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 O Grupo SARSTEDT
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SARSTEDT International
O seu parceiro mundial em medicina e ciência

A Empresa – Fundação e História
Desde a fundação da empresa, em 1961, que o tema do progresso tem sido a 
principal prioridade. Hoje, o grupo SARSTEDT tornou-se numa empresa global,  
com 13 locais de produção na Europa, América do Norte e Austrália, contando  
com 2.600 colaboradores.

Durante décadas, a investigação e o desenvolvimento de produtos utilizando 
tecnologias inovadoras, e o constante diálogo com o cliente, têm sido fatores 
decisivos na consolidação da nossa atual posição no mercado como fornecedor 
preferencial nos produtos de laboratório e de diagnóstico.

Qualidade sob o mesmo teto – desde a conceptualização do 
produto até ao cliente
Partindo do desenvolvimento, passando pela produção e comercialização –  
todos os os nossos serviços têm a mesma origem.

O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO no nosso centro de investigação e desenvolvimento 

A PRODUÇÃO é realizada em unidades fabris próprias da empresa na Alemanha e no 
exterior, utilizando equipamento de tecnologia avançada. Mais de 90% dos produtos 
do nosso portfólio são produzidos nestes locais.

Os nossos produtos são utilizados diretamente nos pacientes, assim como em 
laboratórios de investigação e desenvolvimento, devendo portanto atingir um elevado 
PADRÃO DE QUALIDADE.
Asseguramos esta exigência através no nosso moderno sistema integrado de gestão 

O MARKETING E VENDAS Internacionais dos produtos SARSTEDT é desempenhado 
maioritariamente pelas nossas 33 subsidiárias. Além disso, dispomos de uma 
extensa cadeia de ditribuidores, de modo a atender as necessidades dos nossos
clientes.

oferece aos nossos clientes um ótimo aconselhamento e SERVIÇO.
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“Componentes modulares de sistema 
perfeitamente compatíveis e um serviço 

customizado a todo o sistema:
é o que esperamos da tecnologia de 

laboratório de alta qualidade!
E é por isso que contamos com a 

SARSTEDT!”

4

6

0

1

BL 1200

RC 1200

PTS



6 77

Automação para Laboratórios de Análises Clínicas

6

A importância da automação 
laboratorial aumentou 
consideravelmente nos últimos anos. 
Mercados saturados, intensa 
concorrência e elevada pressão 
sobre os custos requerem 
inevitavelmente a organização, a 
otimização e a automação dos 
processos laboratoriais.
Com mais de 
experiência experiência no 
desenvolvimento, fabrico e na 
distribuição de sistemas de 
automação laboratorial, somos um 
experiente ponto de contato dos 
nossos clientes nesta área.  
As nossas soluções de automação 

 
e ajudam-no a tornar os seus 

 
e económicos.

Enquanto fornecedor de soluções 
de sistema, dispomos de um vasto 
portfólio de produtos que engloba 
dispositivos compactos e soluções 
de automação modulares para 
processos pré e pós-analíticos em 
laboratórios clínicos e 
microbiológicos. Os nossos vários 
anos de experiência e 
especialização pré e pós-analítica, 

condições de responder às 
exigências individuais e complexas 
do laboratório de modo a oferecer 
soluções de automação adequadas 
às necessidades do cliente para os 
processos do laboratório em 
questão. Temos elevado 
conhecimento nas seguintes áreas:

• Recepção de amostras
• 

• Descapsulação de amostras
• Aliquotagem
• Recapsulação
•  

e arquivamento 

Teremos todo o gosto em 
aconselhá-lo sobre as melhores 
opções. Poderá encontrar os 
detalhes relevantes de contacto no 
verso desta brochura.

Laboratórios de 
Análises Clínicas
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Soluções Autónomas para Descapsulação e Recapsulação
DC 1200

RC 1200

Laboratórios de Análises Clínicas

DESCAPSULAÇÃO RECAPSULAÇÃO

DC 1200
Descapsulação automatizada para tubos com 

• Tubos de vários fabricantes com tampas de rosca ou 
tampas de pressão, são abertos numa operação mista

• A descapsulação é efetuada no rack do analisador – não 
sendo necessário recarregar

• Débito até 1.200 tubos por hora

• Disponível para muitos racks lineares comuns

• Previne a lesão por esforço repetitivo (LER)

RC 1200
Recapsulação automatizada para  

• Minimiza a evaporação

• Previne contaminações

• As tampas de pressão de arquivamento 
ajustam-se a todos os tubos standard com 
diâmetro de 13 - 16 mm

• Reprocessamento automatizado 
(descapsulação/recapsulação)

• Débito até 1.200 tubos por hora

• Disponível para muitos racks lineares comuns

• Previne a lesão por esforço repetitivo (LER)

Recapsulação automatizada de tampas de rosca 

• Perfeita recapsulação de tubos para preservar a qualidade da 
amostra

- Elimina contaminações cruzadas de tampas previamente 
utilizadas.

- Previne a evaporação

- Satisfaz todos os requisitos para o transporte da amostra

- Optimizada para o arquivamento de amostras

• Processamento adicional automatizado (descapsulação/
recapsulação)

• Débito até 1.200 tubos por hora

• Disponível para vários racks lineares comuns

• Previne a lesão por esforço repetitivo (LER)

Proteção de evaporação Distribuição

Débito até1.200 tubospor hora

Débito até1.200 tubospor hora

Débito até1.200 tubospor hora
Rack linear

Descapsulador

Rack linear

Recapsulador

Rack linear

Recapsulador
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Laboratórios de Análises Clínicas

• Pré e pós-analítica num único dispositivo

• Débito elevado até 900 tubos por hora

• Para tubos com diâmetro de 11 - 16 mm

• Compatível com todos os racks comuns ou sistemas 
de transporte

• 

• Abre tubos com tampa de pressão e tampa de rosca

• Distribui por pedido, código de barras, material, etc.

• Recapsulação de tubos com tampas de pressão de 
arquivamento

• Fecha tubos com tampa de rosca da Sarstedt de 
®

• 
de descapsulação ou recapsulação

Descapsulação Recapsulação:  
Tampa de arquivo

Recapsulação: 
Tampa de rosca

A solução combinada compacta para descapsulação, recapsulação e distribuição

DC/RC 900 Flex combina as fases pré e pós-analítica 
num único sistema autónomo compacto. Isto assegura 
a óptima utilização dos materiais juntamente com uma 

repetitivo, tal como o esforço de recapsulação e 
descapsulação dos tubos de amostra, é eliminado, 
poupando assim recursos humanos.

 
e 11 - 16 mm de diâmetro são processados numa 
operação mista sem uma pré-distribuição (outros 
tamanhos de tubos podem ser processados sob 
pedido). Quer sejam tampas ou tampas de rosca, todas 
são retiradas e eliminadas de forma segura e higiénica.

A plataforma de trabalho customizável pode ser 

transporte, tanto para analisadores como para a 
arquivamento. O software pode ser programado para 
qualquer critério de processamento de tubo e está 
projetado para ambas as operações quer online/quer 

encerrados com uma tampa de arquivamento.  
O conceito modular permite incluir apenas os módulos 
descapsulador ou recapsulador em primeiro lugar e 
depois readaptar a outra função numa fase posterior.

Unidade XY

Módulo de 

Descapsulador

Recapsulador

Arquivamento
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AL-Flex – O aliquotador autónomo compacto

Amostragem a partir de um tubo primário Pontas descartáveis para a medição precisa do 
nível de enchimento e pipetagem sem 
contaminação

Para sub-distribuição em tubos secundários

Unidade XY

Módulo de 

Arquivamento

Laboratórios de Análises Clínicas
AL Flex

• Gestão inteligente do volume
• Pipetagem livre de contaminação
• Etiquetagem de código de barras integrada para 

tubos de alíquotas imediatamente antes do 
enchimento

• Para 3 tamanhos de tubos alíquotas
• Todos os transportadores de origem e de destino 

AL-Flex

Para obter o menor tempo de análise possível, os 
testes devem ser conduzidos em vários 
equipamentos de diagnóstico, ao mesmo tempo. 

distribuída dentro de um ou vários tubos 
secundários.
Em comparação com outras etapas do trabalho 
pré-analítico, a sub-distribuição de amostras em 
tubos secundários é um processo moroso. Por isso, 
existe um benefício em separar essa etapa de 
processamento de outras na preparação de 
amostras. O AL-Flex fornece a solução técnica 
necessária para tal.

Os tubos primários abertos para os quais está 
prevista uma sub-divisão são encaminhados para o 

consulta para cada tubo primário permite obter as 
informações para os tubos secundários necessários. 
O AL-Flex etiqueta o respetivo tubo secundário com 
uma cópia do código de barras primário e pipeta o 
volume necessário. Pontas descartáveis condutivas 
garantem a medição precisa do nível de enchimento 
e a pipetagem sem contaminação. Os tubos 
secundários e primários são transferidos para um 

manualmente para o local de análise para 
processamento posterior.

Aliquotador
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BL 1200
Laboratórios de Análises Clínicas

Recepção de amostras em Bulk

• Ideal em combinação com qualquer linha de análise

• Podem ser acrescentados tubos de amostra em 
Bulk sem separação prévia

• 
comprimento e ø 11 - 19 mm com tampa, incluindo 
os que possuem fundo falso

• Para todos os preparados (soro/plasma, soro-gel/
plasma-gel, EDTA, citrato, glucose, urina)

• 

• Registo automático da entrada de amostras

• Distribuição de acordo com o pedido para suporte 
ou compartimento

• Seguro, rápido e sem erros na operação contínua

Vídeo em www.sarstedt.com

BL 1200

Recepção de amostras em Bulk Colocação no rack de destino do BL 1200

• 

• 

• A caixa de destino tem capacidade para até 

O inovador Bulk Loader organiza a entrada de amostras no 
laboratório de análises clínicas de uma forma totalmente 
inovadora. Os tubos de colheita fechados (p. ex., 
S-Monovette®) em Bulk, ou seja, sem manusear cada tubo 
individual em separado, são colocados na entrada do Bulk 
Loader.

integrado.
A distribuição e a separação pode ser estabelecida 

 
para o adaptador da centrífuga, para o tabuleiro de entrada/
saída para as plataformas de laboratório, para os racks de 
aparelhos de análise, nos suportes standard, nos suportes de 
arquivamento, no caso do BL 1200, nas caixas de destino,  

da amostra segundo informações do LIS (sistema de 
informação laboratorial). Os controlos de plausibilidade 
permitem encontrar e separar amostras com erro.

Gama do sistema:

• A capacidade de uma plataforma é de 600 tubos por 
área de separação

• 

Bulk Loader

Módulo de 

Arquivamento

Caixas de 
destino
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Laboratórios de Análises Clínicas
HSS

Conceito multifuncional com elevado débito de amostras

• Registo de amostras

• Abertura dos tubos

• Transferência para os racks do analisador

• Recapsulação dos tubos depois da análise

• Distribuição para os racks de arquivamento

• Fases pré e pós-analítica reunidas num só aparelho

• Processamento elevado até 1.200 tubos por hora

• Para todos os sistemas comuns de racks e 
suportes

• 
barras e da câmara

• Recapsulação de tubos com tampa de pressão 
para arquivamento

• Descapsulação de tampas de rosca em tubos 

• 
descapsulação e recapsulação de tampas

HSS 1625

Tempo de ciclo curto Aplicação nas fases pré e pós-analítica

Com um débito até  o HSS é 

amostra antes e depois das tarefas da análise.
Dependendo do material, os tubos de amostra, 
centrifugados ou não, são colocados com os respetivos 
racks na plataforma de carregamento do HSS.
O HSS regista o código de barras e o tipo de tubo, abre 
os tubos de amostra em função do local de trabalho e 
transfere-os para a análise em todos os tipos de racks 
comuns (p. ex., Abbott, Beckmann, Roche, Siemens, 
etc.).
Depois da rotina, os tubos de amostra podem ser 
novamente separados ou retirados diretamente dos 
racks do analisador, fechados e transferidos para o 
suporte de arquivamento.

para os diversos racks de recipientes, pode ser 
completamente alterado, bastando para isso colocar 
um FlexPlate. Assim, podem, por exemplo, ser usados 
vários recipientes de origem e de destino para 
processos de rotina e de arquivamento.

FlexPlate

por hora!
Unidade XY

Módulo de 

Descapsulador

Recapsulador

Arquivamento
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Sistema de distribuição de amostras PVS Laboratórios de Análises Clínicas

...ideal para aliquotagem

• Sistema completo para as fases pré e pós-analítica

• 

• Indicado em combinação com qualquer linha de 
analisador

• 
necessidades do cliente, com módulos:

- Entrada de amostras em racks ou em Bulk

- Módulo descapsulador

- Módulo recapsulador

- Aliquotador

- Distribuidor

• Para todos os tipos de tubos comuns: 13 - 16 mm ø 

• Compatível com os sistemas de racks e 
transportadores comuns

PVS 1625

Amostragem a partir do tubo Tranferência para o tubo secundário Unidade de aliquotador

processamento de 
amostras nas fases pré e pós-analítica. Não está 
associado a nenhum sistema de racks e suportes em 
particular, pelo contrário, pode trabalhar com qualquer 
suporte de origem e de destino. Enquanto sistema 
aberto, pode complementar qualquer plataforma de 
análise ou ser usado de forma independente.
A entrada dos tubos de amostra é feita em Bulk através 
do Bulk Loader (ver pág. 14) ou em racks através 
plataforma de inserção. Assim, tanto podem ser 
processados tubos fechados como abertos.
Há  para a leitura do código 

São gerados no aliquotador, tubos secundários com 
códigos de barras e pipetados os volumes necessários lá 
para dentro. Não há o risco de troca de amostras, a 
quantidade de amostra disponível é aproveitada com 

Estão disponíveis duas variantes de módulos de 
colocação de tampas para arquivamento ou para o 
envio de amostras. Os tubos são fechados com rolha 

ou com tampa de rosca (tubos Sarstedt com 13 ou 
®).

Unidade XY

Módulo de 

Descapsulador

Recapsulador

Aliquotador

Arquivamento
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Entrada de amostras

Identificação

Descapsularr

Aliquotagem

Recapsular

Distribuir/Arquivar

MódulosFlexibilidade máxima graças à estrutura modular

Componha o seu sistema 

Entrada de amostras Descapsulador Recapsulador Distribuir/Arquivar

Bulk Loader

 
Módulo de Módulo de retirada 

de tampas Aliquotador Recapsulador Arquivamento

Rack linear

Unidade XY

• 

• Tipo de recipiente: Cor da tampa, 
comprimento, diâmetro

• 

• Tampa de pressão

• Tampa de rosca

AMC

• Tampa universal

• Tampas de rosca para tubos Sarstedt 
(p. ex., S-Monovette®)

Caixas de destino

O módulo Bulk Loader permite fornecer 
tubos de amostra fechados em Bulk.  
Os tubos são alimentados no receptáculo do 
Bulk Loader, sem necessidade de 
manuseamento individual de cada tubo.  
Em alternativa, são colocados tubos de 
amostra abertos ou fechados em quaisquer 
racks ou tabuleiros na plataforma de inserção 
e introduzidos no sistema a partir daí.  
A utilização do FlexPlate permite maximizar a 
escolha de suportes de amostra  
(ver pág. 17).

Para o processamento de amostras, todos os 

com o código de barras. Além disso, o 
código de barras pode também conter 
informações sobre o tipo de material da 
amostra. Por último, também o tipo de 
aparelho tem um papel importante para o 
processamento sem problemas. Estão 
disponíveis  com 
uma abrangência de funções diferente para a 
leitura do código de barras e para a 

câmara.

O módulo descapsulação abre recipientes 
com tampa de rosca e com tampa de 
pressão. Todos os tubos com um diâmetro 
de 11 - 19 mm e um comprimento de  

em operação mista sem separação prévia 
(outro tamanhos a pedido).
As tampas de pressão e as tampas de rosca 
são retiradas de forma segura e higiénica.

O aliquotador gera recipientes secundários 
com códigos de barras e doseia os volumes 
necessários lá para dentro. Não existe o 
risco de troca de amostras, a quantidade de 
amostras disponível é aproveitada com 

disponíveis.

O módulo AMC pipeta pequenos volumes 
para as placas multipoços ou Cluster Tubes 
para o arquivamento a longo prazo, sem 
ocupar muito espaço, ou para biobanco. 
Desta forma, o arquivamento é integrado no 
processo de rotina, dispensando uma etapa 
de trabalho em separado.

Estão disponíveis duas variantes de módulos 
de recapsulação. Os tubos são fechados 
com uma tampa universal para todos os 
diâmetros de 13 - 16 mm ou com tampa de 
rosca para tubos Sarstedt (p. ex., 
S-Monovette®

diâmetro.

A distribuição dos tubos de amostra é feita 
de acordo com o pedido de análise pelo LIS 
(sistema de informação laboratorial) ou 
segundo regras de distribuição, p. ex., a cor 
da tampa. Pode ser usado qualquer sistema 

separação é feita em Bulk para cada área de 
trabalho para dentro das caixas de destino.

Para os tubos destinados a arquivamento, 
são registadas a ID da amostra, a ID do 
suporte, a posição e a marca temporal.  
O rastreio contínuo de amostras permite o 
acesso imediato a todas as amostras.

ompoompo a o se sistem

Unidade XY Módulo de DescapsuladorRack linearBulk Loader

Aliquotador AMC Recapsulador Unidade XY
Arquivamento



22 2323

Automação para a microbiologia

Numa altura em que as 
exigências em termos de 
qualidade são cada vez 
maiores, ao mesmo tempo que 
os recursos humanos se tornam 
escassos, também na 
microbiologia a automação tem 
de ser cada vez mais uma 
realidade.  
Novos desenvolvimentos nos 
materiais de colheita e a 
crescente padronização 
fomentam este processo. 
Também neste setor, a Sarstedt 
olha retrospetivamente para os 

Em particular, as etapas para 
preparar as placas de meios de 
cultura antes do cultivo da 
amostra podem ser projetadas, 
de modo mais transparente, 

um 
de placas de Petri.  
Os erros causados por troca de 
amostras são excluídos, sendo 
mantido um rendimento 
consistentemente elevado.

O nosso sistema de 
transferência de placas de 
Petri permite encurtar 

dentro do laboratório, na 
medida em que os conjuntos de 
placas são transportados 
automaticamente até ao posto 
de trabalho.

Microbiologia

22
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Microbiologia
POS 720/2

POS 720/2

Sistema de organização de placas Petri

• Economia laboral e de fácil operação 

• 
necessárias

• Etiquetagem das placas clara e sem erros, 
através de código de barras e texto

• 
processamento

• São disponibilizados rótulos adicionais no posto 
de trabalho para meios e caldos raros

Empilhador para conjuntos de placas Etiquetagem lateral... ...ou na base

Com o sistema POS 720/2, são processadas 
automaticamente até 700 placas de Petri por 
hora, etiquetadas e reunidas em conjuntos de 
placas.

de 40 placas cada), o sistema dispõe de uma alta 

A exclusão de erros na etiquetagem e leitura, bem 
como maior transparência nos processos de 
trabalho, aumentam a qualidade e a competitividade 
no laboratório microbiológico.

POS 720/2

Petri por hora!
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PTS
MicrobiologiaPTS

Sistema de transferência de placas Petri

Placa com informações importantes Transporte de placas

• Sistema de transporte para pilhas de placas até 
aos postos de trabalho

• 
necessidades do cliente, a nível da extensão e 
do percurso

• Economia laboral e de fácil operação

• 
Petri necessárias

• 
processamento

• São disponibilizados rótulos adicionais no posto 
de trabalho para meios e caldos raros

Transporte para o posto de trabalho

O sistema de transferência de placas de Petri PTS 
transporta a pilha de placas disponibilizada pelo 
sistema POS 720 até aos postos de trabalho. Este 

é autónomo e a altura pode ser adaptada dentro de 
determinados limites. As mesas ou bancadas de 
laboratório são movidas convenientemente para a 
proximidade do PTS.
O conceito parte da necessidade individual dos meios 
de cultura nos respetivos locais de trabalho. As 

e rotuladas pelo POS 720/2 e transportadas do PTS 
para o local de trabalho que as solicita.

AP 2 AP 4

AP 1 AP 3

Exemplo de layout do PTS com quatro locais de 
trabalho (AP1-AP4)

PTS
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Automação de laboratórioSoftware
Software

O software de controlo de operação é tão versátil como 
o próprio sistema de automação de laboratório. O 
desenvolvimento do software, a manutenção e o 
conhecimento do sistema encontram-se entre as áreas 
de especialidade da Sarstedt.

 
POS 720/PTS

Rastreio de amostras

Características especiais:

• Sistema operativo de fácil de aprendizagem

• 

• Apresentação clara do estado do sistema

• Rastreio simples das amostras

• Arquivo otimizado das amostras

• 

• 

• Fácil acesso a informação relativa a amostras 
defeituosas

• Funções estatísticas abrangentes

O programa encontra-se disponível num PC Windows, 
com ecrã tátil, como parte integrante do sistema.
Como “Interface de Utilizador” estabelece a ligação 
entre o utilizador e o sistema de automação, por um 
lado, e o sistema de automação e o sistema de 
informação laboratorial (LIS) ou um middleware, por 
outro. De uma forma clara, serve para a visualização 
dos componentes do sistema. Estabelece a rota 
interna de transporte de amostras, a transferência de 
logística, a orientação e o nível de enchimento dos 
racks na plataforma de saída e de alimentação, assim 
como o estado atual dos módulos funcionais.
Parametrização quase ilimitada de postos de trabalho, 
racks, testes e do tratamento das regras de 
distribuição especiais e dos critérios de prioridade.
As informações sobre o estado do processamento de 
amostras e os pedidos podem ser consultadas sem 
esforço. Também podem ser criadas e emitidas 
estatísticas. O tempo de armazenamento das 

A comunicação entre o sistema de automação e o LIS 
é feita em modo Query (consulta) ou Batch (lote).
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Gama de produtos SARSTEDTConsumíveis para automação laboratorial

Laboratórios de Análises Clínicas

S-Monovette®

Tubos alíquotas

Tampas de pressão 
para arquivamento e 
tampas de rosca

Pontas de pipeta

Racks

Placas Petri

Mais informações em  www.sarstedt.com

No seguimento da introdução da automação nos laboratórios clínicos, 
os requisitos para os tubos de colheita de sangue, foram alterados. 
Estes tubos devem estar em conformidade com uma variedade de 

leitores de código de barras, centrifugação, descapsulação, 
recapsulação, subdistribuição, assim como o transporte de amostras 
em discos nas plataformas de análise. A S-Monovette®

está idealmente adaptada de modo a preencher estes requisitos, 
encontrando-se disponível para qualquer preparado.

Dependendo da aplicação os tubos alíquotas estão disponíveis 

tampa de pressão ou de rosca. Se necessário, os tubos são 
automaticamente recapsulados. Os tubos com tampa de rosca 
são ideais para o armazenamento e transporte a longo prazo.

Para minimizar a evaporação das amostras durante o período de 
armazenamento, o ideal é usar uma tampa para arquivamento em 
todos os tubos de 13 a 16 mm de diâmetro. A tampa pode ser 
inserida e removida automaticamente. A tampa de rosca 
representa uma solução ideal para o envio e o arquivamento a 
longo prazo.

É utilizada uma ponta preta condutiva para a dispensa de 
amostras em tubos alíquotas. O nível do líquido é determinado por 
via condutiva. Durante o processo de pipetagem, a ponta 
acompanha o nível de líquido. A forma esguia permite a pipetagem 
a partir de tubos estreitos.

O suporte em bloco universal de polipropileno é altamente 
resistente, empilhável e autoclavável. É apropriado como destino 
para várias estações de trabalho em sistemas de distribuição de 
amostras e também para arquivamento. As opções de bloco 
duplo ou quádruplo, oferecem, uma solução de poupança de 
espaço para o armazenamento de amostras. Os racks 

nas estações de trabalho e nos arquivos.

Feitas em poliestireno transparente, as nossas placas Petri são 

Devido à sua melhorada estabilidade dimensional, são 
particularmente adequadas para todas as etapas do 
processamento automatizado, desde a etiquetagem, passando 
pelo empilhamento, esfregaço e incubação, através da análise 
automatizada.

Colheita de sangue e produtos para 
diagnóstico
• Colheita de sangue venoso

• Colheita de sangue capilar

• Tubos preparados

• Gama de urina e fezes

• Recipientes Colheita de saliva

• Testes diversos

Produtos de laboratório
• Tubos especiais e tubos de centrifuga

• Tubos de reacção e microtubos com tampa de 
rosca

• PCR, manuseamento de líquidos, bacteriologia

• Cultura de células e de tecidos, sistema de 
criopreservação CryoPure

• Cuvetes, recipientes especiais, placas de 
Microteste

• Material de laboratório em geral

Produtos médicos/hospitalares
• Sistemas de drenagem de urina

• Cuidados para incontinentes

• Sistemas de infusão/transfusão

• Medicina transfusional

• Anestesia

• Produtos médicos diversos

Tecnologia Médico/laboratorial
• Preparação de amostras

• Analisadores

• Eletroforese

• 

Medicina transfusional
• Dispositivos para homogeneização e pesagem de 

sangue e camas para doadores

• Sistemas de selagem de sacos de sangue

• Incubadoras/Agitadores

• Transporte refrigerado e medidores

• Aquecimento de componentes sanguíneos

• Sistemas de sacos de sangue e acessórios
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Se tiver alguma questão,
teremos todo o gosto em esclarecer!

Visite a nossa página: www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.

Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com


