
PROVIDENCIAMOS ACESSO GLOBAL A UMA ASSISTÊNCIA MÉDICA DE QUALIDADE       

A Imres tem o kit médico ideal para cada programa de ajuda internacional
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UMA SOLUÇÃO MÉDICA COMPLETA NUMA CAIXA 
Eis a essência de um kit médico. Nesta brochura, 
encontrará uma descrição geral da nossa gama de kits 
médicos. Se precisar de uma solução para a qual ainda 
não exista um kit disponível, podemos personalizar um 
para si.

A Imres acondiciona e distribui todos os tipos de kits 
de emergência e médicos em função dos requisitos 
específicos dos nossos clientes. Existem kits simples e 
kits complexos, para diversas finalidades, compostos 
com base no stock ou desenvolvidos e produzidos de 
forma diferenciada para os clientes.

RÁPIDOS E EFICIENTES 
As melhores práticas clínicas tornam-se inúteis se não 
puderem ser aplicadas onde e quando são necessárias. 
Sabemos que atrasos podem custar vidas, pelo que 
as nossas soluções logísticas são concebidas com os 
conceitos de rapidez e eficiência em mente. Temos um 
stock suficiente dos kits médicos mais comuns. O nosso 
departamento de logística experiente consegue enviar kits 
para qualquer sítio do mundo no prazo de 48 horas após 
receber uma encomenda.
 
APROVISIONAMENTO E FLEXIBILIDADE 
ESPECIALIZADOS
Precisa de uma solução em kit que não está disponível 
de imediato? Ao longo dos anos, a Imres compôs vários 
kits médicos personalizados para diversas necessidades 
em estreita colaboração com os nossos clientes. A 
nossa extensa base de dados que combina produtos e 
fornecedores de qualidade permite-nos dar resposta a 
todas as suas eventuais necessidades de suprimentos 
médicos. Embora os nossos mais de 35 anos de 
experiência nos permitam identificar os melhores e mais 
fiáveis fornecedores de cada um dos nossos produtos, 
a Imres esforça-se por melhorar, expandir e inovar 
constantemente. Estamos sempre à procura de produtos 
e fornecedores novos. Desta forma, garantimos que a 
nossa gama está sempre atualizada e que disponibilizamos 
sempre os melhores preços, os melhores produtos e a 
maior qualidade aos nossos clientes.
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QUALIDADE 
Os clientes querem ter a certeza de que os produtos para o seu programa de saúde são de elevada qualidade. 
Quanto a nós, não corremos riscos no que diz respeito à qualidade dos kits e dos produtos que fornecemos. 

A Imres implementou um conjunto rigoroso de controlos de qualidade, incluindo um departamento de controlo de 
qualidade dedicado e testes independentes em laboratórios previamente qualificados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e com certificação ISO/IEC 17025:2005 para produtos farmacêuticos. O nosso sistema criterioso 
de classificação dos fornecedores leva a Imres a visitar e selecionar fornecedores no mundo inteiro. Os fabricantes 
devem atingir os nossos padrões elevados e internacionalmente reconhecidos e os dos nossos clientes e aderir aos 
processos de controlo de qualidade necessários para se qualificarem enquanto fornecedores da Imres. Todos os 
nossos produtos são controlados para garantir a qualidade de cada artigo que fornecemos.

FACTOS SOBRE OS KITS MÉDICOS DA IMRES

Mais de 1 milhão 
de kits 

produzidos

10.000 kits em stock Provenientes de mais 
de 200 fabricantes de 

qualidade

Intervenção de 
emergência 
ininterrupta

SOLUÇÃO COMPROVADA

Um “Kit de Saúde de 
Emergência Interinstituições” 
(IEHK) contém toda a 
medicação necessária e 
suprimentos médicos básicos 
para uma população de 
10.000 pessoas durante 
três meses. Num campo 
de refugiados com 50.000 
pessoas, cinco kits IEHK 
fornecem a solução médica 
básica para toda a população, 
e tudo convenientemente 
embalado em caixas 
identificadas com clareza.
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MÓDULOS OPCIONAIS 
Estão disponíveis módulos antimaláricos opcionais tanto 
para a unidade básica quanto para a unidade complementar. 
O módulo antimalárico para a unidade básica consiste 
numa terapia de combinação para o tratamento de malária 
falciparum e testes rápidos para detetar malária.  

O módulo antimalárico para a unidade complementar 
consiste em medicamentos injetáveis para tratamentos de 
segunda linha.
A unidade complementar também possui um módulo 
de profilaxia pós-exposição (PEP) opcional. Contém 
medicamentos e diagnósticos para tratamento de primeira 
linha após uma potencial exposição a infeção pelo VIH. Estes 
módulos, antimalárico e PEP, só serão incluídos mediante 
solicitação específica.

1.000

1.0001.0001.0001.000

1.0001.000

1.000

1.000 1.000 }
}

10 x 1 unidade básica
para 10 x 1.000 pessoas

1 unidade complementar
para 1 x 10.000 pessoas } Total:

1 kit de saúde de emergência para 
10.000 pessoas durante três meses

COMPOSIÇÃO DO IEHK 
O kit IEHK 2015 é composto por dois conjuntos dife-
rentes de medicamentos e dispositivos médicos: uma 
unidade básica e uma unidade complementar. Cada 
IEHK destina-se a servir 10.000 pessoas durante três 
meses.

Todas as unidades são embaladas em caixas muito 
resistentes para garantir que o seu conteúdo está em 
segurança e cada caixa está equipada com pegas de 
transporte práticas de lado.

Temos stock suficiente de kits IEHK para responder 
rapidamente a qualquer crise ou situação de 
emergência.

KIT DE SAÚDE DE EMERGÊNCIA INTERINSTITUIÇÕES

N.º art. Descrição

61825 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, unidade básica, sem módulo antimalárico

61826 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, módulo antimalárico para unidade básica

61827 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, unidade complementar: medicamentos, sem módulo antimalárico

61830 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, unidade complementar: suprimentos renováveis

61829 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, unidade complementar: equipamento

61828 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, módulo antimalárico para a unidade de fármacos complementares

61831 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, módulo PEP para a unidade de fármacos complementares

 
10.000

UNIDADE BÁSICA
A unidade básica contém medicamentos essenciais e 
dispositivos médicos e pode ser utilizada por trabalhadores 
que prestam cuidados de saúde primários com formação 
limitada.  Contém medicamentos administrados por via oral e 
tópica, mas não injetáveis. Para facilitar a distribuição em es-
tabelecimentos de saúde de menores dimensões, as quanti-
dades de medicamentos e dispositivos médicos na unidade 
básica foram divididas em 10 unidades idênticas, cada uma 
delas para 1000 pessoas. 

UNIDADE COMPLEMENTAR 
A unidade complementar contém medicamentos essenciais 
e dispositivos médicos adicionais e destina-se a profissionais 
de saúde ou médicos. Contém medicamentos e suprimentos 
diferentes da unidade básica e, portanto, as unidades devem 
ser utilizadas em conjunto, uma vez que se complementam.
 
A unidade complementar é composta por três módulos: o de 
medicamentos, o de renováveis e o de equipamento.
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KIT DE SAÚDE REPRODUTIVA DE EMERGÊNCIA

N.º art. Descrição

59758 kit, saúde reprodutiva de emergência, suprimentos de formação/administração (0)

59760 kit, saúde reprodutiva de emergência, preservativo masculino, parte A (1A)

59761 kit, saúde reprodutiva de emergência, preservativo feminino, parte B (1B)

42415 kit, saúde reprodutiva de emergência, parto simples, 2A (completo = 200 embalagens)

59759 kit, saúde reprodutiva de emergência, parto simples, 2B

53563 kit, saúde reprodutiva de emergência, tratamento em caso de violação (3)

58735 kit, saúde reprodutiva de emergência, contraceção oral e injetável (4)

59633 kit, saúde reprodutiva de emergência, tratamento de infeções sexualmente transmissíveis (5)

58736 kit, saúde reprodutiva de emergência, assistência clínica a partos, equipamento reutilizável (6A)

58737 kit, saúde reprodutiva de emergência, assistência clínica a partos, medicamentos e equipamento descartável (6B)

58738 kit, saúde reprodutiva de emergência, dispositivos intrauterinos (DIU) (7)

53564 kit, saúde reprodutiva de emergência, tratamento em caso de aborto e complicações de abortos (8)

53565 kit, saúde reprodutiva de emergência, sutura de lacerações (vaginais e cervicais) e exames vaginais (9)

53566 kit, saúde reprodutiva de emergência, parto com extração a vácuo (10) (HM, modelo de cuidados de saúde)

53567 kit, saúde reprodutiva de emergência, nível de encaminhamento A, equipamento reutilizável (11A)

53568 kit, saúde reprodutiva de emergência, nível de encaminhamento B, medicamentos e equipamento descartável (11B)

53569 kit, saúde reprodutiva de emergência, transfusão sanguínea (12)

36323 kit, obstetrícia, 1-medicamentos, UNICEF (9902217)

35818 kit, obstetrícia, 2-equipamento, UNICEF (9902218)

36173 kit, obstetrícia, 3-renováveis, UNICEF (9902219)

36200 kit, parto simples (embalagem individual)

Os kits de Saúde Reprodutiva de Emergência (ERH) da 
Imres foram concebidos principalmente para a prestação 
de serviços de saúde reprodutiva prioritários a populações 
deslocadas sem instalações médicas ou nos casos em 
que estas foram perturbadas durante uma crise. Estes 
kits contêm medicamentos, suprimentos e equipamentos 
essenciais para utilização num período limitado e num 
número específico de pessoas.
 
Cada um dos kits de Saúde Reprodutiva de Emergência 
permite responder a uma necessidade de saúde reprodutiva 
em particular e contém suprimentos calculados para um 
número preciso de pessoas durante um período de
três meses. Os kits podem ser encomendados separados 
como resposta “independente” a uma situação em 
particular.

KITS PARA TRAUMATISMOS

N.º art. Descrição

63165 KIT, TRAUMATISMO - A, 100 intervenções, s/ narcóticos e drogas psicotrópicas  

64175 KIT, TRAUMATISMO - A, apenas medicamentos controlados (drogas psicotrópicas e narcóticos)

63166 KIT, TRAUMATISMO - B, apoio ao kit TRAUMATISMO - A (consumíveis)

36321 kit, primeiros-socorros A, UNICEF (9975020)

Os kits para traumatismos fornecem materiais e medicamentos para dar resposta às necessidades de 100 pacientes 
que requeiram cuidados cirúrgicos. O kit B complementa o kit A.
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KIT, CÓLERA (REFERÊNCIA CENTRAL, PERIFERIA E COMUNIDADE)

N.º art. Descrição

65265 Kit, referência central, fármacos módulo 1.1

65266 Kit, referência central, suprimentos renováveis módulo 1.2

65267 Kit, referência central, equipamento módulo 1.3

65269 Kit, referência central, logística módulo 1.4

65270 Kit, referência central, documentos e material de escritório módulo 1.5

65271 Kit, periferia, fármacos módulo 2.1

65272 Kit, periferia, suprimentos renováveis módulo 2.2

65273 Kit, periferia, equipamento módulo 2.3

65274 Kit, periferia, logística módulo 2.4

65275 Kit, periferia, documentos e material de escritório módulo 2.5

65276 Kit, comunidade, fármacos módulo 3.1

65277 Kit, comunidade, cuidados ORP 3.2

65278 Kit, comunidade, documentos módulo 3.3

KIT DE HIGIENE

N.º art. Descrição

62559 Kit de higiene

O kit de higiene desempenha um papel fundamental 
garantindo o bem-estar das pessoas em perigo. Ser-se capaz 
de manter a higiene e asseio básicos não só é importante para 
o bem-estar psicológico de pessoas em risco, como também 
ajuda a evitar a propagação de doenças infeciosas.

O kit de higiene pessoal da Imres dá resposta às 
necessidades básicas de adultos e crianças, proporcionando 
qualidade, cuidado e conforto a quem o recebe. Este kit é 
fornecido numa embalagem prática e permite satisfazer 
as necessidades de higiene de uma família composta por 
cinco pessoas. Uma vez que mantemos kits de higiene em 
stock, a Imres consegue enviá-los de imediato em caso de 
necessidade para qualquer parte do mundo.

KITS DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

N.º art. Descrição

40388 kit, laparotomia, instrumentos, ICRC (KMSISLAP01)

36841 kit, curativos, instrumentos, ICRC (KMSISDRE01)

40378 kit, curativos para queimaduras, ICRC (KMEDSDRE01B)

39969 kit, dilatação/curetagem, ICRC (KMSISGYN01)

40929 kit, parto/episiotomia, 7 instrumentos, MSF (KSURBDEL7)

41685 kit, aspiração por vácuo manual, seringa autoclavável, 8 instrumentos, 5 dilatadores, MSF (KSURBMVA13S)

17964 kit, curativos, 3 instrumentos, MSF (KSURBDRE3)

40928 kit, curetagem, 11 instrumentos + 8 dilatadores duplos, MSF (KSURBCUR19)

38877 kit, curativos para queimaduras, 40 curativos, MSF (KMEDMDRS40B)

42130 kit, cirurgia básica, 27 instrumentos, MSF (KSURBSUR27-)

41695 kit, abdominal, 58 instrumentos, MSF (KSURBABD58)

17976 kit, abcesso/sutura, 7 instrumentos, MSF (KSURBSUT7-)
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KITS DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

N.º art. Descrição

42136 kit, curativos, 50 curativos, MSF (KMEDMDRS50-)

37438 kit, equipamento para exames médicos, MSF (KMEDMEXA1-)

42111 kit, osso, membros inferiores, 42 instrumentos, MSF (KSURBBON42I)

42112 kit, osso, membros superiores, 42 instrumentos, MSF (KSURBBON42S)

41696 kit, cesariana/histerectomia, instrumentos, MSF (KSURBABDCS/H)

36332 kit, instrumentos cirúrgicos, curetagem, UNICEF (9910002)

36336 kit, instrumentos cirúrgicos, sutura, UNICEF (9910004)

36334 kit, instrumentos cirúrgicos, curativos, UNICEF (9910005)

36333 kit, instrumentos cirúrgicos, parto, UNICEF (9910003)

35805 kit, instrumentos cirúrgicos, para exames/suturação de lacerações cervicais e vaginais, UNICEF (9910006)

30090 kit, ligação das trompas/abdominal, UNICEF (99500501)

17973 kit, instrumentos cirúrgicos de pequenas dimensões, UNICEF (9962005)

36331 kit, instrumentos cirúrgicos, cirurgia básica, UNICEF (9910001)

36320 kit, reanimação, básico, UNICEF (9908400)

30653 kit, instrumentos para cesariana

60063 kit, conjunto para inserção e remoção de DIU 

39276 kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto para partos

39278 kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto de suturas

51723 kit, aspiração por vácuo manual

39277 kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto de curativos

58902 kit, extração de extracapsular de cataratas

50362 kit, conjunto para cirurgia ortopédica básica

63408 kit, episiotomia 

51722 kit, inserção e remoção de DIU

39508 kit, inserção/remoção de implantes de Jadelle

35428 kit, colheita cervical (teste de Papanicolau) (espátula, lamela, gynobrush)

62656 kit, material para curativos

54851 kit, tratamento de fístulas, n.º 1, instrumentos cirúrgicos

62997 kit, circuncisão masculina, instrumentos adicionais para fenda dorsal/retração do prepúcio, esterilizado, descartável

62998 kit, circuncisão masculina, consumíveis essenciais, esterilizado, descartável

62996 kit, circuncisão masculina, procedimento guiado por pinças, esterilizado, descartável

62999 kit, circuncisão masculina, fenda dorsal ou retração do prepúcio, reutilizável

52462 kit, circuncisão masculina, esterilizado, descartável

60064 kit, vasectomia com bisturi

O kit de instrumentos cirúrgicos oferecido pela Imres constitui uma 
solução completa para procedimentos cirúrgicos específicos. É 
cuidadosamente composto em estreita colaboração com os nossos 
clientes e inclui instrumentos da mais elevada qualidade. Contacte-
nos se precisar de um kit cirúrgico que não conste da lista, uma 
vez que podemos compor um kit personalizado em função da sua 
necessidade específica.



Há mais de 35 anos que  

a Imres demonstra ser um 

parceiro fiável, eficiente e 

de confiança em  

programas de reforço dos 

cuidados de saúde em países 

em desenvolvimento.

Enquanto organização, atingimos um 
estatuto que nos permite 

fazer a diferença, mas somos 
humildes o suficiente para dedicarmos 
pessoalmente atenção aos nossos clientes 
e para nos preocuparmos com 
a nossa influência na vida das 
pessoas e das comunidades e nos 
projetos de saúde dos nossos parceiros.

Estamos 

presentes nos 

Países Baixos, no 

Dubai, na Índia, no 

Canadá, na China 

e na República 

Democrática do 

Congo.

As nossas áreas de 
produção incluem uma sala 
onde se praticam BPF  para 
acondicionamento secundário e 
uma sala esterilizada de 
classe D para acondicionamento 
primário, além de uma área de 
produção de kits de 450 m2. 
Enquanto fornecedores, não fazemos 
promessas que não possamos 
cumprir. Se nos comprometermos 
com um projeto e resultados 
específicos, é porque podemos 
realmente apresentá-los conforme 
prometido.

Tal como os projetos em 
que temos orgulho 
de participar, a Irmes prima 
pela sensibilidade. Somos 
bons no que fazemos, mas 
também nos sentimos bem 
em relação ao que fazemos. 
Sentimo-nos responsáveis 
pelos projetos dos nossos 
parceiros até cada um deles 
terminar com sucesso.

Depois, passamos ao nosso 

desafio seguinte, à nossa 

oportunidade seguinte de 

tornar sonhos humanitários em 

soluções concretas 

e ações decisivas que 

salvam vidas.
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