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052.08.00340 - Conjunto Odontológico Completo - com volta à zero automática (programada de 
fábrica) e 2 posição
de trabalho automática (programada pelo cirurgião dentista), estofamento anatômico injetado em
poliuretano flexível, revestido com laminado de PVC sem costuras, (com capa protetora, lavável);
base de chapa de aço, com isolação de PVC; articulação central dupla com apoio de braço curto, de
ambos os lados da cadeira; movimentos acionados por moto redutores elétrico de corrente continua
24 volts; elevação: mínima 340mm – máxima 830mm, 6 movimentos: 4 movimentos individuais e 2
movimentos automáticos, acionamento dos movimentos da cadeira através de comando de pé
independente, móvel e com funções integradas; movimentos de subida e descida do assento,
elevação do encosto; tensão de trabalho de 24V, Frequência: 50/60HZ. Potência máxima: 280VA; 2.
Unidade de água: com sugador, localizada ergonomicamente ao lado da cadeira, tubulação embutida
sem mangueira corrugada, estrutura em plástico injetado; peça integrada ao suporte das mangueiras
com suporte para acomodar copo, removível e de fácil limpeza, porta detritos sólidos, sistema de
acionamento de água para enxágüe da cuspideira regulado através de registro; Sugador de 6,3mm
saliva acionado por sistema de sucção com mangueira reforçada acionamento independente e com
filtro de retenção de detritos sólidos. Sistema de água pressurizada em garrafa tipo PET (1 litro). 3.
refletor: com intensidade de 25.000 Lux, lâmpada halogena 5000º K, luz fria; cabeçote injetado em
plástico com proteção; pega mão fixo e duplo, braço multiarticulado acionamento liga/desliga e
acionamento das intensidades no comando de pé independente de funções integradas móveis. 4.
equipo/cart: reversível para canhoto, mesa comandada manualmente pelo profissional, dotada de
quatro pontas: 1 seringa tríplice, 1 baixa rotação, 2 alta rotação. Puxador com estrutura em plástico
injetado, com proteção UV, mesa integrada ao suporte de instrumentos (peça única); mangueiras
internas e externas de silicone, com encaixe borden 2 furos dispondo de regulagem de spray do tipo
anelar; mesa de instrumentos com seringa de 3 funções com bico giratório e destacável p/
esterilização em autoclave até 135o C, regulagens individuais de ar e água; funções dos
instrumentos de alta e baixa rotação acionados no comando de pé, com sistema funcionamento e
acionamento progressivo, reversível para destro e canhoto (ambidestro). 5. mocho: Mocho com
sistema de elevação do assento e encosto; movimentos por um sistema de gás pressurizado; base
com 5 rodízios, assento redondo e encosto com estofamento em poliuretano injetado e recobertos
em PVC expandido sem costura lavável ergonômico com regulagem longitudinal. Com Registro no
MS;e ANVISA; Garantia de 02 anos.
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052.08.00388 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema
giratório a gás, regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem
costura. Deve possuir rodízios para deslocamento. Cor a definir. Apresentar catálogo

UN 10 ABERTA
APRESENTAR 
CATÁLOGO

NÃO FOI SOLICITADO APROVADO

1ª ANÁLISE DE CATÁLOGOS E REGISTROS NA ANVISA/MS - P.E. 102/2021 - ITENS 04; 18 E 24.



24

052.08.00424 - Consultório Odontológico Portátil composto por: Mala equipo em material resistente
em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon e com os seguintes equipamentos
acoplados:02 saídas com encaixe borden, 01 seringa tríplice, 01 ponta para sucção (sugador), 01
banqueta dobrável portátil para C.D. com encosto de metal, assento de courvin odontológico,
dimensões aproximadas: altura 62cm, dimensões aproximadas do assento: 28x28cm, estrutura
metálica cromada, 01 refletor portátil retrátil com tripé e haste flexível de 56 cm, haste cromada mede
aproximadamente 48cm, altura fechado aproximadamente 1,18 metros, altura aberto chega
aproximadamente até 1,67 metros e lâmpada de led's branca fria, 01 cadeira odontológica portátil,
dobrável, com 05 posições, pés dianteiro, traseiro, apoio lombar e apoio para pés, apóia braços com
seletor de posições, estrutura construída em alumínio tubular redondo 7/8” x 1,00mm liga 6063, com
reforço em alma tubular de aço carbono 3/4" com parede 1,2mm nas peças dos pés dianteiro, traseiro e
encosto. Medidas da cadeira aberta (aproximadas): comprimento 102cm x 62cm largura x 121cm altura
aberta na posição 01, fechada (aproximadas): comprimento 62cm x 15cm largura x 125cm altura
fechada (em pé), capacidade máxima de carga indicada: 120Kg. 01 Compressor portátil que possui
reservatório com 20 litros, o peso é de 17,5 kg, mede aproximadamente 26,5 x 60 x 60 cm, a potência
do motor é de 1,5 hp e a pressão de operação máxima é 113 lbf/pol², é isento de óleo, com rodas e alça
de transporte. APRESENTAR CATÁLOGO.
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Paulo Roberto Santos 
Equipe Técnica (Cirurgião Dentista)

Registro, 18 de janeiro de 2022.


