LANÇAMENTOS CMOS DRAKE
A linha de Monitores CMOS DRAKE oferece tecnologia,
ﬂexibilidade, qualidade e excelente custo benefício.
Com modelos de 12,1' (ISAIAH), 15' (ELIJAH) e 17'
(ABRAHAM), esta linha tem a capacidade de atender a todas
as necessidades de monitorização em ambientes diversos.
Os monitores possuem capacidade modular que permite
ﬂexibilidade nas conﬁgurações dos parâmetros para atender
a todos os níveis de complexidade de pacientes.

TELA 17''
E OPCIONAL

TOUCH SCREEN

Os monitores possuem design ergonômico e software
totalmente amigáveis. Tudo concebido para proporcionar o
máximo de conforto, usabilidade e interação com os usuários.
A tecnologia de conectividade em altos níveis oferece
interatividade e dados de informação qualiﬁcados.
Contando também com bateria de alta duração, parâmetros
precisos, tecnologia opcional de touchscreen, visualização
multicanais, transportabilidade, versatilidade, qualidade e
segurança, os monitores CMOS DRAKE, assim como as
ﬁguras tradicionais das antigas escrituras, transmitem

conﬁança e solidez que vão além do tempo.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Ÿ

ECG, SPO2, PNI, Respiração e Temperatura 2 canais.

Ÿ

Tela de 17 polegadas;

Ÿ

Visualização de multicanais.

Ÿ

Portátil - com alça incorporada ao Monitor;

Ÿ

6 curvas de ECG simultâneas;

Ÿ

Comunicação em rede e com a central de
monitorização;

Ÿ

Visualização com número grandes na tela;

Ÿ

Interface Oxicardiorespirograma;

Ÿ

Uso adulto, pediátrico e neonatal;

Ÿ

Opcionais: PI (2canais), Capnograﬁa, Débito Cardíaco,
Impressora térmica, Análise de Gases, SPO2 MASIMO
e ECG 12 Derivações.

Gabinete em ABS de alta
compressão e isolado
eletricamente.
Design ergonômico, resistente
e de fácil transporte.

Entrada para módulos
como capnograﬁa
(ETCO2), pressão
invasiva (PI), débito
cardíaco, entre outros.

Visibildiade Multidirecional
Alarmes com 3 níveis audíveis e visíveis.
Aviso luminoso com dupla função para
alarmes técnicos e ﬁsiológicos.

Habilitado para operar pelo
teclado ou opcionail pelo
mouse ou Touch Screen.

Botão de ajuste
multifuncional.

Registro na Anvisa 80058130019.
Imagens meramente ilustrativas.

CONFIANÇA E SOLIDEZ ALÉM DO TEMPO
TELA 12.1''

TELA 15''

E OPCIONAL

E OPCIONAL

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ÿ

ECG, SPO2, PNI, Respiração e Temperatura 2 canais.

Ÿ

ECG, SPO2, PNI, Respiração e Temperatura 2 canais.

Ÿ

Tela de 15 polegadas;

Ÿ

Tela de 12,1 polegadas;

Ÿ

Visualização de multicanais.

Ÿ

Visualização de multicanais.

Ÿ

Portátil - com alça incorporada ao Monitor;

Ÿ

Portátil - com alça incorporada ao Monitor;

Ÿ

Comunicação em rede e com a central de
monitorização;

Ÿ

Comunicação em rede e com a central de
monitorização;

Ÿ

Visualização com número grandes na tela;

Ÿ

Interface Oxicardiorespirograma;

Ÿ

Interface Oxicardiorespirograma;

Ÿ

Uso adulto, pediátrico e neonatal;

Ÿ

Uso adulto, pediátrico e neonatal;

Ÿ

Ÿ

Opcionais: PI (2 canais), Capnograﬁa e impressora
térmica.

Opcionais: PI (2 canais), Capnograﬁa e impressora
térmica.

CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO
Ÿ Monitorização de até 64 leitos;
Ÿ Análises estatísticas;
Ÿ Disparo de medição de PNI pela central;
Ÿ Full disclosure - gravação de até 72 horas de curvas dos

64 canais possíveis;
Ÿ Comunicação integral com toda a linha de monitores

modulares CMOS DRAKE.
Disponível em breve.
Toda a linha de monitores CMOS DRAKE comunica com
todas as centrais de monitorização via protocolo Hl7.

PODEROSA SOLUÇÃO PARA
CONVERGÊNCIA DE DADOS

