Cardioversor MDF-03
Modelo: MDF-03
Marca: Ecafix

CARDIOVERSOR MDF 03, Portátil, em caixa de material sintético de alto impacto com
alça de transporte e suportes para fixar as pás. Composto de Monitor e Desfibrilador em
uma única unidade. Saída para registro através de Eletrocardiógrafo, alimentação em
rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático e fonte externa de 12 volts.
MONITOR CARDÍACO, de 01 canal, 07 derivações, indicação da freqüência cardíaca digital
de 0 a 300 BPM, alarme de bradicardia e taquicardia com ajuste digital e alarme de
eletrodo solto. Pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de Desfibrilador,
sinal sonoro da onda “R”, monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das
próprias pás do Desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem
congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas
DESFIBRILADOR, Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão,
indicação luminosa da onda “R”.
TECLADO de membrana com indicação visual para seleção de energia e funções.
ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para
desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e
360 Joules para desfibrilação externa adulto.
PÁS: Possibilidade de uso de pás internas e externas, adulto e infantil, seleção
automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e
adulto/infantil interno).
Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada neôn para indicação do
disparo.
TEMPO DE CARGA de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC
601.2).
Circuito anula carga automática, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou
manual através de tecla no painel; descarga acionada por relê selado, proporcionando
maior segurança e confiabilidade.
ACOMPANHA: 01 Cabo de força, 01 Cabo paciente 05 vias, 01 Jogo de Pás externas
adulto, 05 Eletrodos e 01 Manual de Instruções.
DIMENSÕES: 39 x 22 x 42 cm, peso aproximado 11,4 Kg.
OPCIONAIS: Oximetria, Impressora, Bateria, Jogo de Pás externas infantil, Jogo de Pás
interna adulto, Jogo de Pás interna infantil.
Fabricação Nacional.
POSIÇÃO FISCAL: 90.18.19.80 Registro no Ministério da Saúde n° AM-10241560025.
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