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Identificação do produto e Apresentação 

Nome Técnico: Suctor de Saliva 

Nome Comercial: B-Care conjunto para higiene oral - 24horas 

Modelos: BC24KITL0 

N° do Cadastro na ANVISA: 81832580071 

Fabricante recomenda o uso único 

Prazo de Validade: 2 anos 

Embalagem: Unitária. 

Pronto uso  

Não estéril 

 
 

Fotos 
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Indicação de Uso/Finalidade 

O B-Care conjunto para higiene oral é uma abordagem inovadora para 

higiene bucal de pacientes intubados em unidades de cuidados intensivos. 

Com uma escova de dentes cilíndrica atraumática com amplas cerdas e com 

capacidade de sucção que possibilita a aplicação de soluções antissépticas 

bucais ou solução hidratante (não objeto desse registro), o B-care simplifica 

o trabalho da equipe de cuidados e garante uma limpeza e hidratação 

completas da cavidade oral auxliando na remoção de placas de biofilme, 

que podem causar gengivites e sangramento, evitando infecções e 

proporcionando aos pacientes dentes e genvivas saudáveis garantindo sua 

saúde bucal. 

 

 

Componentes e Composição                             

Escova: Elastômero termoplástico 

Haste de sucção: Elastômetro termoplástico 

Pipeta: Polietileno 

 

Condições de Armazenamento 

O B-Care deve ser armazenado em temperatura ambiente, em um ambiente 

limpo e seco. 
 

 
Condições para o Transporte 

O B-Care deve ser transportado em temperatura ambiente, em um 

ambiente limpo e seco. 

 

 

Condições de Manipulação 

Deve ser descartado após o uso, de acordo com as regulamentações e 

normas ambientais locais. 

 

Advertências 

- Este produto deve ser utilizado apenas para o uso pretendido. Não use 

acessórios não recomendados pelo fabricante. 
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• Manuseie e armazene adequadamente 

- Não desmonte o produto. 

• NÃO use se a embalagem estiver danificada. 

• O dispositivo deve ser usado apenas para a finalidade pretendida. 

• Não estéril. NÃO tente esterilizar ou autoclavar este produto. 

• Não use o produto se alguma peça mostrar sinais de dano. Isso pode 

causar ferimentos. 

• O fabricante recomenda o uso único. 

 

Precauções 

Não aplicável 

 

Contraindicações 

O produto não deve ser utilizado em crianças. 

 

Registrado por: CEDRS Gestão Empresarial.  

Rua Silva Bueno nº 1660 conjunto 1001 – Ipiranga– São Paulo – SP – CEP: 

04208-001. CNPJ: 27.242.576/0001-11. 

RT: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN/SP: 039.294. 

 

Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira nº 331 e 337 – Cambuci – São Paulo – SP - CEP: 

01539-010 -  

CNPJ: 00.142.576/0001-86 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729 

 

Fabricante Responsável: Biovo Technologies Ltd. - 23 HaMelacha St., 

P.O.B 11419, Rosh-HaAyin 4809173, Israel 
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