


Características gerais:

• Alarmes  sonoros  e  visuais,  ajustáveis  com

níveis  de  prioridade  e  memória  para

armazenar  no  mínimo  72  horas  dos

parâmetros monitorados;

• Deve possuir tendências gráficas e numéricas

de  no  mínimo  72  horas,  dos  parâmetros

monitorados;

• Deve possuir saídas para ethernet e conector

de comunicação para upgrade de software e

comunicação com central de monitoramento;

ECG / Respiração / Temperatura (ERT): parâmetros de
monitoração  de  ECG,  Respiração  por  impedância
torácica  e  dois  canais  de  Temperatura,  utilizável  em
pacientes adultos, pediátricos e neonatos;

• Características

o Monitoração da frequência  cardíaca,

respiratória e duas temperaturas,

o Medição  de  respiração  por

impedância  torácica  (utiliza  os

mesmos eletrodos do ECG),

o Apresentação das formas de onda de

ECG e Respiração,

o Pré-amplificador flutuante de ECG,

o Apresentação  simultânea  de  1,  2,  3

ou 6 derivações,

o Detecção  automática  de  eletrodo

solto com indicação e alarme na tela,

o Filtro digital (para interferência de 60

Hz),

o Detecção automática de marca passo,

o Proteção  para  uso  com  bisturi

eletrônico,

o Proteção  contra  descarga  de

desfibrilador e RF,

o Detecção  do  complexo  QRS  com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Detecção  de  apneia  com  tempo

programável,

o Detecção da onda de respiração com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Controles  de  ganho  (ECG)  e

velocidade  dos  traçados

programáveis,

o Limites de alarmes selecionáveis para

todos os parâmetros,

o Faixa  de medida temperatura de no

mínimo 15 a 42ºC  com possibilidade

de configuração de alarmes mínimo e

máximo,  sendo  o  alarme  visual  e

sonoro;

o Sensor de temperatura tipo para pele



(tipo termistor);

Oximetria de Pulso (SpO2): parâmetros de saturação de
oxigênio,  não  invasivo,  de  alto  desempenho  e
confiabilidade  mesmo  em  pacientes  com  baixa
perfusão periférica, cútis negra, prematuros, etc;

• Características:

o Indicação  numérica  dos  valores  de

saturação e pulso,

o Apresentação  da  onda

pletismográfica,

o Pacientes:  adultos,  pediátricos  e

neonatos,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Indicação  na  tela  de  mensagens  de

sensor  fora do paciente,  sinal  fraco,

interferência luminosa, etc,

o Sensor de dedo fabricado em plástico

de  alta  resistência  apropriado  para

utilização em pacientes adultos,

o Sensor  em  “Y”  (opcional)  para

utilização  em  qualquer  paciente

(adulto, pediátrico ou neonato), ideal

para neonatos,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis para SpO2 e Pulso,

Pressão não Invasiva (NIBP): parâmetros manual e/ou
automático  da  pressão  sistêmica  pelo  método
oscilométrico,  apropriado  para  pacientes  adultos,
pediátricos e neonatos;

• Características 

o Medição pelo método oscilométrico,

o Indicação  numérica  das  pressões

Sistólica,  Média  e  Diastólica  em

mmHg,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Medição  automática  com

programação de intervalo ou manual

por tecla dedicada,

o Modo  “STAT”  para  monitoração

contínua  das  pressões  durante  um

intervalo  de  05  minutos,  ideal  para

indução anestésica,

o Interrupção imediata do processo de

medição por tecla dedicada,

o Pacientes:  adulto,  pediátrico  e

neonato,

o Manguitos  intercambiáveis

(manguitos de vários tamanhos),

o Sistema  de  proteção  auxiliar  micro

processado  (IEC601-2-30),  para  cada

tipo de manguito,

o Limites de alarme máximo e mínimo



ajustáveis  para  todas  as  pressões

(sistólica, média e diastólica),

Pressão  Invasiva  (IBP):  parâmetro  com  02  canais  de
pressão  flutuantes  independentes,  com  valores  de
pressão sistólica, diastólica e média;

• Características

o Escala automática em mmHg,

o Possibilidade  de  identificação  do

canal de pressão utilizado;

o Precisão do transdutor de ±1%;

o Transdutores  de  pressão  com

sensibilidade padrão de 05 microvolt/

volt/ mmHg e domos descartáveis;

Capnografia (ETCO2):

• Método  Mainstream  ou  Sidestream(fluxo

principal),

• Apresentação  da onda  de  capnografia  e dos

respectivos  valores  de  ETCO2  e

respirações/minuto,

• Sensor  para  CO2  de  estado  sólido,  leve  e

resistente,

• Utilização em pacientes adultos, pediátricos e

neonatos,

• Apresentação  de  evolução  dos  parâmetros

monitorizados (ETCO2 e Respiração),

• Limites de alarmes, máximos e mínimos;

Parâmetro de Debito cardíaco:

• Cálculos hemodinâmicos - Índice cardíaco 

(IC), 

• Resistência vascular sistêmica (SVR), 

• Índice de resistência vascular sistêmica (SVRI), 

• Resistência vascular pulmonar (PVR),

• Índice de resistência vascular pulmonar (PVRI),

• Volume sistólico (SV), 

• Índice de trabalho sistólico do ventrículo 

esquerdo (LVSWI), 

• Índice de trabalho sistólico do ventrículo 

direito (RVSWI), 

• Superfície corpórea (BSA); 

Cálculos respiratórios:

• Demanda de oxigênio (DO2), 

• Índice de demanda de oxigênio (DO2I), 

• Consumo de oxigênio (VO2), 

• Shunt, 

• Conteúdo arterial de oxigênio (CaO2), 

• Conteúdo venoso de oxigênio (CvO2); 

Vídeo

• Cristal líquido colorido 

• Tamanho da tela: mínimo de 10” (diagonal)

Bateria:  Bateria  Recarregável  com autonomia mínima
de 03 horas;
Acessórios: 

• 01 Cabo de 5 vias para ECG

• 02  Sensor  de  SpO2  adulto  e  neonatal

reutilizável;



• 01 Extensão de manguito 3m;

• 01 Kit de Manguitos de neonato a adulto; 

• 01 sensor de temperatura epidérmica;

• 01 Sensor de capnografia

• 02 kit de acessórios para PI;

• 01 kit de Acessórios para utilização do sistema

de debito cardíaco;

• 01 bateria;

Tensão  de  alimentação:  Tensão  de  alimentação
110/220V – 60Hz com comutação automática;
Garantia: 1 (um) ano.
REGISTRO PRODUTO NO FINAME

03 Monitor multiparametros II - ECG, SPO2, Temp, Resp,
2*PI, NIBP, ETCO2:
Estrutura:  Monitor  multiparamétrico  pré-configurado,
para  monitorização  de  ECG,  respiração,  oximetria,
pressão  não  invasiva,  2  canais  de  PI  e  2  canais  de
temperatura,  capnografia  mainstream  ou  sidestream,
tela de LCD de no mínimo 10”, com apresentação de no
mínimo 6 curvas  simultaneamente e possibilidade de
alterar modo de exibição para numerais grandes;
Finalidade:  Equipamento utilizado para monitorização
de pacientes de baixa e média complexidade;
Características gerais:

• Alarmes  sonoros  e  visuais,  ajustáveis  com

níveis  de  prioridade  e  memória  para

armazenar  no  mínimo  72  horas  dos

parâmetros monitorados;

• Deve possuir tendências gráficas e numéricas

de  no  mínimo  72  horas,  dos  parâmetros

monitorados;

• Deve possuir saídas para ethernet e conector

de comunicação para upgrade de software e

comunicação com central de monitoramento;

ECG / Respiração / Temperatura (ERT): parâmetros de
monitoração  de  ECG,  Respiração  por  impedância
torácica  e  dois  canais  de  Temperatura,  utilizável  em
pacientes adultos, pediátricos e neonatos;

• Características

o Monitoração da frequência  cardíaca,

respiratória e duas temperaturas,

o Medição  de  respiração  por

impedância  torácica  (utiliza  os

mesmos eletrodos do ECG),

o Apresentação das formas de onda de

ECG e Respiração,

o Pré-amplificador flutuante de ECG,

o Apresentação  simultânea  de  1,  2,  3

ou 6 derivações,

o Detecção  automática  de  eletrodo

solto com indicação e alarme na tela,

o Filtro digital (para interferência de 60

Hz),

o Detecção automática de marca passo,

o Proteção  para  uso  com  bisturi

eletrônico,



o Proteção  contra  descarga  de

desfibrilador e RF,

o Detecção  do  complexo  QRS  com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Detecção  de  apneia  com  tempo

programável,

o Detecção da onda de respiração com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Controles  de  ganho  (ECG)  e

velocidade  dos  traçados

programáveis,

o Limites de alarmes selecionáveis para

todos os parâmetros,

o Faixa  de medida temperatura de no

mínimo 15 a 42ºC  com possibilidade

de configuração de alarmes mínimo e

máximo,  sendo  o  alarme  visual  e

sonoro;

o Sensor de temperatura tipo para pele

(tipo termistor);

Oximetria de Pulso (SpO2): parâmetros de saturação de
oxigênio,  não  invasivo,  de  alto  desempenho  e
confiabilidade  mesmo  em  pacientes  com  baixa
perfusão periférica, cútis negra, prematuros, etc;

• Características:

o Indicação  numérica  dos  valores  de

saturação e pulso,

o Apresentação  da  onda

pletismográfica,

o Pacientes:  adultos,  pediátricos  e

neonatos,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Indicação  na  tela  de  mensagens  de

sensor  fora do paciente,  sinal  fraco,

interferência luminosa, etc,

o Sensor de dedo fabricado em plástico

de  alta  resistência  apropriado  para

utilização em pacientes adultos,

o Sensor  em  “Y”  (opcional)  para

utilização  em  qualquer  paciente

(adulto, pediátrico ou neonato), ideal

para neonatos,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis para SpO2 e Pulso,

Pressão não Invasiva (NIBP): parâmetros manual e/ou
automático  da  pressão  sistêmica  pelo  método
oscilométrico,  apropriado  para  pacientes  adultos,
pediátricos e neonatos;

• Características 

o Medição pelo método oscilométrico,

o Indicação  numérica  das  pressões

Sistólica,  Média  e  Diastólica  em



mmHg,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Medição  automática  com

programação de intervalo ou manual

por tecla dedicada,

o Modo  “STAT”  para  monitoração

contínua  das  pressões  durante  um

intervalo  de  05  minutos,  ideal  para

indução anestésica,

o Interrupção imediata do processo de

medição por tecla dedicada,

o Pacientes:  adulto,  pediátrico  e

neonato,

o Manguitos  intercambiáveis

(manguitos de vários tamanhos),

o Sistema  de  proteção  auxiliar  micro

processado  (IEC601-2-30),  para  cada

tipo de manguito,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis  para  todas  as  pressões

(sistólica, média e diastólica),

Pressão  Invasiva  (IBP):  parâmetro  com  02  canais  de
pressão  flutuantes  independentes,  com  valores  de
pressão sistólica, diastólica e média;

• Características

o Escala automática em mmHg,

o Possibilidade  de  identificação  do

canal de pressão utilizado;

o Precisão do transdutor de ±1%;

o Transdutores  de  pressão  com

sensibilidade padrão de 05 microvolt/

volt/ mmHg e domos descartáveis;

Capnografia (ETCO2):

• Método  Mainstream  ou  Sidestream(fluxo

principal),

• Apresentação  da onda  de  capnografia  e dos

respectivos  valores  de  ETCO2  e

respirações/minuto,

• Sensor  para  CO2  de  estado  sólido,  leve  e

resistente,

• Utilização em pacientes adultos, pediátricos e

neonatos,

• Apresentação  de  evolução  dos  parâmetros

monitorizados (ETCO2 e Respiração),

• Limites de alarmes, máximos e mínimos;

Vídeo

• Cristal líquido colorido 

• Tamanho da tela: mínimo de 10” (diagonal)

Bateria:  Bateria  Recarregável  com autonomia mínima
de 03 horas;
Acessórios: 

• 01 Cabo de 5 vias para ECG



• 02  Sensor  de  SpO2  adulto  e  neonatal

reutilizável;

• 01 Extensão de manguito 3m;

• 01 Kit de Manguitos de neonato a adulto; 

• 01 sensor de temperatura epidérmica;

• 01 Sensor de capnografia

• 02 kit de acessórios para PI;

• 01 bateria;

Tensão  de  alimentação:  Tensão  de  alimentação
110/220V – 60Hz com comutação automática;
Garantia: 1 (um) ano.
REGISTRO PRODUTO NO FINAME

04 Monitor multiparâmetros III - ECG, SPO2, Temp, Resp,
2*PI, NIBP. 
Estrutura:  Monitor  multiparamétrico  pré-configurado,
para  monitorização  de  ECG,  respiração,  oximetria,
pressão  não  invasiva,  2  canais  de  PI  e  2  canais  de
temperatura,  tela  de  LCD  de  no  mínimo  10”,  com
apresentação de no mínimo 6 curvas simultaneamente
e  possibilidade  de  alterar  modo  de  exibição  para
numerais grandes;
Finalidade:  Equipamento utilizado para monitorização
de pacientes de baixa e média complexidade;
Características gerais:

• Alarmes  sonoros  e  visuais,  ajustáveis  com

níveis  de  prioridade  e  memória  para

armazenar  no  mínimo  72  horas  dos

parâmetros monitorados;

• Deve possuir tendências gráficas e numéricas

de  no  mínimo  72  horas,  dos  parâmetros

monitorados;

• Deve possuir saídas para ethernet e conector

de comunicação para upgrade de software e

comunicação com central de monitoramento;

ECG / Respiração / Temperatura (ERT): parâmetros de
monitoração  de  ECG,  Respiração  por  impedância
torácica  e  dois  canais  de  Temperatura,  utilizável  em
pacientes adultos, pediátricos e neonatos;

• Características

o Monitoração da frequência  cardíaca,

respiratória e duas temperaturas,

o Medição  de  respiração  por

impedância  torácica  (utiliza  os

mesmos eletrodos do ECG),

o Apresentação das formas de onda de

ECG e Respiração,

o Pré-amplificador flutuante de ECG,

o Apresentação  simultânea  de  1,  2,  3

ou 6 derivações,

o Detecção  automática  de  eletrodo

solto com indicação e alarme na tela,

o Filtro digital (para interferência de 60

Hz),

o Detecção automática de marca passo,



o Proteção  para  uso  com  bisturi

eletrônico,

o Proteção  contra  descarga  de

desfibrilador e RF,

o Detecção  do  complexo  QRS  com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Detecção  de  apneia  com  tempo

programável,

o Detecção da onda de respiração com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Controles  de  ganho  (ECG)  e

velocidade  dos  traçados

programáveis,

o Limites de alarmes selecionáveis para

todos os parâmetros,

o Faixa  de medida temperatura de no

mínimo 15 a 42ºC com possibilidade

de configuração de alarmes mínimo e

máximo,  sendo  o  alarme  visual  e

sonoro;

o Sensor de temperatura tipo para pele

(tipo termistor);

Oximetria de Pulso (SpO2): parâmetros de saturação de
oxigênio,  não  invasivo,  de  alto  desempenho  e
confiabilidade  mesmo  em  pacientes  com  baixa
perfusão periférica, cútis negra, prematuros, etc;

• Características:

o Indicação  numérica  dos  valores  de

saturação e pulso,

o Apresentação  da  onda

pletismográfica,

o Pacientes:  adultos,  pediátricos  e

neonatos,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Indicação  na  tela  de  mensagens  de

sensor  fora do paciente,  sinal  fraco,

interferência luminosa, etc,

o Sensor de dedo fabricado em plástico

de  alta  resistência  apropriado  para

utilização em pacientes adultos,

o Sensor  em  “Y”  (opcional)  para

utilização  em  qualquer  paciente

(adulto, pediátrico ou neonato), ideal

para neonatos,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis para SpO2 e Pulso,

Pressão não Invasiva (NIBP): parâmetros manual e/ou
automático  da  pressão  sistêmica  pelo  método
oscilométrico,  apropriado  para  pacientes  adultos,
pediátricos e neonatos;

• Características 



o Medição pelo método oscilométrico,

o Indicação  numérica  das  pressões

Sistólica,  Média  e  Diastólica  em

mmHg,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Medição  automática  com

programação de intervalo ou manual

por tecla dedicada,

o Modo  “STAT”  para  monitoração

contínua  das  pressões  durante  um

intervalo  de  05  minutos,  ideal  para

indução anestésica,

o Interrupção imediata do processo de

medição por tecla dedicada,

o Pacientes:  adulto,  pediátrico  e

neonato,

o Manguitos  intercambiáveis

(manguitos de vários tamanhos),

o Sistema  de  proteção  auxiliar  micro

processado  (IEC601-2-30),  para  cada

tipo de manguito,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis  para  todas  as  pressões

(sistólica, média e diastólica),

Pressão  Invasiva  (IBP):  parâmetro  com  02  canais  de
pressão  flutuantes  independentes,  com  valores  de
pressão sistólica, diastólica e média;

• Características

o Escala automática em mmHg,

o Possibilidade  de  identificação  do

canal de pressão utilizado;

o Precisão do transdutor de ±1%;

o Transdutores  de  pressão  com

sensibilidade padrão de 05 microvolt/

volt/ mmHg e domos descartáveis;

Vídeo

• Cristal líquido colorido 

• Tamanho da tela: mínimo de 10” (diagonal)

Bateria:  Bateria  Recarregável  com autonomia mínima
de 03 horas;
Acessórios: 

• 01 Cabo de 5 vias para ECG

• 02  Sensor  de  SpO2  adulto  e  neonatal

reutilizável;

• 01 Extensão de manguito 3m;

• 01 Kit de Manguitos de neonato a adulto; 

• 01 sensor de temperatura epidérmica;

• 02 kit de acessórios para PI;

• 01 bateria;

Tensão  de  alimentação:  Tensão  de  alimentação
110/220V – 60Hz com comutação automática;



Garantia: 1 (um) ano.
REGISTRO PRODUTO NO FINAME

05  Monitor  multiparametros  IV  -  ECG,  SPO2,  Temp,
Resp, NIBP. 
Estrutura:  Monitor  multiparamétrico  pré-configurado,
para  monitorização  de  ECG,  respiração,  oximetria,
pressão não invasiva, 2 canais de temperatura, tela de
LCD  de  no  mínimo  10”,  com  apresentação  de  no
mínimo 6 curvas simultaneamente  e possibilidade de
alterar modo de exibição para numerais grandes;
Finalidade:  Equipamento utilizado para monitorização
de pacientes de baixa e média complexidade;
Características gerais:

• Alarmes  sonoros  e  visuais,  ajustáveis  com

níveis  de  prioridade  e  memória  para

armazenar  no  mínimo  72  horas  dos

parâmetros monitorados;

• Deve possuir tendências gráficas e numéricas

de  no  mínimo  72  horas,  dos  parâmetros

monitorados;

• Deve possuir saídas para ethernet e conector

de comunicação para upgrade de software e

comunicação com central de monitoramento;

ECG / Respiração / Temperatura (ERT): parâmetros de
monitoração  de  ECG,  Respiração  por  impedância
torácica  e  dois  canais  de  Temperatura,  utilizável  em
pacientes adultos, pediátricos e neonatos;

• Características

o Monitoração  da  frequência  cardíaca,

respiratória e duas temperaturas,

o Medição  de  respiração  por  impedância

torácica (utiliza os mesmos eletrodos do

ECG),

o Apresentação  das  formas  de  onda  de

ECG e Respiração,

o Pré-amplificador flutuante de ECG,

o Apresentação simultânea de 1, 2, 3 ou 6

derivações,

o Detecção  automática  de  eletrodo  solto

com indicação e alarme na tela,

o Filtro  digital  (para  interferência  de  60

Hz),

o Detecção automática de marca passo,

o Proteção para uso com bisturi eletrônico,

o Proteção  contra  descarga  de

desfibrilador e RF,

o Detecção  do  complexo  QRS  com

indicação  visual  e  sonora  (com  volume

ajustável),

o Detecção  de  apneia  com  tempo

programável,

o Detecção  da  onda  de  respiração  com

indicação  visual  e  sonora  (com  volume

ajustável),

o Controles  de  ganho  (ECG)  e  velocidade



dos traçados programáveis,

o Limites  de  alarmes  selecionáveis  para

todos os parâmetros,

o Faixa  de  medida  temperatura  de  no

mínimo 15 a 42ºC com possibilidade de

configuração  de  alarmes  mínimo  e

máximo, sendo o alarme visual e sonoro;

o Sensor  de  temperatura  tipo  para  pele

(tipo termistor);

Oximetria de Pulso (SpO2): parâmetros de saturação de
oxigênio,  não  invasivo,  de  alto  desempenho  e
confiabilidade  mesmo  em  pacientes  com  baixa
perfusão periférica, cútis negra, prematuros, etc;

• Características:

o Indicação  numérica  dos  valores  de

saturação e pulso,

o Apresentação  da  onda

pletismográfica,

o Pacientes:  adultos,  pediátricos  e

neonatos,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Indicação  na  tela  de  mensagens  de

sensor  fora do paciente,  sinal  fraco,

interferência luminosa, etc,

o Sensor de dedo fabricado em plástico

de  alta  resistência  apropriado  para

utilização em pacientes adultos,

o Sensor  em  “Y”  (opcional)  para

utilização  em  qualquer  paciente

(adulto, pediátrico ou neonato), ideal

para neonatos,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis para SpO2 e Pulso,

Pressão não Invasiva (NIBP): parâmetros manual e/ou
automático  da  pressão  sistêmica  pelo  método
oscilométrico,  apropriado  para  pacientes  adultos,
pediátricos e neonatos;

• Características 

o Medição pelo método oscilométrico,

o Indicação  numérica  das  pressões

Sistólica,  Média  e  Diastólica  em

mmHg,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Medição  automática  com

programação de intervalo ou manual

por tecla dedicada,

o Modo  “STAT”  para  monitoração

contínua  das  pressões  durante  um

intervalo  de  05  minutos,  ideal  para

indução anestésica,

o Interrupção imediata do processo de

medição por tecla dedicada,

o Pacientes:  adulto,  pediátrico  e



neonato,

o Manguitos  intercambiáveis

(manguitos de vários tamanhos),

o Sistema  de  proteção  auxiliar  micro

processado  (IEC601-2-30),  para  cada

tipo de manguito,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis  para  todas  as  pressões

(sistólica, média e diastólica),

Vídeo

• Cristal líquido colorido 

• Tamanho da tela: mínimo de 10” (diagonal)

Bateria:  Bateria  Recarregável  com autonomia mínima
de 03 horas;
Acessórios: 

• 01 Cabo de 5 vias para ECG

• 02  Sensor  de  SpO2  adulto  e  neonatal

reutilizável;

• 01 Extensão de manguito 3m;

• 01 Kit de Manguitos de neonato a adulto; 

• 01 sensor de temperatura epidérmica;

• 01 bateria;

Tensão  de  alimentação:  Tensão  de  alimentação
110/220V – 60Hz com comutação automática;
Garantia: 1 (um) ano.
REGISTRO PRODUTO NO FINAME

06 MONITOR CARDÍACO COM ANALISADOR DE GASES. 
Estrutura:  Monitor  multiparamétrico  pré-configurado,
para  monitorização  de  ECG,  respiração,  oximetria,
pressão  não  invasiva,  2  canais  de  PI  e  2  canais  de
temperatura, capnografia mainstream ou sidestream e
Debito cardíaco, tela de LCD de no mínimo 10”,  com
apresentação de no mínimo 6 curvas simultaneamente
e  possibilidade  de  alterar  modo  de  exibição  para
numerais grandes;
Finalidade:  Equipamento utilizado para monitorização
de pacientes de baixa e média complexidade;
Características gerais:

• Alarmes  sonoros  e  visuais,  ajustáveis  com

níveis  de  prioridade  e  memória  para

armazenar  no  mínimo  72  horas  dos

parâmetros monitorados;

• Deve possuir tendências gráficas e numéricas

de  no  mínimo  72  horas,  dos  parâmetros

monitorados;

• Deve possuir saídas para ethernet e conector

de comunicação para upgrade de software e

comunicação com central de monitoramento;

ECG / Respiração / Temperatura (ERT): parâmetros de
monitoração  de  ECG,  Respiração  por  impedância
torácica  e  dois  canais  de  Temperatura,  utilizável  em
pacientes adultos, pediátricos e neonatos;

• Características

o Monitoração da frequência  cardíaca,

respiratória e duas temperaturas,

o Medição  de  respiração  por



impedância  torácica  (utiliza  os

mesmos eletrodos do ECG),

o Apresentação das formas de onda de

ECG e Respiração,

o Pré-amplificador flutuante de ECG,

o Apresentação  simultânea  de  1,  2,  3

ou 6 derivações,

o Detecção  automática  de  eletrodo

solto com indicação e alarme na tela,

o Filtro digital (para interferência de 60

Hz),

o Detecção automática de marca passo,

o Proteção  para  uso  com  bisturi

eletrônico,

o Proteção  contra  descarga  de

desfibrilador e RF,

o Detecção  do  complexo  QRS  com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Detecção  de  apneia  com  tempo

programável,

o Detecção da onda de respiração com

indicação  visual  e  sonora  (com

volume ajustável),

o Controles  de  ganho  (ECG)  e

velocidade  dos  traçados

programáveis,

o Limites de alarmes selecionáveis para

todos os parâmetros,

o Faixa  de medida temperatura de no

mínimo 15 a 42ºC com possibilidade

de configuração de alarmes mínimo e

máximo,  sendo  o  alarme  visual  e

sonoro;

o Sensor de temperatura tipo para pele

(tipo termistor);

Oximetria de Pulso (SpO2): parâmetros de saturação de
oxigênio,  não  invasivo,  de  alto  desempenho  e
confiabilidade  mesmo  em  pacientes  com  baixa
perfusão periférica, cútis negra, prematuros, etc;

• Características:

o Indicação  numérica  dos  valores  de

saturação e pulso,

o Apresentação  da  onda

pletismográfica,

o Pacientes:  adultos,  pediátricos  e

neonatos,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Indicação  na  tela  de  mensagens  de

sensor  fora do paciente,  sinal  fraco,

interferência luminosa, etc,

o Sensor de dedo fabricado em plástico

de  alta  resistência  apropriado  para

utilização em pacientes adultos,

o Sensor  em  “Y”  (opcional)  para



utilização  em  qualquer  paciente

(adulto, pediátrico ou neonato), ideal

para neonatos,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis para SpO2 e Pulso,

Pressão não Invasiva (NIBP): parâmetros manual e/ou
automático  da  pressão  sistêmica  pelo  método
oscilométrico,  apropriado  para  pacientes  adultos,
pediátricos e neonatos;

• Características 

o Medição pelo método oscilométrico,

o Indicação  numérica  das  pressões

Sistólica,  Média  e  Diastólica  em

mmHg,

o Indicação sonora e visual de erros de

operação ou problemas técnicos,

o Medição  automática  com

programação de intervalo ou manual

por tecla dedicada,

o Modo  “STAT”  para  monitoração

contínua  das  pressões  durante  um

intervalo  de  05  minutos,  ideal  para

indução anestésica,

o Interrupção imediata do processo de

medição por tecla dedicada,

o Pacientes:  adulto,  pediátrico  e

neonato,

o Manguitos  intercambiáveis

(manguitos de vários tamanhos),

o Sistema  de  proteção  auxiliar  micro

processado  (IEC601-2-30),  para  cada

tipo de manguito,

o Limites de alarme máximo e mínimo

ajustáveis  para  todas  as  pressões

(sistólica, média e diastólica),

Pressão  Invasiva  (IBP):  parâmetro  com  02  canais  de
pressão  flutuantes  independentes,  com  valores  de
pressão sistólica, diastólica e média;

• Características

o Escala automática em mmHg,

o Possibilidade  de  identificação  do

canal de pressão utilizado;

o Precisão do transdutor de ±1%;

o Transdutores  de  pressão  com

sensibilidade padrão de 05 microvolt/

volt/ mmHg e domos descartáveis;

Capnografia (ETCO2):

• Método  Mainstream  ou  Sidestream(fluxo

principal),

• Apresentação  da onda  de  capnografia  e dos

respectivos  valores  de  ETCO2  e

respirações/minuto,

• Sensor  para  CO2  de  estado  sólido,  leve  e

resistente,

• Utilização em pacientes adultos, pediátricos e

neonatos,

• Apresentação  de  evolução  dos  parâmetros



monitorizados (ETCO2 e Respiração),

• Limites de alarmes, máximos e mínimos;

Parâmetro de Debito cardíaco:
 Cálculos hemodinâmicos - Índice cardíaco (IC), 

• Resistência vascular sistêmica (SVR), 

• Índice de resistência vascular sistêmica (SVRI), 

• Resistência vascular pulmonar (PVR),

• Índice de resistência vascular pulmonar (PVRI),

• Volume sistólico (SV), 

• Índice de trabalho sistólico do ventrículo 

esquerdo (LVSWI), 

• Índice de trabalho sistólico do ventrículo 

direito (RVSWI), 

• Superfície corpórea (BSA); 

Analisador de Gases 

• Permite a medição de 3 gases respiratórios 

(O2, CO2 e N2O) e 4 agentes anestésicos 

(sevoflurano, isoflurano, enflurano e 

desflurano), 

• Identificação automática do agente 

anestésico, 

• Apresentação de curvas e valores numéricos 

para gases expirado e inspirado, 

• Alarmes para os valores inspirado e expirado 

dos gases, 

• Acompanham acessórios,

Cálculos respiratórios:

• Demanda de oxigênio (DO2), 

• Índice de demanda de oxigênio (DO2I), 

• Consumo de oxigênio (VO2), 

• Shunt, 

• Conteúdo arterial de oxigênio (CaO2), 

• Conteúdo venoso de oxigênio (CvO2); 

Vídeo

• Cristal líquido colorido 

• Tamanho da tela: mínimo de 10” (diagonal),

Bateria:  Bateria  Recarregável  com autonomia mínima
de 03 horas;
Acessórios: 

• 01 Cabo de 5 vias para ECG

• 02  Sensor  de  SpO2  adulto  e  neonatal

reutilizável;

• 01 Extensão de manguito 3m;

• 01 Kit de Manguitos de neonato a adulto; 

• 01 sensor de temperatura epidérmica;

• 01 Sensor de capnografia

• 02 kit de acessórios para PI;

• 01 kit de Acessórios para utilização do sistema

de debito cardíaco;

• 01 bateria;

Tensão  de  alimentação:  Tensão  de  alimentação
110/220V – 60Hz com comutação automática;
Garantia: 1 (um) ano.
REGISTRO PRODUTO NO FINAME
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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. 
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Certidão de Débitos junto ao INSS. 
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