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!MEMORIAL DESCRITIVO

Equipamentos Hospitalares

Aquisição de equipamentos hospitalares com a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, 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 Ferrari.

Este pedido contempla os itens, conforme descrições, quantidades e especificações detalhadas
aoaixo:

Especificação Técnica dos Materiais e Equipamentos

.''''''\

MONITOR MULTIPARAMETRICO

Monitor Multiparâmetrico Portátil. Especificações Técnicas Mínimas: . Para uso em unidades assistenciais
alta complexidade, em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. .
Monitorização. ' Monitor com display LCD colorido, matriz atava.

mínima 800 x 600 e traçado tipo "non-fade". . Capacidade para apresentação simultânea de
curvas e 8 campos digitais na tela. . Controle de velocidade para o traçado das curvas variável
entre 12,5, 25 e 50 mm/s. + Constituído por monitor, processador, fonte de
com parâmetros básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI e
módulo, podendo demais parâmetros serem oferecidos em
Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais através da conexão de módulos
comercialmente disponíveis abrangendo: Capnografia Mainstream,
jaté 4 canais), Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (CCOI, Índ
índice de sedação anestésica), Saturação Venosa de Oxigênío (Sv02) ou Arrítm
Configuração automática da tela através da inserção/retirada dos módulos ("plug and play"). .
no mínimo 2 módulos adicionais, não sendo admitidos equipamentos que para expansão dos
necessária sua desmontagem. . Teclas liga/desliga, para configuração de alarme, para
de alarmes sonoros e de congelamento de imagem. . Registrador de eventos (alarmes,

Solicitação item

l
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Cardioversor/ Desfibrilador l Unidade

Qtdade
3599/2020 l
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tendências de pelo menos 72 horas apresentadas no monitor. . Sistema de memória constante paçiá os
parâmetros previamente configurados. . Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e baterilC'com
aviso de bateria com carga baixa. . Sistema de autodíagnostico funcional. e Capacidade para atualk;ção de
software através de porta USB ou cartão de memória. + Alça para transporte incorporada ao equipamento que
em sua configuração básica não deverá apresentar peso superior a 7 Kg a fim de permitir que seja facilmente
transportado pelas equipes médicas. e Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com
demais equipamentos. e Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência com
autonomia mínima de l hora. Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento: Parâmetro
Eletrocardiograma (ECG): ' Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações IDI, D2, D3, avr, avl, avf e
uma precordiall. B Capacidade para apresentação das 07 derivações simultâneas. . Indicação sonora do pulso
QRS, com possibilidade de ajuste de volume. . Taxa de atualização de no máximo l segundo. . Ajuste de
ganho das derivações jsensibilidade) minimamente ajustável entre: 5, 10 e 20 mm/mV. . Detecção de marca
passo com indicação. ' Indicação digital da frequência cardíaca na tela; . Faixa mínima de amostragem de
frequência cardíaca entre: 15 a 300 bpm com resolução de l bpm. ' Alarmes audiovisuais para máxima e
mínima frequência cardíaca, eletrodo solto com reconhecimento/identificação do mesmo. . Proteção contra
descargas do desfíbrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base. Parâmetro Oximetría

ISp02): ' Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha. . Indicação digital e
apresentação da curva pletismográfica. . Faixa mínima de medição entre 0 e 100%, com precisão de +/- 2%
lou melhor) na faixa entre 70 e 100 %. ' Faixa mínima de medição de pulso entre 20 e 300 bpm com precisão
de +/- 1% (ou melhora. . Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor.
Parâmetro Respiração: . Princípio de funcionamento através de impedânciometria torácica (utilizando os
eletrodos de ECGI. ' Indicação digital da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração. . Faixa
mínima de medição entre 3 e 150 rpm. ' Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Parâmetro
NIBP: ' Método: oscilométrico. . Medição de pressão sistólíca, média e diastólica. + Modo de funcionamento
manual e automático, para pacientes neonataís, pediátricos e adultos, com ciclos ajustáveis minimamente
entre l e 120 minutos. . Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor). . Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro

Temperatura: + 02 canais independentes e simultâneos. Faixa de medição mínima: 0 e 45 9C; com resolução
de O,l9 C . Alarmes de temperatura máxima e mínima. . Sensores esofágicos ou superficiais. Assessóríos

Inclusos(por monitor): ' 01 Cabo força(por monitor). ' 01 Cabo de ECG para pacientes pediátricos, 5 vias(por
monitor), protegido contra interferências. ' OI Sensor de temperatura (por monitor). ' OI mangueira com
engate para manguito(por monitor). ' 02 Manguitos para PNI, tamanho pediátrico.. 01 Sensor de dedo para
oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes pediátricos, comprimento mínimo 2 mts. ' A empresa
deverá apresentar:+ Registro no Ministério da Saúde. e 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 60601-2-27 e NBR IEC
60601-2-30, Classificação IPXI. Apresentar OI(uma) cópia do manual de operação apor aparelho). Garantia: 12
Idoze) meses.

MONITOR MULTIPARAMETRICO COM CAPNOGRFIA

. Monitor com dísplay LCD ou LED colorido sensível ao toque, com tamanho mínimo de
' Capacidade para apresentação simultânea de pelo menos 5 curvas e suas
. Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único
IECG, Respiração, Temperatura, Pressão Não Invasiva (NIBP), Oximetria (Sp02),
pré-configurados ou fornecidos em um ou mais módulos/cabos.
oferecidos em módulos/cabos individuais ou compartilhados;
' Registrador de eventos jalarmes, arritmias, e outrosl e tendências de pelo menos 24 horas
apresentadas no monitor;

+ Sistema de memória constante para os parâmetros previamente configurados;
. Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e bateria, com aviso de bateria com
' Equipamento que em sua configuração básica não deverá apresentar peso
Kg a fím de permitir que seja transportado pelas equipes médicas;
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. Comunicação via protocolo HL7 implementado para conexão com demais equipamentos;

. Alimentação 100 -240 Vac automático, 60 Hz, com bateria de emergência inclusa com autonomia míláima de
i nora.

Especificação para os parâmetros incorporados ao equipamento.
Parâmetro Eletrocardiograma(ECG):

. Pré-amplificador de ECG flutuante com 07 derivações (DI, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordíal) com
possibilidade de apresentação simultânea na tela;
. Indicação sonora do pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume;

' Capacidade de ajuste de ganho das derivações(sensibilidade) em pelo menos 3 níveis;
. Detecção de marcapasso com indicação;

. Indicação digital da frequência cardíaca na tela;

. Faixa mínima de amostragem de frequência cardíaca entre pelo menos: 30 e 240 bpm com resolução de 2

. Alarmes audiovisuais para máxima e mínima freqüência cardíaca, eletrodo solto com
reconhecimento/identificação do mesmo;

. Proteção contra descargas do desfibrilador e microeletrocução com recuperação rápida da linha de base
Parâmetro Oximetria (Sp02):

. Princípio de funcionamento através de absorção de luz infravermelha;

. Indicação digital e apresentação da curva pletismográfica;

. Faixa mínima de medição entre pelo menos 50 e 100%, com precisão de +/- 2%(ou melhor) na faixa entre 80
e 100 %;

. Faixa mínima de medição de pulso entre pelo menos 30 e 240 bpm

. Alarme ajustável de saturação máxima e mínima e para desconexão do sensor.
Parâmetro NIBP:

. Método: oscilométrico;

' Medição de pressão sistólica, média e diastólica:

. Modo de funcionamento manual e automático, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, com ciclos
ajustáveis pelo usuário e proteção contra pressão excessiva para cada tipo de paciente;
. Precisão: +/- 3 mmHg lou melhor);
e Alarmes: pressão alta e baixa
Parâmetro Temperatura:
e 02 canais independentes e simultâneos;

. Faixa de medição: entre pelo menos 25 'C e 45 'C, com resolução de +/- 0,2e C(ou melhor);

. Alarmes de temperatura máxima e mínima;
e Sensores de pele

Parâmetro Pressão Invasiva(IBP):

' Capacidade para pelo menos 2 pressões invasivas com calibração simultânea;
e Faixa de medição entre -50 e 300 mmHg;
. Alarmes: pressão alta e baixa;
Capnografia:
. Método mainstream ou sidestream;

. Faixa de medição de EtCo2 pelo menos entre O e 99 mmHg;
' Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtC02 e respirações/minuto;
. Faixa de medição da freqüência respiratória pelo menos entre 5 e 99 rpm.
Assessórios Inclusos:

. 01 Cabo força;

e 01 Cabo de ECG para pacientes adultos com pelo menos 5 vias;
. 01 Sensor de temperatura tipo pele;
. 01 Cabo para pressão invasiva;
. OI mangueira com engate para manguito;
e OI Manguito para PNI tamanho adulto;
. 01 Sensor de dedo para oximetria, original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, comprimento mínimo,,

pm;

mínima freqüência cardíaca, solto
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. 01 Cabo adaptador para o transdutor de pressão invasiva.

. Caso seja provida capnografia mainstream deverão ser fornecidos OI sensor e OI adaptador de vias ,aéreas
reuti[ízáveís ou ].O adaptadores de vias aéreas descartáveis:

. Caso seja provida capnografia sidestream, deverão ser fornecidos 01 coletor de água/condensação
jwatertraps) e IO linhas de amostragem.

' Os equipamentos deverão apresentar Registro no Ministério de 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
60601-1-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-30 e NBR IEC 60601-2-49, Classificação IPX.
Manuais:

' 01 jumal cópia do manual de operação apor aparelho)
Garantia:

':.!Z..(!ozel meses após o aceite definitivo do equipamento

0
CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR E ECG

Cardioversor portátil bifásico com monitor de ECG, marcapasso não invasivo, impressora e bateria.
'Capacidade para desfibrilação interna e externa, adulto e pediátrico; .Display alfa numérico de cristal líquido
ou eletroluminescente .Indicação visual de funcionamento na bateria e recarga; .Modos de operação
mínimos: não sincronizado, sincronizado, monitoração ECG e marca-passo. lAUto teste interno com indicação
de erro para fins de assistência técnica; 'Memória de eventos; Desfibrilador/Cardioversor: .Forma de onda de
desfibrilação: exponencial truncada bifásica ou retilínea bifásica .Níveis de energia selecíonáveis

minimamente de l até 200 J; .Indicação da energia efetivamente liberada jentregue ao paciente) no display;
.Descarga através de capacitar com tempo máximo de recarga de 7s a nível máximo de energia com bateria
completamente carregada; +Descarga de segurança através de resistência de carga interna: - quando o choque
não é disparado em 60 s após a carga; - imediatamente quando a energia selecionada for reduzida durante ou
após a recarga; - em qualquer ocorrência de mau funcionamento; . Possibilidade auto-teste automático, com

indicação de serviço quando um erro é detectado ' Acionamento de carga, disparo e regístro pelas pás com
botões independentes para cada função; . Sincronização com sinal de ECG de qualquer polaridade captado
pelas pás desfibrilatórias permanentes. . Cardioversão através de eletrodos de ECG OU pás; e Possibilidade de
configuração para registro automático após disparo ou início do registro por comando nas pás; MarcaPasso: .
Modos: demanda VVI ou assíncrono . Taxa básica de estímulo: 40 a 170 pulsos por minuto. . Amplitude
variável entre 10 e 200 mA ' Visualização na tela do estímulo do marca passo Alarmes: audiovisuais para
frequência cardíaca (alto e baixo), assistolia, eletrodo solto, energia armazenada diferente da selecíonada
Alimentação: Entrada 95 a 240 VAC automático, 60 Hz, Bateria interna recarregável com autonomia mínima de
60 disparos de 200 J ou 2 horas de monitoração contínua(com bateria completamente carregada). Assessórios
Inclusos: Pás externas adulto e pediátrica com botões de acíonamento independentes para carga, disparo e
regístro; '02 Cabos paciente 5 vias; '01Cabo adaptador para placas descartáveis auto-adesivas jse necessários;
.20 rolos de papel termosensível .20 conjuntos de eletrodos descartáveis para marcapasso. acabo força; .
Apresentar: Catálogos que comprovem o atendimento as especificações técnicas mínimas, Regístro 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 60601-2-4 e

Atestado de Capacidade Técnica fornecido por empresa jurídica de direito público ou privado que comprove o
funcionamento de equipamento com especificações iguais ê;êxao oferecido neste certame .Manuais: OI cópia
do manual de operação (por aparelhos. Garantia: 12 mese\!=X contratada deverá garantir suporte técnico e
fornecimento de peças para o equipamento conforme a e , onde será obrigatório o fornecimento até após 5
anos depois de descontinuado. Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores têm prazo máximo de 7
dias para proceder a instalação e treinamento de operação, em datas a serem agendadas com a equipe
médica. Todos os materiais listados deverão ser novos, nunca utilizados, sendo proibido o fornecimento de
materiais usados ou recondícionados

''''\
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Endereço de entrega: ALlvIOXARJFADO CENTRAL SUPRIMENTOS

RUA Maranhão n9 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.

Atenciosamente , égi

Jaguariúna, 08 de abril de 2020
de Oliveira Pensão

Secretária de Saúde


