
A solução completa

para todas as necessidades

Sistemas de coleta de sangue
Tão individual quanto seus pacientes
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SARSTEDT Internacional

O seu parceiro mundial na medicina e na ciência

Há mais de anos
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Grupo SARSTEDT
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Grupo SARSTEDT A empresa – Fundação e história

O Grupo SARSTEDT apresenta-se hoje como uma empresa global, com 13 unidades de produção na 

e desenvolvimento de produtos adequados para o uso, com o apoio de tecnologias inovadoras e do diálogo 

Qualidade de um mesmo provedor – desde a ideia do produto até o cliente

Desenvolvimento

O desenvolvimento de produtos adequados para o uso é realizado com o apoio das últimas tecnologias,  

Produção

Mais de 90% dos produtos em nosso catálogo são fabricados em unidades de produção próprias na 

Qualidade

O uso de nossos produtos diretamente no paciente, bem como em laboratórios de pesquisa e 

Distribuição
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S-Monovette®

O sistema progressivo na coleta de sangue

O que mais importa são as pessoas
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S-Monovette® – A revolução na coleta de sangue

Um sistema – duas técnicas 
reunidas no S-Monovette®

 adequado para todas as condições  

de veias

 
 econômico

 seguro

Sistema fechado

Sistema aberto

Técnica por aspiração

Técnica a vácuo

em
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Método por aspiração

A técnica por aspiração é considerada o  

O que mais importa são as pessoas

 
A resposta para tudo isso é o S-Monovette®  

Está comprovado que 49,1%* de todos os pacientes

• têm menos de  ou

• têm mais de 

*Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten 2011 (Federação alemã de hospitais – Números, dados, fatos 
2011)

Método a vácuo

Uma vantagem especial na técnica a vácuo do S-Monovette® consiste na possibilidade de fazer vácuo 
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S-Monovette® – Método por aspiração e a vácuo

Método por aspiração

Método a vácuo

QuebraQQQQu

QuebraQ

1. Antes da coleta de sangue, a agulha de segurança  
é Conectada com o S-Monovette®

2.  

várias coletas de sangue, outros S-Monovette® são 

3. 
S-Monovette® é solto da agulha de segurança,  

4. Para a segurança no transporte e centrifugação,  
®  

Recomendamos retirar o primeiro S-Monovette® com a técnica de 

1. 
S-Monovette®, é criado um vácuo imediatamente antes da coleta 

2. O S-Monovette® formado vácuo é conectado e preenchido com 
® que está dentro 

3. ® é solto 
®, e a mesma é 
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S-Monovette® – um sistema seguro

S-Monovette® ®

Uma combinação segura

Controle da punção venosa
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Punção segura

Sempre um sistema pré-montado

A agulha com dispositivo de segurança está sempre pronta para usar  

Agulha com dispositivo de segurança – Segurança na coleta de sangue 

Dispositivo de segurança da agulha

O dispositivo de segurança da agulha permite ao usuário 
terminar a coleta de sangue de forma segura, bloqueando a 

é feito em um recipiente apropriado para materiais perfuro 

®

® já vem 
montado, e forma uma unidade pronta para se 

® são concebidos para as 
necessidades da coleta de sangue e do posterior 

®, manuseado 

s 
do p

®

em
a para

s

em 
ra se 

s para as 
posterior 

anuseado ®, maanu

Manuseio do protetor de agulha com uma única mão, adaptador pré-montado, 
embalagem e material otimizados

ário 
ueando a 

eriais perfuro 

u a única mão, adaptador préuma única mão, adaptador prép é
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S-Monovette® – para um sistema seguro

Vantagens de custos na utilização da agulha de segurança

Com o sistema S-Monovette®, 330 agulhas de segurança podem ser descartadas em um recipiente Multi-
5 vezes maior 

S-Monovette®

S-Monovette®

1 recipiente = 330 agulhas

Sistema a vácuo

1 recipiente = 70 agulhas

vette

Embalagem

• Embalagem de papelão fácil de manusear, que pode ser descartada sem agredir o ambiente

• 

• ®

5x mais volume de lixo
na embalagem de um sistema  

a vácuo

= 70 agulhass330 agulhas 1 recipien

em

s
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Padrão Reduzido

2,0 ml 1,0 ml

Patient Blood Management

S-Monovette® com volume de amostra reduzido – Vantagens para o paciente

• 

• Reduz o número de anemias de origem hospitalar

• Melhora o resultado para o paciente

* Estudos indicam que com uma aspiração suave da amostra, como possibilitado pela utilização de um 
S-Monovette®

®,  

 Redução do tempo e das despesas com pessoal

 Diminuição dos custos de material

 Nenhum custo adicional de reagentes

Amostra sem hemólise Amostra fortemente hemolisada

 

NOVO
!

C
he

ga
 de perda de sang

u
e

M

enos é m
ais

Soro-Gel

Padrão Reduzido

7,5 ml 4,0 ml

EDTA

Padrão Reduzido

2,7 ml 1,6 ml

Citrato Citrato PBM

Padrão Reduzido

3,0 ml 1,8 ml
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S-Monovette®

Diversidade de tamanhos e preparações

Código de cores que se adequam às uas necessidades
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S-Monovette®

Soro-Gel (ativador de coagulação)

Além do granulado revestido, o S-Monovette®

densidade durante a centrifugação, forma uma camada de separação estável entre o coágulo de sangue  

S-Monovette®

O EDTA K
3

 
® EDTA K

2
 

O S-Monovette®

Análise de coagulação (citrato de sódio)

O citrato é apresentado como uma solução molar de 0,106 (corresponde a 3,2% de tricitrato de sódio) 

O citrato é apresentado como uma solução molar de 0,106 de tricitrato de sódio para a realização 

® 
S-Monovette® (método Westergren) e o sistema fechado S-Sedivette ®

Código de cores que se adequam à suas necessidades

 

necessidades!

Orientado pelo 
„código UE“ 

Orientado 
pelo „código 

Soro (ativador de coagulação)

O S-Monovette®
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Análises especiais

S-Monovette®

Pseudotrombocitopenia

O S-Monovette®

® 

agregados de trombócitos e ainda permite determinar o número real de 

S-Monovette®

Um estabilizador especialmente desenvolvido para o efeito mantém a concentração 
 

2,5 5 10

1,5 50 40

8,0 70 10

5,0 70 10

 

S-Monovette®

Determinação de oligoelementos

A análise de metal S-Monovette®, junto com uma agulha S-Monovette® especial, foi 
 

 
 

e S-Monovette®  



17

S-Monovette® GlucoEXACT

Determinação precisa da glicose

O S-Monovette®

conformidade com a diretriz de diabetes gestacional da Sociedade 
Alemã de Diabetes (DDG), bem como com a Diretriz Alemã de 

® 

S-Monovette®

Função dos trombócitos

O S-Monovette® hirudina foi desenvolvido para determinar a atividade da função dos 
trombócitos, junto com a Verum Diagnostica, atualmente Roche Diagnostics, no 
analisador Multiplate®

ou da heparina, a hirudina atua por inibição direta da trombina permitindo 
 

Ela é aplicada para o monitoramento da terapia de medicamentos  

S-Monovette® PFA 100

Função dos trombócitos

A preparação do S-Monovette®

S-Sedivette®

Medição da hemossedimentação

O S-Sedivette® é um sistema fechado e higiênico para  
hemossedimentação, feito de um material plástico resistente  

 

®

Blutentnahme / Bleeding time in vitro measured by the PFA-100®

® BSG  
e Sedivete® e dos instrumentos de medição Sediplus® S 200 e S 2000 da Sarstedt”

®

para
o resistente 

t”dtt”
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A escolha da técnica de coleta 
permite coletas de sangue seguras  
e higiênicas – para cada paciente  

Sistemas de coleta para obtenção de amostras

arteriais, venosas e capilares

Obtenção de amostras venosas e arteriais
®

, os sistemas também são indicados para a 
®

Monovette® para gases 

com adaptador de membrana 
pré-montado!
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Obtenção de amostras capilares e acessórios

selecionado de heparina balanceada com Ca  garantem resultados de 

Tampas

Diversos tamanhos de tampas garantem um fechamento correto e seguro dos entoo correto e seguro dos 

Para misturar o material de amostra com o anticoagulante, 

Coleta segura
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S-Monovette® pediátrico
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S-Monovette®

O sistema de coleta de sangue para as

 
 

modernos permite reduzir o volume de amostra necessário, mesmo para  
 

 
o S-Monovette®  

Método por aspiração

Graças à possibilidade de coleta de sangue delicada por meio da técnica de 
® pediátrico é a solução ideal para veias 

Adaptadores de tubos

Para o S-Monovette®

adaptador especial, que permite a adaptação a todos os 

m
ç

e a adaptação a todos os 

m
ç
meio da técnica
ção ideal para v

a de 
veias 
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Microagulhas – Ideais no manuseio

A coleta de sangue delicada em recém-nascidos e prematuros

Através da nova microagulha, é eliminado  
o modo de trabalho problemático – processo 

adaptado às necessidades da punção venosa 

e pode ser girada em 360° para uma inserção 

Microagulhas e microtubos de amostra preparados

o manuseio

Utilização simples
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Microtubos de amostra preparados

Para a combinação ideal com a microagulha na coleta de sangue em lactentes ou prematuros são usados os 

Adaptadores de tubos

 

Microtubos de amostra com tampa de rosca

A tampa de rosca especialmente segura com um anel de vedação  
O-ring, aliada ao tubo de polipropileno, fazem com que os recipientes  
de amostra com tampa de rosca sejam o produto ideal para o transporte  

 

Microtubos de amostra com tampa de pressão acoplada

Graças à tampa de pressão acoplada, os tubos são perfeitamente adequados 
 

 

M

G
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Adaptadores e acessórios para a coleta de sangue segura

Multiadaptador

Ele permite uma adaptação entre o S-Monovette®  

Adaptador para hemocultura

e permite o preenchimento dos frascos convencionais para cultura de sangue com 
 

pode ser realizada normalmente com o S-Monovette®

Adaptador de membrana

O adaptador de membrana permite uma adaptação segura da agulha de segurança e do 
® ®

angue com 
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Seraplas® V
®  

Torniquete descartável

O torniquete descartável minimiza o risco de infecções cruzadas  

®

® ®

O S-Monovette® permanece fechado, de maneira absolutamente segura, desde a coleta de 
®

Torniquete

O torniquete permite uma coleta de sangue segura, graças a seu prático 
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Soluções e sistema para processamento de amostras

Equipamentos Sarstedt
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Automação laboratorial

Desde o etiquetador de tubos antes da coleta de 
sangue, até a pós-análise, a Sarstedt disponibiliza 

destampadores/retampadores independentes, até 

Nos laboratórios médicos modernos, a qualidade dos resultados de análise depende,  
 

 

Sistemas de hemossedimentação

Os sistemas automáticos de medição oferecem, em 
combinação com o sistema de hemossedimentação 
S-Sedivette®

e permitem a leitura fácil dos valores de medição graças à 

Agitadores

Para a preparação de amostras nos diversos recipientes,  

Resumo do catálogo de equipamentos

de, 
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Coleta de sangue capilar
 

de nossos sistemas de coleta de sangue capilar
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Coleta de sangue capilar

Microvette®, Multivette®, Minivette® ®

Comprove nossa perfeita 
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Microvette®

O design diferenciado da tampa 
reduz o efeito de aerossol ao abrir  
O d
red

Manuseio Microvette® 100/200 e Microvette® 300/500

Microvette®

Microvette® 300/500 – Coleta de sangue com o aro do tubo

O sistema de coleta de sangue capilar de fácil manuseio

Microvette® 100/200

De acordo com as necessidades, o Microvette®

 

O Microvette® 100/200 oferece todas as vantagens de um sistema de coleta de sangue 

• 

• Também apropriado para a coleta sem capilar

• O design diferenciado da tampa permite uma leve abertura e reduz o efeito de  
aerossol

• 
preparação e controle do volume

• O Microvette® 100/200 é fornecido em uma embalagem empilhável

o de 

0/500

el

0



31

O Microvette®

• 

• O design diferenciado da tampa permite uma leve abertura e reduz  
o efeito de aerossol

• 
barras ou de pacientes

• 
no fundo do tubo durante a coleta de sangue

Graças ao tubo interior cônico 
do Microvette® 300 depois da 
centrifugação, mesmo com pouca 
quantidade de sangue, é alcançado 

Cada Microvette® 

o prazo de validade  

Microvette® CB 200 BSG

O Microvette ® CB 200 BSG é ideal para a medição da hemossedimentação a partir 
® CB 200 BSG pré-dosado com citrato inclui uma 

 
de medição foi especialmente concebida para  
o Microvette®

Microvette® 300/500

Estes tubos servem muito bem como recipientes de gotejamento ou para a coleta  
 

Graças ao design especial do tubo interior cônico do Microvette®  
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Minivette® POCT e Multivette® 600

Manuseio – Minivette® POCT

Minivette® POCT

O Minivette®

® POCT, que serve para a admissão e entrega direta de amostras 

• Entrega direta e precisa de pequenos volumes

• Sem gotejamento na transferência para um cartão de teste

• 

• 

1 3b3a2 STOP

Coleta de sangue capilar e venoso em um único sistema

Multivette® 600
® 600 pode ser utilizado tanto para a coleta  

®  
Uma construção especial permite o preenchimento automático do tubo interno  

 

te
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®

Para uma punção segura, confortável e delicada

sempre protegida no interior do corpo da lanceta, antes e depois da utilização, evitando ferimentos  

Fácil de manusear e confortável para o paciente

®

®

®
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Descarte, envio e transporte de amostras

Complementando nossos 
sistemas de coleta de sangue, 
a Sarstedt oferece soluções 
para a racionalização do 
processo de coleta de sangue, 
através da estocagem  

Nosso catálogo ainda inclui 
produtos para  
o manuseio, processamento, 
armazenamento e envio de 

Para mais informações, solicite 

Bandeja de segurança

Com a prática bandeja de segurança, o processo 
completo da coleta de sangue pode ser perfeitamente 

todos os componentes necessários para a coleta de 
sangue, desde a rack S-Monovette® até o recipiente de 

Sistemas de descarte, envio, transporte e manuseio de amostras

Bandeja de segurança

Recipientes de descarte Multi-Safe

Os recipientes de descarte Multi-Safe são ideais para um  
descarte prático e seguro de objetos pérfuro cortantes,  
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Resumo do catálogo de acessórios

Rack S-Monovette®

A rack universal, com ou sem alca,  
é especialmente apropriada para o acondicionamento 
de amostras com economia de espaço, e para 
processos de automação em sistemas de distribuição 

 

Tubos com fundo falso

Tampas

Para o fechamento de tubos primários ou como proteção contra evaporação 

Tu

Ta

 
 

 
 

para os recipientes internos, e pode abrigar recipientes e frascos  
 



Teremos prazer em ajudar!

SARSTEDT
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Soamim
CEP 18540-000
Porto Feliz – SP


