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Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 2,000UN

APARELHO de luz infravermelho
tipo:portátil
suporte com rodízios: possui
iluminação: 150 w
garantia mínima de 12 meses

00002 2,000UN

APARELHO de tens, fes e corrente russa
08 eletrodos de silicone 5 cm x 5 cm
01 cabo de conexão ao paciente (laranja canal 1, preto canal 2)
01 cabo de conexão ao paciente (azul canal 3, verde canal 4)
01 cabo de força destacável
garantia mínima de 12 meses

00003 2,000UN

APARELHO de ultrassom
frequÊncia: 1 e 3 mhz
tela lcd: possui
modo de emissÃo/ operaÇÃo: contÍnuo e pulsado
garantia mínima de 12 meses

00004 2,000UN
BALANÇA para treino de equilíbrio e fisioterapia neurológica,
suportar até 200kg.

00005 2,000UN

BARRA paralela – material aço inoxidável, tipo piso de madeira
com borracha antiderrapante, comprimento 2,5 de
comprimento, largura de 01 m.
com instalação.

00006 2,000UN
BOLA ginástica profissional, 75 cm, possui sistema antiestouro,
suporta até 300 kg.

00007 2,000UNBOLA cravo crespa para propriocepção - pequena - 5,5 cm

00008 2,000UN
BOLA feijão 90cmx45cm
possui capacidade para suportar no mínimo de 200 kg. possui
bico reserva e tecnologia anti-estouro e 1 bomba.

00009 8,000PRCANELEIRA com peso tornozeleira 1 kg cada - par

00010 8,000PRCANELEIRA com peso tornozeleira 2 kg cada - par

00011 8,000PRCANELEIRA com peso tornozeleira 3 kg cada - par

00012 8,000PRCANELEIRA com peso tornozeleira 4 kg cada - par

00013 2,000UN

ESPALDAR em madeira
•	dimensões aproximadas: 2,24 x 0,90 x 0,46 metros (c x l x a),
peso suportado: até 140 kg, acompanha parafusos, buchas e
cola para montagem.
•	com instalaÇÃo.

00014 4,000UN
GONIÔMETRO em pvc, 35 cm, para medir angulação da
amplitude articular.

00015 6,000PRHALTER emborrachados, tamanhos de 01 kg, par

00016 6,000PRHALTER emborrachados, tamanhos de 02 kg, par

00017 6,000PRHALTER emborrachados, tamanhos de 03 kg, par

00018 8,000K
KIT faixa elástica 3 níveis de resistência leve, media e forte
intensidade)

00019 6,000UN
LÂMPADA para infravermelho para termoterapia e fototerapia,
150w, 110v, uso em fisioterapia.
garantia mínima de 12 meses
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00020 2,000UN
MESA auxiliar tipo z
estrutura em aço carbono, com pintura epóxi, possui 03
gabinetes extremamente resistentes, com rodinhas.

00021 2,000UN

TABLADO para fisioterapia baixo (divâ), medidas aproximadas:
1,86 x 1,35 x 0,45 m (c x l x a). espuma e courvin, peso
suportado mínimo de 200kg.
com instalação

00022 6,000UN
TRAVESSEIRO hospitalar revestidos em courvin,
medidas aproximadas 60x40cm
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