
Confira os medicamentos, insumos e equipamentos necessários 

Medicamentos 

Antimicrobianos 

 Amoxicilina/Clavulanato de Sódio - Frasco-ampola de 1000 mg + 200 mg 

 Azitromicina - 500 mg (pó) 

 Ceftazidima - Pó 1g 

 Ceftriaxona - 1 g Pó/Sol. Inj. 

 Fluconazol - 200 mg 

 Meropenem - Pó para solução injetável de 1 g ou 2 g  

 Piperacilina/Tazobactam - 4 g + 500 mg Pó/Sol. Inj 

 Vancomicina - 500 mg Pó/Sol. Inj.  

 

Bloqueador da bomba de prótons 

 Omeprazol - 40 mg Frasco-ampola 

 

Anticoagulante  

 Enoxaparina Sódica - 80 mg seringa pré-enchida 

 

Sedativos/Analgésicos 

 

 Dexmedotomidina - Ampola de 2 ml com 100 mcg/ml 

 Dextrocetamina, Cloridrato - Frasco com 10 ml de 50 mg/ml Sol/Inj.  

 Fentanil - Ampola de 10ml com 500 mcg 

 Midazolam - Ampola de 5 mg/ml com 10 ml 

 Propofol - Frasco ampola de 50 ml com 10 mg/ml. 

 

Vasopressores 

 Norepinefrina (Bitartarato) - Ampola de 4 ml com 2 mg/ ml 

 Vasopressina - Ampola de 1 ml com 20 UI/ml  

 

OBS: A doação de medicamentos será devidamente orientada pela equipe farmacêutica responsável 

da instituição Hupe/Uerj 

 

 

 

Insumos e equipamentos 

 Avental descartável hospitalar odontológico  
Material: tecido não tecido – TNT 
Modelo: manga longa. 
Comprimento: 140 cm. 
Gramatura: 40 gr. 



Fechamento: tiras para amarrar no pescoço e cintura. 
Proteção: anti-estático / repelente a álcool, isento de propagação de chamas, barreira para 
emissão de fluidos e micro-organismos. 
Acessórios: n/a. 
Aplicação: isolamento de contato. 

 

 Luva cirúrgica 
Tipo: esterilizada. 
Material: borracha natural (látex). 
Tipo esterilização: esterilizada radiação gama (cobalto 60). 
Acabamento: com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, antiderrapante. 
Espessura: n/a. 
Cor: natural. 
Transparência: translúcido. 
Lubrificação: produto atóxico, hipoalergênico. 
Desenho: formato anatômico com bainha. 
Embalagem: par em embalagem dupla, externa em papel grau cirúrgico, permita abertura 
asséptica 
Tamanhos: 7; 7,5; 8; 8,5 
 

 Luva procedimento descartável  
Tipo: não esterilizada. 
Cor: n/a. 
Material: nitrile. 
Tipo esterilização: atóxica, hipoalergênica, resistente ao contato com substâncias 
químicas. 
Desenho: ambidestra. 
Acabamento: com bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas ou furos, com 
perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço, antiderrapante 
com elasticidade e resistência compatíveis com a finalidade. 
Espessura: n/a. 
Comprimento punho: formato anatômico da mão e ajuste ao antebraço. 
Lubrificação: sem pó. 
Tamanhos: médio e grande. 
 

 Luva procedimento descartável  
Tipo: não esterilizada. 
Cor: n/d. 
Material: nitrile. 
Tipo esterilização: n/a 
Desenho: n/d. 
Acabamento: texturizada nos dedos. 
Espessura: 0,16 mm 
Comprimento punho: n/d. 
Lubrificação: sem pó. 
Tamanho: pequena. 

 

 Sapatilha cirúrgica 
Material: não tecido. 
Tamanho: único. 
Gramatura: 25 - 30 g/m² 



Solado: n/a. 
Cor: n/a. 

 

 Touca cirúrgica - hospitalar  
Material: tecido não tecido - TNT 
Cor: branco 
Característica confecção: elástico, gramatura 30, diâmetro aproximado 28cm, descartável 
Fornecimento: n/a 

 

 Aparelho de pressão (esfigmomanômetro) 
Verificado e aprovado pelo INMETRO 
Manguito e pera em PVC 
Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de velcro ou metal tamanho adulto. 
Cor: grafite ou preto 
Estojo para acondicionamento. 
 

 Estetoscópio tipo adulto 
Estetoscópio biauricular do tipo adulto, com olivas de ajuste anatômico. 
Extensor confeccionado em material flexível e resistente a múltiplas desinfecções, dupla 
campânula de corpo metálico, uma recoberta por membrana ultrassensível fixada ao 
corpo metálico por halo emborrachado e outra do tipo côncavo, com borda recoberta 
também por halo semelhante ao anterior.  

 

 Ressuscitador Manual de Adulto 
Fabricado em silicone e polissulfona. 
Com máscara de ventilação com cuff no mesmo material 
Compatível com vários processos de esterilização inclusive autoclave. 
Com reservatório de oxigênio. 

 

 Dispositivo de Ventilação Supra Glótico - Máscara Laríngea 
Máscara de uso supraglótico para ventilação pulmonar em casos de via aérea difícil. 
Introdução sem a necessidade de visualização das cordas vocais e laringoscopia. 
Permite a ventilação artificial sob pressão positiva.  
Fabricado em silicone flexível látex-free, com cuff de vedação e conformação anatômica 
que se adapte vedando o esôfago e permitindo a passagem de ar para traquéia.  
Tamanho: 4.0. 
Deve ter válvula de verificação de insuflação de cuff, com engate rápido para seringa e 
dispor de conector para tubo 15 mm padrão, além de número de identificação gravado no 
tubo para controle do produto pelo centro de materiais.  

 

 Fio guia para intubação difícil adulto – Tipo "Bougie" macço 
Possuir superfície anti-aderente para facilitar o deslizamento do tubo endotraqueal sobre 
ele; 
Apresentar angulação de seu segmento distal com marca visual indicativa em seu ponto de 
deflexão; 
Haste com escala graduada bilateral dupla e invertida para referência de posicionamento 
em ambas as extremidades: permite seu uso nos dois sentidos (extremidade angulada ou 
reta); 
Marcações na face anterior para favorecer sua leitura durante o procedimento; 
Extremidades atraumáticas; 
Estar pronto para uso imediato, após abertura da embalagem (estéril); 



Fabricado sem látex; 
Descartável; 
Comprimento 70 cm / espessura 5,0 mm (15F); 
Para utilização com tubos traqueais com diâmetros internos de 5,5 mm a 9,0 mm (no 
mínimo). 
 
 

 


