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Resumo 
O presente documento apresenta o descrito de alguns produtos da marca Bioline Fios 

Cirúrgicos, para comercialização em sites de distribuidores. 



   

 

 

 

Ácido Poliglicólico - PGA 

 

ABS40MT16IS3 

O fio cirúrgico de Ácido Poliglicólico - PGA é um fio de 
sutura sintético absorvível, multifilamentar trançado, 
possuindo alta resistência e excelente manuseio. É 
apresentado na forma incolor, de número cirúrgico 4-
0, tem o comprimento de 45 cm, encastoado com 
agulha atraumática triangular cortante invertida de ½ 
círculo de curvatura, com 1,6 cm, fabricada em aço 
especial da série 300, siliconizado. Comercializado em 
caixa contendo 36 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020008. 

 

ABS50MT16IS3 

 
O fio cirúrgico de Ácido Poliglicólico - PGA é um fio de 
sutura sintético absorvível, multifilamentar trançado,  
possuindo alta resistência e excelente manuseio. É 
apresentado na forma incolor, de número cirúrgico 5-0, 
tem o comprimento de 45 cm, encastoado com agulha 
atraumática triangular cortante invertida de ½ círculo 
de  curvatura, com 1,6 cm, fabricada em aço especial 
da série 300, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 36 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, cuticular, com validade de 
5 anos. R.M.S. 10426020008. 

 

ABS60MT16IS3 

 
O fio cirúrgico de Ácido Poliglicólico - PGA é um fio de 
sutura sintético absorvível, multifilamentar trançado, 
possuindo alta resistência e excelente manuseio. É 
apresentado na forma incolor, de número cirúrgico 6-0, 
tem o comprimento de 45 cm, encastoado com agulha 
atraumática triangular cortante invertida de ½ círculo 
de curvatura, com 1,6 cm, fabricada em aço especial 
da série 300, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 36 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, cuticular, com validade de 
5 anos. R.M.S. 10426020008. 

 



   

 

 

 

Poliglactina 910 

 

PGLA50MT16AP 

O fio cirúrgico de Poliglactina 910 – PGLA é um fio de 
sutura sintético absorvível, multifilamentar trançado, 
possuindo alta resistência e excelente manuseio. É 
apresentado na cor violeta, de número cirúrgico 5-0, 
tem o comprimento de 45 cm, encastoado com agulha 
atraumática triangular cortante invertida de ½ círculo 
de curvatura, com 1,6 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado, de alta performance. Comercializado em 
caixa contendo 12 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, plástica, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020013.  

 

 

Nylon 

 

NL30MT17S3 

O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 
cm, em aço especial da série 300, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, odontológica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020004.   

NL30CT19S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 
1,9 cm, em aço especial da série 300, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, cuticular, com validade de 5 anos. R.M.S. 
10426020004. 

 

 



   

 

 

 

Nylon 

 

NL40CT19S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 1,9 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

 

 

NL40CT19IS3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na forma incolor, 
de número cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 1,9 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

  

NL40MT17S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 cm, em aço 
especial da série 300, siliconizado. Comercializado em 
caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, odontológica, 
com validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Nylon 

 

NL50CT19S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 1,9 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

 
 

NL50MT17S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ½ de círculo de curvatura, com 1,7 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, odontológica, 
com validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

  

NL50MT15S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,5 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Nylon 

 

NL60CT19S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 6-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 1,9 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

  

NL60MT16S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 6-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,6 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Polipropileno 

 

PL50CT16AP 

O fio cirúrgico de polimérico de Polipropileno é um fio 
de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
biologicamente compatível, possuindo alta resistência 
e excelente manuseio. É apresentado na cor azul, de 
número cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 
1,6 cm, de aço inoxidável, siliconizado, de alta 
performance. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, plástica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020006.  

PL30CT24AP 

O fio cirúrgico de polimérico de Polipropileno é um fio 
de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
biologicamente compatível, possuindo alta resistência 
e excelente manuseio. É apresentado na cor azul, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 
2,4 cm, de aço inoxidável, siliconizado, de alta 
performance. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, plástica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020006.  

 

Seda 

 

SD30MT17S3 

O fio cirúrgico de fibra de Seda é um fio de sutura 
natural, não absorvível, multifilamentar trançado e 
siliconizado, de alta resistência e excelente manuseio, 
com passagem leve pelos tecidos. É apresentado na 
cor preta, de número cirúrgico 3-0, tem o comprimento 
de 45 cm, encastoado com agulha atraumática 
triangular cortante invertida de ½ círculo de curvatura, 
com 1,7 cm, em aço especial da série 300, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, odontológica, com validade de 5 
anos. R.M.S. 10426020001. 

 



   

 

 

 

Seda 

 

SD30MT20S3 

 
O fio cirúrgico de fibra de Seda é um fio de sutura 
natural, não absorvível, multifilamentar trançado e 
siliconizado, de alta resistência e excelente manuseio, 
com passagem leve pelos tecidos. É apresentado na 
cor preta, de número cirúrgico 3-0, tem o comprimento 
de 45 cm, encastoado com agulha atraumática 
triangular cortante invertida de ½ círculo de curvatura, 
com 2,0 cm, em aço especial da série 300, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, odontológica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020001. 

 

 

SD40MT17S3 

 
O fio cirúrgico de fibra de Seda é um fio de sutura 
natural, não absorvível, multifilamentar trançado e 
siliconizado, de alta resistência e excelente manuseio, 
com passagem leve pelos tecidos. É apresentado na 
cor preta, de número cirúrgico 4-0, tem o comprimento 
de 45 cm, encastoado com agulha atraumática 
triangular cortante invertida de ½ círculo de curvatura, 
com 1,7 cm, em aço especial da série 300, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, odontológica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020001. 

 

 

SD50CT20S3 

 
O fio cirúrgico de fibra de Seda é um fio de sutura 
natural, não absorvível, multifilamentar trançado e 
siliconizado, de alta resistência e excelente manuseio, 
com passagem leve pelos tecidos. É apresentado na 
cor preta, de número cirúrgico 5-0, tem o comprimento 
de 45 cm, encastoado com agulha atraumática 
triangular cortante invertida de ⅜ de círculo de 
curvatura, com 2,0 cm, em aço especial da série 300, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, odontológica, com validade de 5 
anos. R.M.S. 10426020001. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Aço 

 

AC0SA60 

O fio cirúrgico de Aço inoxidável 316 é um fio de sutura 
natural, não absorvível, monofilamentar, 
quimicamente inerte, biologicamente compatível, de 
alta resistência e manuseio moderado. É apresentado 
na cor metálica, de número cirúrgico 0, em 3 fios com 
o comprimento de 60 cm, sem agulha. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, com validade 

de 5 anos. R.M.S. 10426020014. 

 
 

AC1SA60 

O fio cirúrgico de Aço inoxidável 316 é um fio de sutura 
natural, não absorvível, monofilamentar, 
quimicamente inerte, biologicamente compatível, de 
alta resistência e manuseio moderado. É apresentado 
na cor metálica, de número cirúrgico 1, em 3 fios com 
o comprimento de 60 cm, sem agulha. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, com validade 
de 5 anos. R.M.S. 10426020014. 

 
 

AC20SA60 

O fio cirúrgico de Aço inoxidável 316 é um fio de sutura 
natural, não absorvível, monofilamentar, 
quimicamente inerte, biologicamente compatível, de 
alta resistência e manuseio moderado. É apresentado 
na cor metálica, de número cirúrgico 2-0, em 3 fios 
com o comprimento de 60 cm, sem agulha. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, com validade de 5 anos. R.M.S. 
10426020014. 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

Cera para Osso 

 

WAXBIO25B 

A cera para osso WaxBio é um hemostático cirúrgico, 
industrializado com uma combinação de cera de 
abelha alvejada e palmitato de isopropila, agindo com 
ação emoliente. É apresentado em forma de bastão, 
com massa de 2,5 g, de cor amarelada. 
Comercializada em caixa contendo 12 unidades de uso 
único, estéril, é utilizada como hemostático mecânico, 
para conter o sangramento de superfícies ósseas. 

R.M.S. 10426020025. 

 

 

 

BC Suture - Nylon 

 

BC60MT15 

O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 6-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,5 
cm, em  aço inoxidável, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, odontológica, 

com validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

BC30MT17 

O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 
cm, em  aço inoxidável, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, odontológica, 
com validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

 



   

 

 

 

 

BC Suture - Nylon 

 

BC40MT17 

 
O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 cm, em  
aço inoxidável, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 24 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, odontológica, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

 

BC50MT17 

 
O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 cm, em  
aço inoxidável, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 24 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, odontológica, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

 

BC30CT20 

 
O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 2,0 cm, em  
aço inoxidável, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 24 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, odontológica, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BC Suture - Nylon 

 

BC40CT20 

 
O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 2,0 cm, em  
aço inoxidável, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 24 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, odontológica, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

 

BC50CT20 

 
O fio cirúrgico de NYLON da linha BC SUTURE, é um 
fio de sutura sintético, não absorvível, monofilamentar, 
atóxico, possuindo alta resistência e excelente 
manuseio. É apresentado na cor preta, de número 
cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 2,0 cm, em  
aço inoxidável, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 24 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, odontológica, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BC Suture - Seda 

 

SBC30MT17 

O fio cirúrgico de fibra de Seda da linha BC SUTURE, 
é um fio de sutura natural, não absorvível, 
multifilamentar trançado e siliconizado, de alta 
resistência e excelente manuseio, com passagem 
leve pelos tecidos. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 
cm, em de aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, odontológica, com validade de 5 anos. 

R.M.S. 10426020022. 

 

 

SBC40MT17 

O fio cirúrgico de fibra de Seda da linha BC SUTURE, 
é um fio de sutura natural, não absorvível, 
multifilamentar trançado e siliconizado, de alta 
resistência e excelente manuseio, com passagem 
leve pelos tecidos. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 
cm, em de aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, odontológica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020022. 

 

SBC50MT17 

 
O fio cirúrgico de fibra de Seda da linha BC SUTURE, 
é um fio de sutura natural, não absorvível, 
multifilamentar trançado e siliconizado, de alta 
resistência e excelente manuseio, com passagem 
leve pelos tecidos. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ½ círculo de curvatura, com 1,7 
cm, em de aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, odontológica, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020022. 

 

 



   

 

 

 

Nylon 

 

NL20RT60S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 2-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida, reta, com 6,0 cm, em aço especial da série 
300, siliconizado. Comercializado em caixa contendo 
24 envelopes de uso único, estéril, sendo um material 
de síntese cirúrgica, cuticular, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020004. 

 
 

NL30RT60S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida, reta, com 6,0 cm, em aço especial da série 
300, siliconizado. Comercializado em caixa contendo 
24 envelopes de uso único, estéril, sendo um material 
de síntese cirúrgica, cuticular, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020004. 

 
 

NL40RT60S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida, reta, com 6,0 cm, em aço especial da série 
300, siliconizado. Comercializado em caixa contendo 
24 envelopes de uso único, estéril, sendo um material 
de síntese cirúrgica, cuticular, com validade de 5 anos. 
R.M.S. 10426020004. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Nylon 

 

NL30CT35S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 3,5 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

  

NL30MR35S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 3,5 cm, em aço especial da 
série 300, siliconizado. Comercializado em caixa 
contendo 24 envelopes de uso único, estéril, sendo um 
material de síntese cirúrgica, vascular, com validade de 
5 anos. R.M.S. 10426020004. 

  

NL30CT30S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular cortante 
invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 3,0 cm, em 
aço especial da série 300, siliconizado. Comercializado 
em caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cuticular, com 
validade de 5 anos. R.M.S. 10426020004. 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Nylon 

 

NL40CT30S3 

 
O fio cirúrgico de NYLON, é um fio de sutura sintético, 
não absorvível, monofilamentar, biologicamente 
compatível, atóxico, possuindo alta resistência e 
excelente manuseio. É apresentado na cor preta, de 
número cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 45 cm, 
encastoado com agulha atraumática triangular 
cortante invertida de ⅜ de círculo de curvatura, com 
3,0 cm, em aço especial da série 300, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, cuticular, com validade de 5 anos. R.M.S. 
10426020004.  

 

 

BioPdo 

 

PDO20MR26G 

O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 2-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 2,6 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, aparelho digestivo, com validade de 

3 anos. R.M.S. 10426020016.  
 

PDO30MR20G 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 2,0 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, aparelho digestivo, com validade de 
3 anos. R.M.S. 10426020016. 

 



   

 

 

 

BioPdo 

 

PDO30MR26G 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 2,6 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, aparelho digestivo, com validade de 
3 anos. R.M.S. 10426020016. 

 

 

PDO40MR20G 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 2,0 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, aparelho digestivo, com validade de 
3 anos. R.M.S. 10426020016. 

 

 

PDO40MR26G 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 4-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 2,6 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, aparelho digestivo, com validade de 
3 anos. R.M.S. 10426020016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BioPdo 

 

PDO50MR17 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 1,7 cm, de corpo quadrado, 
em aço inoxidável, siliconizado. Comercializado em 
caixa contendo 24 envelopes de uso único, estéril, 
sendo um material de síntese cirúrgica, cardiovascular, 
com validade de 3 anos. R.M.S. 10426020016. 

 
 

PDO502MR17 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 5-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com 2 agulhas atraumáticas cilíndricas de 
½ círculo de curvatura, com 1,7 cm, de corpo 
quadrado, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, cardiovascular, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016. 

 

 

PDO602CR13 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 6-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com 2 agulhas atraumáticas cilíndricas de 
½ círculo de curvatura, com 1,3 cm, de corpo 
quadrado, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, cardiovascular, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BioPdo 

 

PDO702CR93 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 7-0, tem o comprimento de 75 cm, 
encastoado com 2 agulhas atraumáticas cilíndricas de 
⅜ de círculo de curvatura, com 0,93 cm, de corpo 
quadrado, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, cardiovascular, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016. 

 

 

PDO0MR25R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 0, tem o comprimento de 70 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 2,5 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016.  

PDO0MR35ER 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 0, tem o comprimento de 90 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 3,5 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BioPdo 

 

PDO0MR35R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 0, tem o comprimento de 70 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 3,5 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016.  

PDO0MR40R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 0, tem o comprimento de 70 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 4,0 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016. 

 

PDO1MR35ER 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 1, tem o comprimento de 90 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 3,5 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BioPdo 

 

PDO1MR35R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 1, tem o comprimento de 70 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 3,5 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016.   

PDO1MR40ER 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 1, tem o comprimento de 90 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 4,0 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016.  

PDO1MR40R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 1, tem o comprimento de 70 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 4,0 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 
anos. R.M.S. 10426020016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

BioPdo 

 

PDO1MR48ER 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 1, tem o comprimento de 90 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 4,8 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016. 

  

PDO20MR25R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 2, tem o comprimento de 70 cm, encastoado 
com agulha atraumática cilíndrica de ½ círculo de 
curvatura, com 2,5 cm, em aço inoxidável, siliconizado. 
Comercializado em caixa contendo 24 envelopes de 
uso único, estéril, sendo um material de síntese 
cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 anos. 
R.M.S. 10426020016. 

 

PDO20MR35R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 2-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 3,5 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 
anos. R.M.S. 10426020016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

BioPdo 

 

PDO30MR35R 

 
O fio cirúrgico de Monômero Polidioxanona–BioPDO é 
um fio de sutura sintético, absorvível, monofilamentar, 
possuindo alta resistência, longa duração e excelente 
manuseio. É apresentado na cor violeta, de número 
cirúrgico 3-0, tem o comprimento de 70 cm, 
encastoado com agulha atraumática cilíndrica de ½ 
círculo de curvatura, com 3,5 cm, em aço inoxidável, 
siliconizado. Comercializado em caixa contendo 24 
envelopes de uso único, estéril, sendo um material de 
síntese cirúrgica, fechamento geral, com validade de 3 
anos. R.M.S. 10426020016. 

 
 

 

 

 


