
na Hospitalar
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Expo Center Norte, São Paulo, Brasil
Pavilhão Verde, Ala I, Estande 84/86
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Por que Israel?

A DIVERSIDADE é a espinha dorsal da indústria de dispositivos médicos de Israel:

Empresas diversas - Implementação tecnológica diversa - Aplicações médicas diversas.
Até o final da década de 1990, Israel era o lar de mais de 200 empresas de ciências
da vida. Com o crescimento constante ao longo da última década (cerca de 40 novas
empresas formadas a cada ano), Israel introduziu a criatividade e a inovação no campo.
Hoje há mais de 1.200 empresas de ciências da vida ativa.

Em um período relativamente curto de tempo, impressionantes 34% dessas empresas
já estão gerando receitas. O ecossistema empreendedor de Israel cria oportunidades
para novas empresas para se tornarem empresas avançadas, comercialmente viáveis e
promissoras. Como prova do desenvolvimento da indústria, as exportações de ciências
da vida em 2013 chegaram a US$ 8 bilhões, crescendo de forma constante desde
2008, enquanto uma grande quantidade de empresas recém capitalizadas promete
perpetuar o crescimento atual.

O maior setor é o de Dispositivos médicos e Tecnologias TI em Saúde (mais de 60%
das empresas). Na arena de dispositivos médicos, cientistas e engenheiros israelenses
têm integrado tecnologias avançadas em eletrônica, comunicações e eletro-ótica
para desenvolver inovações de classe mundial em Imagem digital, Lasers medicinais,
Telemedicina, Diagnóstico precoce e equipamentos Cirúrgicos inteligentes e muito mais.
Mais de 500 exportadores de dispositivos médicos envolvidos em uma variedade de
aplicações médicas, como Cardiovascular e Vascular periférica, Neurologia e Doença
degenerativa, Medicina de emergência, Terapia intensiva e Reabilitação, Respiratória e
Gestão das vias aéreas, Oncologia, Saúde feminina, Ortopedia e Medicina desportiva,
Gastrointestinal, Controle de infecção, Oftalmologia, Dor e Tratamento de feridas, Oral
e Odontologia, Dermatologia e Estética.

Não há nenhum outro país no mundo com tamanha concentração de empresas de ciências 
da vida. Empresas enraizadas em instituições acadêmicas e de pesquisa internacionais; 
composta por equipes altamente qualificadas e especializadas; operando dentro de 
um clima empresarial e audacioso, para oferecer uma variedade de soluções médicas 
inovadoras e tecnologias que respondem aos desafios da saúde de hoje: para reduzir 
os custos globais de saúde e atender às crescentes necessidades do mundo das
populações a caminho do envelhecimento, criando valor significativo para o investidor.
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O Israel Export & International Cooperation Institute, apoiado pelas empresas 
membro, organismos do setor privado e o governo de Israel, promove avanços nas 
relações de negócios entre exportadores israelenses e empresas e organizações no 
exterior. Ao fornecer uma ampla gama de serviços orientados a exportação para 
empresas israelenses e serviços complementares para a comunidade empresarial
internacional, o Instituto ajuda a construir joint ventures bem sucedidas, alianças
estratégicas e parcerias comerciais.
O Departamento de Ciências da Vida do IEICI é líder em acordos comerciais entre 
as mais de 1.200 empresas do setor de ciências da vida israelense e parceiros 
de negócios em todo o mundo, em todos os níveis. Ele tem uma capacidade 
comprovada de identificar e combinar potenciais parceiros de negócios de forma
adequada, organizar reuniões de negócios individuais e é um ponto focal para 
contatos com o governo, bem como com a indústria.
O IEICI  é o principal organizador da participação das empresas israelenses na
HOSPITALAR 2016. Conheça a Indústria Israelense de Ciências da Vida com o IEICI.

Angela W. Rabinovich 
Director, Departamento de Ciências da Vida
Tel: +972 (3) 5142891  |  E-mail: angela@export.gov.il

Raphaele Moog,
Coordenador, Ciências da Vida

Tel: +972 (3) 5142989   |   E-mail: raphaele@export.gov.il

Inspirado pela  Inovação
na Hospitalar 2016
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Brasil (Rio de Janeiro)
Sr. Daniel Kolbar
Cônsul para Assuntos Econômicos de Israel 
para o Rio de Janeiro, Brasil
Tel: + 55 21 3259-9148 / 58
E-mail: Daniel.Kolbar@israeltrade.gov.il 
www.itrade.gov.il/brazil

México
Mtra. Rona Kotler Ben Aroya
Cônsul, Chefe da Missão Econômica e Comercial
para o México
Tel: +52 55 5201 1510
E-mail: Rona.Kotler@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/mexico

Colômbia
Sr. Erez Ernesto Zaionce
Consul para Assuntos Economicos 
para a Colômbia
Tel: +57 1 338 4587
E-mail: E.Zaionce@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/colombia

Chile
Sr. Gerardo Galaz
Autoridade de Comércio, Missão Econômica
e Comercial de Israel para o Chile
Tel: +56 2-2750 0517
E-mail: Gerardo.Galaz@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il/chile

Argentina
Sr. Mariano Dujovne
Autoridade de Comércio, Missão Econômica
e Comercial de Israel para a Argentina
Tel: +54 11 3724 4520
E-mail: Mariano.Dujovne@israeltrade.gov.il 

Missões Comerciais de Israel na América Latina
As Missões Comerciais de Israel na América Latina são unidades profissionais da Administração 
de Comércio Exterior do Ministério da Economia Israelense, que foram estabelecidas para 
promover, melhorar e facilitar a cooperação econômica e comercial entre Israel e os países 
latino-americanos.
Nossos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, Santiago e
Buenos Aires auxiliam a indústria israelense no: aprofundamento das suas atividades no
mercado latino-americano, acompanhamento e apoio dos exportadores em suas atividades 
no exterior, aumento dos investimentos e cooperação estratégica, estabelecimento e execução 
de acordos internacionais de comércio e manutenção dos acordos existentes, entre outros.
Nós oferecemos vários canais de auxílio aos exportadores israelenses e empresários da
América Latina, desde ajuda elementar para iniciar negócios (tais como exposições, eventos 
empresariais, reuniões B2B, etc.) até a ajuda regulamentar em vários aspectos (registro, 
acesso ao mercado, acreditação, TBT etc.).

Para mais informações, acesse o nosso site: www.itrade.gov.il

Bem
-vindos

Perfis
Apresentações

Índice

mailto:Daniel.Kolbar@israeltrade.gov.il
http://www.itrade.gov.il/brazil
mailto:Rona.Kotler@israeltrade.gov.il
http://itrade.gov.il/mexico
itrade.gov.il/colombia
mailto:Gerardo.Galaz%40israeltrade.gov.il?subject=Gerardo.Galaz%40israeltrade.gov.il
http://itrade.gov.il/chile
mailto:Mariano.Dujovne@israeltrade.gov.il
www.itrade.gov.il


5

Índice HOSPITALAR 2016

Nr. Nome da empresa Classificação das categorias Nº da página

1. Biometrix, a Degania 
Medical company Ltd.

Equipamentos médicos 
Descartável e implantável

Cardiovascular;  Vascular Periférica; 
Cirurgia Geral; Terapia Intensiva; Ortopedia; 
Urologia; Obstetrícia 
Crescimento de receita

6

2. Cnoga Medical Ltd. Equipamentos médicos 
Monitoramento, pressão sanguínea, 
glicose, gases sanguíneos, débito cardíaco,  
Telemedicina 

Diabetes, Endocrinologia, Cardiovascular, 
Pulmonar
Crescimento de receita

7

3. Flight Medical Ltd. Equipamentos médicos

UTI - Unidade de Terapia Intensiva; 
Medicina de emergência; Respiratório
Crescimento de receita

8

4. INSIGHTEC Equipamentos Médicos, 
Não Invasivos 

Oncologia, Ginecologia, Neurologia
Crescimento de receita

9

5. Mennen Medical Ltd Equipamentos medicos e monitoramento 

Cardiovascular, Medicina Emergencial, 
Saúde Geral, Terapia Intensiva, Pediatria, 
Medicina Geral
Crescimento de receita

10

6. Miniplast Ein-Shemer Biotecnologia , Microbiologia, 
Equipamentos e serviços médicos 
Descartável 

Crescimento de receita

11

7. Neuronix Equipamentos Médicos

Neurologia e Doença degenerativa; 
Psiquiatria 
Receita Inicial

12

8. Noam Urim Enterprises Ltd. Dispositivos médicos 
Descartável, implantável 

Atendimento básico 
Crescimento de receita

13

9. Shekel Scales Ltd. Equipamentos médicos; 
Telemedicina; EHR [Registro de Saúde 
Eletrônico]; Unidades/ Clínicas Hospitalares; 
software e hardware
Outros (uso industrial / OEM)

Saúde Geral 
Crescimento de receita

14
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Visão geral da Empresa:
A Biometrix é uma empresa de equipamentos médicos e uma desenvolvedora e fabricante líder de 
equipamentos médicos de alta qualidade, que atendem às necessidades clínicas de muitos procedimentos 
de terapia intensiva. A Biometrix tem servido com êxito a comunidade médica durante 25 anos, e 
vende atualmente em mais de 100 países no mundo.
A empresa oferece soluções confiáveis para salas de operação, unidades de cuidados cardiotorácicos, 
terapia intensiva, além de unidades de cardiologia e angiografia intervencionistas. É nosso compromisso 
oferecer produtos e serviços de alta qualidade, além de compartilhar nosso sucesso e nossa experiência 
com nossos clientes.
Visão geral da Empresa:
Categoria: Equipamentos médicos
Subcategoria: Descartável e implantável
Área(s) de Terapia: Cardiovascular;  Cirurgia Geral; Terapia Intensiva; Ortopedia; Urologia; Vascular 

Periférica; Obstetrícia.   
Situação da Empresa: Crescimento da Receita
Tecnologia e Produtos:
A Biometrix é bem-sucedida na melhoria e no desenvolvimento de equipamentos médicos com 
design e ferramentas avançados, garantindo alta qualidade e alto desempenho durante os diversos 
procedimentos médicos. A linha completa de produtos da Biometrix é baseada em tecnologias de 
ponta, atendendo às necessidades do cliente da melhor maneira possível.
Os produtos da empresa consistem nos seguintes grupos:
Cirurgia:
ThorametrixTM: Sistemas de drenagem torácica, PVC e conjuntos de cateteres torácicos de 

silicone e de pneumotórax.
BiovacTM : Sistemas de drenagem de feridas a vácuo alto ou baixo, com drenos de 

silicone ou PVC. 
Biometrix CPTTM: Campos cirúrgicos personalizados, embalagens e acessórios para uma ampla 

gama deProcedimentos cirúrgicos.
Terapia Intensiva:
Centra-LineTM: Conjuntos de cateteres de alto fluxo e venosos centrais multilúmen.
Hemo-AccessTM Ampla gama de conjuntos de cateteres de diálise.
Art – LineTM: sistemas de transdutores invasivos de monitoramento da pressão arterial, 

inclusive conjuntos de amostragem sanguínea livre de agulhas em sistema 
fechado e conjuntos de cateter arterial.

Laboratório de
cateterização e Angiografia:
Angio-LineTM : Produtos e Acessórios para cardiologia e radiologia intervencionistas, 

inclusive: kits de angioplastia coronária percutânea transluminal, uma ampla 
gama de fios-guias, conjuntos de meios de contraste, introdutores de válvula 
hemostática e linhas de injeção de alta pressão. 

AspicathTM: Cateter de aspiração para remoção de trombo
CetoTM: Cateteres-balão de dilatação coronária 
GlaucusTM: Cateteres-balão periféricos de dilatação
Urologia:
UrimetrixTM: Monitoramento de medição da urina em sistema fechado, cateteres de Foley, 

Sondas de temperatura, conjuntos para pressão intra-abdominal e soluções 
em cateteres suprapúbicos

Dreno pigtail: Linha completa de conjuntos de cateter de dreno pigtail para nefrostomia e 
drenagem biliar 

CPT: Campos cirúrgicos personalizados e embalagens para uma ampla gama de 
procedimentos.

Produtos de
alimentação enteral: uma variedade de dispositivos de silicone para substituição de 

gastrostomia, inclusive tubos de gastrostomia de 2 e 3 vias, conjuntos de 
botões de gastrostomia e outros

Metas
Objetivos: A Biometrix busca expandir seus negócios nos países da América Latina
Negócios almejados: Distribuidores/ importadores médicos. Fabricantes locais de produtos médicos
Países Alvo: Países da América Latina 
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Visão geral da Empresa:
A CNOGA MEDICAL Ltd. desenvolve, fabrica e distribui um inovador dispositivo médico de 
monitoramento não invasivo para diabetes e doenças cardiovasculares. Ao utilizarem um 
sensor de imagens por vídeo e um algoritmo de patente exclusiva, esses equipamentos leves 
e portáteis monitoram mais de 14 parâmetros biológicos (tais como os sinais vitais, gases 
sanguíneos, química e contagem sanguínea) para monitoramento clínico e por e-Saúde. 
O glicosímetro medico não invasivo da CNOGA é, atualmente, a única solução não invasiva 
disponível no mercado que está em conformidade com os padrões precisos da marca 
tradicional invasiva.
Situação de Regulamentação:
AMAR: Aprovação do MOH [Ministério da Saúde] de Israel para a venda do Combo-Glicosímetro 
não invasivo, VSM e MTX.
Marcação CE: Combo-Glicosímetro não invasivo, VSM e MTX.
Aprovação da FDA [Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos] para 
Pressão sanguínea e Pulsação.
CFDA (Administração de Alimentos e Medicamentos da China) para VSM e MTX

Visão geral da Empresa:
Categoria: Equipamentos médicos
Subcategoria: Monitoramento, pressão sanguínea, glicose, gases sanguíneos, 

débito cardíaco, Telemedicina
Área(s) de Terapia: Diabetes, Endocrinologia, Cardiovascular, Pulmonar
Situação da Empresa: Crescimento da Receita

Tecnologia e Produtos:
TensorTip Combo-Glicosímetro não invasivo (CoG)
O Glicosímetro não invasivo é um dispositivo portátil, não invasivo e livre de agulhas, para 
pacientes diabéticos. Os algoritmos patenteados da Cnoga e sua tecnologia exclusiva 
transformam o atual teste de glicose do sangue em um procedimento fácil e  livre de dor. 
Baseado na calibração pessoal, o CoG oferece aos pacientes diabéticos um monitoramento 
preciso da glicose no sangue em qualquer lugar e a qualquer momento.
Este é o único glicosímetro comercial não invasivo que atende às normas de precisão da ISO.

TensorTip Matrix (MTX)
Este dispositivo não invasivo de ponta de dedo oferece mais de doze parâmetros biométricos 
de gases sanguíneos em hemodinâmica, química sanguínea e outros parâmetros clínicos. 
Uso paramédico e em medicina remota.
Parâmetros: Hemoglobina, Hematócritos, Pressão Arterial, Pulsação, Saturação do Oxigênio, 
Débito Cardíaco, PAM, Volume Sistólico, Débito Cardíaco, Gases Sanguíneos ( PO2 , PCO2, 
O2, CO2, pH), cardiograma ótico, Forma de Onda da Pulsação e Forma de Onda da Pressão 
Sanguínea.

Metas
Objetivos: Nomear distribuidores de equipamentos médicos, grandes clientes, 

os principais líderes de opinião
Negócios almejados: Distribuidores
Países Alvo: América do Sul, do Norte, Sudeste Asiático, China, Índia, África, 

Europa 

www.cnoga.comCNOGA Medical Ltd.

M   E   D   I   C   A   L
Seeing  Beyond  Imagination

C N    G A 
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Visão geral da Empresa:
A Flight Medical tem seu foco na crescente demanda por ventiladores portáteis multiuso 
avançados.
Fundada em 1997, nos especializamos no desenvolvimento, fabricação e comercialização 
de equipamentos respiratórios de suporte à vida.
Nós vendemos mais de 20.000 ventiladores em todo o mundo para uso em Unidades de 
Terapia Intensiva, Atendimento em domicílio, Cuidados de longo prazo, Transportes, Terapias
subagudas, Ambientes hospitalares e Prevenção de catástrofes.
A Flight Medical apresentou o Flight 60, um ventilador inovador com características exclusivas 
para qualquer segmento clínico.
O Flight 60 acompanha o sucesso mundial do Flight 50. O Flight 60 é um ventilador para 
todos os fins, projetado para atender a crescente necessidade de ventilação terapêutica em 
todos os segmentos médicos.
Nossa visão é a de proporcionar à comunidade médica um ventilador de baixo custo, confiável, 
fácil de usar e clinicamente versátil.

Visão geral da Empresa:
Categoria: Dispositivos médicos
Subcategoria: Equipamentos médicos
Área(s) de Terapia: UTI - Unidade de Terapia Intensiva; Medicina de emergência; 

Respiratório
Situação da Empresa: Crescimento de receita

Tecnologia e Produtos:
O Flight 60 garante a continuidade do atendimento em qualquer local clínico com qualidade 
de ventilação de UTI
O Flight 60 é um ventilador para todos os fins projetado para atender a crescente necessidade
de ventilação em cuidados de longa duração, emergência, transporte interno hospitalar, 
hospitais, atendimento domiciliar e terapia subaguda.
O ventilador Flight 60 tem um ótimo custo de propriedade e oferece excelente desempenho
clínico em um design compacto e leve. Nossos ventiladores realizam modos de ventilação

avançados, são intuitivos e fáceis de usar, com recursos avançados invasivos e não 
invasivos e conceito exclusivo de duas baterias com um total de 12 horas de vida útil.

Metas
Objetivos: Nutrir e desenvolver parcerias estratégicas (como OEM e transferência 

de tecnologia), além de estabelecer uma rede de distribuição global
Negócios almejados: Definir os canais de distribuição em todo o mundo para os nossos 

ventiladores em hospitais, atendimento domiciliar, transporte e 
segmentos de mercado de cuidados de longo prazo. Desenvolver 
parcerias estratégicas em nível comercial e tecnológico

Países Alvo: Mundial 

www.flight-medical.com Flight Medical Ltd. 
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Visão geral da Empresa:
Visão geral da Empresa:  A INSIGHTEC desenvolveu uma tecnologia de terapia em cuidados 
com a saúde não invasiva denominada Focused Ultrasound, que permite a destruição de 
tumores profundos no corpo. Os pacientes passam por cirurgia como externos, sem anestesia 
(normalmente), sem sala de operação, cortes, radiação, perda de sangue ou hospitalização. 
Os custos são reduzidos e os pacientes retomam suas vidas normais no mesmo dia. Essa 
tecnologia foi cientificamente validada como segura e eficiente pelas mais reconhecidas 
instituições americanas, europeias e asiáticas, tais como Stanford, Mayo Clinic e HM Hospitales. 
Focused Ultrasound deve se tornar um grande avanço em serviços de cuidados com a saúde 
acessíveis, focados no paciente e de baixo custo, além de ser importante para o cuidado 
abrangente com o paciente.
Aprovação Regulatória:  FDA & CE.  
*Aguardando aprovação da FDA para nossa aplicação neuro 

Visão geral da Empresa:
Categoria: Equipamentos Médicos
Subcategoria: Equipamentos Médicos, Não Invasivos
Área(s) de Terapia: Oncologia, Ginecologia, Neurologia
Situação da Empresa: Crescimento de receita

Tecnologia e Produtos:
Tecnologia e Produtos: O Ultrassom Focalizado guiado por Ressonância Magnética combina 
duas tecnologias comprovadas – o ultrassom focalizado de alta intensidade e a Imagem por 
Ressonância Magnética (IRM).  
Um transdutor de série gradual multielemento se ajusta eletronicamente a um ponto focal. O 
médico em exercício define a região do tratamento e o sistema cria um plano de tratamento 
adequado. Durante o tratamento, até 1000 raios de ultrassom são emitidos para um ponto 
focal. Ao transformarem energia em calor, os raios ultrassom extirpam o tecido almejado. 
Guiado pela IMR, adquire-se uma clara visão do tecido tratado. Além disso, os dados termais 
são analisados para determinar o impacto térmico cumulativo no tecido. Caso necessário, 
os parâmetros são ajustados para garantir uma resposta segura e eficaz.

Metas
Objetivos: Comercialização
Negócios almejados: Radiologistas, Radiologistas Intervencionistas, Neurologistas, 

Neurocirurgiões, Oncologistas, Ginecologistas
Países Alvo: Vendas Mundiais 

www.insightec.comINSIGHTEC
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Visão geral da Empresa:
Mennen Medical Ltd., há mais de 50 anos desenvolvendo e fabricando tecnologias em 
monitoramento de sinais vitais.  
A Mennen Medical é líder nas seguintes áreas:  monitoramento de pacientes, instrumentação 
de diagnóstico e sistemas de informação clínica para cateterismo cardíaco, eletrofisiologia 
e aplicações de terapia intensiva em hospital, além de medição de bilirrubina não invasiva 
(medidor de icterícia). As soluções em monitoramento da Mennen Medical oferecem uma área 
para conectividade dos dados do hospital, feita sob medida para atender às necessidades 
do instituto. 
A Mennen Medical igualmente oferece soluções não invasivas para a gestão da temperatura 
corporal.  Essas soluções permitem que os prestadores de serviços da saúde controlem e 
mantenham a temperatura corporal exata no paciente, possibilitando assim importantes 
benefícios médicos e econômicos.

Visão geral da Empresa:
Categoria: Equipamentos médicos
Subcategoria: Equipamentos médicos e monitoramento
Área(s) de Terapia: Cardiovascular, Medicina Emergencial, Saúde Geral, Terapia Intensiva, 

Pediatria, Medicina Geral
Situação da Empresa: Crescimento da Receita

Tecnologia e Produtos:
Tecnologia e Produtos: Equipamentos médicos: monitoramento de pacientes, gestão de 
temperatura alvo, instrumentação de diagnóstico e sistemas de informação clínica para 
cateterismo cardíaco, eletrofisiologia e aplicações de terapia intensiva em hospital, além de 
medição de bilirrubina não invasiva

Metas
Objetivos: Encontrar e fechar acordos com distribuidores capazes de assumir 

a distribuição em cada país da América Latina
Negócios almejados: Distribuição de Equipamentos médicos
Países Alvo: Todos os países da América Latina 

www.mennenmedical.comMennen Medical
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Visão geral da Empresa:
Fundada em 1972, a Miniplast Ein-Shemer é uma produtora e fornecedora mundial de 
suprimentos médicos em plástico descartável para uso em laboratório
A fábrica é detida por uma kibbutz muito bem instituída, Localizada convenientemente no 
centro de Israel 
A divisão comercial da Miniplast representa e revende as principais marcas mundiais em 
Israel para canais médicos e de pesquisa.
A Miniplast adquiriu aprovação da ISO 9001:2008. Todos os produtos Miniplast são 
integralmente inspecionados por seu sistema de Qualidade, de modo a evitar quaisquer 
problemas imprevistos na produção e no fornecimento.

Visão geral da Empresa:
Categoria: Biotecnologia , Equipamentos e serviços médicos (distribuidor/

revendor)
Subcategoria: Microbiologia, Descartável
Área(s) de Terapia: Para hospitais e laboratórios
Situação da Empresa: Crescimento da Receita

Tecnologia e Produtos:
A Miniplast fabrica e fornece uma gama de 4 categorias
Placas de Petri, recipientes de amostragem e Becker, tubos, QuadLoops™ e espalhadores
Como Fornecedora Mundial para os Canais Médicos e Laboratoriais, a Miniplast oferece as 
seguintes opções: 

• Salas esterilizadas Tipo Classe 100 

• Produtos antissépticos para máquinas estéreis 

• Produtos de radiação gama 

• Acondicionamento automatizado 

Metas
Objetivos: Expandir nossos negócios nas Américas do Sul e Central
Negócios almejados: Distribuidores para hospitais e laboratórios
Países Alvo: Américas do Sul e Central 

www.miniplast.co.ilMiniplast Ein-Shemer
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Visão geral da Empresa:
Fundada em 2008, a Neuronix é uma empresa privada de dispositivos médicos com sede em 
Israel e escritório corporativo nos Estados Unidos, com uma experiente equipe de vendas em 
toda a Europa e uma rede de distribuidores em expansão. A Neuronix desenvolveu o sistema 
NeuroAD™, o único tratamento comprovado, não farmacêutico e não invasivo para o mal de 
Alzheimer (MA). Essa tecnologia patenteada combina a Estimulação Magnética Transcraniana 
repetitiva (EMTr) e o Treinamento Cognitivo, e demonstrou aumentar as capacidades cognitivas 
de pacientes diagnosticados com MA leve a moderado. Com marcação CE, o Sistema NeuroAD™ 
é mundialmente comercializado. A Neuronix está expandindo sua rede de distribuição e, com 
o grande crescimento da medicina particular nas Américas Latina e do Sul, está construindo 
ativamente seu canal de possíveis parceiros de negócios para distribuição.

Visão geral da Empresa:
Categoria: Dispositivos Médicos
Subcategoria: Equipamentos Médicos
Área(s) de Terapia: Neurologia e Doença degenerativa; Psiquiatria
Situação da Empresa: Receita Inicial

Tecnologia e Produtos:
O Sistema NeuroAD™ é o único tratamento comprovado, não farmacêutico e não invasivo 
para o mal de Alzheimer (MA). Essa tecnologia patenteada combina de maneira exclusiva a 
Estimulação Magnética Transcraniana repetitiva (EMTr) e o Treinamento Cognitivo, e demonstrou 
aumentar as capacidades cognitivas de pacientes diagnosticados com MA leve a moderado.  A 
combinação de EMTr com treinamentos cognitivos resulta em uma melhora rápida e contínua 
da função cognitiva e da qualidade de vida. Atualmente fornecido por médicos em diversos 
locais em toda a Europa, o Sistema NeuroAD™ verificou fortes resultados em numerosos 
testes clínicos ao redor do mundo, colhendo resultados significantemente melhores do que os 
obtidos com o uso de opções farmacêuticas, com efeitos colaterais mínimos para o paciente. 
Com marcação CE, o Sistema NeuroAD™ é atualmente comercializado em todo o mundo e 
oferece uma excelente oportunidade de distribuição.

Metas
Objetivos: Localizar parceiros de distribuição e agentes ao redor do mundo
Negócios almejados: Agentes e parceiros de distribuição
Países Alvo: Alcance mundial 

Neuronix www.neuronixmedical.com
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Visão geral da Empresa:
A Noam Urim Enterprises Ltd. é uma das maiores produtoras de tecidos não tecidos no 
Oriente Médio. Fundada em 1967, ela fornecer vários tecidos/substratos para uso medicinal, 
incluindo: esponja/luvas ensaboadas, pano de limpeza antibacteriano, TNT branco para 
cuidados pessoais e panos para aplicações cosméticas. Entre os clientes da Noam Urim estão 
fabricantes de lenços umedecidos, bem como clientes que atendem os setores de cosméticos, 
médicos e de turismo (hospitais, hotéis, etc.). A Noam Urim também fornece rolos de tecidos 
que servem de matérias-primas e produtos de limpeza.
Nossa equipe de P&D trabalha em estreita colaboração com nossos clientes para definir e 
desenvolver a mistura perfeita de fibras para qualquer aplicação. Os produtos são embalados 
de acordo com a sua opção - rolos padrão, embalagens a granel ou embalagens de marca 
personalizada. A Noam Urim fabrica artigos personalizados desenvolvidos com rapidez.
A empresa é certificada IS0 9001:2000, garantindo elevados padrões de qualidade em todos
os nossos produtos que exportamos para o mundo inteiro. 

Visão geral da Empresa:
Categoria: Dispositivos médicos
Subcategoria: Descartável, implantável
Área(s) de Terapia: Atendimento básico
Situação da Empresa: Crescimento de receita

Tecnologia e Produtos:
Esponja ensaboada - Nesta esponja exclusiva a água ativa o sabão ou detergente.
Especificamente concebida para a higiene pessoal em hospitais e outros centros de saúde, 
este lenço/esponja/substrato multiuso pode ser impregnado com praticamente qualquer
sabão ou detergente. A crescente demanda por lenços umedecidos acompanhada de constante 
atualização e aperfeiçoamento dos produtos também resulta em maior demanda por material 
de TNT para aplicação a seco.
• Versão seca de esponja ensaboada
• Leve
• 2 em 1, substituindo sabão e esponja
• Uso único
• Duradouro
• Muitas aplicações: cuidados pessoais, cuidados com animais de estimação, limpeza geral,
• cuidados com o carro entre outros
• Ideal para o uso diário e pele sensível
Lenços antibacterianos - fornecem proteção embutida permanente contra o crescimento de 
bactérias, mofo, fungos e leveduras, fornecendo proteção antibacteriana de longa duração 
que não sai com a lavagem. Procedimentos de produção exclusivos garantem que os lenços 
sejam antialérgicos, seguros, para uso de longa duração e higiênicos.
Pontos cosméticos - lenços contendo pontos (variando de suave a abrasivo). Tecido de TNT 
branco para fins de higiene - produzido em rolos padrão > 90 metros quadrados. Tecido de 
TNT branco para luvas - 15 cm de largura (mín.).

Metas
Objetivos: Encontrar distribuidores, alianças, clientes (conversores e marcas 

próprias)
Negócios almejados: Fornecimento de equipamentos médicos, descartáveis hospitalares, 

centros de saúde, distribuição em farmácias
Países Alvo: Brasil e países da América Latina 

www.noam-urim.comNoam Urim Enterprises Ltd
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Visão geral da Empresa:
A Shekel Scales Ltd., fundada em 1977, é líder mundial em planejamento e fabricação de 
balanças eletrônicas, sistemas de pesagem avançados e aplicativos de medição de força. 
Desde sua fundação, a Shekel tem crescido constantemente de modo a afirmar sua posição 
enquanto uma importante líder em inovação no mercado. A excepcional combinação da 
Shekel de um software sofisticado com uma tecnologia em engenharia de pesagem central 
permite que a empresa ofereça soluções criativas para uma ampla gama de necessidades 
de pesagem da OEM [Medicina do Trabalho]. A Shekel implementa uma rigorosa gestão de 
controle da qualidade para garantir os mais elevados padrões em seus produtos.
A linha Healthweigh® da Shekel é uma linha extraordinária de balanças médicas, profissionais, 
digitais e eletrônicas. Os produtos Healthweigh® produzem resultados de altíssima precisão 
e são projetados para serem de fácil uso. Os sistemas da Shekel foram os primeiros no 
mundo a serem integrados em aquecedores e incubadoras utilizados para a proteção de 
bebês prematuros.
As balanças da Healthweigh® são exclusivamente distribuídas pela Rice Lake Weighing 
Systems, líder mundial em fabricação e distribuição de equipamentos de pesagem médica de 
alta qualidade. Entre os produtos há balanças médicas, bariátricas, pediátricas, com cadeira 
e cadeira de rodas. A rede global de distribuição e serviços da Rice Lake inclui instalações 
de suporte ao consumidor em toda a América do Norte e do Sul.

Visão geral da Empresa:
Categoria: Equipamentos médicos; TI em Cuidados com a Saúde; Outros (uso 

industrial / OEM) 
Subcategoria: Equipamentos médicos; Telemedicina; EHR [Registro de Saúde 

Eletrônico]; Unidades/ Clínicas Hospitalares; software e hardware
Área(s) de Terapia: Saúde Geral
Situação da Empresa: Crescimento da Receita

Tecnologia e Produtos:
A Shekel Healthweigh® oferece uma ampla gama de balanças médicas digitais de alta qualidade 
com designs únicos e inovadores. Todas as balanças conectam-se a sistemas de EHR, de 
modo que as informações de pesagem possam ser comunicadas aos registros médicos do 
paciente. Uma tecnologia avançada de compensação de movimentos elimina os movimentos 
involuntários que acontecem durante o processo de pesagem e garante informações de 
pesagem exatas. 
As balanças Médicas Healthweigh® oferecem um Sistema de pesagem confiável para centros 
médicos, clínicas, hospitais, academias e lares.
As balanças para necessidades especiais da Healthweigh® atendem às necessidades de diversos 
setores da medicina. Esta variedade é altamente direcionada para o usuário, confortável, de 
fácil uso e operação, e o mais importante: perfeitamente segura.
A balança Neonatal Healthweigh® é ergonomicamente projetada para recém-nascidos e 
bebês em crescimento.
Todas as balanças são aprovadas pela OIML.

Metas
Objetivos: Conquistar novos parceiros de negócios e distribuidores
Negócios almejados: Hospitais e Clínicas Médicas
Países Alvo: Américas Central e do Sul 

www.shekelonline.comShekel Scales Ltd.
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INFORMAÇÃO EM SAÚDE
De 06 a 09 de março de 2017 | Tel Aviv | Israel

SAVEtheDATE

Bem
-vindos

Perfis
Apresentações

Índice



16

MEDinISRAEL 2015

Visitantes
internacionais

1400 Participantes

600 50

Reuniões
de negócios1000

mais de

países

Bem
-vindos

Perfis
Apresentações

Índice



This publication is for informational purposes only.  While every effort 
has been made to ensure the information is correct, The Israel Export & 
International Cooperation Institute assumes no responsibility for 
damages, financial or otherwise, caused by the information herein.

© April 2016 • The Israel Export & International Cooperation Institute
Production: IEICI Media & Communication Division • Design: Studio Billet

Inspirado pela inovação 
na Hospitalar2016

Bem
-vindos

Perfis
Apresentações

Índice


