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Missão Corporativa 

 
  Aprimorar e melhorar a expectativa e a qualidade de vida coletiva e 
     individual da população.  

 
  Facilitar o desenvolvimento de produtos médicos, testes   
     diagnósticos, equipamentos clínicos e cirurgicos, descartáveis ou não.  

 
  Aprimorar e os serviços médicos, a tecnologia médica e promover 
     sua distribuição globalmente.  
 



Objetivos 

 
  Atendimento a demanda de serviços e produtos médicos,  
 
  Análise de mercado, distribuição, treinamento técnico, execução de clinical trials  
      em instituições de ensino universitárias públicas ou privadas e hospitais de referencia. 
 
  Suporte logístico no gerenciamento dos canais de distribuição dos produtos médicos                                                    
     no mercado.  
 
  Manutenção de estreito contato com as autoridades reguladoras de forma a viabilizar  
      a colocação dos produtos médicos nos mercados consumidores. 

 
   Alianças estratégicas com varios fabricantes de produtos nos EUA e 
      Europa e Asia:  

  Medtech Group, USA (www.medtech-grp.com)  
  Ceramisys, UK (www.ceramysis.com)  
  Wellong BMI Medical, Taiwan (www.taiwantrade.com.tw/wellongbmi)  

 

http://www.medtech-grp.com/
http://www.ceramysis.com/
http://www.taiwantrade.com.tw/wellongbmi


Produtos 

 
Manipulador Uterino Kronner 
Cooper Surgical 

Utilização:    

•  procedimentos laparoscópicos 

•  esterilizações tubárias 

•  estudos de fertilidade 

Vantagens:   

•  rápido reposicionamento 
    durante procedimento cirurgico 

•  total controle manipulativo do  
    órgão 

Ginecologia 



 
Enxerto ósseo biocompativel, 
radio opaco e reabsorvível 
Ceramisys 

Utilização:    

•  plataforma de suporte para  
   imperfeições ósseas não  
   intrinsecas 

•  em estremidades, pélvis ou craneo 

 

Vantagens:   

•  composição: 60% de hidroxiapatita 
   e 40% fosfato tricalcico  

•  cristanlinidade maior que 95% 

•  osteocondutor 

 

Ortopedia-Odontologia 
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Sistema de Drenagem Neurocirurgico  
BMI Medical 

Utilização:    

•  redução da pressão intra-craniana 
   (ICP) 

•  monitoração da quimica, citologia e 
   fisiologia do fluido cerebro-espinhal  

•  monitorar ICP em pacientes com  
   hidrocefalia, hemorragias intra- 
   craniana, subaracnoide graus 3, 4 ou 5, 
   encefalopatias   

Neurocirurgia 
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Valvulas para Hidrocefalia  
BMI Medical 

Neurocirurgia 

20mm 
14mm 

14mm 
(12mm) 

4mm 

 6mm 

Apresentação:    

•   Valvula Burr Hole   

     *    Ref 02512 - válvula burr hole de  
          12mm de baixa, média e alta  
           pressão. 
     *    Ref 02514 – válvula burr hole de 
          14mm de alta, média e baixa  
           pressão     
        Nota: A válvula burr hole está disponível em 2 
        tamanhos 12mm e 14mm, conforme as  referencias acima.
  

•   Valvula Contour  
    Ref 02812 válvula contour de alta,  
    média e baixa pressão 
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Cateter ventricular - BMI Medical 
Neurocirurgia 

20cm 

20cm 
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Cateter acessório 
BMI Medical 

Neurocirurgia 
CSF- Cateter Conector  Reto 
Referência 05103 

 
O cateter conector reto CSF é um conector de polipropileno 
usado com os cateteres peritoniais e cateteres ventriculares  

CSF-Cateter Conector Ângulo Reto:  
Referência 05104 
O cateter conector de angulo reto  é um 
conector de polipropileno  para ser usado com o 
cateter ventricular e os cateteres peritoniais.  CSF-Cateter Conector, 3-Way: 

Referência 05105 
O cateter conector 3-way é um conector de elastômero de silicone 
usado para conectar  o cateter ventricular a entrada de uma válvula e 
ao cateter peritoneal. 

NOTA: 
Indicações dos Cateteres Conectores 
 Cateter Conector Reto: 
 O cateter conector reto é indicado para o uso quando a revisão distal do cateter é necessária.   
 Cateter Conector  Ângulo Direito  
 É indicado para angular o cateter ventricular a um ângulo de 90° aonde exista uma contour válvula.    
 Cateter Conector, 3-Way: 
 É indicado quando dois cateteres ventriculares são conectados a uma válvula burr hole.  
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Esponja neurocirurgica 
De Royal 

Neurocirurgia 

Formas de apresentação:    
•   formas de discos (12 tamanhos)  
    e tiras (8 tamanhos): 
     Discos: ½” x ½” / ½” x 1” / ½” x 1½” / ½” 
     x 3” / ¾” x ¾” /  1” x 1” / 1” x 3” / 1½” x 
     1½” / 3” x 3” / ¼” x 1½” / ½” x 2” / ¼” x 
     3” / ¾” x 3” /  ¼” x ¼”; 
     Tiras: ¼” x 6” / ½”x 6” / 1” x 6” / ¾” x 6” / 
     1½” x 6” / 3” x 6” / 2” x 6” / 3½” x 6”. 

•  embalagem em envelopes de 10 
    unidades 
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Ganchos e anéis retratores 
Lina Medical 

Cirurgia geral 

Produtos 



 
Ganchos e anéis retratores 
Lina Medical 

Cirurgia geral 
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Cirurgia Geral 
Tecido sintético IO-Drape - campo cirúrgico iodado 

INDICAÇÃO 
Isolar a área de operação/incisão do resto do corpo, cobrindo os 
pacientes e a mobília, fornecendo barreira mecânica de 
superfícies/áreas não estéreis durante a operação ou qualquer 
outro procedimento. 
 
FORMAS DE APRESENTAÇÃO 
As telas estão disponíveis em cinco tamanhos:  
ID 1010 – Mini - tamanho 15x10cm e adesivo com 10 x 10cm 
ID 1020 – Pequeno – tamanho 15x20cm e adesivo com 10x20cm 
ID 3025 – Médio – tamanho 50x25cm e adesivo com 30 x 25cm 
ID 3535 – Grande – tamanho 60x35cm e adesivo com 35x35cm 
ID 6045 – Extra Grande – tamanho 90x45cm e adesivo com 
60x45cm 

CONTRA-INDICAÇÕES 
Pessoas com alguma alergia aos componentes do produto. 
PRECAUÇÕES 
Antes da cirurgia, o médico deve verificar se o paciente tem alguma alergia aos componentes do produto.   
A Tela deve ser cuidadosamente colocada na área que se deseja.  
Somente para uso único. Proibido reprocessar. 
Não utilize se a embalagem estiver aberta ou o produto danificado. 
Descarte o produto após o uso em local seguro para evitar risco de infecção. 

Produtos 



Neuro-cirurgia G-PATCH-SUBSTITUTO DE DURAMATER 

Produtos 
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