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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 20,000K
Lote 00001 TALA
para imobilização em e.v.a,  confeccionada em tela aramada,
maleável, kit com 04 peças, tamanhos pp,p,m,g

00002 4,000UN
Lote 00002 MÁSCARA
para oxigênio de alta concentração completa, com reservatório
e com tubo de o2, adulto.

00003 4,000UN
Lote 00003 MÁSCARA
para oxigênio de alta concentração, completa, com reservatório
e com tubo de o2, infantil.

00004 4,000UN
Lote 00004 TRAQUÉIA
em silicone corrugada para circuito com aproximadamente
22x1000mm.

00005 3,000UN
Lote 00005 CONECTOR
y para circuito respirador adulto com furo, autoclavável.

00006 2,000UN

Lote 00006 IMOBILIZADOR
dorsal tipo ked, oferece imobilização total desde a cabeça ate a
região o cóccix, deve possuir bolsa para armazenamento,
adulto.

00007 2,000UN

Lote 00007 IMOBILIZADOR
dorsal tipo ked, oferece imobilização total desde a cabeça ate a
região o cóccix, deve possuir bolsa para armazenamento,
infantil.

00008 10,000UN

Lote 00008 FLUXÔMETRO
com manômetro, capacidade fluxo 0 a 15 l/min, aplicação
controle fluxo oxigênio medicinal, pressão calibração até 3,5
kgf/cm2, tipo conexão conexões conforme abnt, regulagem
vazão regulada p/válvula, tipo escala escala numérica,
componentes flutuador esférico,porca conexão c/ abas em
latão, conexão saída conexão saída padrão abnt com válvula
de segurança.

00009 5,000K

Lote 00009 CONJUNTO
para macronebulização contínua para oxigênio adulto composto
de frasco de pvc de 500ml em tampa adaptável com rosca.
máscara de facial em silicone de alta resistência, tamanho
adulto, elástico da máscara e traquéia corrugada flexível em
silicone. todos os materiais devem ser autoclaváveis e
resistentes a desinfecção de alto nível.

00010 3,000K
Lote 00010 KIT
estojo com 8 cânulas de guedel, fabricada em pvc atóxico,
transparente e inodora.

00011 5,000UN

Lote 00011 MANTA
térmica aluminizada, cobertor térmico de emergência
(aluminizado), confeccionada em polietileno aluminizado
destinada a manter a vítima aquecida, não deformável,
resistente ao atrito com o solo,
mantém o calor interno e reflete o calor externo,
tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m.
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00012 2,000UN

Lote 00012 PRANCHA
para imobilização polietileno adulto:
-confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos;
- projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes;
- possibilita o resgate na água e em altura;
- dimensionada para suportar vítimas com peso de até mínimo
de 150kg;
- rígida, leve e confortável;
- possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da
vítima.
- possui três cintos de imobilização, que garante a e
comodidade e integridade física da vítima para realizar o
transporte adequado e zeloso do paciente.

00013 2,000UN

Lote 00013 TESOURA
ponta romba para cortar as vestes das vítimas a fim de
identificar lesões ocultas que necessitam de atendimento de
urgência. ponta romba com protetor para não lesar a pele
durante o procedimento.

00014 30,000M
Lote 00014 MANGUEIRA
de silicone, atóxica, resistente a altas temperaturas e produtos
químicos, utilizada para a aspiração e oxigenioterapia.

00015 1,000UN

Lote 00015 LARINGOSCOPIO
, material aço inoxidável, tamanho pediátrico, composição com
cabo, com 05 lâminas curvas e 05 lâminas retas, tipo encaixe
padrão, fibra ótica, embalagem maleta ou estojo,
características adicionais lâmpada de led.

00016 2,000UN

Lote 00016 REANIMADOR
manual (tipo ambu)
reanimador, material silicone, tipo manual, capacidade
reservatório com 2500 ml, características adicionais máscara
tipo concha,rígida e translúcida, componentes válvula de não
reinalação,autoclavável, tamanho adulto

00017 2,000UN

Lote 00017 REANIMADOR
(tipo ambu), material silicone, tipo manual, características
adicionais válvulainspiratória unidirecional, componentes
reservatório de o2, máscara silicone, autoclavável, tamanho
pediátrico.
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