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FOCANDO 
NO PACIENTE 
CRÍTICO 

O estado 
de Choque
O estado 
de Choque
EM SUAS MUITAS FORMAS,

é uma das principais 

causas de morte 
em todo o mundo1



RECONHECER  O CUIDADOR CRÍTICO 
• Os desafios económicos e clínicos no tratamento 

de pacientes em estado de choque tem sido bem 
documentado na literatura acadêmica.2,3 

• Aplicar essas descobertas ao uso diário do ultrassom 
tem sido difícil.

• A GE está fechando a lacuna entre o que é possível e 
o que pode ser entregue para ambientes de cuidados 
críticos.

SIMPLIFICANDO O ULTRASSOM 
Ultrassom é útil para ajudar você a identificar a causa 
do choque, mas pode requerer muitas etapas manuais 
e as diretrizes podem ser complexas.  Venue, um novo 
sistema de ultrassom que simplifica etapas complicadas.



AVALIAÇÃO RÁPIDA PARA 
DECISÕES DIFÍCEIS
Nossa ferramenta de detecção das linhas 
B avalia de forma rápida patologias 
pulmonares. O Auto VTI fornece o 
Débito Cardíaco em apenas um passo 
e o Auto IVC torna simples a avaliação 
da colapsabilidade da veia cava inferior. 
Você tem o controle – aprovando ou 
descartando o resultado conforme sua 
avaliação clínica.

Projetado para muitas aplicações. 
O Venue é um equipamento que atende a várias especialidades e também é adequado para ajudá-lo a gerenciar 
pacientes em estado de choque. Ele inclui ferramentas automatizadas que permitem que você obtenha rapidamente 
as informações necessárias para tomada de decisões rápidas na triagem de pacientes em choque clínico. Nosso 
pacote de medidas para identificação do choque que focam em alguns indicadores importantes do estado do paciente 
– Débito Cardíaco, Detecção de linhas B Pulmonar e colapsibilidade da Veia Cava. Essas medidas automáticas ajudam 
de forma rápida a determinar a causa do choque.

Nosso kit de ferramenta para tratamento de choque é um conjunto de recursos que focam em alguns indicadores 
importantes do estado do paciente - o coração, pulmões e VCS (Veia Cava Inferior). Ele é projetado para auxiliar a 
obter o conhecimento necessário para ajudar a determinar a causa do choque. 

A ferramenta Auto B-line realça e conta as linhas B 
em tempo real. Pressione congelar e o Venue exibe o 
resultado com a maior contagem de linhas B. Existe ainda 
a possibilidade de avaliar o pulmão direito e esquerdo e 
obter o score em uma mesma tela e pode ser útil para 
mostrar as tendências em resposta à terapia.

O produto e características podem variar pelo país. Verifique com seu representante local de vendas da GE com relação à disponibilidade.

Os pulmões estão infiltrados? 



Precisa fornecer volume? 

Minha intervenção funcionou?  
O estado do paciente está mudando?

A ferramenta Auto-IVC mede a colapsibilidade da veia cava 
inferior. As mudanças do diâmetro da veia cava inferior são 
medidas e exibidas em tempo real na conclusão de cada 
ciclo respiratório.

Após o executar a ferramenta Auto VTI, VTI Trending 
permiti que você visualize rapidamente as tendências 
ajudando a determinar o próximo curso de ação no 
tratamento.

A bomba está falhando? 

A ferramenta Auto-VTI calcula o tempo da integral de 
velocidade (VTI) da via de saída cardíaca em uma única 
etapa. Como outras ferramentas, inclui o indicador de 
qualidade para ajudar a aquisição da imagem.



* Disponibilidade pode variar no país – verifique 
com seu representante local de vendas da GE 
para confirmar sua oferta de serviço local. 

PROJETADO PARA O 
DEPARTAMENTO DE EMERGÊNCIA 
E CUIDADO CRÍTICO 
Simples. Rápido. Preciso.

Monitor de tela plana 
Fácil de limpar

Faça apenas o seu trabalho 
É uma aplicação específica, mas não é complicada.

Coberto por uma 
garantia plurianual* 
Suporte que você pode contar. 



Monitor articulado de 
19 polegadas 
Consulte a imagem à distância; 
reposicione o monitor para onde desejar.

Projetado para o 
manuseio dos cabos 
Quatro sondas conectadas e prontas 
para usar. Os suportes da sonda ajudam a 
manter os cabos fora do chão.

Rodas grandes.  
Ocupa pouco espaço
Mova o Venue para onde quiser.

Pronto para quando 
precisar dele. 
Até 4 horas de bateria e cronômetro que 
alerta quando estiver com pouca energia.

Sonda de Botão 
Controle do sistema com botões programáveis 
na base da sonda. Os procedimentos a quatro 
mãos tornam-se procedimentos de duas mãos.



GE imagination at work

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: 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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Produto não disponível em todos os países.

Os produtos / tecnologias mencionadas 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.


