
O Hospital  Estadual  Dr.  Jayme Santos Neves,  com o  CNPJ 28.127.926/0002-42 –

Inscrição Estadual:  ISENTA,  AV. Paulo Pereira Gomes  – Morada de Laranjeiras –

Serra – ES CEP. 29166-828. Torna público a solicita ção de orçamento para aquisição

dos itens relacionados abaixo. 

LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO DE SINAIS VITAIS 
15 unidades

Descritivo 

· Monitor  multiparâmetro  pré-configurado  ,com  possibilidade  adicionar  módulos
opcionais,  leve  e  compacto,  com  peso  máximo  de  07(sete)  kg,  para  uso  em
pacientes  neonatais/prematuros,  pediátricos  e  adultos  (  inclusive  obesos
mórbidos );

· Com  os  seguintes  parâmetros  mínimos:  ECG,  Análise  de  Segmento  ST,
Respiração  por  Impedância,  Oximetria  de  Pulso,  PNI,  Pressões  Sangüíneas
Invasivas, Temperatura, Débito Cardíaco ;

· Modos  de  operação  selecionáveis  pelo  usuário  para  pacientes:
neonatais/prematuros,  adulto/pediátricos  e  ambiente cirúrgico  (  anestesia  ),  que
permita  configuração  para  no  mínimo  04(quatro)  padrões  de  visualização  dos
dados de acordo com o modo de operação acima citado;

· Tela  plana  de  no  mínimo 8,4”  LCD colorida  TFT com resolução,  apresentando
dados  numéricos,  até  06(seis)  curvas  selecionáveis  pelo  usuário,  dados  de
admissão do paciente ( nome, leito/sala cirúrgica e unidade de tratamento ), bem
como data e hora ;

· gabinete resistente a choques mecânicos ( transporte intra-hospitalar ) dotado de
alça e possibilidade de expansão para “dock station”; base suporte para remoção
rápida com recursos adicionais;

· operação em rede elétrica 110/220VAC/60hz(Bivolt automático) com autonomia de
baterias internas independentes, removíveis e recarregáveis pelo próprio monitor
para até 04(quatro) horas de funcionamento ininterrupto com indicadores na tela do
status das baterias;

· Expansível  para  conexão  em  rede  ETHERNET com  central  de  monitoração  e
permitindo  comunicação  monitor  a  monitor  (  com  ou  sem  necessidade  de
computador central ) para visualização remota específica de um dado monitor;

· Interface do usuário por meio de telas, janelas de ajuda, menus e mensagens em
PORTUGUÊS, bem como teclas de acionamento rápido para acionamento da PNI,
zero das pressões invasivas e botão rotativo interativo para facilidade de manuseio
e aprendizado do equipamento;

· Permita  armazenamento  dos  dados  do  paciente  no  monitor  (tendências)  das
últimas  24  (vinte  e  quatro)horas  de  forma  numérica  (  resolução  melhor  que  5
minutos e gráfica ( resolução melhor que 15 minutos );

· Deve possuir interfaces e apresentar conectividade com outros equipamentos de



suporte à vida (ex.:  aparelhos de ventilação mecânica,  aparelhos de anestesia,
bombas de infusão ....).

· ECG
· Analise de até 07(sete) derivações , expansível para até 12(doze) derivações por

meio de atualização de programa e acessórios, não necessitando de placas ou
módulos eletrônicos adicionais. 

· Análise completa do segmento ST incorporada de 12 derivações com pontos ST
selecionáveis,  medição  com  multiderivações  para  07  ou  12  derivações  e
armazenamento do histórico do ST que possibilite a visualização das medidas do
ST separadamente em paredes Anterior, Inferior e Lateral. Permitir ajuste de limites
de alarme para todas derivações. Atualizações por meio de programa apenas;

· Apresentação de até 06(seis) canais de ECG selecionáveis na tela principal com
indicação do segmento ST correspondente;

· O equipamento deve possuir filtros de ECG ( pelo menos 03 tipos ), detecção de
marca-passos, seleção do tipo de QRS ( normal e estreito ), seleção de amplitude
e seleção de velocidade de varredura;

· Deve utilizar  uma base  de dados  de  ECG correlacionados clinicamente.  Como
resultado, um programa para a coleta e interpretação de dados sobre ECG. Deve,
realizar  diagnóstico  de  12  derivações  em  tempo  real  ou  em  intervalos  pré-
determinados..

· Deve permitir atualização, através apenas de programa,  a inclusão de algorítmo
para conexão com balão intra-aórtico.

· Sistema de Pré-detecção de Isquemia Cardíaca Aguda deve ser apresentado em
percentuais  e  qual  a  probabilidade  de  isquemia  cardíaca  aguda  no  paciente,
incluindo angina instável e infarto agudo do miocardio.

· Respiração:
· Medição  da  respiração  por  impedância  (  eletrodos  do  ECG  ),  com  indicação

numérica da freqüência respiratória e curva de respiração. Ajuste de sensibilidade
e limites de alarme selecionáveis pelo usuário;

· Saturação de oxigênio – SpO2:
· Medição da SpO2 numérica com indicador de qualidade de sinal recebido, bem

como onda pletismográfica;
· Pressão Sanguinea Não Invasiva:
· Permita  medições  de  PNI  para  pacientes  prematuros-neonatais,  pediátricos  e

adultos com seleção dos níveis de insuflação e limites independentes dos alarmes
para as pressões sistólicas, diastólicas e médias;

· Pressões Sanguineas Invasivas:.
· Permita monitorar até 02(dois) canais de pressões invasivas, expansível para até

04 canais por meio de atualização;
· Monitore  até 10(dez)  locais  selecionáveis  pelo  usuário:  arterial,  femural,  arterial

pulmonar,  venosa central,  atrial  esquerda,  atrial  direita,  intracraniana (  PPC )  e
especial. E especialmente para neonatos: cateter arterial umbilical e cateter venoso
umbilical;

· Deve permitir atualização, através apenas de programa,  a inclusão de algorítmo
para conexão com balão intra-aórtico.

· Temperatura: 
· Permita monitorar até 02(dois) canais de temperatura, podendo utilizar sensores

autoclaváveis;
· Débito Cardíaco:



· Permita  realizar  medições  de  débito  cardíaco  pelo  método  de  termodiluição.
Constantes  computacionais  pré-programadas  para  diversos  fabricantes  de
cateteres. 

· Acompanha acessórios para ECG,SP02, PNI, temp.

AEBES - Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Tel.: +55 27 3331-7541 ou 3331- 7542
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E-Mail:  compras@hejsn.aebes.org.br

Em todas as compras, o fornecedor deverá enviar as certidões listadas abaixo, para o e-
mail  compras@hejsn.aebes.org.br.  Caso  a  nota/produto  seja  enviado  sem os  devidos
documentos a mercadoria não será recebida pelo setor de Almoxarifado: 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais.
Certidão Negativa de Débitos Municipais.
Certidão de Dívida Ativa da União. 
Certificado de Regularidade do FGTS. 
Certidão de Débitos junto ao INSS. 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.


