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HOSPITAL MUNICIPAL DP NAVERM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
Estado de Mato Grosso do Sul 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAi HMN  
- 004  TERMO DE REFERENCIA 

DESCRIÇÃO: Monitor multiparâmetro pré-configurado MainStream. (UTI/Centro 
Cirúrgico) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Equipamento portátil, contendo monitoração de 
ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, pi e capnografia para pacientes adultos, 
pediátricos e  neonatal  com possibilidade de configuração de diversos parâmetros 
simultâneos; 

TIPO DE MONTAGEM: Com suporte para fixação de parede e alça para transporte; 

CARACTERÍSTICA DE CONSTRUÇÃO: 
Possuir alça de transporte; 
Possuir seleção para o tipo de paciente: adulto, pediátrico ou  neonatal;  
Peso máximo do equipamento completo: 10Kg (equipamento e baterias); Possuir 
teclado e/ou botão rotacional ou ainda tela  touch screen  que facilite a programação; 
Tela de  LCD  colorida de no mínimo 12 e no máximo 17 polegadas; 
Apresentação de no mínimo 7 curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o 
módulo de exibição para numérica e deve permitir a configuração das formas de onda; 
Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 50 
mm/s; 
Possuir tecla/menu para configurações de alarmes; 
Possuir tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros; 
Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem 
monitorados e dos ajustes do  display;  
Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em caso de 
desligamento. 
Possuir indice de Proteção de no mínimo: IPX1, garantindo a maneabilidade do 
equipamento nos mais severos locais de aplicação; 

PARÂMETROS E FAIXAS DE AJUSTE: 
Modos manuais, automáticos e stat; 
Adulto, pediátrico e  neonatal;  
Intervalo do modo automático programável entre 1 minuto a 4 horas; 
Faixa de pressão sistólica: 40 a 250mrnhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo com NBR 
IEC 80601-2-30; 
Faixa de pressão diastólica: 20 a 210mmhg (exatidão +- 3mmhg). De acordo com NBR 
IEC 80601-2-30; 
Faixa de pressão arterial média: 20 a 230 mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo com 
NBR IEC 80601-2-30; 
Possuir válvula de pressão excessiva; 
Possuir armazenamento das últimas 24h de tendências;  
ECG  (pré-configurado): Faixa de frequência cardíaca: 20 a 300 bpm (exatidão: +-2bpm); 
Possuir 7 derivações, podendo ser expandido posteriormente para 12 derivações; 
Possuir análise de segmento st; 
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Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos; 
Possuir sensibilidade ajustável; 005 
Possuir analise de arritmia com gravação de no mínimo 24h dos eventos arritmicos com 
traçados de ecg, segundos antes e depois; 
Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os 
eletrodos de ecg) 
Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; 
Possuir detector pulso de marca-passo; 
Oximetria (SP02) (pré-configurado): 
Faixa de saturação 5p02: 40 a 100 por cento (resolução 1%); 
Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm; 
Pressão invasiva (pré-configurado): 
Faixa de pressão invasiva: -40 a 300mmhg (exatidão +- 1 mmhg); Possuir no mínimo 
dois canais de pressão invasiva; 
Possuir medição de pressão sistolica, média e diastólica; 
Possuir visualização gráfica da pressão invasiva; 
Possibilidade de monitorar pic (pressão intracraniana); 
Capnografia (pré-configurado): 
Faixa de capnografia: 0 a 99mmhg (exatidão +-2mmhg); 
Faixa para respiração: 6 — 120 rpm (exatidão +-3 rpm); 
Tipo  mainstream;  
Possuir monitoração continua do co2 expirado exibida em gráfico e valor numérico; 
Possuir monitoração da fração inspirada e expirada de co2; Temperatura (pré- 
configurado): 

POSSUIR ALARMES. 

OUTROS RECURSOS: 
Possuir cálculo de medicamento; 
Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Possuir protocolo 
de comunicação HL7; 
Possuir memória para armazenamento no mínimo 24h de eventos de alarme; Possuir 
indicador dudio visual de QRS; 
Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação 
para bateria de emergência com baixa carga; 
Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas com resolução de 1 
minuto, com cursor sobre a curva e possibilidade de apresentação em tela de mini 
tendências; 

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 
Tensão de alimentação: 110 a 220  Vac,  fonte chaveada automática. 
Frequência de alimentação: 60 Hz. 2.5.4 
Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 90 minutos, 
sem utilização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em funcionamento; 

ACESSÓRIOS: 

Hospital "Antonio Augusto dos Santos — Virote" / Hospital Municipal de Navirai - HMN 
Rua Pelotas, 133— Centro — CEP. 79.950-000 Fone: (67) 3924 -4040 

CNPJ 03.155.934/0001-90 



M&NKJPA E NAV1RAi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAi 
Estado de Mato Grosso do Sul 

GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRM HMN 
01 cabos de forca; 
05 cabos de no mínimo 05 vias para ecg; 
100 jogos de eletrodos descartáveis para  ECG  adulto; 
100 jogos de eletrodos descartáveis para  ECG  pediátricos; 
100 jogos de eletrodos descartáveis para  ECG neonatal;  
05 cabos extensores e/ou adaptadores de spo2 (caso utilize); 
05 sensores de spo2 adulto reutilizável; 
05 sensores tipo y para oximetria reutilizáveis; 
05 extensores para braçadeira (adulto e  neonatal);  
05 braçadeiras obeso reutilizável; 
10 braçadeiras adulto reutilizável; 
05 braçadeiras pediátrica reutilizável; 
05 braçadeiras  neonatal  tamanho 1 Descartável; 
05 braçadeiras  neonatal  tamanho 2 Descartável; 
02 sensores de temperatura de pele; 
02 sensores de temperatura esofágicos; 
01  kit  completos para capnografia  mainstream neonatal;  
01  kit  completos para capnografia  mainstream  pediátrico; 
01  kit  completos para capnografia  mainstream  adulto; 
02 cabos de pi reutilizáveis compatível com transdutor e cateter utilizado na instituição; 
Suporte para fixação de parede; 
Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do 
equipamento; 

. 006  

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

----  We SaiittISSi 
Gerente Municipal Je Saúdo 

Decreto n° 065/2016 
Maznctfa e 4174 4  
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DESCRIÇÃO: Ventilador/ Respirador Pulmonar destinado à ventilação mecânica de pacientts_ 
pediátricos e adultos'(até 250kg — obesidade). 

CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO: 
Indicado para terapias intensivas em pacientes pediátricos e adultos 
Possuir possibilidades de ajustes pelo operador, para os parâmetros de pacientes pediátricos e 
adultos; 

TIPO DE MONTAGEM: 
Integrado com monitor gráfico. 
Montado sob pedestal  corn  rodízio e freios que possibilite movimento 360 graus Principio de 
Funcionamento. 
Monitor gráfico colorido com no minimo 10 polegadas, com tela  touch screen,  com 
possibilidade de no mínimo 4 (quatro) espaços para apresentação de formas de onda e/ou  loops  
simultâneas. 
Braço articulado para sustentar os circuitos de paciente; 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Possuir sistema que realize teste de vazamento e de complacência do circuito de paciente com 
compensação automática. 
Possuir sistema de inicialização com ajuste por IBW. 
Apresentar sistema de auto-teste ao ligar o equipamento com calibrações automáticas, detecções 
de erros, falhas de funcionamento, medidas de complacência e fugas; 
Apresentar portas de comunicação que permita conexão com monitores multiparâmetros e 
outros equipamentos. 
Possuir modo de espera  (standby).  
Possibilidade de uso de filtro trocador de calor e umidade, mas não indispensável para uso do 
equipamento.  
Blender  interno microprocessado para a mistura dos gases; 

MODOS DE OPERAÇÃO: 
Ventilação controlada a volume  (VC);  
Ventilação controlada a pressão (PC); 
Ventilação assistida a pressão (PS); 
Pressão positiva continua nas vias aéreas (CPAP); 

Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV); 
SIMV  (VC)  com pressão de suporte (PS); SIMV (PC) com pressão de suporte (PS); 
Ventilação com dois níveis de pressão (BILEVEL, BIVENT, BIPV ou similar); 
Ventilação de backup/apneia em todos os modos espontâneos, inclusive CPAP; 
Ventilação controlada a volume com regulação de pressão (PRVC); 
Ventilação com liberação de pressão nas vias aéreas (APRV); 
Ventilação não-invasiva com compensação de fuga/vazamento para pacientes adultos e para 
pacientes pediátricos. 

PARÂMETROS E FAIXAS DE AJUSTES: 
Concentração de 02 de 21% a 100%; 
Volume corrente de 20 a 2000 ml; 
Pressão de trabalho de 5 a 80 cmh2o; 
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Pressão de suporte de 0 a 35 cmh2o; 
Faixa  minima  de frequência: 5 a 80 rpm; 
Fluxo inspirat6rio mínimo controlado de 10 a 75 litros por minuto; 
Tempo inspirat6rio ajustável na faixa  minima  de 0,2 a 2,5 segundos;  
PEEP  de pelo menos 45 cmh2o 

PARÂMETROS MONITORADOS: 
Pressão máxima das vias aéreas 
Pressão de platô 
Pressão media 
Frequência respiratória 
Volume corrente expirado 
Volume minuto expirado 
Concentração de oxigênio indice de respiração superficial (SBI, RSB ou similar) 
Complacência 
Resistência 
Deve fazer a medida de  PEEP  total 
Cálculo de mecânica respiratória 
Tendências de no mínimo 24 horas. 
Nível de bateria 

ALARMES: 
Possuir alarmes audiovisuais: 
Volume minuto máximo e mínimo; 
Pressão inspiratória de pico; 
Frequência respiratória;  
PEEP  elevado; 

Apneia; 
Baixa pressão de alimentação de 02 e Ar; 

Alarme de desconexão do circuito ou outro que indique esta situação; 
Ventilador inoperante (ou similar); 
Bateria e energia elétrica; 
Possuir alarmes internos com registro histórico; 
Possuir silenciador temporário de alarmes. 

ALIMENTAÇÃO: 
Funcionamento em rede elétrica de 100 e 240  vac,  
60 HZ com comutação automática de tensão. 
Bateria interna recarregável que garanta autonomia  minima  de 4 horas; 

ACESSÓRIOS: 
05 (cinco) Circuitos (tipo universal) para Paciente Pediátrico esterilizável completo (2 traquéias 
e 1 conector tipo Y); 
05 (cinco) Circuitos (tipo universal) para Paciente Adulto esterilizável completo (2 traquéias e 1 
conector tipo Y); 
01 (um) pulmão de teste adulto; 
01 (um) pulmão de teste pediátrico; 
05 (cinco) válvulas expirat6rias completas ou 05 (cinco) dispositivos que executem a mesma 
função [caso seja por cassete expiratório, deverão ser fornecidas 2 unidade, juntamente  corn  o 
equipamento]; 
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05 (cinco) células de oxigênio galvânica ou assegurar o funcionamento do sistema de medição 
paramagnética ou ultrassônica durante todo o período de garantia do equipamento; 
05 (cinco) sensores de fluxo para pacientes pediátricos e 05 (cinco) sensores de fluxo pira 
pacientes adultos ou 05 (cinco) dispositivos que executem a mesma função para pacientei 
adultos e pediátricos [Na hipótese do equipamento possuir cassete expiratório, não considerar 
esse item. Caso seja do tipo sensor de fluxo por fio aquecido, deverão ser fornecidos 20 
unidades]; 
01 (uma) Mangueira de Ar Comprimido, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula 
reguladora (caso necessário); 
01 (uma) Mangueira de 02, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora (caso 
necessário); Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as 
configurações solicitadas. 

EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 
Marca do fabricante, modelo do produto e número do registro no Ministério da Saiide/Anvisa. 
Acompanhado de manual de instruções em português (manual de serviço completo, incluindo 
senhas, esquemas elétricos, procedimentos de manutenção corretiva/preventiva e calibração). 
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