
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PREGÃO N° 84/2018

PROCESSO SA/DL N° 124/2018

OBJETO: Aquisição de um cardioversor, com marcapasso transcutaneo

  EMPRESA

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Hcenter 

Comércio de 

Produtos 

Hospitalares 

Eireli - ME

1

Cardioversor, modelo DEA com marcapasso transcutaneo incluindo cabo para marcapasso e pás, impressora, bifásico, bateria, , comando nas pás,

ajuste de carga e disparo, memória de ecg, pás internas, Desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente.

Display de Cristal Líquido (LCD) de no mínimo, 6,5 polegadas e Índice de Proteção mínimo IP55. Bivolt automático. Possuir função de Auto-Teste para

diagnósticos periódicos do correto funcionamento do equipamento. Permitir visualização de no mínimo 3 ondas de ECG e batimentos cardíacos (bpm) no

monitor. Frequência cardíaca no mínimo de 30 a 300 bpm. Sensibilidade/ganho de ECG. Deve possuir botão giratório ou tecla dedicada para seleção de

energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no mínimo 200 Joules. Tempo de carregamento de, no máximo,

10(dez) segundos. Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos.

Indicador de bom contato das pás com o paciente nas pás externas ou no visor do monitor. Deve possuir botão de SINCRONISMO no painel frontal.

Disparo sincronizado com o complexo QRS. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder 60 ms. Bateria: interna

selada, íon de lítio recarregável, com carregador interno. Indicação de Status da bateria. Alarmes: Possuir alarme de frequência cardíaca alta e baixa,

taquicardia ventricular. Alarme de baixa carga da bateria. Possuir memória interna e/ou externa capaz de armazenar continuamente pelo menos 5 horas

de eventos (com data e hora) e traçado de ECG. Registrador térmico de no mínimo 50mm que possibilita a impressão de, no mínimo: resumo de eventos

e de no mínimo 2 curvas de ECG.MODO DEA: Instruções audiovisuais de todas as etapas do procedimento de desfibrilação e análise no modo

semiautomático. Indicação de choque carregado no visor. Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas. Acessórios: 01 conjunto

de Pás externas adulto/pediátrico com botão dedicado para carregamento da energia e botão dedicado para descarga dos choques. 01 cabo de ECG de 3

ou 5 vias. 01 cabo de força. 01 Manual de operação; 01 rolo de papel para registrador. Possui registro na ANVISA e Inmetro garantia de 12 meses.
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