Monitor de sinais vitais eQuality 506
™

FORMA DE ONDA SpO2 I TENDÊNCIAS
ComfortCuff PANI e oximetria de pulso de um modo fácil de usar.
Perfeito tanto para verificações pontuais, como para monitorização contínua de
sinais vitais.
TM

Agora, com a conectividade Bluetooth
Características
ComfortCuff PANI medições em inflação
para leituras mais rápidas e confortáveis.
TM

DOX tecnologia digital SpO2 com monitor
de forma de onda.
TM

Alarmes audíveis e visuais ajustáveis para
uso em monitorização contínua.
Chamada de enfermeira e conectividade a
sistemas de rede.
Corrente principal direta (AC); assim não é
necessário um adaptador.
Tendência das últimas 24 medições de
pressão sanguínea com batimento cardíaco
e SpO2.
Atende a pacientes adultos, pediátricos e
neonatos.

eQuality ™ 506 é o monitor para todos. Um monitor disponível com
característicastanto para verificações pontuais, como para
monitorização contínua.
O monitor de paciente eQuality 506 com alça de transporte sólida
anexa-se rapidamente a uma base móvel. Pode funcionar com
bateria ou diretamente à corrente (AC). É leve e desenhado para uma
fácil utilização como um monitor móvel.
™

Com um desenho compacto, o monitor de paciente eQuality ™ 506
adapta-se rapidamente às necessidades hospitalares, clínicas e
de transporte.

Monitor de paciente eQuality

™

Especificações Técnicas
Pressão Arterial Não Invasiva (PANI)
Técnica:
Oscilométrica durante a insuflação
Tempo de medição:
< 40 seg. típica; 0 a 300 mmHg;
standard adulto
Medição automática
de ciclos:
1-60 minutos; 2-4 horas; STAT
Alcance de pressão
de inflação:
Adulto: 30 a 300 mmHg
Pediátrica: 30 a 300 mmHg
Neo-natal: 20 a 150 mmHg
Resolução:
1 mmHg
Modo STAT:
5 minutos de leituras contínuas
Precisão transdutor:
±2 mmHg ou ±2% de leitura,
a que for superior
Precisão clínica:
Oximetria de pulso
Intervalo:
Resolução:
Acurácia:

Método:
Áudio:

Em conformidade com a norma
AAMI SP-10:2002
1% a 99%
1%
Intervalo de 70% a 99%: ±2%
Intervalo de 50% a 69%: ±3%
< 50%: não especificado; Em conformidade com a norma 9919
LED em dois comprimentos de onda
Tom com cada pulsação detectada;
intensidade varia com a saturação

Ritmo Cardíaco
Intervalo:
Precisão:

20 a 300 bpm
±1 bpm ou ±1% o que for superior;
não especificado para <30
ou >240 bpm
Resolução:
1 bpm
Volume dos batimentos: 10 níveis ou Off (Desligado)
Alarmes
Indicação:
Volume:
Silêncio:

Sonora; Visual
10 níveis ou off
Sim, 2 minutos ou permanente

Memória de Tendências
Memória:
Últimas 250 medições PANI
Parâmetros:
Sistólica, Diastólica, PAM, Pulsação
(regista taxa de pulsação SpO2 e
saturação SpO2 se a oximetria for
monitorada)
Espaço de tendência:
24 horas a intervalos de 1 hora

Monitor (Tela)
Tipo:
Parâmetros:
Estado:
Línguas:

LCD Monocromático
PANI, SpO2, ritmo cardíaco,
pletismografo
Alarme Silêncio; Sensor; Bateria
Baixa; Corrente AC; Tamanho do
paciente
Inglês, Francês, Alemão, Português,
Espanhol, Holandês, Dinamarquês

Saída do sistema
Chamada da enfermeria: Interruptor de contato; saída de
telefone 3,5 mm
Porta COM:
Serial; compatível com RS232
Definições:
Impressora externa ou CUSP
Características físicas
Peso:
2 Kg (4,5 lb)
Tamanho:
20,3 cm (A) x 14 cm (L) x 14,6 cm (P)
8 pol. (A) x 5.5 pol. (L) x 5.75 pol. (P)
Requisitos de alimentação
Voltagem:
100 a 240 VAC; 50/60 Hz
Bateria:
Recarregável
Tempo de bateria:
tipicamente 8 horas
Tempo de carga:
6 horas
Ambiental
Temperatura de
funcionamento:
0° a 40° C (32° a 104° F)
Temperatura de
armazenagem:
-20° a 65° C (-4° a 149° F)
Umidade de operação: 5% a 95%, sem condensação
Classificação
Tipo de proteção:
Grau de proteção:
Proteção contra
entrada:

Equipamento Classe I
Equipamento à prova de
desfibrilador Tipo CF
Classificação IPX1, equipamento à
prova de administração intravenosa

Marca CE não é aplicável para os modelos equipados Bluetooth®.
Sistemas de qualidade registados na ISO 13485 e no certificado CE nos termos
do Anexo II, cláusula 3 da diretiva do conselho Nº. 93/42/CEE relativa a
dispositivos médicos.

Opcional impressora Bluetooth®

Configurações disponíveis
506DN
506DNB

Standard
Standard com Bluetooth®

Central de Relacionamento

0800 709 9000

Especificações sujeitas a alterações sem aviso.

www.whitemartins.com.br

