AIR LIQUIDE BRASIL
Localização: RUA C25
8234 - AV. MORUMBI, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04703-901
Telefone: (11)55098421
E-mail: denise.siqueira@airliquide.com
Quem somos: A Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para
higiene e ingredientes especiais para a saúde. São mais de 1.3 milhão de pacientes atendidos em todo o mundo,
com uma gama completa de soluções para o cuidado continuado, para hospitais, clínicas, laboratórios e para o
tratamento domiciliar. Proteger a vida é o que nos inspira e nos move todos os dias.

ALLIANÇA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
Localização: RUA F27 - EF25
445 - RUA PEDRA GRANDE, PETROLINA, PE, BRAZIL
56306-620
Telefone: (81)986877563
E-mail: rafael@medisaude.ind.br

AMAR
Localização: RUA F34
S/N- RUA ALMIRANTE NELSON FERNANDES, RECIFE, PE, BRAZIL
51030-230
Telefone: (81)986877563
E-mail: amareagir@gmail.com

ABIMO
Localização: RUA D29
1313- RUA AVENIDA PAULISTA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
01311-923
Telefone: (11)32850155
E-mail: rejane.dias@abimo.orh.br
Quem somos: Somos a ABIMO. A principal representante nacional da indústria de produtos e soluções tecnológicas
para a saúde. Existimos para apoiar o desenvolvimento das indústrias de artigos e equipamentos médicos,
odontológicos, hospitalares e de laboratórios em seus desafios de inovação e tecnologia para o mercado brasileiro e
internacional. Sempre atentos às exigências governamentais, jurídicas e regulatórias, orientamos e suportamos os
nossos associados nas suas diversas necessidades de consolidação e expansão de mercado. Trabalhamos para
integrar as indústrias, disseminar conhecimento, informações, tecnologias e na capacitação dos setores em que
atuamos. Suportados pela experiência e a eficiência de parceiros e colaboradores, queremos fazer de você ainda
melhor! Não importa o seu tamanho. Nós estaremos sempre presentes com apoio, desenvolvimento e inovação.

ABRIDEF
Localização: RUA C21
1700- AVENIDA QUEIROZ FILHO, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05319-000
Telefone: (11)43025922
E-mail: rejane.dias@abimo.orh.br
Quem somos: Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, tem como escopo agir como órgão de
representação do setor da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, coordenação, fomento, defesa,
informação, mediação e consulta, promovendo a aproximação dos associados, de forma a incrementar suas
relações comerciais, políticas e promocionais.

ATOS MEDICA
Localização: RUA A18 – B19
1285- ESTRADA DE BELÉM, RECIFE, PE, BRAZIL
01311-923
Telefone: (81)32042688
E-mail: raimundo@atosmedica.com.br
Quem somos: atos médica comercio e representação de produtos médicos hospitalar ltda - EPP. ENDEREÇO RUA DA HORA, 772 - ESPINHEIRO CEP - 52-2-015 RECIFE - PE
CONTATO - JOSÉ RAIMUNDO 99794-3333 A
Atos Medica é uma empresa que trabalha no segmento de equipamentos hospitalares na Região Metropolitana
Recife e está no mercado há 6 anos. Com fornecedores exclusivos e sempre acompanhando as tendências do
mercado mundial. Procuramos oferecer as mais modernas tecnologias com a mais alta qualidade. Buscando
satisfazer às necessidades dos diferentes perfis de nossos consumidores, temos uma ampla linha de produtos das
marcas mais conceituadas.

ATUAL IMPLANTES
Localização: RUA D25
180- RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA, RECIFE, PE, BRAZIL
51020-100
Telefone: (81)34420343
E-mail: comercial@atualimplantescirurgicos.com.br
Quem somos: atuando há mais de 10 anos com as linhas de neurocirurgia e coluna, e agora implementando a linha
de instrumental cirúrgico para todo brasil.

BECARE
Localização: RUA IS06
152- RUA DOUTOR EDUARDO AMARO, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04104-080
Telefone: (11)50814557
E-mail: adm@becaremat.com.br
Produtos: – Be Care SAÚDE com produtos como luvas cirúrgicas, luvas de procedimento, equipos, cateters, entre
outros.
– Be Care PROFISSIONAL com soluções de proteção para o mercado profissional em EPI’s homologadas no
Ministério do Trabalho.

BRASIL 3B SCIENTIFIC
Localização: RUA AA14
92- RUA LANDMANN, JOINVILLE, SC, BRAZIL
89217-420
Telefone: (47)34641818
E-mail: sven.malunat@3bscientific.com
Quem somos: O grupo internacional de empresas 3B Scientific é especializado na produção e na comercialização de
material didático para as ciências naturais e para a formação médica. No local de atividade mais antigo, em
Budapeste na Hungria, já se vem produzindo desde 1819, o faz que a 3B Scientific possua a mais longa experiência
no mercado. A marca registrada 3B Scientific® está representada em mais de 100 países. Graças a um crescimento
constante, 3B Scientific é hoje o número um mundial no mercado da anatomia.

BRASIL VIDA
Localização: RUA B30
0- AVENIDA SANTOS DUMONT, GOIÂNIA, GO, BRAZIL
74672-420
Telefone: (62)39339115
E-mail: comercial@brasilvida.com.br
Produtos: UTI Aérea e Transporte de Órgãos

BRASCON
Localização: RUA B26
3- ROD BR 232, KM 63, POMBOS, PE, BRAZIL
55630-000
Telefone: (81)35361878
E-mail: josecesario@brascongestaoambiental.com.br

BRAND INOVE
Localização: RUA SH12
91- RUA DOUTOR ANICETO RIBEIRO VAREJÃO, RECIFE, PE, BRAZIL
50761-080
Telefone: (81)986801886
E-mail: mbraz10@hotmail.com
Quem somos: Somos a Brand Inove HD, um estúdio de Design, com mais de 20 anos de atuação em Branding e
Design de produtos e embalagens, sediados em Recife, nossos projetos possuem forte caráter inovador e
conceitual, para atender a diversos segmentos. Neste momento, estamos investindo num produto próprio novo,
Mantta Mídia, o display compacto de maior impacto. Um display de piso desmontável, e que cabe em qualquer
ponto de venda. Ideal para troca fácil de comunicação visual, com o uso de manta magnética (ímã).

CENTRAL CIRURGICA
Localização: RUA E06
34- RUA PEREIRA JÁCOME, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
03181-080
Telefone: (11)20763687
E-mail: diretor@centralcirurgica.com.br
Quem somos: Instalada na cidade de São Paulo – SP, iniciamos nossas atividades em 2017, com o objetivo de
atender o mercado hospitalar em sua totalidade, atendendo a todas as especialidades, levando aos nossos clientes
produtos com qualidade, garantia e excelência no atendimento. Nossos instrumentais cirúrgicos são importados,
confeccionados em Aço inox 420 e Titânio autolaváveis, testados, certificados internacionalmente e registrados
devidamente na ANVISA. Possuímos o serviço de assessoria para novos hospitais e reposição de caixas de
especialidades para padronização e desenvolvemos novos produtos de acordo com a necessidade do cliente,
atendendo desta forma de maneira personalizada nosso cliente. Consulte-nos sobre esse serviço.

CELMAT
Localização: RUA BB17
189- AVENIDA JOÃO PEDRO CARDOSO, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04355-000
Telefone: (11)50116691
E-mail: marketing@celmat.com.br
Quem somos: Desde 1992, a Celmat está no mercado de comercialização de equipamentos hospitalares levando
agilidade, precisão, segurança e eficácia aos procedimentos que ocorrem em ambientes hospitalares.

CLEAN MEDICAL
Localização: RUA B14
543- RUA ADELINO DA FONTOURA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04383-050
Telefone: (11)50112595
E-mail: ecommerce@cleanmedical.com.br

CMOS DRAKE
Localização: RUA E15
600- AV REGENTE, NOVA LIMA, PE, BRAZIL
34018-000
Telefone: (31)35473969
E-mail: marlus@cmosdrake.com.br
Quem somos: inovação, pioneirismo e mobilidade para salvar vidas. A cmos drake aposta no alto desempenho dos
seus equipamentos e investe, diariamente, nas tecnologias mais avançadas para apoiar o atendimento médico.

CK CONSULTORES ASSOCIADOS
Localização: RUA B28A
137- RUA CAPITÃO JOSÉ DA LUZ, RECIFE, PE, BRAZIL
50070-540
Telefone: (81)31299102
E-mail: contato@ckconsultores.com.br
Quem somos: A CK Consultores Associados atua, desde 2007, no segmento de consultoria, auditoria, estudo de
viabilidade técnica e econômica e desenvolvimento de projetos especiais no setor de saúde. realizamos o
mapeamento de processos em gestão de contas médicas, atendimento e marcação de consultas, produtividade e
rentabilidade de clínicas e hospitais.

DIET FOOD
Localização: RUA E02
745- AVENIDA JACOBUS BALDI, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05847-000
Telefone: (11)40194022
E-mail: marketing@3albe.com.br
Quem somos: empresa a 19 anos no mercado, atua na área de saneantes como distribuidora dos produtos anios
para os estados de pe e pb, distribui os produtos da linha de esterilização da mack medical, produtos d,royal da
empresa dona medical e trabalhamos na área de nutrição clínica (Abbott/Nestle/Danone) no varejo e nutrição
esportiva.
Produtos: Limpeza e Desinfecção: Detergente Desinfetante de Solo e Superfície e Desinfetante de Alto Nível,
Detergente Enzimático, Limpeza de Instrumentais, Álcool Gel, Central de Materiais e Esterilização, Indicadores
Químicos, integradores Químicos, Biológicos, Liberador de Carga e Bowie Dick, Sistema de Rastreabilidade Etiquetadoras e Etiquetas, Teste de Selagem, Monitores e Indicadores de Limpeza Centro Cirúrgico: Aquecedor de
Endoscópio – Scope, Gestão de Fluidos: Descarte – Solidificador, Monitoramento de Temperatura, Gestão de Fluidos:
Coleta - Sistema de Sucção Descartável, Esponja para Procedimentos Cirúrgicos

DESCARTEX
Localização: RUA A37
253- RUA DOIS DE FEVEREIRO, RECIFE, PE, BRAZIL
52280-572
Telefone: (81)34417221
E-mail: eldon.machado@descartexhmed.com.br
Quem somos: a descartex, especializada na produção e distribuição materiais descartáveis em não tecido (TNT),
estéril e não estéril. Estabelecida há mais de 20 anos no mercado. Atendendo diversos segmentos, como hotéis,
hospitais, distribuidores, fábricas e outros. O nosso maior objetivo é a satisfação dos nossos clientes. Nós seguimos
o BPF como conceito de qualidade. Para isso estamos sempre investindo em novas tecnologias, obtendo assim
produtos mais confiáveis, confortáveis e com um menor preço.

DESIGN KAPITAL
Localização: RUA F26
155, PRAÇA DO ARPOADOR, CAMPINAS, SP, BRAZIL
13104-052
Telefone: (19)992836775
E-mail: rodolfo@designkapital.com.br

DINATEC
Localização: RUA AB14
2140- RUA VALDEMIRO VALASKI, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, BRAZIL
83065-400
Telefone: (41)35958606
E-mail: david@dinatec.ind.br
Quem somos: a Dinatec, líder nacional em fornecimento de gases com a linha usiox 2019 e com inovações
exclusivas como o compressor elegi série globa, l oil less e conceito uptime.
Usiox , moderna tecnologia em soluções no fornecimento de gases onsite & ondemand. Linha dinavac - centrais DE
vácuo do tamanho da necessidade do seu hospital, fabricadas dentro das normas estabelecidas pela anvisa, rdc 50,
nbr 12188 abnt, ce mundial classe 11a, 11b

ENGEPLUS
Localização: RUA IS04
16- RUA H-16, SÃO LUÍS, MA, BRAZIL
65072-820
Telefone: (98)31312100
E-mail: herculano@engeplusinfo.com
Quem somos: na hora de buscar o melhor sistema de gestão hospitalar, pode contar com a excelência, inovação e
eficiência comprovada do sisac hosp, o mais poderoso e completo software da categoria. Desenvolvido pela
engeplus, o sisac new hosp possui a solução tecnológica ideal para hospitais de todos os tamanhos facilita a
eficiência da organização dos processos internos, melhora a qualidade do atendimento e otimiza o fluxo de
informações, integrando todas as áreas da instituição. Surpreenda-se com nosso custo benefício e funcionalidades.

ESSENCIAL CONSULTORIA
Localização: RUA E07
251- AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, RECIFE, PE, BRAZIL
65072-820
Telefone: (81)30714992
E-mail: contato@murtaconsultoria.com.br

EQUIPTECH
Localização: RUA E24
30- RUA OSCAR BERARDO, RECIFE, PE, BRAZIL
50751-020
Telefone: (81)30401779
E-mail: diretoria@equiptechpe.com.br
Quem somos: A Alfamed é a principal indústria brasileira de dispositivos médicos para monitoração de pacientes E
suporte à vida. a alfamed desenvolve soluções em ultrassonografia com o melhor custo-benefício do mercado de
saúde. com a equiptech, representante oficial em pernambuco, A AlfaMed tornou-se um referencial em qualidade e
atendimento ao cliente.

EXXOMED
Localização: RUA C20
2063- RUA GEMINIANO COSTA, SÃO CARLOS, SP, BRAZIL
13569-310
Telefone: (16)33074744
E-mail: tais@exxomed.com.br
Quem somos: desde 2009 no mercado brasileiro, a Exxomed vem se destacando por ser inovadora em todos os
sentidos, começando pelo seu parque fabril e chegando até os produtos. Além disso, contamos com engenheiros
das mais respeitadas universidades do país, a Universidade de São Paulo e a UFSCAR. Hoje nos destacamos por ser a
primeira empresa na América Latina a lançar um equipamento de shaver com comando de mão, concorrendo
diretamente com os equipamentos importados. E somos a única de artroscopia no Brasil que desenvolve, fabrica e
comercializa os eletrodos bipolares/plasma, nos colocando entre as 10 companhias do mundo que dominam esta
tecnologia, hoje utilizada em todos os procedimentos artroscópicos.” Onofre Rodrigues Neto CEO

F&R
Localização: RUA C18
2063- RUA FRANCISCO ALVES, RECIFE, PE, BRAZIL
50070-490
Telefone: (81)34232022
E-mail: rubensjr@frpe.com.br
Quem somos: A F&R Produtos Médicos oferece soluções completas em produtos para cirurgia cardíaca,
hemodinâmica, equipamentos para cardiologia, centro cirúrgico e UTI. Agregamos ao nosso trabalho uma equipe
especializada e homologada na prestação de serviços técnicos.

FILIMAX
Localização: RUA A25
677- RUA CARLOS GOMES, RECIFE, PE, BRAZIL
50720-135
Telefone (81)30321451
E-mail: filimax@filimax.com.br
Quem somos: soluções em pesagem em balanças eletrônicas. Balanças médico-hospitalar com comercialização e
assistência técnica credenciada ao órgão metrológico.

FOKKUS
Localização: RUA C14
68- BRASÍLIA, DF, BRAZIL
70680-600
Telefone 6133433533
E-mail: fokkustrade.simone@hotmail.com
Quem somos: A empresa Fokkus Trade Hospitalar Ltda, atuante em todo território nacional, oferecemos Monitores
Multiparamétricos, Oximetros de Pulso, Camas eletrônicas e/ou manuais, poltronas reclináveis, bisturi eletrônico,
canetas descartáveis e/ou reusáveis , diversos produtos, equipamentos, descartáveis, consumíveis para atender sua
demanda, tanto no setor privado e público. Teremos satisfação em atender pessoalmente, agende conosco via fone
(61) 3343-3533. Um de nossos Representantes lhe atenderá seja para venda, manutenção ou locação

GALENUS
Localização: A15
367 RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, RECIFE, PE, BRAZIL
50050-245
Telefone (81)988227642
E-mail: oswaldo@peinfo.com.br
Quem somos: Galenus sistema de gestão de clinicas

GASWIDE
Localização: RUA C22
400- RUA FELIZARDO FORTES, BRASÍLIA, DF, BRAZIL
21031-160
Telefone: (21)22608724
E-mail: vitor@gaswide.com
Quem somos: A Gaswide Cilindros é o maior importador e distribuidor nacional de cilindros de alumínio e aço de
alta pressão para aplicações medicinais.É uma empresa especializada na comercialização de cilindros para gases do
ar, tendo seus sócios atuando no ramo há mais de 36 anos. Atua há 4 anos como distribuidor exclusivo do maior
fabricante de cilindros de alumínio do mundo, a Luxfer Gas Cylinders. A Gaswide Cilindros atua em todo o Brasil e
América do Sul, atendendo diferentes perfis de clientes como empresas revendedoras de equipamentos médicohospitalares, hospitais, clínicas, montadoras de ambulâncias, Homecares, etc. A Luxfer Gas Cylinders é uma
empresa anglo-americana, fundada em 1897 e criadora da tecnologia de alta pressão em cilindros de alumínio.
Desde sua criação está na liderança mundial no segmento, atendendo todas as multinacionais produtoras de gases
presentes no mercado brasileiro e internacional.

GIGANTE
Localização: RUA DE22
400- RUA MARTINS PENA, RIBEIRÃO PRETO, SP, BRAZIL
14080-620
Telefone: (16)39691000
E-mail: gcomercial@gigante.com.br
Produtos: incubadora neonatal, berço aquecido, berço para rn, carro de emergência, radiômetro, capacetes para
oxigene terapia, cadeiras e colunas para oftalmologia, cadeira para ginecologia, dermatologia, otorrinolaringologia,
maca cirúrgica, estufa de esterilização e secagem, estufa de cultura bacteriológica, aspirador cirúrgico, nebulizador
hospitalar.

GLOBALTY
Localização: RUA C31
555- RUA SÃO JORGE, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRAZIL
09530-250
Telefone: (11)35137801
E-mail: camila.machado@globalty.com.br
Quem somos:

GRUPO KSS
Localização: RUA F18

117, RUA CASTRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, BRAZIL
83010-080
Telefone: (41)33822066
E-mail: kss@grupokss.com.br

GW SAÚDE
Localização: RUA SRS06
314, RUA ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CANOAS, RS, BRAZIL
92030-440
Telefone: (51)30775648
E-mail: rafael@gwsaude.com.br
Quem somos: Com mais de duas décadas de atuação na área da saúde, nossa equipe é composta por Consultores
altamente qualificados, com experiência em mais de 200 Instituições de saúde em diversos estados brasileiros.
Nosso compromisso é quebrar o paradigma de que hospital é mera “entidade beneficente”. Deve ser visto como
uma empresa, e precisa ser sustentável e rentável, mas sem perder o foco em seus compromissos e
responsabilidades sociais. Seja na gestão estratégica, na assistência ao paciente ou nos processos de apoio, estamos
preparados para apoiar sua instituição nas melhores práticas organizacionais.

HLBF
Localização: RUA E29
2189, ESTRADA DOS REMÉDIOS, RECIFE, PE, BRAZIL
50770-120
Telefone: (81)31255330
E-mail: elkesimone@hotmail.com
Quem somos: Nossa empresa é representante dos produtos BARRFAB (mesa e foco cirúrgico); K-TAKAOKA
(aparelho de anestesia, ventilador pulmonar e aspirador cirúrgico); LINET (cama hospitalar); LIFEMED (bomba de
infusão); EDAN (colposcópio e cardiotocógrafo) e VINNO (ultrassom).

HUFFIX
Localização: RUA AB16
408- RUA ALAGOAS, SANTANA DE PARNAÍBA, SP, BRAZIL
06530-245
Telefone: (11)56279046
E-mail: marketing@huffix.com.br
Quem somos: Huffix é uma das mais conceituadas empresas de mobiliário, que oferece soluções para otimizar
espaço, aumentar a capacidade de armazenamento e melhorar a produtividade em hospitais e demais ambientes
corporativos. Por sua capacidade técnica e eficiência produtiva, alcançou a marca de mais de 4000 instalações,
reunindo em seu portfólio clientes dos setores público e privado, dos mais variados perfis e segmentos.

IDEA
Localização: RUA SH05
24, ESTRADA DOS REMÉDIOS, RECIFE, PE, BRAZIL
51021-110
Telefone: (81)997340158
E-mail: contato@id3a.com.br
Produtos: oferecemos soluções de desenvolvimento de produtos para que empresas que trabalham com
hardware - principalmente na área de IoT e Healthtech - possam lançar o seu produto no mercado de
maneira mais ágil e acessível.
Quem somos: A Idea conecta a demanda das empresas com os makers mais qualificados para o desenvolvimento
de seus produtos físicos. A partir da demanda do cliente, formamos times multidisciplinares para o
desenvolvimento de soluções altamente personalizadas, contemplando todas as etapas do desenvolvimento do
produto: desde consultorias para ideação, modelagens 2D e 3D, até simulações computacionais, prototipagem e
direcionamento para fabricação em escala.

INDUSBELLO
Localização: RUA BB15
171, RUA TEREZA DE SOUZA, LONDRINA, PR, BRAZIL
86042-390
Telefone: (43)33788300
E-mail: marketing@indusbello.com.br

INTERLAB
Localização: RUA SH15
80, AVENIDA SENADOR JOSÉ AUGUSTO, BELO HORIZONTE, MG, BRAZIL
30575-847
Telefone: (31)37892701
E-mail: info@interlabdesarrollos.com
Quem somos: Empresa dedicada ao desenvolvimento de software com 13 anos de atuação nos mercados da
Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e região. O sistema registra cada uma das etapas do processo de esterilização, e
com a identificação dos materiais com códigos datamatrix conseguimos a rastreabilidade total dos materiais
processados na CME, garantindo a segurança do paciente e o controle patrimonial.

JATOBARRETTO
Localização: RUA A31
117, RUA GREGORIO JUNIOR, RECIFE, PE, BRAZIL

50720-742
Telefone: (81)30385113
E-mail: wilson@jatobarreto.com.br
Quem somos: A Jatobarretto chega ao mercado com a finalidade de atender a seu cliente, suprindo, com eficiência
e profissionalismo, suas necessidades. Após extensa análise de mercado, constatou-se a escassez de empresas com
a capacidade de oferecer tudo em um só lugar a preços competitivos. Desde materiais de limpeza a materiais de
construção, passando por materiais de expediente, hidráulica, elétrica, epi, ferramentas e muitos outros. Nos
consolidamos por meio de gestão plena de juventude, com o dinamismo, o comprometimento e a cumplicidade de
nossos colaboradores. Visamos atender, satisfazer e superar as expectativas dos clientes, sem deixar de lado o
treinamento e a capacitação para o uso consciente dos recursos, a fim de reduzir cada vez mais o desperdício e os
danos ao meio ambiente.

JOÃOMED
Localização: RUA B16
406, RUA WILSON LOIS KOEHLER JÚNIOR, CURITIBA, PR, BRAZIL
81630-280
Telefone: (41)21084545
E-mail: janaina@joaomed.com.br
Quem somos: Empresa joãomed atua na importação e distribuição de produtos para Saúde .

KESA
Localização: RUA CD10/11
145, RUA JOSÉ HIGINO, RECIFE, PE, BRAZIL
50610-340
E-mail: josineide@kesa.com.br
Quem somos: atua há 30 anos no seguimento de venda e manutenção de produtos hospitalares em alagoas e
Pernambuco. Possui em seu portfólio ventiladores mecânicos, monitores multiparamétricos, oxímetros de pulso,
focos e mesas cirúrgicas, berços aquecidos, incubadoras, bombas de infusão, camas hospitalares, analisadores e
simuladores, entre outros.

KIT LIVRE
Localização: RUA H39
117, RUA DAS PETÚNIAS, SÃO JOSÉ, SP, BRAZIL
12224-240

Telefone: (12)39123494
E-mail: contato@kitlivre.com
Quem somos: livre soluções em mobilidade

KED TECNOLOGIA
Localização: RUA SRS07
6681 AVENIDA IPIRANGA, PORTO ALEGRE, RS, BRAZIL
90619-900
Telefone: (51)33686242
E-mail: projetos@ked.com.br
Quem somos: Empresa desenvolvedora de soluções inovadoras utilizando RFID e IoT, atuando nos mercados da
saúde, indústria, varejo logística e serviços.
Estamos localizados no coração da inteligência do Rio Grande do Sul, dentro do Parque Tecnológico Tecnopuc.

LOCMED HOSPITALAR
Localização: RUA B18
1719, AVENIDA SANTOS DUMONT, FORTALEZA, CE, BRAZIL
60150-160
Telefone: (85)30332727
E-mail: andre@locmed.com.br
Quem somos: atuando no mercado de locação e venda de equipamentos médico-hospitalares desde 2001, a
Locmed é uma empresa em constante evolução e comprometida em oferecer os melhores produtos e serviços aos
seus clientes. Para isto, investe em novas tecnologias e conta com uma equipe qualificada e preparada para atender
com respeito, atenção e cordialidade as demandas de cada cliente. Além de estar presente nos principais hospitais
da Região Nordeste, a Locmed destaca-se na locação e venda de produtos para Home Care, tendo como principal
premissa de trabalho a melhoria da qualidade de vida dos seus assistidos, oferecendo equipamentos de última
geração e dando todo o suporte e acompanhamento necessário. Desta forma, tornou-se referência no segmento e
oferece as melhores soluções para ventilação mecânica invasiva e não-invasiva, oxigeno terapia, apneia obstrutiva
do sono, home care, terapia respiratória, ortopedia e muito mais. A Locmed é uma empresa em plena expansão e
ampliação da sua área de atuação, abrindo constantemente novas frentes de trabalho e levando seu portfólio de
produtos e serviços para novas regiões. Atualmente está presente em 5 Estados (Ceará, Piauí, Maranhão,
Pernambuco e Paraíba) e com planos de expansão para outras regiões no curto prazo. Esse crescimento é alicerçado
na responsabilidade socioambiental, trazendo a ética como prioridade em sua gestão de negócios e desenvolvendo
uma série de ações com seus colaboradores e comunidade, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida
em todos os locais onde atua. A Locmed também é Distribuidora e Assistência Técnica a nível nacional, homologada
a philips, Com uma equipe capacitada, formada por engenheiros e técnicos especializados, a Locmed é apta para
oferecer a melhor assistência para toda a linha de equipamentos de Oxigeno terapia, Ventilação Mecânica e Terapia
do sono, em todo o território nacional. Como consequência do seu modelo de gestão, a Locmed foi premiada pelo
Great Place to Work® como uma das Melhores Empresas para se trabalhar do Ceará por dois anos consecutivos,
2016 e 2017, e é uma das Melhores Empresas do Brasil para se trabalhar no segmento de Saúde - Indústrias e
Serviços. Tudo isso faz da Locmed a excelente empresa que é. Destacando-se no mercado por seus valores e
qualidade nos serviços, assim, a Locmed continua avançando na construção da sua história de sucesso.

L & C COMERCIO

Localização: RUA A21- A19
200, RUA ALUÍZIO DE AZEVEDO, RECIFE, PE, BRAZIL
52100-090
Telefone: (81)34239882
E-mail: leonardotgrassi@hotmail.com

MAJLAB
Localização: RUA IS01
847, RUA NICARÁGUA, CURITIBA, PR, BRAZIL
82510-170
Telefone: (41)33562736
E-mail: rafael@majlab.com.br
Quem somos: MajLab – Desde 1995 somos especializados em serviços de metrologia, nosso escopo é acreditado
pela CGCRE INMETRO para Pressão, Vácuo, Temperatura, Umidade, Micropipetas e Vidraria. Conheça nossa linha de
produtos de metrologia Valley GT. Summit1 – Soluções sustentáveis para empresas. Software para gestão de
equipamentos e serviços. Design voltado para área de marketing e mídias sociais.

MEDICAL MERCANTIL
Localização: RUA D10
3158, AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE, PE, BRAZIL
52010-040
Telefone: (81)32166161
E-mail: elizete@medical-pe.com.br

MEDICAL
Localização: RUA D10
3158, AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, RECIFE, PE, BRAZIL

52010-040
Telefone: (81)32166161
E-mail: elizete@medical-pe.com.br

MEDILAUDO
Localização: RUA AB22
1083, RUA BORGES LAGOA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04038-032
Telefone: (11)50836277
E-mail: comercial@medilaudo.com.br
Quem somos: a medilaudo é uma telerradiologia (central de laudos a distância). Agilidade no diagnostico com
laudos em até 02 horas, plantão 24 horas (inclusive finais de semana e feriados), todas as especialidades reunidas
em um só lugar, redução de custos, armazenamento de imagens , suporte de t.i. , e maior oferta de serviços para
hospitais e clínicas. A sua telerradiologia onde e quando você precisar.

MEDITRON
Localização: RUA IS05
99, RUA ALEXANDRE FINTA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05850-090
Telefone: (11)55117452
E-mail: ana.financeiro@meditron.com.br
Quem somos: Meditron/Medsupply é um grupo brasileiro dedicado ao desenvolvimento, produção e
comercialização de equipamentos médicos, com ênfase nas áreas de Eletroencefalografia, polis sonografia e
Audiologia. Atuando há 40 anos no mercado e pioneira na fabricação de Eletroencefalógrafo, a empresa destaca-se
pela alta qualidade dos produtos e serviços aplicados à saúde.

MEDIX BRASIL
Localização: RUA E21
1791, RUA PARANÁ, CASCAVEL, PE, BRAZIL
85812-010
Telefone: (45)30394242
E-mail: celmar@medixbrasil.com.br

MOVEIS ANDRADE
Localização: RUA DE18
QD 110, AVENIDA UNIÃO, APARECIDA DE GOIÂNIA, GO, BRAZIL 74930-600
Telefone: (62)35882646
E-mail: dayaraandrade@andradehospitalar.com.br

Produtos: móveis hospitalares com predominância em metal como: cama, berço, carro maca, cama para
parto, poltronas entre outros móveis menores.

MIAKI
Localização: RUA A17
1260, AVENIDA HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, BRAZIL
09850-300
Telefone: (11) 47623033
E-mail: marketing@miaki.com.br
Quem somos: A Miaki desenvolveu uma linha de revestimentos sem juntas ideais para ambientes hospitalares e
clínicos. Com ótima resistência mecânica, química, térmica, impactos, abrasão e sobrecargas, mantém a segurança
e estética necessária. Soluções que atendem as exigências da ANVISA, os revestimentos monolíticos são de fácil
limpeza e manutenção e possuem rodapé abaulado integrado ao piso, eliminando cantos vivos onde acumulam
sujeiras e microrganismos.

NAJA
Localização: RUA D16
300, AV. DOM LUIS, FORTALEZA, CE, BRAZIL
60160-230
Telefone: (85)31331353
E-mail: neerlane.teles@najasolucoes.com.br
Quem somos: A Naja Soluções é um grupo que desenvolve ferramentas inteligentes de gestão na área de saúde e
que tem como diferencial oferecer um conjunto de benefícios que dão tranquilidade e confiança ao cliente,
otimizando a sua rotina diária. Com 18 anos de experiência na área de saúde, a Naja Soluções apresenta a solução
ideal para a gestão do seu negócio, abrangendo desde consultórios médicos até grandes hospitais e clínicas de
imagem

NEOS INDUSTRIA
Localização: RUA BA17
520, RUA FRANCISCO LOBO, BELO HORIZONTE, MG, BRAZIL
30280-080
Telefone: (31)37898600
E-mail: neos@neos.ind.br
Quem somos: Empresa especializada em engenharia clínica, que desenvolve e fabrica analisadores e simuladores
para testes e ensaios em equipamentos médicos.

NEWMED
Localização: RUA F10
1507, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, OLINDA, PE, BRAZIL

53030-010
Telefone: (81)32416297
E-mail: comercial@newmedequipamentos.com.br
Quem somos: A NEWMED EQUIPAMENTOS é uma empresa que atua no ramo de vendas, locação e manutenção de
produtos médicos e hospitalares. Oferecemos instrumentos, equipamentos, móveis e acessórios na linha médica
cardiológica e em outras especialidades. Estamos construindo uma marca forte e uma base de clientes
diferenciados oferecendo um sortimento abrangente de produtos e qualidade no atendimento ao cliente, através
de nossos atendentes e website, com fornecedores altamente qualificados.

NORDESTE MEDICAL
Localização: RUA E17
155, AVENIDA VINTE DE JANEIRO, RECIFE, PE, BRAZIL
51030-160
Telefone: (81)33147035
E-mail: luciano.kolbe@nordestemedical.com.br
Quem somos: fundada em 2014, a NORDESTE MEDICAL é uma empresa que atua no mercado dos Estados do
Pernambuco e Paraíba. Com uma estrutura definida e profissionais qualificados com ampla bagagem no mercado
médico-hospitalar, nos preocupamos sempre em conquistar a confiança de nossos clientes através da integração de
todos os envolvidos no processo, em busca da melhoria continua no atendimento de modo a agilizar toda e
qualquer informação dentro de nossa empresa. Trabalhando sempre com muita ética, respeito e transparência,
buscamos proporcionar aos Pernambucanos e Paraibanos a possibilidade de adquirir soluções que irão suprir suas
necessidades. Nosso foco consiste na venda e pós-venda de equipamentos e produtos médico-hospitalares e de
estética voltados para hospitais, clínicas, postos de saúde, consultórios médicos e odontológicos.
A Nordeste Medical é a representante exclusiva em assistência técnica e calibração das marcas que representam
em sua região. E o mais importante, é que tudo isso é feito com excelência por uma equipe comprometida em fazer
o melhor pelo cliente tornando a Nordeste Medical uma grande parceira da saúde. A nossa equipe é formada por
profissionais com vasta experiência em suas áreas de atuação, todos treinados internamente e pelas fábricas para
atender com excelência todos os profissionais da área de saúde. Nosso laboratório de Assistência Técnica é
composto de instrumentos e equipamentos aferidos e rastreáveis, de acordo com exigências e Normas da Vigilância
Sanitária e ANVISA.

ONA
Localização: RUA A14
986, AV. BELA CINTRA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
01415-002
Telefone: (11)31213232
E-mail: elaine.lacerda@ona.org.br
Quem somos: ONA - Organização Nacional de Acreditação
A ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - ONA é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos que
certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente.
Nossa metodologia é reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health Care), associação parceira
da OMS e que conta com representantes de instituições acadêmicas e organizações de saúde de mais de 100 países.

ORTHOPAUHER

Localização: RUA B10/B12/C11
94, RUA BANDEIRANTE, RECIFE, PE, BRAZIL
50770-460
Telefone: (81)30409090
E-mail: luizhenrique@orthopauher.com
Quem somos: Fundada em 1995, a Ortho Pauher completa 23 anos de liderança, sucesso e conquistas. Pioneira na
fabricação de produtos ortopédicos de silicone e gel polímero, sempre se destacou pela qualidade e tecnologia
aplicada nos seus produtos. Pode-se destacar primeiramente, a qualidade da matéria-prima que é formulada em
laboratório próprio, pois tal combinação exclusiva compreende apenas o uso de substâncias com altíssimo grau de
pureza. Por isso, consta em todas as embalagens dos produtos Siligel a composição Q.S.P. 100% Silicone”, que é a
garantia de adquirir um produto não alérgico e composto com o mais puro silicone; sem adição de catalizadores
que podem ser nocivos à saúde. A preocupação e o respeito à anatomia dos pés e outras partes do corpo fazem dos
produtos Ortho Pauher o suporte ideal para processos de reabilitação ou mesmo conforto. Tais verificações são
resultados da realização de estudos e testes em nosso laboratório que abrangem não apenas os produtos
ortopédicos, como igualmente toda a linha de podologia.

PADRÃO MÉDICA HOSPITALAR
Localização: RUA D23
308, RUA FLORIANO PEIXOTO, RECIFE, PE, BRAZIL
50020-060
Telefone: (81)32029998
E-mail: acallou@padranet.com.br

PANASONIC
Localização: RUA C13
277, AVENIDA DO CAFÉ, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04311-000
Telefone: (11)38894242
E-mail: toledo.rubens@br.panasonic.com
Produtos: Há 50 anos no Brasil, hoje a Panasonic opera com três unidades fabris e um escritório comercial. Além da
produção de TVs, eletrodomésticos, aparelhos AV automotivo, pilhas e baterias, importamos e comercializamos
soluções completas (Turn Key) de segurança, eficiência energética, comunicação empresarial, broadcasting,
projetores, além de desenvolver soluções de digital signage, projetos de áudio e vídeo e soluções industriais.
Quem somos: A Panasonic Business apresentará na Hospitalmed 2018 soluções de climatização que oferecem
eficiência energética a seus clientes. Soluções essas que ajudam na redução do consumo de energia elétrica em até
90% e consequentemente entrega redução de custos fixos para hospitais. Entregamos seguramente climatização

24/7, com baixo ruído e ecologicamente correta. Além disso, também apresentaremos soluções diferenciadas em
comunicação empresarial para o segmento.

PCI GASES DO BRASIL LTDA
Localização: RUA AA16
5111, RUA ANNE FRANK, CURITIBA, PR, BRAZIL
81730-010
Telefone: (41)32870581
E-mail: patricia@pcigases.com.br

PORTAL DO MEDICO
Localização: RUA SRS10
760, AV BENJAMIN CONSTANT, LAJEADO, RS, BRAZIL
95900-106
Telefone: (51)37486997
E-mail: comercial@portaldomedico.com
Quem somos: o maior marketplace da área da saúde na américa latina

PURIFIQUE RECIFE
Localização: RUA A38
253- RUA MONTE CASTELO, RECIFE, PE, BRAZIL
50050-310
Telefone: (81)31321317
E-mail: contato@abridef.org.br
Quem somos: somos uma franquia da purific, maior fabricante de purificadores de água, para beber, do brasil.
Vendemos e instalamos purificadores de água, para uso doméstico e comercial. entre Os nossos principais clientes
estão: clínicas; hospitais; consultórios; hotéis; colégios; escolas; lojas; condomínios; residências; bancos; etc...

QUIMYLIFE
Localização: RUA A36
98, RUA DOUTOR VICENTE FERREIRA, RECIFE, PE, BRAZIL
50710-250
Telefone: (81)32493986
E-mail: quimylife@gmail.com
Quem somos: A QUIMY LIFE Distribuidora de material de higiene e limpeza, foi fundada em 2013, tem se destacado
no setor por oferecer produtos de qualidade e atendimento qualificado, levando sempre em conta a satisfação do
cliente. Isso se dá devido a fatores como uma parceria sólida com seus fornecedores e investimentos na capacitação
de seus colaboradores.

RADIUM TECNOLOGIA
Localização: RUA BC22
197, RUA GENERAL ABREU E LIMA, JABOATÃO, PE, BRAZIL
54400-410
Telefone: (81)34277368
E-mail: financeiro@radiumtecnologia.com.br

REVISTA HOSP
Localização: RUA F24
331, RUA GOMES FREIRE, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
05075-010
Telefone: (11)38554255
E-mail: monica@ess.com.br
Quem somos: Hosp: Revista nacional de informação e orientação técnica sobre máquinas, equipamentos, produtos
e serviços para o setor de saúde.

SAFE SUPORTE A VIDA
Localização: RUA C12
73, RUA GERVÁSIO CAMPELO, RECIFE, PE, BRAZIL
50720-180
E-mail: andre@safesolucoes.com.br
Quem somos: Safe suporte à vida comércio de equipamentos médico-hospitalares. Representante oficial das
marcas mindray, cardinal health, mortara, conmed, devant care, fluke, hill-rom, welchallyn e bojin.

SAMTRONIC
Localização: RUA C17
162, RUA VENDA DA ESPERANÇA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04763-040
Telefone: (11)22447750
E-mail: marketing.sp@samtronic.com.br
Quem somos: Líder brasileira no segmento, a Samtronic tem seu foco na produção e comercialização de sua vasta
linha de produtos direcionados à terapia de infusão.
A Samtronic conquistou sua posição no mercado devido a seu constante investimento em qualidade, pesquisa e
desenvolvimento, visando suprir as necessidades dos hospitais brasileiros e internacionais.
Com rigoroso sistema de gestão da qualidade, comprometida com a excelência dos equipamentos fornecidos ao
mercado e atendendo às normas dos órgãos reguladores nacionais e internacionais, a Samtronic garante o correto

direcionamento e aplicação dos seus produtos graças a sua equipe de pré e pós-vendas altamente capacitada.
Certificações: BPF (Boas Práticas de Fabricação) / ABNT NBR ISO 9001:2008
Produtos: Bombas de infusão linear, rotativa, bombas de seringa, bomba elastomérica, equipos descartáveis,
sistema de sucção, pedestal multi-tarefa, monitor de sinais vitais, seringas, desfibriladores, DEA, Eletrocardiógrados,
analisadores e simuladores de pacientes

SQUARE COMMERCE
Localização: RUA E01
625, RUA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS, MACEIO, AL, BRAZIL
57036-001
Telefone: (82)30131555
E-mail: alberto.fileppi@squarecommerce.com
Quem somos: dificultam a limpeza, até os menores onde a retirada de resíduos somente é possível pelo jato de
jato, excelente no auxílio do pré-preparo de legumes, frutas e verduras. Economia de até 70% no consumo de água,
alcance em toda área na bancada de trabalho Estoque em São Paulo Ajuda na remoção de resíduos Higienização
dos alimentos e utensílios de cozinha, Modelos específicos para diferentes cozinhas, Entrega imediata
Recomendado pela vigilância sanitária GARANTIA DE 10 ANOS

SAÚDE CARD MAIS
Localização: RUA LH06 - SC01

Rua Antônio lumack do monte, RECIFE, PE, BRAZIL
51020-350
Telefone: (81)33254890
E-mail: planejamento@gpebrasil.com.br
Quem somos: O Cartão Pré-pago Saúde Card Mais, chegou em Pernambuco com o objetivo de
estabelecer uma parceria excelente com você Profissional de Saúde.
Somos uma empresa focada em atender uma demanda significativa entre os usuários do SUS e dos planos de saúde.
Com o o Saúde Card Mais você não precisa mais do plano de saúde para garantir seu atendimento e ainda pode
contar com a agilidade e rapidez no recebimento dos nossos serviços.

SEGUROS UNIMED
Localização: RUA D31
366, ALAMEDA MINISTRO ROCHA AZEVEDO, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
01410-901
Telefone: (11)32659071
E-mail: josereis@segurosunimed.com.br
Quem somos: A Seguros Unimed é uma empresa cooperativista especializada em oferecer soluções às cooperativas
e ao mercado em geral. Com 28 anos no mercado, atua nacionalmente nos segmentos de Saúde, Odontologia, Vida,
Previdência Privada e, mais recentemente, nos Ramos Elementares. Possui 6 milhões de clientes, 1,2 mil
colaboradores e 22 escritórios regionais. Em 2017, registrou faturamento consolidado de R$2,92 bilhões e,

atualmente, administra uma carteira total de investimentos de R$3,44 bilhões, sendo R$2,05 bilhões em fundos de
previdência privada

SISMATEC
Localização: RUA F12

1614, Rua omilio monteiro soares do monte, CURITIBA, PR, BRAZIL
81030-001
Telefone: (41)32135900
E-mail: monique@managergrupo.com.br

SUPPORTCARE
Localização: RUA D30

136, rua doutor sabino pinho, RECIFE, PE, BRAZIL
50610-380
Telefone: (81)34455582
E-mail: leopoldino@supportcare.com.br

TALGE
Localização: RUA C15
1570, rua João tomaz pinto, ITAJAÍ, SC, BRAZIL
88313-045
Telefone: (47)32289411
E-mail: financeiro@talge.com.br
Quem somos: Sabendo da importância de acessórios descartáveis em hospitais e estabelecimentos da área da
saúde, a TALGE desenvolveu uma linha de produtos para os profissionais da saúde, prezando pela excelência dos
materiais.

TRANSFORM
Localização: RUA E26
141, RUA CAMACAM, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
88313-045
Telefone: (47)32289411
E-mail: joliveira@transform.ind.br
Produtos: Eletrocardiógrafos, Desfibriladores, Cardioversores, Monitores Multiparamétricos e Carros de parada,
medicamentos e transporte.

TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
Localização: RUA D15
33, AV. MARIA ESTELA, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
41800-010
Telefone: (11)23351000
E-mail: licitacao@transmai.com.br
Quem somos: Transmai investe em inovação e tecnologia, lançando vários produtos O bisturi eletrônico
microprocessado BP-100D, com controle totalmente digital, é um dos destaques da Transmai nesta edição da
HospitalMED. O equipamento possui exclusivo método master pulse (opcional) para uso de dermato e endo,
sinalização audiovisual, saídas totalmente isoladas e teclas blindadas e à prova de líquidos. É o único em sua
categoria com alça de transporte e sistema para fixar em macas. Oferece três tipos de correntes: corte puro, blend
e coagulação. Já o cardioversor bifásico portátil DX-20 colorido, com bateria interna, permite ao médico, de forma
extremamente simples, analisar, carregar e aplicar um choque eficaz em menos de oito segundos.
“A Transmai vem investindo em inovação e tecnologia, produzindo e lançando um número considerável de
equipamentos, gerando uma excelente perspectiva de crescimento”, ressalta Mauro Tonucci, diretor geral.
A principal estratégia para auxiliar nos negócios é justamente o lançamento de vários produtos com tecnologia de
última geração e design moderno, sem perder a principal característica da marca, que é manter a melhor relação
custo x benefício do mercado brasileiro.

TECLABEL
Localização: RUA F04
76, RUA PTOLOMEU, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
04762-040
Telefone: (11)21829400
E-mail: marketing@teclabel.com.br

TOP SAÚDE
Localização: RUA A23
16, RUA FREI CANECA, PAULISTA, PE, BRAZIL
53443-100
Telefone: (81)984813790
E-mail: samuelcedroseguros@gmail.com
Quem somos: A Top Planos de saúde conta com os melhores Consultores do mercado, focados em Planos de saúde
e planos odontológicos. Prestamos consultoria para planos individuais, coletivos por adesão e empresariais. Para
nós é uma satisfação poder ajudar a cada segmento de plano de saúde, a escolher os melhores planos, os melhores

benefícios com o melhor preço. Nascemos para prestar consultoria na análise, contratação de benefícios e
assistência ao cliente. Planos de saúde que Comercializamos: Amil, Bradesco, hapvida, unimed e sulamérica.

TOTH LIFECARE
Localização: RUA SRS02
6681, AVENIDA IPIRANGA, PORTO ALEGRE, RS, BRAZIL
90619-900
Telefone: (51)33541101
E-mail: alano@tothtecnologia.com.br

UP MOBILE
Localização: RUA SH04
97, RUA IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS, RECIFE, PE, BRAZIL
51011-530
Telefone: (81)996515405
E-mail: alcione.cabral@upmobile.com.br

ULTRAMEGA
Localização: RUA D13
386, RUA AUGUSTO LIMA, CAMARAGIBE, PE, BRAZIL
54792-340
Telefone: (81)21388800
E-mail: administrativo@ultramega.com.br
Quem somos: a ultramega distribuidora hospitalar é uma distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares
situada em aldeia, Camaragibe/Pernambuco. É referência no segmento e se destaca no ramo de distribuição e,
também, nas áreas sociais e socioambientais que está diretamente envolvida. Em uma área de 5 hectares, foi
idealizada a partir de um sonho que se firmou através de uma parceria familiar. Com uma história de inovação,
conquistas e superação, o reconhecimento é, acima de tudo, resultado da satisfação dos clientes, da dedicação dos
colaboradores e da parceria dos fornecedores.

VEGA CONSULTORIA
Localização: RUA SRS08
87, RUA DONA LAURA, PORTO ALEGRE, RS, BRAZIL
90430-091
Telefone: (51)33330943
E-mail: simone@vfr.com.br

VFR SISTEMAS

Localização: RUA D28
307, RUA PROFESSOR OTÁVIO DE FREITAS, RECIFE, PE, BRAZIL
52041-120
Telefone: (81)30521065
E-mail: manoeltomas@hotmail.com
Produtos: controle de qualidade, controle de qualidade interna para laboratórios
Gerenciador de exames, ferramenta de gerenciamento de processos para a microbiologia
interfaceamento de exames remotos, gerenciador de interface que permite a validação de resultados de maneira
integrada com o sistema de interface amento.
Modulo de soroteca, controle e gerenciamento do armazenamento de amostras laboratoriais
Visualizador de exames urgentes, painel de alerta para controle do tempo de entrega de exames laboratoriais
projetos especiais, elaboração de produtos sob encomenda utilizando diversas especificações e padronizações para
a área da saúde, projetos de integração de equipamentos de dispensação eletrônica, unitarização e envasamento
com sistemas de gestão hospitalar, entre outros.

