
Em comparação com a rotina diária acelerada em hospitais, 
a aquisição de acessórios muitas vezes prova ser um 
processo demorado e complicado. Identificar as peças
certas compatíveis com seu equipamento ou  superar 
processos complexos de aprovação interna podem
consumir muito tempo, evitando que você volte 
rapidamente ao que realmente importa - seus pacientes.

O Shop da Siemens Healthineers é nossa plataforma 
e-commerce para pedidos online de acessórios. Seu de-
sign intuitivo e de fácil acesso permite que você 
navegue em nosso catálogo digital baseado em seus 
equipamentos, faça seus pedidos rapidamente, saiba a 
disponibilidade do produto em tempo real, verifique o sta-
tus de seus pedidos pendentes, e veja seu histórico de 
pedidos – onde e quando quiser. Com mais de 600 
acessórios disponíveis online atualmente para seus 
equipamentos Siemens Healthineers, nós podemos 
providenciar um serviço digital confiável e rápido – 
oferecendo à você toda a transparência que você 
precisa para um processo de compras eficiente e 
alinhado.

Seus benefícios em resumo:

• Navegue em nosso catálogo online com 
acessórios projetadas para serem compatíveis com 
o seu equipamento

• Veja informações, preços, e disponibilidade de 
estoque dos produtos

• Faça pedidos diretamente de qualquer 
dispositivo (móvel), 24/7 - sem necessidade de 
um orçamento prévio

• Delegue facilmente a aprovação do seu pedido

• Verifique o status de seus pedidos pendentes, e 
veja seu histórico de pedidos

Shop Siemens Healthineers 
Sua experiência de eCommerce

Descubra o Shop Siemens 
Healthineers 

shop.siemens-healthineers.com
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Os produtos/características e/ou ofertas de serviços (aqui mencionados)
não estão comercialmente disponíveis em todos os países e/ou para todas 
as modalidades. Se os serviços não são comercializados em países devido a 
razões regulatórias ou outras, a oferta de serviços não pode ser garantida. 
Por favor, entre em contato com a Siemens Healthineers local para mais 
detalhes (incluindo pré requisitos técnicos aplicáveis a determinadas
ofertas de serviço).

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestr. 127 
91052 Erlangen, Germany 
Phone: +49 9131 84-0 
siemens-healthineers.com

Procurando por um acessório específico?
Faça seu pedido rapidamente através do Shop da Siemens Healthineers

Cadastro & Login

Cadastre-se online ou utilize seu login Siemens 
Healthineers existente para acessar o Shop

Pesquise os produtos

Navegue pelo catálogo com base em seu equipamento ou use a 
barra de pesquisa para pular rapidamente para o produto desejado

Adicione ao carrinho

Adicione um ou vários produtos ao carrinho e selecione 
seu endereço de entrega e informações de pagamento

Obtenha aprovação & faça seu pedido

Selecione a pessoa responsável para a aprovação 
interna e  colocação final do pedido

Status de rastreamento

Verifique o status do seu pedido e veja informações de 
rastreamento

Receba a fatura
Após a entrega bem-sucedida de seu pedido, 
você receberá automaticamente sua fatura


