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00023117

FRALDA GERIATRICA TAMANHO PEQUENO
fralda descartavel e unissex, nao esteril de uso externo unico
descartavel, atoxica, isenta de substancias alergenicas, composta
de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto po
algodao hidrofilo, polpa de celulose vrigem e/ou materiais polimericos
absorventes, formato reto de cintura ajustavel dotada de ajuste
prefeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel
superabsorvente distribuido em todo o nucleo, camada externa e
interna perfeitamente sobrepostas, com bordas unidades entre si,
revestimento externo confeccionado em plastico de polietileno com
espessura, flexibilidade adequadra, dotada de quatro fitas
reposicionada ajustaveis duas de cada lado, a tira adesiva abre e
fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialergica,
possuindo na extremidade pequena dobradura que permita
preservar sua adesividade e o facil manuseio.validade minina de 12
meses a partir da entrega.
(amostra do produto)

10.897,60800,00 13,622UNID. 00001 00001

00023118

FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO
fralda descartavel e unissex, nao esteril de uso externo unico
descartavel, atoxica, isenta de substancias alergenicas, composta
de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto po
algodao hidrofilo, polpa de celulose vrigem e/ou materiais polimericos
absorventes, formato reto de cintura ajustavel dotada de ajuste
prefeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel
superabsorvente distribuido em todo o nucleo, camada externa e
interna perfeitamente sobrepostas, com bordas unidades entre si,
revestimento externo confeccionado em plastico de polietileno com
espessura, flexibilidade adequadra, dotada de quatro fitas
reposicionada ajustaveis duas de cada lado, a tira adesiva abre e
fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialergica,
possuindo na extremidade pequena dobradura que permita
preservar sua adesividade e o facil manuseio.validade minina de 12
meses a partir da entrega.
(amostra do produto)

51.178,403.800,00 13,468UNID. 00002 00001

00023119

FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE
fralda descartavel e unissex, nao esteril de uso externo unico
descartavel, atoxica, isenta de substancias alergenicas, composta
de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto po
algodao hidrofilo, polpa de celulose vrigem e/ou materiais polimericos
absorventes, formato reto de cintura ajustavel dotada de ajuste
prefeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel
superabsorvente distribuido em todo o nucleo, camada externa e
interna perfeitamente sobrepostas, com bordas unidades entre si,
revestimento externo confeccionado em plastico de polietileno com
espessura, flexibilidade adequadra, dotada de quatro fitas
reposicionada ajustaveis duas de cada lado, a tira adesiva abre e
fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialergica,
possuindo na extremidade pequena dobradura que permita
preservar sua adesividade e o facil manuseio.validade minina de 12
meses a partir da entrega.
(amostra do produto)

63.299,604.700,00 13,468UNID. 00003 00001

00021987

FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG
fralda descartavel e unissex, nao esteril de uso externo unico
descartavel, atoxica, isenta de substancias alergenicas, composta
de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto po

23.691,601.800,00 13,162UNID. 00004 00001
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algodao hidrofilo, polpa de celulose vrigem e/ou materiais polimericos
absorventes, formato reto de cintura ajustavel dotada de ajuste
prefeito a qualquer tipo de paciente, com flocos de gel
superabsorvente distribuido em todo o nucleo, camada externa e
interna perfeitamente sobrepostas, com bordas unidades entre si,
revestimento externo confeccionado em plastico de polietileno com
espessura, flexibilidade adequadra, dotada de quatro fitas
reposicionada ajustaveis duas de cada lado, a tira adesiva abre e
fecha devidamente impregnada de substancia aderente antialergica,
possuindo na extremidade pequena dobradura que permita
preservar sua adesividade e o facil manuseio.validade minina de 12
meses a partir da entrega.
(amostra do produto)

00033351

FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXG
fralda descartavel unissex, nao esteril, de uso externo unico
descartavel, atoxica, isenta de substancias alergenicas, composta
de uma capa de tela polimerica, um nucleo absorvente composto por
algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais polimericos
absorventes, formato reto de cintura ajustavel dotada de ajuste
perfeito a qualquer tipo de paciente com flocos de gel
superabsorvente distribuido em todo o nucleo, camada externas e
internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si,
revestimento externo confeccionado em plastico de pilietileno com
espessura, flexibilidade e resistencia adequada, dotada de quatro
fitas reposicionava ajustaveis duas de cada lado, a tira adesiva
abre e fecha devidamente impregnada de substancia aderente
antialergica, possuindo na extremidade pequena dobradura que
permita preservar sua adesividade e o facil manuseio. validade
minima de 12 meses a partir da entrega. ( amostra dos produtos)

4.250,00300,00 14,167UNID. 00005 00001

153.317,20
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