Na Bacelar projetamos e implementamos as soluções hospitalares
mais adequadas ao tratamento dos seus pacientes.
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Do Projeto à Implementação
by Bacelar

Somos uma empresa hospitalar. Trabalhamos com cada
cliente para desenvolver as soluções funcionais mais
adequadas aos profissionais de saúde, para melhorar
os tratamentos dos seus pacientes.
Serviço • Compreendemos as necessidades
hospitalares, conhecemos os equipamentos mais
adequados para as várias áreas médicas e conseguimos
antecipar detalhes como só 85 anos de experiência
permitem fazer. Como resultado, na Bacelar somos hoje
especialistas no desenvolvimento e implementação de
projetos hospitalares públicos e privados.
Projetos • Da Sala Operatória a outras Áreas Funcionais
e diferentes especialidades clínicas, na Bacelar
implementamos vários projetos de sucesso, sempre
com a integração de soluções tecnologicamente
inovadoras.
Fale connosco. De profissional para profissional.
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NUCLeUS™ | Integração Inteligente
by eSATURNUS

A integração de imagem e dados é a base do hospital
orientado para o futuro.
Com a plataforma digital Saturnos a eficácia nas salas
operatórias sobe para um outro nível, melhorando
o seu desempenho nos momentos mais críticos,
quando o rigor e a precisão são essenciais.
Permite a integração com sistemas PACS através
de várias saídas para equipamentos multi-marca
a partir da rede informática hospitalar instalada,
para maior liberdade de atuação na partilha de imagens
e vídeos em tempo real e de forma segura.
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Aurinio® | Iluminação LED
by TRILUX

Elimina o efeito de sombra e melhora substancialmente
a visualização da área de intervenção.
As soluções de iluminação Aurínio da Trilux, de design
inovador em pétala e alta luminosidade por LED,
contribuem para um desempenho maior, com o mínimo
de consumo e manutenção.
Conte com uma reprodução mais fiel da cor,
com um fluxo laminar mais facilitado e uma alta
capacidade de desinfeção, assegurando melhores
condições de trabalho.
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Medirant® CSS OR | Pendentes
by eSATURNUS

Como as exigências no Bloco estão em constante
evolução, os Sistemas Medirant da Trilux são a opção
certa ao adaptarem-se facilmente a novas necessidades
e a cada espaço de trabalho.
A sua alta capacidade de carga e as várias configurações
possíveis permitem a otimização de múltiplas
posições, sempre com o melhor acesso ao paciente.
Com as opções disponíveis é ainda possível a total
reconfiguração do espaço em pouco minutos
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TX200 | Mesas Operatórias
by ESCHMANN

Uma mesa para várias cirurgias e cirurgiões.
Este é o conceito de mesas operatórias evoluídas
que a Eschmann desenvolve há mais de 180 anos,
sempre com ótimo acesso ao paciente, grande
estabilidade e robustez.
Graças à sua versatilidade de configurações e excelente
operacionalidade, esta notável gama de mesas
operatórias responde às exigências dos diferentes
cirurgiões e equipas hospitalares ao permitir
um controlo rápido e eficaz nas várias cirurgias.
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THRONUS | Bancos Cirurgia
by BRUMABA

O cansaço pode apoderar-se do desempenho dos
profissionais, principalmente nos casos mais difíceis
e demorados.
A Brumaba desenvolve bancos de cirurgia
confortáveis, ergonómicos, fáceis de regular e
silenciosos, que asseguram sempre a melhor posição
para que o foco esteja apenas no paciente.
A gama alargada de bancos Brumaba oferece várias
soluções para os diferentes tipos de intervenções
médicas.
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ZEROFIRE® Carts

by FAVERO HEALTH PROJECTS
O sistema modular ideal para armazenar, gerir
e transportar dispositivos médicos.
Todas as unidades Zerofire são construídas numa peça
única de alumínio altamente resistente, duradoura
e não–magnética. E como têm alta capacidade de carga,
facilidade de transporte e de desinfeção, são uma ótima
solução para ambientes estéreis em qualquer espaço
de saúde.
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AT4 | Garrotes
by ANETIC AID

A compressão necessária para qualquer situação
nas salas operatórias.
Disponíveis nas versões elétrica e pneumática,
os garrotes AT4 são simples e intuitivos,
leves e robustos, seguros e de grande durabilidade.
Funcionam com um sistema automático de segurança
e oferecem uma gama alargada de cuffs e acessórios.
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ARC Series | Eletrocirurgia
by BOWA

Para o melhor desempenho, a melhor qualidade.
A Bowa apresenta soluções de topo de eletrocirurgia
para urologia, ginecologia, cirurgia cardiotorácica,
cirurgia visceral e neurocirurgia.
Com os equipamentos ARC e todos os seus
complementos, o cirurgião beneficia de um evoluído
interface altamente intuitivo, personalizável e muito
simples de usar.
A extensa gama de módulos disponíveis e os
instrumentos reutilizáveis permitem ainda maior
economia de tempo e ganhos de eficiência.
Consiga resultados plenos na cirurgia, confiando na
tecnologia ARC da BOWA.
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Aspiração
by MEDELA

Com as soluções de aspiração cirúrgica da Medela
tem menos um motivo de preocupação nos momentos
mais importantes.
A Medela apresenta um conjunto fiável
de equipamentos silenciosos para a aspiração de fluídos
de alta capacidade de sucção.
Para utilização diária em cirurgia geral, neurocirurgia,
liposucção, endoscopia e drenagem.
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Afastadores
by MEDIFLEX

Os instrumentos que precisa, quando mais deles
precisa.
A linha de afastadores da Mediflex está desenhada
para cirurgias gerais, urologia, pediatria, ginecologia,
laparoscopia, entre outras aplicações.
Todos os modelos são fáceis de montar, têm um ajuste
de altura superior ao tradicional e ocupam menos
espaço à volta da mesa de operações. São também
rapidamente adaptáveis às necessidades individuais
de cada profissional.
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ML 4 LED | Luz Frontal
by HEINE OPTOTECHNIK

O melhor para quem dá o seu melhor.
Apresentamos o novo standard em iluminação frontal
por LED, com câmara de vídeo de alta resolução
integrada e alta intensidade de luz; ideal para todo o
tipo de exames.
Toda a gama de iluminação da Heine tem um elevado
poder de focagem, é ergonómica, leve, compacta,
sem fios e disponibiliza um alargado conjunto de
acessórios.
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AKZENT Color | Anestesia
by STEPHAN

Apresentamos os sistemas de anestesia de última
geração, ultra compactos e flexíveis.
A Stephan é já uma referência nesta área
ao desenvolver sistemas tão ergonómicos como
intuitivos, que permitem que a atenção vá toda
para o paciente.
E como podem registar vários perfis de pacientes
num só equipamento vão ao encontro das atuais
necessidades de rotina dos cuidados clínicos.
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A Series | Monitorização de Pacientes
by BIOLIGHT

A informação certa onde é mais precisa.
A gama alargada de monitores Biolight fornece
múltiplos parâmetros vitais de uma forma precisa, clara
e visual às equipas hospitalares. Permite também
o registo de vários históricos, fazer upgrades e aceita
várias saídas de dados.
De baixo consumo e grande durabilidade,
estes monitores pela sua qualidade e operacionalidade
são ideais para a monitorização de pacientes
em qualquer lugar.
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TruView PCD R | Vídeo Laringoscópios
by TRUPHATEK

Uma intubação é sempre uma operação altamente
delicada para o paciente.
Para as simplificar, a Truphatek desenvolveu um sistema
muito prático e versátil com várias opções para
intubações de sucesso, como a ligação a unidades
de gravação de foto e vídeo, a outros monitores
de endoscopia, lâminas e punhos de vários tamanhos,
magnéticos e independentes.
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Gestão de Temperatura de Paciente
by THE 37 COMPANY

Reduza os custos com recuperações mais rápidas,
eliminando a hipotermia.
A The 37 Company é a marca líder europeia
na prevenção da hipotermia ao oferecer uma gama
completa de soluções eficazes e contínuas
que contribuem para a normotermia dos pacientes:
Aquecimento por Ar Forçado, Aquecimento de Sangue
e de Fluídos, Aquecimento de Fluídos de Irrigação
e Tecnologia Refletiva de Calor.

Fluido® Compact

Fluido®

Fluido® Irrigation

Mistral-Air®
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IS 500 | Pendentes de Intensivos
by TRILUX

Soluções inteligentes de fornecimento para as
várias áreas hospitalares. Em cuidados intensivos, os
sistemas pendentes da Trilux podem receber vários
equipamentos médicos de emergência, pela parte
dianteira, ao mesmo tempo que emitem iluminação
indireta pela parte superior.
E se por um lado não obstruem o acesso dos carros
de apoio, a grande flexibilidade, segurança e gama
de soluções para vários tratamentos e necessidades
médicas dos sistemas TRILUX fazem deste o interface
ideal em cuidados intensivos.
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Q Series | Monitorização de Pacientes
by BIOLIGHT

Monitores de pacientes para utilização em rede
com tecnologia para cuidados críticos e intermédios.
Toda a gama Q da Biolight oferece múltiplas
informações claras sobre o paciente, é extensível
a novas parametrizações e muito fácil de utilizar,
pelo seu ecrã tátil intuitivo e desenho PLUG´N PLAY.
O facto de ser à prova de pó e derrame de líquidos
e de não emitir ruído são poderosas vantagens
adicionais ao seu melhor desempenho.
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EVE | Ventiladores
by STEPHAN

Equipamentos de ventilação de referência para
o cuidado completo a pacientes a partir de 5kg.,
da emergência aos cuidados intensivos.
A Stephan apresenta soluções de uso fácil e imediato
com todos os modos de ventilação invasiva e não
invasiva já pré-definidos, como o controlo de volume
e pressão, e vários tipos de respiração.
De ecrã tátil intuitivo, a resposta ao paciente é sempre
rápida e segura.
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SHERPA | Transporte de Pacientes
by FAVERO HEALTH PROJECTS

Alta funcionalidade e design aplicados à emergência
médica e cuidados críticos.
A Sherpa da Favero é uma maca de emergência
de grande estabilidade, com altura ajustável
para efetuar raios-X, tecnologia radiolucente em todo
o colchão e estrutura, tem capacidade para armazenar
vários equipamentos, alta manobrabilidade e está
desenhada para permitir a fácil limpeza e desinfeção.
Para o paciente é de ressalvar o elevado conforto
e segurança.
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ALLIEN | Paredes Técnicas
by FAVERO HEALTH PROJECTS

Soluções modulares - ISO 3394 – de armazenagem
para um local de trabalho esteticamente superior.
As paredes técnicas ALIEN de alta qualidade
em alumínio e Corian permitem o melhor controlo
da infeção, respondem a todas as exigências
de armazenagem dos vários dispositivos médicos
e adaptam-se a qualquer espaço existente na forma,
cor e função.
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ZEROFIRE® | Paredes Técnicas
by FAVERO HEALTH PROJECTS

As unidades ZEROFIRE redefinem a estética
e a arrumação clínicas.
Ao serem modulares têm várias configurações possíveis
para armazenar e transportar de forma eficaz quaisquer
dispositivos. Os materiais utilizados na sua construção
permitem a total desinfeção, são não-magnéticos
e à prova de fogo, o que torna estas paredes técnicas
como a solução ideal para as áreas críticas e ambientes
estéreis.
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Kubion | Calhas de Gases e Iluminação
by TRILUX

Tecnologia inovadora, design ergonómico e colocação
orientada para a prática clínica.
As calhas modulares Kubion da Trilux respondem
aos atuais cuidados clínicos, com múltiplas funções
disponíveis, ao mesmo tempo que emitem a luz
ambiente certa para os pacientes.
São módulos muito fáceis de instalar e de limpar
e têm várias cores disponíveis, o que é especialmente
importante no planeamento arquitetónico.
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INSPIRE® | Camas Hospitalares
by FAVERO HEALTH PROJECTS

A gama de camas Inspire distingue-se pelas suas
caraterísticas únicas, desenhadas especificamente
para áreas de internamento e residências sénior.
De notar as propriedades incorporadas de controlo
da infeção que previnem desde logo pacientes
e profissionais da contaminação hospitalar, assim como
as soluções patenteadas das guardas laterais para
maior segurança.
O conforto e a estabilidade do paciente, tal como
a ergonomia e fácil operacionalidade também fazem
parte do atrativo conjunto de vantagens da cama
Inspire.
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Cartesio | Switch | EuroFutura | OverTour
by FAVERO HEALTH PROJECTS

A Favero reinventou o conceito de uniformização de
carros hospitalares ao flexibilizar a sua personalização
com base num só modelo para todas as necessidades;
sejam de emergência, medicação, pensos, higiene
ou de transporte.
A funcionalidade, a higienização, a robustez
e alta durabilidade às elevadas exigências hospitalares
fazem da gama de carros Favero os líderes
nos hospitais portugueses.

Cartesio
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Switch

Eurofutura

OverTour

FIRST | Mesas de Observação e Exame
by FAVERO HEALTH PROJECTS

Gama alargada de mesas de observação com duas
ou três secções diferenciadas e superfícies disponíveis
em vários tamanhos.
As mesas First têm um ajuste mecânico ou elétrico
suave para garantir o conforto do paciente,
e as extremidades levantadas nas zonas pélvicas
e das costas para maior segurança.
O movimento da secção dos pés está sincronizado
com a zona pélvica.
A melhor funcionalidade dos profissionais é
conseguida pelo ajuste diferenciado das secções, pegas
de manobra e uma estrutura leve e resistente.
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seca® mBCA | Composição Corporal
by SECA

Sabe como são compostos os seus pacientes?
A seca apresenta o revolucionário equipamento
de análise da composição corporal, o seca mBCA.
Um equipamento medicamente testado e
medicamente comprovado que fornece resultados
medicamente precisos e relevantes.
Com o seu desenho ergonómico e deteção automática
de elétrodos, inicia a análise BIA de 17 segundos.
De imediato o profissional recebe todos os resultados
relevantes sobre a composição corporal de cada
paciente, já com indicações precisas do diagnóstico,
o que economiza um tempo precioso necessário no
tratamento a seguir.

seca mBCA 515
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seca mBCA 525

seca® | Pesagem e Medição Médica
by SECA

Há 175 anos que a seca é líder mundial na pesagem
e medição de pessoas de todas as idades, pesos e
capacidades de locomoção.
Especialista em equipamentos de precisão médica,
leves e robustos, de grande durabilidade e fáceis de
funcionar para Neonatologia, Pediatria e Adultos:
balanças eletrónicas de coluna, de plataforma,
multifuncionais, para cadeiras de rodas, macas e camas
hospitalares - apoiadas pelo sistema seca 360 wireless,
um sistema sem fios de integração com o registo
médico eletrónico.

Pediatria

Pessoais

Chão

Coluna

Cadeira

Plataforma
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ERKA. | Pressão Arterial
by ERKA

A elegância para uso profissional.
A gama de equipamentos de medição da pressão
arterial da ERKA vai ao encontro das exigências
da medicina atual, com resultados rápidos e precisos.
Para situações de análise mais profunda, os modelos
Erkameter fornecem ainda um conjunto de informações
avançadas no tratamento de doenças cardíacas.
A fiabilidade dos equipamentos ERKA
e a sua durabilidade têm uma garantia alargada
até cinco anos.
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HEINE | Diagnóstico Médico
by HEINE OPTOTECHNIK

Equipamentos de diagnóstico de alta qualidade
para Medicina Geral, ORL, Oftalmologia e
Dermatologia.
A reputada Heine desenvolve para os profissionais
de saúde um conjunto alargado de instrumentos
médicos precisos, práticos, duradouros
e tecnologicamente evoluídos, que oferecem
ao paciente um notável conforto e uma maior
segurança no diagnóstico.
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Inovação em Auscultação
by LITTMANN™

Reputados estetoscópios para o diagnóstico
de excelência.
A Littmann disponibiliza estetoscópios numa ampla
variedade de modelos, cores e acabamentos únicos,
para as várias especialidades médicas.
São uma importante ferramenta de diagnóstico
que fornece elevada qualidade acústica, pelas suas
várias caraterísticas técnicas em permanente evolução,
e um conforto superior, ao serem leves e ergonómicos.
Dos Clássicos para estudantes aos Cardiológicos,
Eletrónicos ou Pediátricos, cada estetoscópio Littmann
cumpre superiormente a sua função.
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Serenity Care | Cadeira Uro/Gin
by TECNODENT

Cadeiras de observação e tratamento de alta precisão
para o máximo conforto das pacientes.
Os ajustes mecânico-elétricos promovem o ótimo
posicionamento para a melhor postura operatória,
de uma forma rápida mas suave. A escolha ideal para
operações delicadas como a inseminação artificial e a
histeroscopia.
Todas as cadeiras são estáveis, à prova de fogo,
anti-estáticas e fáceis de lavar, e têm ainda um terceiro
motor disponível para optar pela posição
de Trendelemburgo em casos de emergência.
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Basic Plus ENT | Estações de ORL
by OTOPRONT

O design ergonómico aliado à tecnologia de ponta,
para melhorar o fluxo de trabalho em ORL.
A Otopront apresenta soluções modulares tudo-em-um
que combinam todos os procedimentos habituais
de ambulatório com a tecnologia mais evoluída,
oferecendo um novo nível de desempenho.
A integração de várias funcionalidades fáceis
de alcançar permite uma nova experiência para
o médico, e para o paciente, maior conforto nos vários
procedimentos.
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Instrumentos ORL
by FENTEX

A gama de instrumentos FENTEX oferece uma
excecional inovação, qualidade e precisão em
procedimentos delicados que exigem o máximo acesso
e visibilidade.
Para otologia, rinologia, laringologia, cirurgia facial,
da cabeça e pescoço, os instrumentos especializados
da FENTEX cobrem com excelência todas as áreas
de ORL.

Endoscópios Rígidos e Flexíveis

Sinus

Otologia

Naso-Faringe

Rinologia & Rinoplastia

Laringe e Micro Laringologia
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THERMOCARE Vita | Neonatologia
by WEYERMED

Os primeiros dias de vida são o grande desafio
para médicos, enfermeiros e pais.
A gama de incubadoras Weyer emite um fluxo de ar
extremamente estável, proporcionando o ambiente
certo para o bebé, e permite o fácil acesso pelo seu
design ergonómico.
O micro sistema de humidificação silencioso garante
a máxima higiene, sempre monitorizada pelo terminal
disponível no exterior, com muito espaço
de armazenamento.
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HORIZON | Pediatria

by FAVERO HEALTH PROJECTS
Camas pediátricas tão atraentes quanto funcionais.
Ganhe mais eficácia com o desenho único da Favero,
com todas as superfícies de fácil acesso para melhor
limpeza e desinfeção, e peças transparentes de cabeça
e pés para melhor supervisão.
O conforto dos pequenos pacientes está garantido,
assim como todos os critérios de segurança.
Bancadas neonatais especificamente desenhadas
para as exigências da neonatologia, com colchões
aquecidos para mudas mais confortáveis, e várias
opções adaptáveis às várias necessidades.
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Acessórios Monitorização
by BACELAR

Para ambientes médicos complexos, a tecnologia certa
para uma monitorização eficaz.
Os Cuffs NIBP da SunTech Medical de alta qualidade
e durabilidade permitem obter medições precisas
e consistentes nas mais variadas aplicações e
ambientes clínicos.
Os Sensores de SPo2 da Bluepoint, higiénicos, flexíveis
e robustos, são eficazes até com os microrganismos
patogénicos mais problemáticos.
Cabos ECG e Sondas de Temperatura de referência para
maior eficácia nos habituais procedimentos clínicos.

Cabos ECG
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Sensores SpO2

Cuffs NIBP

Sondas Temperatura

BOWA Comfort | Acessórios Electrocirurgia
by BOWA

Na área da eletrocirurgia conte com a vasta gama
de acessórios e instrumentos de elevada qualidade
BOWA.
De tesouras e pinças aos intrumentos de selagem
de vasos ou elétrodos de neutro, a Bowa apresenta
soluções inovadoras, seguras e económicas que
vão ao encontro de todas as necessidades
eletrocirúrgicas.
Bowa, a precisão em eletrocirurgia.

COMFORT
SYSTEM

gold product
design award
2010

Punhos

Cabos Mono e Bipolares

Pinças Bipolares

Tesouras Bipolares

reddot
winner
2010

gold design
award
2010

Elétrodos Argon

Placas Neutro
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Serviço Pós Venda
by BACELAR

Asseguramos aos nossos clientes equipamentos
médicos de excelente qualidade e entregues dentro
dos prazos, como também a nossa disponibilidade
em todos os momentos da fase após venda.
Conte com a nossa prontidão a responder a quaisquer
problemas que surjam, porque ao longo da história
da Bacelar não nos limitamos a cumprir eficazmente a
venda, mas acima de tudo a cultivar uma parceria de
sucesso que perdure no tempo.

Reparação de
Equipamentos

Manutenção
Preventiva

Inspeção de
Segurança

Conte com os nossos técnicos
especializados para o ajudar em todas
as suas necessidades de reparação
de equipamentos médicos.

Fazemos a manutenção preventiva dos
seus equipamentos médicos. Diga-nos
o que pretende. Nós respondemos
com um plano dedicado.

Para economia de tempo e ainda
maior rigor conte com as inspeções
elétricas e de funcionamento no
próprio local dos equipamentos, dos
profissionais técnicos Bacelar.

Calibração de
Equipamentos

Instalação

Formação

Rápida instalação eficaz de todos os
equipamentos médicos, quando lhe
for mais conveniente.

Para o melhor desempenho dos
equipamentos, garantimos formações
técnicas ao staff selecionado por si.

Com a Bacelar, os seus equipamentos
médicos sempre prontos a utilizar.
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