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Press release 
 
15 de Maio de 2019 
São Paulo, Brasil 

Getinge lançará o Foco Cirúrgico Maquet PowerLED II na 
Hospitalar 2019 

A Getinge anuncia hoje que o Foco Cirúrgico Maquet PowerLED II será lançado no mercado 

da América Latina durante a feira Hospitalar 2019. 

O Maquet PowerLED II, novo foco cirúrgico da Getinge, traz o que há de mais avançado em 

tecnologia para salas cirúrgicas convencionais e híbridas. Ele oferece iluminação livre de sombras 

e melhora a visualização dos tecidos, colaborando para resultados melhores e elevando a eficiência 

cirúrgica para o nível de excelência. Este novo foco cirúrgico é a evolução da comprovada tecnologia 

Maquet PowerLED, que tem sido utilizada em salas cirúrgicas do mundo todo por mais de uma 

década, e acaba de receber o Red Dot Award 2019 por seu design de alta qualidade. 

 

Entre seus recursos, destacam-se um guia a laser para posicionar fácil e precisamente a cúpula, 

ajuste de campo luminoso para iluminar onde é preciso e uma opção de ‘luz conforto’ que reduz o 

contraste entre o campo cirúrgico iluminado e o entorno na sala cirúrgica, ajudando assim a melhorar 
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a acuidade visual do cirurgião e a reduzir sua fatiga. Para minimizar a contaminação cruzada na 

sala cirúrgica, suas superfícies sensíveis ao toque possuem filtros antibacterianos.  

“Não há ferramenta mais importante em uma sala cirúrgica do que os olhos de um cirurgião. Uma 

luz de alta qualidade e livre de sombras desempenha função crítica para se obter resultado positivo 

para os pacientes. Ela fornece ao cirurgião a possibilidade de enxergar melhor o problema, acessar 

o local desejado e tratar o paciente com segurança. É exatamente por isso que nos esforçamos 

tanto para incrementar a plataforma Maquet PowerLED”, diz William Moreno, Gerente de Vendas 

de Soluções para Surgical Workflows da Getinge Brasil. 

Para ler mais sobre o novo foco cirúrgico Maquet PowerLED II, clique aqui. 

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. 

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.  
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