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 Com mais de  29 anos de história, DANI  ENGENHARIA  HOSPITALAR  presta  serviços de 
Calibração, Assistência Técnica, Treinamentos, Vendas de Acessórios, Consumíveis e Equipa-
mentos médico-hospitalares.  
 
 Fundada  em 07 de Novembro de  1988 e, a princípio voltada exclusivamente para  
prestação de serviços técnicos em equipamentos médico-hospitalares, DANI ENGENHARIA   
HOSPITALAR em pouco tempo ganhou  mercado e tornou-se referência  no  segmento hospi-
talar. 

 Com  o  passar  do  tempo,   ao   identificar   uma  carência  no  mercado  da  região  
Norte,  no  que  diz  respeito   a   comercialização de equipamentos e acessórios médico-hospi-
talares, com olhar voltado ao cliente e em sua satisfação, ampliou sua carteira de serviços e 
assumiu representações de grandes marcas nacionais e internacionais, como: GE Healthcare, 
Fanem, Steris, Balmak, Vallitech e outras, passando a assim também comercializar acessórios, 
equipamentos e mobiliário  médico-hospitalar, não deixando é claro, de atender assistência 
técnica, calibração e treinamentos de tais equipamentos. Em março de 2016, fundou sua filial 
BELÉM-PA, que a cada ano vem ganhando mais espaço no mercado.

APRESENTAÇÃO

 Sendo pioneira na região Norte  do  Brasil, a qualidade de nossos  servi-
ços é atestada em toda esta região, reconhecimento este fruto de 
muito trabalho, dedicação, comprometimento  e  excelência no que 
fazemos. Em 2016 nossa matriz Manaus-AM recebeu da certificadora 
internacional Tuv Rheinland o certificado de qualidade de acordo 
com a norma ISO 9001/2015, sendo dessa forma a primeira empresa 
do ramo a obter esta certificação. 

 Sendo pioneira na região Norte  do  Brasil, a qualidade de nossos  servi-
ços é atestada em toda esta região, reconhecimento este fruto de 
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 Além de equipamentos de ponta, GE 
Healthcare possuí ainda um CLUBE DE VAN-
TAGENS, que é uma excelente forma de 
continuar seu aprendizado e desenvolver 
sua expertise nos equipamentos de ultras-
som da GE.

 São 3 clubes disponíveis: Clube LOGIQ
™, Clube Vivid™ e Clube Voluson™. Você 
pode registrar até 3 pessoas por ID de equi-
pamento. Para se juntar a um Clube de Van-
tagens, basta ter em mãos o ID do equipa-
mento e preencher um formulário on-line.

 Também são oferecidas notícias e 
vídeos educacionais de produtos, além de 
dicas de uso que vão te ajudar a experimen-
tar todo o poder de seu equipamento de 
Ultrassom GE pelo site e rede sociais DANI 
ENGENHARIA HOSPITALAR.

 Confira a seguir alguns equipamentos 
da linha (US) GE. 

CONHEÇA NOSSA LINHA DE 

 (PARA TODOS OS PROCEDIMENTOS) 
ULTRASSOM

LINHA VOLUSON: SAÚDE DA MULHER

 Visão extraordinária para ajudar 
você a oferecer cuidados excepcio-
nais para mulheres, em todas as fase 
da vida.

LINHA LOGIQ: RADIOLOGIA GERAL

 Imagens excepcionais, recursos 
avançados. Ultrassom para radiologia, 
vascular, mama, radiologia interven-
cionista e cuidados primários.

LINHA VIVID: CARDIOLOGIA

 A GE Healthcare oferece uma 
variedade de produtos que se adap-
tam a uma ampla faixa de necessida-
des e aplicações cardiovasculares.



Linha: Radiológica

Engenharia Hospitalar

www.daninet.com.br |              daniengenhariahospitalar

LOGIQ P7
(SISTEMA PERSONALIZÁVEL)

INDICAÇÃO: Equipamento para Radiologia.
IMAGEM: Alta reolução - Raw Data 
DESCRIÇÃO:

 A inovadora interface My Page oferece controles simplificados 
para o usuário. (Personalize de acordo com a preferência do usuário).

- 3 (TRÊS) ANOS DE GARANTIA

- Monitor: Monitor wide screen de 21,5” e touch screen 10,4”;

- Design: Compacto, leve, possui operação com bateria Power Assistant;

- Ferramentas: Ferramentas avançadas e protocolos intuitivos simplificam 
a aquisição e melhoram o fluxo de trabalho (Auto IMT, B-flow e outras);

- Modos de imagem:  Modo B, Modo M, Modo M com cor, Imagem exten-
dida panorâmica LOGIQ View, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Power 
Doppler e B-Flow.

- TGC e teclado digitais2, resultados com um menor número de toques;

- CrossXBeam™;
 
- Harmônica codificada;
- E muito mais...

Linha: Radiológica

(LEVE E PORTÁTIL) 
LOGIQ V2
INDICAÇÃO: Equipamento para Radiologia.
IMAGEM: Coded Harmonic Imaging -  Alta resolução.
DESCRIÇÃO:
 
 O  versátil  LOGIQ  V2  é  o  equipamento ideal para quem precisa de 
qualidade de imagem, recursos avançados, aliados a  portabilidade. É um 
equipamento dedicado para radiologia, com a possibilidade de pacote de 
cardiologia básica e duas portas ativas.    

é  o  equipamento ideal para quem precisa de 
qualidade de imagem, recursos avançados, aliados a  portabilidade. É um 
equipamento dedicado para radiologia, com a possibilidade de pacote de 

- 3 (TRÊS) ANOS DE GARANTIA;
- Coded Harmonic Imaging: Oferece alta resolução, mesmo em imagens 
mais profundas;

- Real Time Speckle Reduction Imaging (SRI-HD): Reduz o ruído ao mesmo 
tempo em que melhora a visualização da forma real do tecido;

- CrossXBeam™: Melhora a capacidade de visualização de interfaces do 
tecido e também a diferenciação de bordas;

- SonoBiometry: Executa as principais medidas de biometria fetal em 
segundos;

- Adaptador pra 2 transdutores ativos;

- Carinho de transporte;

- E muito mais...



VOLUSON S10
Linha: Saúde da Mulher

(SOLUÇÃO EM OB|GYN) 

INDICAÇÃO: Imagem da mulher
IMAGEM: Alta reolução
DESCRIÇÃO:

 Do poder da Voluson Core Architecture ao seu design de sistema intuitivo, 
o Voluson S10 traz ainda mais o que você precisa em ultra-som para aplicações 
OB / GYN incluindo:

Linha: Saúde da Mulher

(A EVOLUÇÃO DA EXCELÊNCIA)

DESCRIÇÃO:
 
 Voluson P8 possui ferramentas  de  automação do  segmento  Premium ( 
como  HDLive  e  SonoAVC Follicle), permite realização de estudos mais dinâmicos, 
mantem alta qualidade de imagem, reduz o tempo necessário para executar, 
analisar e informar sobre os exames nele produzidos.

VOLUSON P8
INDICAÇÃO: Imagem da mulher
IMAGEM: Alta reolução - Raw Data 2D 3D 4D

IMAGEMIMAGEMIMAGEM
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2D 3D 4D
IMAGEMIMAGEMIMAGEM

- 2 (DOIS) ANOS DE GARANTIA;

- Monitor: LED de 17 polegadas de tela plana;

- Design: compacto e leve - ocupa pouco espaço para ajudar a otimizar 
o espaço;

- Ferramentas: Simplificadas produzem laudo com o toque de um botão;

- Botão DVR: Permite a gravação do exame em vídeo no DVR integrado 
com um toque;

- SonoRender Live: Melhora a eficiência na renderização de volumes com 
o ajuste automático da linha de renderização;

- Aqruivamento | Compartilhamento: Exporta com facilidade laudos no 
formato PDF, que podem ser enviados por e-mail;

- E mais...

- 2 (DOIS) ANOS DE GARANTIA;
- Monitor: LED widescreen de 23 polegadas;

- Design: Simples  e  prático,  touch  screen  de  10,1” polegadas,  que 
simplifica o fluxo de trabalho com capacidade de resposta do tablet;

- Ferramentas: HDlive-helps fornece imagens 3D e 4D, VCI avançado com 
o OmniView, coração Fetal, OB, GYN ajudam a fornecer informações 
sobre problemas ginecológicos;

- Doppler de cores: Ajuda a avaliar a anatomia vascular e a função;

- Conectividade: 4 (Quatro) portas de sondas ativas;

- Transdutores: 2 (Dois) transdutores volumétricos, convexo e Endocavitário; 

- E muito mais...
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VIVID IQ
Linha: Cardiológica 

(ULTRAPORTÁTIL) 

Linha: Cardiológica 

 (AMBIENTES EXTREMOS) 

DESCRIÇÃO:
 
 Vivid T8 oferece excelente desempenho em serviços compartilhados da 
sua linha de ultrassonografia geral. Resistente, confiável, robusto e fácil de usar, 
este equipamento foi projetado para maximizar a relação custo/benefício e o 
valor agregado do seu equipamento.

VIVID T8
INDICAÇÃO: Imagem para Cardiologia
INTERFACE: Simples e intuitiva

- 3 (TRÊS) ANOS DE GARANTIA;
- Mobilidade: Baixo peso (58 kg), fácil deslocamento;

- Desing: - Layout: Tela de toque, botões giratórios, teclas de gerencia-
mento de pacientes e modos de imagem;

- Resistência: Comprovada por meio de teste de 20 horas de vibração e 
1.000 choques com força 10 G;

- Amplitude Térmica: Grande amplitude, verificada por rigorosos testes 
em calor e frio intensos e nas oscilações entre temperaturas extremas;

- Repetição de Ciclos: Baixo índice de erros, mesmo após ciclos repetidos 
de liga/desliga, pausa forçada, remoções e reconexões de transdutores;

- Conectividade: 4 (Quatro) portas ativas e suportes para cabos e trans-
dutores.

- Smart Standby E muito mais...

DESCRIÇÃO:
 
  Leve e portátil, Vivid iq oferece tecnologia beamforming exclusiva. Desta-
ca-se na qualidade de imagem através da utilização da filtragem Ultra Definition 
Clarity, HD Imaging (resolução equilibrada, penetração e uniformidade da 
imagem),  harmônicos codificados e ápice virtual (amplo campo de visão).
- 2 (DOIS) ANOS DE GARANTIA;
- Mobilidade: Portátil, com bateria para até 1 hora de funcionamento;

- Monitor: Monitor  LCD de 15"

- Desing: Inovador TrackPad, que proporciona movimentos semelhantes 
aos usados nos tablets;

- Ferramentas: 2D Auto EF, TVI, IMT e ICE,2,3 e serviços compartilhados;

- Virtual Convex – Permite ampliar o campo;

- B-Flow, Blood Flow Imaging;

- Conectividade: 5 (Cinco) portas USB;

- Saída HDMI;

- HD de 1TB;

- Proteção contra Fluídos E muito mais...
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“SOMOS MUITO MAIS QUE ENGENHARIA,
 SOMOS DANI ENGENHARIA HOSPITALAR”


