TECNOLOGIAS
MÉDICAS PARA
SUA EQUIPE
CUIDAR DA
SAÚDE.

Acesse nosso site

SERVIÇOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Visa a importância de minimizar o índice de manutenções corretivas, reduzir
a indisponibilidade das tecnologias médicas hospitalares e atender as normas
preconizadas pelos órgãos reguladores. Se antecipe ao defeito e atenda as
normas técnicas, elabore o plano de manutenção preventiva dos
equipamentos.
A Apel do Brasil oferece o serviço de manutenção preventiva para seus
equipamentos médicos hospitalares.

MANUTENÇÃO CORRETIVA
A Apel do Brasil conta com profissionais especializados, incluindo técnicos
e engenheiros para garantir a confiabilidade dos processos de manutenção,
além de instrumentos de simulação e verificação de parâmetros que
atestam a segurança do paciente, do operador e do próprio equipamento.
Não deixe seu equipamento em desutilidade, solicite um orçamento para
reparar seu equipamento e atender seu paciente com eficiência e segurança.

CALIBRAÇÃO
É nosso dever oferecer um serviço de excelência aos nossos clientes,
precisão e confiabilidade dos resultados são imprescindíveis.
A Apel do Brasil em conformidade a NBR, ABNT, ISSO/IEC 17025, utiliza
analisadores e simuladores calibrados por padrões rastreáveis na rede
brasileira de calibração (RBC), contado com laboratórios metrológicos
credenciados pelo INMETRO, tudo isso para garantir e atestar a precisão
e funcionalidade adequada de cada equipamento necessário à
assistência médica.

CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS
Você sabia que 80% de problemas em equipamentos médico hospitalares
são provenientes de operações incorretas? Capacitação e treinamento de
operadores quanto ao manuseio adequado dos equipamentos reflete
diretamente na segurança da assistência prestada ao paciente, na precisão
de diagnósticos e resultados, e mais, revertendo na vida prolongada do
equipamento e economia em manutenções corretivas.
Com intuito de acompanhar as novidades tecnológicas em saúde, a Apel
do Brasil conta com enfermeiros e engenheiros clínicos para orientação
e aperfeiçoamento da equipe de saúde, diante de treinamentos,
capacitações e consultoria in loco e/ou pelo suporte técnico online.
Tudo isso para otimizar o tempo/resposta aos problemas internos e
garantir o funcionamento de sua instituição de saúde.

ENGENHARIA CLÍNICA
Conheça a importância de fazer a gestão das tecnologias da sua unidade
de assistência à saúde e entre em contato com um de nossos consultores.
Invetário.
Acompanhamento do plano
de manutenções corretivas.
Estudo de viabilidade de
aquisição e substituição de
equipamentos.

Controle de calibração e
teste de segurança elétrica.

Consultoria no processo para
acreditação.

Suporte ao corpo assistencial
com treinamentos e capacitações
e consultoria.

Visualização de indicadores e
redução de custo com
manutenções e equipamentos
defeituosos.

Converse com um dos nossos consultores, e garanta eficiência, segurança e qualidade para o serviço de saúde.

O TRATAMENTO MÉDICO DE PRECISÃO, PASSA POR UMA TECNOLOGIA ADEQUADA.
Visando a qualidade a Apel do Brasil atua com os mais diversos produtos hospitalares e clínicos, adequando o que há de
mais moderno para cada necessidade específica.

Solicite a um dos nossos consultores a melhor recomendação da nossa linha completa de produtos e serviços.

OXIGENOTERAPIA

MONITORIZAÇÃO

- Fluxometro
- Válvula reguladora
- Vacuômetro
- Umidificador

- Cabos ECG
- Sensor de Capnografia
- Sensor de Oximetria
- Braçadeira PNI
- Manguito
- Conexões PNI
- Extensão PNI

ASPIRAÇÃO

- Frasco Coletor
- Tampa de Frasco
- Anel de Vedação
- Conexões em Silicone

BATERIAS

VENTILAÇÃO MECÂNICA

- Monitor Multiparametrico
- Ventilador Pulmonar
- Anestesia
- Eletrocardiografo
- Montamos a Bateria,
conforme a sua necessidade

- Circuito Paciente
- Conectores
- Válvulas
- Máscaras

DESCARTÁVEIS
ELETROCIRURGIA

- Máscaras Pff2
- Máscara Cirúrgica
- Luvas Latex
- Óculos de Proteção

- Caneta Manual
- Caneta Pedal
- Eletrodos
- Placa Neutra
- Cabo Placa
- Pedal
COMPONENTES
ESFIGMOMANÔMETROS

- Braçadeira
- Manguitos
- Válvula Deflatora
- Pera

A APEL DO BRASIL É UMA EMPRESA CERTIFICADA E LICENCIADA COM REGISTRO NO CONSELHO RESPONSÁVEL O CREA, SOB O NÚMERO
000096039-0. POSSUÍMOS TAMBÉM UMA EQUIPE ALTAMENTE CAPACITADA, FORMADA POR TÉCNICOS, ENGENHEIROS E ENFERMEIROS.
CONTRATE APENAS EMPRESAS REGISTRADAS NO CREA E TENHA CERTEZA DA QUALIDADE E SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO/GESTÃO
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.

DESFIBRILAÇÃO
E CARDIOVERSÃO

- Eletrodo Adulto
- Eletrodo Infantil
- Marca-Passo
- Cabo módulo DEA
- Baterias

