


QUEM SOMOS

A Biodevice Medical atua no mercado com soluções inovadoras para saúde,

comercializando produtos e serviços de alta tecnologia e qualidade na área

de implantes médicos, nos segmentos da ortopedia, cirurgia geral,

ginecologia, oncologia, cabeça e pescoço e medicina regenerativa.

Fundada em 2017 e sediada na cidade de São Caetano do Sul, a Biodevice

Medical, disponibiliza aos seus clientes soluções em biomateriais.

Procuramos promover a satisfação de nossos clientes no mercado médico

através do atendimento qualificado de nossos colaboradores, motivados e

capacitados, que asseguram a seus consumidores ética, segurança, respeito

e preços acessíveis, além de produtos a pronta entrega.



FORNECEDORES



ENDOFORM NATURAL

Matriz Extracelular 85% colágeno e 

15% moléculas importantes  

MEDICINA REGENERATIVA / TRATAMENTO DE FERIDAS

CURATIVO

ENDOFORM ANTIMICROBIANO



ONE STEP

COLETA DE ENXERTO COMPOSTO

Uso do laser para extração de tecido adiposo preservando adipócitos e células tronco.

Sem queimaduras, retração de pele, baixo volume de infiltração.

Viabilização para enxerto composto destinado a regeneração de pele, tecido 

subcutâneo, cartilagem e mucosas.



MATRIZ DE COLAGENO

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, QUALIDADE DE VIDA 

E SEGURANÇA EM UM ÚNICO PRODUTO!

CaReS®-1S é um implante redondo, estéril e

pronto para uso, baseado em uma matriz

densa de colágeno nativo tipo I. O produto,

produzido através de processo patenteado

pela empresa austríaca, preenche lesões de

joelho e tornozelo com uma estrutura

matricial, permitindo a regeneração de células

autólogas no local. A consistência do produto

semelhante a gel permite uma cobertura

adequada e reconstrução rápida da superfície

articular.

ORTOPEDIA



CIRURGIA GERAL/ GINECOLOGIA/ ORTOPEDIA

ANTIADERENTES E HEMOSTÁTICOS

Antiaderentes / Antifibróticos 100% 

bioabsorvíveis com ação 

hemostática

Hemostáticos bioabsorvíveis

híbridos



MEDILASER DUAL 980/1470

Laser infravermelho de alta potência, para a realização de procedimentos cirúrgicos e 

terapêuticos minimamente invasivos.

Promove a incisão, ablação, coagulação e hemostasia tecidual.

GINECOLOGIA E TORAXICA



ONE STEP

Uso do laser para extração de tecido adiposo preservando adipócitos e células tronco.

Sem queimaduras, retração de pele, baixo volume de infiltração.

Viabilização para enxerto composto destinado a regeneração de pele, tecido 

subcutâneo, cartilagem e mucosas.

CIRURGIA PLÁSTICA



ORTOPEDIA

SUBSTITUTO ÓSSEO

ENXERTO DE 

ÚLTIMA 

GERAÇÃO 70% 

PLGA | 30% 

BTCP

OSTEOCONDUTOR PARA

REGENERAÇÃO ÓSSEA

100% BIOVIDRO

BIOGLASS / BIOVIDRO



KIT PARA SUBCONDROPLASTIASUBSTITUTO ÓSSEO DE FOSFATO DE CÁLCIO

ORTOPEDIA



SISTEMA HÍBRIDO DE DESCOMPRESSÃO DO QUADRIL

ORTOPEDIA 



SISTEMA ENDOSCÓPIO DE LIBERAÇÃO DE TECIDOS MOLES

ORTOPEDIA



ÁCIDOS HIALURÔNICO

ÁCIDO HIALURÔNICO 

SINOVIAL PARA 

SUPLEMENTAÇÃO 

VISCOELÁSTICA

TRANSPARENTE, 

APIROGÊNICO E ESTÉRIL DE 

ALTO PESO MOLECULAR.

ÁCIDO HIALURÔNICO SINOVIAL VISCO-

ANTÁLGICO, COM EXCELENTE NÍVEL DE 

SEGURANÇA E TOLERABILIDADE.

MÉDIO PESO MOLECULAR.

ORTOPEDIA



BARREIRA ANTIBACTERIANA

DAC forma um hidrogel que age como

uma barreira temporária, promovendo

um mecanismo efetivo de prevenção

contra infecção bacteriana.

ORTOPEDIA



A Cânula de Bloqueio Bioblock foi desenvolvida 

para bloqueio de nervos periféricos e do plexo, 

em procedimentos de dor crônica e aguda, 

usando estimulação elétrica do nervo e/ou por 

ultrassom. A Cânula de Bloqueio Bioblock é 

utilizado para aplicação de anestésicos, 

proporcionando anestesia e analgesia em 

procedimentos cirúrgicos envolvendo 

extremidades superiores e inferiores, peito e 

abdômen. 

ORTOPEDIA/ NEUROCIRURGIA/ FISIATRIA

CÂNULA DE BLOQUEIO

Agulha usada para técnicas de bloqueio do 

nervo em procedimentos de dor crônica e aguda.



ORTOPEDIA

Sistema de crescimento guiado de oito placas.

A placa Eight-Plate é um  implante seguro e 

minimamente invasivo que permite uma 

recuperação pós-operatória rápida com suporte de 

peso imediato. A placa de oito usa dois orifícios e 

parafusos divergentes para funcionar como uma 

dobradiça e evitar a compressão da placa de 

crescimento. Ele guia suavemente o processo de 

crescimento natural e restaura o alinhamento dos 

membros sem a necessidade de osteotomia 

invasiva.

• Procedimento ambulatorial simples, sem necessidade de gesso.

• Curvas de placa de dois orifícios contornadas para ajuste anatômico e flexibilidade 

durante o crescimento unilateral.

• Orifício piloto central para posicionamento preciso sobre a fise.

• Parafusos canulados totalmente roscados resistem às forças de tração e permitem a 

fácil remoção após o tratamento.

SISTEMA DE PLACAS INFINITY



ORTOPEDIA

A Haste Intramedular Ponta Diamante,

foi desenvolvida para fraturas diafisária

e metáfiso-diafisária de ossos curtos,

médios e longos, podendo ser utilizada

em, crianças, jovens e adultos, possui

um técnica simples para sua utilização



ORTOPEDIA

KIT PARA MINI HASTE 

Instrumental utilizado para implantação 

das mini hastes intramedulares.

MINI HASTE INTRAMEDULAR

Mini Hastes intramedulares para alinhamento, 

estabilização e fixação de ossos nos mais variados tipos. 

Comprimento de 100mm a 150mm

(Ponta Diamante)




