Sobre a GE Healthcare

gehealthcare.com.br

A GE Healthcare fornece serviços e tecnologias médicas transformadoras que atendem a demanda por
acesso mais amplo a serviços de saúde de melhor qualidade e menor custo. A GE Healthcare trabalha para
fazer a diferença. Com soluções que vão de imagens médicas, software & TI, monitoramento e diagnóstico
de pacientes, até a descoberta de drogas e tecnologias de fabricação biofarmacêutica, ajuda profissionais
do mundo todo a proporcionar saúde de qualidade a mais pessoas. E, desde 2010, produz, em sua unidade
localizada em Contagem (MG), equipamentos médicos em sua primeira fábrica no país.

JB18030BR
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*Os produtos 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.

Cuidados
Maternoinfantis

fototerapia
Cuidados Maternoinfantis
Com a tecnologia desenvolvida pela
GE, podemos ajudá-lo a prestar
cuidados especiais para as mulheres
e seus bebês recém-nascidos. Temos
uma linha completa de produtos de
Obstetrícia, Maternidade e UTI Neonatal
para atender a sua necessidade.

Biliblanket

BilliSoft
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•
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•
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Incubadoras e Berços Aquecidos

Sistema de fototerapia de alta emissão por meio de uma
almofada de fibra óptica;
Uso hospitalar e domiciliar;
Menor estresse para o bebê que pode até mesmo ser
amamentado durante o procedimento.

Fototerapia por LED e fibra óptica;
Atende às exigências da Associação Americana de Pediatria (AAP);
Ideal para uso doméstico;
Fácil posicionamento junto ao bebê.

Lullaby PT2
Giraffe Omnibed
•
•
•
•

Combina todos os recursos de incubadora e berço aquecido em um único
equipamento compacto e móvel;
Um único botão para a incubadora transforma-se em um berço aquecido;
Balança incorporada, umidificação aquecida, O2 servocontrolado e flexibilidade
no acesso ao bebê;

•
•

Flexibilidade e facilidade no manuseio;

Lullaby PT LED

•

Lâmpadas fluorescentes mais duráveis
que as tradicionais;

•

Comprimento de onda efetiva para
degradação da bilirrubina indireta;

•

Zona de conforto.

Intensidade de luz compatível com
protocolos atuais da Associação
Americana de Pediatria (AAP).

•

2. O nome oficial do produto aprovado na ANVISA é
Sistema de Fototerapia Lullaby.

Desenho exclusivo que
combina a excelência
em performance com a
máxima rentabilidade;
Tecnologia LED que oferece
uma durabilidade de até
50 vezes mais que as
lâmpadas CFL.

monitores fetais

Lullaby Warmer1
•
•

Berço aquecido para UTI e centro obstétrico;

•
•
•
•

Ajuste manual e servocontrolado;

h

Calefator do tipo CALROD de Níquel-Cromo com
garantia vitalícia;
Fácil manuseio;
Cronômetro APGAR;
Coluna para acessórios e bandeja para monitor.

1. O nome oficial do produto aprovado na ANVISA é Berço Aquecido Lullaby.

Corometrics 170 Series3

Corometrics 250 CX4

•

•

Giraffe Incubator
•
•
•
•
•

•

Colchão rotacional com 360˚;
Display centralizado para acesso de ambos os lados;
Umidificação e oxigenoterapia avançadas;
Zona de conforto;
Balança incorporada.

h healthymagination

•
•

Monitor maternofetal com capacidade para dois transdutores
de ultrassom, permitindo monitorar a frequência cardíaca
fetal e contratilidade uterina;
Feixe uniforme em toda a profundidade de penetração, o que
reduz a necessidade de um novo exame;
Eletrodos em espiral sem partes metálicas expostas;
Compatível com Central de Monitoração TRIUM CTG on-line.

3. O nome oficial do produto aprovado na ANVISA é Monitor Fetal Corometrics
170 e, dentro desse registro, temos os modelos Corometrics 171, Corometrics 172,
Corometrics 173, Corometrics 174.

•
•

Monitor maternofetal com capacidade para dois transdutores
de ultrassom, permitindo monitorar a frequência cardíaca
fetal e contratilidade uterina, assim como frequência
cardíaca, SpO2 e pressão não-invasiva materna;
Compatível com a Central de Monitoração TRIUM CTG on-line;
Controle de volume independente para boa captação da FC
em gêmeos.

4. O nome oficial do produto aprovado na ANVISA é Monitor Série 250CX Corometrics
e, dentro desse registro, temos os modelos Monitor Fetal Corometrics 259CX e
Monitor Fetal 256CX.

