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A OG Medical constrói-se em dedicação
diária, assim como o seu hospital. É em
si que pensamos quando desenhamos os
nossos produtos e serviços.
Sabemos que procura inovação e um
atendimento personalizado. Que precisa
de soluções médicas recentes e à medida
do seu negócio. Em hospital ou clínica,
sabemos que só pode contar com o melhor.
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Trabalhamos para que possa inovar
constantemente. Queremos que esteja
na linha da frente e que, de lá, não saia.
Investimos, consigo, na melhoria de
processos internos em ambiente hospitalar.
Modernizamos processos, tornando-os
mais eficientes.
Contribuímos para a simplificação de
procedimentos, como os de registo clínico
ou administração da medicação.
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administrativa

O sucesso constrói-se de dentro, a partir
da base. Ajudamos o seu hospital a inovar
na qualidade do serviço que presta. Para
isso, usamos as últimas soluções de
informática médica. As melhores e mais
recentes tecnologias. As ferramentas vão
fazer o seu hospital crescer.
Usamos o mínimo de recursos para o
máximo de resultados. Com os nossos
produtos e serviços vai chegar onde quer.
Assim, será capaz de inovar no serviço que
presta aos seus clientes. Assim, preocupase com o que realmente importa. Em
segurança e na vanguarda, sempre.
Estamos consigo em todos os momentos.
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COMPUTADORES
MEDICAL GRADE
ADVANTECH
COMPUTADORES POINT OF CARE SERIES 6

Os sistemas de computação Point-of-Care (POC),
com certificação Medical Grade asseguram,
numa única plataforma, a centralização dos
dados clínicos dos utentes. São ideais para
registo clínico em bloco operatório e anestesia,
bem como para unidades de cuidados
intensivos, devido ao seu sistema fanless e
chassis à prova de pó e salpicos de água - uma
vez que são projetados para uma desinfeção
rápida e eficaz.
Os modelos da nova geração - série 6 incluem
agora um acessório que permite acoplar baterias
hot swap aos computadores, permitindo uso
ininterrupto em contexto de registo clínico
móvel.

MODELOS

15’’

21’’

24’’

POC-615

POC-621

POC-624

5
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Processadores: Intel® 8ª geração

Touchscreen capacitivo compatível com luvas hospitalares

Proteção IP65/IP54

Opcional: acessório de baterias para hot swapping

Design sem ventoinhas para controlo de infeção

Garantia de 3 anos
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BATERIAS HOT
SWAPPING

2 PACKS DE
BATERIAS PARA
HOT SWAPPING

COMPUTADORES POINT OF CARE SERIES 6

Com a integração das baterias Hot Swap
ao POC serie 6 da Advantech o fluxo de
trabalho é garantido interruptamente,
possibilitando a criação de uma solução
de mobilidade.

INFORMÁTICA MEDICAL GRADE

NOVIDADE

ALL-IN-ONE
POWERED CART
O PC medical grade CyberMed S24 possui certificado
EN60601-1 para uso próximo do paciente, e ainda
estrutura 100% antimicrobiana e com certificação
IP65. Sendo possível a adaptação do PC a um sistema
versátil de computador sobre rodas.
A bateria integrada alimenta todos os dispositivos e
periféricos no trolley, fornecendo energia suficiente
para um turno completo, sendo que a recarga leva
apenas 2 horas. Esta é uma solução móvel ideal para
um registo médico extremamente móvel e versátil.

Garantem um controlo de infeção
através do IP 54
Possibilidade de incluir 3 baterias
Hot Swap: 2 módulo Hot Swapping e 1
backup interno
Autonomia de 6 ~12 horas consoante
o consumo de energia do sistema
Conformidade com IEC 60601-1-2 4ª
edição e IEC 60601-1
Vida útil : 300 ciclos* >=70%
Docking Station

COMPUTADORES
MEDICAL GRADE
CYBERNET
3 baterias para hot swap
operação ininterrupta 24/7)

(permite

Autonomia da bateria 16h
Estação de carregamento de baterias até 3 baterias simultaneamente
Ideal para utilização em trolleys
médicos e outras aplicações móveis
MODELOS

19”

CyberMed S19

22”

CyberMed S22

24”

CyberMed S24
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Qualidade, conectividade e multi -tasking

TABLET AIM 58

MONITORES
CIRÚRGICOS

•
•

DIFERENTES TAMANHOS, RESOLUÇÕES
E FUNCIONALIDADES

Dispomos de uma elevada gama de
soluções de monitores cirúrgicos. Diferentes
tamanhos, resoluções e funcionalida
des e
uma enorme possibilidade de personalização,
permite-nos corresponder a todas as
expectativas e oferecer aos profissionais
a melhor qualidade de imagem e robustez
em bloco operatório. Combinados com um
sistema de gestão de vídeo de excelência e
com monitores de diagnóstico de altíssima
qualidade, é criado um bloco operatório
seguro e eficiente, onde os profissionais de
saúde se sentem confiantes.

PAX-327

demasiada luz

ideal

demasiado escuro

•
•
•

Uma luminância ideal é vital para ver e analisar a
estrutura dos tecidos

Escala de cinzentos 12/14-bit LUT
Grande conectividade - display de
imagens de várias fontes
Múltiplas modalidades num só display
- multi-tasking
Resolução FULL HD e Ultra HD 4K

MODELOS

27”

•

Processador Intel® AtomTM
Ecrã touch capacitivo 10.1” full HD e vidro Corning®
Gorilla®, resistente a riscos
Permite utilização com pen stylus, luvas, e detecção
por palma de mão
IP65 e proteção contra quedas
Certificação Médica EN60601-1
Bateria hot-swap com indicadores de capacidade
para utilização ininterrupta

32”

PAX-332

55”

PAX-355

Tecnologia BLT (brightness leveling

technology)

Docking Station

Conformidade DICOM

Leitor de Código
de Barras

CYBERMED RX - 10.1” RUGGED
MEDICAL TABLET
• Totalmente desinfectável - IP65
• Certificação Médica EN60601-1 e MIL-STD-810G
• Baterias hot swap
• Processadores Intel 5ª Geração (i5 ou i7 com VPro)
• Docking station permite acoplação de diferentes
periféricos
• Leitores: RFID, smart card, biométrico, código de
barras

Pega Ergonómica
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RATOS DESINFETÁVEIS

Rato Man&Machine

Rato Seal Shield (c/ fios)

Rato Seal Shield (s/ fios)

LEITORES CÓDIGOS DE BARRAS DESINFETÁVEIS

O uso de leitores de códigos de barras em contexto hospitalar tem vindo a tornarse indispensável para várias tarefas como, registar o paciente no sistema de registo
clínico, gestão da medicação na farmácia.

PERIFÉRICOS
DESINFETÁVEIS
RATOS, TECLADOS E LEITORES DE
CÓDIGOS DE BARRAS HIGIENIZÁVEIS

Os ratos e teclados medical
grade
são
utilizados
em
ambientes onde o controlo de
infeção é imperativo. Estes
periféricos são desinfectáveis
e previnem a contaminação
de
outros
periféricos,
através de uma desinfeção
cuidada com diferentes agentes
antimicrobianos,
garantindo
o bom funcionamento do
equipamento a longo prazo.
CONTROLO
DE
INFEÇÃO
RIGOROSO inclui
ratos
e
teclados selados, impermeáveis
e
imersíveis
compatíveis
com
qualquer
desinfetante
certificado (até 5 anos de
garantia).

É importante a utilização de leitores de códigos de barras especialmente concebidos
para ambiente hospitalar que:

TECLADOS DESINFETÁVEIS

•

Possuam invólucro antimicrobiano passível de ser desinfectado

•

Façam um scanning eficiente na primeira passagem;

•

Leiam códigos 1D, 2D, QR Code e restantes códigos standard;

•

Sejam robustos e duráveis , para que possam suster quedas acidentais (até 2m de
altura).
IMPRESSORA DE ETIQUETAS

Teclado Really Cool

Teclado GETT Silicone

Teclado SLIM COOL

Teclado GETT Rígido

Leitor de código de barras
- DS2200 Series para
healthcare

Leitor de código de barras Honeywell xenon série 1900
healthcare

Impressora Desktop Económica
ZD220
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COMPUTADORES
CLINICAL
GRADE ADVANTECH
COMPUTADORES MULTIFUNCIONAIS PARA
ATENDIMENTO, SINALIZAÇÃO E ENTRETENIMENTO

O all-in-one touch, sem ventoinhas, da
série Advantech UTC-300 está disponível
nos tamanhos de 15,6 e 21,5 polegadas.
A série UTC-300 fornece uma solução AiO
leve para terminais de autoatendimento
e sinalização digital, apresentando o mais
recente processador Intel® compatível com
os sistemas operacionais Android, Windows

COMPUTADORES
CLINICAL GRADE
ADVANTECH

e Linux.

SSD 256 GB

projetado para utilização em aplicações
clínicas, como estações de enfermagem
fixas ou móveis, painéis de informação
para corredores hospitalares, estações
de trabalho hospitalares.
associado

um

preço

mais

competitivo quando comparado com
um all-in-one Medical Grade da mesma
marca.
MODELOS

21,5”
POC 421

23,8”
POC 424

Sem ventoinhas

MODELOS

COMPUTADORES SÉRIE 4

Têm

Memória RAM ATÉ 32 GB

NOVIDADE

Por sua vez, o segmento POC da série 4 foi

Intel® Core™ i5-8365UE

Processadores: Intel® 8ª geração
Proteção IP65 / IP x1 (IP54)
Design sem ventoinhas
Design isolado permite proteção
elétrica de portas LAN
Certificação EN60601-1-2
Garantia de 2 anos

21,5”

15,6”

UTC - 320H

UTC - 315H

Touch Capacitivo
IP65
OS Windows 10 Profissional

AMiS
REGISTO CLÍNICO
À CABECEIRA
PLATAFORMA DE REGISTO CLÍNICO MÓVEL

trolleys de registo clínico móvel 15

Acessórios AMiS

O AMiS é a resposta para a crescente procura de plataformas multifacetadas móveis, que funcionem de
forma integrada, que por sua vez aumentam a eficiência dos serviços dos prestadores de cuidados de
saúde para com o seu paciente.
Os novos AMiS-Pro e AMiS- X são soluções de registo
clínico móvel que podem ser utilizadas apenas como
plataforma de registo clínico ou evoluir para uma plataforma inteligente de distribuição e administração
de medicação ao paciente.

Leitor de código
de barras

Integração de
impressora de etiquetas

Esta solução móvel incorpora toda a tecnologia para
trabalho mais, seguro, higiénico, ergonómico e com
mais informação.
Também no Bloco Operatório o registo clínico é uma
prática muito importante que garante que todas as
informações do paciente estão corretas, e que o
processo pré- cirúrgico, cirúrgico e pós cirúrgico é
bem documentado. Os seus utilizadores consideram
que o AMiS é a solução ideal no bloco operatório.

Suporte para contentor de
agulhas e caixote de lixo

Sistema de gavetas
duplo

Bateria integrada permite que o
AMiS seja usado em áreas do hospital
Eficiente no controlo de infeção:
sem ventoinhas, o que contribui para
eliminar a propagação de partículas
que podem causar infeções

MODELOS

Computadores com processadores
topo de gama - melhoria do fluxo de
registo clínico
Ajuste a qualquer posição para
registo clínico e visualização de
imagens médicas

AMIS-PRO

AMIS - X

TROLLEY DE REGISTO CLÍNICO MÓVEL

14 trolleys de registo clínico móvel
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DESIGN ERGONÓMICO

AMiS
REGISTO CLÍNICO
À CABECEIRA
PLATAFORMA DE REGISTO CLÍNICO MÓVEL

CREATING FLOW IN HEALTHCARE
O AMiS é mais do que um “computador
sobre rodas”: tem um design único e
modular. A possibilidade de integrar os
mais diversos acessórios de acordo com as
necessidades de cada utilização ou equipa
de trabalho. Oferece aos profissionais de
saúde a solução ideal para as diversas
áreas dentro do hospital.
•

Rotação do monitor

Elevação do teclado

Bateria integrada, sem ventoinhas,
com autonomia de 10h a 12h

•

Certificação médica EN60601-1

•

Permite a integração de módulos para

Plataforma modular:
extensível com vários
acessórios

distribuição de medicação
•

Ajuste em altura do monitor

Ajuste de altura
elétrico

Garantia de 2 anos para a solução
(trolley + bateria), extensível até 5 anos

AMiS-X é o melhor amigo do médico
durante as visitas ao paciente.

•

Integração

para

soluções

de

cuidado de saúde móvel
•

Design

elegante,

arrumado

e

ergonómico, para maior facilidade
de uso, limpeza e movimento
•

Sem cabos externos

•

Fácil manutenção

•

Utilização intuitiva

Desinfetável e
sem ventoinhas

TROLLEY DE REGISTO CLÍNICO MÓVEL

16 trolleys de registo clínico móvel

trolleys de regiisto clínico móvel 19

BEST
SELLER

PLATAFORMAS
MÓVEIS PARA EXAMES
E REGISTO CLÍNICO
SOLUÇÕES PERSONALIZÁVEIS PARA TODAS AS
NECESSIDADES

Plataformas de consulta de informação
e registo clínico móvel estão disponíveis
em vários formatos e tamanhos, e são
adaptadas conforme as necessidades
de cada instituição. São flexíveis e
personalizáveis

à

medida

de

cada

projeto, com diferentes configurações e
acessórios, robustas, com design de fácil
desinfeção, contribuindo assim para uma
redução das infeções hospitalares.

À MEDIDA
ADAPTAÇÃO DE TROLLEYS E
COMPUTADORES MÉDICOS COM
SISTEMA DE BATERIAS 24/7
•

Serviço personalizado de
adaptação à medida de cada
necessidade

•

Adaptação de portáteis e tablets
para carros de medicação

•

Implementação de baterias em
plataformas móveis de registo
clínico
Trolley portátil

Trolley para portátil c/
encaixe de segurança

Trolley para all-in-one e
monitor de sinais vitais

Trolley para tablet

TROLLEY DE REGISTO CLÍNICO MÓVEL

18 trolleys de registo clínico móvel
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CARRO DE MEDICAÇÃO INSAUSTI

NOVA
REPRESENTAÇÃO

UNIDADE DE MEDICAÇÃO - SIMPLE CAR SERIES 100

uni-cart

vexio-cart

pro-cart

•
•
•
•

Medidas: 640 x 480 mm
•
Altura: 1005 mm (superfície de trabalho)
•
Superfície de trabalho, Polietileno PE
•
Estrutura de bloqueio único, aço inoxidável
AISI - 304

BASE GIRATÓRIA PARA
COMPUTADOR PORTÁTIL

Conjunto de molduras de gaveta ISO
Gavetas ISO 600 x 400 mm
Rodas: 125 mm: 2 antiestáticas, 2 com travão
na parte frontal
SERINGAS

PREPARAÇÃO DE SORO

PROTEÇÃO NOS
QUATRO LADOS
RECIPIENTE
DESCARTÁVEL

classic-cart

compact-cart

symbio-cart
SUPORTE PARA 3
CAIXAS DE LUVAS

APLICAÇÕES ITD

BLOQUEIO
DE CHAVE

GAVETA REMOVÍVEL
- ABERTURA INDIVIDUAL
DO RECIPIENTE
GAVETA PARA SOROS,
PARACETAMOL

Trolley ECG

Endoscopia

Diagnóstico
ecografia

Laparoscopia

TROLLEY DE REGISTO CLÍNICO MÓVEL

20 trolleys de registo clínico móvel
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NOVIDADE

Película Antimicrobiana
•

Compatível com produtos de limpeza e
desinfetantes hospitalares

•

Personalizável para qualquer tamanho de ecrã

•

Película protetora ultratransparente e resistente
aos raios UV

TECRA A40-J-14R
Dynabook

REVESTIMENTO
ANTIMICROBIANO

INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA

Portas USB-A em ambos os lados

Toda a logística hospitalar processa diariamente um elevado número de dados,
pelo que optar por uma solução que não comprometa o desempenho dos
profissionais de saúde é uma obrigatoriedade.

Satellite Pro L50 15.6”

FUJITSU Display E22-8 TS Pro

FUJITSU Workstation CELSIUS
W5011 W5011

Ranhura para cadeado

Porta HDMI para
ligação plug-and-play
para outros ecrãs

Leitor de cartões SD

Grande superfície
Clickpad com leitor de
impressão digital

Dual-band Wi-Fi

Entrada USB-C 3.1
suporta carregamento,
display externo e
tranferência de dados

Rato e teclado
Dynabook

•
•
•
•

Intel® Core™ i7
16 GB RAM
512 GB
Windows 10 Pro

CONECTIVIDADE:
•
1 × Saída HDMI
•
1 × Ranhura para cartões
SD™

•
•
•

Display IPS de 21.5’’
Resolução 1920 x 1080
Certificado ENERGY STAR®

CONECTIVIDADE:
•
1x DisplayPort

•
•
•
•

Intel® Core™ i7
16GB RAM
512GB SSD
Windows 10 Pro

CONECTIVIDADE:
•
2 x DisplayPort
•
USB 2.0 e 3.2

•
•

Datilografia ergonómica com um
ângulo do teclado ajustável
Recetor USB único para uma ligação
sem fios

The Portégé X30W-J
Dynabook

•
•
•
•
•
•

Processador Intel® Core™ i5/i7
Memória 16 GB
Disco SSD 512GB
Sistema operativo Win10 Pro
Energy Star + IT ECO + MIL STD 810
Resistente a líquidos (30 cc)

INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
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Garantia

Suportes para monitores

Suportes monitores
sinais vitais

SUPORTES FIXOS
COM MÚLTIPLAS APLICABILIDADES

Suportes para tablets

Suportes para
periféricos

Estações de trabalho de parede

Suportes de teto

Estações de trabalho ajustáveis

ACESSÓRIOS GCX

BLOCO OPERATÓRIO, UCI, INTERNAMENTO

Para a melhor ergonomia de trabalho, a OG Medical disponibiliza suportes projetados
para as mais diversas áreas hospitalares. Uma correta ergonomia de trabalho associada
a uma simples e eficaz desinfeção fazem destes suportes, soluções de excelência a
implementar em blocos operatórios, unidades de cuidados intensivos entre outros.

suporte para baterias

gaveta de organização

superfície de trabalho

Disponibilizamo-nos para junto das instituições fazermos todo o levantamento das
necessidades e projetarmos as soluções à medida de cada necessidade.
Para além da distribuição do material, também temos experiência na montagem e
instalação de suportes conforme as instruções do cliente.
suporte para CPU

cesto para organização

SUPORTES FIXOS

5
anos

26 monitores de imagiologia
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NOVA
REPRESENTAÇÃO

MONITORES MONOCROMÁTICOS
•

O monitor tem a tabela LUT de 16 bits,
que expressa a imagem em 65.536
níveis de cinza e oferece transições
de imagem mais suaves

•

Além disso, é útil para o diagnóstico
inicial de lesões de baixo contraste
em relação aos tecidos normais

MONITORES JUSHA
Os monitores médicos JUSHA têm as
vantagens de alta resolução, alta iluminação
e escala de cinza de 16 bits. Projetados para
os diagnósticos clínicos mais exigentes, tais
como PACS, mamografia digital, RD, RC e
outros sistemas de radiografia.

C1210 - 31” 12MP

5MP

3MP

M53

2MP

M350G

M260G

M350G - 21.3” 3MP

MONITORES DE CIRURGIA
E ENDOSCOPIA

MONITORES DE DIAGNÓSTICO
•

Calibração DICOM

•

Tela dupla integrada

•

Tecnologia de Correção Dinâmica

•

Sensor de Economia Inteligente de Energia

•

SmarTouch®

•

Realce do foco da lesão

•

Visualizador de radiografias

•

Configuração de vários monitores

•

Adaptação ao brilho ambiente

•

Calibração automática de cor e escala de
cinza

C810G - 30” 8MP

C630G - 30” 6MP

•

Renderização de cores precisa

•

Excelente sobreposição

•

Imagens fluidas e dinâmicas

•

Design à prova de água

•

Em conformidade com os requisitos
de esterilização em sala cirúrgica

E240AG- 23.8”

MODELOS

19”

E190AG

23.8”
E240AG

26”
ES26P

42”
ES42

E190AG- 19”

MONITOR DE REVISÃO CLÍNICA
•

MODELOS

Monitores de revisão clínica com 2MP

MODELOS

12MP 8MP 6MP 3MP 2MP
C1210

M53 - 21.3” 5MP

MODELOS

Garantia de 5 anos

MONITORES IMAGIOLOGIA

ALTA ESCALA DE CINZA

C810G

C630G

C350G

C270G

24”

CR240G

C350G - 21.3” 3MP
C270G - 21.3” 2MP

21.5”
CR22

CR240G - 24” 2MP

monitores de imagiologia 29

MONITORES EIZO

GAMA CURATOR MONITORES CIRÚRGICOS

GAMA RADIFORCE - REVISÃO
CLÍNICA, DIAGNÓSTICO,
MAMOGRAFIA, IMAGIOLOGIA
Os monitores da gama RadiForce são
monitores de alta qualidade, que se
tornam uma ferramenta de apoio
importante para os profissionais de
saúde no momento do diagnóstico,
análise de imagens radiólogicas.

2MP

A gama CuratOR, proporciona
soluções para bloco operatório,
sala de
controlo e radiologia
de
intervenção.
Monitores
de
alta
qualidade
permitem
que
profissionais de saúde se sintam
mais apoiados e confiantes no seu
trabalho.

3MP

BO integrado

radiologia de intervenção

MODELOS

19” - 57,5”

Monitores monocromáticos
2MP, 3MP e 5MP
Monitores a cores de
1MP - 12MP, para diferentes
necessidades
Especiamente concebidos
para display de imagens de
exames radiológicos

12MP
5MP
57,5”

32”

26”

sala de controlo

MONITORES IMAGIOLOGIA
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SOLUÇÕES PERSONALIZÁVEIS

MARCAS PARCEIRAS

SOLUÇÕES DE
HOSPITALIZAÇÃO
DOMICILIÁRIA
TELEMEDICINA, TELEMONITORIZAÇÃO E
REGISTO CLÍNICO

Trolley telemedicina AMiS
O trolley de telemedicina AMiS, pode ser
personalizado facilmente
com
diversos
equipamentos, como por exemplo uma
webcam e vários dispositivos médicos em
simultâneo permitindo:
•

Teleradiologia

•

Telecardiologia

•

Telepsiquiatria

•

Tele-emergência

•

Telediálise

•

Teleconsulta

SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS & PARCEIROS

®

Esta solução poderá ser implementada em
Unidades Locais de Saúde, Estabelecimentos
Prisionais, Hospitais Domiciliários, Lares de
Idosos, etc., permitindo um acesso facilitado
à saúde por parte de toda população e levando
a uma significativa redução de custos para
utentes e prestadores de cuidados.

Integrações Audiovisuais
Logitech PTZ PRO 2

Logitech MeetUp

Aver CAM520 PRO2

Aver PTZ310W
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234 425 911
917 577 802
963 829 685
913 304 509

geral@ogmedical.pt
Rua João Francisco do Casal
87-89, 3800-266 Esgueira
Aveiro

ogmedical.pt
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