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Press release 
 
09 de Maio de 2019 
São Paulo, Brasil 

Getinge apresenta o que há de mais inovador em 
tecnologia médica na Hospitalar 2019 

A Getinge anuncia hoje que lançará produtos inovadores para o mercado da América Latina 

durante o evento  

“Estamos felizes por compartilhar com nossos clientes tantas inovações na Hospitalar deste ano. 

Lançaremos cinco novos produtos: a máquina de anestesia Flow-c, a mesa cirúrgica móvel Maquet 

Meera ST, o foco cirúrgico PowerLED II, a Lavadora Termodesinfectora Getinge Série-86 Turbo e o 

ventilador para pacientes Neonatais Servo-n com Software de Alta Frequência. Nossos produtos e 

soluções contribuem para que nossos clientes alcancem resultados de alta qualidade, com boa 

relação custo-efetividade e com resultados clínicos cada vez melhores. E é muito importante que os 

clientes na região tenham acesso a estas inovações”, explica Marcio Mazon, Presidente da Getinge 

Latin America.  

Ao visitar nosso estande (#12-120), o público da Hospitalar 2019 terá a oportunidade de ver duas 

salas cirúrgicas completas – uma delas Premium e a outra com soluções de valor comprovado por 

hospitais em toda a região. Na área dedicada às soluções para o Controle de Infecção, será possível 

conhecer a plataforma de serviços Getinge Online e o sistema de rastreabilidade T-DOC, que 

fornece informação em tempo real sobre o fluxo de trabalho, os equipamentos, instrumentais e 

outros materiais.  

A Hospitalar 2019 será realizada de 21 a 24 de maio, em São Paulo – SP (Brasil), e deve receber a 

visita de mais de 85.000 profissionais de Saúde vindos de mais de 50 países. Hoje, o evento é o 

maior do setor de Saúde em toda a América Latina.  

 
Getinge na Hospitalar 2019: 

Os visitantes podem conhecer melhor a Getinge no estande 12 – 120, no Pavilhão Verde do Expo 

Center Norte, em São Paulo-SP, Brasil, entre os dias 21 e 24 de maio de 2019. 
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Para saber mais, clique aqui. 

Contato para a Imprensa: 

Laura Hungria 

Head de Marketing Communications, Getinge Latin America 

Fone: + 55 11 97169 0395    

Email: laura.hungria@getinge.com 

Sobre a Getinge 

Por acreditar que todas as pessoas e comunidades devem ter acesso aos melhores cuidados 

possíveis, a Getinge fornece a hospitais e instituições no segmento de Life Science produtos e 

soluções que os ajudam a melhorar seus resultados clínicos e otimizar seus fluxos de trabalho. Em 

seu portfólio estão incluídos produtos e soluções para cuidados intensivos, procedimentos 

cardiovasculares, salas cirúrgicas, e controle de infecção em hospitais e Life Science. 

Hoje a Getinge emprega mais de 10.000 profissionais ao redor do mundo e seus produtos são 

comercializados em mais de 135 países.  

 

 

 

 

 

https://www.getinge.com/br/events/2019/hospitalar-2019/

