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

1 800

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.

UN. 8,28R$                                6.624,00R$        AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) CX COM 20

2 1600

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

acondicionado em franco transparente que permite visualização dos produtos. Frasco com

apresentação de 28 a 30 gramas.

UN. 41,17R$                              65.872,00R$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

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$     AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (ALTERNA) UNIDADE

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$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (ALTERNA) UNIDADE

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$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (ALTERNA) UNIDADE

6 1600

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.

UN. 26,10R$                              41.760,00R$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

7 1600

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

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

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

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

UN. 33,71R$                              53.936,00R$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (ALTERNA) UNIDADE

8 800

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 polivilina, etil vinil acetato e polietileno celulósico. 

UN. 17,75R$                              14.200,00R$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (ALTERNA) UNIDADE



9 1500

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.

UN. 24,52R$                              36.780,00R$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

10 800
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. 25,00R$                              20.000,00R$       AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

11 160 52020016 - Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades. CX. 49,90R$                              7.984,00R$        AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) CX COM 10

12 480

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$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN G. b. Ag.) UNIDADE

13 480

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$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN G. b. Ag.) UNIDADE

14 480

7202154865 - 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.

CONJ. 107,72R$                            51.705,60R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ACTICOAT FLEX) UNIDADE

15 2400

72020028 - Conjunto de Bolsa de colostomia e ileostomia drenável, transparente / opaca, com filtro

de carvão ativado acoplado, flange de 60mm, convexa. 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.

CONJ. 35,74R$                              85.776,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

16 2400

7202154866 - Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de

carvão ativado acoplado, flange de 50mm. 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

50 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 45 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.

CONJ. 34,17R$                              82.008,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE



17 1600

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.

CONJ. 37,47R$                              59.952,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

18 3200

7202154867 - Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com filtro de

carvão ativado acoplado, flange de 70mm. 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

70 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 65 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.

CONJ. 34,17R$                              109.344,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

19 800

52020030 - Conjunto de urostomia sistema 2 peças, drenável, transparente, com flange de 60mm.

Sistema de 2 peças para Urostomia, composta por: Bolsa para estoma urinário, transparente,

confeccionada por 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, flange de

60 mm com sistema de encaixe com dupla trava de segurança. Com 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.

CONJ. 36,65R$                              29.320,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

20 1600

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.

CONJ. 35,71R$                              57.136,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

21 3200

52020033 - 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 a 65 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 70 mm, com sistema de

encaixe para bolsa com dupla trava de segurança

CONJ. 35,87R$                              114.784,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE



22 1600

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. 

UN. 36,54R$                              58.464,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (SENSURA) UNIDADE

23 480

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

microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, critrato de magnédio,

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

UN. 47,75R$                              22.920,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

24 480

7202154885 - Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático,

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

poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e carvão ativado. Podendo

permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho 10 x 12,5cm.

UN. 87,19R$                              41.851,20R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN G. b. Ag.) UNIDADE

25 480

7202154889 - 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.

UN. 49,23R$                              23.630,40R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN G. b. Ag.) UNIDADE

26 480

7202154890 - 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 10 x 10cm.

UN. 51,56R$                              24.748,80R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN G. b. Ag.) UNIDADE

27 480

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 

UN. 8,12R$                                3.897,60R$                 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (BACTIGRAS) UNIDADE

28 480

7202154870 - 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.

UN. 55,44R$                              26.611,20R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH&NEPHEW (ALLEVYN LIFE) UNIDADE

29 200

7202154871 - 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

UN. 74,54R$                              14.908,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN LIFE) UNIDADE

30 480

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$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN G. B.) UNIDADE



31 480

7202154945 - Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático, absorvente,

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

espuma de poliuretano, camada dispersiva composta de viscose e poliéster, camada de algodão e

poliacrilato de alta absorção e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 22 x

25cm.

UN. 98,00R$                              47.040,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (ALLEVYN LIFE) UNIDADE

32 450
7202154872 - Filme transparente de poliuretano semipermeável recoberto por adesivo acrílico,

não estéril, livre de látex. Rolo com aprox. 10 cm x10m.
TUB. 167,02R$                            75.159,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (OPSITE FLEXIFIX) UNIDADE

33 480

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 de tecido de granulação, lesões superficiais

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

TUB. 41,99R$                              20.155,20R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (SOLOSITE) UNIDADE

34 400

52020062 - Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de não tecido

saturado em solução de resina alcoólica. Filme permeável ao oxigênio e ao vapor úmido que

permite a transpiração da pele. Embalado individualmente em sache. 

UN. 3,69R$                                1.476,00R$                 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

35 400

72020061 - Lenço Removedor de Adesivo é usado para ajudar a remover os adesivos usados em

dispositivos para ostomia, como placas protetoras e bolsas, e em curativos hidrocolóides, que

permanecem aderidos à pele ao redor de um estoma ou ferida. composto de uma formulação a

base de   polímeros   de   silicone   composta   de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano   e Trisiloxano. 

UN. 5,27R$                                2.108,00R$                 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

36 1600

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.

UN. 8,09R$                                12.944,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

37 1600

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 até

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

fabricação/validade, lote e registro no MS.

UN. 14,88R$                              23.808,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (ALTERNA) UNIDADE

38 800

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

gelatina, dióxido de titânio, dióxido de silicio, conservantes, sem álcool na composição. Embalagem

60 grs.

UN. 65,00R$                              52.000,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

39 800
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$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

40 800

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

UN. 53,86R$                              43.088,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

41 800

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

FR 45,66R$                              36.528,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

42 800

7202154873 - Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido modificado) com

iodo (0,9% p/p) em uma pomada base de polietilenoglicol /poloxâmero. Ele remove barreiras,

possuindo uma ação dupla: antimicrobiana e de remoção do esfacelo do local da ferida. É indicado

para feridas exsudativas e infectadas. Embalado individualmente em tubos de alumínio contendo

20g. Estéril.

TUB. 173,39R$                            138.712,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH & NEPHEW (IODOSORB) UNIDADE

43 800

72020063 - Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na pele sem a

necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma barreira contra o

excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina. Composta de uma formulação

a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e

livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação da pele em pacientes sensíveis. Embalagem

individual, contém spray de 50 ml.

UN. 141,93R$                            113.544,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE

44 480

72020064 - Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de adesivo,

como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas, películas,

hidrocolóides, e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele. Apresentação de frasco com

150 ml estéril, com válvula para uso em qualquer posição, indolor, atraumático e não deixa resíduo.

Composto por silicone 100% avançado (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano), sem

conservantes e álcool. Embalagem individual, segura, contém um spray de 150 ml estéril, prazo de

validade, número do lote e procedência.

UN. 90,00R$                              43.200,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli COLOPLAST (BRAVA) UNIDADE



45 100

7202156046 - Canister é composto pelo coletor com a tampa soldada por ultra-

som, tubo de silicone, filtro antibacteriano e tubo coletor. No interior do coletor

há um solidificante que atua como agente gelificante para o exsudado.  O

coletor é permanentemente selado para minimizar o risco potencial do usuário,

ou qualquer outra pessoa, entrar em contato com o exsudado. O solidificante e

os filtros impedem que o líquido reflua, na direção da tubulação do dreno. O

dispositivo contém dois filtros, o filtro antimicrobiano e o filtro shut off (filtro

anti-refluxo). O primeiro está localizado na extremidade distal do tubo, sendo

que uma parte é conectada ao coletor através do tubo e a outra é conectada ao

equipamento. Esse filtro tem a função de filtrar contaminantes que estão sendo

drena-dos pelo sistema e de evitar que o exsudado entre em contato com a

máquina. Já o filtro shut off (filtro anti-refluxo) está localizado no ponto de

saída de ar no interior da tampa do coletor. Esse filtro impede que o ex-sudato

saia do coletor em direção ao equipamento.o canister deve ser conectado a

bomba de sucção através de conectores de ligação rápida, um clique indica que

a ligação está segura.  300 ml

UN. 490,00R$                            49.000,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH NEPHEW UNIDADE

46 100

7202156047 - Canister é composto pelo coletor com a tampa soldada por ultra-

som, tubo de silicone, filtro antibacteriano e tubo coletor. No interior do coletor

há um solidificante que atua como agente gelificante para o exsudado.  O

coletor é permanentemente selado para minimizar o risco potencial do usuário,

ou qualquer outra pessoa, entrar em contato com o exsudado. O solidificante e

os filtros impedem que o líquido reflua, na direção da tubulação do dreno. O

dispositivo contém dois filtros, o filtro antimicrobiano e o filtro shut off (filtro

anti-refluxo). O primeiro está localizado na extremidade distal do tubo, sendo

que uma parte é conectada ao coletor através do tubo e a outra é conectada ao

equipamento. Esse filtro tem a função de filtrar contaminantes que estão sendo

drena-dos pelo sistema e de evitar que o exsudado entre em contato com a

máquina. Já o filtro shut off (filtro anti-refluxo) está localizado no ponto de

saída de ar no interior da tampa do coletor. Esse filtro impede que o ex-sudato

saia do coletor em direção ao equipamento.o canister deve ser conectado a

bomba de sucção através de conectores de ligação rápida, um clique indica que

a ligação está segura. 800 ml

UN. 1.000,00R$                        100.000,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH NEPHEW UNIDADE

47 200

7202156048 - Kit constituído de espuma em 100% poliuretano  especifico para

contato com a lesão, filme de poliuretano translúcido, extensível, impermeável à

água e vapor permeável, com adesivo acrílico, apresenta duas barras de

manipulação em polipropileno para isolamento do curativo e fixação,  sistema

de  dreno suave com duas vias: uma via de areação constituída de espuma de

poliuretano totalmente flexível para absorção  e uma via de absorção de

exsudato em forma de arco em seu interior que da consistência a drenagem e

não colapsa mesmo sob alta pressão, totalmente macio e flexível o que permite

não causar nenhum ponto de pressão evitando lesão por dispositivo medico e

também evita  o impedimento da entrega da tpn quando pressionado, disco de

areação e sistema de conexão rápida ao reservatório. Fornecido estéril por

óxido de etileno. Tamanho das espumas 10x8x3cm

UN. 650,00R$                            130.000,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH NEPHEW UNIDADE

48 200

7202156049 - Kit constituído de espuma em 100% poliuretano  especifico para

contato com a lesão, filme de poliuretano translúcido, extensível, impermeável à

água e vapor permeável, com adesivo acrílico, apresenta duas barras de

manipulação em polipropileno para isolamento do curativo e fixação,  sistema

de  dreno suave com duas vias: uma via de areação constituída de espuma de

poliuretano totalmente flexível para absorção  e uma via de absorção de

exsudato em forma de arco em seu interior que da consistência a drenagem e

não colapsa mesmo sob alta pressão, totalmente macio e flexível o que permite

não causar nenhum ponto de pressão evitando lesão por dispositivo medico e

também evita  o impedimento da entrega da tpn quando pressionado, disco de

areação e sistema de conexão rápida ao reservatório. Fornecido estéril por

óxido de etileno. Tamanho 20x13x3cm

UN. 883,67R$                            176.734,00R$            AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli SMITH NEPHEW UNIDADE



49 200

7202156050 - Antisséptico de uso tópico formulado com polihexanida e alfa-

bisabolol, auxilia na remoção completa da sujeira e os restos de feridas

crônicas, úlceras de pele e escoriações, mesmo quando as superfícies são de

difícil acesso (dobras da pele, ou seja, fissuras e bolsos ferida), e pode ser

usado para limpar e amaciar revestimentos ferida incrustada. Frasco em spray

contendo 500ml

UN. 102,50R$                            20.500,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli AQUASEPT  WALKMED UNIDADE

50 200

7202156051 - Rede tubular elastica calibre 3 ( 21 mm) para fixação de

curativo, composto de 24% de elastodieno (recoberto com poliamida) e 76% de

poliamida, hipoalergênico, tipo malha com entralaçamento uniforme e fixo dos

fios, com elasticidade adequada e com identificação de tarja na cor amarelo,

código de referência rte 3,0-10 . Embalagem com 10 metros em descanso,

obedecendo as normas do inmetro, peso aproximado 0,157 kg. 

UN. 170,00R$                            34.000,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli POOLFIX UNIDADE

51 200

7202156052 - Rede tubular elastica calibre 4 ( 23 mm ) para fixação de

curativo, composto de 24% de elastodieno (recoberto com poliamida) e 76% de

poliamida, hipoalergênico, tipo malha com entralaçamento uniforme e fixo dos

fios, com elasticidade adequada e com identificação de tarja na cor marrom,

código de referência rte 4,0-10. Embalagem com 10 metros em descanso,

obedecendo as normas do inmetro, peso aproximado 0,197 kg.

UN. 190,00R$                            38.000,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli POOLFIX UNIDADE

52 200

7202156053 - Rede tubular elastica calibre 5 ( 29 mm ) para fixação de

curativo, composto de 24% de elastodieno (recoberto com poliamida) e 76% de

poliamida, hipoalergênico, tipo malha com entralaçamento uniforme e fixo dos

fios, com elasticidade adequada e com identificação de tarja na cor verde

escuro, código de referência rte 5,0-10. Embalagem com 10 metros em

descando, obedecenso as normas do inmetro, peso aproximado 0,211 kg

UN. 220,00R$                            44.000,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli POOLFIX UNIDADE

53 200

7202156054 - Rede tubular elastica calibre 5,5 (33 mm ) para fixação de

curativo, composto de 24% de elastodieno (recoberto com poliamida) e 76% de

poliamida, hipoalergênico, tipo malha com entralaçamento uniforme e fixo dos

fios, com elasticidade adequada e com identificação de tarja na cor rosa, código

de referência rte 5,5-10. Embalagem com 10 metros em descanso, obedecendo

as normas do inmetro, peso aproximado 0,231 kg.

UN. 233,50R$                            46.700,00R$              AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELIli POOLFIX UNIDADE


