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00030982

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA ESMALTE E
DENTINA FRASCO COM 6G

descrição:
- primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool,
frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações, menor espessura
de película, em torno de 7 um, sistema adesivo com nanotecnologia,
cargas que proporcionam uma excelente adesão a dentina e ao esmalte,
adesivo com 10% em peso de carga (nanoparticulas de sílica com
tamanho de 5 nanometros), em virtude do pequeno tamanho da carga, não
é necessário agitar o frasco antes de uso, menor sensibilidade técnica,
menor sensibilidade pós-operatória, frasco com tampa flip top – frasco de
6 ml.

6.850,0050 137,00FR00001

00001586
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES
embalagem: frasco com 01 litro.

336,9030 11,23FR00002

00028127
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA30 G
caixa com 100 unidades

5.073,00100 50,73CX00003

00030983
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA 30 G 30X0,3 - CAIXA COM
100

508,0010 50,80CX00004

00021177

ALCOOL FINO 70% - FRASCO DE 1000ML
alcool, nome produto: alcool etilico hidratado 70% inpm,
formula: 70% p/p (inpm) correspondente a 77% v/v (gl),
teor/dosagem: 70 %, aspecto: liquido - incolor, embalagem:
acondicionado em frasco plastico com tampa rosqueavel,
com lacre e capacidade para 1000ml, rotulagem:
identicacao, nº de lote, data de fabricacao, validade,
procedencia e registro na anvisa, certificacao: com
certificado de analise, unidade de fornecimento: frasco 1
litro

3.276,00300 10,92FR00005

00011036

ALGODAO HIDROFILO RL 500 G
algodao, tipo: hidrofilo, propriedades fisicas: 100%
algodao alvejado, inodoro, isento de amido, macio, boa
absorcao, cor: branca, confeccao: com fibras longas, em
camadas sobrepostas e uniformes, apresentacao: enrolado em papel
apropriado em toda a sua extensao,
embalagem: acondicionado em material que garanta a
integridade do produto, rotulagem: devera conter
identificacao do material, dados fabricante/importador,
numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais
instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001,
anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de
acordo com legislacao atual vigente, unidade de
fornecimento: pacote 500 gramas

2.107,20120 17,56RL00006

00012878 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250 ML (BRANCA) 60,0010 6,00UN00007

00027065 ALVEOLEX   CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS -  FRASCO 980,0020 49,00FR00008

00020551
AMALGAMA EM CAPSULA
contendo uma porção - pote com 500 unidades 30.773,4020 1.538,67POTE00009

00031922

AMALGAMADOR
descrição:
para trituração de materiais restauradores encapsulados. com mistura
exata e
consistente, silencioso e com baixa vibração, compatível com todas as
cápsulas, com identificador de instabilidade na corrente elétrica e função
de
desligar, bivolt, com temporizador.

2.460,002 1.230,00UN00010
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00027067 ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA
e fenilefrina 2% caixa com 50 tubetes de vidro 1:100.000

27.800,00200 139,00CX00011

00020552
ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE MEPIVACAINA
cloridrato de mepivacaína à 3% sem vasoconstritor caixa com 50 tubetes

3.453,4020 172,67CX00012

00016682
ANESTESICO TOPICO EM GEL 12 GR
pote com 12 gr sabor pina colada 953,00100 9,53UN00013

00020585 APLICADOR DESCARTAVEL FINO - EMBALAGEM COM 100 UND 1.261,5050 25,23FR00014

00031923

AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SOB PRESSAO
descrição:
com desaeração e despressurização automática, tampa e câmara em aço
inox
que facilite a limpeza, com 3 bandejas em alumínio anodizado, 21 sistemas
de
segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de
cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência,
sistema de ajuste de altitude para diversas regiões, potência 1.600 watts
voltagem bivolt automático frequência 50/60 hz. com capacidade para 21
litros.

12.768,993 4.256,33UN00015

00025866

AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO
avental procedimento hospitalar; material: tecido nao tecido sms, 100%
polipropileno %; uso: descartavel; manga: manga longa; tamanho: tamanho
grande; cor: branco; gramatura: 30 g/m²; fechamento: par de amarrilhos
costas e cintura; esterilidade: nao esteril; embalagem: embalagem
individual em saco plastico transparente; rotulagem: devera conter
identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie,
condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao
rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores;
caracteristicas adicionais: barreira microbiana comprovada por laudo de
bfe e vfe, hipoalergenico, manga punhos com elastico, sistema de ajuste e
fixacao atraves de dois pares de amarrilhos nas costas e cintura; norma:
nr 6 - ministerio do trabalho e emprego - mte; certificado aprovacao - ca:
registro anvisa e certificado de aprovacao - ca emitido pelo mte;
legislacao: de acordo com legislacao atual vigente; unidade de
fornecimento: unidade

5.490,001500 3,66UN00016

00027071
BROCA CARBIDE  ESFERICA N  3
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades 1.851,5050 37,03CX00017

00027073
BROCA CARBIDE  ESFERICA N  6
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades

1.851,5050 37,03CX00018

00019254 BROCA CARBIDE - FG ALTA ROTACAO N  329 1.100,0050 22,00UN00019

00027070
BROCA CARBIDE ESFERICA N  2
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades

1.851,5050 37,03CX00020

00027072
BROCA CARBIDE ESFERICA N  4
para contra ângulo com 22,5 mm caixa com 06 unidades

1.851,5050 37,03CX00021

00016680
BROCA ZEKRYA
fg 151 z - 32mm 2.129,2040 53,23UN00022

00027084 CARBONATO HIDROGENADO DE SODIO PARA PROF 210,0010 21,00UN00023

00022559
CARBONO EM FILME PARA ARTICULACAO.
usado para registro da articulação das superfícies oclusais e proximais.
embalagem  com 140 folhas.

2.664,0030 88,80UN00024

00020581

CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO - KIT
- kit pasta base com 13g, 01 pasta catalisadora com 11g biocompátivel,
não contém eugenol e não inibe a presa de resinas fotopolimerizáveis,
coloração semelhante a dentina com registro na anvisa.

2.500,0050 50,00KIT00025

00020578 CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL 1.154,6020 57,73KIT00026
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material restaurador intermediário, a base de óxido de zinco e eugenol,
reforçado por polímero, kit contendo  pó em frasco de 38g e liquido com
15ml

00031934

COLGADURA ODONTOLOGICA PARA FILME RAIO X
descrição:
individual, em aço inox, resistente, para revelar e fixar películas
radiográficas
intra-orais.

76,9515 5,13UN00027

00031913

CONTRA-ANGULO

descrição:
acoplamento intramatic, giro livre de 360 graus, spray externo.
utiliza brocas de 2,35 mm e de alta rotação de 1,6 mm com mandril.
esterilizável em autoclave até 135 graus, mínimo de 5000 rpm e máximo de
20.000 rpm.

3.506,305 701,26UN00028

00027089
CUNHA ANATOMICA DE MADEIRA
sortidas coloridas envelope com 100 unidades

648,0020 32,40ENV00029

00020575

DETERGENTE ENZIMATICO
detergente enzimático, com ph neutro: atóxico, não irritante para a pele e
mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou
credenciados), não corrosivo e biodegradável, com pelo menos 04
(quatro) enzimas - protease, amilase, carbohidrase e lípase, utilizado para
remover sangue e fluídos corpóreos de materiais de aço inoxidável, látex,
silicone, pvc, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras,
ranhuras, articulações e luz dos objetos. registrado de acordo com a rdc
nº 55 de 14 de novembro de 2012. devem possibilitar o uso manual e em
lavadoras automáticas e ultrassônicas, não espumante, apresentando
eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante.
deverá apresentar, junto com a proposta de preços, laudos de
estabilidade enzimática para protease e amilase, laudo de ph do produto
puro e na diluição de uso e laudo de estabilidade acelerado ou de longa
duração dado por laboratório credenciado à anvisa (reblas). embalagem
resistente, trazendo externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e
número de registro no ministério da saúde. o fabricante deve declarar as
concentrações enzimáticas, modo de preparo da solução de uso, prazo
de validade desta solução e tempo de imersão dos objetos de trabalho. o
prazo de validade mínimo do detergente antes da diluição deve ser de 12
(doze) meses a partir da data de entrega. o produto ofertado deverá ser
embalado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade com
o uso. rotulado de acordo com a legislação em vigor. embalado em
frascos de 5 litros. o valor da proposta será julgado proporcionalmente de
acordo com a diluição do produto devendo constar na proposta uma única
marca e a diluição do produto em ml/l.

3.968,7030 132,29UN00030

00014623
ESCOVA ROBSON NYLON
para contra ângulo cor branca, ponta reta.

341,00100 3,41UN00031

00014624 ESPELHO PLANO N  05 913,00100 9,13UN00032

00031935

FILME RADIOGRAFICO DENTAL ADULTO
descrição:
filme radiográfico periapical, medindo 3 cm x 4 cm, simples, plano, com
uma
camada de proteção e outra de suporte, que ofereça imagem de boa
qualidade.
revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando
um
conjunto flexível. embalado em caixas com 150 películas. contendo data
de
fabricação, validade, nº de lote e número de registro no ministério da

3.150,0015 210,00CX00033
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saúde.

00031908

FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0 MT

descrição:
fio de sutura agulhado nylon 4.0 mt ½ agulha 1.5 cm – triangular –
embalagem individual – caixa com 24 unidades.

478,1010 47,81CX00034

00001616
FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA PRETA TRANCADA N  3-0
agulha 3-0 17 mm 1/2  tipo triangular, embalagem individual - caixa com 24
unidades.

2.424,0050 48,48CX00035

00020576 FIO DENTAL COM 500 METROS 327,2020 16,36UN00036

00027098 FITA MATRIZ METALICA ROLO - TAMANHO 7X0,07X5M 122,1030 4,07RL00037

00020582 FITA MATRIZ METALICA TAMANHO 7 X 0,05 X 5M 125,4030 4,18RL00038

00031936

FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS
descrição:
solução fixadora para radiografia pronta para uso em processo manual,
embalado em frasco com aproximadamente 475 ml, trazendo
externamente os
dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade.

465,0030 15,50UN00039

00023470
FLUOR GEL NEUTRO,
sabor morango, frasco 200ml

931,00100 9,31FR00040

00001611 FORMOCRESOL - FRASCO DE 10 ML 294,0030 9,80FR00041

00031921

FOTOPOLIMERIZADOR PARA RESINAS COMPOSTAS
descrição:
para fotopolimerizar resinas compostas, adesivos e cimentos de ionômero
de
vidro, com tempos de aplicação disponíveis de 5, 10 e 20 segundos, com
bip
sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação, tempo máximo de
uso
continuo: 300 segundos, led indicativo com bip sonoro do tempo
decrescente, bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de
alimentação entre 100v - 240v (50/60hz), desligamento automático ao final
do tempo solicitado, corpo da caneta constituído em abs, radiômetro
interno automático. mantém estabilizada a potência de luz. ponteira de
fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de
luz), autoclavável a 134ºc e com giro de 360º.

3.253,342 1.626,67UN00042

00020550
GEL DE ACIDO FOSFORICO  A 37%
embalagem com 03 seringas de 2,5 ml cada, com 03 ponteiras para
aplicação.

722,00100 7,22UN00043

00027103 HEMOSTOP FRASCO 10 ML 1.047,0030 34,90FR00044

00031944
HIDROXIDO DE CALCIO PRO-ANALISE
frasco com 10 gramas

239,0010 23,90FR00045

00032811

INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE
indicador biologico para monitorização de processo de esterelização a
vapor; adequado para temperatura de 121 ºc a 134 ºc; resultado de 8 a
24 horas; validade de 2 anos a partir da data de fabricação; disco de
papel contendo população microbiana; etiqueta com campo de
identificação e indicador que muda de cor após o processo; ampola de
vidro contendo meio de cultura; tampa permeável ao vapor com filtro
hidrofóbico; embalagem com 10 unidades.

3.960,0020 198,00CX00046

00019286
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO
kit com 01 pó de 10 gr na cor a2 e 01 liquido de 8 ml.

4.450,0050 89,00KIT00047
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00031914

KIT ODONTOLOGICO ADULTO

descrição: escova dental adulto + creme dental de 90 gramas com flúor +
fio dental de 25 metros.
embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte
final a definir com a secretaria municipal de saúde.

10.980,002000 5,49KIT00048

00031915

KIT ODONTOLOGICO INFANTIL

descrição: escova dental infantil + creme dental de 90 gramas com flúor +
fio dental de 25 metros.
embalagem: sacolas com nome da prefeitura municipal de iúna/es e arte
final a definir com a secretaria municipal de saúde.

12.200,002000 6,10KIT00049

00031911
LAMINA PARA BISTURI N  12

descrição: caixa com 100 unidades
470,0010 47,00CX00050

00027108 LAMINA PARA BISTURI N  15C   CAIXA COM 100 UNIDADES 470,0010 47,00CX00051

00020502 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 552,00300 1,84PAR00052

00009090 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 552,00300 1,84PAR00053

00021679
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO PP
cx com 100 und.

10.725,00500 21,45CX00054

00000668
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UND
em latex - 50 pares

10.715,00500 21,43CX00055

00000669
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/ 100 UND
em latex - 50 pares

21.780,001000 21,78CX00056

00031939

MASCARA DESCARTAVEL
descrição:
máscara cirúrgica com elástico, cor branca, confeccionada com duas
camadas de tnt,
dupla proteção com uma camada interna de filtro melblown (efb 95,8%)
com clip nasa.
embalagem: caixa com 50 unidades.

1.190,00100 11,90CX00057

00031912

MICROMOTOR

descrição:
acoplamento bordem spray para refrigeração por condução interna.
esterilizável em autoclave até 135 graus, mínimo de 5000 rpm e máximo de
20.000 rpm, sistema universal intramatic.

3.640,705 728,14UN00058

00032812
MINI INCUBADORA BIOLOGICA
capacidade para incubar de 4 a 6 indicadores biológicos; temperatura
máxima de 60 ºc para incubação; garantia de 2 anos; bivolt.

3.232,4010 323,24UN00059

00031938

OCULOS DE PROTECAO
descrição:
lentes em policarbonato com tratamento anti-riscos, abas laterais de
proteção,
hastes reguláveis. acompanha cordão de segurança, com
anti-embaçante.
embalado individualmente em plástico.

51,805 10,36UN00060

00027120
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/  ALTA E BAIXA ROTACAO
com bico borden – frasco com 200ml

1.104,0030 36,80FR00061

00027121 PARAMONO CLOROFENOL FRASCO COM 10ML 318,0020 15,90FR00062

00001617
PASTA PROFILATICA COM FLUOR - 90GR
sabor tutti fruti com flúor bisnaga com 90gr

728,0050 14,56UN00063

00020586 PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE CHAMA 1.859,8020 92,99CX00064
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com mandril para polimento de resina - caixa com 8 unidades

00020587
PONTA DE BORRACHA ABRASIVA NO FORMATO DE DISCO
com mandril para polimento de resina - caixa com 08 unidades

1.788,4020 89,42CX00065

00031920

PONTA DE ULTRASSOM UNIVERSAL N  5
descrição:
com rosca externa, para aparelho removedor de tártaro sonic borden tipo
kavo.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo kavo.

5.941,8030 198,06UN00066

00027125 PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1015 416,5050 8,33UN00067

00027127 PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1022 416,5050 8,33UN00068

00027128 PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1024 416,5050 8,33UN00069

00027129 PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1031 416,5050 8,33UN00070

00027130 PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  1046 416,5050 8,33UN00071

00030992 PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO FG N  3118 F 416,5050 8,33UN00072

00032813 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO 3118 F 416,5050 8,33UN00073

00011980 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  1012 416,5050 8,33UN00074

00011982 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  1014 416,5050 8,33UN00075

00011984 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  1016 416,5050 8,33UN00076

00020559 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  1034 416,5050 8,33UN00077

00020560 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  1045 416,5050 8,33UN00078

00020563 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  2135 F 416,5050 8,33UN00079

00020568 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  3168 F 416,5050 8,33UN00080

00020570 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  3195 F 416,5050 8,33UN00081

00020571 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N  4138 416,5050 8,33UN00082

00025868 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1011 416,5050 8,33UN00083

00025870 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1032 416,5050 8,33UN00084

00025867 PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG N 1033 416,5050 8,33UN00085

00031927

PONTA PARA ULTRASSOM CAVFLEX 6000 - MODELO DENTFLEX
descrição:
ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e
autoclavável.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dentflex

6.240,0020 312,00UN00086

00031925

PONTA PARA ULTRASSOM JET SONIC US - MODELO GNATUS
descrição:
ponta para ultrassom com rosca interna, universal, de aço inox e
autoclavável.

1.917,4010 191,74UN00087
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obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo gnatus.

00031928

PONTA PARA ULTRASSOM PROFI NEO US - MODELO DABI
descrição:
ponta para ultrassom com rosca externa, universal, de aço inox e
autoclavável.
obs. o setor odontológico já possui o aparelho do modelo dabi atlante

1.966,8010 196,68UN00088

00027136 POTE DAPEN VIDRO 106,0020 5,30UN00089

00000642 POTE DAPPEN DE PLASTICO 110,0020 5,50UN00090

00031933

PROTETOR PARA TIREOIDE
descrição:
protetor de borracha plumbifera, quimicamente esterilizável, lavável, para
profissionais que atuam no raio x, com proteção mínima equivalente de
0,35
mm de chumbo, para adulto, 57 cm comprimento, 10 cm largura, cor azul,
embalado em material que garanta a integridade do produto, constando
externamente marca comercial, procedência de fabricação, legislação
conforme certificação ca.

399,202 199,60UN00091

00028120

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA

descrição:

cor a1 esmalte – composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma),
bis(ema), udma e tegdma, as cargas são uma cuidadosa combinação de
vidro de bário – alumínio silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de
silício, canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e
pigmentos, o compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga
inorgânica microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

1.838,0040 45,95UN00092

00028121

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A2
ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma), bis(ema), udma e
tegdma, as cargas são uma cuidadosa combinação de vidro de bário –
alumínio silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e
pigmentos, o compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga
inorgânica microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

1.838,0040 45,95UN00093

00028122

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3
ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma), bis(ema), udma e
tegdma, as cargas são uma cuidadosa combinação de vidro de bário –
alumínio silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e
pigmentos, o compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga
inorgânica microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração

1.838,0040 45,95UN00094
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direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

00028123

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR A3,5
ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma), bis(ema), udma e
tegdma, as cargas são uma cuidadosa combinação de vidro de bário –
alumínio silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e
pigmentos, o compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga
inorgânica microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

1.378,5030 45,95UN00095

00028125

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR OPACO
A2 DENTINA

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma), bis(ema), udma e
tegdma, as cargas são uma cuidadosa combinação de vidro de bário –
alumínio silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e
pigmentos, o compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga
inorgânica microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

919,0020 45,95UN00096

00031909

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL MICROHIBRIDA COR OPACO
A3 DENTINA

descrição:
composta de uma matriz monomérica contendo bis-gma, bis-ema, udma e
tegdma. as cargas são combinação de vidro de bário-alumínio silicato
silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício, canforquinona com
fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e pigmentos, o compósito
apresenta partículas na faixa de 40 nm a 3 microns com tamanho médio de
partícula de 0,5 micron, conteúdo total de carga em peso de 78,5 a 79,8%
e volume de 57 a 58% de carga inorgânica microhibrida, fotopolimerizável
indicada para restauração direta de dentes anteriores e posteriores.
embalagem: seringa com 4 g.

919,0020 45,95UN00097

00028124

RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVELMICROHIBRIDA COR A4
ESMALTE

descrição:

composta de uma matriz monomérica contendo bis(gma), bis(ema), udma e
tegdma, as cargas são uma cuidadosa combinação de vidro de bário –
alumínio silicato silanizados e nanoparticulas de dióxido de silício,
canforquinona como fotoiniciador, aceleradores, estabilizantes e
pigmentos, o compósito apresenta particulas na faixa de 40nm a 3,0
microns com tamanho médio de particula de 0,5 microns, conteúdo total de
carga em peso de 78,5 a 79,8% e volume de 57 a 58% de carga
inorgânica microhibrida, fotopolimerizável, indicada para restauração
direta de dentes anteriores e posteriores.  seringa com 4 gr

919,0020 45,95UN00098

00031937
REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS
descrição:
solução reveladora para radiografia pronta para uso em processo manual,

462,0030 15,40UN00099
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contendo água, hidroquinona na concentração de 2 a 3%, embalado em
frasco
leitoso com aproximadamente 475 ml, trazendo externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote e prazo de validade.

00025873
ROLETE DE ALGODAO
com numeração, nº 01 - pacote com 100 unidades.

1.885,00500 3,77PC00100

00023806

ROLO ESTERILIZACAO TERMO SELANTE 150 MM X 100 M,
embalagem tubular, para esterilização a vapor em autoclave e gás óxido
de etileno, em papel grau cirúrgico e filme laminado. com indicador do
processo de esterilização e sistema triplo de selagem.

2.410,5030 80,35RL00101

00023807

ROLO ESTERILIZACAO TERMO SELANTE 200 MM X 100 M,
embalagem tubular, para esterilização a vapor em autoclave e gás óxido
de etileno, em papel grau cirúrgico e filme laminado. com indicador do
processo de esterilização e sistema triplo de selagem.

3.417,0030 113,90RL00102

00027148 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE EM SACHE 866,5050 17,33UN00103

00027149 SACA-BROCAS PARA ALTA ROTACAO   AR 595,3010 59,53UN00104

00031924

SELADORA COM ALCA DE PRESSAO PARA SELAGEM
descrição:
com proteção térmica que evita acidentes. depois de aquecida, selamento
instantâneo em apenas 5 segundos. chassi metálico de aço com
tratamento
anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança,
qualidade e
durabilidade ao produto. área de selagem em aço inox. aquecimento
uniforme
em toda área de selagem. 30 cm x 12 mm contínuos de área de selagem e
área selada 25 cm x 10 mm. acionamento e controle de temperatura por
potenciômetro. temperaturas de 35° a 230°. sela plástica e papel grau
cirúrgico, bivolt, frequência: 50hz / 60hz.

4.800,004 1.200,00UN00105

00014664
SELANTE OCLUSAL DE FOTOPOLIMERIZAVEL
em seringa de 2,5 ml - unidade

2.031,0050 40,62UN00106

00027153
SUG CLEAN
solução desinfetante para limpar sugador – frasco com 01 litro 2.000,0050 40,00FR00107

00001614 SUGADOR DESCARTAVEL DE SALIVA COM 40 UNIDADES 2.805,00500 5,61PC00108

00020595 TIRA DE LIXA DE ACO PARA AMALGAMA EMBALAGEM COM 12 UND 740,0050 14,80CX00109

00027155
TIRA MATRIZ DE POLIESTER PRE-CORTADA
tamanho 0,05x10x100 mm – caixa c/ 50 unidades

293,5050 5,87CX00110

00027156
TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA
caixa com 150 unidades

1.533,5050 30,67CX00111

00027157

TOUCA DESCARTAVEL GORRO SANFONADA

descricao:
- com elástico,
- cor branca,
- gramatura 30 gr,
- com a finalidade de uso de cobrir a região craniana ou couro cabeludo
-  embalagem com 100 unidades

284,1030 9,47PC00112

00027158
VERNIZ CAVITARIO
frasco c/ 10ml

165,8010 16,58FR00113

00027159
VERNIZ DE FLUORETO DE SODIO A 5%
bisnaga de 10ml

181,705 36,34UN00114

293.829,48
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