Saúde Integral da Mulher,
Planejamento Familiar, Contracepção
e Prevenção de DST/aids
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Linha Contraceptivos - Gel Lubrificante
Camisinha Feminina DELLA
A camisinha feminina DELLA é fabricada em borracha nitrílica, material sintético,
antialérgico, inodoro e atóxico.
É composta de uma bolsa de 17cm de comprimento, com um anel flexível em
cada extremidade.
O anel interno, de 5 cm de diâmetro, é feito em poliuretano, usado para auxiliar
na colocação da camisinha dentro da vagina e mantê-la no lugar. O anel externo,
de 7cm de diâmetro, permanece fora da vagina durante a relação sexual e
oferece proteção adicional ao cobrir os lábios vaginais. Já vem lubrificada com
óleo de silicone.
A camisinha feminina DELLA é 100% testada eletronicamente a fim de assegurar a
sua qualidade e foi testada em conformidade com a ISO 10993 que abrange testes
de biocompatibilidade, citotoxicidade
(ação destrutiva sobre certas células), metagênese (mutação da célula),
sensibilização, irritação e toxicidade por uso repetido (possíveis efeitos adversos
sobre órgãos e tecidos). É recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
e certificada por organismos internacionais como a Agência Norte-Americana de
Controle de Alimentos e Medicamentos (USFDA) e Comunidade Européia (CE).
Embalagem primária opaca, com 1 unidade. — Marca: DELLA/Semina
Procedência: Malásia — Fabricante: The Female Health Company (M) Sdn. Bhd.
Reg. ANVISA: 80128610025
www.camisinhafeminina.com.br

Modelo Pélvico DELLA
Fabricado em espuma de poliuretano, foi especificamente desenvolvido
para demonstração do uso correto da camisinha feminina DELLA.
Está disponível na cor bege.

Diafragma de Silicone Semina
Contraceptivo de barreira fabricado em silicone antialérgico.
Disponível nos tamanhos: 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm e 85mm.
Oferecemos DVD e treinamento gratuito para implantação deste método.
Consulte nosso site: www.semina.com.br

Conjunto de Diafragma
Medidor de Silicone
Conjunto com 6 diafragmas nos tamanhos 60mm,
65mm, 70mm, 75mm, 80mm e 85mm, acondicionados
em caixa plástica com folheto explicativo, para ser
usado nos consultórios médicos e postos de saúde.
Podem ser esterelizados em Estufa e Autoclave até 170ºC.

Gel Semina Lubrificante Íntimo
Disponível em caixas com 100 sachês de 5g ou flow packs com 3 sachês de 5g.
Incolor, transparente, não gorduroso, inodoro, solúvel em água.
Embalagem em poliéster metalizado com polietileno, em tamanho similar ao do
preservativo masculino. Apresentação individual em sachê de 5g.
Possui Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e validade de 3 (três) anos.

Linha Contraceptivos
Mirena
Endoceptivo, combina os benefícios dos contraceptivos
hormonais e dos dispositivos intrauterinos em sistema
eficaz e único, tão confiável quanto a laqueadura tubária
porém, reversível. Eficácia contraceptiva por 5 anos, fluxos
menstruais menos intensos, mais curtos e menos dolorosos,
mínimos efeitos sistemáticos, não altera o peso corpóreo.

Diu ML Cu 375 – Optima
Novo DIU para úteros com histerometria entre 6 a 9cm.
Confeccionado em polietileno inerte e radiopaco
(com sulfato de bário), em formato ômega com superfície
total de cobre ativo de 375mm².
Acompanha tubo aplicador e anel ajustável.

Diu T 380 A - Optima
Dispositivo intrauterino de última geração para úteros
normais com histerometria maior que 6,0cm confeccionado
em polietileno estéril radiopaco, em forma de T com superfície
total de cobre ativo de 380mm2.
Acompanha tubo aplicador com anel ajustável e êmbolo pré-inserido.

Multiload Cu 375 ST / SL - Organon
Dispositivo Intrauterino para úteros normais.
Confeccionado em polietileno inerte e radiopaco
(com diferentes densidades de sulfato de bário),
em formato ômega com superfície total de cobre ativo
de 375mm2. Acompanha tubo aplicador com diâmetro
reduzido, anel ajustável e histerômetro descartável.

Implanon
Implante, proteção contraceptiva por três
anos com 99,9% de eficácia.
O Implanon suspende total ou parcialmente
a menstruação em quase 50% das usuárias
e é de fácil aplicação e remoção.
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A Semina apóia e pratica as metas do milênio.
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Imagens ilustrativas.

www.nospodemos.org.br

Semina Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 55.163.042/0001-35

www.semina.com.br
(11) 5014-7808

