São Paulo, 14 de outubro de 2021

Comunicado Oficial
Intelerad e Ambra Health se juntam para formar uma líder global da indústria em
PACS na Nuvem e Enterprise Imaging.

A empresa Intelerad Medical Systems, líder global em soluções de gerenciamento de imagens
médicas, anunciou hoje a aquisição da Ambra Health, líder em gerenciamento de imagens
médicas em nuvem, unificando dois líderes da categoria KLAS Research.
A plataforma combinada fornecerá aos médicos, pacientes e pesquisadores uma poderosa
solução em nuvem para visualização, armazenamento e compartilhamento de imagens
diagnósticas. Agora, os premiados e robustos PACS Intelerad e o sistema em nuvem VNA da
Ambra integrarão o mesmo portfólio.
“O objetivo final da saúde é que os seres humanos vivam mais e melhor. Imagens médicas
e tecnologia avançada são essenciais para esse objetivo, e esta aquisição posiciona a
Intelerad como facilitadora e parceira dos provedores de saúde para oferecer os melhores
resultados aos pacientes”. disse Mike Lipps, CEO da Intelerad.
“A Ambra tem se concentrado em garantir que grandes sistemas hospitalares, grupos
médicos, centros de imagem e organizações de pesquisa clínica melhorem significativamente
seus processos e fluxos de trabalho”, disse Morris Panner, CEO da Ambra. “Este compromisso
é reforçado com a fusão com a Intelerad, e esperamos juntos aprimorar ainda mais nossos
produtos e serviços.”
Morris Panner se tornará presidente da Intelerad, reportando-se diretamente a Mike Lipps,
CEO. Ele liderou a visão da Ambra de fornecer melhores cuidados por meio de uma excelente
tecnologia por quase uma década e, além da sua experiência de líder do setor, ajudará a
Intelerad a levar o gerenciamento de imagens médicas para o próximo nível.

Sobre a Intelerad
A Intelerad oferece uma das plataformas de análise de imagem mais abrangentes da área
de saúde. Sediada em Raleigh, nos EUA, e Montreal, no Canadá, a Intelerad tem cerca de
800 funcionários em seis países. A empresa tem como clientes quase 2.000 organizações de
saúde em todo o mundo, provendo velocidade, escalabilidade e simplicidade necessárias para
aumentar o desempenho dos negócios, além de melhorar os resultados entregues aos
pacientes. As soluções empresariais modernas da Intelerad foram reconhecidas como Best
in KLAS, ficando em primeiro lugar no PACS Ásia / Oceania no relatório 2021 Best in KLAS:
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Global Software (Non-US). Para saber mais, visite intelerad.com e siga Intelerad no LinkedIn
e no Twitter.
Sobre a Ambra
A Ambra é uma empresa SaaS de gerenciamento de dados e imagens médicas. Intuitiva,
flexível, escalável e altamente interoperável, a plataforma em nuvem da Ambra foi projetada
para servir como a espinha dorsal da inovação e do progresso de imagem para provedores
de saúde dos maiores sistemas de saúde dos Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil e América
Latina, por meio de práticas para melhorar drasticamente os fluxos de trabalho,
compartilhamento e armazenamento de imagens. Ouvimos nossos clientes, entendemos suas
necessidades e aplicamos nosso amplo conhecimento para fornecer soluções inovadoras de
gerenciamento de imagens médicas para o futuro da saúde, agora.
Nossos clientes seguirão recebendo todo o suporte do time de especialistas da Ambra Saúde
e contarão com um portfólio novo de soluções inovadoras, que ajudarão a melhorar ainda
mais os serviços prestados aos seus pacientes.
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