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1. SERINGAS ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TIPO LUER LOCK

MEDTRAK SIASG
APRESENTAÇÃ

O
TAMANHOS

ILUSTRAÇÃO
DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C011944
443469

439622
UN

1ml/escala
ml

1ml/escala ui

Seringa luer lock

Seringa descartável 1 ml, estéril, com bico luer lock
central(rosca dupla),

atóxica, apirogênica, transparente com escala de
graduação indelével e milimetrada com alto grau de
precisão, com intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões
claras e legíveis a cada 0,01 ml, siliconizada, deslize suave
do êmbolo, que favoreça acuidade no preparo da solução,
sem desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as
marcas de agulhas, estéril, embalagem individual em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em
pétala.

Reposição
automática

C001807 0439640 UN 3ml

Seringa luer lock

Seringa descartável 3 ml, estéril, com bico luer lock central,
atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação
indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com
intervalo de 0,1 em 0,1ml e subdivisões claras e legíveis a
casa 0,01ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que
favoreça acuidade no preparo da solução, sem
desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as
marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.

Reposição
automática
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C001809 0439639 UN 5ml

Seringa luer lock

Seringa descartável 5 ml, estéril, com bico luer lock central,
atóxica, apirogênica, transparente com escala de graduação
indelével e milimetrada com alto grau de precisão, com
intervalo de 1,0 em 1,0 ml e subdivisões a cada 0,2 ml,
siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça
acuidade no preparo da solução, sem desperdícios,
ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas,
embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, com abertura em pétala.

Reposição
automática

C001805 0439626 UN 10ml

Seringa luer lock

Seringa descartável 10 ml, estéril, com bico luer lock
central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de
graduação indelével e milimetrada, com alto grau de
precisão, com intervalo de 1,0 ml m 1,0 ml e subdivisões a
cada 0,2 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que
favoreça acuidade no preparo da solução, sem
desperdícios, ponteira lock, compatível com todas as
marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.

Reposição
automática

C007861 0445833 UN 20ml

Seringa luer lock

Seringa descartável 20 ml, estéril, com bico luer lock
central, atóxica, apirogênica, transparente com escala de
graduação indelével e milimetrada, com alto grau de
precisão, com intervalo de 5,0 em 5,0 e subdivisões a cada
1,0 ml, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que favoreça
acuidade no preparo da solução, sem desperdícios,
ponteira lock, compatível com todas as marcas de agulhas,
embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico , com abertura em pétala.

Reposição
automática
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2. SERINGA ESTÉREIS DESCARTÁVEIS TIPO LUER SLIP

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

CRIAR 0439641 UN 10ml

Seringa luer slip

Seringa, material polipropileno transparente, capacidade
10 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de
borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e
milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de
1,0 ml em 1,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 0,2
ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que
favoreça acuidade no preparo da solução, sem
desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as
marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.

Reposição
automática

C001806 0439630 UN 20ml

Seringa luer slip

Seringa, material polipropileno transparente, capacidade
20 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de
borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível, e
milimetrada, com alto grau de precisão, com intervalo de
5,0 ml em 5,0 ml e subdivisões claras e legíveis a cada 1,0
ml, descartável, estéril, deslize suave do êmbolo, que
favoreça acuidade no preparo da solução, sem
desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as
marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.

Reposição
automática
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C009020 0466782 UN 60ml

Seringa luer slip

Seringa, material polipropileno transparente, capacidade
60 ml, tipo bico luer slip, êmbolo com ponteira de
borracha siliconizada, graduação perfeitamente legível,
descartável, estéril. Com escala de graduação indelével e
milimetrada, siliconizada, deslize suave do êmbolo, que
favoreça acuidade no preparo da solução, sem
desperdícios, ponteira slip, compatível com todas as
marcas de agulhas, embalagem individual em papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala.

Reposição
automática

8



3. SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM AGULHA

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

C001803 0469169 UN 1ml

Seringa com agulha

Seringa descartável graduada em unidades (escala de
1 em 1 unidade), agulha fixa ao corpo da seringa de 13
mm de comprimento por 0,3 mm de diâmetro (½
“29g), sem espaço morto e com capacidade para até
100 unidades de insulina. com dispositivo de
segurança retrátil com formato cilíndrico de plástico
transparente. embalagem individual, com abertura em
pétala.

Reposição
automática
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REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 -
autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações  para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) Não necessita revalidação.

_____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC
Nº 270/2019 - migração classe de risco I).

_____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).

_____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 -  Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e
adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.
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LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.
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