50

mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides

gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Confeccionada com 3 películas

plásticas (a externa é uma tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA

(acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno).

UN. 25,19R$                             80.608,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ACTIVE LIFE LITTLE ONE - CONVATEC CX COM 15

7 3200

52020005 - Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 1 peça, drenável de cor

opaca, constituída por 3 películas plásticas sendo a externa uma tela protetora e não

aderente. Deve apresentar placa recortável de 19 mm até 64 mm com guia de

recorte impresso, apresentando barreira protetora de pele constituída por gelatina,

pectina e carboximetilcelulose e suporte de adesivo hipoalergênico. Deve conter

sistema de fechamento seguro. 

UN. 24,93R$                             79.776,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ACTIVE LIFE - CONVATEC CX COM 10

8 1600

7202155024 - Bolsa de 01 peça, sistema fechado, recortável de 20 a 70mm, com

demarcação guia impressa para recorte circular e oval. Composto de uma bolsa

coletora e uma placa adesiva protetora de pele em peça única.  As bolsas coletoras

armazenam os efluentes dos estomas e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao

estoma por contato direto com a pele periestoma ao mesmo tempo em que protege

a pele do contato com os efluentes. As bolsas possuem filtro de carvão ativado

embutido e laminado de membrana médica  protegido do contato direto com o

efluente por um filme de polietileno para redução ou eliminação de odores e gases,

impedindo o estufamento da bolsa e válvula anti reflúxo interna que libera apenas a

passagem dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte

interna do filtro de carvão. São confeccionadas com filme de cloreto de polivinilideno

(PVDC) e acetato de viniletileno (EVA). Apresentam uma tela protetora de polietileno

(PE) e politereftalato de etileno (PET) fixada na superfície da bolsa em seus dois lados

nas bolsas opacas e somente na superfície da bolsa que fica em contato com a pele

nas bolsas transparentes. Duas fendas na parte anterior inferior da bolsa permitem o

escape de gás desodorizado da bolsa. Possui janela para inspeção do efluente e são

confeccionadas por filme de polietileno (PE) e politereftalato de etileno (PET). As

placas adesivas das bolsas são moldadas utilizando-se uma massa composta por

gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e

protetores da pele), poliisobutileno e óleo mineral. A superfície da placa é laminada

com um filme de polietileno fino e transparente e o lado adesivo é protegido por um

protetor de poliéster e silicone.

UN. 19,99R$                             31.984,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM PLUS - CONVATEC CX COM 10

9 800

52020015 - Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado em

material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos para prender na bolsa.

UN. 31,96R$                             25.568,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONVATEC UNIDADE

10 160 52020016 - Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades. CX 49,90R$                             7.984,00R$                FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONVATEC CX COM 10



11 480

7202154882 - Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta

carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido

etilenodiamino tetra-acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades

de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida

preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção

de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A

absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para

feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença

de biofilme. Medindo: 15cmx15cm.

UN. 102,19R$                           49.051,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL AG + EXTRA - CONVATEC CX COM 05

12 480

7202154883 - Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta

carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido

etilenodiamino tetra-acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades

de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta à superfície da ferida

preenchendo os microcontornos e formando um meio úmido que auxilia na remoção

de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A

absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para

feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença

de biofilme. Medindo: 10cmx10cm.

UN. 73,47R$                             35.265,60R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL AG + EXTRA - CONVATEC CX COM 10

13 6400

7202154868 - Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2

peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de placa flexível,

quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e

seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina,

pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo

três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve

possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e

três suportes para cinto.

CONJ. 35,59R$                             227.776,00R$           FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA SUR-FIT PLUS KIT - CONVATEC CX COM 10

14 3200

52020027 - Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 peças,

drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de placa flexível, quadrada,

com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil eseguro. Deve

conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico

externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas

plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de

acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para

cinto.

CONJ. 30,41R$                             97.312,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA SUR-FIT PLUS KIT - CONVATEC CX COM 10

15 4000

7202154869 - Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2

peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de placa flexível,

quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e

seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina,

pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo

três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve

possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e

três suportes para cinto.

CONJ. 36,70R$                             146.800,00R$           FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA SUR-FIT PLUS KIT - CONVATEC KIT COM 10 UNIDADES



16 3200

52020029 - Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças,

constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com flange de baixo

perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro com mínimo de oito pontos de

fixação. Deve conter barreira de resina sintética composta por no mínimo gelatina,

pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa transparente para urostomia,

confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a

respiração da pele. Deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo

de oito pontos de fixação e três suportes para cinto, válvula anti-refluxo e torneira

para drenagem de urina.

CONJ. 37,48R$                             119.936,00R$           FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA SUR-FIT PLUS KIT - CONVATEC KIT COM 10 UNIDADES

17 480

7202154896 - 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

10cm.

UN. 32,75R$                             15.720,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA FOAM LITE - CONVATEC CX COM 10

18 480

7202154898 - 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 15 x

15cm.

UN. 42,71R$                             20.500,80R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA FOAM LITE - CONVATEC CX COM 10

19 480

52020047 - Curativo estéril 10X10 de espuma, constituído por uma camada externa

impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana que controla a

transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada

central com várias camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta

por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em contato com o leito

da ferida de Tecnologia Hydrofiber® (100% de Carboximetilcelulose sódica) com 1,2%

de prata iônica. Indicado como curativo primário ou secundário que absorve até

grandes quantidades de exsudato.

UN. 55,74R$                             26.755,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM AG SEM ADESIVO - CONVATEC CX COM 10

20 480

72020052 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa

impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma

almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente contém

prata iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede

lateralização e previne maceração de bordas. Dimensões: 15cm x 15cm

UN. 102,86R$                           49.372,80R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM - SEM ADESIVO E SEM PRATA -CONVATEC CX COM 05

21 480

72020065 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa

impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral, e uma

almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente impede

a lateralização do fluido, prevenindo maceração. Pode ser utilizado para prevenção

de lesões e tem adesivo de silicone nas bordas do curativo. Dimensões: 17,5cm x

17,5cm

UN. 118,33R$                           56.798,40R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM ADESIVO SEM PRATA - CONVATEC CX COM 10

22 480

7202154927 - Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável,

uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com

prata iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode ser usado como curativo

primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o

cuidado de feridas e pode ser cortado. Filme de poliuretano e espuma de poliuretano  

grau médico; camada de ligação em poliamida; hidrofibra 100%

carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata; silicone adesivo ligado ao filme de

poliuretano. Tamanho: 17,5 cm X 17,5cm

UN. 186,21R$                           89.380,80R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM ADESIVO COM PRATA - CONVATEC CX COM 10

23 480

7202154928 - Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável,

uma camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com

prata iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode ser usado como curativo

primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o

cuidado de feridas e pode ser cortado. Filme de poliuretano e espuma de poliuretano 

grau médico; camada e ligação em poliamida; hidrofibra 100% carboximetilcelulose

contendo 1,2% p/p de prata; silicone adesivo ligado ao filme de poliuretano.

Tamanho: 12,5 cm X 12,5 cm

UN. 128,55R$                           61.704,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM ADESIVO COM PRATA - CONVATEC CX COM 10



24 480

7202154929 - Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose,

constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano

com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano

absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de

carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone

perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de

lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco

extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão,

cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e

viral. Em formato sacral. Tamanho: 20cm x 16.9 cm.

UN. 103,19R$                           49.531,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM PRO SACRAL - CONVATEC CX COM 05 

25 480

7202154930 - Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose,

constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano

com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano

absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de

carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone

perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de

lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco

extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão,

cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e

viral. Em formato sacral. Tamanho: 24cm x 21.5 cm.

UN. 72,18R$                             34.646,40R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA AQUACEL FOAM PRO SACRAL - CONVATEC CX COM 05

26 480

7202154931 - Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa

impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma 

camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem

exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou

secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de

poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a

ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também

ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo,

mantendo a umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado.

Indicado por até 7 dias e impermeável a água. Tamanho: 10cmx10cm.

UN. 37,44R$                             17.971,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA FOAM LITE - CONVATEC CX COM 10

27 480

7202154932 - Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa

impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma 

camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem

exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou

secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de

poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a

ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também

ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo,

mantendo a umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado.

Indicado por até 7 dias e impermeável a água. Tamanho: 15cmx15cm.

UND 57,20R$                             27.456,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA FOAM LITE - CONVATEC CX COM 10

28 800

52020056 - Hidrogel com alginato - Gel hidratante e absorvente para feridas, não

estéril, aquoso, transparente e viscoso, composto de água purificada alginato de

cálcio e sódio,carboximetilcelulose sódica, acido bórico, propilenoglicol, hidantoina,

sorbato de potássio e trietanolamina. Com tampa flip top. Tubo com mínimo 85g. O

produto deve manter as propriedades por, pelo menos 28 dias após aberto.

UN. 51,79R$                             41.432,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA SAF-GEL - CONVATEC UNIDADE

29 800

52020068 - Pasta protetora da pele constituída por hidrocoloides (gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno) em veículo alcoólico. Tubo de aprox.

60g. 

UN. 53,16R$                             42.528,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA STOMAHESIVE PASTA - CONVATEC UNIDADE



30 800

52020074 - Pó protetor da pele constituído por hidrocoloides (gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno). Frasco com aprox. 30gr.

UN. 47,24R$                             37.792,00R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA STOMAHESIVE PÓ - CONVATEC UNIDADE

31 800

52020076 - Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas em

pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes de poliacrilato sódico

e carvão ativado, envoltos por um sachê de papel hidrossolúvel e

carboximetilcelulose sódica. Reduz ou elimina o excesso de gás e odor, permitindo

ao usuário obter uma bolsa mais discreta. Evita fugas, eliminando a necessidade de

esvaziar a bolsa ou liberar o gás, propicia maior controle quanto a possíveis

vazamentos e consequentemente evita o aparecimento de dermatites de contato

ocasionadas pelo vazamento dos efluentes. Embalagem individual, segura, contém

100 sachês, prazo de validade, número do lote e procedência.

UN. 2,53R$                               2.024,00R$                FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA DIAMONDS - CONVATEC CX COM 100

32 480

72020033 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele

composto por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e

transparente e camada inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3

hidrocolóides carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de

fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para esconder o sistema

de fechamento integrado por conectores plásticos. Com filtro embutido para

redução ou eliminação de odores e gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com

válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem dos gases para o filtro,

impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de carvão. Para

estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar

estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm

circular e 80 mm oval.

UN. 26,47R$                             12.705,60R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM PLUS - CONVATEC CX COM 10

33 480

7202154876 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele.

Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com 

disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor

opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de

odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para

proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de

fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema

de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos.

Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno.

UN. 28,79R$                             13.819,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM MOLDAVEL - CONVATEC CX COM 10

34 480

7202154877 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele.

Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com 

disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico

antiodor opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para

controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de

adesivos para proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com

sistema de fechamento envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar

o sistema de fechamento. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores

plásticos. Tela de proteção de polietileno e politereftalato de etileno.

UN. 28,79R$                             13.819,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ESTEEM MOLDAVEL - CONVATEC CX COM 10

35 480

72020038 - Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm,

confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil

etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para

drenagem. Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina,

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º

geração.

UN. 38,62R$                             18.537,60R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ACTIVE LITTE ONE - CONVATEC CX COM 15



36 480

52020045 - Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, 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 no tamanho 10x10 cm,

registrado na ANVISA como correlato classe de risco III. Certificado BPF&C.

UN. 22,49R$                             10.795,20R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA DUODERM EXTRA FINO - CONVATEC CX COM 10

37 480

52020069 - Pasta protetora de pele para ostomias em pasta, constituídas de

hidrocoloide moldável, usado para correção e nivelamento de pregas e

irregularidades cutâneas, apresentação em tubos entre 57 a 60 gramas.

UN. 56,67R$                             27.201,60R$              FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA STOMAHESIVE PASTA - CONVATEC UNIDADE


