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ANEXO VII

Lote Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarca

00001 20,000UN
ABRIDOR DE BOCA ADULTO material; silicone, dimensÕes
aproximadas:40 x 30 x 20 mm. validade minima: 5 anos.
autoclavavel Á 134°c.

00002 20,000UN
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL material; silicone, dimensÕes
aproximadas:30 x 25x 18 mm. validade minima: 5 anos.
autoclavavel Á 134°c.

00003 50,000UN
AFASTADOR tipo minnesota, nÃo cortante, em aÇo inox, 14cm,
autoclavÁvel

00004 200,000CX

AGULHA GENGIVAL 30G CURTA descartavel, agulhas
trifacetadas, siliconizadas, paredes finas, apirogenicas,
esterelizadas por oxido de etilino. embalagem com 100
unidades.

00005 50,000UNALAVANCA APEXO 303. UNIDADE

00006 50,000UNALAVANCA APICAL 301. UNIDADE

00007 50,000UNALAVANCA SELDIN RETA. UNIDADE

00008 400,000CX

ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA
A 2% COM VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000: cada
ml contendo 20mg de cloridrato de lidocaÍna e 10mg de
epinefrina.  isento de metilparabeno, envasado em tubetes de
cristal de 1,8ml e Êmbolos siliconizados. cada tubete deverÁ
estar envolvido por adesivo de seguranÇa, que proteja a
cavidade oral em caso de quebra. apresentaÇÃo: caixa com 50
tubetes, alojados em blÍsteres lacrados com 10 tubetes cada,
com registro no ministÉrio da saÚde.

00009 30,000CX

ANESTÉSICO LOCAL, INJETÁVEL, CLORIDRATO DE
MEPIVACAÍNA 3% (SEM VASOCONSTRICTOR).  ENVASADO EM
TUBETE de cristal de 1,8ml e Êmbolos siliconizados. cada tubete
deverÁ estar envolvido por adesivo de seguranÇa, que proteja
a cavidade oral em caso de quebra. apresentaÇÃo: caixa com
50 tubetes, alojados em blÍsteres lacrados com 10 tubetes
cada, com registro no ministÉrio da saÚde.

00010 200,000UNANESTÉSICO TÓPICO com 20% de benzocaina.pote com 12g.

00011 50,000PC

AVENTAL cirÚrgico: descartÁvel: cor branca; manga longa com
55 cm de comprimento e lastex no punho; em nÃo tecido; 100%
polipropileno; medindo 1,40m de largura; 1,10m de
comprimento; gramatura 30g; amarrilhos na cintura e no
pescoÇo; pacote com 10 aventais.

00012 600,000RLBANDA matriz em aÇo inox 05 (0,05x5x500mm)

00013 200,000RLBANDA matriz em aÇo inox 07 (0,05x7x500mm)

00014 50,000UN
BANDEJA AUTOCLAVÁVEL AÇO INOX. MEDIDAS APROX:
22X12X1,5 CM

00015 150,000UN
BICARBONATO DE SÓDIO para uso odontolÓgico,
granulometria axtrafino, embalagem 500g.

00016 150,000UNBROCA  zekyra 28 mm

00017 100,000UNBROCA carbide alta rotaÇÃo cirurgicaa haste longa n°06

00018 300,000UNBROCA de aÇo baixa rotaÇÃo n°02 (25mm)
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00019 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1011

00020 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1012

00021 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1013

00022 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1014

00023 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1016

00024 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1035

00025 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1094

00026 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1112

00027 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1112f

00028 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1190

00029 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1190f

00030 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1190ff

00031 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1312

00032 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 1992

00033 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 2131

00034 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 2135f

00035 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 2135ff

00036 300,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 2214

00037 300,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3118

00038 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3118f

00039 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3168

00040 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3168f

00041 100,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3168ff

00042 200,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3195

00043 400,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3195f

00044 400,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3195ff

00045 150,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3215

00046 150,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 3216

00047 150,000UNBROCA diamantada de alta rotaÇÃo 4138

00048 300,000UNBROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 03 (25 MM)

00049 300,000UNBROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 04 (25MM)

00050 150,000UNBROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 05 (25MM)

00051 150,000UNBROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 06 (25MM)

00052 150,000UNBROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO 07 (25MM)

00053 150,000UNBROCA DE AÇÕ BAIXA ROTAÇÃO 08 (25MM)

00054 400,000MCABO para aspelho plano 5. inox

00055 100,000PC
CARTELA de papel para pelicula radiografica com 02 furos.
pacote com 50 unidades

00056 200,000UN
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (KIT COM
13G DE BASE,11G
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00057 100,000UN
COLGADURA (GRAMPOS) PARA RADIOGRAFIA
ODONTOLÓGICA.

00058 800,000PC

CONDICIONADOR DENTAL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO
37% em gel tixotrÓpico, pacote com 3 seringas com 2,5 ml cada
+ 9 pontas aplicadoras embaladas em invÓlucro plÁstico
fechado, c/ registro do ministÉrio da saÚde.

00059
15.000,00

0UNCREME DENTAL de 50g ccom no minimo 1.000 ppm de flÚor

00060 70,000FRCURATIVO ALVEOLAR, FRASCO COM 10ML

00061 30,000UNCURETA DE GRACEY 5-6 DE AÇO CARBONO CABO DE 8MM

00062 30,000UNCURETA DE GRACEY 7-8 DE AÇO CARBONO CABO DE 8MM

00063 30,000UNCURETA DE LUCAS. UNIDADE

00064 5,000UN

CÂMARA escura para revelaÇÃo, sem iluminaÇÃo, indicada
para revelaÇÃo de filme odontogolicos, visor acrilico
destacavel, com Ótima transparencia e totall filtragem da luz,
possui alojamento para os recipientes que contem liquido
avitando que os mesmo fiquem soltos

00065 30,000UNDESCOLADOR MOLT. UNIDADE.

00066 500,000UNDETERGENTE ENZIMÁTICO embalagem cm 01 litro

00067 100,000FR
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (SOLUÇÃO BUCAL)
FRASCO COM 1L.

00068 70,000UNESCAVADOR de dentina duplo 5

00069 100,000UNESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 11 ½. UNIDADE

00070 100,000UNESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 18. UNIDADE

00071 100,000UNESCAVADOR DE DENTINA DUPLO 19. UNIDADE

00072
10.000,00

0
UN

ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDAS DE NYLON macias,
cabo reto, medindo mÍnimos 17 cm, contendo no mÍnimo 34
tufos de cerdas, embaladas individualmente.

00073 5.000,000UN
ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CERDAS DE NYLON macias,
cabo reto, medindo mÍnimos 15 cm, contendo no mÍnimo 28
tufos de cerdas, embaladas individualmente.

00074 900,000UNESCOVA ROBSON reta, branca

00075 300,000UNESPELHO bucal plano 5

00076 50,000CXESPONJA hemostÁtica de colÁgeno hidrolisado (gelatina)

00077 10,000UNESPÁTULA n° 24

00078 40,000UNESPÁTULA DE RESINA N1 dupla

00079 50,000CX
FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PERIAPICAL E-SPEED
(VELOCIDADE E). REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 150
unidades

00080 30,000CX
FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL PERIAPICAL E-SPEED
(VELOCIDADE E). REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 150
unidades

00081 500,000CX
FIO agulhado seda - traÇada preta 4/0, odontolÓgico, nÃo
absorvÍvel. agulha 14mm. caixa com 24 unidades

00082
15.000,00

0
UNFIO dental com 25m

00083 70,000UNFIO dental com 500m
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00084 1.000,000UN

FIO nylon 6.0, nÃo absorvÍvel de origem sintÉtica, obtido por
extrusÃo da poliamida, resultado em um monofilamento de
superfÍcie lisa e uniforme e preparada atravÉs de processos
quÍmicos sintÉticos resultando em fios de coloraÇÃo preta com
agulhas cirÚrgicas de aÇo inox. fio agulhado de 45 cm, estÉril
de uso Único, odontolÓgico, agulha de 17mm cortante 1/2 de
cÍrculo

00085 300,000RL
FITA adesiva teste para autoclave com alta densidade 19mm x
30m

00086 200,000VFIXADOR para rx odontolÓgico frasco com 500ml

00087 10,000UN

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 numÉrica,
componentes flutuador esfÉrico, porca conexÃo com abas em
latÃo, conexÃo saÍda conexÃo saÍda padrÃo abnt com vÁlvula
de seguranÇa

00088 300,000UNFLÚOR gel neutro com 200ml

00089 300,000FR
FLÚOR GEL ACIDULADO, TIXOTRÓPICO, com concentraÇÃo de
1,23%, aplicaÇÃo em 1 minuto, com ph ente 3 e 4, sabor: tutti-
frutti, frasco com 200ml. com registro na anvisa.

00090 50,000UN
FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00 DE AÇO carbono cabo
de 8 mm com registro do ministÉrio da saÚde

00091 50,000UN
FORMOCRESOL material para munificaÇÃo da polpa dental.
frasco com 10 ml

00092 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 01

00093 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 150

00094 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 151

00095 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 16

00096 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 17

00097 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 18L

00098 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 18

00099 5,000UNFÓRCEPS ADULTO AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 69

00100 5,000UNFÓRCEPS INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO 01

00101 5,000UN
FÓRCEPS INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO
151

00102 5,000UN
FÓRCEPS INFANTIL AUTOCLAVÁVEL EM AÇO INOX NÚMERO
18D

00103 3.000,000PC
GASE HIDRÓFILA, PACOTE COM 500 UNIDADES, C/ 7,5CM x
7,5cm; 13 fios - 8 dobras. com registro no ministÉrio da saÚde.

00104 50,000FRHIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. FRASCO COM 10 GRAMAS.

00105 400,000UN

IONÔMERO de vidro restaurador (kit pÓ e lÍquido, cor a3),
auto, indicaÇÕes: restauraÇÕes pequenas classe i e ii; dentes
decÍduos; restauraÇÕes geriÁtricas; restaurador intermediÁrio
e como base para classes i e ii usando a tÉcnica de sanduÍche;
restauraÇÕes provisÓrias; restauraÇÕes que utilize a tÉcnica
de tratamento restaurador atraumÁtico (art); lesÕes por
ab-fraÇÃo.

00106 1,000UN

LARINGOSCOPIO material aÇo inoxidavel, tamanho pediÁtrico,
composiÇÃo com cabo, com 05 lÂminas curvas e 05 lÂminas
retas, tipo encaixe padrÃo, fibra Ótica, embalagem maleta ou
estojo, caracterÍsticas adicionais lÂmpadas led
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00107 500,000PR

LUVA cirÚrgica estÉril descartÁvel tam 6,5. anatÔmica;
superfÍcie microtexturizada na extremidade dos dedos;
levemente talcada; esterilizada por raio gama; embalagem em
papel grau cirÚrgico. embalagem com 1 par.

00108 500,000PR

LUVA cirÚrgica estÉril descartÁvel tam 7,0. anatÔmica;
superfÍcie microtexturizada na extremidade dos dedos;
levemente talcada; esterilizada por raio gama; embalagem em
papel grau cirÚrgico. embalagem com 1 par.

00109 2.000,000CX

LUVA de procedimento hospitalar descartÁvel, tamanho ep,
confeccionada em lÁtex natural, nÃo estÉril, ambidestra,
textura uniforme, com alta sensibilidade tÁctil, boa elasticidade,
resistente a traÇÃo, comprimento mÍnimo de 25 cm, com
bainha, espessura mÍnima de 0,16mm, lubrificada com pÓ
bioabsorvÍvel. embalagem: caixa com 100unidades, contendo
externamente os dados de identificaÇÃo, procedÊncia, data de
fabricaÇÃo, prazo de validade.

00110 1.000,000CX

LUVA de procedimento hospitalar descartÁvel, tamanho m,
confeccionada em lÁtex natural, nÃo estÉril, ambidestra,
textura uniforme, com alta sensibilidade tÁctil, boa elasticidade,
resistente a traÇÃo, comprimento mÍnimo de 25 cm, com
bainha, espessura mÍnima de 0,16mm, lubrificada com pÓ
bioabsorvÍvel. embalagem: caixa com 100unidades, contendo
externamente os dados de identificaÇÃo, procedÊncia, data de
fabricaÇÃo, prazo de validade.

00111 1.000,000CX

LUVA de procedimento hospitalar descartÁvel, tamanho p,
confeccionada em lÁtex natural, nÃo estÉril, ambidestra,
textura uniforme, com alta sensibilidade tÁctil, boa elasticidade,
resistente a traÇÃo, comprimento mÍnimo de 25 cm, com
bainha, espessura mÍnima de 0,16mm, lubrificada com pÓ
bioabsorvÍvel. embalagem: caixa com 100unidades, contendo
externamente os dados de identificaÇÃo, procedÊncia, data de
fabricaÇÃo, prazo de validade.

00112 15,000CXLÂMINA de bisturi n° 15c, caixa com 100 unidades

00113 20,000CXLÂMINA DE BISTURI N° 15, CX COM 100 UNID.

00114 30,000FR
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LIQUIDO COM
EUGENOL. FRASCO COM 15 ML.

00115 30,000FR
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ, COMPOSIÇÃO
À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. FRASCO COM 38G

00116 100,000RLMATRIZ EM AÇO 05 (0,05 X 5 X 500MM)

00117 100,000UN
MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL. PONTA FINA: 1,5 MM.
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

00118 200,000CX

MÁSCARA cirÚrgica descartÁvel, tripla camada (filtro efb >
96,7% de retenÇÃo bacteriolÓgica, atÓxico, 100%
polipropileno, elÁsticos laterais para fixar nas orelhas e ajuste
nasal - clipe, anti-alÉrgico), caixa com 50 unidades, envoltos
por uma sacola plÁstica no interior.

00119 200,000UN
OBTURADOR PROVISÓRIO COM 25 GRAMAS que contÉm flÚor.
(massa provisÓria para fechamento temporÁrio de cavidades
dos dentes).

00120 200,000UN
PAPEL carbono dupla cor (azul/vermelho) para marcaÇÃo de
oclusÃo em estÁtica e dinÂmica. embalagem com 12 tiras.

00121 100,000FR
PARAMONOCLORAFENOL CANFORADO com aÇÃo bactericida
de amplo espectro que nÃo agride os tecidos vivos e volÁteis.
frasco com 20ml.

00122 400,000BS

PASTA profilÁtica indicada para limpeza profilÁtica, remoÇÃo de
manchas exÓgenas, placas, matÉria alba e resÍduos orais. nÃo
contÉm Óleo.  viscosidade ideal e com flÚor. embalagem com
90g.
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00123 30,000FR
PEDRA pomes. pÓ abrasivo extrafino de baixa densidade e
peso. utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentÁrio,
ouro coesivo, amalgama e resina acrÍlica. frasco com 100g

00124 500,000UNPINÇA clÍnica para algodÃo nº 17

00125 50,000UN

PONTA de ultrassom, indicada para remoÇÃo de tÁrtaro.
universal compatÍvel com alt sonic jet, ortus bioscaler, kavo,
sonicmax autoclavÁvel, de aÇo inoxidÁvel, lisa, com
refrigeraÇÃo

00126 200,000K
PONTA para acabamento e polimento de resinas compostas,
fabricadas em silicone, embalagem com 06 pontas sortidas.

00127 200,000CX
PONTAS AVULSAS PARA CENTRIX cinza, caixa com 20
unidades.

00128 50,000UN
PORTA agulha mayo hegar 14 cm. fabricado em aÇo inox e
autoclavÁvel.

00129 50,000UNPORTA matriz tofflemire. em aÇo inox.

00130 15,000K

POSICIONADOR de filme radiogrÁfico adulto. indicado para
tomadas radiogrÁficas pela tÉcnica do cone longo. indicado
para auxiliar na orientaÇÃo da angulaÇÃo do aparelho de rx
odontolÓgico, dispositivo matem o filme paralelo ao aparelho de
rx, a aleta de pressÃo mantÉm o filme preso. autolavÁvel atÉ
134ºc. kit com posicionador lateral direito, posicionador lateral
esquerdo, posicionador anterior, dispositivos para mordida,
posicionador para interproximal bite wings, pote para
esterilizaÇÃo.

00131 15,000K

POSICIONADOR de filme radiogrÁfico infantil. indicado para
tomadas radiogrÁficas pela tÉcnica do cone longo. indicado
para auxiliar na orientaÇÃo da angulaÇÃo do aparelho de rx
odontolÓgico, dispositivo matem o filme paralelo ao aparelho de
rx, a aleta de pressÃo mantÉm o filme preso. autolavÁvel atÉ
134ºc. kit com posicionador lateral direito, posicionador lateral
esquerdo, posicionador anterior, dispositivos para mordida,
posicionador para interproximal bite wings, pote para
esterilizaÇÃo.

00132 250,000UN

RESINA composta fluÍda. indicado para formar uma camada
estÉtica em toda a superfÍcie dos dentes com defeitos no
esmalte e para ocultar algumas restauraÇÕes e outras.
embalagem com 2,4 gramas. cor a3.

00133 150,000UN

RESINA universal micro-hÍbrida fotopolimerizÁvel. cor b2.
indicada para restauraÇÕes diretas em dentes anteriores e
posteriores classes i, ii, iii, iv e v, incluindo superfÍcies oclusais,
fechamento de diastemas. preenchimento 2,5mm. particulas
tegma e bis-gma, cerÂmica silanizada tratada,
2-benzotriazolil-4-metilfenol. seringa com 4 gramas.

00134 150,000UN

RESINA universal micro-hÍbrida fotopolimerizÁvel. indicada para
restauraÇÕes diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores classes i, ii, iii, iv e v; fechamento de diastemas e
esplintagem de dentes com mobilidade. carga inorgÂnica de
66% em volume. matriz inorgÂnica de zircÔnia/ sÍlica com 84%
em peso e 71% em volume. tamanho mÉdio das partÍculas de
0,6 micrÔmetros. matriz orgÂnica com bis-gma e tedma. tempo
de polimerizaÇÃo de 40 segundos.  seringa com 4 gramas. cor
a2.
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00135 150,000UN

RESINA universal micro-hÍbrida fotopolimerizÁvel. indicada para
restauraÇÕes diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores classes i, ii, iii, iv e v; fechamento de diastemas e
esplintagem de dentes com mobilidade. carga inorgÂnica de
66% em volume. matriz inorgÂnica de zircÔnia/ sÍlica com 84%
em peso e 71% em volume. tamanho mÉdio das partÍculas de
0,6 micrÔmetros. matriz orgÂnica com bis-gma e tedma. tempo
de polimerizaÇÃo de 40 segundos. seringa com 4 gramas. cor
a1.

00136 300,000UN

RESINA universal micro-hÍbrida fotopolimerizÁvel. indicada para
restauraÇÕes diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores classes i, ii, iii, iv e v; fechamento de diastemas e
esplintagem de dentes com mobilidade. carga inorgÂnica de
66% em volume. matriz inorgÂnica de zircÔnia/ sÍlica com 84%
em peso e 71% em volume. tamanho mÉdio das partÍculas de
0,6 micrÔmetros. matriz orgÂnica com bis-gma e tedma. tempo
de polimerizaÇÃo de 40 segundos. seringa com 4 gramas. cor
a3,5

00137 300,000UN

RESINA universal micro-hÍbrida fotopolimerizÁvel. indicada para
restauraÇÕes diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores classes i, ii, iii, iv e v; fechamento de diastemas e
esplintagem de dentes com mobilidade. carga inorgÂnica de
66% em volume. matriz inorgÂnica de zircÔnia/ sÍlica com 84%
em peso e 71% em volume. tamanho mÉdio das partÍculas de
0,6 micrÔmetros. matriz orgÂnica com bis-gma e tedma. tempo
de polimerizaÇÃo de 40 segundos. seringa com 4 gramas. cor
a3.

00138 150,000UN

RESINA universal micro-hÍbrida fotopolimerizÁvel. indicada para
restauraÇÕes diretas e indiretas em dentes anteriores e
posteriores classes i, ii, iii, iv e v; fechamento de diastemas e
esplintagem de dentes com mobilidade. partÍculas com 0,6
micrometros contendo bis-gma, udma, tegdma, e bis-ema.
tempo de polimerizaÇÃo de 20 segundos. seringa com 4
gramas. cor oa3.

00139 150,000FRREVELADOR para rx odontolÓgico, frasco com 475 ml.

00140 100,000PCROLO dental de algodÃo. pacote com 100 unidades

00141 300,000K
SELANTE para fÓssulas e fissuras, foto-ativado, libera Íons
fluoreto, bactericida, opaco. kit com uma seringa de 2g e 5
ponteiras. rotulados de acordo com a legislaÇÃo em vigor.

00142 10,000UN
SERINGA aplicadora centrix, para aplicaÇÃo de materiais
dentÁrios.

00143 100,000UNSERINGA carpule com refluxo autoclavÁvel em aÇo inox.

00144 70,000UNSINDESMÓTOMO EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL.

00145 200,000FR

SISTEMA adesivo de frasco Único contendo 6 gramas,
fotopolimerizÁvel, para esmalte e dentina, composto por Água
e etanol, bisgma, 10% de sÍlica coloidal, com tamanho de
partÍculas de 5nm, copolÍmero de Ácido acrÍlico e Ácido
itacÔnico.

00146 30,000FR
SOLUÇÃO de diaminofluoreto de prata 12%. cariostop. frasco
com 10 ml.

00147 50,000FR
SOLUÇÃO hemostÁtica À base de cloreto de alumÍnio. realiza
um efetivo controle do sangramento, nÃo apresenta reaÇÕes
adversas e pode ser utilizado em cardÍacos.

00148 100,000UNSONDA exploradora em aÇo inox n° 5.

00149 50,000FR
SPRAY refrigerante À -50° c para teste de vitalidade nos
dentes a base de Água, odor mentolado, frasco com 200 ml.
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00150 400,000CX
SUGADOR cirÚrgico descartÁvel, esterilizado individualmente
em oxido etileno. tubo principal em pvc e ponteira em
polipropileno e pigmento. caixa com 20 unidades

00151 1.500,000PC

SUGADOR de saliva descartÁvel confeccionado em pvc atÓxico,
nÃo reciclado, com pontas fundidas quimicamente aos tubos
atravÉs de butanona, tamanho mÍnimo de 13 cm, fabricado em
fio galvanizado para evitar oxidaÇÃo. pacote c/ 40 unidades.

00152 150,000UNTESOURA de Íris 12 cm, em aÇo inox.

00153 550,000PC
TIRAS abrasivas eletrolÍticas de aÇo inoxidÁvel 150x6mm.
pacote com 12 unidades

00154 200,000PC
TIRAS de poliÉster 100 x 10 x 0,05mm p/ restauraÇÃo com
resina pacote c/ 50 tiras.

00155 50,000FR
TRICRESOL material para desinfecÇÃo e obturaÇÃo de canal
radicular. frasco com 10 ml.

00156 20,000FRVERNIZ cavitÁrio. frasco com 10 ml.

00157 70,000FR
VERNIZ com flÚor (5% de fluxoreto de sÓdio). embalagem com
10 ml + solvente com 10 ml. (Álcool etÍlico).

00158 50,000FR
ÁGUA OXIGENADA 1000ML anti-sÉptico para uso em feridas e
como removedor de tecidos mortos, 10 volumes,

00159 600,000FRÁLCOOL ETÍLICO 70 %. FRASCO COM 1LITRO

00160 100,000UN

ÓCULOS transparente de proteÇÃo para odontologia,
proteÇÃo lateral confeccionada em Única peca, confeccionado
em policarbonato, armaÇÃo e hastes feitas em nylon, lente com
tratamento anti-risco e proteÇÃo uvb, 95% e uva 50%.

00161 300,000FR
ÓLEO lubrificante de alta e baixa rotaÇÃo, mineral, nÃo tÓxico,
de baixa viscosidade. frasco com 100 ml e dispositivo plÁstico
para aplicaÇÃo.
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