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Avental descartável

Campo de mesa absorvente impermeável

Campo de mesa absorvente impermeável

Toalha absorvente

Toalha absorvente

Toalha absorvente

Capa p/ sugador

1 Unidade

1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade

1 Unidade

1 Unidade

1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade

2 Unidades

2 Unidades

2 Unidades

2 Unidades

1 Unidade
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2 Unidade

2 Unidade

Capa p/ sugador

Campo de mesa absorvente impermeável

Avental descartável

Avental descatável

Capa para cadeira

Campo fenestrado absorvente impermeável

Protetor de refletor

Protetor de refletor

Campo de bancada absorvente impermeável

Campo fenestrado absorvente impermeável

Campo fenestrado absorvente impermeável

Kit Odontológico 
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Kit Odontológico Básico (F08131) 

Kit Odontológico p/ Implante (F08095) 

Kit Odontológico p/ Periodontia (F08096) 
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Os Kits Odontológicos Descartáveis Polar Fix são produtos de alta tecnologia, qualidade e 

segurança. Os seus campos cirúrgicos são feitos de um material  impermeável e absorvente que 

contribui para mitigação dos riscos de infecções cruzadas.

 

Essa solução combina conforto, maleabilidade e alta resistência. Uma solução prática e pronta 

para o uso.



Kit Cirúrgico

1 Kit Cirúrgico Geral Estéril F08272
A

B

C

D

E

F

Cobertura para mesa instrumental

Cobertura para mesa de Mayo

Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

2 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08273
A

B

C

D

E

Cobertura para mesa instrumental

Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

A B C D E

3 Kit Cirúrgico Universal em “U” Estéril F08274
A

B

C

D

E

Cobertura para mesa instrumental

Cobertura para mesa de Mayo

Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

A B C D E

A B C D

F

E

Confeccionado do tradicional SMS, garantindo efetivamente uma 

proteção entre o paciente e o profissional da saúde, além de atuar 

como barreira bacteriológica, evitando transferências cruzadas de 

agentes infecciosos durante os procedimentos cirúrgicos.

Nossos kits são montados com componentes adequados para os mais 

diversos procedimentos cirúrgicos, sendo efetivamente uma solução 

prática, pronto uso, estéril, uma arma eficiente para minimizar o risco 

de infecção cruzada, obtendo o melhor custo benefício.

A B C D E

A

B

C

D

E

Cobertura para mesa instrumental

Campo inferior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campos laterais com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

5 Kit Cirúrgico Universal Estéril F08276

A B C D A

B

C

D

Cobertura para mesa instrumental

Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

Kit Cirúrgico Universal – Geral em “U” Estéril F082754

EMBALAGEM

1 unidade
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10 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) F08315
A

B

C

D

E

Cobertura para mesa instrumental

Perneiras com fita

Campo inferior com bolsa coletora

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

A B C D E

9 Kit Cirúrgico Mãos e Extremidades F08282
A

B

C

Cobertura para mesa instrumental

Campo de mãos com fenestra elástica

Bolsa de instrumentos

A B C

8
A

B

C

D

E

F

A B C D

F

A B C D

F

E

7 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril (sem bolsa coletora) F08280
A

B

C

D

E

F

Cobertura para mesa instrumental

Campo impermeável em U (campo de aproximação)

Campo joelho/ombro com fenestra elástica, com ou sem bolsa coletora

Perneira impermeável

Tiras adesivas

Bolsa de instrumentos

6 Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril F08279
A

B

C

D

E

F

G

Cobertura para mesa instrumental

Campo impermeável em U (campo de aproximação)

Campo inferior em U

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Perneira impermeável

Tiras adesivas

Bolsa de instrumentos

A B C D

F G

E

A C D E

A

B

C

D

E

Cobertura para mesa instrumental

Perneiras com fita

Campo inferior em U

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Bolsa de instrumentos

11 Kit Cirúrgico GUP (Gineco-Uro-Procto) com campo inferior em “U” F08288

E

B

Cobertura para mesa instrumental

Campo impermeável em U (campo de aproximação)

Campo de quadril com fenestra elástica

Perneira impermeável

Tiras adesivas

Bolsa de instrumentos

Kit Cirúrgico Joelho / Ombro / Quadril / Ortopedia Geral Estéril - F08283 (Quadril)
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A B C D

F

E

A

B

C

D

E

F

Cobertura para mesa instrumental

Campo inferior em U

Campo cardiotorácico

Campo cirúrgico

Campos cirúrgicos com adesivo (para os pés)

Bolsa de instrumentos

18 Kit Cirúrgico Cardiovascular Estéril F08292

A B

A

B

Cobertura pra mesa instrumental

Campo angiografia com dupla fenestra e reforço 

absorvente/impermeável

17 Kit Cirúrgico Angiografia (Hemodinâmica) Estéril F08291

A B C D

16 Kit Cirúrgico – Cabeça e Pescoço Estéril F08492
A

B

C

D

Cobertura para mesa instrumental

Campo inferior em U com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Campo turbante

Bolsa de instrumentos

Kit Cirúrgico Crânio (Neuro) Estéril F08290
A

B

C

Cobertura para mesa instrumental

Campo com fenestra, adesivo incisional e bolsa coletora

Bolsa de instrumentos

15

A B C

A B C

Kit Cirúrgico Otorrino Estéril F08289
A

B

C

Cobertura para mesa instrumental

Campo otorrino com fenestra e adesivo

Campo cirúrgico

14

13 Kit Cirúrgico Cesárea Estéril F08286
A

B

C

D

Cobertura para mesa instrumental

Campo para cesárea com bolsa coletora

Manta para bebê

Bolsa de instrumentos

A B C D

12 Kit Cirúrgico Parto Normal Estéril F08285
A

B

C

D

E

Cobertura para mesa instrumental

Perneiras com fita

Campo inferior para parto com bolsa coletora

Campo superior com reforço absorvente/impermeável e adesivo

Manta para bebê

A C D EB
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Confeccionado em trilaminado de polipropileno, com camada de filme 

respirável e punho em malha 100% algodão.

Indicado como barreira contra vírus e bactérias de dimensões a partir 

de 0,027 microns, inclusive o HBV, HCV e HIV, aprovada pelo Laboratório 

Nelson, atendendo ao padrão  F1671 da ASTM (American Society for 

Testing and Material).

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

Avental Cirúrgico Estéril BVB Barreira Viral

Mangas Raglan Solda Ultrassônica

Avental Cirúrgico Estéril

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS 

(Spunbond, Meltblown, Spunbond), com punho em malha 100% 

algodão.

Indicado como barreira bacteriana.

Com e sem reforço nas mangas e frontal.

Tiras na cintura e velcro no pescoço.

Produto estéril.

Barreira Bacteriana

TAMANHO

G

EG

EMBALAGEM

1 unidade

TAMANHO

G

EG

EMBALAGEM

1 unidade
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Confeccionado em Spunbond ou 100% polipropileno, com punho em 

látex.

Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser 

utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Tiras na cintura e pescoço.

Produto não estéril.

Avental Descartável

Confeccionado em SMS, com punho de malha em algodão.

Indicado em procedimentos laboratoriais e exames, podendo ser 

utilizado por equipe médica, enfermeiros, pacientes e visitantes.

Tiras na cintura e pescoço.

Produto não estéril.

Avental para Procedimento

GRAMATURA

20 g/m², 30 g/m², 40 g/m²  

e 50 g/m²

Campo Cirúrgico Estéril em Não Tecido
Confeccionado em LIA (Laminado Impermeável Absorvente).

Indicado para mesa de instrumentos e cobertura de pacientes.

Com ou sem fenestra.

Com ou sem fita adesiva hipoalergênica.

Produto estéril.

Campo oftálmico com bolsa coletora de fluídos (BAG).

EMBALAGEM

10 unidades

EMBALAGEM

1 unidade

COR

Branco

GRAMATURA

15 g/m², 20 g/m², 30 g/m²,

40 g/m², 50 g/m² e 60 g/m²

EMBALAGEM

10 unidades

COR

Amarelo e 

Branco
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Confeccionada em papel grau cirúrgico e filme laminado.

Papel grau cirúrgico que garante a resistência mecânica, barreira 

microbiológica e o controle de porosidade para a manutenção da 

esterilidade.

Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente 

selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.

Com indicador impresso para os processos de óxido de etileno e a 

vapor na área de selagem.

Produto não estéril.

Confeccionado em 100% celulose.

Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a 

serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou irradiação gama.

Disponível nas cores branca ou verde.

Produto não estéril.

Papel Crepado

Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS 

(Spunbond, Meltblown, Spunbond).

Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a 

serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de 

hidrogênio. Disponível nas cores verde e azul.

Produto não estéril.

Wraps para Esterilização

Embalagem para Esterilização Protect

DIMENSÃO

30 cm x 30 cm,

40 cm x 40 cm,

50 cm x 50 cm, 

60 cm x 60 cm, 

75 cm x 75 cm, 

90 cm x 90 cm, 

100 cm x 100 cm, 

120 cm x 120 cm e

150 cm x 150 cm

GRAMATURA

50 unidades

FORMATO

Bobina

Envelope

EMBALAGEM

1 unidade

100 unidades

EMBALAGEM

Leve

40 g/m²

DIMENSÃO

20 cm x 20 cm,

30 cm x 30 cm,

40 cm x 40 cm,

50 cm x 50 cm, 

60 cm x 60 cm, 

75 cm x 75 cm, 

90 cm x 90 cm, 

100 cm x 100 cm e 

120 cm x 120 cm

GRAMATURA

500 unidades

EMBALAGEM

60 g/m²

100 unidades

250 unidades

Pesado

50 g/m²

Super pesado

60 g/m²

Verde

Azul

COR
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Compressa Non Woven

Compressa Non Woven - Toalha Baby
Confeccionada em viscose e poliéster, com alto poder de absorção.

Indicada para limpar e envolver bebês após o parto.

Produto estéril.

Compressa Non Woven - Toalha para Mãos
Confeccionada em viscose e poliéster com alto poder de absorção.

Indicada para secagem das mãos no centro cirúrgico, secagem de 

instrumental cirúrgico, forro para caixa instrumental, banho em 

pacientes acamados, limpeza de equipamentos e superfícies e na 

absorção de líquidos em geral. Produto não estéril.

Confeccionada em viscose e poliéster, com alto poder de absorção, com 

ou sem fio radiopaco.

Indicada para absorção de secreções, curativos e cirurgias em geral.

Compressa Absorvente Não Aderente
Confeccionada com matérias-primas grau médico. Desenvolvida para 

substituir a compressa de gaze algodonada, proporciona grande 

capacidade de absorção e baixa aderência. Indicada para tratamento de 

feridas crônicas e pós operatório com moderada ou elevada quantidade 

de fluidos, protegendo e ajudando na cicatrização.

Produto estéril.

DIMENSÃO

7,5 cm x 7,5 cm e

10 cm x 10 cm

Estéril5, 10 e 20 unidades

500 unidades

EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

Não estéril

DIMENSÃO

1 m x 1 m

EMBALAGEM

1 unidade

LARGURA

40 cm

50 cm

30 cm

50 unidades

50 unidades

50 unidades

40 cm

50 cm

30 cm

COMPRIMENTO EMBALAGEM

LARGURA

10 cm
1 unidade

10 cm, 15 cm, 20 cm e 

30 cm

COMPRIMENTO EMBALAGEM

15 cm e 20 cm 20 cm e 30 cm
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Confeccionado em material que proporciona segurança 

total ao usuário.

Indicado para descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, 

perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Atende aos 

requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, 

perfuração, vazamento e travamento da tampa.

Produto não estéril.

Coletor de Material Perfurocortante Safe Pack

Coletor de Material Perfurocortante Polar Fix
Confeccionado em material que proporciona segurança 

total ao usuário.

Indicado para descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, 

perfurantes. Revestido de papelão couro ondulado. Atende aos 

requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, 

perfuração, vazamento e travamento da tampa.

Produto não estéril.

CAPACIDADE

1,5 L, 3 L, 7 L, 13 L e 20 L

COR

Amarelo ouro

1,5 L com Descartador de Agulhas

Papel Lençol
Confeccionado em material macio, higiênico e econômico.

Indicado como roupa de cama em ambiente hospitalar.

Produto não estéril.

EMBALAGEM

1 unidade

LARGURA COMPT EMBALAGEMCOMPOSIÇÃO

50 m 100% fibras naturais70 cm e 50 cm 1 unidade

STAR PAPER

50 m 100% celulose70 cm e 50 cm 1 unidade

STAR MAIS

CAPACIDADE

3 L, 7 L, 13 L e 20 L

COR

Amarelo pardo

EMBALAGEM

1 unidade
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Artigo Ortopédico Moldável
Confeccionado em tecido 100% algodão, impregnado por gesso alfa tipo 

ortopédico.

Apresenta textura suave e cremosa proporcionando fácil moldagem e 

corte lateral sinuoso que evita o desfiamento ou garroteamento.

Secagem rápida e alta resistência.

Indicado para procedimentos de imobilização como fraturas ósseas, 

lesões musculares, correções, entre outros.

Produto não estéril.

Atadura de Algodão
Confeccionada em fibras 100% algodão cru e hidrofóbico.

Apresenta forma de manta com camada de goma em uma das faces 

aumentando sua resistência, enrolamento uniforme em toda sua 

extensão.

Indicada para procedimentos de imobilização ortopédica no 

acolchoamento e proteção entre a malha tubular e o Artigo 

Ortopédico Moldável.

Produto não estéril.

Malha Tubular
Confeccionada em 100% algodão, com elasticidade no sentido 

transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão.

Indicada como auxiliar em procedimentos de imobilização ortopédica, 

para proteção entre a pele e a Atadura de Algodão.

Produto não estéril.

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

6 cm e 8 cm

1 unidade

2 m

10 cm, 12 cm e

15 cm
3 m

20 cm 4 m

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

6 cm, 8 cm, 10 cm, 

12 cm, 15 cm e

20 cm

12 unidades1 m, 1,5 m e 1,8 m

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

4 cm, 6 cm, 8 cm, 

10 cm, 12 cm,

15 cm, 20 cm,

25 cm e 30 cm

1 unidade15 m e 25 m
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Atadura de Crepom
Confeccionada a partir de propriedades elásticas e alta resistência.

Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em 

atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia 

compressiva.

LARGURA COMPT EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

4 cm, 6 cm,

8 cm, 10 cm,

12 cm, 15 cm,

20 cm, 25 cm e

30 cm

1,8 m 1 unidade

Não estéril

10 cm, 15 cm e

20 cm

Atadura Elástica
Confeccionada em poliamida, poliéster e algodão.

Indicada para terapias compressivas, prevenção de lesões em atividades 

esportivas ou a critério do médico.

Pode ser usada em procedimentos ortopédicos.

Produto não estéril.

Atadura de Rayon
Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon.

Indicada para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite 

alta absorção e baixa aderência.

Livre de impurezas, rasgos e fios soltos.

Estéril

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

20 cm, 40 cm e

5 m 1 unidade

Não estéril

7,5 cm
Estéril

5 m

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

5 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm,

15 cm, 20 cm, 25 cm e 30 cm
1 unidade2,20 m
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Fralda Descartável
Confeccionada com flocos de gel superabsorventes e cobertura 

filtrante, oferecendo uma excelente absorção de líquidos, menor 

umidade e maior conforto.

Possui fitas adesivas duplas, canaletas absorventes e elásticos nas 

pernas, para um melhor ajuste, evitando vazamentos e proporcionando 

segurança e conforto. Desenho anatômico, para oferecer eficiência, 

comodidade e liberdade de movimentos.

Produto não estéril.

Algodão Hidrófilo
Confeccionado em fibras 100% algodão, macio e absorvente.

Indicado para assepsia, higiene infantil e absorção de líquidos.

Produto não estéril.

Compressa para Banho
Confeccionada em tecido 100% algodão.

Indicada para banho no leito ou limpeza do ambiente hospitalar.

Produto não estéril.

FORMATO

Rolo

Bolas

EMBALAGEM

250 g e 500 g

100 g

TIPO

Infantil

P

TAMANHO EMBALAGEM

M

G

EG

10 unidades

9 unidades

8 unidades

7 unidades

P, M, G e EG 10 unidadesGeriátrica

DIMENSÃO

35 cm x 45 cm

EMBALAGEM

50 unidades
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Compressa Campo Operatório
Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente.

Possui marcador radiopaco para detecção em Raio X.

Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos.

Com dupla embalagem.

Compressa de Gaze
Confeccionada em tecido 100% algodão com alto poder de absorção.

Com ou sem fio radiopaco.

Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico.

Indicada para procedimentos cirúrgicos, para absorção de secreções e 

curativos em geral.

Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Polar Bec
Confeccionada por uma camada de 100% algodão, isento de impurezas, 

envolto por uma camada de gaze macia, alvejada e tratada 

especialmente para fins cirúrgicos.

Indicada para curativos em geral com a finalidade de absorver 

secreções.

Produto estéril.

Gaze em Rolo
Confeccionada em tecido 100% algodão, isento de impurezas, macio, 

alvejado, altamente absorvente e suas dobras não permitem o 

desfiamento.

Apresenta-se em formato de bobina, medindo 91 cm por 91 m.

Indicada para diversos tipos de curativos, confecção de chumaços de 

algodão e torundas.

Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

Produto não estéril.

DIMENSÃO

10 cm x 9 cm e

25 cm x 28 cm
Estéril

23 cm x 25 cm e

45 cm x 50 cm

5 unidades

50 unidades

EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

Não estéril

DIMENSÃO

7,5 cm x 7,5 cm e

10 cm x 10 cm

Estéril
5, 10, 20 e 30

unidades

EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

Não estéril500 unidades

EMBALAGEM

1 unidade

DIMENSÃO

10 cm x 15 cm

10 cm x 50 cm

EMBALAGEM

1 unidade
15 cm x 30 cm

15 cm x 60 cm
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Tala Metálica
Confeccionada em alumínio com pontas arredondadas e espuma.

Indicada para imobilização provisória de membros quando em casos de 

fraturas ou entorses.

Produto não estéril.

Salto Ortopédico
Confeccionado em borracha flexível de alta resistência e fácil adaptação 

ao aparelho gessado, proporcionando melhor impacto.

Indicado como suporte de proteção na imobilização dos membros 

inferiores.

Produto não estéril.

Sapatilha de Malha
Confeccionada em 100% algodão.

Indicada para isolamento do calçado.

Produto não estéril.

Máscara Descartável
Confeccionada em 100% polipropileno isenta de fibra de vidro, 

sem látex.

Indicada como barreira física à propagação de bactérias da cavidade 

oral do usuário, reduzindo a carga microbiana no ar ambiente.

Proteção do paciente durante a realização de procedimentos 

assépticos.

Produto não estéril.

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

12 mm, 16 mm e

19 mm
12 unidades

180 mm

12 mm, 16 mm,

19 mm e 26 mm
250 mm

TAMANHO

P, M e G

EMBALAGEM

12 unidades

TAMANHO SOLADO EMBALAGEM

Único
100 unidades

(50 pares)

Sem solado

Com solado

antiderrapante

Com solado

CAMADA

Tripla

EMBALAGEM

50 unidades
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Tala Aramada

Colar Cervical
Confeccionado em plástico de alta resistência, revestido com espuma 

macia tipo EVA (Etil Vinil Acetato) especial, padrão de cores universal.

Indicado como suporte para a coluna cervical durante a remoção do 

acidentado, nos casos de traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e 

outras afecções da coluna cervical.

Produto não estéril.

Confeccionada em espuma de poliuretano flexível, espuma de 

poliuretano semi-rígida e arame galvanizado.

Indicada para imobilização provisória dos membros superiores e 

inferiores em caso de suspeita de fraturas, traumatismos, torções e 

outras afecções traumáticas destes membros, em procedimentos de 

atendimento pré-hospitalar, na remoção e transporte do acidentado, 

evitando o agravamento da lesão.

Produto não estéril.

Colar Cervical de Espuma
Confeccionado em espuma de poliuretano, envolto em tecido 100% 

algodão.

Indicado para uso ortopédico na imobilização parcial do pescoço para 

tratamento de dores no pescoço e/ou coluna.

Produto não estéril.

TAMANHO

PP, P M e G

EMBALAGEM

1 unidade

TAMANHO

PP, P, M, G, GG e EG

EMBALAGEM

1 unidade

TAMANHO COR EMBALAGEM

PP

1 unidade

Lilás

P Azul

G Verde

M Laranja
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Bandagem Aderefix
Confeccionada em poliéster, fibra elástica poliamida e adesivo seco.

Indicada para proteção da musculatura, compressão, imobilização e 

fixação de curativos, proteção de locais com ferimentos.

Produto não estéril.

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

2,5 cm

5 cm

7,5 cm

10 cm

15 cm

1 unidade4,5 m

LATEX FREE
Produto Isento de Latex

Fita Microporosa Hipoalérgica

Confeccionada em não tecido de resistência, moldável à pele, 

microscopicamente porosa, recoberta de adesivo hipoalérgico.

Excelente fixação e permeabilidade.

Indicada para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, 

bandagens, entre outros.

Produto não estéril.

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

12 mm, 25 mm,

50 mm e 100 mm
1 unidade10 m
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Esparadrapo Impermeável

Confeccionado em tecido 100% algodão com resina acrílica, adesivo à 

base de óxido de zinco e borracha natural impermeabilizante.

Excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade.

Indicado para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, 

bandagens, entre outros.

Produto não estéril.

Fita Crepe

Confeccionada em papel crepado saturado com solução aquosa de 

látex, adesivo à base de borracha natural e resina sintética.

Indicada para fixação de ataduras, identificação de seringas, 

fechamento de pacotes, entre outros.

Produto não estéril.

Não deve ser autoclavada, pois o produto não resiste a temperaturas 

acima de 60°.

DIMENSÃO

10 cm x 4,5 m

EMBALAGEM

1 unidade

LARGURA COMPRIMENTO EMBALAGEM

16 mm e 19 mm 1 unidade50 m

www.polarfix.com.br vendas@polarfix.com.br

F
o

to
s 

Il
u

st
ra

ti
v
a

s



Nova Linha de Produtos

www.polarfix.com.br vendas@polarfix.com.br

Atadura de Crepom

Compressa Campo Operatório

Compressa de Gaze

Confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente.

Com e sem marcador radiopaco para detecção em Raio X.

Macia e tratada especialmente para fins cirúrgicos.

Confeccionada a partir de propriedades elásticas e alta resistência.

Indicada para aplicações ortopédicas ou na prevenção de lesões em 

atividades esportivas, entre outras. Pode ser usado em terapia compressiva.

Produto não estéril.

Confeccionada em tecido 100% algodão com alto poder de absorção.

Com ou sem fio radiopaco.

Livre de manchas e impurezas, isenta de amido e alvejante óptico.

Indicada para procedimentos cirúrgicos, para absorção de secreções e 

curativos em geral.

Possui 9, 11 ou 13 fios por cm².

LARGURA

6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm,

15 cm, 20 cm e 25 cm

COMPRIMENTO

1,80 m

DIMENSÃO

45 cm x 50 cm Não estéril50 unidades

EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

DIMENSÃO

7,5 cm x 7,5 cm
Estéril

5 e 10 unidades

EMBALAGEM APRESENTAÇÃO

Não estéril500 unidades
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R.Ruzzi, 607, Sertãozinho - Mauá - SP, 09370-850

0 xx 11 4512-8600

www.polarfix.com.br


