
‘‘Consagre ao Senhor tudo o que você faz, 
e os seus planos serão bem-sucedidos.’’  
Provérbios 16:3

Ÿ ELETROCARDIOGRAMA (ECG)

Ÿ OXIMETRIA DE PULSO (SPO2)

Ÿ PRESSAO NÃO INVASIVA (PNI)

Ÿ TEMPERATURA 2 CANAIS

Ÿ RESPIRAÇÃO

Ÿ PRESSÃO INVASIVA (PI )2 CANAIS*

Ÿ CAPNOGRAFIA*

PARÂMETROS 
VITAIS MONITORADOS

Ÿ Tela de 12.1 polegadas; 

Ÿ Portátil - com alça 
incorporada ao Monitor; 

Ÿ Identificação do paciente; 

Ÿ Comunicação em rede;

Ÿ Bateria interna recarregável;

Ÿ Alimentação: 100 a 240 Vac. 
automático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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TECNOLOGIA QUE SALVA VIDAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ÿ Possui display colorido de cristal 
líquido tamanho de 12.1'' matriz ativa 
de alta resolução para melhor 
visualização da tela mesmo à 
distância. 

Ÿ Teclas de acesso rápido e com 
possibilidade de operação 
simplificada pelo botão navegador.

Ÿ Possibilidade de interligação a redes 
de dados. 

Ÿ Possui análise de segmento ST e 
análise de arritimias cardíacas.

Ÿ A cor das curvas na tela pode ser 
escolhida pelo próprio usuário. 

Ÿ Gráficos de tendência de 96 horas e e 
memória de eventos;

ACESSÓRIOS INCLUSOS ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Ÿ 01 Cabo de paciente de 5 vias - ECG;

Ÿ 01 pacote eletrodos precordiais descartáveis;

Ÿ 01 Sensor de Oximetria de Pulso - SpO2;

Ÿ 01 Sensor de Temperatura esofágico/retal;

Ÿ 01 Manguito de tamanho adulto;

Ÿ 01 Cabo de força;

Ÿ 01 Bateria interna recarregável

Ÿ Manual e Certificado de Garantia;

Ÿ Sensores e manguitos de 
tamanhos diversos;

Ÿ Cabos e transdutores de 
pressão.

PRESSÃO NÃO INVASIVA - PNI  - Medição das pressões 
sistólica, diastólica e média. Segurança e proteção. Apresenta os dados 
simultaneamente na tela. Sistema de medição automático e manual. No 
modo automático são programáveis de 1 a 120 minutos. Possui alarmes 
programáveis sonoros e visuais acionados automaticamente, quando os 
limites configurados são excedidos. Ajuste de alarme para pressão 
arterial e da frequência cardíaca com 03 níveis de prioridade.  Faixa de 
medida da pressão arterial: até  300 MMHG.

TEMPERATURA - Monitorização de 01 ou 02 canais, aceita 
conexões de sensor de superfície (transcutâneo) ou sensor esofágico-
retal. Indica a condição de falha do sensor e disponibilidade de sensores 
descartáveis e reutilizáveis. Alarmes sonoros e visuais inferiores e 
superiores ajustáveis. Possibilidade de monitorização da temperatura 
esofágica ou superficial, faixa operacional entre 0 e 45 graus. Resolução 
de apresentação: 0,1ºc.

PRESSÃO INVASIVA - PI*  - 2 canais flutuantes independentes 
para medições por meio de uso de transdutores, com valores e 
visualização de onda de pressão sistólica, diastólica e média.

CAPNOGRAFIA* - Por meio do monitoramento de EtCO2, detecta o 
estado das vias aéreas. Medição de execução automática na velocidade 
de amostragem de forma de onda uma vez para cada 31 milissegundos. 

ECG - Captação de todas as derivações. Alarmes programáveis de 
frequência cardíaca para taquicardia e bradicardia. Proteção contra 
descarga do desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos com recuperação 
rápida da linha de base. Reconhecimento com identificação do eletrodo 
solto e reconhecimento e detecção de marcapasso, alarmes sonoros e 
visuais. Entrada flutuante. Seleção de derivações através de botão 
navegador, filtro contra interferência elétrica e tremor muscular sobre o 
traçado do ECG. 

OXIMETRIA DE PULSO - SpO2  - Saturação de oxigênio. A 
amplitude da onda pletismográfica é ajustada automaticamente na tela. 
Sistema de alarmes com indicação auditiva e visual do nível de SpO2 e 
frequência cardíaca. Alarmes facilmente reguláveis, tanto para baixa, 
quanto para alta, SpO2 e frequência cardíaca. Volumes dos alarmes e do 
indicador auditivo de pulso ajustados de forma independente. Indicação 
de alarmes audiovisuais: para sensor desconectado, baixa perfusão, 
procurando pulso, perda de pulso e outros. Tecla de silenciamento de 
alarme por 02 minutos.

RESPIRAÇÃO - Medida por métodos de impedância torácica, 
apresenta curva de respiração e frequência instantânea continuamente 
na tela, faixa de leitura de 1 a 120 rpm e alarmes visuais e sonoros com 
limites ajustáveis.
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especificaçoes dos PARÂMETROS 

Ÿ Gabinete de alta resistência 
mecânica, isolado eletricamente.

Ÿ Possui controle de velocidade para 
o traçado de curva: mínimo variável 
em 12,5 mm/seg, 25mm/seg. e 
50mm/seg. 

Ÿ Alarmes auditivos e visuais. 

Ÿ Alarmes reguláveis para valores 
inferiores e superiores de acordo 
com os  parâmetros. 

Ÿ Sistema ininterrupto para alarmes 
visuais, o alarme deve atuar 
enquanto houver ocorrência 
funcional.  

Ÿ Disponível função cirúrgica.
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*Parâmetro opcionais


