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TERMO DE REFERENCIA 

DESCRIÇÃO: Carro de Emergência Hospitalar construido em chapa de aço em pintura 
epóxi/antiferrugem/ eletrostática e de estrutura reforçada contendo: 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS: 

Bandeja com giro livre de 360 graus, para acomodação de desfibrilador/monitor ou 
cardioversor. 

Deve possuir regulagem de altura e posicionamento; 

Sistema de Lacre para as gavetas. 

4 gavetas: primeira gaveta equipada com divisórias para medicamentos. 

Dotado de cabo de força tripolar de no mínimo 2,00 metros, e 4 tomadas. 

4 Rodízios giratórios. 

ACESSÓRIOS: 

suporte para cilindro de oxigênio. 

suporte para soro com regulagem. 

tábua para massagem cardíaca. 

Suporte porta prancheta 

Tábua para massagem cardíaca. 

DIMENSÕES:  

-  Largura  minima: 40 cm. 
- Altura minima: 86 cm 

- Profundidade  minima: 46 cm. 

PESO TOLERADO: de 55 a 65Kg. 

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
Marca do fabricante, modelo do produto e número do registro no Ministério da 
Safide/Anvisa. 
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DESCRIÇÃO: Aparelho de Raios-x transportável com bravo articulado, gerador de 
alta frequência microprocessada por exposição por descarga capacitiva. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Conter chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de 
disparo, incluindo filamento. 
Inclui: Carro suporte com rodizios, com freio eletromecânico para estacionamento; 
Painel digital com teclado de membrana e  display  digital para kV e mAs; 
Gerador: multipulso microprocessado de alta frequência; 
Cabo disparador com botão de duplo estágio (preparo e disparo) com comprimento de 
4m ou superior; 
Tubo de Raios X com ânodo giratório; 
Colimador e Cabeçote com filtração total permanente do feixe útil de radiação; 

ACESSÓRIOS 
0 sistema deve dispor de todos os acessórios (cabos, conexões,  etc.)  indispensáveis ao 
funcionamento do equipamento; 
Peso de até 180Kg ou motorizado até 500 Kg; 
Compartimento para transporte de chassis. 
Indicador de distancia foco/filme em centímetros; 
A interface do equipamento  corn  o usuário deve ser preferencialmente em português 

PAINEL DE CONTROLE COM: 
Ajustes de kV para variações de 40 kV 130 kV com sensibilidade de 1 kV; Corrente 
(mA) para Radiografia de 50 A. 300; Faixa de tempos de exposição  minima  de 0,05 a 5 
segundos; Estabilização automática de tensão de rede; Indicação digital de pelo menos 
dois fatores: kV e mAs; 

DISPOSIÇÕES: 
Aparelho deve dispor de sistema para permitir a focalização e centralização da área de 
interesse; 
Acionamento da lâmpada do colimador com temporizador para desligamento 
automático do campo luminoso; 
Suporte de cabeçote ajustável, de modo a manter o tubo estável, durante uma exposição; 
Laminas de chumbo ajustáveis para colimação do feixe de raios-X; 
Blindagem de cabeçote com proteção contra radiação de fuga; 

0 SISTEMA DEVE DISPOR DOS SEGUINTES MOVIMENTOS: 
Angulação frontal do tubo de raios X de 90 graus; Rotação do colimador de ±90° 
(esquerda/direita) 
Rotação do tubo na vertical de 180 graus; 
Rotação da coluna porta tubo de ±270 graus 
Altura de 2m do chão ao foco; 
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ALIMENTAÇÃO A REDE ELETRICA: 
- 110/220 Volts (AC) - 50/60 Hert. 
- Conexão a tomada simples de parede de 3 pinos de 750W; 
- Cabo de alimentação elétrica (padrão NBR 14136), retrátil com 4m de comprimento 
mínimo. 
- Equipamento autossuficiente capaz de realizar exames sem a necessidade de estar 
ligada a rede elétrica com exibição do  status  da bateria do sistema no painel; 

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
Marca do fabricante, modelo do produto e número do registro no Ministério da 
Sailde/Anvisa. 
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