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•-14/10/2(117 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalhes do Produto

RACHEL DE SA BARRETO CALLOU-ME

01.395.137/0001-55

SUPORTE PARA SORO

Autorização 8.05.896-4

iviodelo Produto Médico

TM058-Suporte para soro

TM059-Suporte para soro com haste regulável

TM060-Suporte para soro de parede

Nome Técnico

Registro

Processo

S

Origem do Produto

Classificação de Risco

Vencimento do Registro

uporte Para Soro

80589649010

25351.049677/2010-41

• FABRICANTE: RACHEL DE SA BARRETO CALLOU-ME - BRASIL

I • BAIXO RISCO

VIGENTE

Voltar

A

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351049677201041/?cnpj=01395137000155 1/1
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MÓVEIS HOSPITALARES

fhttD://www.tubomecl.com.brA

Mesa para exame
clínico acoíchoada

Descrição

Estrutura tubular com pintura

eletrostática antimicroblana após

tratamento antiferrugem, cabeceira

regulável através de cremaiheira,

leito estofado revestido em courvin,

pés revestidos com ponteira

plásticas. Pernas desmontáveis

para melhor transporte e

armazenamento e de rápida e fácil

montagem, parafusos para fixação

das pernas inclusos. (ANVISA:

80589649001).
Adicionar para Orçamento

(httD:/Awww.tubomed.com.br/lndex.DhD/orcamento/a^|ly|í^Í^ p g j g

•  Com ou sem rodízios

•  Cores de napa variadas

•  Suporte para lençol

descartável

•  Suporte para soro

•  Suporte para soro cromado

Dimensões

1,80 X 0,55 X 0,80 m.

iFIsN»

(httD://www.twitter.cof fedi

íhttD://www.facebook.com/Tubomed1

copyright © 2012 Tubomed - Móveis Hospitalares - Desenvolyi

íhttD://www.estevaonunes.com.br1 - Svstem Autonomv íhtti

or SA Tecnologia

roaeriofilho.comi
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14/10/2817 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalhes do Produto

RACHEL DE SA BARRETO CALLOU-ME

01.395.137/0001-55

MESA PARA EXAMES CLINICOS

Autorização 8.05.896-4

Modelo Produto Médico

TM046

TM047

TM048

TM049

Nome Técnico

Registro

Processo

Origem do Produto

Classificação de Risco

Vencimento do Registro

Mesa para Exame

80589649001

25351.049695/2010-26

• FABRICANTE: RACHEL DE SA BARRETO CALLOU-ME - BRASIL

I - BAIXO RISCO

VIGENTE

Voltar

https;//consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351049695201026/7cnpj=01395137000155 1/1



CNPJ. 04.679.119'0001 -93 - Insc. Est.: 20.GS9.689-0 ■ CNAE: 51 45-4,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA

REF.;PREGÃO PRESENCIAL N°00063/2017

OBJETO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETROS E ELETRÔNICOS, MEDICO HOSPITALARES REFERENTE AS
PROPOSTAS DE N" 11429.813000/1120-01 E 11429.813000/1120-01 RESPECTIVAMENTE DO MINISTÉRIO DA SAÜDE
PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÜDE DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO.

F^PONENTE: CRM COMERCIAL LTDA - CNPJ N'04.679.119/0001-93

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo;

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO MARCA UNIDADE
QÜANTID

ADE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

1

AR CONDiCiONADO TIPO SPLIT - de 10.000 a 12.000

BTUS - cx)m controle remoto, 220V com consumo

máximo de 1050W, temperatura mínima 18 graus; com

as funções Sleep e Swing, com classificação de
consumo A.

Agratto

R410
Und 8

1.574,00 12.592,00

CM

BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO -

Especificação técnica: Com Bandeja Removível;

Termostato Regulável; Voltagem de 220V; Vazão

aproximada 2,5 litros por minuto; Tipo; Coluna;

Quantidade de Torneiras: 2 Temperatura da Água; 2

Masterfrio

MF-40
Und 2

577,00 1.154,00

3

GELADEIRA/REFRIGERADOR DOMÉSTICO com

capacidade 280 litros; congelador com poria e sistema
frost free.

Cônsul

CRB35
Und 1

1.890,00 1.890,00

4

ASPIRADOR CIRÚRGICO de secreções com carrinho
capacidade até 3 litros, tipo cirúrgico, capacidade frasco
coletor 2 frascos plástico minimo 2,5 litros autociaváve
graduado em alto relevo, com suporte duplo suspenso
potência

Inalamed/

/\spiratex

6003-02

Uncí^^ 1

imGO 1.960,00

Página 1

RUA GAL. GUSTAVO COtoEIRO DE FAR1AS,^459 - PETRÒPOLISÍ CEP 5joE-mÃílT: crinlicitacoes01@àma'l-com I crmlÍcitacoes@yah
crmcotacoes®hotmail.com / crmcomeraai.

rEL; (84) 3211-7625 ■ FAX.: 3201-9163
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inanceiro@hoimail.com



:-NPJ: 04.679.119;0001-93 - Insc. Esí: 20 039.689-0 - CNAE" 51.45-4/03
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FIsN®^^

molor minimo 1/4 HP. caracleristicas adicionais baixo

ruido, motor com proteção, micro filtro, tampão do

frasco em silicone, freqüência 50/60 Hz. volume de ar

fluxo minimo de O a 20 Ipm, tensão 220 V, acessórios

vacuômetro (minimo ;0 a 22 polHg/560 mmHg, teclado

membrana, aiarmes, frasco extra, outros componentes

10 circuitos completos para aspiração. Deve ser

montado sobre pedestal com rodizios de 3 polegadas,

com freio. Robustez adequada para uso profissional

tiospitalar, deve permitir visualização e ajuste pelo

operador sem necessidade de o mesmo curvar-se;

deve possuir alça de empunhadura para fácil

locomoção do aparelho; deve ler caixa de proteção do

motor em material plástico resistente. Sistema de

ventilação interna do molor de 1/4 HP, Permitir uso

continuo/intermitente com indicação no painel de

controle, quando em uso intermitente, o acionamento

deve ser por pedal elétrico, deve acompanhar pedal;

Funcionamento através de diafragma, sem superfícies

de fricção, isento de óleo; deve ter ruido máximo de 60

dBA, deve ter micro filtro na saida de ar até 0,5 micron,

para evitar a difusão de bactérias para o ambiente de

uso do

equipamento, deve ter filtro hidrofóbico localizado antes

da entrada do compressor; deve possuir vacuômetro e

registro de agulha de passo fino, de alta resistência em

aço inox, para ajuste de vácuo; Vácuo máximo: 21

pol.Hg; Painel de controle com indicação digital para

funcionamento, modo de operação, som inibido e

espera para rearme; deve ter suporte para duas

cànulas (acompanha cánulas); deve ter dois frascos

coletores com capacidade 2.500 ml cada um. devendo

ser em plástico de alta resistência a impactos e

autoclavável, com graduação em alto-relevo; Tampa do

frasco de alta durabilidade, devendo ser fabricada em

sllic

Pagina 2
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ESTERILIZADOR a vapor saturado - AUTOCLAVE

HORIZONTAL DE MESA até 75 litros. Com as

seguintes características mínimas ou superiores:

capacidade de ao menos 54 litros, elétrico, temperatura

de esterilização regulável de 120 a 134°C: tempo de

esterilização regulável ate 60 minutos e tempo de

secagem ajustável até 45 minutos com comando

microprocessado; câmara interna retangular em aço

inox com medidas intemas aproximadas de (30 x 30 x

60)cm; 2.400 watts; porta em aço inox Al SI 304 maciça

e abaulada Internamente com fechamento via braço

concentrico movimentada através de volante central;

voltagem de 220 volts.

Digitale 6.0

BISTURI MICROPROCESSADO tipo 1 - Bisluri

eletrônico multifuncional para todos os procedimentos

de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem

restrições. Microprocessado com refrigeração por

convecçáo (sem uso de ventiladores ou coolers);

Indicação digital da potência em Watts, através de

displays independentes para todos os modos de

operação; ajuste digital de potência com precisão de 01

Watt para todos os modos de operação, através de

teclas blindadas tipo up/down no painel e através da

caneta de comando manual; sistema de monitoração da

resistência/contato da piaca-pacienle adesiva (dividida^

com indicação visual da qualidade do contato através

de display gráfico localizado no painel frontal e seleção

automática do sistema de monitoração conforme tipo de

placa conectada (comum ou bipartida), através de um

único cabo. Permitir o acionamento das funções eletro

cirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos

ou permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de

comando manual. Permitir ainda, a operação do modo

bipolar através de pedai independente e de forma

automática sem a ^

Deltronix

Precision

TC3

(300W)

Und

Und

5.230,00 5.230,00

RUA GAL. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS, 459 - PETROPOLIS
E-MAIL.: crmiicitacoes01@gmail.com / crmlicitacoBS@yahoo.com.

crmcotacoesíSihotmail.com / crmcomercial.financeir
"teu.: (84) 3211-7625 - FAX.: 3201-916

26.900,0026.900.00

CEP 59.02-570 - NATAL./RN
iticitacoes@holmail.com

¥
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CNPJ: 04.579. 119.'00>0l-93 • !rsc. Eít. : 20 089 6K9-0 - CMAE; 51 45-4/03

^ane/?*

necessidade de acionar qualquer leda no painel do
equipamento (independente da nomenclatura de cada

abricante). Permitir a memorização automática (não

volátil • mantida mesmo após desigar o apareltio) de
um conjunto de valores de potências programadas pelo
usuário; Possuir corte pulsado para intervenções

endoscópicas que requeiram alternadamente o corte e

a coagulaçao. Possuir sistema que controle a potência
no inicio do corte de acordo com a resistência do

tecido. Permitir modo de selagem de vasos, através de
instrumento multifuncional que opere em 4 funções
(apreensão, dissecção, coagulaçao e corte energizado)
e tecidos vascularizados e com vasos de até 7 mm.

Potências desejáveis para cada modo de operação;

minimo de 300 Watts para corte puro, forçado e
3ulsado, minimo de 03 niveis de blends em dois modos

normal e forçado); pelo menos 04 modos de
coagulação com no minimo 120 W
CILINDRO de oxigênio portátil - Cilindro de oxigênio

medicinal de alta pressão em aço na cor verde-

emblema sem costura, com capacidade de 3 litros (0,45

m3), com diâmetro de 114 mm, altura de 395 mm.
ESFIGMOMANOMETRO adulto aneróide - Manõmetro

aneróide pré-calibrado, com selo do Inmetro, com visor
graduado de O a 300 mmHg, preciso e de fácil ieitura.
Esfigmomanômetro aneróide, braçadeiras
confeccionadas em náilon resistente e lavável com

costura dupla e fecfio em metal, pera, manguilo e tubo

espiralado flexível livres de látex. Livre de m.ercúrio.

fvtanómetro grande com 130 mm de diâmetro,
mosirador com numeração e ponteiro em preto e de

fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do
manõmetro não inferior à 90°, escala de O à 300 mmHg

válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da

Protec

Accumed/

premium

Und

1.112,00 1.112,00

Página 4
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descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com

pintura epóxi e rodízios. Devem acompanhar: 02 peras

com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em

metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente.

Certificado de calibraçâo expedido pela RBC/INMETRO

deverá acompanhar o produto.

10

ESTETÕSCÔPIO uso adulto - biauricular, em aço
inoxidável, haste ílexivel na cun/atura do tubo Y duplo

em aço inoxidável, com diafragma resistente e

removível de sensibilidade para ausculta

cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de

sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa

freqüência próprios do paciente adulto; auscuitador em

aço inoxidável; membranas subsiituiveis, em plástico

resistente, com acabamento sem rebarbas; devem

acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma

sobressalenie, resistente para ser acondicionado no

auscuitador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido:

Garantia minima de 12 meses após o aceite definitivo

do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou

cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,

conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de

análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta

Catalogo ou folder em português ou com tradução do

texto para a lingua portuguesa com informações que

permitam identificar as características técnicas do

produto ofertado.

Accumed/

premíum
Und

14,90 14,90

SUPORTE de Hamper em aço inox - Estrutura em

tubos de aço inoxidável AISl 304 redondos, com 1

polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Solda

TtG ou similar, sem rebarbas; Dimensões: diâmetro de

50 cm e altura de 90 cm. Devem acompanhar; 2 sacos

de lona resistente na cor marfim, com tamanho

compatível com o suporte.

Hosp-

l\/1óveis

^0^

Pagina 5
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Suporte em inox AIS! 304, com saco formato circular,

pès com rodízios de 2 polegadas. É exigido: Registro

no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do

mesmo junto a AN\/tSA, conforme RDC 185/2001 e

260/2002, Laudo ou comprovante da liga AISI do aço

inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico

deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em

português ou com tradução do texto para a língua

portuguesa com informações que permitam identificar

as caraclerislicas técnicas do produto ofertado

B/\LANÇA ANTROPOMÉTRICA para adulto, com as

seguintes características: digital, eletrônica, com escala

antropométrica; capacidade de carga de até 200 Kg;

graduação/fração de lOOg; antropômetro com régua em

alumínio; plataforma com ttorracha antiderrapante; pés

reguláveis em borracha sintética; voltagem 110/220V;

dimensões da plataforma com variação aceitável de -»/-

5%: (380 x 330) mm. Garantia minima de 01 (um) ano

OBS: O equipamento deverá está de acordo com as

Normas Técnicas da ABNT e vir calibrada de fábrica

com selo e lacre do INMETRO
Foco cirúrgico auxiliar tipo II - Foco cirúrgico de
emergência com comutação automática para 110 ou

220V, através de fonte de tamanho reduzido com

iluminação por sistema de LED s totalizando 36

unidades de LED's. A quantidade de unidades de LEDs

é de 36 no mínimo. Possuir 01 cúpula. Ser composto

por pedestal e base construídos em aço SAE 1020,
com pintura antiferruginosa, sendo fornecido pronto

para -ser ligado a tomada ou no nobreak. Deverá

possuir bateria recarregável incorporada ao

equipamento. Cúpula fabricada em alumínio, possuindo

sistema de molas, podendo ser

Balmak

BKH-

200FA

Página 6
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16

manuseado tanto pela parte estéril quanto pela parte

externa do aparato. Possuir sistema de freio, deverá

reduzir ao máximo a incidência de sombras na região

do foco. Base (pedestal) e estrutura em aço SAE 1020

móvel com rodízios e com pintura anliíerruginosa,

estrutura com chave liga/desliga. Filtros de absorção de

calor, fonte elétricas deverão ser parte integrante do

equipamento. Deve possuir manopla esterilizável, de

fácil encaixe e limpeza, sendo fornecido no

equipamento 2 conjuntos de manoplas fabricado em

polimero flexível e esterilizável. Possuir controle

eletrônico de temperatura da cor variando num intervalo

minimo de 3.200 a 5.000 K, com tempo de vida útil dos

LED's de aproximadamente 50.000 horas. Possuir

sistema de controle de intensidade luminosa, através

dos comandos do aparelho, com variação de no minimo

25 a 100% da potência total. Possuir sistema de

controle de área do campo de luminosidade. Deverá

fornecer uma zona de foco abrangente, permitindo

facilmente regulagem e um excelente campo de

trabalho. Iluminància miníma: 120.000 lux

Escada de 2 degraus inox • construída em tubos de aço

inoxidável AISI304 de aproximadamente 1 polegada de

diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés

providos de ponteiras de borracha, estrutura tubular de

1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura

Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm

de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e

segundo piso; 38 cm. com 58 cm de altura total. Piso

em borracha aníiderrapante protegido por cantoneiras

de aço Inoxidável (AIS! 304) em toda volta, sem arestas

OU pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12

meses após o aceite definitivo do equipamento. Laudo

ou comprovante da liga AlSl do aço inoxidável;

Santa

Luzia S

0480-3

Pagina 7

1.351.00
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CQME^eiAL LTBA
CNPJ: 04 679.119. 0001 -93 • iriac. Es!.: 20.089.639 0 C.NAE: 51 .''S-'? '03

Suporte de soro em aço inox Suporte para soro em aço

inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AiSl 304) de 1

polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel

ou manipulo de fixação; Haste em tubo de aço

inoxidável (AISI 304) de Vt polegadas de diâmetro com

04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade

superior; Base em aço inoxidável (AISI 304). apoiado

em 5 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas:

altura máxima 2,40m e minima 1,70m; É exigido:

Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção

do mesmo junto a ANVISA. conforme ROO 185/2001 e

260/2002. Laudo ou comprovante da liga AIS! do aço

inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico

deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em

português ou com tradução do texto para a lingua

portuguesa com informações que permitam identificar

as caracteristicas técnicas do produto ofertado.

Carro de curativo - tampo e prateleira em aço inoxidável

AISI 304, com extremidades sem arestas, gradil em aço

inoxidável em toda volta, provido de balde e bacia, aço

inoxidável de 01 polegada de diâmetro, fixação do

tampo e da prateleira em aço por meio de parafuso

sobre arruelas de pressão em aço inoxidável; rodizios

giratórios de 4 polegadas, revestidos de borracha,

sendo 02 com travas; dimensões (0,45 x 0,75 x 0,85)m,

todos os acessórios necessários para o completo

funcionamento do móvel. E exigido: Garantia minima de

12 meses após o aceite definitivo do equipamento

Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção

do mesmo junto a ANVISA. conforme RDC 185/2001 e

260/2002.

RUA GAI.. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS, 459 - ̂ TROPOLISWÍEP 59.012-570 - NAT/!
E-WIAIL ■ crmllcitacoes01@gmail.com / crmllcitacoestwahoo.com.br! crmlicitacoes@hotg

crmcotacoes@hotmail.comcrmcomermat.financeiro@tiotmail.com
TEL.: (84) 3211-7625 - FA».: 32*

^aney?/^

Santa

Luzia S

1200

282,00

Santa

Luzia S

0280

749,00749'.00
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CRU
cum COMlReiAL LTPA.
CNPJ- 04,679 1) 9/0001-93 - Insc. Esí.: 20.089 689-0 - CNAE: 51 45-4.03

Laudo ou comprovanie da liga AISI do aço inoxidável;

Para efeitos de análise e parecer técnico deve

acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em

português ou com tradução do texto para a língua

portuguesa com informações que permitam identificar

as características técnicas do produto ofertado

NEGATOSCÓPIO de parede, com a seguinte

caracterislica: 01 (um) corpo com luminosidade

homogênea por luz fluorescente em toda a superficie,

visor translúcido flexível, medida aproximada (50,0 cm

de comprimento x 40,0 cm de altura), alimentação

110/220 V, freqüência 50/60 Hz. Embalagem com dados

de identificação do produto e registro no Ministério da

Saúde/AMVISA

Mesa de exames - Mesa para exame clinico - Estrutura

em tubos de aço carbono de 1 1/2' de diâmetro e 1,25

mm de espessura, com tratamento anliferruginoso e

com acabamento em pintura epóxi; Leito em chapa de

aço n" 22, com tratamento antiferruginoso, pintura

eletrostática em epóxi; Com cabeceira móvel através de

cremalheira; Com colchonele em espuma de

poliuretano, densidade 23, espessura de 10 cm,

revestido em courvin com fechamento térmico sem

costura; Dimensões aproximadas; 65 x 190 x Sü cm

(largura x profundidade x altura). É exigido: Garantia

mínima de 12 meses após o aceite definitivo do

equipamento. Registro no (Vlinistério da Saúde ou

cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA,

conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou

comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para

efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a

proposta: Catalogo ou folder em português ou com

tradução do texto para a língua portuguesa com

informações que permitam identificar as características

técnicas do produto ofertado.

Santa

Luzia S

1040-1

550,00280,00

Hosp-

ívlõveis

1.796,00449,00

Pagina 9
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CRM eeHEMIAL LTDA.
CNPJ, 04,679. nS.OOO 1-93 - !ns( Est,: 20.089.689-0 'JNAE: 51.45-4,'03

21

MESA ginecológica com gabinete em MDF de 15mm

Deve possuir no minimo 2 portas e 4 gavetas. Leito

estofado revestido em courvin. dividido em 3 seções.

Assento fixo, parte posterior e anterior com movimentos

através de cremaltieira. Trendelemburg para partos,

exames e curativos. Possuir par de porta-coxas, com

haste em aço inox e apoio em poliuretano anexos e

gavetas de inox. Capacidade minima de 150kg

Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,65 x 0,85m. Rodízios

com freios de 3 polegadas, É exigido: * Garantia minima

de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento: *

Certificado de boas práticas de fabricação da ANViSA

Registro no fvlinistérío da Saúde ou cópia do ato que o

isenta tal produto do registro; 'Certificado de qualidade

do aço inox

Santa

Luzia S-

0985

Und

1.900,00 1.900,00

22

BIOMBO de proteção plumbifera com as seguintes

caracteristicas: duplo com 2 mm Pb, construído em

estrutura de alumínio sobre rodízios, com visor de vidro

plumblfero de (10,0 x 20,0)cm. medindo

aproximadamente (2100 x 800 x 420)mm.

Acondicionado em embalagem original do fabricante,

com o nome do responsável técnico e registro no

Ministério da Saüde/AIWiSA.

NMartins Und

999,00 3.999.00

23

BIOMBO 3 faces - Estrutura tubular em aço inoxidável

AISI 304 de Y* de diâmetro x 1,2mm de espessura.

Solda TIG/MIG sem rebarbas; Pés providos de rodízios

com 06 rodízios de 2° de diâmetro, com aros de

polielileno; Composto de 3 faces de 60 cm cada uma,

com bandeiras laterais com movimento de 360°, por

meio de anéis giratórios de aço inox; cortinado em cada

Total da Proposta..

Santa

Luzia S-

8144

Und

VALOR TOTAL DA PROPOSTA • RS 90.177,60 (Noventa mil, cento e setenta /sete reais e

Página 10

RUA GAL. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS. 459 - PETRÓP0LI3 - CEP 59.6(12-570 - IvÍATAÜf
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crmcGtacoes@hotmail.com / crmcomercial.financeiroí?
TEL.; (84) 3211-7625 - FAX.: 3201-91Í
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mm CQMEM&ÂL LTPÃ.
CNPJ: 04.679.119,0001 -93 - Insc. Esí.: 20.089.683-0 - CNAE: 51.45-4,'03

PRAZO DE ENTREGA - 05 (CINCO) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (SESSENTA) DIAS.

PAGAMENTO - 30 (TRINTA) DIAS.

In,- r v,
! • -i

;  ' 7' / í' f'-
!. V

Atenciosamente.

Natal (RN), 16 de Outubro de 2017.

CRM COMERCIAL LTDA

RENÍLSON NERY [}E'mOURA ^
-tPF (MF); 421.327.974-04 - RG N" 719.864 - SSP/RN

SÓCIO GERENTE

Pagina 11
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11/10/2017 Consultas • Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalhes do Produto

MEOPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDAEPP

03.15S.958/0001-40 Autorização

roco CIRÚRGICO AUXILIAR FL-2000 AL<LED)

8.01.278-4

Modelo Produto Mêdko

Foco auxiliar FL-2000-ALD12E; Foco auxiliar R.-2000ALD24E; Foco auxiliar FL-2000-ALM1Z; Foco auxiliar FL-200ITALM12E; Foco auxiliar FL-2000-ALM24; Foco

auxiliar FL-2000-ALM24E

Foco auxiliar FL-2000-ALP3

Foco auxiliar FL-2000ALP3E

Nome Técnico

Registro

Processo

Origem do Produto

ClassHItaçSo de Risco

Vencimento do Registro

Foco Cirúrgico

80127840018

2S3S1.396635/2013-12

• FABRICANTE; MEOPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP - BRASIL

I-BAIXO RISCO

VIGENTE

Voltar

htlpsy/consiitas.amisagout)rMlteaude/^13g663S2D1312/?cnFt=0315S958(X»140



J L Agência Nacional
—I ® j— de Vigilância Sanitária

PETIÇÃO
(Somente para peticionamento manual)

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA
CNPJ:

10249145000184

Identifique a Modalidade de Petição:

El Petição Primária □ Petição Secundária

N® do Processo; (Somerto paia peliçto soamdéna)

existentes na tatiéla do peticionamento eletrSnico no sitio eletrônico da ANViSA.Código e Assunto de Petição: (utilizar código e assunto
quando couber)

80026 - Cadastramento de Família de EQUIPAMENTOS para saúde Nacional
N' do Expediente tlPrsanctWMrtoExriusivodaAnviíO)N° de folhas apresentadas neste ato: lExcMoa esto tosaderoslo, ^ .

Gerência-Geral, Gerência ou Unidade a que se destina:
GGTPS - GEQUIP

Observações:

Presencial

201611180164

^^el: WUsónBatisfa^helro

V  LL
APARECIDA DE

GOIANlA 13/11//2016 .SotíTA /-
Assinatur

?
f do Responsável Legal ou
mresentante LeaalLocal e data Nome do Responsável Legai ou

Representante Legal

(f /

Xyi
Versãol.l 24/08/2004

A f"
üf (!0



Página 1 de 1

_i l_ Agência Nacional de Vigilância Sanitária
—.f Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
'  Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança

Vencimento 14/12/2016

Número da Guia 1103590/2016

NO Guia Referência -

Valor da Taxa R$ 5.228,91

Nome ou Razão Soclai/Endereço/Fone
INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITAIJVRES LTDA

Taxa Complementar -

Valor Multa -

INALAMED

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO 74913360 35499509
Acréscimo Multa -

CNPJ/CPF: 10.249.145/0001-84 Descontos Multa -

Tipo da Gula: Normal Total da Gula R$ 5.228,91

Instruções
Esta guia é pessoal e intransferível. 0 uso irregular pode causai, dentre outras Implicações,
a não identificação do recolhimento.
Os valores emitidos por este boleto não são passíveis de descontos. Caso o valor
apresentado não corresponda ao enquadramento do porte da empresa, providencie a
atualização dos dados conforme a RDC 222/2006. .

Porte: GRANDE - GRUPO I Classe:

NO Embarcação: Modalidade: Número: Qt. Itens:

Fato Gerador: 7528-EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nadonal

Nome Embarcação: .
Bandeira:

Número da TransaçSo: 27775052016 001S4.5917Í 60000.002018 61103.590214 5 70080000522891

llílllllílllllllllllllílllllllllll

VátEdo somento com auten^caçSo bancária.

Pagávd em qualquer banco até o vencimento

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
AcòcH/Cto. Cuzxn

1G07-1/0333030-3

NPMOOOIMDITO eveetOenMKio ACCTf OATAftOdi. NatsoMímo

0000002016110359014/11/2016 U03S90/2016 14/11/2016

uwpoe««c» Esrtoi Qmnthmm VkM {•JVmcr 00 Doetfcirro

18 REAL 5.226,91 5.226,91

(•)OucnNn/AMTf«ino

NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS A DATA DO VENaMENTO

ATENÇÃO:
ESTA GUU É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. O USO IRREGULAR PODE CAUSAR A NÃO
IDENTinCAÇÃO DO SEU PAGAMENTO

Número da Transação: 27775052016

' Governo Federal - Guta de Recolhimento da UniSo - GRU - Cobrança.

14/12/2016

{♦)OunKa*afaciMQS

{•)v«»Ooauee

5.228,91

INALAMEO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - 74913360
VCAMR/ÃWUnA

«aTEHTKAClO KCCÃMCA • F|Q«A M «eM(Hb<IO

;^ne/7/ç

BANCO DO BRASIL.! 001-9 | 00194.5917160000.002018 61103.590214 5 70080000522891

https://www9.anvisa.gov.br/peticionaniento/sat/global/GuiaPagamento.... 14/11/2016

A. ^
s>
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ANVISA

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA CADASTRO DE
equipamento

P.T. I. A«,0 COP...cpnMnP ao PORMULAmn OF PFT.ÇÃO PARA CAnAST.O MEMC.ONADO NA RDC N'40/2015.
itRstóor-osíiiíSois

QRIEWTAÇflgS GERAIS PARA PREEWCHIMBWTQ E ENVIO:

.  Em caso de dúvida no preenchimento dos campos, coloque o cursor sobre o campo e pressione F1.

.  Deve ser encaminhada para Anvisa cópia impressa deste formulário e cópia eletrônica gravada em CD
(limite de 14 Mb), em formato doe ou pdf.

ficha técnica.

.  O arquivo encaminhado em fomrato eletrônico será disponibilizado no site da Anvisa para consulta da
população.

.  O campo cuja informação não seja aplicável ao produto deverá ser preenchido com a expressão -Não
se aplica'.

cadastro aprovado.

1. Identificação do Processo

1.1 Identificação do Processo n"
1.2 Número do Cadastro do Produto

1,3 Código do Assunto da Petição
80026

1.4 Descrição do Assunto da Petição
Cadastramento de Família de
EQUIPAMENTOS para saúde Nacional

2. Dados do Fabricante ou Importador

mi IIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTCA
2.2 Nome Fantasia:
INAT AMFD

A  A ANGl TF,IR A OH. :?8 LT 01 - VILA ALZIRA
2.4 Cidade:
ADADPrinA DF. noIANIA

2.5 UF;

00

2.6 CEP:

74013.360

2 7 DDD: 2.8 Teiefone:
AT 39992000

2.9 DDD: 2.10 fax:

62 39992000

2.11 E-Maii:

2.12 Autorização de Funcionamento na ANVISA (AFE).
oncmrr

2.13 CNP3:

10249145000184

2.14 Sitio Eietrónico (URL):

2.15 Responsávei Técnico:
CLAYTON MIGUEL ALVES

2.16 N" do Conselho de
Ciasse:

CRBM 0872

(f

A
¥ 4



2^17 Responsável Legal:

RUBERVAL SOUSA ANDRADE

^ane^

'•"FIsN*

3. Dados do Produto

3.1.Identíficação do Produto e Petição

&

'5?

3.1.1 Nome Técnico:

ASPIRADOR CIRÚRGICO

3.1.3 Regra de classificação:

12

3.1.2 Código de Identificação do Nome.
Técnico:

1551II5

3.1.4 Classe de Risco:

S Classe I

□ Classe n

3.1.5 Tipo de petição:

□ Cadastro de equipamento único
S Cadastro de família de equipamentos

D Cadastro de sistema de equipamentos
3.1.6 Nome Comercial:

ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRATEX

■3.1,7 Modelos Comerciais /Componentes do Sistema (incluindo códigos de Identiricação - Part Number):

INL-6003, INL-6003-C, INL-6003-C2, INL-6005, INL-6005-C, INL-6005-C2, INL-6002-L, INL-
6002-CL, INL- 6004-L, ÍNL- 6004-CL.
3.1.8 Acessórios e Partes que acompanham/integram o equipamento: {Informar o n» de registro/cadastro das
partes e acessórios não Incluídos no cadastro do equipamento)

Mod: INL-6003 - aspirador cirúrgico 3 litros frasco em policarbonato autoclavavel;
A - Suporte de mão
B - Rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 3000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro
M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P-Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

VeisSo 7-05/11/2015

í A ^



2.17 Responsável Legai: 7^
RUBERVAL SOUSA ANDRADE páJ

»

3. Dados do Produto %
3.1.1dentificação do Produto e Petição

^ane^

CPPL:

3.1.1 Nome Técnico:

ASPIRADOR CIRÚRGICO

3.1.3 Regra de classificação:

12

Técnico:

1551115

3.1.4 Ciasse de Risco:

ISl Ciasse I

□ Ciasse U

3.1.5 Tipo de petição:

□ Cadastro de equipamento único

ISl Cadastro de famiiia de equipamentos
□ Cadastro de sistema de equipamentos

3.1.6 Nome Comerciai:

ASPIRADOR CIRÚRGICO - ASPIRATEX

3.1.7 Modelos Comerciais /Componentes do Sistema (incluindo códigos de Identificação - Part Number):

INL-6003, INL-6003-C, INL-6003-C2, INL-6005, INL-6005-C, INL-6005-C2, INL-6002-L, INL-
6002-CL, INL- 6004.L, ÍNL- 6004-CL.
3.1.8 Acessórios e Partes que acompanham/integram o equipamento: (Informar o n® de registro/cadastro das
partes e acessórios não Incluídos no cadastro do equipamento)

Mod: INL-6003 - aspirador cirúrgico 3 litros frasco era poiicarbonato autoclavavel;
A - Suporte de mão
B - Rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da. tampa bóia
E - Tarapa do reservatório
F - Frasco era poiicarbonato 3000 ral.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagera
J - Cabo de alimentação
L - Vacuôraetro
M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P-Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

(?■
VersüoT-OSm/lOlS

0o



Mod.: INL-6003-C- aspirador cirúrgico 3 litros frasco em policarbonato autoclavavel com cano
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com Rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 3000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha

I - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6003-C2- aspirador cirúrgico 2x3 litros frasco em policarbonato autoclavavel com carro
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F — Frasco em policarbonato 2x 3000 ml.
0 - Suporte do frasco
H - Pé de borracha

1 - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod • INL-6005 - asnirador cirúrgico 5 litros frasco em policarbonato autoclavavel;
'  .. . . . - Versão 7-05/11/2015

O

A A



A - Suporte de mão
B - Rodízios.

C - Regulador de vácuo através de agulha centra! inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 5000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha

I - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico '
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6005-C- aspirador cirúrgico 5 litros frasco em policarbonato autoclavavel com carro
supôrte.

A - Suporte de mão
B - Cano suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 5000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação

L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6005-C2- aspirador cirúrgico 2x5 litros frasco em policarbonato autoclavavel com
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rpdízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia

V

carro
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E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2x 5000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6002-L - aspirador cirúrsico para lipcaspiraçâo 2 litros frasco em policarbonato
autoclavavel;

A - Suporte de mão
B - Rc^ízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia

E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação

L - Vacuômétro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: 1NL.6004-L - ttspirador cirtirgico ptim Upoaspirttçâo 4 litros frasco em policarbonato
autoclavavel;

A - Suporte de mão
B - Rodízios.

C - Regulador de vácuo através de agulha central mox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 4000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha

<  <
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CILINDRO alumínio 02 03L

Características do Produto

Cilindro para armazenamento de gases, confeccionado em alumínio. Pressão de
serviço(psi/bar): 215/139; Diâmetro(in/mm): 4.38/111.3; Comprimento(in/mm): 16.7/424;
Peso Vazio(lbs/kgs): 5.4/2.4; Oxigênio(cu ft/liters): 15.0/425; Agua(lbs/liters): 6.4/2.9;
Tamanho da Rosca Padrão: 750-12ÜNF-2B.

Xo/i
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I - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL.6002-CL - aspirador cirúrgico para lipoaspiração 2 litros frasco em policarbonato
autoclavavel com carro suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
1 - Carenagem
J - Cabo de alimentação

L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto

Mod.: INL-6004-CL - aspirador cirúrgico para lipoaspiração 4 litros frasco em policarbonato
autoclavavel com carro suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 4000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
1 - Carenagem

J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação VeTsao7
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O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
P- Pedal liga / desliga.

Todos os modelos descritos acima podem ter com OPCIONAL:

ifistr
5^7

^  .CP^

Pedal liga/desliga, frasco de segurança, e cânula de aspiração inox, cânula de aspiração
desmontável autoclavavel, filtro bacteriológico, vacuômetro glicerinado, frascos 1000 ml, 2000 ml,
3 litros, 3,5 litros,4 litros, 5 litros, em policarbonato autoclavavel 121°.

3.1.9 Formas de apresentação comercial do produto; (descrever quantitativamente os Itens que acompanham o
equipamento)

Apresentado comercialmente com embalagem secundária de papelão contendo embalagem
primária de plástico polietileno, contendo 01 unidade de um dos modelos como segue:

Mod: INL-6003 - aspirador cirúrgico 3 litros fî co em policarbonato autoclavavel;
A - Suporte de mão ~ .
B - Rodízios.

C - Regulador de vácuo através de agulha central, inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 3000 ml.
G - Suporte do fi-asco
H - Pé de borracha

I - Carenagem
J - Cabo de aliihentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6003-C- aspirador cirúrgico 3 litros frasco em policarbonato autoclavavel com carro
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com Rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório



F - Frasco em policarbonato 3000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6003-C2- aspirador cirúrgico 2x3 litros frasco em policarbonato autoclavavel com carro
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2x 3000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha

1 - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6005 - aspirador cirúrgico 5 litros frasco em policarbonato autoclavavel;
A - Suporte de mão
B - Rodízios.

C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 5000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem

J - Cabo de alimentação

9
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Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
^1 - Mangueira de ligação
O- Compressor
- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6005-C- aspirador cirúrgico 5 litros frasco em policarbonato autoclavavel com carro
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia

E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 5000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação

L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q-Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.; INL-6005-C2- aspirador cirúrgico 2x5 litros frasco em policarbonato autoclavavel com carro
suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2x5000 ml. '
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
I - Carenagem
J - Cabo de alimentação

L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor

V
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P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: rNL-6002-L - aspirador cirúrgico para lipoaspiração 2 litros frasco em policarbonato
autoclavavel;

A - Suporte de mão
B - Rodízios.

C - Regulador de vácuo através de agulha central mox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2000 ml.
G - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
1 - Carenagem

J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
S- Pedal liga/desliga

Mod.: INL-6004-L - aspirador cirúrgico para lipoaspiração 4 litros frasco em policarbonato
autoclavavel;

A - Suporte de mão
B - Rodízios.

C - Regulador de vácuo através de agulha central mox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 4000 ml.
0 - Suporte do frasco
H - Pé de borracha
1 - Carenagem
J - Cabo de alimentação

L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto ,
S- Pedal liga/desliga V

10
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Mod.; INL-6002-CL - aspirador cirúrgico para lipoaspiraçSo 2 litros fiasco em pohcarbonato
autoclavavel com carro suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 2000 ml.
G - Suporte do fiasco
H - Pé de borracha

1 - Carenagem • ^
J - Cabo de alimentação
L-Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto

Mod.; INL-6004-CL - aspirador cirúrgico para lipoaspiração 4 litros fiasco em pohcarbonato
autoclavavel com carro suporte.

A - Suporte de mão
B - Carro suporte com rodízios.
C - Regulador de vácuo através de agulha central inox.
D - Válvula da tampa bóia
E - Tampa do reservatório
F - Frasco em policarbonato 4000 ml.
G - Suporte do fiasco
H - Pé de borracha
1 - Carenagem
J - Cabo de alimentação
L - Vacuômetro

M - Filtro bacteriológico
N - Mangueira de ligação
O- Compressor
P- Cânula de aspiração
Q- Chave liga/desliga
R- Lâmpada piloto
P- Pedal liga / desliga.

3.1.10 Nome comercial Internacional do produto; (Indicar o nome para cada modelo apresentaoo e o

NÃO SE APLICA

comercializado no BrasH com a mesma denominação do país de origens
O'
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3.1.11 Endereço na Internet para Download do Manual do Usuàrlot (se existir manual disponível em .ntemet)
NÃO SE APLICA

fisn»M2.

3.2. Informações sobre o Produto

3.2.1 Indicação de Uso/Finalidade:

Indicado para uso durante e após procedimentos cirúrgicos, proporcionando aspiração.
3.2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

. O aspirador ASPIRATEX é um aparelho de funcionamento direto e contínuo/intermitente,
dependendo diretamente do motor elétrico;
. Movido por motor elétrico, o conjunto de compressão é acionado por um sistema de excênmco
ou oscilante com sistema de pistão grafitado, e sistema de pistão com diafragma, gera o vácuo,
isento de óleo, com vácuo sendo liberado através da válvula para as mangueiras e frasco do
aspirador.

3.2.3 Especificações técnicas: (descrever os requisitos técnicos do produto)

Capacidade da fonte geradora = 186 W(l/2 CV) (1/ 3 CV) ou (1 / 4 CV),
Alimentação de entrada = bivolt automático
Aspiração 24 Umin. 36 L/min. 48 L/min. 60 L/min.76 L/min.
Freqüência = 50/ 60 Hertz,
• Deslocamento de ar = 70 L/ min.
Rotação (60 Hz) = 1.750 RPM, e 3.500 RPM.
Pressão de vácuo de O a 27 pol.hg
Dados Gerais (Classificação) do EQUIPAMENTO:

CLASSIFICAÇÃO
Classe 1

Tipo B
Equipamento BFIPXO
Não sujeito a pingo e respingos

3.2.4 Púbiico destinado a operar o equipamento:

□ Leigo B «-e'90 com prescrição de proflssionai de saúde
□ Profissional de saúde H Profissional de saúde com treinamento do fabricante/fornecedor
□ Outros, especificar:

3.2.5 Tipo de ambiente destinado ao equipamento:
□ Doméstico ® Hospital/Clínica
□ Laboratório Clinico □ Serviço de Hemoterapia
El Consultório/Ambulatório □ Ambulância
□ Outros, especificar:-

? fi comnatibliidade comõoutros Produtos Médicos ou Produtos para Diagnóstico de uso in vltro: (estesprodutos não integram o cadastro do equipamento, possuindo registro/cadastro próprio na Anvisa)
12
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ISl Não se aplica.

3.2.7 Tipo de usuário (paciente):

Adulto ^ Pedlátrlco Neonatal

1.2.8 Informações sobre medicamentos incorporados/assoclados/admlnistrados:
I Não se aplica, não há medicamentos Incorporados, associados ou administrados pelo equipamento.

3.2.9 Informações sobre alarmes:

□ Não se aplica, o equipamento não possui alarmes.

3.2.10 Esterilidade do Produto:

a) Produto fornecido estéril?

□ Sim la Não

b) Necessita ser esterilizado
antes do uso?

□ Sim ^ Não

Se fornecido estéril ou necessitar ser esterilizado antes do uso, informar
métodos de esterilização utilizados/indicados:

NÃO SE APLICA

3.2.12 Prazo de Validade ou Vida Util do produto:

INDETERMINADO

'SuSmento de 'í reprocessamentos Indicados
reprocessamento proibido? pelo fabricante:

ILIMITADOS vezes

□ o fabricante recomenda uso único

IS Ilimitados

3.2.15 Em quais situações o reprocessamento é recomendado?

3.2.16 Quem é responsável pelo reprocessamento?

O operador/usuário do equipamento
3.2.17 Do que consiste o reprocessamento?

Limpeza do produto antes e após o uso do equipamento
3.2.18 Método de limpeza recomendado (informar inclusive os tipos de saneantes que podem ser uttiizaoos e co.
que periodicidade deve ser realizada a limpeza)

• Para limpeza das partes metálicas utilizar pano levemente umedecido, e após enxugar com pano
! p1 limpeza de sua, partes em abs. plástico ou fibergiass utiiizar soluçSo composta de álcool.
Os frascos são autoclaváveis 121 graus.

3.2.20 Requisitos de manutenção (Informar a perioaicioaae oa manuie..í,aü <=« k- -

ser uma prática rotineira e a fábrica aconselha que se^a criado umA manutenção preventiva deve;
Vcisao 7 - 05/11/2015
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Calendário de manutenção preventiva para o equipamento, contendo os registos de suas
realizações e controladas a partir de um cronograma. Este procedimento deverá ser se^tdo
sistematicamente a fim proporcionar maior vida útil do equipamento e de
preservação ambiental e controle da qualidade. Algumas recomendações poderão ser adotadas.
•Limpeza e desinfecção, inclusive na primeira vez que for utilizar o equipamento.

A INALAMED recomenda que o equipamento seja enviado à fábrica a cada dois anos para que
seja realizada a manutenção preventiva
3.2.21 Condições para Armazenamento:

Manter ao abrigo da luz solar direta e umidade.

«tcvane/)/-

3.2.22 Condições para Transporte;

Manter ao abrigo da luz solar direta e umidade.

3.2.23 Condições para Operação:

Após instalação seguir as seguintes recomendações ambientais para operação:
• Temperatura; 5°C a 45°C
Umidade relativa; 30% a 75%

3.2.24 Requisitos de infra-estrutura: (caso o equipamento necessite de cono.çoes especiais de infra-estrutura
fisica e ambientai para sua operação correta e segura)

Nunca utilize extensões, plugues adaptadores ou similares a fim de .
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio durante a mstalaçao, entre em contato com a fabrica que
teremos o maior prazer em atendê-lo.
Sempre apóie o equipamento em uma superfície plana.
Tomada J27 V ou 220 V

3.2.25 Advertências/Precauções:

• O equipamento é de fácil manuseio, evite, contudo movimentações bruscas este equip^ento e
para uso em centro cirúrgico ambulatório ou ambulância em geral, recomendado para pequena
media e grandes cirurgia, e lipo-aspiração; . n •
• Verificar periodicamente, certificando-se de que os mesmos estejam funcionando perfeitamente,
pois o seu funcionamento inadequado acarretará danos ao seu compressor;
• Evite conectar ou manusear o aparelho com as mãos úmidas• Evite retirar o plug da tomada, puxando pelo cabo de força;
• Não execute a limpeza do aparelho conectado a rede elétrica,
• Não solte a tampa do frasco com o aparelho lidado;
• Não dobre ou torça as mangueiras do aspirador.
• Não deixe a ponta do sensor molhada.

3.2.26 Contra Indicações:

El Não se aplica, nâo há contra indicações para utilização do equipamento.

3.2.27 Efeitos Adversos:

El Nâo se aplica, o equipamento não causa efeitos adversos.

Versão 7 — 05/11/2015
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3.2.28 Normas Técnicas «tUIzadas no desenvolvimento do produto: (Indicar as normas técnicas mesmo i
casos do equipamento não ser certincado peto INMETRO)

3.2.29 Dimensões do equipamento;

Comprimento (mm):
INL-6003; 500 mm

, INL-6003-C: 330 mm
INL-6003-C2; 330 mm

INL-6005: 500 mm
INL-6005-C: 330 mm
INL-6005-C2: 330 mm
INL-6002-L: 500 mm

INL- 6002-CL: 330 mm
1 INL- 6004-L: 500 mm
INL- 6004-CL. 330 mm

Largura (mm):

1INL-6003; 230 mm
, INL-6003-C: 300 mm
INL-6003-C2: 300 mm

IINL-6005: 230 mm
INL-6005-C: 300 mm

IINL-6005-C2: 300 mm
INL-6002-L: 230 mm

INL- 6002-CL: 330 mm
1 INL- 6004-L: 230 mm
INL-6004-CL. 330 mm

Altura (mm):

INL-6003: 389 mm

1, INL-6003-C: 950 mm
INL-6003-C2:950 mm

1INL-6005: 390 mm
INL-6005-C: 950 mm
1INL-6005-C2: 950 mm
INL-6002-L: 390 mm
INL- 6002-CL: 950 mm
INL- 6004-L: 390 mm
INL- 6004-CL. 950 mm

1 3.2.30 Características elétricas:

□ Não se aplica

Tensão de alimentação (V): bivolt automatico
Corrente (A): IA

Potência (W): 180
Requisitos de rede elétrica para instalação:

I Outros requisitos elétricos: Venao7-0S/ll/201S



' Freqüência = 50/ 60 Hertz,
' Deslocamento de ar = 70 L/ min.
' Rotação (60 Hz) = 1.750 RPM, e 3.500 RPM.
• Pressão de vácuo de O a 27 pol.hg

3.2.31 Possui fonte da alimentação Interna?
□ Sim S Não

Responder os itens abaixo apenas em caso de possuir fonte de alimentação interna.
Tipo:
Autonomia:

Prazo em que deve ser trocada:
Tempo necessário para carga máxima;

para os casos de modelos ou componentes de s.stema com características elétricas, dimensionais e de fonte de alimentação interna
diferentes, apresentar os itens 3.2.29, 3.1.30 e 3.2.31 sob forma de tabela em anexo a este formulário.
3.2.32 Versões associadas ao equipamento:

Manual: 00

Projeto: 00
Software:

1?^ O equipamento não possui software embarcado ou associado.
3.2.33 Informações sobre assistência técnica

Verifique as condições do equipamento, ao receber o produto. Caso seja detectada alguma não
confomidade, notifique imediatamente o transportador e informe o ocomdo ao fabricante;
INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - .AVENIDA 38 LT 01 - VILA ALZIRA- APARECIDA DE GOIANIA -
GOIÁS CEP: 74913-360
TELEFONE: (62) 3549 94 93 FAX: (62) 3549 9509
SAC: andrafle@inalamed.com.br
3.2.34 composição dos materiais que Integram o produto e entram em contato com o paciente/operador:

3.2.35 Outras Informações pertinentes:

0 Não se aplica, não há Informações adicionais que precisem sem Informadas que não constem em
outros campos deste formulário.

—1 Coso esto cofirpo nflo seio suficiente pora apresentar todas os informações sobre o produto, estes devem ser apresentados sob

S.S.lmagens Gráficas do Produto

Anvisa. As figuras apresentadas devem possuir legendas para identificação.

3.4. Origem do Produto

16
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^ Brasil

□ Externa

de um fabficantc legal, dcvorò ser apresentada

3
completo)

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
AVENIDA MANGUEI^ QD. 38 LT 01 - VILA ALZIRA -
APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS
3.4.2 unidade (s) Fabril (Is) ou Fabrlcante(s) Real (ais); (informar tazao social e endereço <
BRASIL

3.43 Dlstribuldor(es); (Informar razgo social e endereço completo)

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
avenida mangueira QD. 38 LT 01 - VILA ALZIRA -
APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS

3.5. Certificado INMETRO

Possui Certificação INMETRO?

□ Sim

3 Não

3.5.1 N<» do certificado: (Incluir a validade de cada certificado)

3.5.2 Nome do Organismo de Certificação de Produto (OCP).

3.5.3 Normas Técnicas utilizadas na certificação:

3.5.4 Versão do Manual do Usuano Avaiiaoo na

3.5.5 Versão do projeto do equipamento avaliado na certificação:

3.5.6 Acessórios e Partes ensaiados em conjunto com o equipamento:

Possui Relatório Consolidado? (art. 4° da RDC no 27/2011)
□ Sim

13 Não
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3.5.7 N® do(s) Relatório(s): (Incluir data de emissão de cada relatório)

3.5.8 Nome do Organismo de Certificação de Produto (OCP):

3.5.9 Normas Técnicas utiiizadas nos ensaios:

3.5.10 Versão do Manuai do Usuário avaiiado:

3.5.11 Versão do projeto do equipamento avaiiado:

"3.5.12 Acessórios e Partes ensaiados em conjunto com o equipamento:

4. Responsabilidade Legal e Técnica

Nome do Responsável Legai:

RUBERVAL SOUSA ANDRADE

Cargo:

DIRETOR

Nome do Responsável Técnico:

CLAYTON MIGUEL ALVES

Conselho de Classe Profissional:
A

CRBM

UF: GO Número de Inscrição: 0872

R® ç

«sFIsN

5^ Declaração do Responsável Legal e Técnico

Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras,
podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Empresa. Declaro
ainda que:

a. 0(s) produto(s) será(ão) comercializado(s) com todas as
informações previstas na legislação sanitária vigente;

b. As instruções de uso, rótulo e etiqueta indelével do(s)
produto(s) atendem aos requisitos estabelecidos.

18
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respectivamente, no Anexo III.B e art. 4» da Resolução
Anvisa RDC n» 185/2001;

c. A empresa, detentora do cadastro, mantém em posse o
dossiâ técnico atualizado, contendo todos os documentos
e Informações indicados no Anexo 11 da RDC 40/2015,
para fins de fiscalização por parte do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária; e

d. 0(s) produto(s) foi(ram) projetado(s) e fabrlcado(s)
atendendo as disposições da Resolução Anvisa RDC n»
56/2001 (Requisitos essenciais de segurança e eficácia) e
Resolução Anvisa RDC n» 16/2013 (Requisitos de Boas
Práticas de Fabricação e Controle).

A empresa encontra-se ciente que o não atendimento às determinações
previstas na legislação sanitária caracteriza Infração à legislação sanitária
federal, estando a empresa infratora sujeita, no âmbito administrativo, às
penalidades previstas na Lei n» 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo
das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Na esfera Jurídica, respondem
pelos atos de Infração praticados pela empresa os seus Responsáveis Legal e
Técnico, conforme infrações e sanções previstas no art. 273 do Decreto Lei n.»
2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal - Cap. HI; Dos Crimes
contra a Saúde Pública).

'X

fisn»A2í8.1

LCPUJ

APARECIDA DE GOIÂNIA 13/11/2016
Local e data

RUBERVAL SPUSA ANDRADE

Nome do Respt LLeopIfurgo e assinatura

CLAYTON ̂ GUEL ALVES
Nome do Respoiwável técnico. Cargo e assinatura.
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Ag6ncia Nacional Resolução - RDC n° 260, de 23 de setembro de 2002
pdoVlgllânelaSanltdrta D.O.U de 03/10/2002

^tcvane/jig

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 11, inciso iV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto
n° 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de
2002,considerando a publicação da Resolução-RDC n." 185, de 22 de outubro 2001,
que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde; considerando a
necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à
Portaria n." 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1° Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 3° da
Resolução-RDC n." 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1° Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.
^ § 2' Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores ficam sujeitos ao controle

previsto na legislação sanitária aplicável.

Art. 2° Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta
Resolução, obedecem ás seguintes exigências e condições:

I. Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e
acessórios, deve ser registrado na ANViSA.

II. Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco II ou superior, conforme
classificação de risco da Resoiução-RDC n.° 185/01, incluindo suas partes e acessórios,
deve ser registrado na ANVISA.

III. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e
acessórios, não contido no Anexo i desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.

IV. Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condições acima descritas
e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são considerados produtos

^ para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação,
exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1" Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informações
apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontoiógico ou laboratorial de saúde,
destinado a prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, são considerados produtos
médicos e estão sujeitos a registro.
§ 2° As relações exempiificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I
sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão
disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
www.anvisa.gov.br. ^
§ 3° Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste ((i
artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo li desta Resolução.

jT
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Art. 4" Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos
produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta
Resolução.

§ 1** As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de
isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quais permanecem válidos até a data de seu
vencimento.

§ 2° Os fomecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução,
não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição,
devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta) dias a partir da referida data, petição
de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n." 185/01,
ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à
venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição.
§ 3° O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu
enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da
Resolução-RDC n.° 185/01: a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação
sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou b) petição de registro,
até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro
concedido pela ANVISA.

Art. 5** Para inclusão de produto para saúde em família de produtos, prevista na Resolução-
RDC n.** 97/00, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o
fomecedor deve adequar as informações do processo original ás disposições da Resolução-
RDC n.» 185/01.

Parágrafo único. É vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos
registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento
alterado por esta Resolução.

Art. 6** O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado,
importado, comercializado, exposto á venda ou entregue ao consumo, após manifestação da
ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2° do
artigo 4° desta Resolução.

Art. 7° Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre
os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de
rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 8** Fica revogada a Portaria n.** 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9° Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO

Página 2
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ANEXO I

RELAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE SUJEITOS A CADASTRAMENTO

A Produtos não-estórels indicados para apoio a procedimento de saúde
01 Adesivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02 Aparelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03 Aparelho para facilitar a visualização em procedimento odontológico
04 Aparelho para ordenha materna
05 Desodorante para ostomia
06 Dispositivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07 Dispositivo para ociusão de orifício natural do corpo em procedimento de saúde
08 Equipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09 Equipamento para digitalização, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10 Espátula descartável
11 Estimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnóstico
12 Fotopolimerizador odontológico

13 Garrote para flebotomia
14 Identificador de pacientes

15 Marcador dermográfico

16 Medidor de parâmetros antropométrícos para confecção de produtos para saúde

17

Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento
médico não cirúrgico [que tenham indicação diagnostica ou terapêutica e/ou
interação...]

18 Painel ou suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.

19 Processadora de filmes contendo imagens médicas

20 Projetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21 Recipiente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22 Roupa de cama hospitalar descartável, exceto pata cirurgia
23 Serra, cisalha ou separador de gesso ortopédico

Produtos não-estéreis indicados para apoio a procedimento iaboratoiia! de saúde

Centrífuga para laboralário de saúde
Extrator manual de plasma por prensagem
Homogeinizador de sangue e seus derivados

Incubadora para laboratório de saúde

C Produtos para educação física, embelezamento ou estética
01 Aparelho a bateria pata tratamento da pele
02 Aparelho para procedimento por sucção extema

03 Brinco e dispositivo furador para sua aplicação
04 Esterílizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05 Gerador de ozônio para tratamento da pele

06 Medidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diagnóstico em saúde
07 Produto para avaliação física por meio mecânico

D Partes ou acessórios não estéreis de produtos para saúde sujeitos a cadastramento

.3^ Página 3
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ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO
REGISTRO

Produto

PRODUTO SUJEITO

AREQSTRO

PRODUTO

PARA SAÚDE

PRODUTO SJJEITOA

CAOASTRAMENTO

NAOCORSOBUDO
PiWDUTOFARA SAÚDE

SnnboIo^S-Sim, N-lâo

t/'

4^^ A

(A
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Agificia Nacional Resolução
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RDC n** 260, de 23 de setembro de 2002
D.O.U de 03/10/2002 ISfIsN»

DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de
integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica
complementar.
Fomecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC n° 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o propósito de
integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou
inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou
acessórios, cujo uso estabelece interação física ou fisiológica com pessoa submetida a
procedimento médico ou odontológico, assim como produto ativo ou invasivo de educação
física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo
fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso
promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos
em procedimento médico, odontológico ou laboratorial de saúde, conforme indicado pelo
fomecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e
acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa
submetida a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que
transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico,
odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiológica
ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fomecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou
sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico,
imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo
entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

(?'
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11/102017 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalhes do Produto

BS EQUIPAMENTO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

04.709.243/0001-S4 AutorizafSo

Ain^OCLAVE DIGITALE

8.D3.60S4

Modelo Produto Médico

1.2.1.8,1.9,2.0,2.1,2.2,2.3.2.S. 3.0,3.6.4.0.4.1.4.2.4.S, 5.0.5.4.5.5,6.0,6.5,7.5,9.0,9.6,0.1,0.2,0.3

Nome Técnico

Registro

Processo

Origem do Produto

Classificação de Risco

Vencimento do Registro

Autoclave

80360560002

25351.627823/2009-99

• FABRICANTE: BS EQUIPAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - BRASIL

II-MÉDIO RISCO

VIGENTE

Voltar

htlp6://con5ullas.anvlsagcul}r/«ll/saude/25351G27823200993r?nameProduto=DIGITALE

A
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11/10/2017 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalties do Produto

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

06.105.362/0001-23 Autorização

ESFIGMOMANÔMETRO ANERÕIDE PREMIUIt/t

8.02.753-1

ip

Modeio Produto Médico

BR-20D

H20D MESA/PAREDE

H200 rodízio

Nome Técnico

Processo

Origem do Produto

^^M>^CIassificaçSo de Risco

Vencimento do Registro

Esrtgmomanometro

80275310022

25351.316086/2009-75

• FABRICANTE: WENZHOU KANGJU MEDICAI INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA REPIJBLICA POPULAR

II-MÉDIO RISCO

VIGENTE

Voltar

A
littpsy/consultas.ainlsagou|]r/M/saud^25351316086200975/?nomeProduto=PREMIUM 1/1
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11/1(V2017 Consultas - Ag6ncla Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Nome da Empresa

CNPJ

Produto

Detalltes do Produto

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

06.10S.362/0001-23 Autorizafao

ESTETOSCÓPIO PREMIUU

8.02.753-1

«íCvane/7/-

Modelo Produto Médico

ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIATRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO DELUXE;
ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - PEDIÁTRICO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - PEDIÁTRICO;
ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO - NEONATAl; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO - ADULTO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM CARDIOLÓGICO -
PEDIÁTRICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT SIMPLES; ESTETOSCÓPIO PREMIUM RAPPAPORT; ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO SIMPLES;
ESTETOSCÓPIO PREMIUM COLORIDO DUPLO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - DESCARTÁVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM FIAT; ESTETOSCÓPIO
PREMIUM SIMPUS - ADULTO- DE PLÁSTICO; ESTETOSCÓPIO PREMIUM SIMPLES - ADULTO • DE PLÁSTICO FUXfVEL; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO -
ADULTO DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO PEDIÁTRICO DELUXE: ESTETOSCÓPIO PREMIUM DUPLO NEONATAL DELUXE; ESTETOSCÓPIO PREMIUM
DE TREINAMENTO.

Nome Técnico

Registro

Processo

Origem do Produto

ClassIflcaçSo de Risco

Vencimento do Registro

Estetoscopio

802753UX)S2

2S3S1.167163/2012-64

• FABRICANTE: NINGBO SIFANG MEDICALINSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA. REPÚBUCA POPULAR

I - BAIXO RISCO

VIGENTE

Voltar

A A
(T-

lillps7/oonsultas.anvisagovtirMsaude/25351167163201264/7nomeProduto=PREMILIM



MOVEIS
HOSP TALARES

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI-E

o

n

Detalhes técnicos:

BIOMBO INOX

Construído com tubos de aço inoxidável, faces em forte tecido de algodão crú e pés
com rodízios de 2".

Opcional: 01,02 ou 03 corpos.

O

A
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BIOMBO COM 1 MM PB E 2MM PB- RETO • 180 x 80 CM - ARMAÇÃO EM AÇO - COM
PINTURA EM EPÓXI • BRANCO • ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO
ESPECIAL) 6 OPÇÕES DE CORES - AZUL MARINHO - AZUL ODONTO - VERDE ODONTO
- LARANJA - CINZA E CINZA CURO - COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA

RESISTÊNCIA - MARCA NMARTINS

CERTIFICADO

A NMartins é a PRIMEIRA empresa devidamente autorizada a fabricar e
comercializar produtos para proteção radiológica no mercado nacional, co|
Certificados expedidos pela ANVISA • Agência Nacional de Vigilância Sanjt
do Ministério da Saúde.

Registro ANVISA: 10376790002 - Vestimentas para Radioproteçãp^ mentais
diversos e Protetores.

Registro ANVISA: 10376790003 • Biombos para Radioproteçãc

MATÉRIA PRIMA
Os produtos NMartins são confeccionados com materiais plumbiferos de
QUALIDADE assegurada e com acabamento que garante aos produtos alta
DURABILIDADE, FACILIDADE da assepsia e integração ESTÉTICA ao ambiente.
Todos os produtos são acompanhados de certificado de GARANTIA e manual de
instruções.

N. Martins e Teixeira Ltda.

Rua Rio Negto, 10 - Jardim GuaraiUiba - Colombo - PR - CEP: 83410-540
www.nmartins.com.br- FONE/FAX: 41 3666-1919

A



Saiüite^y MOVEIS
HOSPITALARES

A

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIREU-E

MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS COM GABINETE EM MDF

Detalhes Técnicos:

Confeccionado em aço carbono ; movimentos trendelemburg. Gabinete com portas c
gavetas.

Opcional: Confeccionada em aço inoxidável, com suporte para papel, com suporte de
soro.

O'
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Saííiteh Móví
HOSPIT

MOVEIS
HOSPITALARES

SALUTEIM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI-E

^flvane/7/-

Sanples Duplo
rp

Detalhes técnicos

NEGATOSCÓPIO
Confeccionado em aço/ferro pintado.
Opcional: 01 ou 02 corpos; Estrutura em aço inoxidável

A



V--

4052 9199
9116 8234

l^. 0jf^'

Mesa de exames clínicos simples - Posição de leito móvel, material aço
/ ferro pintado.

Leito chapeado, armação tubular de 1.1/4". Pintura sintética, opcional
epóxi.
Dimenssões: 1,80 x 0,60 x 0,80m.

Opcional: Suporte para papel.

Moveis Hospitalares - Hospmoveis Industria de Movelaço Ltda. - © Copyríght 2002 - 2011



Sa .YteJY MOVEIS
HOSPITALARES

SALuren comércio de móveis hospitalares eireu-e FistfQQO

r

CARRO DE CURATIVOS

Detalhes Técnicos:

Confeccionado em aço carbono ou aço inoxidável.
Opcionalrcom ou sem acessórios (balde e bacia).



Sa uteJ^AAOVEIS
HOSPITALARES

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES BRELI-E

<^ane/7^

í
à

Detalhes técnicos

SUPORTE DE SORO

Confeccionado em aço/ferro pintado ou em aço inoxidável.
Opcional: Altura fixa ou regulável

^  4
3^/^,



MOVEIS
HOSPITALARES

SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI-E

ESCADINHÁ

Estrutura em aço/ferro pintado ou em aço inoxidável.

Opcional: 02, ou 03 degraus.
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nriEDPEj
porque saúde é Fundamental
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Foco de Luz Auxiliar (LED) - FL 2000 ALD 24 E
Registro ANVISA: 80127840018

MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 - VILA ELISA -FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
www.medDei.com.br medoeiOmedoel.com.br
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MEDPEJ ~ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 - VILA ELISA -FONE/FAX (16) 3238-0300.
CEP 14075-070 - RIBEIRÃO PRETO - SP

www.medpei.com.br medpei(S)medpel.com.br
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mEDPEJ
porque saúde é Fundamental
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Descrição do produto:

A MEDPEJ desenvolveu esta linha de produtos para auxiliar profissionais, gerando um sistema de Iluminação

auxiliar para centros cirúrgicos, cri's (centro de terapia Intensiva), salas de enfermaria e clinicas, onde o

ambiente ou procedimento exija maior iluminação.

Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e

gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema.
Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.
Rodizios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos.

Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250^ céisius com
acabamento em pollestireno de alto Impacto.

Sistema de iluminação com LED's (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que

proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação
profissional.
Display TFT: Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de
OS a lOOK). Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz
do display e relógio.

Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis de 3200 a 5200 K (disponível apenas para o modelo com

display TFT).
Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores

(disponível apenas para o modelo com display TFT).

Bateria chumbo ácido.

Possui selo do INMETRO.

CERVFICADO CONFORMIDADE NCC 13.1568 Rev.03

RMP. 04.015 Rev.Ol

MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 - VILA ELISA -FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 - RIBEIRÃO PRETO - SP

www.medDel.com.br medpei(S)medDel.com.br
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nriEDPEJ
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Especificações Técnica:

Tensão 115 -127 / 220 - 230 V 50/60 HZ.
Potência 250 VA.

Fusível 5 X 20 mm T 3,15 A 250 V (lEC 60127).
Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz.

Com iluminação de 80.000 lux (a distancia de 100 cm).
Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas.
Vida útil mínima esperada para os led's de 35.000 horas e média de 50.000 horas;
Atende as normas de segurança NBR lEC 60601-le ABNT NBR iEC 60601-1-2.

Possui selo do INMETRO.

Controle por membrana.

Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente.

Conteúdo da embalagem:

01 - Foco de Luz Auxiliar (LED) - FL 2000 ALD24

01 - Manual de instruções

01 - Manopla removível e autoclavável

Voltar 30 topo

MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LIDA
CNPJ; 03.155.958/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 - VILA ELISA -FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 - RIBEIRÃO PRETO - SP

www.medDei.com.br medpeifflmedpei.com.br
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Características:

Capacidades disponíveis
Alimentação

Display
Corpo
Visor

Pintura

Piso antiderrapante

Pés antiderrapantes em borracha
sintética

Gancho para bolsas
(*apenas no modelo BKH-200F)

Régua antropométrica
(*apenas no modelo BKH-200FA)

Dimensões

Peso da balança
BKH-200F / BKH-200FA

Peso de embarque da balança
BKH-200F / BKH-200FA

Consumo

Garantia

200kg

Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A

LED vermelho com 6 dígitos.

Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.

Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada

Pesagem, com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que se acende ao sair do zero,
e se apaga ao retomar a zero.

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.

Oferece conforto e comodidade ao usuário

Prático sistema para medir altura constmído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica
retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de O,Sem. Cabeçote da régua antropométrica em plástico
ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.
Plataforma: 28,5 x 37 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 115 cm

15,900 kg

17,400 kg

lOW

1,5 anos contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação

X
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SEGURANÇA > para a melhor satisfação de nossos clientes, segue orientação para uso dos modelos BKH-200F/FA (Balança Híbrida para
Pesar e Medir Pessoas):

Diferente dos modelos eletrônicos New e Premiuni, a New Híbrida tem em sua plataforma uma supetficie depesagem móvel, que repete o
sistema encontrado na balança mecânica 111. A pesagem, portanto, não acontece através de plataforma fixa com célula de carga, mas sim,
plataforma móvel com liras que recebem a massa e transferem a informação a uma célula de carga presente na coluna da balança. A balança
mecânica 111 é uma balança indicada para clinicas, consultórios e hospitais. As balanças eletrônicas New e Premium, por sua vez, podem
também ser usadas em clinicas, consultórios e hospitais., mas são mais indicadas para academias, drogarias, e outros estabelecimentos onde a
pesagem é "self-service".

Pela similaridade na construção, a New BKH-200F/FA segue a mesma orientação de uso da 111. Por se tratar de um produto que pode
transferir insegurança na pesagem "self-service " (há uma sensação de balanço ao subir na plataforma), queremos estabelecer aqui uma
orientação importante: a balança New BKH-200F/FA não oferece risco a quem sobe na plataforma para pesar, porque ela é tão bem construída
quanto a 111 em sua base. Mas, pela sensação de insegurança causada pelo sistema adotado, é IMPORTANTE SABER QUE PODEM HA VER
RECLAMAÇÕES POR PARTE DE USUÁRIOS DESTE PRODUTO quando são aplicadosfora de hospitais, clinicas e consultórios. POR ISSO,
PEDIMOS SUA ESPECIAL A TENÇÃO a estas informações, evitando assim, quaisquer desconfortos quando o produto for aplicado a drogarias,
academias, etc.
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Suporte Hamper - Estrutura em aço carbono. Pintura epoxi.

Opcional: Estrutura em aço inox

Moveis Hospitalares - Hospmoveis Industria de Movelaço Ltda. Copyríght 2002 - 2011
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Estetoscópio Duplo Premiam

DESCRIÇÃO

• Baixo peso.

• Diafragmas de alta sensibilidade.

• Disponivel em 3 versões: adulto, pediátrico e neonatal.

> Tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som.

• 1 ano de Garantia.

P'
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Esfigmomanômeíro Aneróide - PREfVliUM

DESCRIÇÃO
» Verificado e aprovado pelo INIVIETRO

» Manguito e pêra em PVC

• Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de veicro ou metal

" Opção de 7 diferentes cores: azul marinho, azul, verde, vermelho, grafite,

rosa e vinho

° Tamanhos: Adulto, pediátrico e obeso.

" Estojo para viagem

° 1 Ano de Garantia:

Accumed-Glicomed - www.accumed.com.br/

Sac - 0800-052-1600



POTÊNCIAS DE RÁDIO FREQUf^lA NA SAlDA
—  —

POTÊNCIA MÁXIMA

MODO

CUT F^ra tecidos adiposos ou tecidos delicado.

PRECISlON

TC4/RC4

PREaSlON

TC3/RC3

PREaSlON

TC2 /RC2

PURECUT(Low/HO 400W 300 W 200 W

BLEND l/MIN (Low/Hi) 300 W 250 W I60W

BLEND2/MÍD(Low/Hi) 250 W 200 W Í30W

BLEND 3/MAX (Low/Hi) 200 W ISOW ÍOOW

COAGULATION (COAG)

DESICCATE I80W Í50W I30W

SPRAY I20W 120 W ÍOOW

FULGURATE I20W 120 W lOOW

BIPOLAR

STANDARD (Micro-B}Xilar) Auto Stop: £ 2SOO lOOW ICOW lOOW

PRECISE (Bipolsr) Auto Stop'. £ 6000 lOOW lOOW lOOW

MACRO / BIPOLAR CUT (ecui®); > lOOOQ ICOW ICOW lOOW
\

Vilorci vÂlidoi para carga nominal dcdarada: 100 (unçâo Bipolar c 500 Ohms para função Monopohr.

Os modos Monopolares possuem ajuste das potências corag^isão de 1.0 Watt em 1,0 V\^ até o finai de escala.
O modo Bipolar possui ajuste das potências com precisão^ 0.5 Watt em 0.5 Watt até o final de escala.

Máxima Potência
^400- — TC4mC4

— Tcsmc]

— Tczmc:

.a 200-

S 100

1000 1900

Carga (ohms)

Meia Potência
^200H
e 150-
w

.a 100-
u

"g 50-

^ O

— TC4mC4
— TC3mC3

—• TC2mC2

V

500 IODO 1S00

Carga (ohms)

Compensado automática de potênda. com a variação da impedânda do teddo.
Observ^çãQLNas-funções de Corte é sugerido usar-se LOW para tecidos bem irrigados

IIGH para teddos menos irrigados (m^r impedãncá).

características gerais

Tensão de entrada 100 a 240 ̂6c, 50/60 Hz, com
comutação automática. Electrí

Electrgsurguzal

t

aspirador de fumaça VS700I
Possui filtro viral ULPA com carvão ativado. Indicado para eliminar os
vapores, bactérias, vírus e manter limpo o ambiente da sala drúrgica.

ACESSÓRIOS PARAELETROCIRÜRGIA
Escoltia o kit de acessórios que melfior se adapte às suas necessidades.
Os acessórios poderão ser selecionados, de acordo com a preferência do i

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Este equipamento atende as exigências da Norma Técnica Nadonal e
segurança em equipamentos eletro-médicos, conforme certificação do IN
Atende a Norma Técnica Nadonal e Intemadonal ABNT NBR lEC 60.601

Atende às exigências da Norma Técnica Nadonal e Intemadonal ABNT
conforme certificação do INMETRO.

Produto registrado na ANVISA.

A EMPRESA

DELTRONIX é uma empresa que está
eletrodrórgicos e seus acessórios para divi
testados e calibrados indrvídualmente.

engenharia eletro-eletrônica, desenvolve e
ELETROCIRURGIA É O NOSSO FORTE!

^usAssao^
«merxacS'de Sl

dálí^es
onais

UFtGtC/U. GENERATOR
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características TÉCNICAS:

Painel de fácil entendimento e comando, com design moderno e a
prova d'água.

03 (Três) displays digitais independentes e simultâneos para as
potências dos modos de Corte. Coagulação e Bipolar.

ModoMONOPOLAR:

• 12 (doze) funções de Corte (normal e delicado)

• 6 (seis) funções de Coagulação.

■ Modos Low para tecidos delicados e High para tecidos adiposos,
tanto para Corte Puro como para os Blend's.

• Módulo com Função PPC® (Pulsed Pòlipectomy Cut/Coag) Corte
e Coagulação Pulsados, para procedimentos de Laparoscopia e
Endoscopia.

Modo BIPOLAR:

• Modo Precise ou Micro Bifxslar (com recurso Auto-Stop).

• Modo Standard (com recurso Auto-Stcm).

• Modo MacroBipolar

• Modo Corte Bipolar (Bcut®).

■ Saída isolada e uso com pedal independente.

ExclusivalunçãoTRIPOLAR® (MONOPOLAR + BIPOIAR).

Gerador de potência único, de alta eficiência.

Técnica FPA® - (Feedback Power Adjustment®) - Compensação
Automática de Potência com a variação da impedância do tecido.

Técnica CVM® - (Consistency Verificacion Mechanism)
Mecanismo de Verificação de ConsistêncS^>^
Sistema RMPF® - (Redundant Mechaniscmtbr Protection In case
of Failure) - Maanismt» Redundantes de Proteção em caso de
Falha naCPU?"^!
Sistema de Alarme de Placa: Sistema M.R.RGraph® (Monitoração

s^da Resistência de Contato Placa/Paciente com bargraph).
jória para até 120 procedimentos distintos e configuráveis

ijmente. Permite programação dos valores de potência

EL.ECrROSURGICA.L GENERATGR

A NOVA GERAÇÃO DA ELETROCIRURGIA.

f=>S=§£€ISS§OSl TC i I $ t 1141 >-.i mt.u CiirutitAnfn ■ wo400watts

f r
í ■^ toââi Y i\

^ o®

:::: ® » Wi #

1 ® - s/ ® 8rAMI>>OV

Conexões no painel traseiro para até três pèdais independentes,
sendo dois para Monopolar e um para Bipolar, com grau de proteção
IPX7,

TECLA STAND-BY

f^ra utilização em situações que requer paralisaç
procedi-mento cinirgco.
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AUTOCLAVE DIGITALE

«vívane/7/

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Uso profissional Toda em metal

• Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens.

• Porta Barreira Simples inox e alumínio.

• T ransdutor pressão / pressostato.

• Sensor PT 100/termostato.

• Sensor de porta at>ei1a (micro switdi) com indicação no painel.

• Desaeração e despressurização automática,

• Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio

• Funcionamento com a porta fechada

' Reservatório de água - Abastecimento chave automático com indicação do término da água

no resen/atório.

Controle de NIvei: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água.

1 a 99 (Configuiável) ciclos que atende as principais necessidades,

introle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.

• Baixo consumo de água e energia.

• Opção de copo dosador e reservatório descarte.

• Chave geral.

• Em AÇO INOX opcional em alumínio.

•Capacldade:12;1 S;19;2021 ;22;23;25;30;36;40;41 ;42;45',S0;54;SS;60;65 litros

• Possui filtros

• Opção Bomba vácuo.

• Possui entrada exclusiva para validação.

• Estnitura em aço A36.

• Simples manutenção.

• Suporte on Ene.

• Auto diagnosEco à distância.

• Até 5 bandejas opcional.

• Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash}. Para cada tipo de material.

• Secagem eficiente.

• Secagem extra.

' Fusível na placa eletrônica.

• Conforme ISO 9001 e 14001 BPF.

• Desligamento automático ao final do ddo.

• Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

• Alimentação; 127/220 V- chaveamento interno

• Freqüência: 50/60 Hz.

• Proteção elétrica: Fusíveis.

• Potência: Configurávei de 600 a 8000 Watts

• Pressão Máxima de Trabaiho: 2,2 kg/cm

• Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurávei

• Alarme: 16 níveis configuráveis

• Temperatura 120° a 135°C (configurávei)

• Tempo configurávei

• Temperatura máxima 150*

• Tanque de pressão: Aço Inoxidável /alumínio

• Anel de vedação da porta: Silicone

• Sistema eletrãnico: Microcontroiado / processado

• Agua; inserção automática / manual
• Proteção sobrepressão: Válvula de alivio/ segurança

• Proteção subpressão: Válvula de antivácuo

• Sistemas de segurança: 20 (configurávei)

Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância

Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior(indica Tempo,Temperatura,Pressão Mensagens operações /

teclas de comando) .Maior conforto ao operador atendendo nomtas.

• Abertura da porta; Fuso em aço inox com duplo estágio

• Comunicação RS 232 USB

• Tamanho compacto

• Validade: Indetenninada

• Origem: Brasil

Anvisa 80360560002. Favor consultar proposta. Este equipamento é

totalmente configurável. Estas especificações abrangem toda linha.

Alguns modelos podem não ter alguns itens acima. Na dúvida consulte. Equipamentos
04709243/0001-54

(35) 3221-1080

p,
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Aspiratex INL 6003 -C2

.íí£«B'.,

4^
Aspirador cirúrgico 02 frascos de 3 litros e com carro suporte

Características:

- Mangueira Silicone
- Compressor isento de óleo
- Vacuômetro de O a 30 pol. Hg
- Aspiração de O a 25 pol. Hg
- Válvula reguladora de vácuo
- Agulha Central de Inox
- Potência de 1/3 ou 1/4 hp 50/60h2
- Rotação 1.750 RPM
- Vazão máxima 24L min

- Protetor térmico

- 110/220V ou Bivolt automático

- Frasco Autoclavável em policarbonato

í?

A
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OPCIONAL

- Pedal de Acionamento

- Filtro Bacteriológico
- Cândula de Aspiração
- Placa Bivolt

- Conjunto Auto-Sto

- Com lampada piloto audiovisual

(desligamento automático quando o frasco do aspirador estiver cheio)
- 24 ou 42 ou 50L min

led Equipamentos Ltda.

Av. Mangueira Qd. 38 Lt. 01 Vila Alzira - Aparecida de Goiânia - GO
CEP:74.913-360

Boas Práticas

de Fabricarão

' c-i f

portt frascos
n poltcartaonato
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Bem pensado

Geladeira Cônsul Facilite Frost Free

300L [CRB36]

Tecnologia para ocupar pouco espaço e salvar muito tempo

«vtvane/i/

FIsN*^^

Especificações Técnicas

Cor Branco

Capacidade

Capacidade geladeira 253 litros

Capacidade freezer 47 litros

Capacidade total de armazenamento 300 litros



Dimensões

Largura 61,6 cm

Profundidade 69,1 cm

Altura 153,9 cm

Peso líquido 48 kg

Energia

Voltagem 220 V (CRB36ABBNA)
110V(CRB36ABANA)

Classificação energética A

Garantia 12 meses

Tipo de degelo Frost Free

Itens

Display/Painel Não

Controle de temperatura Sim

Dispenser de água Não

Alarme de porta aberta Não

Trava de segurança Não

Prateleiras removíveis Sim

Recipiente para guardar gelo Não

Porta ovos Sim

Porta latas Sim

Pés niveladores Sim

K



Bebedouro
de Pressão

Weja abaixo todas as características
e benefícios que este aparelho oferece

master* fria

;r^ane/j/^
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ÍS?PU

....

Os Purificadores de Pressão da Masterfrio oferecem praticídade e rendimento, através do sistema de
refrigeração com compressor a gás ecológico, que não agride o meio ambiente. Este produto possui
capacidade de gelar 124 litros de água por dia com temperaturas de 4° a 14°C. Com gabinete em chapa de
aço galvanizada que recebe tratamento especial para não enferrujar, este produto apresenta maior
durabilidade e resistência, além disso, possui selo do INMETRO, que atesta sua qualidade.

Gabinete em chapa de aço galvanizada (que recebe tratamento químico para não enferrujar) com
pintura a pó por processo eletrostático ou em aço inox.
Torneira cromada.

Bandeja superior em aço inox.
Reservatório de água em aço inox com serpentina interna estanhada evitando a contaminação na
água.
Filtro com elemento filtrante de polipropileno para retenção de resíduos e impurezas da água
(compra do filtro nas assistências credenciadas da Masterfrio).
Sistema de refrigeração a gás ecológico que não agride o meio ambiente.

X
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O seu mundo melhor

Descrição do Produto

o SPLIT AGRATTO R410A tráz muito mais design e elegância para sua casa. Com detalhes em prsKa e

display digital que indica a temperatura de operação. O display LED pode ser desligado proporcionando

maior conforto ao dormir. Com CERTIFICAÇÃO A do PROCEL / INMETRO esta entre os Splils mais
econômicos do mercado.

GÁS R410A - É um gás ecológico, não possui em sua composição nenhum gás que danifica a camada
de ozônio. Não é tóxico e nem inflamável. Os equipamentos com o R410A sáo entre 50% - 60% mais

eficientes que aparelhos com outros gases na mesma condição de funcionamento.

MULTI FILTER - Com este sistema de filtros os splits possuem até 90% de eficiência na limpeza do ar.

Composto por um conjunto de dois filtros com Função Antibactericida que elimina grande parte das

bactérias e Carvão Ativado que tornam o ar mais puro no ambiente, elimina odores, poeira, fungos, micro

organismos e bactérias, deixando o ar mais puro.
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CONHEÇA A AMAZÔNIA

http://www.agratto.com.br/
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