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Press release 
 
16 de Maio de 2019 
São Paulo, Brasil 

Getinge lançará a Mesa Cirúrgica Móvel Maquet Meera ST 
na Hospitalar 2019 

A Getinge anuncia hoje que o novo modelo da família Meera de mesas cirúrgicas móveis 

será lançado no mercado da América Latina durante a feira Hospitalar 2019. 

A Maquet Meera ST é uma mesa universal que acomoda pacientes de todos os tamanhos e é 

adequada para todas as disciplinas cirúrgicas, oferecendo flexibilidade e custo-efitividade para os 

hospitais. Seu ajuste de altura é versátil e garante posicionamento flexível para melhorar o acesso 

ergonômico da equipe. E para os hospitais que realizam cirurgias ginecológicas ou urológicas, a 

Maquet Meera ST é a garantia de que a sala cirúrgica se beneficiará de uma mesa sólida e funcional, 

que apresenta os recursos de que os seus cirurgiões precisam.  

 

“Todas as mesas Maquet Meera incluem a mesma interface das mesas cirúrgicas móveis da 

Getinge para garantir total compatibilidade com os acessórios que nossos clientes já utilizam. Dessa 

forma, a vida útil dos seus investimentos em mesas cirúrgicas é ampliada, bem como a flexibilidade 

de uso dos equipamentos existentes. Isso permite que a Maquet Meera seja integrada facilmente 

ao conjunto de equipamentos cirúrgicos de cada hospital”, diz William Moreno, Gerente de Vendas 

das Soluções de Surgical Workflows na Getinge Brasil.  
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Para ler mais sobre a nova mesa cirúrgica móvel Maquet Meera ST, 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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