
Cardioversor bifásico
Essencial

Pronto 
para o usar,

porque para 

salvar cada 

segundo conta.



SISTEMA LAPTOP
Permite diversos ângulos 

para visualização da tela

ENTRADA 12 VDC
P/UTI MÓVEL

SUPORTE P/UTI MÓVEL

BOLSAS DEDICADA 
PARA TRANSPORTE
Aloja todos os acessórios. 

Resistente a água

PÁS EXTERNAS 
INTERCAMBIÁVEIS

Adulto/Infantil

SUPORTE P/MACA

DIMENSÕES REDUZIDAS
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m

260mm

PÁS INVASIVAS
Adulto/Infantil/Pediátrica

LEVE 

APROX. 

4,0kg

COMPACTO 
E RESISTENTE



Essencial

Software p/Cálculo 
de drogas, intubação 

e Ventilação

Capnografia
(Respironics)*

PNI-Pressão
Não-invasiva

Meta-hemoglobina e 
Monóxido de Carbono

(Tecnologia Masimo)*

Marcapasso 
Externo

PARÂMETROS 
MONITORADOS OPCIONAIS

• Oximetria de Pulso
• Pressão Não Invasiva
• Modo DEA - Desfibrilador Externo 

Automático
• Marcapasso Externo Não Invasivo
• Capnografia
• Meta-hemoglobina e Monóxido de 

Carbono
• Impressora Térmica
• Análise de segmento ST
• Telemedicina
• Conexão com saída para UTI Móvel

Impressão
Térmica

Oxímetro de Pulso

INOVAÇÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESFIBRILAÇÃO

Forma de onda bifásica exponencial
truncada com carga de 1 a 200 joules, ou

opcionais de 1 a 270 e 1 a 360 Joules,

com instruções de operação, no próprio

painel do CARDIOVERSOR, ou outra

configuração de energia desejada pelo

usuário. 

ELETROCARDIOGRAMA-ECG

• Derivações de 03 a 12: (DI, DII, DIII), através de cabo de ECG de 

03 vias e 12 derivações (DI, DII, DIII,  aVL, aVR, aVF e V1a 6), através 

de cabo de ECG de 05 vias. 

ECG 3 canais - cabo paciente de 10 vias (opcional) 

• Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás adesivas 

transtorácicas do Marcapasso, pelas pás reutilizáveis do 

desfibrilador e/ou através do cabo de paciente do ECG.

• Frequência cardíaca: 10 até 300 bpm.

• Exatidão de 01 BPM, com apresentação numérica.

• Sensibilidade (etapa de amplificação do ECG): 

05,10,15,20,30,40mm/mv, filtro de linha de 60hz, rejeição em modo 

comum maior que 90dB.

• Alarmes visuais e sonoros: Eletrodo solto, assistolia, taquicardia, 

bradicardia, fibrilação com ajuste digital.

• Isolamento do paciente: à prova de desfibrilador tipo CF.

SOFTWARE PARA MODO DE 
VENTILAÇÃO/INTUBAÇÃO

SOFTWARE PARA CÁLCULO DE DROGAS

Entrada 
única para 

Desfibrilação 
Modo DEA

O CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO é um equipamento eletrônico, microprocessado, leve e

portátil, desenvolvido e projetado para monitorização de sinais vitais, cardioversão e/ou desfibrilação, onde choques

elétricos são aplicados ao coração. Utilizado em pacientes adultos e infantis e, em todo ambiente hospitalar, clínicas,

unidades de resgate aéreo, terrestre e afins. Com tecnologia bifásica, exponencial truncada. com alça para transporte

incorporada. Possui display de LCD (cristal líquido colorido, de 7’’, de alta definição com ajuste de contraste. (Opcional

com tela touch screen).



CARACTERÍSTICA DOS 
PARÂMETROS MONITORADOS

MODO DEA
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

O equipamento no modo DEA é capaz de analisar o ECG do

paciente e identificar automaticamento a presença ou não de

Fibrilação Ventricular(FV) e Tarquicardia Ventricular. São arritmias

que devem ser tratadas com choques elétricos pelo DEA. O

equipamento emitirá sinais sonoros e visuais de tratamento

indicado, sinalizando que um choque deverá ser administrado no

paciente.

O uso no modo DEA somente é indicado em caso de pacientes com

Parada Cardíaca Súbita(PCS) que estejam inconscientes que não

respiram normalmente. Portanto, o Cardioversor VIVO no modo

DEA, somente deverá ser utilizado se o paciente apresentar tais

condições.

Dispõe de comando de voz e texto no display para instruir o

socorrista.

• Auxílio RCP: Indicação sonora que auxilia e orienta ao socorrista 

o ritmo adequado da compressão torácica.

• Opcional: Eletrodos infantis.

MARCAPASSO EXTERNO

O MARCAPASSO EXTERNO foi desenvolvido para estimular o

coração em casos de distúrbios no seu ritmo e falhas na condução

interna de seu impulso elétrico. É utilizado em cirurgias cardíacas

como marcapasso cardíaco de emergência. Algumas aplicações

transtorácicas indicadas para o marcapasso são: Tratamento de

bradicardia sintomática ou bradiassistolia durante emergência,

durante e após uma cirurgia cardíaca para facilitar a inserção de um

eletrodo estimulador transvenoso.

Marcapasso externo do tipo transtorácico, não-invasivo,

multiprogramável; nos modos de Demanda, Assíncrono (fixo) e

Emergência. Controle do processo de estimulação por meio do

teclado do cardioversor. A aplicação do pulsos de estimulação pode

ser visualizada por um LED no painel.

São possíveis três modos de operação: VOO, VVI e Emergência.

Nos modos VOO e VVI o marcapasso estará estimulando e

transmitindo informações para o display (amplitude, largura,

frequência e modo).

Corrente de estimulação: Sem carga conectada: 200 mA.

Desligado: 0mA.

Captação de ECG pelas próprias pás adesivas. Saída de

estimulação: Eletrodos adesivos (PAD’S). 

Frequência: Pode-se variar a frequência de estimulação entre 30 e

200 ppm.

Amplitude: O valor da amplitude pode ser ajustado entre 2 e 200 mA.

Largura: pode-se selecionar larguras de pulso entre 5 e 50ms, 25.

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESTIMULAÇÃO
Frequência de estimulação: 30ppm a 200ppm de 1 em 1 ppm.

Amplitude de Pulso: 0mA a 200mA de 1 em 1 mA.

Largura de Pulso: 0ms a 50ms de 1 em 1ms.

Emergência: VOO 70 pmm - 100 mA 20ms.

Proteção contra descarga de desfibrilação: Até 400 joules.

As especificações acima (frequência, amplitude e largura de pulso)

podem ser alteradas quando solicitadas pelo usuário.

OXIMETRIA DE PULSO – SPO2

COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, indicação de valores da

saturação de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display

numérico e em porcentagem. Amplitude de onda plestismográfica

ajustada na tela. Possui completo sistema de alarmes e indicação

auditiva e visual no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso.

Os volumes dos alarmes e do indicador auditivo de pulso são

ajustados independentemente. Alarmes audiovisuais reguláveis:

baixa e alta SPO2 e de baixa e alta frequência cardíaca (bradicardia

e taquicardia).  Alarmes de pulso não detectado de sensor

desconectado, pulsos, tecla de silenciamento de alarme por 02

minutos. Boa resposta em baixas perfusões.

• Faixa de amostragem: de aproximadamente 70 a 100%.

• A precisão da saturação aferida é indeterminada, quando se 

situa entre 0% e 69%.

• Opcionais: sensor SPO2 adulto clip, infantil clip, universal Y e 

de orelha.

PRESSÃO NÃO INVASIVA – PNI
Tecnologia Sun Tech Medical (EUA)

Tecnologia Par-medizin (Alemanha)
• Medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média; pelo 

método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal. 

• Apresenta os dados simultâneos na tela, modo de operação 

manual e automático.

• No modo automático são programáveis de 01 a 120 minutos.

• Intervalo programável de insuflar o manguito.

• Zero automático antes de cada medida.

• Alarme para pressão mínima, média e máxima.

• Possui alarmes programáveis sonoro e visual que são acionados 

automaticamente, quando forem excedidos os limites inferiores e 

superiores dos valores ajustados, para a pressão arterial e 

frequência cardíaca. Possui 03 níveis de prioridade.

TECNOLOGIA SUPERIOR EM UM 
ÚNICO EQUIPAMENTO



META-HEMOGLOBINA (SpMET) E 
MONÓXIDO DE CARBONO (SpCO)
Tecnologia Masimo Rainbow set (EUA)

A tecnologia Masimo Rainbow SET, através do

sensor óptico que utiliza 7 diferentes

comprimentos de onda, oferece a mensuração

de parâmetros: Saturação de oxigênio, taxa de

pulsação, índice de perfusão, co-oximetria,

saturação de meta-hemoglobina, porcentagem

de meta-hemoglobina (SpMET), porcentagem

de monóxido de carbono (SpCO), curva SIQ

(indicador visual de confiabilidade dos dados

da curva plestimográfica) e indicadores de

índice de perfusão (PI). Sua tecnologia oferece

maior confiabilidade na mensuração em casos

de movimentação e baixa perfusão, além de

possibilitar futuras atualizações, incluindo

novos parâmetros de medição.

• Faixa de medida da pressão arterial: até 300 NMNhG

• Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 250 BPM

A tecnologia Sun Tech Medical possui um sistema inteligente para medir a 

pressão não invasiva rapidamente, mesmo em paciente com movimento 

musculares

• Opcionais: Braçadeira, manguito/mangueira (adulto, infantil e neonatal).

IMPRESSORA TÉRMICA

IMPRESSORA DE ALTA RESOLUÇÃO, com registro automático e manual

de canal, com opcional de dois canais, acionamento manual ou automático

após cada disparo. Possibilita registros manuais independentes de

cardioversão pelas pás, tais como: data e hora, impedância, frequência

cardíaca, nível de energia selecionada na desfibrilação, impedância,

desfibrilação sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do

ECG.

• Registro em papel termo sensível de 50mm (largura) x 30m (comprimento).

• Velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.

CAPNOGRAFIA – ETCO2

Tecnologia respironics (USA)

O módulo de capnografia utiliza os sensores tipo ‘Sidestream’ e ‘Mainstream’

miniaturizado. Após a conexão do sensor é necessário esperar um tempo de

aproximadamente 01 minuto, para que o conjunto esteja pronto para as

medições. A luz acesa no sensor indica sua habilitação. Uma vez conectado

no tubo do respirador, teremos as informações do paciente. O sensor de

capnografia deve ficar sobre o adaptador para evitar que a condensação, caso

ocorra, interfira na medida da leitura.

Características Funcionais de Capnografia

• Curva de CO2 expirado mostrada continuamente na tela.

• Procedimento opcional de autocalibração, que dispensa o uso de gases 

específicos para calibração periódica. Valor de CO2 e valor de frequência 

respiratória, mostrados continuamente na tela.

• Sensor miniaturizado com auto calibração, que dispensa o uso de gases 

específicos para calibração periódica.  Valor de CO2 expirado, mínimo 

inspirado de CO2 e valor da frequência respiratória, mostrados 

continuamente na tela.

• Sensor miniaturizado com auto calibração. 

INOVAÇÃO

Praticidade com resultados clínicos superiores

Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas

múltiplas formas.
1º Pedro, cap. 4 vers. 10 



• Iso 9001: 2008

• Iso 13485: 2012

• Certificação BPF/Anvisa

• Registro no Ministério da Saúde nº 80058130015

• Normas aplicáveis INMETRO: 3ª edição

IEC 60601 1:2010, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, 

IEC 60601-2-30; IEC 60601-4-49, IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-6, 

IEC 62366, ISO 14971, ISO 10993, ISO 780, Índice de proteção IP22 (IEC60529).

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para mais detalhes técnicos consulte o manual do equipamento.

Display de LCD (cristal líquido colorido de alta definição de 7’’ e/ou touch screen. 

Sistema Laptop: Sistema mecânico que permite diversos ângulos para visualização

da tela. Indispensável onde quer que o paciente esteja.

ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO:
Versão 200 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 

joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) e 

de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200 joules para desfibrilação adulta (pá 

externa).

Versão 270 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 

joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) e 

de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, joules para desfibrilação adulta 

(pá externa).

Versão 360 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 40, 45, 50,

joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna adulta (pá interna) de: 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 

90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 360,  joules para desfibrilação adulta 

(pá externa).

Tempo de carga:  de 5 a 12 segundos, ajustáveis de fábrica entre 200 a 360 joules.

Pás para uso adulto e infantil externa intercambiáveis, adulto e infantil internas,

çfantil descartáveis para marcapasso, DEA, monitoração e desfibrilação. Suporte

para pás, através de sistema de  fixação eletromagnético.

Alça para transporte integrada ao equipamento, com possibilidade de utilização 

independentemente da bolsa de transporte.

Adaptável a qualquer paciente, possui sistema de segurança inteligente, que limita a 

carga para uso interno, pediátrico/neonatal.

Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes, adulto/infantil), 

intercambiáveis, que requer ativação simultânea dos dois controles, sendo 

um em cada pá, minimizando o risco de choques acidentais.

Seleção do nível de carga pela tecla de PÁ “APEX”, carrega acionando a tecla da PÁ 

“STERNUM” e dispara pelas pás, acionando simultaneamente ambas as 

teclas das pás.

Indicação clara das fases: carregando/pronto, descarregando/desarmando.

Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação 

e reduzindo o risco de injúrias cardíacas.

Monitorização do contato das pás no tórax do paciente, por Bargraph no display e 

nas próprias pás de choque por leds

Com equipamento alimentado pela rede elétrica ou mesmo alimentado pela 

bateria nova e plenamente carregada seu tempo de carga para energia de 5 

segundos para 200 joules e menor 10 segundos para 360 joules(o tempo 

de carga pode ser ajustado a critério do cliente).

Indicador de contato de pás, com o paciente apresentando no display, intensidade de

contato.

Carga anulada automaticamente, após 30 segundos, se não houver disparo. Ou no 

modo manual, através da tecla cancelar. A informação CANCELADA 

aparecerá no display.

Relógio, Cronômetro (contador de segundos), Data e Contador de Choques.

Realiza auto teste diagnóstico ao ser ligado.

Indica o modo e o valor da carga na tela.

Ajuste automático de carga

Idioma: Português com opção para Inglês ou Espanhol.

Quando no “MODO SINCRONIZADO”, realiza disparo sincronizado com complexo 

QRS, com tempo de entrega de energia <200ms.

Tempo máximo de retardo para estabilização de sinal: 05 segundos após conexão 

ideal, do sensor ao paciente.

Quando o CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO estiver configurado no modo 

automático, a energia de carga obedece a uma sequência de disparo de 

150J, 200J e 200J. Detecção de pulso de marcapasso.

Visualiza no display todos os parâmetros de programação, indicador de bip, status 

de bateria etc.

Cartão de Memória: Armazena com data e hora as curvas e eventos ocorridos. 

Permite o registro por tempo vitalício (OPCIONAL).

Conexão USB: Possibilita comunicação USB com microcomputador para 

transferência de dados da memória; Permite a leitura posteriro do traçado 

de ECG da memória de eventos através de hardware e/ou software 

próprios(OPCIONAL).

Peso: Aproximadamente 4 kg, incluindo os acessórios.

Bateria Lithium Polímero, interna, intercambiável, recarregável com carregador 

interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques.

Memória interna incluindo curva, de aproximadamente 2GB. Permite o registro em 

memória ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. 

Memória de evento interna, incluindo curva, data e hora. Extração de dados 

através  de microcomputador via USB.

Monitoramento de até 10 horas, com bateria em plena carga.

Tempo de recarga total em até 04 horas.

Conexão com entrada para UTI Móvel – 12 VDC.

Alimentação: 100 a 240 VAC – 50/60H

Índice de proteção: IP22



www.cmosdrake.com.br

CENTRAL DE VENDAS E LOCAÇÃO
(31) 3547-3331 / 3547-3459

3547-3944 / 3547-3939

vendas@cmosdrake.com.br

deabrasil@deabrasil.com.br

LICITAÇÃO
31 3651-1669 / 3651-8569

licitacoes@cmosdrake.com.br

Marca tem endereço certo, 

tecnologia avançada e credibilidade


