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MEMORIAL DESCRITIVO

Aquisição de equipamento Eletrocardiógrafo com a empresa MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS

EIRELE - EPP., para ampliar o serviço atendendo as portarias do Ministério da Saúde, para o funcionamento

adequado da unidade de pronto atendimento 24h e Hospital Municipal Walter Ferrarí.

Especificação Técnica Mínima

Equipamento: Eletrocardiógrafo 3 canais/ 12 derivações Especificação técnica mínima:
- Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termo sensível tamanho carta, ofício ou A4 ou
formulário contínuo 80 colunas tamanho oficio, com impressão das 12 derivações simultâneas em uma única
página; - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de
marca-passo - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre
10 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Modos mínimos de
funcionamento: automático jaquisição das 12 derivações com o acíonamento de uma única teclas e ritmo;
Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado;
Dísplay LCD que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos
eletrodos; - Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF. através de
porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. - Corrente de fuga
máxima: 5uA; - Circuito pré-amplificador flutuante, isolado; - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para
ruídos da rede elétrica l60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Assessórios
Inclusos: e 02 Cabos paciente 10 vias com plug tipo clip. ' 04 eletrodos tipo clip para membros. . 06 eletrodos

de sucção precordiaís não descartáveis. . Carro para transporte. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou
1].0/220 ou comutação automática 100-240 Vac ou através de fonte de alimentação) com bateria interna
recarregável com autonomia mínima de 60 minutos em operação. . Registro no Ministério da Saúde. .
Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional
para dispositivos médicos com tradução juramentada. . Certificado de Conformidade do Produto com as
Normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-4, NBR IEC 60601-2-25. Manuais: OI (um) cópia
do manual de operação(por equipamento).

Garantia: 12 (dozel meses. A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o
equipamento pelo prazo de 5 jcínco) anos.

Endereço de entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SUPRIMENTOS

RUA Maranhão ng 2203 - Bairro Capotuna- CEP 13.820 -000
fone: 19 3867 3556 com André

Horário de entrega:

De segunda a sexta das 08:00 às 12:00 -- das 13:00 às 16:00 hs.

Ate nciosa mente,

Jaguariúna, 15 de abril de 2020

Secretária de Saúde


