RELEASE

PAVILHÃO FRANÇA NA HOSPITALAR 2019 APRESENTA
NOVAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE PARA O MERCADO BRASILEIRO
Como já é tradição, a Business France - braço comercial da Embaixada da França no Brasil - participa da
26ª edição da Feira Hospitalar, que ocorre de 21 a 24 de Maio, no Expo Center Norte, com um Pavilhão
Francês.
Para esta edição da Feira Hospitalar, foram selecionadas 11 empresas francesas que representam os
avanços tecnológicos do setor de saúde na França. Elas trarão as últimas inovações em matéria de
equipamentos e serviços do setor.
Desde 2016, a França participa dos congressos que ocorrem paralelamente à feira através de
representantes do Ministério da Saúde da França e experts do setor privado francês. Este ano, como na
edição de 2018, contaremos com a presença do Dr. Jean-Patrick Lajonchère, "Embaixador" do knowhow francês no setor da Saúde, junto ao Ministério de Relações Exteriores da França, e Diretor-Presidente
do Grupo Hospitalar Paris-Saint Joseph.
Conheça as áreas de atuação destas empresas francesas. Algumas já se encontram implantadas no
mercado brasileiro e outras encontram-se à procura de parceiros comerciais para o Brasil.
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Solução digital para procedimentos e as terapias de rejuvenescimento do rosto (Amedsu)
Soluções biomecânicas de fisioterapia (Kinvent)
Tratamento de resíduos de serviços de saúde (Sterigerms e Bertin Medical Waste),
Higienização hospitalar (Laboratoires Anios)
Implantes ortopédicos (Lape Medical)
Implantes digestivos e urológicos (Microval)
Lasers e ultrassons para exames e testes (Quantel)
Testes rápidos e diagnóstico in vitro (Biosynex)
Acessórios de diagnóstico por imagem (EDM Imaging)
Dispositivos e insumos hospitalares variados (Cair LGL)

AMEDSU
www.irejuvenation.com

Criada em 2014, AMEDSU propõe uma solução digital única
para acompanhar os procedimentos e as terapias de
rejuvenescimento do rosto : iRejuvenation.
A solução foi feita sob medida por e para profissionais que
realizam procedimentos estéticos. A empresa conta hoje
com 9.000 usuários profissionais, auxiliou em mais de
332.000 procedimentos e acompanhou mais de 123.000
pacientes. iRejuvenation é uma plataforma que permite ao
profissional reunir em um único dispositivo :
• Fotos do paciente com câmera ergonômica;
• Ferramentas de comparação para mostrar a evolução do
tratamento a cada consulta;
• Todas as informações do paciente e dos produtos usados
durante os procedimentos (dosagem, etc.);
• Ferramentas de relatório e traçabilidade dos produtos para
o profissional de saúde;
• Um cloud altamente protegido (HIPAA Compliant).

LABORATOIRES ANIOS
www.anios.com

Por mais de 110 anos, o LABORATOIRES ANIOS tem o
compromisso de combater os germes, tornando-se líder em
limpeza
e
desinfecção
de
alto
desempenho.
Localizada em Lille, Norte da França, a empresa está
presente em mais de 90 países, com expertise dedicada ao
ambiente médico-hospitalar.

BERTIN MEDICAL WASTE
www.bertin-medical-waste.com

BIOSYNEX SA
www.biosynex.com

CAIR LGL
www.cairlgl.com

A BERTIN MEDICAL WASTE, marca do Grupo CNIM, conta
com anos de experiência no tratamento e no gerenciamento
de resíduos biomédicos. As máquinas Sterilwave permitem a
descontaminação de resíduos usando tecnologia de
microondas, o que garante um tratamento de resíduos
seguro e eficaz.

A empresa francesa BIOSYNEX SA é especializada no
diagnóstico In Vitro. Seu departamento de P&D se dedica a
atender continuamente as novas necessidades na área
médica, oferecendo uma ampla gama de produtos
inovadores:
- Testes Rápidos para diagnósticos,
- CellsCheck: Primeira e única ferramenta que consegue
detectar a Malária.
Cair LGL desenvolve e produz uma linha completa de
dispositivos médicos vendidos no mundo todo. A empresa
fornece equipamentos de perfusão, quimioterapia e
aspiração.
Cair LGL propõe uma gama enteral completa com o conector
ENFit, como bombas Ella, adaptadores e tubos nasogástricos
pediátricos e para adultos
CAIR LGL estará na feira acompanhada por seu parceiro
local, HARTMANN (www.hartmann.com.br), um dos únicos
fabricantes brasileiros de dispositivos médicos de uso único.

EURO DIFFUSION MEDICALE
www.edm-imaging.com

A EURO DIFFUSION MEDICAL é um fabricante e distribuidor
internacional de imagiologia / diagnóstico por imagem e
acessórios: géis de ultrassom, guias de agulha de biópsia,
protetores de sondas para ultrassonografia e impressoras e
filmes médicos.

KINVENT BIOMECANIQUE
www.k-invent.com

A KINVENT é uma empresa francesa especializada em
soluções integradas baseadas em analises biomecânicas.
Interessada nas áreas de Fisioterapia e do Esporte, a
KINVENT lançou a sua primeira marca K- FORCE
(dinamômetros, plataformas de força, sensores) que
permitem um uma avaliação precisa e monitorada.

LAPE MEDICAL

LAPE MEDICAL é um fabricante francês especialista na
manufatura de implantes, atuando em vários segmentos
ortopédicos (como joelho, quadril, coluna vertebral).
A empresa trabalha há mais de 18 anos no design, criação e
fabricação de implantes e dispositivos ortopédicos. Sua
expertise é usada mundialmente com o intuito de simplificar
as técnicas existentes e aumentar a possibilidade de garantir
uma cirurgia livre de riscos.

MICROVAL FRANCE
www.microval.fr

Seu time de P&D é composto por engenheiros e médicos
especializados em biomecânica de materiais, além de contar
com a participação das universidades de Anecy e Bordeaux
em vários projetos.
Desde a sua criação, em 1994, na França, a MICROVAL
desenvolve produtos inovadores, relevantes e patenteados
para: hérnia inguinal/umbilical, ruptura de ventre,
incontinência urinária, prolapso e instrumentações
associadas, sutura, cola cirúrgica para dissecção aórtica.
Todos os seus produtos são certificados ISO 13485 e seus
dispositivos são marcados CE. Além disso, seu departamento
de P&D atua com profissionalismo e experiência para
atender a todas as necessidades do mercado e de seus
clientes.

QUANTEL MEDICAL
www.quantel-medical.com

A empresa francesa QUANTEL MEDICAL (do grupo Lumibird)
é líder mundial em lasers sólidos com fibra ótica e sistemas
de ultrassom .
Desde 2018, a Quantel Medical oferece uma nova gama de
plataformas de ultrassom Point-of-Care: EvoTouch e
EvoTouch +, duas plataformas móveis que oferecem uma
qualidade de imagem de alta resolução.

STERIGERMS
www.sterigerms.com

STERIGERMS é uma solução simples e segura para a
neutralização de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).
Ela transforma todos os tipos de Resíduos de Serviços de
Saúde (como curativos, cateteres, recipientes para agulhas
usadas, instrumentos afiados, etc.) em simples resíduos
domésticos, usando uma tecnologia exclusiva "Plug & Play",
que só requer uma conexão elétrica para
operar. Não é necessário o uso de água ou mesmo a adição
de produtos químicos.
STERIGERMS também permite uma rastreabilidade eficaz.
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Business France é a Agência Nacional de apoio à Internacionalização da economia francesa, encarregada do
desenvolvimento internacional das empresas francesas e de suas respectivas exportações, bem como da promoção e
do apoio aos investimentos estrangeiros na França. Ela promove a imagem econômica e a atratividade internacional
da França, de suas empresas e de seus territórios.
A Business France dispõe de 1.500 colaboradores, localizados na França e em outros 58 países e baseia a sua ação
numa rede de parcerias públicas e privadas.
A Business France também representa a marca French Healthcare Association, realizando a promoção do ecossistema
francês de saúde.
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