
 
  

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus,  
se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.  
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Aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, 
pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; 
Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao l igar o 
equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes 
adultos a neonatos; uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de 
segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para 
alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou 
com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para 
interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir 
acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite 
o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito 
respiratório de rápida montagem e desmontagem pelo operador, sem a necessidade do uso de ferramentas específicas e 
passível de esterilização em autoclave; Traquéias, válvulas, cirucuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, 
sensores de fluxo autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; 
Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios 
mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo 
(VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV) com ajuste automático do fluxo inspiratório de até 120 lpm; 
Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV), ventilação por pressão de suporte PSV com backup em apnéia. 
Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; sensibilidade expiratória de 5 a 65% do 
pico de fluxo inspiratório, Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; 
Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, 
peep e gráfica da pressão das vias aéreas e curva de fluxo x tempo; Monitoração de volume corrente, volume minuto e fração 
inspiratória de oxigênio – FIO2. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 
minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 
tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 
vaporizador calibrado de Sevoflurano; 03 mangueiras, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar 
comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Monitor Multiparâmetro para 
uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Pré-configurado ou modular com no mínimo monitorização de ECG, 
Respiração, Saturação de O2, Pressão não-invasiva, Temperatura, Capnografia, gases anestésicos, sedação e Pressão 
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invasiva. Monitor com display colorido em LCD de no mínimo 12 polegadas. Deverá monitorar CO2, NO2 e gases 
anestésicos para todos os agentes (sevoflurano, isoflurano, desflurano, halotano e enflurano) com identificação automática e 
indicação da mistura no caso de dois agentes no sistema e  monitoração do nível de sedação por meio de módulo dedicado 
com tecnologia de medição do eeg do paciente e análise das ondas, podendo operar alternativamente a monitoração dos 
gases anestésicos (procedimentos de anestesia endovenosa) e O2 inspirado e expirado com curva de oxigrama por meio de 
sensor paramagnético diretamente no monitor ou em módulo a parte. Deverá acompanhar todos os acessórios mínimos e 
demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. Deve possuir bateria interna com autonomia de pelo 
menos 30 minutos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.ESPECIFICAR: SIM. 
Apresentar registro na ANVISA, certificado de boas práticas de fabricação pela ANVISA, e certificado de conformidade 
INMETRO. Deve comprovar que possui assistência técnica localizada no estado do Espírito Santo. 
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