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Contato: Marcos Gabriel    Telefone: (12) 3123-2900 Ramal: 2924 

MATERIAIS PARA DOAÇÕES 

MATERIAL DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Álcool 70% 
Frasco de 1000 ml contendo data de fabricação e validade mínima 
de 2 anos, o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 

Álcool Gel 
70% 

Refil do álcool gel 70% - 800 ml compatível com saboneteira de 
parede sobreposta com acionamento por válvula de borracha 

Avental 
Descartável 

Falso tecido (100% polipropileno), gramatura 50 comp. mínimo 
1.20cm; acabamento em overlock, com manga longa, decote com 
viés, um par de tiras na cintura e decote para amarrar; embalado em 
material que garanta a integridade do produto, o produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente. 

Capote 
Cirúrgico 

Material não tecido cor verde textura 3 camadas gramatura 45 g/m2 
esterilidade não estéril características adicionais manga longa punho 
sanfonado com prendedor no dedo tipo impermeável descartável 
embalado em material que garanta a integridade do produto, o 
produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 

Frasco 
Borrifador 
(100 ml) 

Frascos em plástico vazios de 100 ml modelo cilíndrico com válvula 
Spray do tipo gatilho, para pulverização do liquido. 

Gorro 
cirúrgico 

Indicada para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há 
necessidade de alta limpeza. Como características têm-se: 
fabricação em tecido 100% polipropileno, material resistente e 
confortável, elástico para vedação, produto não estéril e para uso 
único, individual, descartável e na cor branca. 
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Luva 

Desenvolvidas para a proteção do profissional de saúde nos 
procedimentos não invasivos, assim como para profissionais da área 
alimentícia, estética, frigoríficos, trabalhos domésticos, indústria, 
limpeza, e outros, durante procedimentos que não entrem em 
contato com fluídos corpóreos possíveis de contaminação. É 
transparente, sem pó, produto não estéril, fabricada em PVC, 
aprovada pelo Ministério da Saúde (tem C.A), sendo essas: não 
estéril fabricada em PVC incolor, isenta de pó, ambidestra, atóxica e 
apirogênica; descartável e de uso único. 

Macacão 

Confeccionado em não tecido de polipropileno com camada de filme 
de polietileno de alta densidade, fechamento frontal através de zíper 
e pala protetora, elástico no capuz, mangas e tornozelos, costuras 
reforçadas. Proteção do tronco, membros superiores e membros 
inferiores do usuário contra risco de origem química. 

Máscara 
cirúrgica 

Desenvolvida para a proteção do profissional da saúde contra as 
patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de 
fluídos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. 
Máscara cirúrgica em TNT 60g, tripla camada. Com elástico; tripla 
camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração 
bacteriana) maior que 95%; tiras super resistentes de 40 cm de 
comprimento; clipes nasal de 14 cm de comprimento; Solda por 
ultrassom; cor branca; produto com validade. 

Propé 

Sapatilha descartável, de uso único e não estéril. Confeccionado em 
malha (35% poliéster e 65% algodão), com solado liso, sem costura 
e com elástico na extremidade, envolvendo todo o calçado. Seu uso 
é indicado em áreas controladas, para proteção do ambiente e do 
usuário, na realização de procedimentos assépticos. 

Haste Swab 

Haste para Coleta; Em Poliestireno e Cabeça Em Rayon; Com 
150mm de Comprimento (incluindo Haste e Ponta); Possui Uma 
Ponta de Fibras de Rayon, Macia, Anatômica e Atóxica; Swab para 
Coleta de Secreções; Esterilizado Por Radiação Gama; 
Acondicionado Em Embalagem Individual; Rotulo Com Nº. de Lote, 
Data de Fabricação/validade e Procedência. 

Tubo tipo 
Falcon 

Tubo em Polipropileno; Tipo Falcon, graduado; com parede de 
espessura uniforme; incolor; com fundo cônico; tampa de Rosca; 
Capacidade de 15 Ml; estéril e descartável; para Centrifuga; 
autoclavel a 120 Graus Celsius Por 15 Minutos; acondicionada em 
embalagem reforçada e apropriada. 

 


