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Há mais de 19 anos no mercado, a Mhédica comercializa 
equipamentos na área médica e Hospitalar. Seus produtos 
e serviços estão de acordo com os mais exigentes padrões 
internacionais de qualidade e tecnologia (Boas Práticas). A 
Mhédica se baseia no compromisso com as necessidades 
dos profissionais da área de saúde, assim como no conforto 
de seus pacientes. A empresa é registrada no Conselho 
Regional de Farmácia, possuindo no seu quadro de 
colaboradores um profissional da área de saúde de nível 
superior, investido nos processos de qualidade da empresa 
como Gerente da Qualidade. É registrada na ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Nº AFE 
(Autorização de Funcionamento): GM77243H2861 
(8.04992.9). Além de manter toda sua documentação 
regulatória liberada pelos órgãos de saúde, possui 
Certificado de Qualidade emitida pelo Órgão Máximo de 
Fiscalização Sanitária Nacional (ANVISA): Certificado de 
Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de 
Produtos para Saúde. Periodicamente, é avaliada pelos 
seus fornecedores e clientes, tendo recebido destes 
classificação máxima em todos os quesitos e critérios 
estipulados pelos mesmos. Temos procedimentos em real 
efetividade de Auditoria, Análise Crítica de todos nossos 
processos, Gerenciamento de Reclamação e ainda temos 
canais de Avaliação dos nossos serviços pelos nossos 
clientes, gerando contínua melhoria da qualidade do nosso 
atendimento e de nossos serviços. Avaliamos 100% de 
nossos fornecedores, antes de contratar serviços ou 
adquirir seus produtos. Nosso pessoal é contratado e 
treinado segundo critérios estipulados  em normas 
aplicáveis ao setor e também às normas trabalhistas. 
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Como um dos líderes globais de algoritmos de ECG em repouso, o algoritmo de Glasgow 
renomado no mundo todo é famoso por sua ampla atuação no campo de ECG e por 
aprimoramentos constantes do profissionalismo durante os últimos 50 anos. A Mindray
integrou esse tipo de profissionalismo nos produtos de ECG. 

O Glasgow é o primeiro algoritmo que usa a idade, sexo, medicação e a classe a idade, o sexo, a 
raça, a medicação e a classe como considerações de diagnóstico. Ele maximiza a precisão dos 
diagnósticos e é especialmente importante para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio; 
Ele destaca os resultados de diagnóstico críticos, como infarto agudo do miocárdio, isquemia 
aguda do miocárdio, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia acentuada e 
arritmia maligna, para que a equipe médica possa identificar o problema e oferecer tratamento 
em tempo hábil.

Tela colorida de 5 polegadas, a alta resolução de 800 x 480 e a exibição em forma de onda em 
tempo real fornecem uma experiência visual confortável.

Pesando somente 1,2 kg (incluindo a bateria), O Beneheart R3 pode ser facilmente carregado 
pela equipe médica.

O documento de registro pode ser posicionado sobre o painel da máquina para que os médicos 
possam assinar e fazer anotações naturalmente.

O rolo de papel e o papel de formulário contínuo compatíveis podem ser trocados a qualquer 
momento. A alavanca do papel de formulário contínuo pode ser ajustada facilmente sem 
precisar desmontar. 
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Recursos principais:

.Tela Colorida de 7” polegadas 

.Design integrado: monitoramento, desfibrilador manual, AED e marcapasso

.Exibição ampla e nítida com 3 curvas para garantir uma fácil visualização de ECG e SpO2

.Desfibrilação, cardioversão sincronizada e AED com tecnologia bifásica

.Energia de escalonamento de dose até 360J para maximizar o êxito da desfibrilação

.Potente capacidade de energia com bateria para suportar monitoramento contínuo de longa 

duração e choques durante o transporte sem fonte de alimentação externa

.Design compacto e leve especialmente para aplicações em hospitais e clínicas

BeneHeart D3 é um desfibrilador compacto, leve e durável que integra monitoramento, 
desfibrilação manual, AED e marcapasso. É um desfibrilador-monitor profissional bifásico ideal 
para uso em hospitais e clínicas do mundo todo.
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O sistema de ultra-som TE7 com tela de toque é projetado para fornecer imagens de 

qualidade superior para decisões rápidas do atendimento ao paciente. Controles de 

gesto intuitivo e eficiente focado no ponto de atendimento de exames minimizam a 

curva de aprendizado do usuário, sem necessidade de navegar por um teclado 

desordenado de botões. Resposta ativada por toque, aplicativo predefinido e 

otimização de imagem com um toque melhoram a eficiência e confiança diagnóstica. 

Capacidade de extrair e ir com seu único cabo potente retrátil e bateria embutida torna 
o TE7 sempre pronto para o ambiente de ultra-som no ponto de atendimento.

• Resposta Ativada por Toque

Funcionalidade definida pelo usuário fornece um novo padrão de ultra-som no ponto 

de atendimento. Operação na ponta dos dedos, mesmo com luvas cobertas por gel, 

fornece controle simples e otimização de configuração com o passar de um dedo.

• Gestos na tela de toque

Com gestos na tela de toque: toque para abrir ou fechar funções, arraste para ajustar os 

parâmetros, mover objetos, aperte para ampliar ou reduzir, deslize para várias seleções e 

passe para expandir a imagem... tudo na ponta do dedo. Um sistema de ultra-som

único e simples, mas inteligente para o ponto de atendimento.



O Hospital Público Regional de Betim Osvaldo Rezende Franco (HRPB) foi inaugurado 
em agosto de 1996. Com 19 anos, o HRPB é a maior unidade de saúde de Betim e 
está consolidado como uma unidade de referência para urgência e emergência, na 
internação e atendimento em diversas clínicas compostas por várias unidades 
assistenciais. Sua abrangência atinge, além de Betim e outras cidades, os 16 
municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 
Paraopeba (Cismep). A Mindray foi escolhida para fornecer os equipamentos, 
segue foto ao lado do equipamento de anestesia instalado no Hospital Municipal 
de Betim e outros equipamentos abaixo;

• Aparelho de Anestesia EX-30, EX-35, EX-65 e EX-65pro
• Monitor Multiparâmetro uMEC e BeneVision N12
• Monitor de Sinais Vitais VS-900
• Foco Cirúrgico HyLED 200
• Eletrocardiógrafo R3
• Respirador SV300



O Hospital Unimed - Unidade Betim é referência no atendimento médico-
hospitalar geral de urgência e emergência, maternidade e pediatria.  Estruturado 
para atender casos de alta complexidade, possui acesso a bloco cirúrgico, 
hemodinâmica, hemodiálise, UTI adulto, pediátrico e neonatal, além da 
disponibilidade de apoio diagnóstico com serviço de imagem (raio X, 
ultrassonografia, ecocardiograma..) e laboratorial 24 horas. O centro cirúrgico 
dispõe de salas estruturadas para atender casos diversos, incluindo os de alta 
complexidade em urgências clínicas e cirúrgicas. Na UTI pediátrica e neonatal, o 
corpo assistencial presta cuidado personalizado às famílias, conforme critérios de 
boas práticas da Instituição. 
Com um dois maiores parque instalados de equipamentos Mindray em MG, no 
mês de Abril foi instalado a linha Premium em monitoração, modelo BeneVision
N22 , conforme foto ao lado. 



A Santa Casa de Misericórdia de Passos é um hospital regional de caráter filantrópico 

que atende toda a população do sudoeste de Minas Gerais.

Por possuir um corpo clínico altamente especializado e modernos equipamentos, ela 

consolidou-se como um importante pólo de atendimento à saúde. Os pacientes que 

procuram os serviços da Santa Casa contam com o que há de melhor na região em 

termos de tecnologia e procedimentos.

Como instituição filantrópica, 70% dos seus pacientes são atendidos pelo Sistema Único 

de Saúde, e as maioria dos leitos do hospital estão disponíveis a esta população, 

constituída na sua maioria, de pessoas carentes. Entregamos no mês de junho 48 

bomba de infusão BeneFusion VP3. 
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Fone: 31.3214.2620

Email: mhedica@mhedica.com.br

Site: www.mhedica.com.br

Distribuidor Autorizado p/ Minas Gerais:
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