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Versana Essential™
Cuidado com Confiança.



Introduzindo
Versana Essential™
Fácil de usar e fácil de manter.
Ultrassom de primeira linha projetado para tranquilidade.
Os pacientes que confiam em você para obter cuidado diário merecem o seu 
melhor. Entendemos que você deseja elevar o padrão de tratamento que 
oferece com um ultrassom de primeira linha, e é por isso que projetamos essa 
máquina, tendo em mente seu centro médico em crescimento, para fornecer a 
capacidade clínica e o suporte que você deseja - sem comprometer a qualidade, a 
confiabilidade e a acessibilidade que você precisa.

Um parceiro que 
você pode confiar

Uma solução 
completa

Uma oportunidade 
para crescimento





 
 

 

Um parceiro que você pode confiar

Alinhe-se a um parceiro de ultrassom confiável - que entende as demandas exclusivas de seu 
centro médico.

O Versana Essential foi projetado com a duradoura e confiável tecnologia de imagem GE.

O Versana Essential oferece a total confiabilidade que você esperaria da GE Healthcare. Além 
disso, você pode contar com nosso suporte global e garantia robusta para administrar seu 
centro médico com tranquilidade.

Imagem Doppler colorida de alta 
qualidade para aumentar a sua confiança 

no diagnóstico

Confiabilidade excepcional baseada no 
legado de excelência em ultrassom da GE

Cobertura de serviço confiável de vários 
anos, além de suporte técnico sempre à 

mão



 
 

 

Com Doppler colorido sensível, você pode avaliar os vasos renais, a 
vascularização da tireoide e o fluxo em vasos, incluindo aorta abdominal, 
carótida e membros inferiores, bem como o fluxo cardíaco.

Vesícula biliar Doppler colorido das veias dos membros inferiores

Doppler colorido cardíaco Convexo virtual da tireoide

Fígado Carótida com Doppler PW



Uma solução 
completa
O Versana Essential é uma solução completa de 
ultrassom - que você pode aprender a usar de forma 
rápida e produtiva. Ele permite uma tomada de decisão 
clínica confiável para encaminhamentos rápidos e 
correlação clínica imediata - para que você possa 
examinar uma ampla gama de pacientes.

Ofertas de educação locais opcionais*, incluindo sessões 
práticas e certificação, para ajudar você a se adaptar 
rapidamente. 

O Versana Essential é fácil de manter, com termos de 
financiamento opcionais* e soluções personalizáveis para 
ajudar a gerenciar o custo de propriedade.

Whizz – otimização de imagem dinâmica com um 
toque.

Auto IMT, que automatiza a medição de IMT em vez 
de medir o IMT manualmente

Informações de referência em tempo real do Scan 

Coach para ajudar a localizar o plano de varredura 
desejado

Dicas e informações de módulos de treinamento 
de produto My Trainer para configurar o sistema e 
maximizar seu fluxo de trabalho

FOCO DO PACIENTE COM APOIO DE:



Uma oportunidade 
para crescimento
Aprimore seus serviços com diagnósticos de ultrassom 
imediatos, para que você possa fidelizar seus pacientes. 
Construa rapidamente a sua confiança no diagnóstico - e o 
conforto e a confiança de seus pacientes em você - com uma 
variedade de transdutores e aplicativos que melhoram a 
quantidade de informações que você vê durante os diversos 
exames do paciente.

VERSANA ESSENTIAL É VERSÁTIL, FLEXÍVEL E INCLUI UM 
SOFTWARE PROJETADO PARA:

Simplificar seu fluxo de trabalho

Capacitar sua eficiência clínica

Adequar-se à sua prática diária

Alcançar suas necessidades em expansão

Ajudá-lo a escanear com confiança desde o início.

Fácil de usar e fácil de manter. 
Ultrassom de primeira linha projetado para tranquilidade.



A GE Healthcare fornece tecnologias e serviços médicos 
transformadores para atender à demanda do aumento de acesso, 
melhor qualidade e cuidado da saúde mais adequado em todo o 
mundo. A GE (NYSE: A GE) trabalha em coisas que importam - grandes 
pessoas e tecnologias enfrentando desafios difíceis.

De imagens médicas, software e TI, monitoramento e diagnóstico 
de pacientes a descoberta de drogas, tecnologias de fabricação de 
biofarmacêuticos e soluções de aprimoramento de desempenho, a GE 
Healthcare ajuda os profissionais médicos a oferecerem o que há de 
melhor em tratamento de saúde a seus pacientes.
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GE imagination at work

“Os produtos / tecnologias mencionados neste material podem 
estar sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva 
comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.”

“Os produtos / tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do 
aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado.”


