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Os produtos/tecnologias mencionados neste material
podem estar sujeitos à regulamentação do governo e
podem não estar disponíveis em todas as regiões.
Seu embarque e efetiva comercialização só poderão
ocorrer se o registro já estiver aprovado no seu país.

GE Healthcare

Soluções Centricity para
cuidados de grande precisão

Soluções Centricity
para Enterprise Imaging
As soluções de Imagem da GE Healthcare
possibilitam um melhor acesso a informações,
unificando imagens de vários sistemas hospitalares
para criar uma visão completa dos pacientes.

Desenvolvidas para simplicar o
fluxo de trabalho perioperatório e
melhorar o cuidado ao paciente de
forma efetiva e eficiente.

Centricity Opera

Centricity Anaesthesia

Centricity Opera é uma solução de gestão abrangente que
ajuda a melhorar a produtividade e eficiência no Centro
Cirúrgico por meio de organização e controle de materiais
e recursos. Utilizando ferramentas de gestão específicas
para o departamento, oferece uma visão geral clara,
tornando os dados mais compreensíveis, prontamente
acessíveis e facilmente rastreáveis, permitindo uma
comunicação eficiente entre todos os departamentos.

Centricity Anaesthesia é uma ferramenta essencial de
planejamento e documentação projetada com entrada
direta por médicos e gerentes do Centro Cirúrgico. Essa
solução abrangente beneficia pacientes e profissionais de
saúde igualmente por todo o processo pré-operatório,
desde a avaliação pré-operatória pelas salas de indução
e operação até os cuidados pós-anestesia.

Ajudando a melhorar a produtividade no Centro Cirúrgico
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Centricity Clinical Archive (CCA)

Uma única plataforma capaz de integrar e conectar diversas especialidades
e especialistas de maneira inteligente

Solução VNA que permite uma visão longitudinal de imagens e documentos
do paciente ( DICOM e não DICOM), preservando a qualidade e características
clínicas originais, independentemente dos sistemas de origem. Amplia o
aceso e a colaboração clínica por meio de um visualizador baseado na
internet e zerofootprint , que pode também ser consultado remotamente.
Uma ferramente de compartilahmento pertinente de informações que
simplifica a rotina clínica e otimiza a produtividade.

Gerenciando cuidados e documentação por todo o
processo pré-operatório do paciente

Produtos Inovapar

Aplicações Complementares - parceiro estrategico

Portal de laudos e imagens
Distribuído pela Inovapar e homologado pela GE Healthcare para trabalhar integrado com suas soluções de PACS e RIS, o Portal
VeDocs publica laudos e imagens dos exames em um único lugar, para que sejam disponibilizados no website da sua empresa,
possibilitando o acesso de forma rápida e segura para pacientes e médicos da instituição e solicitantes. Os pacientes ainda
podem compartilhar seus laudos e imagens com outros médicos para uma segunda opinião, através de e-mail, determinando o
tempo que estes estarão disponíveis ao segundo médico. É uma ferramenta totalmente web que proporciona maior
rastreabilidade na entrega dos resultados, com auditoria de acessos.

Centricity Universal Viewer (PACS)

Maior produtividade médica com menos clicks

Workflow da sua clinica.

O Centricity PACS e o Centricity PACS-IW com Universal Viewer introduzem uma
aplicação intuitiva de imagem que conecta pós processamento avançado,
fornecem ferramentas específicas para o diagnóstico de imagens de mama,
interface com Sistema de Prontuário Eletrônico para distribuição de imagens e
centraliza o histórico do paciente antes armazenado em sistemas isolados,
simplificando o processo diagnóstico e melhorando a preparação dos laudos.
Tudo acessível e unificado no desktop.

AW Server

Centricity RIS-i

Um ambiente multi-modalidade com aplicações
avançadas. Diagnóstico a alta velocidade a partir de
praticamente qualquer lugar*, com segurança integrada e
ferramentas de colaboração. Acesso remoto a exames
mesmo com pouca capacidade de rede e internet,
possibilitando a Tele-radiologia. Fácil integração com PACS
existente, GE ou não. Oferece licenças de uso simultâneo
para vários usuários onde quer que estejam, como por
exemplo, nas áreas de radiologia, cardiologia, neurologia,
oncologia, entre outras.

Auxilia as organizações de saúde a gerenciar os
procedimentos radiológicos com mais eficiência. Ele
também oferece maiores e melhores recursos para
facilitar a realização de laudos a distância, o
monitoramento da produtividade e a gestão de reuniões
multidisciplinares. Além disso, ele pode ser facilmente
adaptado a diferentes fluxos de trabalho ou
necessidades dos usuários e das instituições.

Aplicações Clínicas avançadas mesmo através da internet

*onde houver conexão a internet.

Distribuído pela Inovapar, o Clirea ART é um sistema web que trabalha
integrado ao PACS da GE Healthcare para a elaboração dos laudos de imagem.
Para clientes de pequeno porte, ele funciona como um pequeno sistema de
informações radiológicas (RIS), com um completo workflow, com integração
total dos status dos exames. Para instituições de médio e grande porte, o Clirea
ART tem um módulo especial de laudos estruturados integrado ao RIS da GE
Healthcare, configurado para agilizar e padronizar os laudos da instituição.
Seu módulo de worklist pode trabalhar integrado a qualquer HIS, ou mesmo
abrindo o seu próprio atendimento, enviando os dados demográficos do
paciente a todos os equipamentos de imagem. É uma ferramenta compatível
com os requisitos da ONA - Organização Nacional de Acreditação.

Controle e padronização para serviços de Imagem
complexos, Maximização da Eficiência Clínica e Registro de
Dose Real

Business Intelligence (BI)
O WhiteBox é uma plataforma web de Business Intelligence distribuída pela Inovapar e homologada com o RIS da GE
Healthcare, fornecendo vários indicadores para melhorar a gestão da radiologia. Com esses dados, o WhiteBox proporciona
relatórios de produtividade médica, médicos que mais solicitaram exames, tempo médio de cada etapa do processo, além de
dados consolidados por unidades, modalidades, convênios e outros. É a ferramenta que auxilia, de forma fácil e personalizada, a
sua instituição a melhorar os processos e aumentar a produtividade.

