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PROPOSTA COMERCIAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 

CNPJ: 05.461.142/0001-70 

ENDEREÇO: ROD PAPA JOAO PAULO II 3701 – N. 3701 - SERRA VERDE (VENDA 

NOVA)- BH/MG. 
 
A/C : Rafael Marunki  
 
E-mail : rafael.mayrink@planejamento.mg.gov.br 

   

  

ITEM 

DESCRIÇÃO  QT

D 

VALOR 

UNITÁRIO  

Valor Total 

673 

 
Multiparamétrico Comen 

Modelo STAR8000F (ECG / RESP / TEMP + SPO2 
+ PNI). 

 
 

 
 

 
 
 

50 

 

 

 

R$ 8.930,00 

(Oito mil, 

novecentos e 

trinta reais) 

 

 

 

 

 

R$ 446.500,00 

(Quatrocentos 

e quarenta e 

seis mil, 

quinhentos 

reais) 
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Características: 
 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser 
utilizado em pacientes adulto, pediátricos e 
recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de Cristal 

Líquido Colorido (TFT) de 12,1” (Resolução: 

800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os parâmetros 
de ECG / Respiração / Temperatura – 2 
canais / Oximetria (SPO2) / PNI. 

o Possibilidade de expansão de 
parâmetros: PI – 2 canais / 
Capnografia (ETCO2) Mainstream ou 

Sidestream / Oximetria Masimo / 
Oximetria Nellcor / ECG – 3 Der. ou 12 
Der. / Impressora Térmica. 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas.  

 Armazenamento de informações do paciente 
e gerenciamento de admissões e altas. 

 Acesso das funções através de teclas e/ou 
botão rotacional. 

 6 (seis) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 
o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG 

(OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações de 

alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar os 

traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária de 

alarmes sonoros. 
 

Proposta SISNACMED 1 - item não atende (13129449)         SEI 1500.01.0017829/2020-77 / pg. 2



 

 
Página 3 de 11 

 

 
 

o Menu ou teclas para configurações dos 
parâmetros funcionais. 

o Modo de espera. 

 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 
horas. 

 Visualização de até 200 (duzentos) eventos 
de alarme. 

 Visualização de até 9 (nove) formas de ondas 
simultâneas. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 

o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos 
de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 
seja superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 

o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos 
de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 
seja superior. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – 
Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: 
±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 
superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – 
Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: 
±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 
superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 
100%. 

 Comen SPO2: intervalo de medição: 0% - 
100%; precisão de medição: ± 2% 
(adulto/criança, em estado sem movimento) 
ou ± 3% (neonatal, em estado sem 
movimento) dentro do intervalo de medição 
de 70% - 100%. A precisão de medição 
dentro do intervalo de 1% - 69% não é 
definida. 
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 Faixa de medida da frequência de pulso 
(SPO2): 20 a 254 bpm. 

o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): 
Intervalo para Masimo SPO2 e Comen SPO2: 
0.02% - 20%; precisão: não definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do intervalo 
de 0,02% - 9,99%) ou 0,1% (dentro do 
intervalo de 10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Adulto - (PNI):  

 Pressão Sistólica: 40 a 270 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 215 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 235 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Pediátrico - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 200 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 150 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 165 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Neonato - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 135 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 100 
mmHg. 
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 Pressão Média: 20 a 110 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 0 a 
50 ºC. 

o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o erro do 
sensor). 

 7 derivações (5 fios) de ECG Multiderivação 
simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), 3 
derivações simultâneas (I, II, III), ou 12 
derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, 
aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). 

o Reconhecimento automático do cabo 
de ECG. 

o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para ECG: 

IEC 60601-2-27. 

 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 
mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 

 Análise de Arritmia e Segmento ST em todas 

as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, 

fibrilação ventricular (VFIB)/taquicardia 

ventricular (Vtac), PVCs/min, R em T, 

VT>2, par, PVC, bigeminismo, 

trigeminismo, taquicardia (Taqui), 

bradicardia (Bradi), taquicardia 

supraventricular (Svt), taquicardia 

extrema, bradicardia extrema, 

batimentos perdidos, PVC multiforma 

(multi. PVCs), Vtac, VT não contínuo 

(nonsus. Vtac), ritmo ventricular, pausa 

do coração, pausa/min, ritmo irregular 

(irr. rhythm), bradicardia ventricular, 
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fibrilação atrial, marca-passo não  

o capturado (PNC), marca-passo não 

operando (PNP), entre outras). 

o Alarme do segmento ST para: 

 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga de 
desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e 
eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo 

programável. 
o Visualização da curva de respiração. 

 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de 

Superfície (pele), Retal e Esofágico. 

 PNI – método oscilométrico: Pode operar em 
modo manual e automático. 

o Proteção contra sobrepressão: 
Proteção de segurança dupla. 

o Apresentação das medições das 
pressões sistólica, diastólica e média. 

o Proteção de excesso de pressão. 
 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 mmHg. 
 Modo recém-nascido (neonato): 

147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 mmHg. 
o Intervalo de medição de 1 a 720 

minutos. 
o Visualização de até 2.000 conjuntos de 

dados de medição de PBI (NIBP).  
o O sensor de NIBP está em 

conformidade com a norma IEC 
80601-6-30. 

 Sistema de SPO2 para leitura em baixa 
perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva plestimográfica 

e frequência de pulso. 
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 Sistema inteligente de gestão de alarmes I-
Klok. 

o Alarmes visuais e sonoros para os 
todos parâmetros medidos (limites 
máximos e mínimos) ajustáveis pelo 
operador com 3 níveis de prioridade. 

o Os limites de alarmes podem ser 
selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e 
taquicardia; 

 Alarme para eletrodo de ECG 
solto; 

 Alarme para frequência 
respiratória; 

 Alarme para saturação de 
oxigênio máxima e mínima; 

 Alarme de sensor de SpO2 
desconectado; 

 Alarme para pressão não-
invasiva máxima e mínima: 
diastólica e sistólica; 

 Alarme para valores de 
temperatura máximo e mínimo; 
Monitoração de ECG; 

 Demais alarmes para outros 
parâmetros. 

o O sistema de alarme está em 
conformidade com a norma IEC 
60601-1-8. 

 Equipamento com proteção para descarga de 
desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e 
eletrodo solto. 

 O monitor permite a visualização de tabelas e 
gráficos de tendências dos parâmetros 
monitorados, curvas e valores numéricos, 
monitorados simultaneamente, alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 
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 Monitor que funciona com Central de 
Monitorização sem fio (wireless) e/ou cabo. 

o Permite a ligação com impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o 
interfaceamento bidirecional entre os 
monitores e o prontuário eletrônico do 
hospital (HIS) ou outros sistemas que 
“conversem” em HL7 via Central de 
Monitorização. 

 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede 
elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas 
com possibilidade de aumento para 4 horas. 

 Software em língua portuguesa. 

 Conformidade/Classificação: II, de acordo 
com a diretiva 93/42/EEC, como corrigido por 
2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe I de acordo 
com IEC/EN60601-1 (com fonte de 
alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica atendidas: IEC 
60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 
60601-1-8, IEC 60601-1-9, IEC 60601-2-27, 
IEC 80601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-
2-49, ISO 80601-2-56, ISO 80601-2-61, EN 
1060-1, EN1060-3. 

 Gabinete com proteção IPX1 contra 
derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 
110 - 240 V / 50 - 60Hz. 

 Dimensões: 300 mm × 150 mm × 278mm.  

 Peso: 2,72 Kg (com bateria e sem 
acessórios). 
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Total da Proposta:  R$ 446.500,00 ( Quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos reais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Acompanham cada monitor os seguintes acessórios: 
 

 Um (01) cabo de paciente de 05 vias para 
paciente pediátrico e adulto; 

 Vinte (20) jogos de 05 eletrodos descartáveis 
para paciente pediátrico e adulto; 

 Um (01) mangueira para medição de pressão 
não-invasiva (para conexão entre o monitor e 
o manguito); 

 Dois (02) manguito para uso em paciente 
adulto (23 – 35 cm); 

 Três (03) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – 
Adulto / Pediátrico; 

 Dois (02) sensor de temperatura reutilizável 
para pele; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável 
esofágico; 

 Um (01) cabo de alimentação para rede 
elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em 
língua portuguesa. 
 
 
 
REGISTRO DO PRODUTO 

Nº: 80047300722. 
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Dados da empresa: Sisnac Produtos para Saúde Ltda 

                                  Rua Jose Ramon Urtiza, 206 - Vila Andrade 
                                  São Paulo - SP  CEP: 05717-270 - Morumbi 
                                  Tel.: 11 2144 0812 

                     e-mail: marcia.czar@sisnacmed.com.br 
                                  CNPJ: 10.444.624/0001-51  - Ins. Est.: 148.371.269-110 
 
 
Representante Legal: Rosane de Andrade Gomes Oliveira  

             CPF: 261.838.798-86 – RG 32.083.232-6 
 
 

Marca/Modelo/Fabricante: COMEN / Monitor Multiparamétrico Star8000F / Shenzhen 

Comen Medical Instruments Co.Ltda. 

País de Origem : China  

Representante : Sisnacmed. 

Frete: CIF 

Prazo validade proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua entrega; 

Prazo de garantia: 12 (doze) meses a contar da entrega do equipamento; 

Prazo de entrega: 30(trinta) dias , após o recebimento da Autorização de Fornecimento; 

Pagamento: 15 (quinze) dias após a entraga na sede da contratante e confirmado perfeito 

estado de uso, treinamento e funcionamento dos equipamentos; 

Dados para pagamento: Banco: Sicoob 756 – Agência 5122 – Conta Corrente 14402-9    

 

 Declaramos que os preços informados acima contemplam todos os custos com 
instalação, transporte, impostos, garantia e assistência técnica pelo período mínimo 

estipulado no termo de referência sem qualquer ônus para o Hospital. 
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 Declaramos que todos os custos de manutenção corretiva e preventiva, mão de obra 

(pessoal, hospedagem e deslocamento), serão de responsabilidade da empresa 
vencedora, durante o período de garantia, não podendo haver nenhum ônus, para a 
instituição compradora.  

 Garantimos treinamento técnico para equipe sem qualquer ônus para o Hospital  

 Garantimos Assistência Técnica, manutenção preventiva, corretiva e reposição de 
peças no período de 12 (doze) meses, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, 

constatados no recebimento definitivo dos equipamentos. 

 Garantia de entrega e a instalação dos equipamentos nos locais definidos pelo 
hospital. 

 Garantimos entregar os equipamentos novos e embalagem original, fechados, com 
manuais de operação e serviço em português. 

 

 

São Paulo 26 de março de 2020. 
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BRMD PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI 

CNPJ: 25.340.882/0001-65  IE: 671.396.560.116 

Rua Ipê Amarelo, 190 – Loteamento Industrial Veccon Zeta –  

Sumaré  SP – CEP: 13178-544 

Telefone (19) 3844-2555 

  

MONITOR DE 12 POLEGADAS  

 
Specification: 

1. Standard parameters:ECG,RESP,NIBP,SPO2,PR/HR,TEMP. 

2.13 types Arrhythmic Analysis, Multi-lead ECG waveforms display in Phase, 15 types Drug calculation and 

titration table. 

3.Anti-ESU, anti-defibrillator; RA-LL impedance. 

4.SPO2 can testing for 0.1% weak,high accuracy. 

5.Unique breathing measurement technology, real-time monitoring, intelligent filter design, eliminate 

interference, measuring respiratory accurately. 

6.Trend Coexist interface for all parameter to observe easily. 

7.OxyCRG Dynamic View display, More intultive with all parameters. 

8.Platform scalable with cable or wireless connecting to central monitoring. 

9.Printer /Recorder is optional for real-time printing. 

10.Brief operation interface, Touchscreen is optional. 

Up to 2-5 hours working capacity of built-in rechargeable Li-ion battery. 

11. 12.1"high resolution color TFT LCD display. 

12. Holographic waveform trends playback for 2 weeks and 12 hours off electricity saving. 
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13.Built-in networking to realize central monitoring function. 

14.Optional: Touchscreen, VGA, 2-IBP, HDMI, ETCO2. 

15.System start up only need 10 seconds with ARM-A5 Nuclear technology. 

 

Standard accessory： 

 
5-lead ECG cable                              1pc 
Surface temp.probe                             1pc 

    Adult NIBP cuff                                 1pc 
NIBP tube                                     1pc 
Adult SpO2 sensor                              1pc 
Power cord                                     1pc 
Electrode                                       5pcs 

User manual                                    1pc 

 
 
 

Specifications 
 
1. ECG 
 

Lead Mode: 5 Leads or 3 Leads  

3 Leads：RA、LA、LL，Lead mode：I，II，III 

5 Leads：RA、LA、LL、RL、V，Lead mode：I，II，III，aVR，aVL，aVF，V 

Gain  250，500，1000，2000 

 
Heart Rate : 
 
Range:    Adult：15 ～ 300bpm ;  Neonate / Pediatric：15 ～ 350 bpm 

Accuracy：±1%or ±1bpm， 

Resolution：1 bpm 

Sensitivity  >200 uV 

Differential Input Impedance >5MΩ 

Bandwidth 

Diagnostic：0.05～130Hz 

Monitor：0.5～40Hz 

Surgery：1～20Hz 

 
 

2. RESP 
 

Method: Impedance between R-F(RA-LL) 

Scope of base impedance:200～4000Ω 

Bandwidth: 0.1~ 2.5 Hz 

 
RESP 

Range: Adult：2～120BrPM   Neonate / Pediatric ：2～150 BrPM 

Resolution：1 BrPM 

Accuracy：2 BrPM 

Suffocation warning:10~40s 
 

3. NIBP 
 
Method: Oscillometric 
Mode: Manual, Auto, STAT 
Measuring interval in AUTO MODE:1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480 MINS 
Measuring interval in STAT MODE 5 MINS 
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PR range  40～240 bpm 

Measuring Range and Resolution 

Adult SYS  40～270mmHg 

   DIA   10～215mmHg 

   MEAN 20～235mmHg 

PED  SYS  40～200mmHg 

   DIA   10～150mmHg 

   MEAN   20～165mmHg 

  NEO  SYS       40～135mmHg 

    DIA       10～100mmHg 

    MEAN   20～110mmHg 

STATIC NIBP range: 0～300mmHg 

Static NIBP accuracy:3mmHg 

Max Average tolerance 5mmHg；Max. Standard tolerance: 8mmHg 

Over-pressure protection: 
Adult mode:  300 mmHg 
Ped mode:        240 mmHg 
Neo mode:  150 mmHg 

 
 

4. SpO2 
 

Measuring range:  0～100% 

Resolution:          1% 

Accuracy:           70～100%：2；0%～69%：不予定义 

Pulse Rate: 

Measuring range: 20～300bpm 

Resolution:   1bpm 

Accuracy:           3bpm 
 
 

5. TEMP 
 

Channels: 2  
Measuring: 

Range: 0～50C 

Resolution  0.1C 

Accuracy :    0.1C（sensor tolerance no not included ） 

 
 

6. Power 

 

Adapter  

Input：AC 90 V～240V, 50/60Hz 

Output：DC 12V-20V 

Built-in Battery： 

TYPE：14.8V, 2200mAH Li-ion rechargeable battery 

Operating time：3.5-4 hours working time under full power 

Charging time：2 hours 

 

7. IBP(Optional) 

Label  ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 

 Measuring and alarm range 

ART   0 ~ 300 mmHg，  PA -6 ~ 120 mmHg 

CVP/RAP/LAP/ICP  -10 ~ 40 mmHg ， P1/P2 -10 ~ 300 mmHg       Press Sensor 

Sensitivity 5  uV/V/mmHg， Impedance 300-3000Ω 

 Resolution      1 mmHg 
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 Accuracy      2% or 1mmHg, which great 

Actualization interval    about 1 Sec. 

 

8. CO2(Optional) 

 Measuring and alarm range      0% ~ 13% 

 Resolution         1 mmHg 

Accuracy      2 mmHg @  < 5.0% CO₂  (at ATPS) 

RR                           3 - 150 bpm 

 

 

 

PREÇOS: 
 

- MONITOR STANDARD – R$ 6.200,00 
- MONITOR COM ETOC2 – R$ 11.998,00 

 
 
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 
 
100 ENTREGA EM 15 DIAS 
700 ENTREGA EM 25 DIAS 

Proposta BRASMED - item não atende (13129522)         SEI 1500.01.0017829/2020-77 / pg. 15



                                                     PROPOSTA 034/2020 

Av. Vilarinho, 2350 – Minascaixa (Venda Nova) - Belo Horizonte / MG      CEP: 31615-250.                    
1 

 

                                                                                                
A 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 
CNPJ: 05.461.142/0001-70 
ENDEREÇO: ROD PAPA JOAO PAULO II 3701 – N. 3701 - SERRA VERDE (VENDA 
NOVA)- BH/MG. 
E-MAIL: RAFAEL.MAYRINK@PLANEJAMENTO.MG.GOV.BR 
TELEFONE: (31) 31 98865-8661 
 
A/C: SR. RAFAEL MARUNKI 

 
A ÁPICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, uma 

empresa estabelecida em Belo Horizonte/MG, vem apresentar sua Proposta Comercial 
para a participação deste certame, onde aceita todas as condições exigidas no edital 
quer seja quanto à habilitação, prazos de entrega, validade da proposta, quanto 
quaisquer outras exigências, ou compromisso solicitado neste certame referente ao 
item descriminado a seguir: 

01 - PROPOSTA COMERCIAL 

ITEM CÓD. 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 6144 CABO LARINGO (ADULTO). 
ACOMPANHA 12 LÂMINAS, SENDO  6 CURVAS E 6 

RETAS. 

 MARCA: PROTEC 

 

 

 

01 
KIT 

 

R$ 1.640,00 
(Mil seiscentos 

e quarenta 
reais) 

R$ 1.640,00 
(Mil seiscentos e 
quarenta reais) 
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02 5550 ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 1500 

Os aspiradores 

cirúrgicos da linha EVOLUTION 1.500 são 

indicados para aspiração de secreções durante 

procedimentos clínicos, como aspirações 

cirúrgicas, aspiração de vias aéreas e outras 

aplicações médicas que necessitam de um 

sistema que interrompe a aspiração ao alcançar a 

capacidade prevista do frasco coletor, evitando o 

transbordamento.MARCA: PROTEC 

01 
UND 

R$ 2.950,00 
(Dois mil 

novecentos e 
cinquenta 

reais) 

R$ 2.950,00 
(Dois mil 

novecentos e 
cinquenta reais) 

03 5921A AMBÚ - REANIMADOR MANUAL AUT. 121°C 
(ADULTO) C/ RESERV. 

 

MARCA: PROTEC 

01 
UND 

R$ 202,00 
(Duzentos e 
dois reais) 

R$ 202,00 
(Duzentos e dois 

reais) 

04 5920A AMBÚ - REANIMADOR MANUAL AUT. 121°C 
(INFANTIL) C/ RESERV. 

 

MARCA: PROTEC 

01 
UND 

R$ 202,00 
(Duzentos e 
dois reais) 

R$ 202,00 
(Duzentos e dois 

reais) 
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05 5919A AMBÚ - REANIMADOR MANUAL AUT. 121°C 
(PEDIÁTRICO) C/ RESERV. 

MARCA: PROTEC 

01 
UND 

R$ 202,00 
(Duzentos e 
dois reais) 

R$ 202,00 
(Duzentos e dois 

reais) 

06 POXI0076 OXIMETRO DE PULSO HANDY SAT TC. 

 

Display gráfico color com tela touch screen 
3,2″; Conector de entrada para cartão SD; 
Alarmes: Alarmes sonoros distintos para 
verificar o sensor, alarmes de limites superior 
ou inferior excedido para a saturação 
periférica de O², alarme de procura muito 
longa, alarme paciente sem pulso; Limites de 
alarme oximetria: 30 à 100% em passos de 
1%; Limites de alarme pulso: 15 à 250 BPM 
em passos de 5 BPM; Fonte de alimentação: 4 
ou 2 pilhas AA (Autonomia de até 24hs a 
plena carga) / Fonte Externa (Opcional); 64 
horas de armazenamento de informações; 
Dimensões: 86mm x 138mm x 30mm; Peso: 
0,5kg (Máximo – sem fonte de alimentação 
externa); Faixa de medição: Saturação 40% a 
100% Pulso de 35 a 250BPM; Alarmes: 
saturação de 30% a 100% Pulso de 15 a 
254BPM. 

01 
UND 

R$ 3.480,00 
(Três mil 

quatrocentos 
e oitenta 

reais) 

R$ 3.480,00 
(Três mil 

quatrocentos e 
oitenta reais) 

07  CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO (ACOMPANHA 
COMPUTADOR COMPATIVEL + 10 
MONITOR  C-50 BÁSICO 

 

02 
KIT 

R$ 125.000,00 
(Cento e vinte 

e cinco mil 
reais) 

R$ 250.000,00 
(Duzentos e 

cinquenta reais) 
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08 C-80 MONITOR TIPO 3 
Monitor Multiparamétrico Comen C80 (ECG / RESP / 
TEMP – 2 canais + SPO2 + PNI + PI – 2 canais + 
Capnografia Sidestream). 
 Características: 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser 
utilizado em pacientes adulto, pediátricos e 
recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de Cristal 
Líquido Colorido (TFT) de 12,1” (resolução: 
800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os parâmetros 
de ECG / Respiração / Temperatura – 2 canais 
/ Oximetria (SPO2) / PNI / PI – 2 canais / 
Capnografia (ETCO2) Sidestream. 

o Possibilidade de expansão de 
parâmetros: Débito Cardíaco (C.O.) / 
Débito Cardíaco Não Invasivo (ICG) / 
Análise de Gases (AG) / Índice de Nível 
de Consciência (BIS).. 

o Possibilidade de utilização de 
Capnografia Mainstream apenas com 
a troca/uso de acessórios; 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas.  

 Armazenamento de informações do paciente 
e gerenciamento de admissões e altas. 

 Acesso das funções através de teclas e/ou 
botão rotacional. 

 7 (sete) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 
o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG 

(OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Tela de Meia tela de ECG 7 derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações de 

alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar os 

traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária de 

alarmes sonoros. 
o Menu ou teclas para configurações 

dos parâmetros funcionais. 
o Modo de espera. 

 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 
horas. 

18 
UND 

R$ 16.500,00 
(Dezesseis mil 
e quinhentos 

reais) 

R$ 297.000,00 
(Duzentos e 

noventa e sete 
mil reais) 
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 Visualização de até 200 (duzentos) eventos de 
alarme. 

 Visualização de até 7 (sete) formas de ondas 
simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na meia 
tela de 7 derivações. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 

o ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 
5 e 12 derivações, qualquer que seja 
superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 

o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos 
de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 
seja superior. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – 
Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: 
±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 
superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – 
Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: 
±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 
superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 
100%. 

o Comen SPO2: intervalo de medição: 
0% - 100%; precisão de medição: ± 2% 
(adulto/criança, em estado sem 
movimento) ou ± 3% (neonatal, em 
estado sem movimento) dentro do 
intervalo de medição de 70% - 100%. 
A precisão de medição dentro do 
intervalo de 1% - 69% não é definida. 

 Faixa de medida da frequência de pulso 
(SPO2): 20 a 254 bpm. 

o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): 
Intervalo para Masimo SPO2 e Comen SPO2: 
0.02% - 20%; precisão: não definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do intervalo 
de 0,02% - 9,99%) ou 0,1% (dentro do 
intervalo de 10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Adulto - (PNI):  

 Pressão Sistólica: 40 a 270 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 215 
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mmHg. 
 Pressão Média: 20 a 235 

mmHg. 
o Precisão de medição: Desvio médio 

máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Pediátrico - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 200 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 150 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 165 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Neonato - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 135 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 100 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 110 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 0 a 
50 ºC. 

o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o erro 
do sensor). 

 Faixa de medida de pressão invasiva (P.I.): -50 
a 300 mmHg. 

o Intervalo de medição de P.I. (IBP): 
 ART   0~40kPa (0~300mmHg)  
 PA   -0.8~16kPa (-6~120mmhg)  
 CVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 RAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 LAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 ICP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 P1, P2   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 P3, P4   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 LV   0~40kPa (0~300mmHg)  
 AO   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 BAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
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 FAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 IAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  

o Resolução da exibição para a medição 
da pressão estática: 0,1 kPa ou 
1mmHg. 

o Sensor de pressão: Sensibilidade: 5 
μV/V/mmHg / Intervalo de 
impedância: 300 - 3000Ω  

o Calibração da pressão (Zero): Cada 
canal deve contar com uma função de 
calibração de pressão zero, com uma 
precisão de ± 1mmHg ou ± 0.1kPa).  

 Faixa de medida de Capnografia (ETCO2): 0 a 
150 mmHg. 

o Precisão:  
 ± 2mmHg entre (0mmHg -

40mmHg); 
 ± 5% da leitura (41 - 70 mm 

Hg); 
 ± 8% da leitura (71 - 100 mm 

Hg); 
 ± 10% da leitura (101 - 150 

mm Hg). 
o Resolução de CO2: 15% 

 0 - 69mmHg: 0.1mmHg. 
 70 - 150mmHg: 0.25mmHg. 

 7 derivações (5 fios) de ECG Multiderivação 
simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), 3 
derivações simultâneas (I, II, III), ou 12 
derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, 
V1, V2, V3, V4, V5, V6). 

o Reconhecimento automático do cabo 
de ECG. 

o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para ECG: 

IEC 60601-2-27. 

 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 
mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 

 Análise de Arritmia e Segmento ST em todas 
as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, 
fibrilação ventricular 
(VFIB)/taquicardia ventricular (Vtac), 
PVCs/min, R em T, VT>2, par, PVC, 
bigeminismo, trigeminismo, 
taquicardia (Taqui), bradicardia 
(Bradi), taquicardia supraventricular 
(Svt), taquicardia extrema, bradicardia 
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extrema, batimentos perdidos, PVC 
multiforma (multi. PVCs), Vtac, VT não 
contínuo (nonsus. Vtac), ritmo 
ventricular, pausa do coração, 
pausa/min, ritmo irregular (irr. 
rhythm), bradicardia ventricular, 
fibrilação atrial, marca-passo não 
capturado (PNC), marca-passo não 
operando (PNP), entre outras). 

o Alarme do segmento ST para: 
 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga de 
desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e 
eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo 

programável. 
o Visualização da curva de respiração. 

 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de 

Superfície (pele), Retal e Esofágico. 

 PNI – método oscilométrico: Pode operar em 
modo manual e automático. 

o Proteção contra sobrepressão: 
Proteção de segurança dupla. 

o Apresentação das medições das 
pressões sistólica, diastólica e média. 

o Proteção de excesso de pressão. 
 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 mmHg. 
 Modo recém-nascido 

(neonato): 147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 mmHg. 
o Intervalo de medição de 1 a 720 

minutos. 
o Visualização de até 2.000 conjuntos de 

dados de medição de PBI (NIBP).  
o O sensor de NIBP está em 

conformidade com a norma IEC 
80601-6-30. 

 Sistema de SPO2 para leitura em baixa 
perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva plestimográfica 

e frequência de pulso. 

 PI – 2 Canais: Mensuração das pressões: ART 
(Pressão arterial), PA (Pressão arterial 
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pulmonar), CVP (Pressão venosa central), RAP 
(Pressão atrial direita), LAP (Pressão atrial 
esquerda), ICP (Pressão intracraniana), P1/P2 
(Pressão de expansão), LV (Pressão ventricular 
esquerda), Ao (Pressão aórtica), UAP (Pressão 
arterial umbilical), BAP (Pressão arterial 
braquial), FAP (Pressão arterial femoral), UVP 
(Pressão venosa umbilical), IAP (Pressão intra-
abdominal), P3/P4 (Pressão de expansão). 

o Mensuração de SPV ou VPS (Variação 
da Pressão Sistólica) e da PPV ou VPP 
ou ▲PP (Variação da Pressão de 
Pulso). 

o Visualização independente de 2 (duas) 
curvas de pressão invasiva 
simultaneamente. 

o Permite a troca de cor das curvas de 
pressão invasiva de forma individual. 

 Capnografia: O sensor de EtCO2 está em 
conformidade com a norma ISO 80601-2-55.  

 Sistema inteligente de gestão de alarmes I-
Klok. 

o Alarmes visuais e sonoros para os 
todos parâmetros medidos (limites 
máximos e mínimos) ajustáveis pelo 
operador com 3 níveis de prioridade. 

o Os limites de alarmes podem ser 
selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e 
taquicardia; 

 Alarme para eletrodo de ECG 
solto; 

 Alarme para frequência 
respiratória; 

 Alarme para saturação de 
oxigênio máxima e mínima; 

 Alarme de sensor de SpO2 
desconectado; 

 Alarme para pressão não-
invasiva máxima e mínima: 
diastólica e sistólica; 

 Alarme para valores de 
temperatura máximo e 
mínimo; Monitoração de ECG; 

 Demais alarmes para outros 
parâmetros. 

o O sistema de alarme está em 
conformidade com a norma IEC 
60601-1-8. 

 O monitor permite a visualização de tabelas e 
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gráficos de tendências dos parâmetros 
monitorados, curvas e valores numéricos, 
monitorados simultaneamente, alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 

 Monitor que funciona com Central de 
Monitorização sem fio (wireless) e/ou cabo. 

o Permite a ligação com impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o interfaceamento 
bidirecional entre os monitores e o prontuário 
eletrônico do hospital (HIS) ou outros 
sistemas que “conversem” em HL7 Via Central 
de Monitorização. 

 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede 
elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas 
com possibilidade de aumento para 4 horas. 

 Software em língua portuguesa. 

 Conformidade/Classificação: II, de 
acordo com a diretiva 93/42/EEC, como 
corrigido por 2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe I de 
acordo com IEC/EN60601-1 (com fonte de 
alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica 
atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 
60601-1-6, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-27, IEC 
60601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, 
IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-61, EN 1060-1, 
EN1060-3 

 Gabinete com proteção IPX1 contra 
derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 - 240 V / 
50 - 60Hz. 

 Dimensões: 344 mm × 291 mm × 165 mm.  

 Peso: 3,9 Kg (com bateria e sem 
acessórios). 

Acompanham cada monitor os seguintes acessórios: 

 Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

 Um (01) mangueira para medição de pressão 
não-invasiva (para conexão entre o monitor e 
o manguito); 

 Um (01) manguito para uso em paciente 
adulto (23 – 35 cm); 

 Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – 
Adulto / Pediátrico; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável 
para pele. 

 Dois (02) cabo de conexão para o monitor de 
pressão invasiva; 
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 Dois (02) transdutores de pressão invasiva; 

 Um (01) sensor com cabo de Capnografia 
Sidestream (módulo externo + cânulas nasais); 

 Um (01) cabo de alimentação para rede 
elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em 
língua portuguesa. 
REGISTRO DO PRODUTO 
Nº: 80047300544. 

09 C-50 MONITOR TIPO 3 

Monitor Multiparamétrico Comen C50 (ECG / RESP / 
TEMP – 2 canais + SPO2 + PNI + PI – 2 canais + 
Capnografia Sidestream). 
 Características: 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser 
utilizado em pacientes adulto, pediátricos e 
recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de Cristal 
Líquido Colorido (TFT) de 10,4” (resolução: 
800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os parâmetros 
de ECG / Respiração / Temperatura – 2 canais 
/ Oximetria (SPO2) / PNI / PI – 2 canais / 
Capnografia (ETCO2) Sidestream. 

o Possibilidade de expansão de 
parâmetros: Débito Cardíaco (C.O.) / 
Débito Cardíaco Não Invasivo (ICG) / 
Análise de Gases (AG). 

o Possibilidade de utilização de 
Capnografia Mainstream apenas com 
a troca/uso de acessórios; 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas.  

 Armazenamento de informações do paciente 
e gerenciamento de admissões e altas. 

 Acesso das funções através de teclas e/ou 
botão rotacional. 

 7 (sete) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 
o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG 

(OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Tela de Meia tela de ECG 7 derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações de 

12 
UND 

R$ 14.700,00 
(Quatorze mil 
e setecentos 

reais) 

R$ 176.400,00 
(Cento e setenta 

e seis mil e 
quatrocentos 

reais) 
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alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar os 

traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária de 

alarmes sonoros. 
o Menu ou teclas para configurações 

dos parâmetros funcionais. 
o Modo de espera. 

 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 
horas. 

 Visualização de até 200 (duzentos) eventos de 
alarme. 

 Visualização de até 7 (sete) formas de ondas 
simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na meia 
tela de 7 derivações. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 

o ±1% ou ±1bpm em ambos modos de 3, 
5 e 12 derivações, qualquer que seja 
superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 

o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos modos 
de 3, 5 e 12 derivações, qualquer que 
seja superior. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – 
Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: 
±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 
superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida da frequência respiratória – 
Pediátrico / Neonato - (FR): 0 a 150 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 150rpm: 
±2 rpm ou ±2 %, qualquer que seja 
superior. 0 rpm – 6 rpm: não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 
100%. 

o Comen SPO2: intervalo de medição: 
0% - 100%; precisão de medição: ± 2% 
(adulto/criança, em estado sem 
movimento) ou ± 3% (neonatal, em 
estado sem movimento) dentro do 
intervalo de medição de 70% - 100%. 
A precisão de medição dentro do 
intervalo de 1% - 69% não é definida. 

 Faixa de medida da frequência de pulso 
(SPO2): 20 a 254 bpm. 

o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): 
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Intervalo para Masimo SPO2 e Comen SPO2: 
0.02% - 20%; precisão: não definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do intervalo 
de 0,02% - 9,99%) ou 0,1% (dentro do 
intervalo de 10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Adulto - (PNI):  

 Pressão Sistólica: 40 a 270 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 215 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 235 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Pediátrico - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 200 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 150 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 165 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva – 
Neonato - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 135 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 100 
mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 110 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio médio 
máximo: ±5 mmHg (±0.667 kPa); 
desvio padrão máximo: ±8 mmHg 
(±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 0 a 
50 ºC. 

o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o erro 
do sensor). 

 Faixa de medida de pressão invasiva (P.I.): -50 
a 300 mmHg. 

o Intervalo de medição de P.I. (IBP): 
 ART   0~40kPa (0~300mmHg)  
 PA   -0.8~16kPa (-6~120mmhg)  
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 CVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 RAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 LAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 ICP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 P1, P2   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 P3, P4   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 LV   0~40kPa (0~300mmHg)  
 AO   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 BAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 FAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 IAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  

o Resolução da exibição para a medição 
da pressão estática: 0,1 kPa ou 
1mmHg. 

o Sensor de pressão: Sensibilidade: 5 
μV/V/mmHg / Intervalo de 
impedância: 300 - 3000Ω  

o Calibração da pressão (Zero): Cada 
canal deve contar com uma função de 
calibração de pressão zero, com uma 
precisão de ± 1mmHg ou ± 0.1kPa).  

 Faixa de medida de Capnografia (ETCO2): 0 a 
150 mmHg. 

o Precisão:  
 ± 2mmHg entre (0mmHg -

40mmHg); 
 ± 5% da leitura (41 - 70 mm 

Hg); 
 ± 8% da leitura (71 - 100 mm 

Hg); 
 ± 10% da leitura (101 - 150 

mm Hg). 
o Resolução de CO2: 15% 

 0 - 69mmHg: 0.1mmHg. 
 70 - 150mmHg: 0.25mmHg. 

 7 derivações (5 fios) de ECG Multiderivação 
simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), 3 
derivações simultâneas (I, II, III), ou 12 
derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, 
V1, V2, V3, V4, V5, V6). 

o Reconhecimento automático do cabo 
de ECG. 

o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para ECG: 

IEC 60601-2-27. 

 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 
mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 
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 Análise de Arritmia e Segmento ST em todas 
as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, 
fibrilação ventricular 
(VFIB)/taquicardia ventricular (Vtac), 
PVCs/min, R em T, VT>2, par, PVC, 
bigeminismo, trigeminismo, 
taquicardia (Taqui), bradicardia 
(Bradi), taquicardia supraventricular 
(Svt), taquicardia extrema, bradicardia 
extrema, batimentos perdidos, PVC 
multiforma (multi. PVCs), Vtac, VT não 
contínuo (nonsus. Vtac), ritmo 
ventricular, pausa do coração, 
pausa/min, ritmo irregular (irr. 
rhythm), bradicardia ventricular, 
fibrilação atrial, marca-passo não 
capturado (PNC), marca-passo não 
operando (PNP), entre outras). 

o Alarme do segmento ST para: 
 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga de 
desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso e 
eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo 

programável. 
o Visualização da curva de respiração. 

 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de 

Superfície (pele), Retal e Esofágico. 

 PNI – método oscilométrico: Pode operar em 
modo manual e automático. 

o Proteção contra sobrepressão: 
Proteção de segurança dupla. 

o Apresentação das medições das 
pressões sistólica, diastólica e média. 

o Proteção de excesso de pressão. 
 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 mmHg. 
 Modo recém-nascido 

(neonato): 147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 mmHg. 
o Intervalo de medição de 1 a 720 

minutos. 
o Visualização de até 2.000 conjuntos de 

dados de medição de PBI (NIBP).  
o O sensor de NIBP está em 
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conformidade com a norma IEC 
80601-6-30. 

 Sistema de SPO2 para leitura em baixa 
perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva plestimográfica 

e frequência de pulso. 

 PI – 2 Canais: Mensuração das pressões: ART 
(Pressão arterial), PA (Pressão arterial 
pulmonar), CVP (Pressão venosa central), RAP 
(Pressão atrial direita), LAP (Pressão atrial 
esquerda), ICP (Pressão intracraniana), P1/P2 
(Pressão de expansão), LV (Pressão ventricular 
esquerda), Ao (Pressão aórtica), UAP (Pressão 
arterial umbilical), BAP (Pressão arterial 
braquial), FAP (Pressão arterial femoral), UVP 
(Pressão venosa umbilical), IAP (Pressão intra-
abdominal), P3/P4 (Pressão de expansão). 

o Mensuração de SPV ou VPS (Variação 
da Pressão Sistólica) e da PPV ou VPP 
ou ▲PP (Variação da Pressão de 
Pulso). 

o Visualização independente de 2 (duas) 
curvas de pressão invasiva 
simultaneamente. 

o Permite a troca de cor das curvas de 
pressão invasiva de forma individual. 

 Capnografia: O sensor de EtCO2 está em 
conformidade com a norma ISO 80601-2-55.  

 Sistema inteligente de gestão de alarmes I-
Klok. 

o Alarmes visuais e sonoros para os 
todos parâmetros medidos (limites 
máximos e mínimos) ajustáveis pelo 
operador com 3 níveis de prioridade. 

o Os limites de alarmes podem ser 
selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e 
taquicardia; 

 Alarme para eletrodo de ECG 
solto; 

 Alarme para frequência 
respiratória; 

 Alarme para saturação de 
oxigênio máxima e mínima; 

 Alarme de sensor de SpO2 
desconectado; 

 Alarme para pressão não-
invasiva máxima e mínima: 
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diastólica e sistólica; 
 Alarme para valores de 

temperatura máximo e 
mínimo; Monitoração de ECG; 

 Demais alarmes para outros 
parâmetros. 

o O sistema de alarme está em 
conformidade com a norma IEC 
60601-1-8. 

 O monitor permite a visualização de tabelas e 
gráficos de tendências dos parâmetros 
monitorados, curvas e valores numéricos, 
monitorados simultaneamente, alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 

 Monitor que funciona com Central de 
Monitorização sem fio (wireless) e/ou cabo. 

o Permite a ligação com impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o interfaceamento 
bidirecional entre os monitores e o prontuário 
eletrônico do hospital (HIS) ou outros 
sistemas que “conversem” em HL7 Via Central 
de Monitorização. 

 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede 
elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas 
com possibilidade de aumento para 4 horas. 

 Software em língua portuguesa. 

 Conformidade/Classificação: II, de 
acordo com a diretiva 93/42/EEC, como 
corrigido por 2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe I de 
acordo com IEC/EN60601-1 (com fonte de 
alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica 
atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 
60601-1-6, IEC 60601-1-8, IEC 60601-2-27, IEC 
60601-2-30, IEC 60601-2-34, IEC 60601-2-49, 
IEC 60601-2-56, IEC 60601-2-61, EN 1060-1, 
EN1060-3 

 Gabinete com proteção IPX1 contra 
derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 - 240 V / 
50 - 60Hz. 

 Dimensões: 291,7mm × 250 mm × 146,5mm.  

 Peso: 3,3 Kg (com bateria e sem 
acessórios). 

Acompanham cada monitor os seguintes acessórios: 

 Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

 Um (01) mangueira para medição de pressão 
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não-invasiva (para conexão entre o monitor e 
o manguito); 

 Um (01) manguito para uso em paciente 
adulto (23 – 35 cm); 

 Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip – 
Adulto / Pediátrico; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável 
para pele. 

 Dois (02) cabo de conexão para o monitor de 
pressão invasiva; 

 Dois (02) transdutores de pressão invasiva; 

 Um (01) sensor com cabo de Capnografia 
Sidestream (módulo externo + cânulas nasais); 

 Um (01) cabo de alimentação para rede 
elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em 
língua portuguesa. 
REGISTRO DO PRODUTO 
Nº: 80047300544. 

10 C-50 MONITOR DE TRANSPORTE 
Monitor Multiparamétrico Comen C50 (ECG / 
RESP / TEMP – 2 canais + SPO2 + PNI). 
Características: 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser 
utilizado em pacientes adulto, pediátricos 
e recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de 
Cristal Líquido Colorido (TFT) de 10,4” 
(resolução: 800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch 
screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os 
parâmetros de ECG / Respiração / 
Temperatura – 2 canais / Oximetria 
(SPO2) / PNI. 

o Possibilidade de expansão de 
parâmetros: PI – 2 canais / 
Capnografia (ETCO2) Mainstream 
ou Sidestream / Débito Cardíaco 
(C.O.) / Débito Cardíaco Não 
Invasivo / Análise de Gases (AG). 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / 
Drogas.  

 Armazenamento de informações do 
paciente e gerenciamento de admissões e 
altas. 

 Acesso das funções através de teclas 
e/ou botão rotacional. 

 7 (sete) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 

02 
UND 

R$ 8.300,00 
(Oito mil e 
trezentos 

reais) 

R$ 16.600,00 
(Dezesseis mil e 
trezentos reais) 
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o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG 

(OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Tela de Meia tela de ECG 7 

derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações 

de alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar 

os traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária 

de alarmes sonoros. 
o Menu ou teclas para configurações 

dos parâmetros funcionais. 
o Modo de espera. 

 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 
horas. 

 Visualização de até 200 (duzentos) 
eventos de alarme. 

 Visualização de até 7 (sete) formas de 
ondas simultâneas na tela padrão e 10 
(dez) na meia tela de 7 derivações. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 

o ±1% ou ±1bpm em ambos modos 
de 3, 5 e 12 derivações, qualquer 
que seja superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 

o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos 
modos de 3, 5 e 12 derivações, 
qualquer que seja superior. 

 Faixa de medida da frequência 
respiratória – Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 
150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer 
que seja superior. 0 rpm – 6 rpm: 
não definido. 

 Faixa de medida da frequência 
respiratória – Pediátrico / Neonato - (FR): 
0 a 150 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 
150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer 
que seja superior. 0 rpm – 6 rpm: 
não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 
100%. 

o Comen SPO2: intervalo de 
medição: 0% - 100%; precisão de 
medição: ± 2% (adulto/criança, em 
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estado sem movimento) ou ± 3% 
(neonatal, em estado sem 
movimento) dentro do intervalo de 
medição de 70% - 100%. A 
precisão de medição dentro do 
intervalo de 1% - 69% não é 
definida. 

 Faixa de medida da frequência de pulso 
(SPO2): 20 a 254 bpm. 

o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): 
Intervalo para Masimo SPO2 e Comen 
SPO2: 0.02% - 20%; precisão: não 
definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do 
intervalo de 0,02% - 9,99%) ou 
0,1% (dentro do intervalo de 
10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva 
– Adulto - (PNI):  

 Pressão Sistólica: 40 a 270 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 
215 mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 235 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio 
médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 
kPa); desvio padrão máximo: ±8 
mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva 
– Pediátrico - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 200 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 
150 mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 165 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio 
médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 
kPa); desvio padrão máximo: ±8 
mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva 
– Neonato - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 135 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 
100 mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 110 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio 
médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 
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kPa); desvio padrão máximo: ±8 
mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 
0 a 50 ºC. 

o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o 
erro do sensor). 

 7 derivações (5 fios) de ECG 
Multiderivação simultâneas (I, II, III, aVR, 
aVL, aVF, V), 3 derivações simultâneas (I, 
II, III), ou 12 derivações simultâneas (I, II, 
III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, 
V6) 

o Reconhecimento automático do 
cabo de ECG. 

o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para 

ECG: IEC 60601-2-27. 

 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 
mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 

 Análise de Arritmia e Segmento ST em 
todas as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, 
fibrilação ventricular 
(VFIB)/taquicardia ventricular 
(Vtac), PVCs/min, R em T, VT>2, 
par, PVC, bigeminismo, 
trigeminismo, taquicardia (Taqui), 
bradicardia (Bradi), taquicardia 
supraventricular (Svt), taquicardia 
extrema, bradicardia extrema, 
batimentos perdidos, PVC 
multiforma (multi. PVCs), Vtac, VT 
não contínuo (nonsus. Vtac), ritmo 
ventricular, pausa do coração, 
pausa/min, ritmo irregular (irr. 
rhythm), bradicardia ventricular, 
fibrilação atrial, marca-passo não 
capturado (PNC), marca-passo 
não operando (PNP), entre 
outras). 

o Alarme do segmento ST para: 
 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga 
de desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso 
e eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo 

programável. 
o Visualização da curva de 

respiração. 
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 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de 

Superfície (pele), Retal e 
Esofágico. 

 PNI – método oscilométrico: Pode operar 
em modo manual e automático. 

o Proteção contra sobrepressão: 
Proteção de segurança dupla. 

o Apresentação das medições das 
pressões sistólica, diastólica e 
média. 

o Proteção de excesso de pressão. 
 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 

mmHg. 
 Modo recém-nascido 

(neonato): 147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 
mmHg. 

o Intervalo de medição de 1 a 720 
minutos. 

o Visualização de até 2.000 
conjuntos de dados de medição de 
PBI (NIBP).  

o O sensor de NIBP está em 
conformidade com a norma IEC 
80601-6-30. 

 Sistema de SPO2 para leitura em baixa 
perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva 

plestimográfica e frequência de 
pulso. 

 Sistema inteligente de gestão de 
alarmes I-Klok. 

o Alarmes visuais e sonoros para os 
todos parâmetros medidos (limites 
máximos e mínimos) ajustáveis 
pelo operador com 3 níveis de 
prioridade. 

o Os limites de alarmes podem ser 
selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e 
taquicardia; 

 Alarme para eletrodo de 
ECG solto; 

 Alarme para frequência 
respiratória; 

 Alarme para saturação de 
oxigênio máxima e mínima; 

 Alarme de sensor de SpO2 
desconectado; 
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 Alarme para pressão não-
invasiva máxima e mínima: 
diastólica e sistólica; 

 Alarme para valores de 
temperatura máximo e 
mínimo; Monitoração de 
ECG; 

 Demais alarmes para 
outros parâmetros. 

o O sistema de alarme está em 
conformidade com a norma IEC 
60601-1-8. 

 O monitor permite a visualização de 
tabelas e gráficos de tendências dos 
parâmetros monitorados, curvas e valores 
numéricos, monitorados simultaneamente, 
alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 

 Monitor que funciona com Central de 
Monitorização sem fio (wireless) e/ou 
cabo. 

o Permite a ligação com 
impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o 
interfaceamento bidirecional entre os 
monitores e o prontuário eletrônico do 
hospital (HIS) ou outros sistemas que 
“conversem” em HL7 Via Central de 
Monitorização. 

 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede 
elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas 
com possibilidade de aumento para 4 
horas. 

 Software em língua portuguesa. 

 Conformidade/Classificação: II, 
de acordo com a diretiva 93/42/EEC, 
como corrigido por 2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe 
I de acordo com IEC/EN60601-1 (com 
fonte de alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica 
atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 
IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-8, IEC 
60601-2-27, IEC 60601-2-30, IEC 60601-
2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56, 
IEC 60601-2-61, EN 1060-1, EN1060-3 

 Gabinete com proteção IPX1 
contra derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 - 240 
V / 50 - 60Hz. 

 Dimensões: 291,7mm × 250 mm × 
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146,5mm.  

 Peso: 3,3 Kg (com bateria e sem 
acessórios). 

Acompanham cada monitor os seguintes 
acessórios: 

 Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

 Um (01) mangueira para medição de 
pressão não-invasiva (para conexão entre 
o monitor e o manguito); 

 Um (01) manguito para uso em paciente 
adulto (23 – 35 cm); 

 Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip 
– Adulto / Pediátrico; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável 
para pele. 

 Um (01) cabo de alimentação para rede 
elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em 
língua portuguesa. 
REGISTRO DO PRODUTO 
Nº: 80047300544. 

11 C-80 MONITOR DÉBITO CARDÍACO 
Monitor Multiparamétrico Comen C80 (ECG / 
RESP / TEMP – 2 canais + Oximetria - SPO2 + 
PNI + PI – 2 canais + Débito Cardíaco (CO)).  
Características: 

 Monitor Multiparamétrico que pode ser 
utilizado em pacientes adulto, pediátricos 
e recém-nascidos (neonatos). 

 Sistema de monitorização com Tela de 
Cristal Líquido Colorido (TFT) de 12,1” 
(resolução: 800 x 600 pixels). 

o Tela sensível ao toque (touch 
screen). 

 Monitor Multiparamétrico com os 
parâmetros de ECG / Respiração / 
Temperatura – 2 canais / Oximetria 
(SPO2) / PNI / PI – 2 canais / Débito 
Cardíaco (C.O.). 

o Possibilidade de expansão de 
parâmetros: Capnografia (ETCO2) 
Mainstream ou Sidestream / 
Débito Cardíaco Não Invasivo 
(ICG) / Análise de Gases (AG) / 
Índice de Nível de Consciência 
(BIS).. 

 Cálculo de Dose de Medicamentos / 
Drogas.  

 Armazenamento de informações do 
paciente e gerenciamento de admissões e 
altas. 

 Acesso das funções através de teclas 

03 
UND 

R$ 24.500,00 
(Vinte e 

quatro mil e 
quinhentos 

reais) 
 

R$ 73.500,00 
(Setenta e três 

mil e quinhentos 
reais) 
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e/ou botão rotacional. 

 7 (sete) modos de visualização de tela. 
o Tela padrão. 
o Tela de fonte grandes. 
o Tela de OxyCRG 

(OxiCardioRespirograma). 
o Tela de mini tendências. 
o Tela de ECG 7 derivações. 
o Tela de Meia tela de ECG 7 

derivações. 
o Ver leito. 

 Ajustes / Controles: 
o Tecla / menu para configurações 

de alarmes fisiológicos. 
o Tecla para congelar/descongelar 

os traçados das curvas na tela. 
o Tecla para interrupção temporária 

de alarmes sonoros. 
o Menu ou teclas para configurações 

dos parâmetros funcionais. 
o Modo de espera. 

 Gráfico e Tabelas de tendências com 160 
horas. 

 Visualização de até 200 (duzentos) 
eventos de alarme. 

 Visualização de até 7 (sete) formas de 
ondas simultâneas na tela padrão e 10 
(dez) na meia tela de 7 derivações. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Adulto - (FC): 15 a 300 bpm. 

o ±1% ou ±1bpm em ambos modos 
de 3, 5 e 12 derivações, qualquer 
que seja superior. 

 Faixa de medida da frequência cardíaca - 
Pediátrico / Neonato - (FC): 15 a 350 bpm. 

o Erro: ±1% ou ±1bpm em ambos 
modos de 3, 5 e 12 derivações, 
qualquer que seja superior. 

 Faixa de medida da frequência 
respiratória – Adulto - (FR): 0 a 120 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 
150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer 
que seja superior. 0 rpm – 6 rpm: 
não definido. 

 Faixa de medida da frequência 
respiratória – Pediátrico / Neonato - (FR): 
0 a 150 rpm. 

o Precisão da Medição: 7 rpm - 
150rpm: ±2 rpm ou ±2 %, qualquer 
que seja superior. 0 rpm – 6 rpm: 
não definido. 

 Faixa de medida de Saturação (SPO2): 0 a 
100%. 
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o Comen SPO2: intervalo de 
medição: 0% - 100%; precisão de 
medição: ± 2% (adulto/criança, em 
estado sem movimento) ou ± 3% 
(neonatal, em estado sem 
movimento) dentro do intervalo de 
medição de 70% - 100%. A 
precisão de medição dentro do 
intervalo de 1% - 69% não é 
definida. 

 Faixa de medida da frequência de pulso 
(SPO2): 20 a 254 bpm. 

o Resolução: 1bpm;  
o Erro de medição: ±2 bpm. 

 Faixa de medida Índice de Perfusão (PI): 
Intervalo para Masimo SPO2 e Comen 
SPO2: 0.02% - 20%; precisão: não 
definida. 

o Resolução: 0,01% (dentro do 
intervalo de 0,02% - 9,99%) ou 
0,1% (dentro do intervalo de 
10,0% - 20,0%). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva 
– Adulto - (PNI):  

 Pressão Sistólica: 40 a 270 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 
215 mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 235 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio 
médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 
kPa); desvio padrão máximo: ±8 
mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva 
– Pediátrico - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 200 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 
150 mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 165 
mmHg. 

o Precisão de medição: Desvio 
médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 
kPa); desvio padrão máximo: ±8 
mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa da medida da pressão não invasiva 
– Neonato - (PNI)  

 Pressão Sistólica: 40 a 135 
mmHg. 

 Pressão Diastólica: 10 a 
100 mmHg. 

 Pressão Média: 20 a 110 
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mmHg. 
o Precisão de medição: Desvio 

médio máximo: ±5 mmHg (±0.667 
kPa); desvio padrão máximo: ±8 
mmHg (±1.067 kPa). 

 Faixa de medida de temperatura (TEMP): 
0 a 50 ºC. 

o Resolução: ±0,2 ºC (incluindo o 
erro do sensor). 

 Faixa de medida de pressão invasiva 
(P.I.): -50 a 300 mmHg. 

o Intervalo de medição de P.I. (IBP): 
 ART   0~40kPa (0~300mmHg)  
 PA   -0.8~16kPa (-6~120mmhg)  
 CVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 RAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 LAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 ICP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 P1, P2   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 P3, P4   -6,6~40kPa (-50~300mmHg)  
 LV   0~40kPa (0~300mmHg)  
 AO   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 BAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 FAP   0~40kPa (0~300mmHg)  
 UVP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  
 IAP   -1.3~5.3kPa (-10~40mmHg)  

o Resolução da exibição para a 
medição da pressão estática: 0,1 
kPa ou 1mmHg. 

o Sensor de pressão: Sensibilidade: 
5 μV/V/mmHg / Intervalo de 
impedância: 300 - 3000Ω  

o Calibração da pressão (Zero): 
Cada canal deve contar com uma 
função de calibração de pressão 
zero, com uma precisão de ± 
1mmHg ou ± 0.1kPa).  

 Faixa de medida de Débito Cardíaco 
(C.O.):  

o C.O.: 0 a 20 L/min. 
 Resolução: 0,11L/min. 
 Precisão: ±5% ou 

±0,1L/min, qualquer que 
seja superior. 

o BT (Temperatura Sanguínea): 25 
ºC a 43ºC. 

 Resolução: 0,1 ºC. 
 Precisão: ±0,1% (excluindo 

o sensor).   
o IT: (Temperatura de Injeção): 0 ºC 

a 25 ºC. 
 Resolução: 0,1 ºC. 
 Precisão: ±0,1% (excluindo 
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o sensor).   
o Precisão do alarme: ±0,1  

 7 derivações (5 fios) de ECG 
Multiderivação simultâneas (I, II, III, aVR, 
aVL, aVF, V), 3 derivações simultâneas (I, 
II, III), ou 12 derivações simultâneas (I, II, 
III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, 
V6) 

o Reconhecimento automático do 
cabo de ECG. 

o Indicador áudio visual de QRS. 
o Atende a norma específica para 

ECG: IEC 60601-2-27. 

 Ganho de ECG: 2,5mm/mv, 5 mm/mv, 10 
mm/mv, 20 mm/mv, auto. 

 Frequência Cardíaca (FC). 

 Análise de Arritmia e Segmento ST em 
todas as derivações.  

o Arritmias Analisadas (Asistolia, 
fibrilação ventricular 
(VFIB)/taquicardia ventricular 
(Vtac), PVCs/min, R em T, VT>2, 
par, PVC, bigeminismo, 
trigeminismo, taquicardia (Taqui), 
bradicardia (Bradi), taquicardia 
supraventricular (Svt), taquicardia 
extrema, bradicardia extrema, 
batimentos perdidos, PVC 
multiforma (multi. PVCs), Vtac, VT 
não contínuo (nonsus. Vtac), ritmo 
ventricular, pausa do coração, 
pausa/min, ritmo irregular (irr. 
rhythm), bradicardia ventricular, 
fibrilação atrial, marca-passo não 
capturado (PNC), marca-passo 
não operando (PNP), entre 
outras). 

o Alarme do segmento ST para: 
 Uma única derivação; 
 Em múltiplas derivações; 

 Equipamento com proteção para descarga 
de desfibrilador e R.F.. 

 Reconhecimento de pulso de marcapasso 
e eletrodo solto. 

 Respiração:  
o Alarme de apneia com tempo 

programável. 
o Visualização da curva de 

respiração. 

 Temperatura – 2 canais: 
o Tipos de medidas: Contato de 

Superfície (pele), Retal e 
Esofágico. 
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 PNI – método oscilométrico: Pode operar 
em modo manual e automático. 

o Proteção contra sobrepressão: 
Proteção de segurança dupla. 

o Apresentação das medições das 
pressões sistólica, diastólica e 
média. 

o Proteção de excesso de pressão. 
 Modo adulto: 297 mmHg. 
 Modo pediátrico: 240 

mmHg. 
 Modo recém-nascido 

(neonato): 147 mmHg. 

 Tolerância: ±3 
mmHg. 

o Intervalo de medição de 1 a 720 
minutos. 

o Visualização de até 2.000 
conjuntos de dados de medição de 
PBI (NIBP).  

o O sensor de NIBP está em 
conformidade com a norma IEC 
80601-6-30. 

 Sistema de SPO2 para leitura em baixa 
perfusão / presença de movimento – 
Tecnologia: Comen. 

o Índice de perfusão (Pi). 
o Visualização da curva 

plestimográfica e frequência de 
pulso. 

 PI – 2 Canais: Mensuração das pressões: 
ART (Pressão arterial), PA (Pressão 
arterial pulmonar), CVP (Pressão venosa 
central), RAP (Pressão atrial direita), LAP 
(Pressão atrial esquerda), ICP (Pressão 
intracraniana), P1/P2 (Pressão de 
expansão), LV (Pressão ventricular 
esquerda), Ao (Pressão aórtica), UAP 
(Pressão arterial umbilical), BAP (Pressão 
arterial braquial), FAP (Pressão arterial 
femoral), UVP (Pressão venosa umbilical), 
IAP (Pressão intra-abdominal), P3/P4 
(Pressão de expansão). 

o Mensuração de SPV ou VPS 
(Variação da Pressão Sistólica) e 
da PPV ou VPP ou ▲PP (Variação 
da Pressão de Pulso). 

o Visualização independente de 2 
(duas) curvas de pressão invasiva 
simultaneamente. 

o Permite a troca de cor das curvas 
de pressão invasiva de forma 
individual. 

Proposta APICE - sem quantitativo imediato (13129552)         SEI 1500.01.0017829/2020-77 / pg. 44



                                                     PROPOSTA 034/2020 

Av. Vilarinho, 2350 – Minascaixa (Venda Nova) - Belo Horizonte / MG      CEP: 31615-250.                    
30 

 

 Sistema inteligente de gestão de 
alarmes I-Klok. 

o Alarmes visuais e sonoros para os 
todos parâmetros medidos (limites 
máximos e mínimos) ajustáveis 
pelo operador com 3 níveis de 
prioridade. 

o Os limites de alarmes podem ser 
selecionados pelo operador.  

 Alarme de bradicardia e 
taquicardia; 

 Alarme para eletrodo de 
ECG solto; 

 Alarme para frequência 
respiratória; 

 Alarme para saturação de 
oxigênio máxima e mínima; 

 Alarme de sensor de SpO2 
desconectado; 

 Alarme para pressão não-
invasiva máxima e mínima: 
diastólica e sistólica; 

 Alarme para valores de 
temperatura máximo e 
mínimo; Monitoração de 
ECG; 

 Demais alarmes para 
outros parâmetros. 

o O sistema de alarme está em 
conformidade com a norma IEC 
60601-1-8. 

 O monitor permite a visualização de 
tabelas e gráficos de tendências dos 
parâmetros monitorados, curvas e valores 
numéricos, monitorados simultaneamente, 
alarmes, etc. 

 Visualização leito a leito. 

 Monitor que funciona com Central de 
Monitorização sem fio (wireless) e/ou 
cabo. 

o Permite a ligação com 
impressoras. 

 Conectividade via HL7 para o 
interfaceamento bidirecional entre os 
monitores e o prontuário eletrônico do 
hospital (HIS) ou outros sistemas que 
“conversem” em HL7 Via Central de 
Monitorização. 

 Gravador e Impressora térmica opcionais; 

 Indicação de equipamento ligado em rede 
elétrica e nível de bateria. 

 Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas 
com possibilidade de aumento para 4 
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horas. 

 Software em língua portuguesa. 

 Conformidade/Classificação: II, 
de acordo com a diretiva 93/42/EEC, 
como corrigido por 2007/47/EC. 

 Tipo anti-choque elétrico: Classe 
I de acordo com IEC/EN60601-1 (com 
fonte de alimentação interna). 

 Normas de segurança elétrica 
atendidas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 
IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-8, IEC 
60601-2-27, IEC 60601-2-30, IEC 60601-
2-34, IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-56, 
IEC 60601-2-61, EN 1060-1, EN1060-3 

 Gabinete com proteção IPX1 
contra derramamento de líquidos. 

 Alimentação elétrica (Bivolt): CA 110 - 240 
V / 50 - 60Hz. 

 Dimensões: 344 mm × 291 mm × 165 mm.  

 Peso: 3,9 Kg (com bateria e sem 
acessórios). 

Acompanham cada monitor os seguintes 
acessórios: 

 Um (01) cabo de ECG 5 vias; 

 Um (01) mangueira para medição de 
pressão não-invasiva (para conexão entre 
o monitor e o manguito); 

 Um (01) manguito para uso em paciente 
adulto (23 – 35 cm); 

 Um (01) sensor SPO2 reutilizável tipo clip 
– Adulto / Pediátrico; 

 Um (01) sensor de temperatura reutilizável 
para pele. 

 Dois (02) cabo de conexão para o monitor 
de pressão invasiva; 

 Dois (02) transdutores de pressão 
invasiva; 

 Um (01) Kit de Débito Cardíaco Invasivo; 

 Um (01) cabo de alimentação para rede 
elétrica (tipo 2p+t) padrão ABNT; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário (operação) em 
língua portuguesa. 
REGISTRO DO PRODUTO 
Nº: 80047300544. 

12 CM300 Eletrocardiógrafo CM300A (3 canais e 12 
Derivações).  
Características: 

 Display LCD de 3.5" (320 x 420) - 
Colorido; 

 3 canais; 

 12 derivações simultâneas; 

01 
UND 

R$ 6.000,00 
(Seis mil reais) 

R$ 6.000,00 
(Seis mil reais) 
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 Modo de gravação: Automático, Manual e 
Rítmico; 

 Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 
(mm/mV). 

 Impressora térmica com suporte a papéis 
em rolo de 210mm e 216mm de largura; 

 Velocidade de impressão: 5mm/s, 
10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s e 50 mm/s; 

 Faixa de batimentos cardíacos: 30 – 300 
bpm, precisão: ±1 bpm; 

 Proteção contra desfibrilador; 

 Entrada de Impedância:  ≥50MΏ 

 Entrada de Corrente de Circuito: ≥50nA 

 Entrada de Alavancagem de Voltagem: 
≥50nA 

 Calibração da Voltagem: 1mV±1% 

 Ruído: <15μ Vp-p 

 Filtro CA: Ligado/Desligado 

 Filtro DFT: 0.05/0.10/0.20/0.50 

 Filtro EMG: 25Hz/35Hz/Desligado 

 Filtro Passa-baixo: 150Hz/100Hz/75Hz 

 CMRR: ≥100dB 

 Controle de Fuga do paciente: <10μA 
(100V~240V) 

 Corrente auxiliar do paciente: <0.1μA (DC) 

 Força dielétrica: 4000V rms 

 Especificação do papel: Papel 
Termosensitivo em Rolo, 80mm de 
largura. 

 Velocidade do papel: 5 mm/s, 10 mm/s, 
25mm/s, 12.5mm/s, 50mm/s (±3%). 

 Precisão da impressão: ±5% (Eixo X), 
±5% (Eixo Y). 

 Emissão de sinal sonoro a cada batimento 
cardíaco; 

 Informação em tela do funcionamento AC 
ou bateria, carga e carregamento da 
bateria; 

 Conexão USB, conexão RS232 e conexão 
em rede; 

 Memória com capacidade de 
armazenamento para 60 exames / casos 
de pacientes; 

 Pode guardar 5.000 casos de paciente 
num cartão SD de 1GB e 10.000 casos 
num cartão SD de 2GB; 

 Normas atendidas: IEC60601-1, EN 
60601-1-4, IEC60601-1-2-25, EN 60601-
2-51, EN ISO14971, ANSI/AAMI EC-11, 
EN 55011, MDD93/42/EEC 
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 Classificação: Classe I, com fonte de 
energia interna, Tipo CF, com função a 
prova de desfibrilação. 

 Compatibilidade Eletromagnética: Grupo I, 
classe A. 

 Temperatura de funcionamento: 
5ºC~40ºC. 

 Umidade relativa: ≤93% 

 Potência: 100-240VAC, 50/60Hz; 

 Potência Nominal: 35VA; 

 Bateria interna recarregável de Íons de 
Lítio com duração mínima de 120 minutos 
(2 horas) com opção para 240 minuto (4 
horas); 

 Dimensões: 310mm×270mm×75mm. 

 Peso: 2,2 Kg (com bateria). 
 

Acompanham cada monitor os seguintes 
acessórios: 

 Um (01) Cabo de ECG - 10 vias; 

 Um (01) Kit de Eletrodos com 12 
eletrodos descartáveis; 

 Um (01) Rolo de papel termo 
sensível -  216mm × 30m; 

 Um (01) cabo de alimentação; 

 Um (01) cabo terra; 

 Um (01) manual do usuário em 
língua portuguesa. 

REGISTRO DO PRODUTO 
Nº: 80047300498. 

 

 

3- FRETE: CIF 
 
4- PAGAMENTO: À vista 
 
5- VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta de preços terá validade de 30 (trinta) dias. 
 
6- PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias úteis. 
 
7- LOCAL DE ENTREGA: Os produtos serão entregues no local indicado na ordem de 
compra ou documento equivalente. 
 
8- GARANTIA: Os equipamentos terão garantia de 12 (doze) meses. 
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9- DADOS DA EMPRESA  
Ápice Healthcare Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. 
Avenida Vilarinho, 2350 – Minascaixa(Venda Nova) – Belo Horizonte / MG – CEP: 
31.615-250. 
CNPJ: 02.936.819/0001-90 - Telefone: (31) 3972 4650 
Insc. Estadual: 062008322.00-53 / Insc. Municipal: 0.150.594/001-7 
 
10- DADOS BANCÁRIOS  
Ápice Healthcare Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda. 
CNPJ: 02.936.819/0001-90  
BANCO ITAÚ – Ag. 0587 – Conta: 45695-5  
BANCO BRASIL – Ag. 3493-2 – Conta: 9590-7 
 
11 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FATURAMENTO; 
*PROPOSTA OU EMPENHO/ORDEM DE COMPRA ASSINADOS* 
 
Obs.: Os pedidos não serão liberados sem a apresentação dos devidos documentos 
assinados. 
 
 

Belo Horizonte, 24 de Março de 2020.  

De Acordo: 
 
Nome: ____________________________________ 
 
Assinatura:__________________________________ 

 

Proposta APICE - sem quantitativo imediato (13129552)         SEI 1500.01.0017829/2020-77 / pg. 49



 

 

Página 1 de 12 

 

 
 

FOR.POP.COM.02.01 
PROPOSTA COMERCIAL  
 

A, 
 
Governo de Estado de Minas Gerais 
CNPJ:  
Revisão: 00 
Proposta N°: 5310 / 2020 
Data de emissão: 30/03/2020  
Validade proposta: 02 dias após a emissão 

 
 
 
 

Temos a satisfação em apresentar nossa proposta comercial para fornecimento conforme dados e especificações abaixo. 

 

 
 

V.  GLOBAL: Um milhão cento e cinco mil quinhentos e sessenta reais R$ 1.105.560,00  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO QTDE 
VALOR  

UNITÁRIO (R$) 
VALOR  

TOTAL (R$) 

1 
Monitor Multiparamétrico VITA 400a Básico  
(ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) 

 + EtCO2  Mainstream 
20 R$ 18.855,00 R$ 377.100,00 

2 
Monitor Multiparamétrico VITA 400a Básico  
(ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) 

 + EtCO2  Sidestream G2 
20 R$ 18.855,00 R$ 377.100,00 

3 
Monitor Multiparamétrico VITA 400a Básico  
(ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) 

+ 2 PIs + EtCO2  Mainstream 
8 R$ 21.960,00 R$ 175.680,00  

4 
Monitor Multiparamétrico VITA 400a Básico  
(ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) 

+ 2 PIs + EtCO2  Sidestream G2 
8 R$ 21.960,00 R$ 175.680,00  
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DESCRIÇÕES DETALHADAS 
ITEM 1 - Monitor Multiparamétrico VITA 600 Touch (ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) + EtCO2 Mainstream  
Fabricante: Alfamed - Procedência: Nacional 
Registro Anvisa: 80629370013 
O Vita 600 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características 
especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergêncial, permitem monitoramento durante o 
transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. 
 
Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. 
Segurança: conforme as exigências da norma NBR-IEC 60601-1:997, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 
60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, NBR-IEC 60601-2- 27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997, NBR-
IEC 60601-2-49:2003, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, de 
acordo com as RDC 32/2007. 
Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp.(2 canais), PNI, PI (2 canais), EtCO2. 

• Tela TFT LCD colorida de 15” – resolução 1024x768 pixels; Touch 

• Peso: 7kg; 

• Interface selecionável; 

• Tabela de cálculo de drogas; 

• Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; 

• Display, fonte e processador em bloco único; 

• Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas; 

• Possibilidade de autonomia com 2 Bateria de lítio recarregável duração de até 240 minutos; 

• Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos 

parâmetros; 

• Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; 

• Menu de configuração acessível através de teclado e botão giratório; 

• Autonomia com 1 Bateria de lítio recarregável duração de até 120 minutos; 

• Possibilidade de inserção de módulos futuros; 

• Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede e wireless; 

• Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; 

• Possibilidade de comunicação protocolo HL7; 

• Exibição de pelo menos 8 curvas com 10 valores digitais simultâneos configuráveis pelo usuário inclusive as 

cores das curvas; 

• Sistema de auto teste e software em português; 

• Tecla de congelamento; 

• Memória para armazenar as configurações; 

• Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; 

• Alimentação: Bivolt automático 

Interface 

• Porta USB (2 conexões) 

• Saída VGA 

• Conexão RS232 

• Conexão de rede padrão 

• Saída de sinal analógico 

• Saída de sinal de chamada de enfermeira 

• Conexão de Cartão SD 

• Conexão para trava anti-furto 

• Trava de segurança de alimentação 

• Terminal de aterramento equipotencial 

 

 

 

ECG 3/5 Vias 

Traçado Non-fade; 
Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis 
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Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); 
Auto.  
Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.  
Saída Analógica de ECG 
Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 
Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; 
Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 bpm.  
Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão/Desfibrilação 
Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo 
Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia.  
Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; 
Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos assistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, 
bigemia, trigeminia, extra-sístole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras;  
Respiração 
Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); 
Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia ajustável pelo 
usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm 
Resolução: 1 rpm 
Exatidão: ±2 rpm 

Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 
SpO2 – ALFA MED 
Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; 
Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; 
Faixa de Medida: 0 a 100%.  
Resolução: 1%.  
Exatidão: 70 a 100%: ±2%.  
Faixa de alarme: 0 a 100% 
Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. 
Resolução: 1 bpm 
Temperatura 
(Superficial cutânea e Intracavitária) 
Canal: 2 canais 
Faixa de Medida: 0 a 55 °C 
Resolução: 0,1 °C 
Exatidão: ±0,1 °C  
Pressão Não Invasiva (PNI) 
Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; 
Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; 
Modos de Operação: Manual, automático, contínuo 
 Automático: intervalo de medição 1 a 480 min 
 Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s 
Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média.  
Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg 
Resolução: 1 mmHg. 
Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.  
Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg 
Faixa de FP:  

Faixa:  0 a 300 bpm 
Capnografia (EtCO2) Mainstream 
Faixa de Medida de CO2: 0 mmHg ~ 150 mmHg 
Precisão: 0,1 mmHg (0 a 69 mmHg); 0,25 mmHg (70 a 150 mmHg) 
Resolução: 1 mmHg 
Modo: Adulto, Pediátrico, Neonato 
Faixa de Medida de FiCO2: 3 mmHg ~ 50 mmHg 
Resolução: 1 mmHg 
AwRR (Respiração): 0 rpm ~ 150 rpm  
Atraso do alarme de sufocamento: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, o valor padrão é 20 segundos. 
Compensação automática para pressão atmosférica; 
 
Acessórios Básicos: 
01 (um) Cabo ECG 5 vias reutilizável cód. 000924 
100 (cem) Eletrodos descartáveis  
02 (dois) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável cód. 000148 
01 (um) Sensor de Temperatura de esofágico Adulto reutilizável  
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03 (Três) Sensor SpO2 adulto reutilizável cód. 000515 
02 (dois) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto cód. 000517 
01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável cód. 000518 
01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT cód. 000520 
01 (uma) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion cód. 001342 
01 (um) Manual do Usuário em Português cód. 001087 
01 (um) Sensor de capnografia Mainstream cód. 000886 
01 (um) Adaptador de Vias Aéreas adulto cód. 000766 
01 (um) Adaptador de Vias Aéreas Neonatal cód. 000767 
 
ITEM 2 - Monitor Multiparamétrico VITA 600 Touch (ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) + EtCO2 Sidestream  
Fabricante: Alfamed - Procedência: Nacional 
Registro Anvisa: 80629370013 
O Vita 600 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características 
especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergêncial, permitem monitoramento durante o 
transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. 
 
Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. 
Segurança: conforme as exigências da norma NBR-IEC 60601-1:997, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 
60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, NBR-IEC 60601-2- 27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997, NBR-
IEC 60601-2-49:2003, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, de 
acordo com as RDC 32/2007. 
Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp.(2 canais), PNI, PI (2 canais), EtCO2. 

• Tela TFT LCD colorida de 15” – resolução 1024x768 pixels; Touch 

• Peso: 7kg; 

• Interface selecionável; 

• Tabela de cálculo de drogas; 

• Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; 

• Display, fonte e processador em bloco único; 

• Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas; 

• Possibilidade de autonomia com 2 Bateria de lítio recarregável duração de até 240 minutos; 

• Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos 

parâmetros; 

• Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; 

• Menu de configuração acessível através de teclado e botão giratório; 

• Autonomia com 1 Bateria de lítio recarregável duração de até 120 minutos; 

• Possibilidade de inserção de módulos futuros; 

• Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede e wireless; 

• Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; 

• Possibilidade de comunicação protocolo HL7; 

• Exibição de pelo menos 8 curvas com 10 valores digitais simultâneos configuráveis pelo usuário inclusive as 

cores das curvas; 

• Sistema de auto teste e software em português; 

• Tecla de congelamento; 

• Memória para armazenar as configurações; 

• Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; 

• Alimentação: Bivolt automático 

Interface 

• Porta USB (2 conexões) 

• Saída VGA 

• Conexão RS232 

• Conexão de rede padrão 

• Saída de sinal analógico 

• Saída de sinal de chamada de enfermeira 

• Conexão de Cartão SD 

• Conexão para trava anti-furto 

• Trava de segurança de alimentação 
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• Terminal de aterramento equipotencial 

 

 

 

ECG 3/5 Vias 

Traçado Non-fade; 
Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis 
Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); 
Auto.  
Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.  
Saída Analógica de ECG 
Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 
Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; 
Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 bpm.  
Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão/Desfibrilação 
Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo 
Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia.  
Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; 
Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos assistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, 
bigemia, trigeminia, extra-sístole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras;  
Respiração 
Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); 
Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia ajustável pelo 
usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm 
Resolução: 1 rpm 
Exatidão: ±2 rpm 

Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 
SpO2 – ALFA MED 
Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; 
Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; 
Faixa de Medida: 0 a 100%.  
Resolução: 1%.  
Exatidão: 70 a 100%: ±2%.  
Faixa de alarme: 0 a 100% 
Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. 
Resolução: 1 bpm 
Temperatura 
(Superficial cutânea e Intracavitária) 
Canal: 2 canais 
Faixa de Medida: 0 a 55 °C 
Resolução: 0,1 °C 
Exatidão: ±0,1 °C  
Pressão Não Invasiva (PNI) 
Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; 
Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; 
Modos de Operação: Manual, automático, contínuo 
 Automático: intervalo de medição 1 a 480 min 
 Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s 
Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média.  
Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg 
Resolução: 1 mmHg. 
Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.  
Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg 
Faixa de FP:  

Faixa:  0 a 300 bpm 
Capnografia (EtCO2) Sidestream 
Faixa de Medida de CO2: 0 mmHg ~ 150 mmHg 
Precisão: 0,1 mmHg (0 a 69 mmHg); 0,25 mmHg (70 a 150 mmHg) 
Resolução: 1 mmHg 
Modo: Adulto, Pediátrico, Neonato 
Faixa de Medida de FiCO2: 3 mmHg ~ 50 mmHg 
Resolução: 1 mmHg 
AwRR (Respiração): 0 rpm ~ 150 rpm  
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Atraso do alarme de sufocamento: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, o valor padrão é 20 segundos. 
Compensação automática para pressão atmosférica; 
 
Acessórios Básicos: 
01 (um) Cabo ECG 5 vias reutilizável cód. 000924 
100 (cem) Eletrodos descartáveis  
02 (dois) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável cód. 000148 
01 (um) Sensor de Temperatura de esofágico Adulto reutilizável  
03 (Três) Sensor SpO2 adulto reutilizável cód. 000515 
02 (dois) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto cód. 000517 
01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável cód. 000518 
01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT cód. 000520 
01 (uma) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion cód. 001342 
01 (um) Cabo interface para transdutor de pressão cód. 000538 
01 (um) Kit transdutor de pressão PI descartável cód. 001076 
01 (um) Manual do Usuário em Português cód. 001087 
01 (um) Linha de Mostra 
01 (um) Filtro 
 
 
 
ITEM 3 - Monitor Multiparamétrico VITA 600 Touch (ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) + 2 PIs + EtCO2 Mainstream  
Fabricante: Alfamed - Procedência: Nacional 
Registro Anvisa: 80629370013 
O Vita 600 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características 
especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergêncial, permitem monitoramento durante o 
transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. 
 
Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. 
Segurança: conforme as exigências da norma NBR-IEC 60601-1:997, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 
60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, NBR-IEC 60601-2- 27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997, NBR-
IEC 60601-2-49:2003, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, de 
acordo com as RDC 32/2007. 
Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp.(2 canais), PNI, PI (2 canais), EtCO2. 

• Tela TFT LCD colorida de 15” – resolução 1024x768 pixels; Touch 

• Peso: 7kg; 

• Interface selecionável; 

• Tabela de cálculo de drogas; 

• Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; 

• Display, fonte e processador em bloco único; 

• Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas; 

• Possibilidade de autonomia com 2 Bateria de lítio recarregável duração de até 240 minutos; 

• Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos 

parâmetros; 

• Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; 

• Menu de configuração acessível através de teclado e botão giratório; 

• Autonomia com 1 Bateria de lítio recarregável duração de até 120 minutos; 

• Possibilidade de inserção de módulos futuros; 

• Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede e wireless; 

• Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; 

• Possibilidade de comunicação protocolo HL7; 

• Exibição de pelo menos 8 curvas com 10 valores digitais simultâneos configuráveis pelo usuário inclusive as 

cores das curvas; 

• Sistema de auto teste e software em português; 

• Tecla de congelamento; 

• Memória para armazenar as configurações; 

• Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; 

• Alimentação: Bivolt automático 

Interface 

Proposta HELPTECH - prazo de entrega longo (13129686)         SEI 1500.01.0017829/2020-77 / pg. 55



 

 

Página 7 de 12 

 

 
 

• Porta USB (2 conexões) 

• Saída VGA 

• Conexão RS232 

• Conexão de rede padrão 

• Saída de sinal analógico 

• Saída de sinal de chamada de enfermeira 

• Conexão de Cartão SD 

• Conexão para trava anti-furto 

• Trava de segurança de alimentação 

• Terminal de aterramento equipotencial 

 

 

 

ECG 3/5 Vias 

Traçado Non-fade; 
Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis 
Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); 
Auto.  
Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.  
Saída Analógica de ECG 
Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 
Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; 
Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 bpm.  
Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão/Desfibrilação 
Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo 
Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia.  
Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; 
Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos assistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, 
bigemia, trigeminia, extra-sístole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras;  
Respiração 
Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); 
Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia ajustável pelo 
usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm 
Resolução: 1 rpm 
Exatidão: ±2 rpm 

Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 
SpO2 – ALFA MED 
Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; 
Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; 
Faixa de Medida: 0 a 100%.  
Resolução: 1%.  
Exatidão: 70 a 100%: ±2%.  
Faixa de alarme: 0 a 100% 
Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. 
Resolução: 1 bpm 
Temperatura 
(Superficial cutânea e Intracavitária) 
Canal: 2 canais 
Faixa de Medida: 0 a 55 °C 
Resolução: 0,1 °C 
Exatidão: ±0,1 °C  
Pressão Não Invasiva (PNI) 
Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; 
Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; 
Modos de Operação: Manual, automático, contínuo 
 Automático: intervalo de medição 1 a 480 min 
 Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s 
Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média.  
Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg 
Resolução: 1 mmHg. 
Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.  
Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg 
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Faixa de FP:  
Faixa:  0 a 300 bpm 

Pressão Invasiva (PI) (2 canais) 
Medidas ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2 
Faixa de medição: -50 mmHg á 400 mmHg 
Art: 0 mmHg ~ 300 mmHg 
AP: - 6 mmHg ~ 120 mmHg 
PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg ~ 40 mmHg 
P1/P2: -50 mmHg ~ 400 mmHg 
Resolução: 1mmHg 
Exatidão ou precisão: ±1mmHg 
Sensibilidade: 5 (μV/V/mmHg 
Capnografia (EtCO2) Mainstream 
Faixa de Medida de CO2: 0 mmHg ~ 150 mmHg 
Precisão: 0,1 mmHg (0 a 69 mmHg); 0,25 mmHg (70 a 150 mmHg) 
Resolução: 1 mmHg 
Modo: Adulto, Pediátrico, Neonato 
Faixa de Medida de FiCO2: 3 mmHg ~ 50 mmHg 
Resolução: 1 mmHg 
AwRR (Respiração): 0 rpm ~ 150 rpm  
Atraso do alarme de sufocamento: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, o valor padrão é 20 segundos. 
Compensação automática para pressão atmosférica; 
 
Acessórios Básicos: 
01 (um) Cabo ECG 5 vias reutilizável cód. 000924 
100 (cem) Eletrodos descartáveis  
02 (dois) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável cód. 000148 
01 (um) Sensor de Temperatura de esofágico Adulto reutilizável  
03 (Três) Sensor SpO2 adulto reutilizável cód. 000515 
02 (dois) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto cód. 000517 
01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável cód. 000518 
01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT cód. 000520 
01 (uma) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion cód. 001342 
01 (um) Cabo interface para transdutor de pressão cód. 000538 
01 (um) Kit transdutor de pressão PI descartável cód. 001076 
01 (um) Manual do Usuário em Português cód. 001087 
01 (um) Sensor de capnografia Mainstream cód. 000886 
01 (um) Adaptador de Vias Aéreas adulto cód. 000766 
01 (um) Adaptador de Vias Aéreas Neonatal cód. 000767 
 
ITEM 4 - Monitor Multiparamétrico VITA 600 Touch (ECG 3/7 Deriv, Resp., SpO2 , PNI, 2-Temp.) + 2 PIs + EtCO2 Sidestream  
Fabricante: Alfamed - Procedência: Nacional 
Registro Anvisa: 80629370013 
O Vita 600 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características 
especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergêncial, permitem monitoramento durante o 
transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. 
 
Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. 
Segurança: conforme as exigências da norma NBR-IEC 60601-1:997, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 
60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, NBR-IEC 60601-2- 27:1997, NBR-IEC 60601-2-30:1997, NBR-
IEC 60601-2-49:2003, NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR IEC 60601-1-4:2004, NBR IEC 60601-2-25:2001, de 
acordo com as RDC 32/2007. 
Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp.(2 canais), PNI, PI (2 canais), EtCO2. 

• Tela TFT LCD colorida de 15” – resolução 1024x768 pixels; Touch 

• Peso: 7kg; 

• Interface selecionável; 

• Tabela de cálculo de drogas; 

• Indicadores: alarme, alimentação, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; 

• Display, fonte e processador em bloco único; 

• Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas; 

• Possibilidade de autonomia com 2 Bateria de lítio recarregável duração de até 240 minutos; 
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• Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos 

parâmetros; 

• Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; 

• Menu de configuração acessível através de teclado e botão giratório; 

• Autonomia com 1 Bateria de lítio recarregável duração de até 120 minutos; 

• Possibilidade de inserção de módulos futuros; 

• Comunicação bi-direcional com central de monitoramento através de rede e wireless; 

• Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; 

• Possibilidade de comunicação protocolo HL7; 

• Exibição de pelo menos 8 curvas com 10 valores digitais simultâneos configuráveis pelo usuário inclusive as 

cores das curvas; 

• Sistema de auto teste e software em português; 

• Tecla de congelamento; 

• Memória para armazenar as configurações; 

• Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; 

• Alimentação: Bivolt automático 

Interface 

• Porta USB (2 conexões) 

• Saída VGA 

• Conexão RS232 

• Conexão de rede padrão 

• Saída de sinal analógico 

• Saída de sinal de chamada de enfermeira 

• Conexão de Cartão SD 

• Conexão para trava anti-furto 

• Trava de segurança de alimentação 

• Terminal de aterramento equipotencial 

 

ECG 3/5 Vias 

Traçado Non-fade; 
Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis 
Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv); 
Auto.  
Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.  
Saída Analógica de ECG 
Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 
Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; 
Faixa de Frequência Cardíaca: 0 a 350 bpm.  
Circuito de entrada flutuante com proteção para Eletrocirurgia e Cardioversão/Desfibrilação 
Detecção e rejeição de Pulso de Marca-passo 
Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia.  
Análise de ST para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela; 
Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos assistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, 
bigemia, trigeminia, extra-sístole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras;  
Respiração 
Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); 
Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia ajustável pelo 
usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm 
Resolução: 1 rpm 
Exatidão: ±2 rpm 

Seleção de ganho: 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 
SpO2 – ALFA MED 
Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; 
Tecnologia para baixa perfusão e movimentação; 
Faixa de Medida: 0 a 100%.  
Resolução: 1%.  
Exatidão: 70 a 100%: ±2%.  
Faixa de alarme: 0 a 100% 
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Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. 
Resolução: 1 bpm 
Temperatura 
(Superficial cutânea e Intracavitária) 
Canal: 2 canais 
Faixa de Medida: 0 a 55 °C 
Resolução: 0,1 °C 
Exatidão: ±0,1 °C  
Pressão Não Invasiva (PNI) 
Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; 
Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; 
Modos de Operação: Manual, automático, contínuo 
 Automático: intervalo de medição 1 a 480 min 
 Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s 
Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média.  
Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg 
Resolução: 1 mmHg. 
Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.  
Proteção contra sobrepressão: 300 mmHg 
Faixa de FP:  

Faixa:  0 a 300 bpm 
Pressão Invasiva (PI) (2 canais) 
Medidas ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2 
Faixa de medição: -50 mmHg á 400 mmHg 
Art: 0 mmHg ~ 300 mmHg 
AP: - 6 mmHg ~ 120 mmHg 
PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg ~ 40 mmHg 
P1/P2: -50 mmHg ~ 400 mmHg 
Resolução: 1mmHg 
Exatidão ou precisão: ±1mmHg 
Sensibilidade: 5 (μV/V/mmHg 
Capnografia (EtCO2) Sidestream 
Faixa de Medida de CO2: 0 mmHg ~ 150 mmHg 
Precisão: 0,1 mmHg (0 a 69 mmHg); 0,25 mmHg (70 a 150 mmHg) 
Resolução: 1 mmHg 
Modo: Adulto, Pediátrico, Neonato 
Faixa de Medida de FiCO2: 3 mmHg ~ 50 mmHg 
Resolução: 1 mmHg 
AwRR (Respiração): 0 rpm ~ 150 rpm  
Atraso do alarme de sufocamento: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, o valor padrão é 20 segundos. 
Compensação automática para pressão atmosférica; 
 
Acessórios Básicos: 
01 (um) Cabo ECG 5 vias reutilizável cód. 000924 
100 (cem) Eletrodos descartáveis  
02 (dois) Sensor de Temperatura de Pele Adulto reutilizável cód. 000148 
01 (um) Sensor de Temperatura de esofágico Adulto reutilizável  
03 (Três) Sensor SpO2 adulto reutilizável cód. 000515 
02 (dois) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto cód. 000517 
01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável cód. 000518 
01 (um) Cabo de Alimentação (2P +T) padrão ABNT cód. 000520 
01 (uma) Bateria interna Recarregável Lithium-Ion cód. 001342 
01 (um) Cabo interface para transdutor de pressão cód. 000538 
01 (um) Kit transdutor de pressão PI descartável cód. 001076 
01 (um) Manual do Usuário em Português cód. 001087 
01 (um) Linha de amostra 
01 (um) Filtro 
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Condição de Pagamento: à vista  
Tipo de Frete: CIF 
Prazo de Entrega previsto: Itens 01 e 03 - 7 dias após emissão do empenho  
                                               Itens 02 e 04 – 60 dias após emissão do empenho  
Garantia 12 meses 
 
Dados do Fornecedor:  
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda 
CNPJ: 11.405.384/0001-49 / Inscrição Estadual: 001518917.0098 
Endereço: Rua Hum, 80A – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa / MG - CEP 33.400-000 
Telefone / Fax: (31) 3681 6388 
E mail: atendimento@alfamed.com 
 
Dados Bancários:  
Banco Santander 
Agência: 3180 
Conta Corrente: 130033284 

 

O comprador fica ciente que, após a aprovação dessa proposta, o mesmo fica obrigado a fornecer para a ALFA MED os dados 

cadastrais do local onde será feita a instalação dos equipamentos adquiridos, sob pena de perder a garantia do produto, conforme os 

critérios estabelecidos no verso desta Proposta Comercial. 

 

FINANCIAMENTO: Na hipótese de venda financiada por instituição financeira a responsabilidade total do financiamento é da 

COMPRADORA, até o integral recebimento pela VENDEDORA do preço de venda. 

Na expectativa de sua aprovação, a ALFAMED se coloca à disposição para eventuais dúvidas e/ou solicitações.  
Atenciosamente, 
 

 
 
GABRIEL CUNHA MARQUES 
GERENTE NACIONAL DE VENDAS 
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. 
www.alfamed.com 

APROVAÇÃO DO CLIENTE 
 
 

ASSINATURA 
 
DATA: 
 
NOME: 
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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA  
 

Conforme as condições estabelecidas nesta proposta comercial, as partes firmam o 

presente que se regerá nos seguintes termos. 

1. OBJETO 
Constitui objeto do presente instrumento a venda e, se necessário, a instalação dos 

itens conforme PROPOSTA COMERCIAL, com todas as especificações nele descritas, e 

que a COMPRADORA declara conhecer neste ato. 

 
2. PREÇO E PAGAMENTO 

O preço e a forma de pagamento estão estabelecidos nesta PROPOSTA COMERCIAL.  

2.1. O não pagamento do preço estipulado nesta PROPOSTA COMERCIAL dentro dos 

prazos aqui especificados desobrigará a ALFA MED de entregar os equipamentos 

adquiridos.  
2.2. A assinatura do Comprador neste documento será interpretada como a sua 

concordância com os presentes termos e condições, não sendo necessária a assinatura 

de qualquer documento posterior para a efetivação da venda.  

2.3. Os preços aqui estipulados já contemplam todos os tributos incidentes na operação. 
Caso sejam criados novos tributos ou ocorra alteração de alíquotas dos tributos 

existentes, o preço final do Equipamento a ser faturado refletirá tais modificações, a 

fim de que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do presente Pedido. 

2.4. Ocorrendo qualquer hipótese de inadimplemento, a VENDEDORA ou seu representante 
terá o direito de requerer o pagamento através da ação judicial permitido pela legislação 

aplicável em vigor, para proteger seus direitos, podendo declarar todas as obrigações não 

pagas imediatamente devidas e exigíveis, pelo que todas as parcelas vencidas ou vincendas 

sob este Instrumento tornar-se-ão imediatamente devidas e exigíveis, após o recebimento, 

pela COMPRADORA, de notificação em tal sentido. 
 

3. ENTREGA, TRANSPORTE E SEGURO 

Salvo disposição em contrário o PRODUTO será entregue pela ALFA MED, correndo por 

conta da COMPRADORA todos os riscos e os encargos de carga, transporte, descarga, 

remoção e seguros. 

4. DOS DEVERES DA COMPRADORA 

São deveres da COMPRADORA:  

I – Pagar a parcela em seu exato vencimento; 
II – Caso necessário, preparar o local de instalação que irá receber o equipamento 

conforme orientações da vendedora. 

III – Em caso de revenda do produto adquirido é dever da COMPRADORA fornecer todos 

os dados cadastrais do local onde será feita a instalação, bem como intermediar e/ou 
facilitar a instalação a ser feita pela ALFA MED ou um de seus representantes 

autorizados. 

IV – É dever da COMPRADORA, em caso de revenda do equipamento adquirido, informar 

ao seu cliente as condições de garantia do equipamento. 

Parágrafo 1º – São de responsabilidade da COMPRADORA todos os danos que incidirem 
sobre o equipamento, ainda que decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos termos 

da segunda parte do art. 524 do Código Civil.  

5. DOS DEVERES DA VENDEDORA 

São deveres da VENDEDORA: 
I – Entregar o bem para a COMPRADORA no prazo convencionado entre as partes. 

II – Verificar as condições da sala que irá receber o equipamento, podendo aprová-la 

ou não. 

 
6. DA GARANTIA 

A ALFA MED garante o produto contra defeitos de material e mão-de-obra ao primeiro 

COMPRADOR, durante o prazo de garantia, de acordo com os termos e condições 

dispostas no Termo de Garantia. 

6.1. O prazo de validade desta garantia é de acordo com o definido no Termo de 
Garantia. 

6.2. A garantia não cobre a reparação de defeitos, danos ou avarias de qualquer 

natureza quando originados de: a) Utilização inadequada do produto; b) Quedas, 

batidas, exposições a ambientes hostis e força maior; c) Suprimento ou utilização 
inadequada de energia elétrica; d) Armazenagem inadequada. 

6.3. A garantia será considerada extinta, caso ocorra qualquer um dos seguintes 

eventos: 

a )  Inobservância das normas de instalação, de uso, de manutenção e de segurança 
contidas nos manuais que acompanham o produto; 

b) Introdução de alterações do produto ou uso de acessórios impróprios; 

c) Instalação ou Assistência técnica prestada por pessoas não autorizadas pela ALFA 

MED; 
d) Falta de pagamento, total ou parcial devido pela aquisição do produto. 

e) Nos casos de revenda do equipamento adquirido se os dados cadastrais do local onde 

será feita a instalação dos equipamentos for repassado à VENDEDORA 90 dias após a 

data da compra constante na NF de venda. 

 
7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

7.1. Ocorrendo a necessidade de assistência técnica, a COMPRADORA deverá informar 

o evento à VENDEDORA, identificando o produto e, tanto quanto possível, a origem do 

problema apresentado; 
7.2. A VENDEDORA, dependendo da natureza do serviço de assistência técnica a ser 

prestado, escolherá o local adequado para sua execução; 

7.3. Dependendo do local da prestação da assistência técnica, a VENDEDORA escolherá 

o meio mais adequado de locomoção do seu pessoal, transporte do produto, dos 
componentes ou das peças; 

7.4. Quando a assistência técnica for prestada no estabelecimento da COMPRADORA, 

esta deverá providenciar para que o pessoal técnico da VENDEDORA tenha livre acesso 

ao produto, a fim de que os trabalhos de assistência técnica sejam iniciados 

imediatamente. 
 

 

 

 

 
7.5. A COMPRADORA deverá autorizar os serviços antes do início dos trabalhos, 

assinalando as opções de sua conveniência e assinando no campo correspondente 

do Relatório de Assistência Técnica, conferindo os serviços executados, horas 

trabalhadas, peças substituídas, etc., registrando sua apreciação. A recusa da 
COMPRADORA em assinar o Relatório de Assistência Técnica não constituirá 

alegação do não-cumprimento da Assistência Técnica. 

 

8. REPACTUAÇÃO DO PEDIDO 

Decorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega contratada, sem que a 
COMPRADORA apresente condições de receber ou retirar o produto, a ALFA MED se 

reserva o direito de repactuar o preço, prazo e demais condições de venda. 

 

9. CANCELAMENTO DO PEDIDO 
9.1. A falta de cumprimento das obrigações estipuladas nesta PROPOSTA 

COMERCIAL ensejará, a critério da VENDEDORA, a rescisão do pedido de compra. 

9.2. Ocorrendo a rescisão prevista no item anterior, ou na hipótese de aceitação 

prévia, pela ALFA MED, do cancelamento do pedido de compra solicitado pela 
COMPRADORA esta perderá, em favor da ALFA MED, o montante pago a título de 

sinal. 

9.3. Alterações das condições do pedido deverão ser solicitadas por escrito pela 

COMPRADORA à VENDEDORA e, posteriormente, confirmadas por escrito pela 
VENDEDORA através de revisões nesta Proposta Comercial. 

9.4. A VENDEDORA ficará isenta do cumprimento das obrigações constantes desta 

Proposta Comercial por motivo de caso fortuito, força maior, incluindo, mas não se 

limitando a riscos marítimos, incêndio, inundação, epidemia, guerra, desordem civil, 

atos ou restrições governamentais, acidentes, condições de instalação industrial, 
greves, falha ou atraso no transporte, ausência de combustível ou energia, danos a 

produtos no transporte, falha de qualquer fornecedor em cumprir com suas obrigações 

ou qualquer outra além do seu controle razoável. Ficará a critério da COMPRADORA 

cancelar esta Proposta sem qualquer ônus para as partes se o motivo que isentou a 
ALFA MED do cumprimento de suas obrigações perdurar por mais de 6 (seis) meses.  

 

10. LIMITE DE RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade, se houver alguma, da VENDEDORA por danos resultantes do 
descumprimento dos termos deste Pedido, do eventual software cedido, garantia, 

negligência, indenização, responsabilidade estrita ou outro ato ilícito 

extracontratual, ou de qualquer forma relacionado ao equipamento adquirido, é 

limitada a um valor que não exceda o preço do equipamento adquirido. 
A VENDEDORA, em hipótese alguma, será responsabilizada perante a 

COMPRADORA por qualquer dano específico, indireto, incidental ou consequencial 

ou pela cobertura, por perda de dados, lucros, receita ou uso, associado ou 

decorrente desta Proposta Comercial ou de qualquer acordo resultante da mesma, 

pelo funcionamento, pelo uso ou pela inabilidade de uso do equipamento pela 
COMPRADORA, incluindo o software (interno), ou por qualquer responsabilidade 

atribuível à COMPRADORA em relação a terceiros referente a este Contrato.  

 

11. ABSTENÇÃO 
A abstenção do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que assistam à 

VENDEDORA ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento 

das obrigações da COMPRADORA, não importará em novação, nem afetará os 

direitos e faculdades da ALFA MED, os quais poderão ser exercidos a qualquer 
momento. 

 

12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE 

Aplicam-se a este contrato toda a legislação em vigor e em específico os arts. 521 

a 528 do Código Civil e 1070 e 1071 do Código de Processo Civil. 

13. DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de LAGOA SANTA – MG, para conhecer de 

qualquer controvérsia oriunda do presente negócio. 
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CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL 
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CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL 

FR-0091.879/04 

Barueri, 31 de março de 2020. 

Secretaria De Estado Da Saude 

CNPJ: 46.374.500/0001-94 

A/C: Sr. Wagner Felipe Patricio Maia 

Referência: 03-31b 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A., fabricante exclusivo dos 

Monitores LifeTouch, Bombas de Infusão e dos Cardioversores LifeShock, apresenta a essa instituição proposta 

de fornecimento dos referidos equipamentos, conforme condições, características e descrições a seguir. 

MONITOR LIFETOUCH L10 

Monitor compacto de fácil manuseio com estrutura pré-configurada. Para uso adulto, pediátrico e neonatal. 

Uso em Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação, Emergência, Resgate, Unidade 

de Internação, entre outros. Possui operação simples, intuitiva, rápida, segura e de fácil treinamento. 

Constituído de um único corpo, contém tela LCD colorida de 10”, que permite congelamento de imagem e 

ampla visualização dos parâmetros, curvas e valores, além de alarmes programáveis a depender dos 

parâmetros instalados. Sistema multi-telas que permite diferentes configurações de visualização dos 

parâmetros p/ cada paciente. Tela com dígitos grandes de fácil leitura em média e longa distância. Possui 

bateria interna inclusa, recarregável do tipo Lítio-Ion com indicação de condição de carga restante na tela. 

Armazena dados de tendência gráfica e tabular dos parâmetros monitorados. Possibilidade de ligação com 

central de monitorização. Alimentação AC de 110 / 220 VAC com comutação automática; Dispositivos de 

sinalização c/ indicação sonora e visual, comando p/ interrupção temporária de alarmes sonoros. Permite ser 

ligado de acordo com a última programação memorizada ao desligar e também com parâmetros de fábrica. 

Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro.  ACESSÓRIOS 
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QUE ACOMPANHAM O MONITOR EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO: 1 cabo de força p/ monitor e 1 manual do 

usuário em português. 

 

• PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS 

 

ELETROCARDIOGRAMA: ECG e frequência cardíaca com visualização de 1, 2, 3 ou 7 derivações simultâneas na 

tela do monitor (I, II, III, aVR, aVL, aVF e V). Cabo ECG protegido contra interferências, dispositivos para 

segurança do paciente com entrada flutuante, proteção contra desfibrilador e bisturi eletrocirúrgico com 

rápida recuperação da linha de base (classe 1, tipo CF), controle variável de velocidade e sensibilidade (ganho) 

ajustável, detecção de marcapasso, detecção de QRS, detecção de eletrodo solto, detecção de cabo 

desconectado e alarme fisiológico com nível mínimo e máximo, ajustáveis. Apresentação numérica da 

Frequência Cardíaca medida por ECG e também por SpO2. Arritmia e segmento ST em todas as derivações. 

 

RESPIRAÇÃO: Com gráfico e medida de frequência, obtida por impedância transtoráxica com curva e indicação 

da frequência respiratória. 

 

OXIMETRIA DE PULSO: Oximetria de Pulso SpO2 com medição de pulso, com curva pletismográfica e alarmes 

de máximo e mínimo de saturação ajustáveis. 

 

PRESSÃO NÃO INVASIVA: Pressão Não Invasiva, por método oscilométrico com medidas da pressão sistólica, 

diastólica e média, operação em modo manual, modo automático programável e modo contínuo/”stat”, 

alarmes de máximo e mínimo de pressão, proteção contra alta pressão de insuflação do manguito, comando 

dedicado para acionamento ou cancelamento rápido da medição da pressão. 

 

TEMPERATURA: Faixa de 0 a 50 °C, com alarmes de máximo e mínimo de temperatura ajustável. 
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LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. 

Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232 
CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL 

Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232 
CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL 

Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232 
CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL 

FR-0091.879/04 

PRESSÃO INVASIVA (PI): Com 2 canais independentes de medida de pressão invasiva, alarmes de máximo e 

mínimo. Possibilidade de nomear as pressões invasivas. 

 

CAPNOGRAFIA (ETCO2): Com tecnologia Sidetream. Medida do CO2 exalado (EtCO2) e da frequência 

respiratória (FRCO2) e alarme de apneia programável. 

 

FABRICANTE: LIFEMED  

MODELO: LIFETOUCH L 10 

REGISTRO ANVISA: 10390410105 

 

CONFIGURAÇÃO 

MONITOR 10” ECG + SpO2 + Resp + Temp + PNI + PI + ETCO2 Qt. 

MONITOR 10” ECG + SpO2 + Resp + Temp + PNI + PI + ETCO2 300 

 

 

RESUMO DE PREÇO DA PROPOSTA 

 

ITEM QTD. DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

10985 300 
MONITOR 10” ECG + SpO2 + Resp + Temp + PNI + PI 

+ ETCO2 + Acessórios Padrão – cód. 10010822 
R$ 26.500,00 R$ 7.950.000,00 

Valor Total do Item: R$ 7.950.000,00 (sete milhões e novecentos e cinquenta mil reais). 
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LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. 

Assistência Técnica: Rua Miranda Ribeiro, 305, Santo Amaro. CEP: 04753-150 - SÃO PAULO – SP. Tel: +55 11 5564-3232 
CNPJ 02.357.251/0004-04 – I.E. 116.010.303.119 - BRASIL 

Rua Castilho, 392 – 6º andar, Edifício Acaraí, Brooklin Paulista. CEP: 04568-010 - SÃO PAULO – SP. Tel.: + 55 11 5564-3232 
CNPJ 02.357.251/0018-00 – I.E. 119.237.647.110 – BRASIL 

Rua Giuseppe Mattea, 350-A, Fragata/Distrito Industrial. CEP: 96050-080 - PELOTAS – RS. Tel.: +55 53 3273-3232 
CNPJ 02.357.251.0001/53 – I.E. 093/0306627 – BRASIL 

FR-0091.879/04 

Condições de Fornecimento: 

Prazo Previsto de Entrega dos Monitores: 15 dias. 

Prazo de Pagamento: Prazo de pagamento: 50% na confirmação do Pedido, 50% prévio ao faturamento. 

Validade da Proposta: 02 dias 

 

IPI – (incluso)  

Frete – 5% do valor do faturamento 

 
 

 

Garantia: um ano para os equipamentos e três meses para os acessórios, nos termos descritos no Manual do 

Usuário. 

 
 

 

Dados de Faturamento: 

Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A.  

CNPJ. 02.357.251/0001-53  

Rua: Giuseppe Mattea, 350 – A – Fragata – CEP: 96.050-080.  

Pelotas – RS  

Banco do Brasil – Ag. 3347-2 C/C. 4319-2 

Os pedidos estarão sujeitos à análise da situação financeira do cliente. 
 

 

 
APROVAÇÃO DA PROPOSTA N. 03-31a 

 

NOME:_________________________________________________________ 

 

CARGO:________________________________________________________ 

 

ASSINATURA:___________________________________________________ 

 

DATA:__________________________________________________________ 
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Belo Horizonte, 03 de Abril de 2020. 

A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
A/C. RAFAEL 
Prezados Senhores: 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

Devidamente autorizada pela RD Mediq, à empresa Medical Life Solutions, situada á Rua Anfibólios, 
203, Bairro Bonfim, Cep 31.210-440, Belo Horizonte/MG, tem a satisfação em transmitir-lhes a 
seguinte proposta de fornecimento dos equipamentos consultados, de acordo com as especificações: 

EQUIPAMENTO CODIGO QUANT PREÇO UNIT  PREÇO TOTAL 

Monitor Multiparamétrico RD12 com ECG, SPO2, 
PNI, TEMP, RESP, PI, CO2(Sidestream)- 

PMRD1219STD 23 R$ 19.635,00 R$451.605,00 

Monitor Multiparamétrico RD12 com ECG, SPO2, 
PNI, TEMP, RESP, PI, CO2(Sidestream)+HL7 

PMRD122OSTD 01 R$20.790,00 R$20.790,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA      R$ 472.395,00 

 

CONDIÇÕES: 

Prazo de entrega: Imediato após aprovação do orçamento. 
Pagamento: 05 dias corridos, após a chegada dos equipamentos. 
Frete: CIF 
Impostos: Inclusos 
Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação 
Assistência Técnica: Local 
Validade da proposta: 05 dias       
 
Atenciosamente, 
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 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS 

        

Monitores pré-configurados RD15/RD12 

Os monitores pré-configurados RD15eRD12 foram desenvolvidos para monitorizar um conjunto fixo de 

parâmetros de acordo com os módulos internos instalados: ECG, Oximetria, Pressão não invasiva, Respiração e 

Temperatura. Módulos internos opcionais: Pressão invasiva, Débito cardíaco, Capnografia 

(Sidestreame/ouMainstream) e Analisador de agentes anestésicos. 

Os monitores multiparamétricos modulares RD12M (tela de 12”) e RD15M (tela de 15”) além do conjunto 

fixo de parâmetros, de acordo com os módulos internos instalados, apresentam dois slots para encaixe de 

módulos externos, com sistema plug and play, onde a tela se auto ajusta, assim que o módulo é conectado, 

fornecendo uma grande flexibilidade com diversas opções de parâmetros extras, sendo: Temperatura, PNI 

“Suntech”, PI, Débito cardíaco, Capnografia, Oximetria Nellcor Oximax, CO-Oximetria Masimo e Analisador de 

agentes anestésicos. 

 
Caracteristicas: 

 
 Com design moderno e inovador, os monitores RD12/RD15eRD12M/RD15M da linha MSeries da R&D Mediq 

possuem tela TFT-LCD sensível ao toque(touchs creen color)15”ou12”com excelente resolução(1024x768),o que 

possibilita avisualização de até 8 curvas e traçados de forma ampla .Leves e compactos, se adaptam aos mais 

diversos ambientes, que vão desde a triagem até unidades de terapia intensiva de alta complexidade. A grande 

variedade de parâmetros possibilita a avaliação completa de pacientes adultos, pediátrico ou neonatal. 

Com características de alta conectividade, opcionalmente os monitores da linha M Series, viabilizam a 

integração com central de monitorização, integração com rede de dados sem fio (wireless), saída para um 

segundo monitor de vídeo externo com recurso para estender a tela, integração com chamada de 
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enfermeira, conexão para cartão SD para transferência de dados, conector USB, saída para monitor de 

vídeo externo (HDMI). 

Sistema de monitorização com tela TFT-LCD (Touch screen color) 12” ou 15” incorporado ao gabinete; 

Excelente resolução, com visualização de todas as curvas e traçados de forma ampla; 

Visualização de até 12 curvas simultâneas, com possibilidade de congelamento; 

30 dias (720 horas) de tendência (Histórico) 

7 canais de ECG com 12 derivações; 

Análise de arritmia e segmento ST; 

Detecção de marca-passo; 

Curvas e tendências; 

Formas de ondas ajustáveis de acordo com o parâmetro utilizado; 

Seleção de cores diferentes para cada tipo de onda; 

Gestão inteligente de alarmes; 

Software intuitivo, totalmente em português (BR) 

Bateria interna recarregável autonomia de até 4 horas; 

Integração de dados (Wireless) 

Saída para monitor de vídeo (HDMI) 

Conexão para cartão SD e USB 

Alarmes audiovisuais ajustáveis com níveis de prioridade alta, média e baixa; 

Alerta de suspensão de alarme; 

Integração com a central de monitoração 

Seleção do perfil de paciente: Adulto, pediátrico ou neonatal 

Registro do paciente (Nome, peso, altura, etc.) 

Novos parâmetros conforme necessidade do usuário (Capnografia, Pressão invasiva, Débito cardíaco, Agentes 

anestésicos, Oximetria Nellcor Oximax, dentre outros) 

Alimentação através de fonte externa com seleção automática de tensão na faixa de 100 a 240 Vca-60Hz; 
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Acompanha acessórios padrões para funcionamento : 
 

 01 Cabo de ECG 05 vias 
 Braçadeiras (Especificar se o uso é Adulto/Neo) 
 01 Sensor de SpO2 (Especificar se o uso é Adulto/Neo) 
 01 Sonda de Temperatura cutânea 
 01 Kit capnografia 
 01 Manual de utilização 
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