


Direcionamento claro Diagnóstico preciso

Do diagnóstico ao tratamento, a Bayer oferece 
tecnologias e soluções que permitem um diagnóstico 

diferenciado e preciso de doenças, auxiliando o médico a 
optar pelo tratamento mais adequado a cada paciente.

Bayer, sinônimo de inovação e uma das empresas líderes em meios de contraste. Na área de diagnóstico, é pioneira em meios 
de contraste para raios-X, tomografia e ressonância magnética. No Brasil, introduziu o conceito de contraste órgão-específico, 

visando diagnósticos mais precoces de forma não-invasiva de doenças hepáticas focais.

www.ri.bayer.com.brL.BR.MKT.04.2018.9928

Visite nosso Stand na JPR 2018.
03 a 06 de maio - Transamérica Expo Center - 9h às 19h

Avenida Dr. Mario Villas Boas Rodrigues, 387 Santo Amaro – SP

Anuncio 210x280 mm_Campanha_RI_2018 INSTITUCIONAL.indd   1 09/04/18   13:34

















Guerbet Imagem do Brasil LTDA.
Rua Catequese 227 – 1º andar – Butantã

CEP 05502-020 – São Paulo / SP

A Guerbet é uma empresa de origem francesa que tem a inovação 
em seu DNA. Em 1901, Marcel Guerbet descobriu o primeiro agen-
te de contraste iodado do mundo. Após 100 anos de pioneirismo, 
a Guerbet continua na vanguarda, disponibilizando produtos e ser-
viços para fins diagnósticos reconhecidos pela excelência. 

A história da Guerbet está profundamente ligada ao Brasil, aonde 
chegou no início da década de 70, tornando-se a primeira subsi-
diária da empresa fora da França. Desde 1991, a companhia pos-
sui planta industrial no Rio de Janeiro, sendo a única do setor com 
fábrica no Brasil. O parque industrial da Guerbet passou por re-
cente reforma e modernização completas, seguindo as melhores 
práticas de sustentabilidade, para atender de maneira ainda mais 
eficaz as necessidades de nossos clientes.

Para nós, funcionários da empresa no Brasil, trabalhar na Guerbet 
é sinônimo de orgulho e comprometimento, oferecendo os melho-
res serviços e soluções inovadoras, fundamentais para o bom 
diagnóstico e qualidade de vida dos pacientes. É a Guerbet reco-
nhecendo nossos esforços, investindo e acreditando no Brasil há 
mais de 40 anos.
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ABDOME MUSCULOESQUELÉTICO

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

 

 
  





Está chegando a hora!

















EVENTO/MÊS MAIO JUNHO JULHO

 

 

 

 

 

 

 

 




