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TERMO DE REFERENCIA

Especificação QuantidadeUnd.CódigoLote Média Total

00001

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA
Desfibrilador Externo Automático (DEA) com recursos
integrados de monitor ECG (com display), tipo onda
bifásica, memória para gravação de no mínimo 80
eventos ou 2h de ECG, possuir gravação de som
ambiente, alimentação bateria lítio recarregável,
capacidade bateria mínimo de 200 descargas de 200J,
acompanhada de pás adesivas descartáveis (com
comprimento de cabo de, no mínimo, 1,5 m afim de
garantir segurança ao usuário durante a terapia de
choque), com auxílio ao usuário por imagens e
mensagem de texto e voz, tipo módulo portátil, com
maleta para transporte devidamente desenvolvida para
o equipamento . Adaptável a qualquer paciente adulto
ou criança; Peso global, já com bateria, menor que 2 kg;
Avaliação automática do ECG do paciente, identificando
a necessidade do choque; Visor que possibilite a
visualização do traçado de ECG; Instrução por
comando de voz em português; Auxílio sonoro
(metrônomo) para a realização do procedimento RCP;
Análise automática da impedância torácica do paciente
para ajuste da forma da onda, apresentando energia de
até 200 J e apresentando energia para crianças de 50
J (segundo Protocolo da American Heart Association);
Executar autotestes periódicos de disponibilidade de
bateria, dos circuitos internos, do software e da
presença de eletrodos ou de necessidade de
manutenção; Deverá possuir registro na ANVISA;
Deverá vir acompanhado dos acessórios: Eletrodos
adesivos multifunção adulto com identificação de
posicionamento no paciente; Bolsa apropriada para
acondicionamento e transporte do desfibrilador. Índice
de proteção IPX 56 - Tempo máximo desde o início da
análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s.
Tempo máximo desde o início da operação até a
prontidão para descarga na energia máxima: 25 s.
Acompanha acessório que auxilia e orienta a aplicação
do RCP, orientação realizada por voz e por indicações
visual da profundidade e frequência da RCP realizada,
possibilitando uma reanimação cardiopulmonar efetivas.
Dispositivo não descartável.
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