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UMA SOLUÇÃO MÉDICA PADRONIZADA NUMA CAIXA 
O Kit de Saúde de Emergência Interinstituições (IEHK) consiste num 

kit padronizado de medicamentos, suprimentos e equipamentos 

essenciais distribuído por agências da ONU e outros parceiros que 

respondem a emergências em larga escala.

Este kit previamente embalado foi concebido para utilização nos casos 

em que existe uma rutura nos suprimentos médicos numa situação

de emergência. Este kit supre as necessidades de forma eficaz até 

os mecanismos de suprimentos médicos serem repostos. Um kit 

destina-se a dar resposta às necessidades de saúde básicas de 10.000 

pessoas durante cerca de três meses. Com este conceito modular, 

é possível encomendar um IEHK como conjunto completo ou como 

unidade básica com uma ou mais unidades complementares.

RÁPIDOS E EFICIENTES 
Sabemos que atrasos podem custar vidas, pelo que as nossas 

soluções logísticas são concebidas com os conceitos de rapidez e 

eficiência em mente. Se necessário, também prestamos serviços de 

transporte. Contamos com uma equipa de logística especializada 

que providencia envios imediatos durante emergências. A nossa 

capacidade de oferecer custos de transporte extremamente 

competitivos, juntamente com uma embalagem económica e caixas 

de exportação resistentes, garante uma entrega segura, rápida e 

ininterrupta às áreas afetadas por catástrofes.

PONTO DE FORNECIMENTO ÚNICO
A Imres tem sempre um stock de 50 IEHK completos que podem 

ser enviados de imediato. Os kits são montados e armazenados no 

nosso armazém com certificação de BPD nos Países Baixos, onde 

controlamos

as datas de validade para garantir que, no momento do envio, têm 

ainda uma validade mínima de 12 meses.

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 qualida-
de 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 classi-
ficação 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 proces-
sos 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 mi-
lhão de kits 
produzidos

10.000 kits em stock Provenientes de mais 
de 200 fabricantes de 

qualidade

Intervenção de emer-
gência ininterrupta

          ENTREGAS DO KIT IEHK
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MÓDULOS OPCIONAIS 
Estão disponíveis módulos antimaláricos 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. 

Uma vez que estes módulos são opcionais, não é 
necessários encomendá-los para situações em que a 
malária ou o VIH não constituam um problema. Os módulos 
antimalárico e PEP só serão incluídos mediante solicitação 
específica. 
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1.000 1.000 }
}

10 x 1 unidade básica
para 10 x 1000 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 
diferentes 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 medicamentos complementares

61831 Kit, saúde de emergência interinstituições, 2015, módulo PEP para a unidade de medicamentos 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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IEHK - UNIDADE BÁSICA SEM MÓDULO ANTIMALÁRICO (61825)
48,0 KG, 0,202 CBM, 2 CAIXAS (10 NECESSÁRIAS PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

albendazol 400 mg, mastigável, aromatizado 2 100 comp.

trisilicato de magnésio 250 mg/hidróxido de alumínio 120 mg (mastigável) 1 1000 comp.

amoxicilina 250 mg dispersível, sabor a laranja (blíster) 30 100 comp.

Benzoato de benzilo 25% aplicação, 1 litro 1 1 frasco

gluconato de clorexidina, solução 5%, 1 litro 1 1 frasco

sulfato ferroso, 200 mg (65 mg Fe)/ácido fólico 0,4 mg s/c 2 1000 comp.

ibuprofeno 400 mg, revestido por película (blíster) 20 100 comp.

nitrato de miconazol 2% creme, 30 g 20 1 tubo

sais de reidratação oral, osmolaridade baixa, (fórmula de 2004 da OMS), 20,5 g (para 1 litro) 2 100 saque-
ta

paracetamol 100 mg (blíster) 10 100 comp.

paracetamol 500 mg (blíster) 20 100 comp.

iodopovidona, solução tópica 10%, 200 ml 12 1 frasco

cloridrato de tetraciclina, pomada para os olhos 1%, 5 g 50 1 tubos

sulfato de zinco 20 mg, base dispersível (blíster 10 x 10) 10 100 comp.

diretrizes, kit de saúde de emergência interinstituições 2011, inglês 2 1 unid.

diretrizes, kit de saúde de emergência interinstituições 2011, francês 2 1 unid.

diretrizes, kit de saúde de emergência interinstituições 2011, espanhol 2 1 unid.

faixas elásticas, 8 cm x 5 m (estiradas), 70% algodão/29% poliamida/1% poliuretano, individualmente enroladas 20 1 rolo

faixa de gazes, N17, 7,5 cm x 4,5 m 17 12 rolos

gazes 10 x 10 cm, espessura 12, N17, 23 g/m², não esterilizadas 5 100 unid.

algodão, 500 g (100% algodão puro) 2 1 rolo

luvas, examinação, látex, tamanho médio, sem pó, não esterilizadas, descartáveis 1 100 unid.

sabão, casa de banho, 100 g 10 1 barra

emplastro de óxido de zinco, 2,5 cm x 5 m 3 10 rolo

bloco de notas A-4, capa rija, 160 páginas 4 1 unid.

bolsa para tablet, passível de ser fechada, 100 x 150 x 0,05 mm, com 3 barras de escrita e pictogramas (para analfabetos) 20 100 unid.

cartões de registo de pacientes 1 500 unid.

revestimentos, plástico, para cartões de registo de pacientes 1 500 unid.

bloco de notas A-6, 100 folhas 10 1 unid.

caneta, esferográfica, azul 10 1 unid.

 cuba para rins, 25 cm, 825 ml, aço inoxidável 1 1 unid.

frasco, lavar com sifão, 250 ml, plástico 1 1 unid.

frasco, gargalo estreito, 1000 ml, plástico, sem tampa de rosca 3 1 unid.

tampa de rosca, para gargalo de frasco estreito, 1000 ml, plástico 3 1 unid.

copo, solução, 180 ml, aço inoxidável 1 1 unid.

escova, manual, de cirurgião, bloco plástico com cerdas em nylon, autoclavável 2 1 unid.

recipiente de esterilização, 150 mm de diâmetro, aço inoxidável (Schimmelbush) 2 1 unid.

pinças, hemostáticas, Kocher, 1x2 dentes, retas, 14 cm 2 1 unid.

balde, plástico, 10 litros, sem tampa 2 1 unid.

tampa, para balde de plástico, 10 litros 2 1 unid.

colher, água, PEAD, 1 litro 2 1 unid.

tesouras, cirúrgicas, retas, 14 cm, rombas/afiadas 2 1 par

kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto de curativos 2 1 unid.

termómetro, eletrónico, visor digital (Celsius) 5 1 unid.

tabuleiro, curativos, 300 x 200 x 30 mm, sem tampa, aço inoxidável 1 1 unid.

tabuleiro, instrumentos, 225 x 125 x 50 mm, com tampa, aço inoxidável 2 1 unid.

bidão, dobrável, 10 litros, com torneira 1 1 unid.
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IEHK - MÓDULO ANTIMALÁRICO PARA UNIDADE BÁSICA (61826)
19,0 KG, 0,120 CBM, 1 CAIXA (10 NECESSÁRIAS PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

arteméter 20 mg/lumefantrina 120 mg (blíster 6 x 1 comprimido dispersível, recém-nascidos) 5 180 comp.

arteméter 20 mg/lumefantrina 120 mg (blíster 6 x 2 comprimidos dispersíveis, crianças) 1 360 comp.

arteméter 20 mg/lumefantrina 120 mg (blíster 6 x 3 comprimidos, jovens) 1 540 comp.

arteméter 20 mg/lumefantrina 120 mg (blíster 6 x 4 comprimidos, adultos) 6 720 comp.

kit de teste rápido da malária, deteção de P. falciparum/P. vivax, 25 determinações (CareStart Malaria HRP2/pLDH Pf/Pv Combo G0161) 32 1 unid.

caixa (incineração) para seringas e agulhas usadas, 5 litros 2 1 unid.

IEHK - UNIDADE COMPLEMENTAR: MEDICAMENTOS SEM MÓDULO ANTIMALÁRICO, CONTINUA NA PÁGINA 
SEGUINTE (61827) 297,0 KG, 0,972 CBM, 14 CAIXAS (1 X NECESSÁRIO PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

cloridrato de lidocaína 1%, 20 ml 3 20 frascos

succinato de sódio de hidrocortisona, 100 mg base 1 50 frascos

prednisolona 5 mg (blíster) 10 100 comp.

sulfato de magnésio 500 mg/ml (50%), 10 ml 4 10 amp.

gluconato de cálcio 100 mg/ml, 10 ml 1 20 amp.

penicilina benzatina G 2.4 M U.I. 5 10 frascos

sódio de benzilpenicilina 5 M U.I. 5 50 frascos

ceftriaxona 1 g 16 50 frascos

clotrimazol 500 mg, comprimido vaginal (blíster com aplicador) 100 1 unid.

cloxacilina 250 mg 2 1000 cáps.

hiclato de doxiciclina 100 mg, revestido por película 3 1000 comp.

metronidazol 500 mg 2 1000 comp.

penicilina procaína 3 M U.I./penicilina G 1 M U.I. 4 50 frascos

atenolol 50 mg 10 100 comp.

cloridrato de hidralazina 20 mg (pó) (Apresolina) 4 5 amp.

metildopa 250 mg, revestido por película 1 1000 comp.

sulfadiazina de prata 1% creme, 50 g 30 1 tubo

pastilhas de purificação da água (dicloroisocianurato de sódio 1,67 g, 1 g cloro) (UN3077/9/III) 6 200 unid.

furosemida 10 mg/ml, 2 ml 2 10 amp.

hidroclorotiazida 25 mg (blíster) 2 100 comp.

sulfato de atropina 1 mg/ml, 1 ml 5 10 amp.

cloridrato de prometazina 25 mg, revestido por película 1 1000 comp.

ácido fólico 5 mg 1 1000 comp.

oxitocina 10 U.I./ml, 1 ml (manter refrigerado 2-8 ºC) 20 10 amp.

misoprostol 0,2 mg 1 60 comp.

cloridrato de amitriptilina 25 mg revestido por película 40 100 comp.

cloridrato de biperideno 2 mg 8 50 comp.

haloperidol 5 mg/ml, 1 ml 2 10 amp.

haloperidol 5 mg 2 1000 comp.

Só são incluídos medicamentos narcóticos e psicotrópicos mediante solicitação específica.
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IEHK - UNIDADE COMPLEMENTAR: MEDICAMENTOS SEM MÓDULO ANTIMALÁRICO (61827)
297,0 KG, 0,972 CBM, 14 CAIXAS (1 X NECESSÁRIO PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

adrenalina (epinefrina) 1 mg/ml, 1 ml (manter refrigerado 2-8 ºC) 5 10 amp.

salbutamol 0,1 mg/dose, inalador, 200 doses (sem CFC) (UN1950/2.2/S.P. A98/190) 50 1 unid.

Solução de Hartmann (lactato de Ringer) infusão intravenosa, 500 ml (tampa "euro") 200 1 frasco

conjunto para administração de infusões, com libertação de ar e agulha Luer lock, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (para sacos/garrafas), esterilizado, descartável 200 1 unid.

dextrose 5% infusão intravenosa, 500 ml (tampa "euro") 100 1 frasco

conjunto para administração de infusões, com libertação de ar e agulha Luer lock, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (para sacos/garrafas) 100 1 unid.

dextrose 50% em água, 50 ml 1 20 frascos

água para injeção 10 ml (ampolas de plástico) 100 20 amp.

vitamina C (ácido ascórbico) 250 mg 4 1000 comp.

vitamina A (palmitato de retinol) 200.000 U.I. 8 500 cáps.

diretrizes clínicas, manual de diagnóstico e tratamento (inglês) 1 1 unid.

diretrizes clínicas, manual de diagnóstico e tratamento (francês) 1 1 unid.

diretrizes clínicas, manual de diagnóstico e tratamento (espanhol) 1 1 unid.

Medicamentos essenciais da MSF, guia prático (inglês) 1 1 unid.

Medicamentos essenciais da MSF, guia prático (francês) 1 1 unid.

Medicamentos essenciais da MSF, guia prático (espanhol) 1 1 unid.

 Só são incluídos medicamentos narcóticos e psicotrópicos mediante solicitação específica.

 
Os Kits de Saúde de Emergência Interinstitui-
ções são embalados  em caixas altamente ro-
bustas e identificadas de forma clara com pegas 
de transporte práticas de lado. Desta forma, 
as caixas são facilmente identificáveis e o seu 
transporte manual é prático.
Mas o mais importante é que os conteúdos     
estejam em segurança e chegarão ao destino 
em perfeitas condições. 
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IEHK - UNIDADE COMPLEMENTAR: SUPRIMENTOS RENOVÁVEIS (61830)
86,0 KG, 0,600 CBM, 5 CAIXAS (1 X NECESSÁRIA PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

saco para drenagem de urina, 2000 ml, tubo de 85 cm, esterilizado, com válvula de retenção e torneira 10 1 unid.

cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 18 G x 1,3" (verde) 2 50 unid.

cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 22 G x 0,9" (azul) 1 50 unid.

cateter, I.V., com asas e porta de injeção, 24 G x 3/4" (amarelo) 1 50 unid.

cateter, balão Foley, 2 vias, com revestimento em silicone, 10 ml, CH 12, esterilizado 1 10 unid.

cateter, balão Foley, 2 vias, com revestimento em silicone, 10 ml, CH 14, esterilizado 5 1 unid.

cateter, balão Foley, 2 vias, com revestimento em silicone, 10 ml, CH 18, esterilizado 5 1 unid.

cateter, umbilical, 5,2 cm, esterilizado, descartável 2 50 unid.

gazes 10 x 10 cm, espessura 12, N17, não esterilizadas 15 100 unid.

gazes 10 x 10 cm, espessura 12, N17, esterilizadas 400 5 unid.

luvas, examinação, látex, tamanho grande, previamente pulverizadas, descartáveis, não esterilizadas 1 100 unid.

luvas, examinação, látex, sem pó, tamanho grande, descartáveis, não esterilizadas 1 100 unid.

luvas, examinação, látex, tamanho médio, sem pó, descartáveis, não esterilizadas 1 100 unid.

luvas, examinação, látex, sem pó, tamanho pequeno, descartáveis, não esterilizadas 1 100 unid.

luvas, cirúrgicas, látex, tamanho 6.5, pulverizadas, esterilizadas 1 50 par

luvas, cirúrgicas, látex, tamanho 7.5, pulverizadas, esterilizadas 3 50 par

luvas, cirúrgicas, látex, tamanho 8.5, pulverizadas, esterilizadas 1 50 par

indicadores de controlo de esterilização, 121 ºC/15 minutos 1 300 unid.

fita para autoclave, 19 mm x 50 m 1 1 rolo

conjunto para infusão em veias do couro cabeludo 21 G (0,80 mm) 1 100 unid.

conjunto para infusão em veias do couro cabeludo 25 G (0,50 mm) 3 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 19 G x 1,5" (1,10 x 40 mm), esterilizada, descartável (creme) 20 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), esterilizada, descartável (verde) 15 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), esterilizada, descartável (azul) 15 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 25 G x 5/8" (0,50 x 16 mm), esterilizada, descartável (laranja) 1 100 unid.

agulha, espinhal, para injeção e punção lombar, ponta Quincke, 20 G x 3,5" (0,9 x 90 mm), descartável (amarela) 1 25 unid.

agulha, espinhal, para injeção e punção lombar, ponta Quincke, 22 G x 1,5" (0,7 x 38 mm), descartável (preta) 1 25 unid.

papel, esterilização, 90 x 90 cm 2 50 unid.

navalhas, lâminas duplas, descartáveis 10 10 unid.

caixa (incineração) para seringas e agulhas usadas, 5 litros 50 1 unid.

lâmina, cirúrgica, n.º 22, aço de carbono, descartável, esterilizada 1 100 unid.

sutura sintética, absorvível (ácido poliglicólico) 3-0, 75 cm, agulha de corte 3/8 círculo de 26 mm 12 12 unid.

seringa, ponta de cateter, 50/60 ml, descartável, esterilizada 10 1 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, excêntrica, 50 ml, descartável 10 1 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, 3 partes, 1 ml, esterilizada, descartável 2 100 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, 2 partes, 2 ml, esterilizada, descartável 7 100 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, 2 partes, 5 ml, esterilizada, descartável 20 100 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, 2 partes, 10 ml, esterilizada, descartável 6 100 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, 2 partes, 20 ml, descartável 1 100 unid.

cataglosso, madeira (descartável) 5 100 unid.

tubo, alimentação (nasogástrica), CH 16, 125 cm, descartável, esterilizado 10 1 unid.

tubo, alimentação (nasogástrica), CH 5, 40 cm, descartável, esterilizado 20 1 unid.

tubo, alimentação (nasogástrica), CH 8, 40 cm, descartável, esterilizado 50 1 unid.
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IEHK - UNIDADE COMPLEMENTAR: EQUIPAMENTO (61829)
46,0 KG, 0,302 CBM, 3 CAIXAS (1 AGULHA PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

avental, cirúrgico, plástico, utilização única, 80 x 125 cm 1 100 unid.

cuba para rins, 25 cm, 825 ml, aço inoxidável 2 1 unid.

copo, solução, 180 ml, aço inoxidável 2 1 unid.

escova, manual, de cirurgião, bloco plástico com cerdas em nylon, autoclavável 2 1 unid.

lençóis, plástico, 90 x 180 cm (laváveis) 2 1 unid.

recipiente de esterilização, 150 mm de diâmetro, aço inoxidável (Schimmelbush) 2 1 unid.

filtro de água, aço inoxidável polido, capacidade para 30 litros, com 4 velas, 2,5 litros/hora 3 1 unid.

pinças, hemostáticas, Kocher, 1x2 dentes, retas, 14 cm 2 1 unid.

conjunto de otoscópios, iluminação de fibra ótica (incluindo lâmpada e 10 espéculos) (requer 2 pilhas AA) (30-200-15) 2 1 unid.

balança, adultos, para casa de banho, 150 kg/100 g, eletrónica, com pilhas 1 1 unid.

balança, bebé, modelo suspenso, sem calças, 25 kg/100 g 3 1 unid.

tesouras, cirúrgicas, Deaver, retas 14 cm, rombas/afiadas 2 1 par

pilhas alcalinas, 1,5 V, 13 x 50 mm, tipo AA/LR6 (IATA, NÃO RESTRITO S.P. A123) 12 1 unid.

esfigmomanómetro, anaeroide, 300 mg Hg, com medidor para adultos 4 1 unid.

esterilizador, panela de pressão, 20,9 litros, sem cesto 1 1 unid.

estetoscópio, binaural, padrão, cabeça dupla 4 1 unid.

estetoscópio, fetal, Pinard, alumínio 1 1 unid.

forno, queimador único, querosene, com acessórios 1 1 unid.

kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto para partos 1 1 unid.

kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto de curativos 5 1 unid.

kit, instrumentos cirúrgicos, conjunto de suturas 2 1 unid.

fita de inserção para medir a circunferência do braço (MUAC), adultos/crianças 50 1 unid.

fita de medição, 150 cm 5 1 unid.

termómetro, eletrónico, visor digital (Celsius) 10 1 unid.

temporizador, 60 minutos, mecânico, com alarme 1 1 unid.

torniquete, borracha 2 1 unid.

tabuleiro, curativos, 300 x 200 x 30 mm, sem tampa, aço inoxidável 1 1 unid.

calças para balança para bebé, 25 kg/100 g (modelo suspenso) 15 1 par

O Kit de Saúde de Emergência Interinstituições 
completo da Imres contém material suficientes 
para equipar temporariamente instalações mé-
dicas para 10.000 pessoas durante três meses. 
O conteúdo do kit pode ajudar a equipar vários 
hospitais ou gabinetes de médicos de campa-
nha com medicamentos, materiais descartáveis 
e equipamento médico.  
 
Desta forma, é possível garantir que existe aju-
da médica disponível nos 
primeiros meses após uma catástrofe grave.
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IEHK - MÓDULO ANTIMALÁRICO PARA A UNIDADE DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES (61828)
(OPCIONAL - INCLUÍDO APENAS MEDIANTE SOLICITAÇÃO) 
40,0 KG, 0,254 CBM, 2 CAIXAS (1 NECESSÁRIA PARA 1 IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

artesunato 60 mg com 2 solventes (cloreto de sódio 0,9% 5 ml e bicarbonato de sódio 5% 1 ml) 500 1 frasco

seringa, hipodérmica, Luer, 2 partes, 5 ml + agulha 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), esterilizada, descartável 12 100 unid.

seringa, hipodérmica, Luer, 2 partes, 5 ml, esterilizada, descartável 5 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 25 G x 5/8" (0,50 x 16 mm), esterilizada, descartável (laranja) 5 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), esterilizada, descartável (azul) 5 100 unid.

agulha, hipodérmica, Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), esterilizada, descartável (verde) 5 100 unid.

diretrizes para administração de artesunato injetável para malária grave, póster A3, a cores, inglês 20 1 unid.

diretrizes para administração de artesunato injetável para malária grave, póster A3, a cores, francês 20 1 unid.

diretrizes para administração de artesunato injetável para malária grave, póster A3, a cores, português 20 1 unid.

Unidade USB, "Management of severe malaria, a practical handbook, Third editio"', April 2013. OMS (EN/FR/SP) 1 1 unid.

IEHK MÓDULO PEP PARA A UNIDADE DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES (61831)
(OPCIONAL- INCLUÍDO APENAS MEDIANTE SOLICITAÇÃO) 17,0 KG, 0.,082 CBM, 1 CAIXA (1 NECESSÁRIA PARA 1 
IEHK)

Descrição Quanti-
dade

Uni-
dade

Forma

dihidrato de azitromicina 200 mg base/5 ml suspensão, 15 ml 10 1 frasco

azitromicina 250 mg revestida por película (blíster) 50 4 comp.

cefixima 100 mg/5 ml pó para suspensão, 30 ml 10 1 frasco

cefixima 200 mg revestida por película (blíster) 12 10 comp.

levonorgestrel 0,75 mg (blíster) 50 2 comp.

tira para teste de gravidez pela urina 50 1 unid.

tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 300 mg/lamivudina (3TC) 300 mg revestido por película 50 30 comp.

atazanavir (ATV) 300 mg/ritonavir 100 mg revestido por película 50 30 comp.

zidovudina (AZT) 60 mg/lamivudina (3TC) 30 mg dispersível 30 60 comp.

lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg revestido por película 4 120 comp.

lopinavir 100 mg/ritonavir 25 mg revestido por película 3 60 comp.
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OBSERVAÇÕES



Ao longo de mais de 

35 anos, a Imres provou 

que somos um parceiro 

fiável, eficiente e 

confiável nos programas 

de reforço aos cuidados 

de saúde nos 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.

Contamos com 

escritórios e 

instalações 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 

ser concluído 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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