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

1 200
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.
UND 13,61R$                              2.722,00R$                 HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - ADAPT CX COM 10 

2 600

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. 

UND 33,20R$                              19.920,00R$               HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - POUCHKINS CX COM 10 

3 2000

52020007 - Bolsa para colostomia 1 peça oval transparente ou opaca drenável, com filtro de carvão ativado acoplado. Bolsa com barreira de resina sintética

composta por copolímero acetato de vinil etileno, filme copolímero, cloreto devinilideno, cloreto de vinil e poliolefina modificada, com tecnologia de

espaçamento de ar, formato oval 75X65 mm, com bordas arredondadas que oferece melhor aderência à pele e conforto ao paciente, confeccionada com 4

camadas plásticas e uma tela protetora de pele na face posterior da bolsa , não aderente a pele, fechamento com conectores plásticos, com filtro de carvão

ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

UN. 29,97R$                              59.940,00R$               HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - PREMIER CX COM 10 

4 3200

52020008 - Bolsa para colostomia adulto 1 peça sistema drenável transparente ou opaca com adesivo hipoalergênico.Bolsa de 1 peça, confeccionada com 4

camadas plásticas silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente, barreira de resina sintética plana recortável de 13 até 64mm, com adesivo

hipoalergêncio, sistema de fechamento por conectores plásticos- lock’ roll. 

UN. 32,21R$                              103.072,00R$            HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - PREMIER CX COM 10 

5 600

52020011 - Bolsa para colostomia/ ileostomia infantil 1 peça sistema drenável transparente sem adesivo hipoalergênico com filtro de carvão acoplado. Bolsa

de 1 peça, confeccionada com 4 camadas plásticas silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente, barreira de resina sintética plana, composta por:

PIB, pectina, gelatina e fibras de algodão, TEA-Tecnologia de espaçamento de Ar, altamente flexível e suave, adesividade e proteção periestoma. Recortável

até 51 mm, fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o

contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. 

UN. 38,99R$                              23.394,00R$               HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - POUCHKINS CX COM 10 

6 200
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. 25,00R$                              5.000,00R$                 HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER -ADAPT CX COM 10 

7 4000

52020031 - Conjunto placa e bolsa com filtro para ostomias. Sistema duas peças constituído por: placa com flange de 57 mm, base plana, composta por resina

sintética de pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estirenoisopreno-estireno e petrolato. Com ou sem adesivo hipoalergênico.

Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento central. Bolsa para colostomia/ileostomia, opaca, drenável composta de no mínimo 3 camadas

plásticas, tela protetora não aderente, flange com abas para encaixe do cinto, fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro de carvão ativado

incorporado. 

CONJ. 44,44R$                              177.760,00R$            HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - NEW IMAGE
CX COM 05 UND PLACA CX COM 10 UND 

BOLSA

8 4000

52020059 - Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 57 mm. Placa para ostomia, base plana,

composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e

petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 44 mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento

central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor com tela protetora

não aderente e flange com abas para encaixo do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça

o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

KIT 46,78R$                              187.120,00R$            HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - NEW IMAGE
CX COM 05 UND PLACA CX COM 10 UND 

BOLSA

9 4000

52020060 - Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 70 mm. Placa para ostomia, base plana,

composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e

petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 57 mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento

central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor, com tela protetora

não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça

o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

KIT 46,78R$                              187.120,00R$            HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - NEW IMAGE
CX COM 05 UND PLACA CX COM 10 UND 

BOLSA

10 4000

52020061 - Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 70 mm - Placa para ostomia,

base convexa, composta por resina sintética, composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-

estireno e petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 51 mm Flange flotante de baixo perfil, com ponto de

fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso e anti-odor, com

tela protetora não aderente e flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana

protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

KIT 62,53R$                              250.120,00R$            HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - NEW IMAGE
CX COM 05 UND PLACA CX COM 10 UND 

BOLSA

11 2400

72020031 - Placa+A3:B13 para urostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 44 mm a 70mm. Placa para urostomia, base plana,

composta por resina sintética de hidrocarboneto alifático, pectina, carboximetilecelulose sódica, poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno, e

petrolato. Com adesivo acrílico hipoalergênico, flexível e gás permeável. Adaptável de 13 à 57 mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento

central. Encaixe sem pressão abdominal. Flange de 44 mm à 70mm. Bolsa para urostomia, drenável com flange de 44 mm a 70 mm com sistema antirrefluxo

com multicâmaras. Bolsa para urostomia, transparente, confeccionada por 4 camadas plásticas silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente de não-

tecido com flange para encaixe da base e cinto. Bolsa com sistema antireffluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo da bolsa,

proporcionando um perfil mais discreto, formato anatômico e válvuda de drenagem com regulagem do jato.

KIT 53,86R$                              129.264,00R$            HOLLISTER DO BRASIL LTDA HOLLISTER - NEW IMAGE
CX COM 05 UND PLACA CX COM 10 UND 

BOLSA


