
RERRATIFICAÇÃO 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 – SMS 
 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 

OFTALMOLÓGICOS, RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS PARA 

USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 
 

NOVA DESCRIÇÃO DO ITEM 58 - Cardioversor/Desfibrilador/Bifásico  
 
1.2. Características de utilização 
Desfibrilador  Bifásico com monitor cardíaco incorporado, marcapasso externo 
não invasivo, (ECG) Eletrocardiograma até 12 derivações com impressora e 
registrador integrado em um só equipamento. Energia bifásica de até 360 
joules. Bateria removível.    
 
1.3 Portátil: 
Leve. Alça resistente e confortável. Desenho com cantos arredondado ideal 
para o transporte de emergência. A Bateria, fácil de substituir, permite mais de 
100 choques.  
 
1.4 Configurações fáceis de usar:  
As operações concentradas em 2 botões. Pronto para uso em tempo de 0 a 6 
segundos, fácil operação em português interface clara e acesso rápido as 
principais funções com ajustes automáticos com os números de parâmetros 
claros e organizados, alarmes inteligentes de monitoração.  
 
1.5 Princípios de funcionamento 
Com tecnologia de entrega de energia com forma de onda Bifásica; 
 
1.6 Características de construção 
 
Auto teste automático e funcional choque bifásico de 360 joules, ECG 12 
derivações com impressão, desfibrilação interna sincronismo para cardioversão 
alarmes inteligentes de monitoração, Pás de desfibrilação externa adulta com 
pediátrica, 
Marca-passo externo transcutâneo nas pás multi-função adesivas. 
Fazer avaliação automática da impedância torácica; Troca rápida e fácil de 
baterias sem abrir o aparelho.  
 
2. Requisitos Técnicos 
 
2.1 Capacidades Nominal 
Bateria interna recarregável de alta capacidade, suportando pelo menos 3 hrs, 
fácil de substituir, permitindo no mínimo 100 choques.  
 
2.2 Faixas de funcionamento 



Escala mínima para desfibrilação de 1 à 360 Joules;  
 
2.3 Cabos  

 Entradas 
 Cabo de ECG 3 vias, 5 vis e 10 vias 
 Pás externas 
 Pás multifuncionais (marcapasso Transcutâneo) 
 ECG: tipo CF 
 Spo2: tipo CF 

 

3. Modo de Trabalho 
 
3.1Tipos de Controles 
 
Permitir a monitoração de ECG no monitor através das pás de desfibrilação 
externa (adulto-pediátrica), quando em contato com o paciente, sem a 
necessidade de cabo auxiliar, permitindo ainda o disparo; 
Possuir incorporado nas pás os controles:  
1-Armazenamento de carga,  
2-Disparo, para a utilização do equipamento, por um único indivíduo; 
3-Carga selecionável através de comandos no painel frontal; 
Seleção de derivações I, II e III, com ajuste de amplitude e varredura do 
traçado; 
Possuir seletor de carga (energia/ Joules) escala de 1 a 360 joules ajustáveis; 
Modo de desfibrilação externa semiautomática; 
 
3.2 Modos de indicação  
Registros dos parâmetros Display LCD; TFT colorido; 
Monitor para visualização de ECG; 
Registrador de eventos pré e pós-choque; 
 
 
4.0 Especificações Técnicas 
 
4.1 Dados Gerais 
 
4.2 Segurança 
Tempo de armazenamento da carga máxima não deve ultrapassar 10 
segundos; 
Proteção IPX4(Apresentar certificado nacional ou internacional); ou maior; 
 
4.3 Alimentação 
127 VAC (F-N), Hz; 
 
5.0 Exigências Normativas 
 
5.1 Apresentar certificado de conformidade com a norma: NBR IEC 60601-1, 
NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-4, ou certificados internacionais 
equivalentes. 



 

 

Atenciosamente,  
 


