CONSULTA - AAF DO BRASIL

CONSULTA - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CONSULTA - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

18/08/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

CNPJ
Produto

60.397.965/0001-91

Autorização

1.00.522-2

GODIBAR LYSANDA

Modelo Produto Médico
Godibar em Bastões Verde Lysanda;
Godibar em Bastões Marrom Lysanda;
Godibar em Placas Lysanda.

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Material de Moldagem Odontologico

Registro

10052220018

Processo

25351.287887/2013-03

Fabricante Legal

FABRICANTE: LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - BRASIL

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351287887201303/?numeroRegistro=10052220018
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A

CNPJ
Produto

00.257.992/0001-37

Autorização

1.03.494-5

PINJET

Modelo Produto Médico
Pinjet cód.502 (embalagem com 100 unidades)
Pinjet Cód. 500 (embalagem com 50 unidades)

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Pino Para Moldagem/Reconstrucao Coronaria

Registro

10349450039

Processo

25351.062095/2003-57

Fabricante Legal

FABRICANTE: ANGELUS INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351062095200357/?numeroRegistro=10349450039
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

reaw industria e comercio de produtos odontologicos ltda - me

CNPJ
Produto

11.959.613/0001-77

Autorização

8.07.727-3

RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL

Modelo Produto Médico
Triunfo Dent''s

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Resinas Acrilicas Odontologicas

Registro

80772730007

Processo

25351.250745/2016-81

Fabricante Legal

FABRICANTE: reaw industria e comercio de produtos odontologicos ltda - me BRASIL

Classificação de
Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351250745201681/?numeroRegistro=80772730007
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CONSULTA - DENTAL HIGIX PROD ODONT MED HOSP EIRELLI – EPP

10/07/2019

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Saneantes - Produtos / Saneantes - Produtos

Detalhe do Produto: ÁLCOOL HOSPITALAR 70º INPM QUIMIDROL
Nome da Empresa

QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA

CNPJ

84.704.683/0001-58

Nome Comercial

ÁLCOOL HOSPITALAR 70º INPM QUIMIDROL

Classe Terapêutica

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO
CRÍTICOS

Registro

312280012

Processo

25351.390020/2018-40

Vencimento do Registro

10/2023

Apresentação

Forma Farmacêutica

ATIVA

FRASCO DE PLASTICO
OPACO

LIQUIDO

Validade

24 meses

Autorização

3.01.228-0

10/2023

Nº Apres.

Data de Publicação
1

Registro

15/10/2018

3122800120012

Princípio Ativo
Embalagem
Local de Fabricação

Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO

Fabricantes Nacionais
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA - JOINVILLE - BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]
Via de Administração

[sem dados cadastrados]

IFA único

Não

Conservação

PROTEGER DO CALOR

Restrição de prescrição

[sem dados cadastrados]

Restrição de uso

[sem dados cadastrados]

Destinação

[sem dados cadastrados]

Restrito a hospitais

Não Informado

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/25351390020201840/?cnpj=84704683000158
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Tarja

[sem dados cadastrados]

Medicamento de
referência

Não

Apresentação
fracionada

Não

Apresentação

ATIVA

Forma Farmacêutica

BOMBONA PLASTICA

LIQUIDO

Validade

24 meses

Nº Apres.

Data de Publicação
2

Registro

15/10/2018
3122800120020

Princípio Ativo
Embalagem

Primária - BOMBONA PLASTICA

Local de Fabricação

Fabricantes Nacionais
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA - JOINVILLE - BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]
Via de Administração

[sem dados cadastrados]

IFA único

Não

Conservação

PROTEGER DO CALOR

Restrição de prescrição

[sem dados cadastrados]

Restrição de uso

[sem dados cadastrados]

Destinação

[sem dados cadastrados]

Restrito a hospitais

Não Informado

Tarja

[sem dados cadastrados]

Medicamento de
referência

Não

Apresentação
fracionada

Não

Apresentação

ATIVA

GALAO PLASTICO

Forma Farmacêutica
LIQUIDO

Nº Apres.

Data de Publicação
3

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/25351390020201840/?cnpj=84704683000158

15/10/2018
2/4
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Validade

24 meses

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Registro

3122800120039

Princípio Ativo
Embalagem

Primária - GALAO PLASTICO

Local de Fabricação

Fabricantes Nacionais
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA - JOINVILLE - BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]
Via de Administração

[sem dados cadastrados]

IFA único

Não

Conservação

PROTEGER DO CALOR

Restrição de prescrição

[sem dados cadastrados]

Restrição de uso

[sem dados cadastrados]

Destinação

[sem dados cadastrados]

Restrito a hospitais

Não Informado

Tarja

[sem dados cadastrados]

Medicamento de
referência

Não

Apresentação
fracionada

Não

Apresentação

ATIVA

Forma Farmacêutica

TAMBOR METALICO

LIQUIDO

Validade

24 meses

Nº Apres.

Data de Publicação
4

Registro

15/10/2018
3122800120047

Princípio Ativo
Embalagem
Local de Fabricação

Primária - TAMBOR METALICO

Fabricantes Nacionais
QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA - JOINVILLE - BRASIL

Fabricantes Internacionais
[sem dados cadastrados]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/25351390020201840/?cnpj=84704683000158
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Via de Administração

[sem dados cadastrados]

IFA único

Não

Conservação

PROTEGER DO CALOR

Restrição de prescrição

[sem dados cadastrados]

Restrição de uso

[sem dados cadastrados]

Destinação

[sem dados cadastrados]

Restrito a hospitais

Não Informado

Tarja

[sem dados cadastrados]

Medicamento de
referência

Não

Apresentação
fracionada

Não

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saneantes/produtos/25351390020201840/?cnpj=84704683000158
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Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto
Assunto

3101 - Notificação de Produto de Risco 1.

Produto

ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°INPM

Empresa

84.704.683/0001-58 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA

Processo

25351.500726/2017-45

Situação do Produto

ATIVO

Área

Apresentação

Versão

FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO

FRASCO 1 LITRO

Saneantes

Código / Descrição EAN

Rótulo
 Visualizar 1º Rótulo

Voltar

Consulta de Produto

Page 1 of 1

CONSULTA PRODUTO CORRELATO
Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Detalhe do Produto: CIMENTO DE ZINCO
Nome da Empresa:
CNPJ:
Produto:

MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
05.823.205/0001-90
Autorização:
CIMENTO DE ZINCO
Cor: 1 Claro

Nome Técnico:
Registro:
Processo:
Origem do Produto
Classificação de Risco:
Vencimento do Registro:

Cimentos Odontologicos
80322400079
25351.454264/2012-54
FABRICANTE : MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
II - MEDIO RISCO
VIGENTE

Modelo Produto Médico:

8032240

<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997
Copyright © 2003 Anvisa

http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlato/rconsulta_produto_d... 29/09/2016

01/08/2019

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

CNPJ
Produto

84.833.888/0001-33

Autorização

1.02.985-5

E.D.T.A. TRISSODICO

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico

EDTA

Registro

10298550072

Processo

25351.105785/2007-31

Origem do Produto

FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL

Classi cação de Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE
Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351105785200731/?numeroRegistro=10298550072

1/1

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.

CNPJ
Produto

05.823.205/0001-90

Autorização

8.03.224-0

HYDCAL CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico

Cimentos Odontologicos

Registro

80322400125

Processo

25351.350119/2019-90

Origem do Produto

FABRICANTE: MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
- BRASIL

Classificação de
Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar

18/10/2018

E-mail de HIGIX IND. E COM IMP E EXP - Fwd: REGISTRO DA ANVISA

Dental Higix <dental@higix.com.br>

Fwd: REGISTRO DA ANVISA
Anderson Quimidrol <vendas5@quimidrol.com.br>
Responder a: Anderson <vendas5@quimidrol.com.br>
Para: dental@higix.com.br

18 de outubro de 2018 14:52

Boa tarde Maroisa,
Att,
Anderson J. de Souza
Depto. Comercial
Tel.: (47) 3027-8720
Whatsapp: (47) 99749-3151
Skype: vendas5.quimidrol
vendas5@quimidrol.com.br

----- Em 18 de Out de 2018, em 14:46, FERNANDA QUIMIDROL <qualidade@quimidrol.com.br> escreveu:
PSC
De: "Qualidade" <qualidade@quimidrol.com.br>
Para: "vendas dentaloeste" <vendas.dentaloeste@hotmail.com>
Cc: "Anderson - Vendas" <vendas5@quimidrol.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 19 de março de 2018 10:15:17
Assunto: Fwd: REGISTRO DA ANVISA
Bom dia
Abaixo está a explicação sobre a isenção do gesso na Anvisa, item n° 092 do anexo I.
Portaria nº. 543, de 29 de outubro de 1997
A Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde , no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista
o disposto no artigo 25, § 1o., da Lei no. 6.360, de 23 de setembro de 1976, e o Parágrafo Único do artigo 35 do
decreto no. 79.094, de 5 de janeiro de 1977, resolve:
Art. 1o. Aprovar a Relação constante do Anexo 1, que com esta baixa, dos aparelhos, instrumentos e acessórios
usados em medicina, odontologia e atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção
estética, dispensados de registro no órgão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde, mas sujeitos às demais
ações de controle sanitário como produtos correlatos, pelos órgãos competentes de vigilância sanitária.
§ 1o. A empresa, devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, a funcionar como fabricante ou importadora dos
produtos referidos no caput, após fornecer à Secretaria de Vigilância Sanitária os documentos previstos no item V do
anexo III, da Portaria Conjunta SVS/SAS no. 01, de 24 de janeiro de 1996, para a confirmação do seu
enquadramento na Relação Anexa a esta Portaria, poderá, desde logo, comercializar esses bens.
§ 2o. O certificado de isenção do registro será concedido no prazo máximo de 90 dias; caso não seja comprovada a
conformidade do enquadramento realizado pela empresa como produto dispensado de registro, a empresa será
notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, formalizar o respectivo pedido de registro.
Art. 2o. O certificado de isenção do registro terá validade por 05 (cinco) anos, findo o qual poderá ser revalidado,
mediante solicitação da empresa.
Parágrafo Único. A revalidação do certificado deverá ser solicitada até seis meses antes do término de sua validade.
Art. 3o. Os produtos constantes do Anexo 2 ficam excluídos da relação de aparelhos, instrumentos ou acessórios
sujeitos a vigilância sanitária por tratar-se de produtos não específicos da área da saúde e, portanto, não mais
considerados como correlatos.
Art. 4o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o. Ficam revogadas as disposições em contrário.
MARTA NÓBREGA MARTINEZ
ANEXO I
RELAÇÃO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE E
DE ESTÉTICA ISENTOS DE REGISTRO

Item

Produto

001 Absorvente granulado de CO2
002 Absorvente de fluídos não estéril
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0738860d7e&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1614686648001046615&ser=1
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003 Acessórios para ostomia não estéreis
004 Adaptador nasal externo para provas respiratórias
005 Adesivo cirúrgico não estéril
006 Alfinete entomológico
007 Algodão não estéril
008 Almofada auto-adesiva não estéril
009 Almofada térmica
010 Andador ortopédico
011 Aparelho para tratamento de rugas
012 Artigo adesivo não cirúrgico
013 Artigo de plástico ou vidro para uso laboratorial
014 Artigo ou equipamento ortopédico externo para
imobilização
015 Artigo para drenagem não estéril
016 Artigo para educação física e esporte em geral
017 Artigo para fisioterapia motora
018 Artigo para radioproteção
019 Atadura de tecido ou não-tecido não estéril
020 Bandagem elástica ou adesiva
021 Bandeja para medicamento
022 Banho para Laboratório
023 Berço hospitalar sem aquecimento
024 Bermuda térmica
025 Bicicleta ergométrica,
diagnóstica

exceto

para

aplicação

026 Bocal descartável
027 Bolsa coletora não estéril
028 Bolsa de perna não estéril
029 Bolsa para água, silicone, gel, gelo, térmica ou
outras
030 Bolsa para alimentação enteral não estéril
031 Bolsa para ostomia não estéril
032 Braçadeira para injeção
033 Cabo de bisturi não estéril
034 Cadeira de rodas e seus acessórios
035 Cadeira para doação de sangue e seus acessórios
036 Cadeira odontológica
037 Calandra hospitalar
038 Campo operatório não estéril
039 Carrinho de emergência
040 Carrinho hospitalar
041 Capa e bolsa térmica
042 Caixa coletora de materiais cortantes ou perfurantes
043 Centrífuga e seus acessórios
044 Cinta lombar elástica
045 Cinta para hérnia umbilical
046 Cinto de peritosteril
047 Cinturão para ostomia
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0738860d7e&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1614686648001046615&ser=1
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048 Clip para fechamento de tubo não estéril
049 Colchão anti-escaras
050 Colchão d`água
051 Colchão de ar
052 Colchão de espuma casca de ovo
053 Colchão hospitalar
054 Coletor não estéril para amostras biológicas, exceto
hemoderivados
055 Comadre hospitalar
056 Componentes para fabricação de órteses e próteses
esternas
057 Compressa de gaze não estéril
058 Compressa absorvente não estéril
059 Conjunto para tricotomia
060 Contador de colônias manual
061 Copinho para medicamentos
062 Corador de lâminas
063 Cuba hospitalar
064 Cubeta ou microcubeta
065 Dessecante ou desumidificador
066 Desodorante para ostomia
067 Detector de ereção noturna
068 Dilatador nasal adesivo
069 Dispositivo para incontinência urinária
070 Disruptor de células
071 Dosador oral
072 Elevador
pequeno

45º

para

membro

superior

tamanho

073 Elevador para paciente
074 Emplastro adesivo
075 Envólucro para translado de corpo
076 Equipamento de musculação
077 Equipamento de proteção individual para laboratório
e hospital
078 Equipamento para pesagem de pacientes
079 Escada hospitalar
080 Escala para coleta de sangue
081 Escova cirúrgica não estéril
082 Escova para exame cervical não estéril
083 Espátula plástica ou de madeira descartável
084 Estufa não esterilizante para laboratório
085 Faixa toráxica
086 Filme radiográfico
087 Fita adesiva cirúrgica
088 Fixador craniano
089 Foco cirúrgico
090 Frasco ou tubo para cultura de células não estéril
091 Gaze não estéril
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0738860d7e&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1614686648001046615&ser=1
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092 Gesso sintético
093 Grade para cama hospitalar
094 Homogeneizador para laboratório
095 Injetor automático para seringa
096 Lâmina de tricotomia não estéril
097 Lâmpada de fenda
098 Lavadora de instrumentos cirúrgicos
099 Luva para procedimento não estéril
101 Maca hospitalar
102 Máquina desinfectora de uso laboratorial
103 Martelo ortopédico
104 Materiais e acessórios não estéreis para ostomia
105 Meias de coto de silicone ou algodão
106 Meia elástica
107 Microscópio
108 Micrótomo e criostato e seus acessórios
109 Mocho odontológico
110 Monitor de bancada para controle biológico
111 Ordenha materna manual
112 Palmilha ortopédica
113 Panturrilha ortopédica
114 Papagaio
115 Pasta para pele
116 Peso de punho tamanho padrão
117 Pinça para ostomia, não estéril
118 Pipeta
119 Placa protetora da pele
120 Placa elisa
121 Porta agulhas
122 Processadora de luvas
123 Processadora de filmes radiológicos
124 Prótese mamária esterna de silicone
125 Protetor de partes do corpo
126 Pulseira de identificação
127 Quadro balcânico
128 Recipiente para acondicionamento de resíduos
infectantes
129 Recipiente para
hospitalares

acondicionamento

de

roupas

130 Recipiente para coleta de fluídos não biológicos
131 Refletor odontológico
132 Refletor parabólico
133 Salto ortopédico
134 Secador de gel e seus acessórios
135 Secadora industrial para lavanderia hospitalar
136 Separador de gesso
137 Serra elétrica para gesso
138 Simulador de caminhada e corrida, exceto para
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0738860d7e&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1614686648001046615&ser=1
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diagnóstico
139 Simulador de escada
140 Simulador de remo
141 Sistema para drenagem intestinal não estéril
142 Sugador plástico descartável não estéril
143 Suporte para soro
144 Suspensório escrotal, herniano e outros
145 Tensiômetro manual
146 Tubulação externa para equipamentos de ventilação
e anestesia
147 Vestimenta cirúrgica não estéril

Anexo 2
Relação de Produtos Não Considerados Correlatos
Item

Produto

001 Abrasimetro
002 Acometro
003 Agitador para laboratório
005 Alicate manual não estéril
006 Analisador de água para laboratório
007 Analisador de tamanho de partículas
008 Artigos magnetizados
009 Aparelho de fotodocumentação
010 Aparelho de Karl Fisher
011 Arquivo de imagens
012 Balança de uso hospitalar ou laboratorial
013 Balde hospitalar
014 Barra para "Push Up"
015 Bengala
016 Bomba a vácuo de duplo estágio
017 Bureta
018 Biombo
019 Câmara de vídeo para aparelhos e endoscopia ou
microscopia
020 Chapa aquecedora para laboratório
021 Concentrador a vácuo e seus acessórios
022 Contador Geiger Müller para laboratório
023 Cuspideira
024 Destilador de água para laboratório
025 Equipamento automático de fotomicrografia
026 Equipamento para conservação por nitrogênio líquido
e seus acessórios
027 Escada hospitalar
028 Evaporador centrífugo a vácuo
029 Filtro para laboratório e seus componentes
030 Fixador para processadora de filmes radiológicos
031 Fluxômetro de ar comprimido
032 Forno mufla
033 Geladeira ou freezer hospitalar
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=0738860d7e&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1614686648001046615&ser=1
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034 Gerador de vapor
035 Impressora para
microscopia

aparelhos

de

endoscopia

ou

036 Incinerador de materiais contaminados
037 Lavadora industrial sem barreira
038 Lavadora para artigos de laboratório
039 Leitora de código de barras
040 Liofilizador
041 Micropipeta
042 Moinho de bola
043 Moinho de laboratório para sedimentação
044 Monitor de vídeo para aparelhos de endoscopia ou
microscopia
045 Móveis hospitalares
046 Óleo mineral lubrificante
047 Papel especial para vídeo-printer
048 Papel termo-sensível
049 Pincel de limpeza
050 Pipeta
051 Placa de Petri descartável
052 Ponteira para pipeta
053 Porta algodão
054 Porta papeleta
055 Prensa manual extratora de líquidos
056 Protetor auricular
057 Registrador de uma ou duas penas
058 Revelador e fixador de filmes radiológicos
059 Selador de tubo de PVC
060 Sistema de purificação de água para laboratório
061 Termohidrografo
062 Titulador automático
063 Vacuômetro
064 Vídeo cassete para aparelhos de endoscopia ou
microscopia
065 Viscosimetro
066 Travesseiro hospitalar

Esperamos ter auxiliado, e continuamos à disposição para o que for necessário.
Atenciosamente/Best Regards,
Fernanda de Souza
Depto. Técnico | Technical Department - CRF n° 3985
Phone:+55 47 3027-8708
Skype: qualidade.quimidrol
www.quimidrol.com.br
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

PHARMAINOX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ
Produto

05.629.237/0001-50

Autorização

8.04.491-8

PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PHARMAINOX

Modelo Produto Médico
DUPLA FACE VERMELHO; DUPLA FACE AZUL; DUPLA FACE VERMELHO-AZUL.

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Papel Para Articulacao

Registro

80449180013

Processo

25351.523972/2014-11

Fabricante Legal

FABRICANTE: PHARMAINOX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL

Classificação de
Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa
CNPJ
Produto

SOUZA & LEONARDI LTDA
07.707.681/0001-71

Autorização

8.04.420-2

Pedra Pomes Extrafina

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico

Material de Acabamento e Polimento

Registro

80442020008

Processo

25351.134277/2009-11

Origem do Produto

FABRICANTE: SOUZA & LEONARDI LTDA - BRASIL

Classificação de Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

CNPJ
Produto

84.833.888/0001-33

Autorização

1.02.985-5

RETRAFLEX

Modelo Produto Médico
Retraflex #000 Ultra Extra Fino; Retraflex #00 Extra-Fino; Retraflex #0 Fino; Retraflex #1 Médio; Retraflex #2
Grosso; Retraflex #3 Extra-Grosso

Nome Técnico

Fios Retratores Odontologicos

Registro

10298550117

Processo

25351.113153/2011-25

Origem do Produto

FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE

Voltar

13/03/2019

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Detalhe do Produto: SS WHITE 100
Nome da
Empresa
Detentora
do Registro

SS WHITE
ARTIGOS
DENTARIOS
LTDA

CNPJ

Processo

25001.005038/61

Categoria
Regulatória

Nome
Comercial

SS WHITE 100

Registro

Princípio
Ativo

Autorização

1.00.411-2

Data do
registro

30/06/1983

Vencimento
do Registro

06/2023

CLORIDRATO DE FENILEFRINA, CLORIDRATO DE
LIDOCAINA

Medicamento
de referência

-

Classe
Terapêutica

ANESTESICOS LOCAIS

ATC

Parecer
Público

-

Bula
Paciente

68.567.650/000157

104110001

-

Bula
Pro ssional

-

Expandir Todas

Nº

1

Apresentação

Registro

Forma
Farmacêutica

Data de
Publicação

Validade

0,02 G/ML + 0,0004 G/ML
SOL INJ CX 500 CAR VD
TRANS X 1,8 ML

1041100010019

SOLUÇAO INJETAVEL

30/06/1983

24
meses

CANCELADA OU CADUCA

2

0,02 G/ML + 0,0004 G/ML
SOL INJ CX 50 CAR VD
TRANS X 1,8 ML

1041100010027

SOLUÇAO INJETAVEL

30/06/1983

24
meses

1041100010035

SOLUÇAO INJETAVEL

30/06/1983

24
meses

30/06/1983

24
meses

CANCELADA OU CADUCA

3

0,02 G/ML + 0,0004 G/ML
SOL INJ CX 100 CAR VD
TRANS X 1,8 ML
CANCELADA OU CADUCA

4

20MG/ML + 0,4 MG/ML
SOL INJ CT 50 CAR PLAS
TRANS X 1,8 ML ATIVA

1041100010043

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2500100503861/

SOLUÇAO INJETAVEL

1/2

13/03/2019

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2500100503861/
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CONSULTA - DENTAL UNIVERSO EIRELI

CONSULTA - FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CONSULTA - G B COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4:2014 – Data: 11/06/2015 – Rev.00
Produto: ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5º INPM – ITAJÁ

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome da substância:

Álcool Absoluto 99,5º INPM

Indicação:

Este produto é recomendado única e exclusivamente para uso
profissional (assistência a saúde) sendo proibida a venda direta
ao público - produto com fim de limpeza doméstica. O Álcool
absoluto 99,5º INPM não é indicado para assepsia da pele.

Nome da empresa:

Jalles Machado S/A

Endereço:

Rodovia GO-080 - Km 75,1 - Fazenda São Pedro s/n - Zona
Rural - Caixa Postal 04 - CEP: 76.380-000 – Município de
Goianésia – Estado de Goiás - Brasil

Telefone contato:

+55 (62) 3389 – 9000

Telefone para emergências:

+55(62) 3389 – 9000

Fax:

+55 (62) 3389 - 9099

E-mail Contato:

saneantes@jallesmachado.com

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
2.1 Classificação da substância
Líquido Inflamável:

Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Categoria 2A

Mutagenicidade em células germinativas:

Categoria 1B

Toxicidade à reprodução e lactação:

Categoria 1A

Toxicidade para órgão alvo específico após única exposição:

Categoria 3

Toxicidade para órgão alvo específico após exposição repetida:

Categoria 1 e 2

Sistema de classificação adotado:

Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009 Versão
Corrigida 2:2010. Adoção do Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de
Produtos Químicos, ONU.

Visão geral de emergências:

LÍQUIDO INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A SAÚDE
HUMANA

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução
Pictogramas:
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Palavras de Advertência: Perigo.
Inflamável.
Volátil.
Frases de Perigo:

Líquido e vapores altamente inflamáveis.
Provoca irritação ocular grave
Pode provocar irritação das vias respiratórias
Pode provocar sonolência ou vertigem
Pode provocar defeitos genéticos se ingerido
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido
Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada se
ingerido
Pode provocar danos ao sistema nervoso central por exposição
repetida ou prolongado se ingerido

Frases de Precaução:

Manter afastado do fogo e do calor.
Não perfurar a tampa.
Não derramar sobre o fogo.
Não ingerir.
Evite inalação ou aspiração.
Evite contato com os olhos e contato com a pele.
Usar luvas para sua aplicação.
Manter o produto em sua embalagem original.
Não misturar com outros produtos.
Não reutilizar as embalagens.
Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Uso profissional.
Proibida a venda direta ao público.
Assistência à saúde.

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação
Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Em caso de contato com os olhos e
pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um
médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não
induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do
produto.
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3 COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES
3.1 Substância
Nome Químico Comum ou nome Técnico:

Etanol

Sinônimo:

Álcool Etílico/ Hidróxido Etílico

Fórmula Molecular:

C2H5OH

Substância:

Álcool Etílico a 99,5°INPM

Natureza Química:

Solução a Base de Etanol.

Ingredientes ou impurezas que
contribuam para o perigo (%m):

Ingrediente
Álcool Etílico

Sistema de classificação
adotado:

Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a
Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Concentração (%)
99,5

N° CAS
64-17-15

3.2 Misturas
Não se aplica para este produto.

4 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Inalação:

Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com
dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração
artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com
grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. Procure
atenção médica. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso.
Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ.

Ingestão:

Lave a boca da vítima com água. Forneça água em abundância para
a vítima beber, caso a mesma esteja consciente. Procure atenção
médica. Leve esta FISPQ.

Quais ações devem
ser evitadas:
Instruções:

.Indução do vômito. Respiração boca a boca. Friccionar e apalpar a
.pele e olhos.
Dependendo, o atendimento médico deve ser imediato e podem
ocorrer situações onde são esperados efeitos retardados após a
exposição.
Remover a pessoa exposta para local ventilado.
Dependendo é recomendável retirar a roupa e o calçado da pessoa
exposta.
Recomendável que os socorristas estejam fazendo uso dos EPI´s
Página 3 de 14

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ
Em conformidade com ABNT NBR 14725-4:2014 – Data: 11/06/2015 – Rev.00
Produto: ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5º INPM – ITAJÁ
Proteção do prestador
Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima
de socorros:
em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa
............................................inconsciente.
4.1Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Podem ocorrer distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.
Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento, dor e lesões na córnea. Pode
provocar irritação das mucosas e vias respiratórias. Pode provocar depressão do sistema
nervoso central com tontura, sonolência, dor de cabeça e perda da consciência.
4.2 Notas para o médico
Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida e
em área ventilada. O tratamento sintomático deve compreender sobretudo, medidas de suporte
como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO
Medidas que devem ser tomadas no combate a incêndio causado pela substância, ou que
ocorra em seu entorno.
5.1 Meios de extinção
Meios de extinção apropriados: Podem ser utilizados espuma, dióxido de carbono (CO2), pó
químico ou neblina de água.
Meios de extinção não
recomendados:

Água na forma de jato pleno. Água diretamente sobre o
líquido em chamas

5.2 Perigos específicos da substância
Pode inflamar-se facilmente com o calor, centelha, chamas abertas ou chamas de fósforos e de
cigarros.
Vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Sendo mais densos que o ar tendem a se
acumular em áreas mais baixas ou fechadas (como bueiros, porões) com perigo de explosões.
Podem deslocar-se por longas distâncias, atingir uma fonte de ignição e haver retrocesso de
chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados.
Contêineres fechados podem explodir com o calor.
5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio
Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser
resfriados com jatos d’água.
Equipamentos para proteção
bombeiros / brigadistas:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo De
(SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6 MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Medidas que devem ser tomadas em caso de derramamento, vazamento, fugas ou perdas, com
a finalidade de prevenir ou reduzir ao máximo os efeitos adversos sobre as pessoas, os bens o
meio ambiente.
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6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência
a) Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção Individual.
b) Elimine todas as fontes de ignição na área imediata. Não fume no local.
c) Restringir o acesso a área até a limpeza completa e se preciso for, fazer a evacuação da área
de risco.
d) sempre se posicionar a favor do vento e atrás da área de risco.
6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência
Utilizar as medidas de proteção conforme exposto na Seção 8 em Proteção Individual.
6.2 Precauções ao meio ambiente
Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de esgotos.
6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza
Sistema de alarme:

Recomenda-se a instalação de sistema de alarme de
incêndio e detecção de vazamento, nos locais de
armazenamento e utilização do produto.

Procedimentos a serem adotados:

Fechamento do sistema de coleta de água/esgoto.
Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor
para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras
naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto
derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o
produto remanescente, com areia seca, terra,
vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o
material adsorvido em recipientes apropriados e removaos para local seguro. Disponha em aterro adequado o
material adsorvente utilizado no derrame.

Prevenção de perigos secundários:

Monitorar o solo e lençol freático após a remoção do
material vazado.

Para pequenos vazamentos:

Limpar com material absorvente. Coletar o material em
recipientes adequados, abertos e claramente rotulados.
Lave a quantidade restante com água.

Para grandes vazamentos:

Conter em dique e bombear para recipientes adequados
e claramente rotulados.

7 MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Práticas seguras de manuseio que minimizem os potenciais perigos que a substância apresenta
para as pessoas, os bens e o meio ambiente.
7.1 Precauções para manuseio seguro
Prevenção da exposição do trabalhador:

Adote as medidas de controle de
exposição, proteção individual e de higiene
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pessoal detalhadas na Seção 8 desta
FISPQ.
Prevenção de incêndio e explosão:

Ao manipular o etanol, verifique sempre a
compatibilidade
do
produto
com
substâncias com as quais irá entrar em
contato. Não trabalhar perto de fontes de
ignição como faíscas, lâmpadas-piloto,
atividades de solda, esmerilhamento,
chamas de cigarro, etc. Evite o acúmulo de
carga
eletrostática,
aterrando
os
equipamentos durante a transferência do
material. Usar sistemas de ventilação que
não gere faísca e sistema elétrico seguro
na área de manuseio.

Precauções e orientações para manuseio seguro:

Evite contato com pele, olhos e roupas.
Evite respirar vapores/névoas do produto.
Use equipamento de proteção individual
como indicado na Seção 8.

Medidas de higiene:

Não coma, beba ou fume durante o
manuseio do produto. Lave bem as mãos
antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro. Roupas contaminadas devem ser
trocadas e lavadas antes de sua
reutilização.

Sinalização de risco:

LÍQUIDO INFLAMÁVEL; NÃO FUMAR.

Materiais seguros para embalagens:

Pequenas quantidades: polietileno ou vidro.
Grandes quantidades: aço carbono e aço
inoxidável

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
Condições adequadas:

O armazenamento deve ser em local fresco, seco e bem
ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Os contêineres
devem ser devidamente identificados e devem permanecer
fechados. Evite empilhá-los. Inspecione-os periodicamente
quanto a danos. Este produto pode reagir, de forma perigosa,
com alguns materiais incompatíveis conforme seção 10.

A evitar:

Luz solar direta, calor e umidade. Ambiente pouco ventilado.
Temperatura elevada. Armazenamento junto com substâncias
incompatíveis. Evitar descargas eletrostáticas, faíscas, chamas
abertas, calor e outras fontes de ignição. – Ver item
Estabilidade e Reatividade.

Materiais para embalagens:
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Recomendados:

Aço carbono, Ferro ou Cobre, Vidro e plástico podem ser
utilizados em embalagens menores. Bombonas e containers
plásticos homologados pelo INMETRO.

Não recomendados:

Não armazenar em alumínio. Pode atacar alguns plásticos,
borrachas e revestimentos.

8 CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Nesta seção são fornecidos os limites de monitorização ambiental e biológica.
8.1 Parâmetros de controle
Limite de exposição ocupacional
(Inalatório):

Ingrediente
CAS: 64-17-15

Etanol

Indicadores biológicos:

TLV-TWA
(ACGIH)
(ppm)
1000

REL-TWA
(NIOSH)
(ppm)
1000

PEL-TWA
(OSHA)
(ppm)
1000

NR-15
(MTE)
(ppm)
780

Não apresenta indicadores biológicos.

8.2 Medidas de controle de engenharia
Para prevenção de exposição, métodos de controle de engenharia são preferenciais, e incluem
ventilação mecânica geral do ambiente combinada à exaustão local nos pontos de maior
emissão do produto e enclausuramento do processo. É recomendado tornar disponíveis
chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho.
8.3 Medidas de proteção pessoal
a) Proteção dos olhos/face:

Óculos de proteção contra respingos.

b) Proteção da pele:

Roupas e botas de PVC.

c) Proteção respiratória:

Máscara semi-facial ou facial inteira com filtro contra
vapores orgânicos(VO). Se há possibilidade de emissão
descontrolada do produto ou no caso de entrada em
ambientes de concentração desconhecida deve ser
utilizado respirador com suprimento de ar, de peça facial
inteira, operado em modo de pressão positiva; pode
também ser utilizado qualquer respirador do tipo
autônomo (SCBA), de peça facial inteira, operado em
modo de pressão positiva.

d) Perigos térmicos:

Não disponível.

e) Proteção das mãos:

Luvas de proteção de borracha natural.

f) Precauções especiais:

As pessoas que manipulam diretamente esta substância
e aquelas sujeitas à exposição eventual devem ser
informadas da toxicidade e perigos desta substância e
instruídas nos procedimentos de segurança e
emergência no caso de exposições.
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9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS
Informações empíricas da substância.
Aspecto (estado físico, forma, cor etc):

Líquido límpido, incolor.

Odor e limite de odor:

Característico (álcool).

pH:

Não disponível

Ponto de fusão/ponto de congelamento:

-114,3oC

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:

76 - 81°C

Ponto de fulgor:

13°C

Taxa de evaporação:

5,9 Pa (44 mmHg) a 20oC

Inflamabilidade (sólido; gás):

Não aplicável

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:

3,3 – 19,0% (LEI/LES).

Pressão de vapor:

5,8 kPa a 20oC;

Densidade de vapor:

1,6 (ar = 1)

Densidade relativa:

Não disponível

Solubilidade em água:

Solúvel.

Solubilidade em outros solventes:

Éter etílico, clorofórmio, alcoóis
e cetonas (maioria dos solventes
orgânicos)

Coeficiente de partição – n-octanol/água:

Log kow: -0,31

Temperatura de autoignição:

363°C

Temperatura de decomposição:

Não disponível.

Viscosidade:

Não disponível.

10 ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1 Reatividade
Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Reage violentamente com
Ácido Permangânico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de Prata, Óxido Fosfórico, Brometo
de Acetila, Caústicos, Aminas Alifáticas e Isocianatos, liberando grande quantidade de calor.
10.2 Estabilidade Química
Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento.
10.3 Possibilidades de reações perigosas
Não tem sido reportados casos de polimerização dentro de condições normais de temperatura e
pressão.
10.4 Condições a serem evitadas
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Descarga estática, faísca, chamas abertas, calor, luz solar ou outras fontes de ignição, bem
como manter afastado de agentes oxidantes, ou outras substâncias incompatíveis / materiais
combustíveis.
10.5 Materiais incompatíveis
Ácido permangânico, Ácido sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de prata, Óxido fosfórico, Brometo de
etila, Caústicos, Aminas Alifáticas e isocianatos.
10.6 Produtos perigosos da decomposição
Monóxido e dióxido de carbono e outros vapores tóxicos.

11 INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
a) Toxicidade aguda
Inalação: Etanol: CL50 (rato, 10h) = 20.000 ppm.
Contato com a pele: Etanol: DL50 (coelho) = 20 g/kg
Ingestão: Etanol: DL50 (rato) = 7.060 mg/kg
b) Corrosão / irritação da pele
Pode causar irritação à pele com ressecamento e vermelhidão.
c) Lesões oculares graves / irritação ocular
Provoca irritação ocular grave com vermelhidão.
d) Sensibilização respiratória ou à pele
Não disponível
e) Mutagenicidade em células germinativas
Pode provocar defeitos genéticos se ingerido. Estudos demonstraram resultado positivo em
ensaios in vivo com células somáticas e germinativas de mamíferos.
f) Carcinogenicidade
Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
g) Toxicidade à reprodução
Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido. Estudos demonstram que o etanol pode
causar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de
Desenvolvimento.
h) Toxicidade para órgãos- alvo específicos – exposição única
Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e dor de garganta. Pode provocar
sonolência ou vertigem com náuseas. Pode provocar depressão do sistema nervoso central com
tontura, fadiga, sonolência, confusão, vertigem, dor de cabeça, falta de coordenação motora e
perda de consciência por ingestão.
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i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida
Pode provocar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de
exposição crônica se ingerido. Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com tremores,
irritabilidade, perda de concentração e confusão mental.
j) Perigo por aspiração
Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Informações para avaliar o impacto ambiental da substância quando liberada ao meio ambiente.
12.1 Ecotoxicidade
Atóxico, mas em concentrações muito altas pode matar animais do ambiente marinho.
Derramamento pode contaminar o ar, a água (limite de 26.000 mg/L) tornando-a imprópria para
o consumo, e o solo; agravante à fauna e à flora.
CL50 (Pimephales promelas, 96h): 15,3 g/L
12.2 Persistência e degradabilidade
Com base na composição do produto e informações dos ingredientes, é esperada rápida
degradação no ambiente e baixa persistência.
12.3 Potencial bioacumulativo
É improvável que se acumule no ambiente. O potencial para bioacumulação é reduzido.
BCF: 3
Log kow: -0,31
12.4 Mobilidade no solo
Miscível com água podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água. É
esperada alta mobilidade no solo. Produto bastante volátil.
12.5 Outros efeitos adversos
Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

13 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL
13.1 Métodos recomendados para a destinação final
Produto:

Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle
qualquer parcela não utilizada do material. O tratamento e a
disposição devem ser avaliados especificamente para o produto.
Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais:
Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004, Lei 12.305 de 02
de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos).

Restos de produtos:

Manter restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o
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estabelecido para o produto, recomendando-se
processamento em cimenteiras e a incineração.
Embalagem usada:

as

rotas de

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para
rotas de recuperação dos tambores ou incineração.

Os EPI´s necessários para o tratamento e a disposição dos resíduos estão mencionados na
seção 8 desta FISPQ.

14 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE
Informações sobre códigos e classificações de acordo com regulamentações nacionais e
internacionais para transporte.
a) Terrestre (ferrovias, rodovias): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);
Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), Aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificações.
Número ONU: 1170
Nome Apropriado para o Embarque:

ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO) ou SOLUÇÃO
ETANOL (SOLUCÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO)

DE

Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3
Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: Não Aplicável
Número de Risco: 33
Grupo de Embalagem: II
b) Hidroviário (marítimo, fluvial, lacustre): Agência Nacional de Transporte Aquaviário
(ANTAQ);
DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras Normas de Autoridade
Marítima (NORMAM))
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
Número da ONU: 1170
Nome apropriado para embarque: Ethanol Solution
Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3
Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: NA
Grupo de embalagem: II
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Classe IMO: 3.0
Perigo ao meio ambiente: O produto não é considerado poluente marinho.
c) Aéreo: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC);
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC n° 175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de Artigos Perigosos em
Aeronaves Civis.
IS n° 175-001 Instrução Suplementar – IS
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) –
Doc 9284-NA/905
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR).
Número da ONU: 1170
Nome apropriado para embarque: Ethanol Solution
Classe de Risco / Subclasse de risco principal: 3
Classe de Risco / Subclasse de risco subsidiário: NA
Grupo de embalagem: II

15 INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES
Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998.
Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Lei Nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Decreto n° 7404, de 23 de dezembro de 2010.
Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora n° 26.
Portaria n° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do
Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de
importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para
realização destas operações.
Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte de Produtos
Perigosos – RTPP.
Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis ás
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98).
NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento
de produtos.
NBR 7501 Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia.
NBR 7503 Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope Características, dimensões e preenchimento.
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NBR 9735 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos
perigosos (EPI, KIT e Extintor).
NBR 13221 Transporte terrestre de resíduos.
NBR 14064 Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos.
NBR 14619 Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química.
NBR 14725 Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ

16 OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do
produto e sob as condições normais de uso. Qualquer outra forma de utilização do produto que
envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas
indicadas, são de responsabilidades do usuário.
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto promover o treinamento de seus
empregados e contratados quanto aos possíveis riscos envolvidos no manuseio desta
substância.
Legendas e abreviaturas:
ABNT:

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH:

American Conference of Governmental Industrial Hygienists

BCF:

Bioconcentration Factor

CAS:

Chemical Abstracts Service

CL50:

Concentração Letal 50%

CONAMA:

Conselho Nacional do Meio Ambiente

DL50:

Dose Letal 50%

EPI:

Equipamento de Proteção Individual

IARC:

International Agency for Research on Cancer

NR:

Norma Regulamentadora

NIOSH:

National Institute for Occupational Safety and Health

OSHA:

Occupational Safety & Health Administration
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

CREMER S/A

CNPJ
Produto

82.641.325/0001-18

Autorização

8.02.452-1

ALGODAO HIDROFILO DELICATO

Modelo Produto Médico
Algodão Hidrófilo em bolas com 50gramas e 95gramas
Algodão Hidrófilo em rolo com 25gramas, 50gramas, 100gramas, 250gramas e 500gramas

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Algodao

Registro

80245210072

Processo

25351.079115/2006-71

Fabricante Legal

FABRICANTE: CREMER S/A - BRASIL

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351079115200671/
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

BIOTÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ
Produto

01.623.403/0001-50

Autorização

8.01.133-2

COMPRESSAS DE GAZE - BIOTEXTIL

Modelo Produto Médico
9, 11 e 13 Fios/cm2: 5,0 cm x 5,0 cm; 6,0 cm x 6,0 cm; 7,5 cm x 7,5 cm; 10 cm x 10 cm.

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Compressas

Registro

80113320001

Processo

25351.208216/2002-32

Fabricante Legal

FABRICANTE: BIOTÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL

Classificação de Risco

II - MEDIO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351208216200232/
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Detalhes do Produto
Nome da Empresa

M.D.A. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

CNPJ
Produto

06.029.006/0001-78

Autorização

8.02.305-3

COMPRESSAS DE GAZE NÃO ESTÉRIL

Modelo Produto Médico
CRIS: 5,5 x 5,5 cm
6,0 x 6,0 cm
7,5 x 7,5 cm - 09, 11, 13 fios/cm²NICEFLEX: 7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm - 09, 11, 13 ou 18 fios/cm²DANIFLEX: 7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm - 09, 11, 13, 18 ou 20 fios/cm²MDA: 7,5 x 7,5 cm
10 x 10 cm - 09, 11, 13, 18 ou 20 fios/cm²

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico

Compressas

Registro

80230530009

Processo

25351.555632/2018-94

Fabricante Legal

FABRICANTE: M.D.A. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - BRASIL

Classificação de Risco

I - BAIXO RISCO

Vencimento do Registro

VIGENTE

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351555632201894/
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ
Produto

10.403.238/0001-11

Autorização

8.14.819-0

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril

Modelo Produto Médico
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm
(aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 30
cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium, 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x
30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 09 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 20 cm
x 40 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 11 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada), 20
cm x 40 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium, 13 fios/cm2, 10 cm x 10 cm (fechada),
20 cm x 40 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 09 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 11 fios/cm2, 91cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze
Hidrófila Estéril Hérika Premium, 13 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika
Premium 09 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 11 fios/cm2, 91
cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium, 13 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Premium 09 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze
Hidrófila Estéril Hérika Premium 11 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika
Premium 13 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 9 fios/cm2, 7,5 cm x
7,5 cm (fechada), 15 cm x 26 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 11 fios/cm2, 7,5 cm x
7,5 cm (fechada), 15 cm x 26 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 13 fios/cm2, 7,5 cm x
7,5 cm (fechada), 15 cm x 26 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 09 fios/cm2, 7,5 cm x
7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 11 fios/cm2, 7,5 cm x
7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 13 fios/cm2, 7,5 cm x
7,5 cm (fechada), 15 cm x 30 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 09 fios/cm2, 10 cm x 10
cm (fechada), 18 cm x 38 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 11 fios/cm2, 10 cm x 10 cm
(fechada), 18 cm x 38 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 13 fios/cm2, 10 cm x 10 cm
(fechada), 18 cm x 38 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 09 fios/cm2, 91 cm x 60 cm
(aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 11 fios/cm2, 91cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze
Hidrófila Estéril Hérika Soft 13 fios/cm2, 91 cm x 60 cm (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft
09 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 11 fios/cm2, 91 cm x 1 m
(aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 13 fios/cm2, 91 cm x 1 m (aberta); Compressa de Gaze
Hidrófila Estéril Hérika Soft 09 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 11
fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta); Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Hérika Soft 13 fios/cm2, 91 cm x 2 m (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Lívia 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 25 cm (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Lívia 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 25 cm (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Lívia 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 25 cm (aberta); Todas
as apresentações acima descritas disponíveis também em 15, 18 ou 21 fios/cm2.
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Lívia 09 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 24 cm (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Lívia 11 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 24 cm (aberta);
Compressa de Gaze Hidrófila Estéril Lívia 13 fios/cm2, 7,5 cm x 7,5 cm (fechada), 15 cm x 24 cm (aberta);
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Arquivos
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Lidocaína Spray 10%

Hipolabor Farmacêutica Ltda.
Solução Tópica
100mg/mL
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lidocaína
Medicamento genérico Lei 9.787, de 1999
NOME GENÉRICO:
lidocaína
FORMA FARMACÊUTICA:
Solução tópica
APRESENTAÇÕES:
100mg/mL - Cartucho com 01 frasco de 50mL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO - PARA ANESTESIA TÓPICA
COMPOSIÇÃO:
Cada mL solução tópica contém:
lidocaína.....................................................................................................................................................................................................................................100mg
Veículo q.s.p..................................................................................................................................................................................................................................1mL
(álcool etílico, propilenoglicol, L-mentol cristalizado, eucaliptol, sacarina ácida, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e água de osmose reversa)
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Ação esperada do medicamento: O produto é indicado como anestésico tópico para uso em mucosas.
Aspectos físicos: frasco de vidro incolor spray de 50mL.
Características organolépticas: líquido incolor, odor característico.
Cuidados de armazenamento: Conservar em temperatura ambiente (15 a 30ºC). Depois de aberto o frasco, este medicamento deve ser consumido em até 6
meses.
Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o
farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. A lidocaína somente
deve ser administrada durante a gravidez ou amamentação quando os benefícios justificarem os riscos.
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o
conhecimento do seu médico.
Tanto a administração como a suspensão do tratamento somente deverão ser feitas sob orientação de seu médico.
Para utilizar a solução spray, basta orientar a cânula para a região a ser anestesiada e imprimir uma leve pressão sobre o botão.
Aconselha-se, após o uso, retirar o botão com a cânula e conservá-los em solução alcoolica, de modo a evitar uma possível deposição de cristais.
Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à
empresa através do seu serviço de atendimento.
Raramente ocorrem reações alérgicas, nervosismo, tontura, queda de pressão, batimento mais lento do coração. caso ocorram estas reações, informar
imediatamente ao médico.
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.
Quando os anestésicos tópicos são utilizados na boca, o paciente deve estar ciente que a produção de anestesia local pode prejudicar a deglutição e, desta
forma, aumentar o perigo de aspiração, ou seja, o alimento ir para os pulmões. Por esta razão, alimentos não devem ser ingeridos nos 60 minutos seguidos do
uso de preparações anestésicas na boca e na região da garganta. Isto é particularmente importante em crianças, por causa da frequência de alimentação.
O produto está contraindicado a pacientes com conhecida hipersensibilidade a anestésicos locais do tipo amida (como a lidocaína) ou aos outros componentes
da fórmula. Não deve ser aplicado na laringe. Seu uso não é recomendado a crianças menores de 5 anos ou com menos de 20kg de peso.
A lidocaína solução tópica spray deve ser usada com cuidado em pacientes com epilepsia, falha na condução cardíaca, batimento lento do coração, problema
grave de fígado, com ferimentos ou infecção no local da aplicação ou em pacientes tratados com medicamentos antiarrítmicos.
A dormência da língua e da boca pode aumentar o risco de machucados por mordida. Evite contato com os olhos.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
A lidocaína está indicada para ser administrado topicamente em mucosas.
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A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança.
A lidocaína estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação
anestésica local.
A anestesia ocorre normalmente dentro de 1 a 3 minutos e persiste por aproximadamente 10 a 15 minutos.
O excessivo nível sanguíneo pode causar alterações no débito cardíaco, na resistência total periférica e na pressão arterial média. Estas alterações podem ser
atribuídas ao efeito depressor direto do agente anestésico local sobre os vários componentes do sistema cardiovascular.
A lidocaína pode ser absorvida logo após a aplicação tópica na membrana mucosa, e seu grau de absorção e porcentagem da dose absorvida dependem da dose
total e da concentração administrada, do local da aplicação e do tempo de exposição ao anestésico.
Geralmente, o grau de absorção do anestésico local logo após a aplicação ocorre mais rapidamente após a aplicação endotraqueal. A lidocaína é absorvida no
trato gastrintestinal, mas pouca droga intacta aparece na circulação por causa da biotransformação no fígado, onde é metabolizada rapidamente. Os metabólitos
intactos da droga são excretados pelos rins.
A principal via de eliminação da lidocaína é por metabolismo hepático. A biotransformação inclui N-dealquilação oxidativa, anel de hidroxilação, clivagem da
linhagem amida e conjugação. A N-dealquilação é a maior via de biotransformação, produzindo os metabólitos monoetil-glicinaxilidida e glicinaxilidida.
As ações farmacológicas e toxicológicas destes metabólitos são similares mas menos potentes em relação à lidocaína. A glicinexilidina tem uma meia-vida
maior (cerca de 10 horas) que a lidocaína e pode se acumular durante a administração a longo prazo. Aproximadamente 90% da lidocaína administrada
intravenosamente é excretada na forma de vários metabólitos e menos de 10% é excretada inalterada. O metabólito primário encontrado na urina é o conjugado
de 4-hidroxi-2,6-xilidina, respondendo por cerca de 70% a 80% da dose excretada na urina.
Normalmente, cerca de 64% da lidocaína liga-se às proteínas plasmáticas. Os anestésicos locais do tipo amida ligam-se principalmente a alfa-1-glicoproteína
ácida, mas também à albumina. A alfa-1-glicoproteína ácida tem sítios de afinidade e de baixa capacidade e a albumina tem quantitativamente sítios de baixa
afinidade e alta capacidade de menor importância.
A lidocaína atravessa a barreira hematoencefálica e a barreira placentária, presumivelmente por difusão passiva.
Estudos do metabolismo da lidocaína após injeção de bolus intravenoso mostram que a meia-vida do produto (eliminação) é de 1,5 a 2,0 horas.
Devido a essa rápida velocidade com a qual é metabolizada, qualquer condição que afete o funcionamento do fígado pode alterar a cinética da lidocaína.
A meia-vida pode ser dobrada em pacientes com disfunções hepáticas. A disfunção renal não afeta a cinética da lidocaína, mas pode aumentar a concentração
de metabólitos. Fatores como acidose e o uso de estimulantes e depressores do SNC influenciam os níveis de lidocaína no SNC necessários para produzir a
manifestação de efeitos sistêmicos. Reações adversas objetivas tornam-se muito mais aparentes com níveis venosos plasmáticos aumentados de 5 a 10mg/L.
Dados de segurança pré-clinica
A toxicidade observada após altas doses de lidocaína consiste em efeitos no SNC e sistema cardiovascular. Em estudos de toxicidade reprodutiva, nenhuma
relação do fármaco com os efeitos foi observada, nem a lidocaína mostrou potencial mutagênico nos testes de mutagenicidade in vitro ou in vivo.
Não foram feitos estudos de câncer com lidocaína, devido ao local e duração do uso do fármaco.
INDICAÇÕES:
Otorrinolaringologia
• Punções dos seios maxilares;
• Anestesia da orofaringe para prevenir náuseas e vômitos durante instrumentação.
Obstetrícia
• Durante o estágio final do parto e antes da episotomia e sutura perineal, como adjuvante no controle da dor.
Odontologia
• Antes de injeções, impressões dentárias, radiografias, remoção de tártaro.
CONTRAINDICAÇÕES:
A lidocaína está contraindicada em pacientes com história de hipersensibilidade a anestésicos locais do tipo amida ou a outros componentes da
fórmula.
A lidocaína não deve ser aplicada na laringe.
O uso do produto não é recomendado em crianças menores de 5 anos ou com menos de 20kg de peso, em vista da concentração elevada (10%) e de
sua rápida absorção.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:
De modo a poder controlar possíveis reações adversas, equipamento de ressuscitação, oxigênio e outras drogas afins deverão estar disponíveis quando
os anestésicos locais do tipo amida forem administrados em membranas mucosas.
A lidocaína deverá ser utilizada com extremo cuidado se houver infecção ou se a área da aplicação estiver traumatizada, pois sob tais condições, há
uma rápida absorção sistêmica.
Deve ser usada a mais baixa dosagem que resulte em anestesia efetiva, para evitar altos níveis séricos e efeitos adversos.
A segurança e eficácia da lidocaína dependem da dose correta, da técnica, precauções adequadas e rapidez nas emergências. Repetidas doses de
lidocaína podem causar significativo aumento dos níveis sanguíneos devido à lenta acumulação da droga e seus metabólitos. A tolerância varia de
acordo com o estado do paciente.
Pacientes idosos e debilitados, doentes graves e crianças deverão ter doses reduzidas de acordo com a idade e estado físico.

3

A lidocaína deve ser usada com cuidado em paciente em choque grave ou bloqueio cardíaco. Também deve-se ter cuidado com pacientes com
conhecida sensibilidade a drogas. Pacientes alérgicos a derivados do ácido para-aminobenzoico, como procaína, tetracaína e benzocaína, não têm
apresentado sensibilidade cruzada à lidocaína.
A absorção através das mucosas e superfícies feridas é relativamente alta, especialmente na laringe e árvore brônquica.
Deve ser usada com cautela em pacientes com epilepsia, falha na condução cardíaca, doença cardiovascular e insuficiência cardíaca, com bloqueio
cardíaco parcial ou completo, idosos ou debilitados, com baixa capacidade de ligação proteica ou síndrome nefrótica, com disfunção renal grave,
bradicardia, disfunção hepática, doença hepática avançada e choque grave, se a dose ou local de administração propiciarem altos níveis sanguíneos.
A anestesia tópica da orofaringe pode interferir com a deglutição e causar perigo de aspiração. Isto é particularmente importante em crianças, devido
à frequência da alimentação. A dormência da língua e da mucosa bucal pode aumentar o risco de trauma por mordida. Evitar o contato com os olhos.
Pacientes tratados com drogas antiarrítmicas classe III (ex: amiodarona) devem estar sob cuidado e monitoramento cardíaco, uma vez que os efeitos
cardíacos podem ser aditivos.
Gravidez e Amamentação:
Gravidez: Categoria B – Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. A lidocaína
atravessa a barreira placentária, podendo penetrar nos tecidos fetais. A lidocaína tem sido administrada a um grande número de mulheres grávidas
ou que possam vir a engravidar. Não têm sido relatados distúrbios específicos no processo de reprodução, como aumento de incidência de
malformações ou outros efeitos maléficos diretos ou indiretos no feto.
Da mesma forma que outros anestésicos locais, a lidocaína é excretada pelo leite materno, porém em pequenas quantidades, de tal modo que
geralmente não há riscos para a criança quando utilizada nas doses terapêuticas. Como qualquer outra droga, a lidocaína somente deve ser utilizada
durante a gravidez ou amamentação se, a critério médico, os benefícios potenciais superarem os possíveis riscos.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
A administração concomitante de depressores centrais pode causar efeito aditivo na depressão do SNC. O uso associado a antiarrítmicos, como a tocainida,
pode aumentar os efeitos tóxicos da lidocaína. Anticonvulsivos hidantoínicos aumentam os efeitos depressores cardíacos. Bloqueadores betaadrenérgicos
podem diminuir o metabolismo hepático, aumentando a toxicidade da lidocaína. A administração simultânea de cimetidina pode provocar diminuição da
depuração hepática da lidocaína. A metoxamina prolonga a restrição da circulação e pode causar necrose. A inibição da transmissão neuronal por anestésicos
locais pode antagonizar os efeitos dos antimiastênicos sobre o músculo esquelético, especialmente se grandes quantidades de anestésicos são rapidamente
absorvidas; pode ser necessário o ajuste temporário da dose dos antimiastênicos no controle da miastenia gravis. A inibição da transmissão neuronal por
anestésicos locais pode aumentar ou prolongar a ação de agentes bloqueadores neuromusculares se grandes quantidades do anestésico forem rapidamente
absorvidas.
REAÇÕES ADVERSAS E ALTERAÇÃO EM EXAMES LABORATORIAIS:
Reações adversas são geralmente relacionadas com a dose de anestésicos locais e resultam de altos níveis plasmáticos causados por dosagem excessiva
ou rápida absorção, bem como por tolerância reduzida do paciente, idiossincrasia ou hipersensibilidade. As reações sistêmicas podem ocorrer
rapidamente ou até 30 minutos após administração. Acidose acentuada ou hipóxia podem aumentar o risco e a gravidade das reações tóxicas. São
raras as reações adversas à lidocaína nas doses recomendadas. As seguintes reações adversas foram observadas com todas as vias de administração e
não foram necessariamente relatadas durante seu uso tópico.
Reações Alérgicas: São extremamente raros os casos de reações alérgicas associadas a anestésicos locais do tipo amida, sendo que nos casos mais
graves pode ocorrer choque anafilático. Podem ocorrer rash cutâneo, eritema, urticária, prurido, espirros, edema urticariforme na face, lábios,
língua, boca ou garganta, que podem ser acompanhados por náusea com ou sem vômito. O valor dos testes cutâneos para determinação de
sensibilidade é duvidoso.
Sistema Cardiovascular: As manifestações cardiovasculares são normalmente depressoras e caracterizadas por vasodilatação periférica, bradicardia,
hipotensão, depressão do miocárdio, diminuição do débito cardíaco, arritmias ventriculares e colapso cardiovascular que podem levar a parada
cardíaca. A hipóxia causada por convulsões e apneia pode ser um fator contribuinte nas reações cardiovasculares.
Sistema Nervoso Central: São manifestações excitatórias e/ou depressivas caracterizadas por delírio, nervosismo, apreensão, euforia, confusão,
tontura, sonolência, tinido, visão turva, vômito, sensações de calor e frio, tremores, contorções, convulsões, inconsciência, depressão respiratória e
colapso. As manifestações excitatórias podem ser muito breves ou podem simplesmente não ocorrer. Em alguns pacientes, especialmente crianças, a
primeira manifestação de toxicidade pode ser uma sonolência, progredindo para inconsciência e parada respiratória.
Metemoglobinemia: Pode ocorrer muito raramente com anestésicos locais, porém é mais provável quando o anestésico é a prilocaína.
Interferência em Exames Laboratoriais:
Determinação da função pancreática usando bentiromida: A administração de lidocaína 3 dias antes deste teste pode invalidar seu resultado, devido
ao aumento aparente do PABA.
Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br, ou para
Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.
POSOLOGIA:
Como para qualquer anestésico local, as reações e complicações são evitadas utilizando-se a mínima dose eficaz.
O cloridrato de lidocaína é destinado ao uso em mucosas e proporciona eficaz anestesia de superfície, que dura aproximadamente 10 a 15 minutos. A anestesia
geralmente ocorre dentro de 1 - 3 minutos, dependendo da área de aplicação.
Nos pacientes idosos ou debilitados e nas crianças, deve-se adequar as doses com a idade e as condições físicas.
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Cada nebulização libera 10mg de lidocaína base. É desnecessário secar o local antes da aplicação.
Em adulto, não se deve fazer mais de 20 nebulizações para se alcançar a anestesia desejada.
O número de nebulizações depende da extensão da área a ser anestesiada:
Odontologia: 1 a 5 aplicações (10 a 50mg).
Otorrinolaringologia: 3 aplicações para punção da cavidade maxilar (30mg).
Durante o parto: até 20 aplicações (até 200mg).
Durante instrumentação: até 20 aplicações (200mg).
Para pequenos procedimentos, o medicamento deve ser administrado por não menos que 1 minuto.
Para grandes procedimentos, a duração da aplicação é de não mais que 5 minutos.
Uma vez que a absorção é variável e especialmente alta na traqueia e nos brônquios, a dose máxima recomendada varia dependendo da área de aplicação.
Modo de Usar:
Para utilizar a solução spray, basta orientar a cânula para a região a ser anestesiada e imprimir uma leve pressão sobre o botão.
Aconselha-se, após o uso, retirar o botão com a cânula e conservá-los em solução alcoolica, de modo a evitar uma possível deposição de cristais.
SUPERDOSAGEM:
Emergências graves consequentes aos anestésicos locais geralmente estão relacionadas com altos níveis plasmáticos do anestésico.
A primeira consideração é preventiva, com cuidadoso acompanhamento de sinais vitais respiratórios e cardiovasculares e do nível de consciência do paciente
após cada administração de anestésico.
O tratamento do paciente com manifestações tóxicas consiste em assegurar a oxigenação através da ventilação, controle das convulsões e suporte
hemodinâmico. As convulsões devem ser tratadas através da administração de diazepam intravenoso 0,1mg/kg ou tiopental sódico 1 - 3mg/kg. Considerando
que o tratamento pode também causar depressão respiratória, os meios de manutenção ou controle da respiração devem estar disponíveis. O tratamento de
suporte da depressão circulatória pode requerer a administração de fluidos intravenosos e, quando apropriado, um vasopressor, conforme situação clínica.
Em caso de intoxicação ligue par 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
PACIENTES IDOSOS:
Pacientes idosos são, em geral, mais sensíveis aos efeitos tóxicos sistêmicos. O uso nesses pacientes deverá ser cauteloso e as doses deverão ser reduzidas.
DIZERES LEGAIS
MS: 1.1343.0175
Farm Resp: Dr. Renato Silva
CRF-MG: 10.042
HIPOLABOR FARMACÊUTICA Ltda.
Rod BR 262 - Km 12,3 Borges /Sabará - MG
CEP: 34.735-010
SAC 0800 031 1133
CNPJ: 19.570.720/0001-10
Indústria Brasileira
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Rev.01
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