
 

Unrestricted  

No setor de saúde, equipamentos médicos e fluxos de 

trabalho clínicos estão se tornando cada vez mais 

complexos. Para profissionais de saúde, o treinamento 

contínuo é crucial para ficar por dentro das técnicas e 

tecnologias. Isso inclui ser capaz de explorar todo o 

potencial dos equipamentos.  Parar um equipamento 

médico para treinamento, no entanto, resultaria em menor 

atendimento de pacientes e taxas de reembolso combinado 

a um alto custo devido à falta de disponibilidade tanto dos 

equipamentos como da equipe.  

Treinamentos virtuais usando simulações baseadas na 

nuvem fornecem um ambiente de aprendizado 

enriquecedor para treinamentos práticos seguros que não 

interrompe o uso dos seus equipamentos clínicos.  

siemens-healthineers.com/virtual-education-

solution-for-artis-systems

 

  

O SmartSimulator foi desenvolvido para prover uma experiência 

de treinamento simulado com equipamentos médicos da 

Siemens Healthineers usando uma solução baseada na nuvem 

em um computador pessoal.

• Elevar a confiança da equipe por prover uma experiência 

prática utilizando um equipamento médico virtual guiado 

por um especialista, melhorando a eficiência de execução 

de exames de cada indivíduo 

• Aumentar o uso do equipamento com menores intervalos 

de tempo para equipamentos e funcionários manterem as 

operações diárias funcionando, obtendo uma maior 

produção

• Melhorar a performance por um custo menor ao 

aproveitar tecnologias inovadoras com práticas simuladas 

de interfaces de equipamentos médicos baseadas na 

nuvem
 

 

 

UpSkill Services 

SmartSimulator

Sua conexão virtual a uma
experiência prática com
equipamentos
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Sessões virtuais de treinamento permitem aos usuários ganhar 

experiência prática sem interromper o fluxo de trabalho clínico.
SmartSimulator oferece experiência prática e melhora a eficiência de exames através de treinamentos virtuais. Cada sessão é
conduzida por um especialista de aplicação da Siemens Healthineers, que guiará os participantes através dos fluxos de trabalho 

utilizando sistemas virtuais e respondendo dúvidas.

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os produtos/funcionalidades e/ou serviços oferecidos (aqui mencionados) não 
estão disponíveis comercialmente em todos os países e/ou para todas as 
modalidades. A disponibilidade futura não pode ser garantida. Favor contatar 

o seu representante da Siemens Healthineers para mais detalhes. Não 
indicado para uso clínico. Para fins de treinamento apenas.  

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

 

Especialista de aplicação / Especialista clínico

Fornece o treinamento
virtual em sala de aula

ou workshop

Instâncias

Nuvem Amazon

Internet

Acesso à Internet

Acesso ao treinamento para múltiplos usuários


