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Direcionamento claro Diagnóstico preciso

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.br
L.BR.MKT.04.2018.9928

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.
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Canon Medical Systems 
oferece aos profissionais da saúde 
a tecnologia de diagnóstico por 
imagem necessária ao sucesso no 
atual mercado de assistência médica.

Together, we 
maket it possible.

(11) 4134.0000 | http://global.medical.canon
commercial.cmb@br.medical.canon
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APRESENTAÇÕES: Frasco-ampola de 10 mL, 15 mL, 20 mL e 60 mL. INDICAÇÕES: Este medicamento é destinado ao uso em diagnóstico e indicado para exames por IRM (Imagem por Ressonância Magnética): doenças cerebrais e espinais, doenças da coluna vertebral e outras patologias de 
todo o corpo (incluindo angiografia). CONTRA-INDICAÇÕES: Em caso de antecedentes de alergia ao ácido gadotérico ou a meios de contraste com gadolínio e meglumina. Contra-indicações ligadas à Imagem por Ressonância Magnética: Pacientes portadores de marca-passo; Pacientes portadores 
de clipe vascular. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não se tem observado nenhuma interação com outros medicamentos. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas após a administração de ácido gadotérico são geralmente leves a moderadas e de natureza transitória. Em ensaios clínicos, 
cefaleia foi mais frequentemente observada seguida de parestesias e menos frequentemente, náuseas, vômitos e reações de pele, tais como erupções cutâneas e prurido. Eventos adversos relacionados ao ácido gadotérico são raros em crianças. PRECAUÇÕES: Administrar somente por via in-
travenosa. O ácido gadotérico não deve ser injetado por via subaracnoidea (ou epidural). Durante a realização do exame é conveniente manter vigilância médica e acesso venoso durante todo o exame. Qualquer que seja a dose existe o risco de hipersensibilidade. POSOLOGIA: Solução injetável 
de uso exclusivo intravenoso. Adulto ou criança: 0,2 ml/kg de peso corporal. Para a população pediátrica, a dose de 0,2 ml/kg de peso corporal se aplica a todas as indicações, exceto angiografia. M.S.: 1.4980.0016. Farmacêutico responsável: M. Dolores Dopazo R.P - CRF-RJ 9042.
CONTRA-INDICAÇÕES: Em caso de antecedentes de alergia ao ácido gadotérico ou a meios de contraste com gadolínio e meglumina. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não se tem observado nenhuma interação com 
outros medicamentos. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Meio de contraste injetável por via intrevenosa para imagem por Ressonância Magnética. USO RESTRITO A HOSPITAIS E CLÍNICAS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Estabilidade está 
em seu DNA

JULHO/2018
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24/agosto Recife (PE)
25/agosto Brasília (DF)

Confira os valores de inscrição e a programação 
completa no site e garanta sua vaga! 

cursoesor.com.br

Realização: Apoio: Patrocínio

ESOR AIMS ADVANCED IMAGING 
MULTIMODALITY SEMINAR 
BRAZIL 2018
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SOBRICE2018

Centro de Convenções Rebouças  
9 A 11 DE AGOSTO

Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia 
Intervencionista e Cirurgia Endovascular 

www.congressosobrice.com.br

São Paulo- SP   Brasil

AFSHIN GANGI

LUIS MARIANO FERREIRA

ROBERT MORGAN

THOMAS HELMBERGER

TIAGO BILHIM

ALEXANDER COON

CHARLES RAY

CHARBEL MOUNAYER

EMMANUEL HOUDART

NACI KOCERGLORIA SALAZAR

PEDRO LYLYK

DANIEL WAIGL

KRISHNA KANDARPA

GUILHERME DABUS

convidados internacionais confirmados

MANRAJ K. S. HERAN

JOÃO AMARAL

Promoção





 

 

 
 

 

 

 

 




