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

1 480

52020019 - Cobertura composta de camada autoadesiva 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

UN. 38,21R$                             18.340,80R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTIMED SILTEC B CX COM 10

2 480

52020021 - Cobertura composta de camada autoadesiva 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

UN. 55,18R$                             26.486,40R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTIMED SILTEC B CX COM 05

3 480

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. 20,43R$                             9.806,40R$         ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTIMED SILTEC PLUS CX COM 10

4 480

7202154897 - 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.

UN. 32,49R$                             15.595,20R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTIMED SILTEC PLUS CX COM 10

5 480

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. 34,57R$                             16.593,60R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTIMED SILTEC PLUS CX COM 10

6 480

7202154935 - 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.

UN. 18,68R$                             8.966,40R$         ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTICELL CONTACT CX COM 05

7 480

7202154937 - 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.

UN. 52,69R$                             25.291,20R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTICELL CONTACT CX COM 05

8 480

7202154938 - 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 17 x 25 cm.

UN. 115,56R$                           55.468,80R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTICELL CONTACT CX COM 05

9 450
7202154872 - Filme transparente de poliuretano semipermeável recoberto por adesivo acrílico, não estéril,

livre de látex. Rolo com aprox. 10 cm x10m.
TUB. 126,90R$                           57.105,00R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. HYPAFIX TRANSPARENT UNIDADE

10 500

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.

UN. 69,82R$                             34.910,00R$       ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. CUTIME PROTECT SPRAY UNIDADE


