
‘‘Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, 
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas‘’

Pedro, 4:10

CARDIOVERSOR
BIFÁSICO

Completo, 
compacto 
e versátil.

Pronto para 
qualquer 

emergência.



DIFERENCIAIS CARDIOVERSOR VIVO

SOFTWARE PARA 

DROGAS, INTUBAÇÃO 

E VENTILAÇÃO

SISTEMA LAPTOP

para visualização da tela
Permite diversos ângulos 

DIMENSÕES REDUZIDAS

COMPACTO E RESISTENTE

26cm

2
5

cm

LEVE

APROX.

  4,3 kg

LCD
COLORIDO

7''

ECG

cabo ecg 5 vias

INTERCAMBIÁVEIS
Adulto/Infantil

PÁS EXTERNAS

ALÇA INCORPORADA
PARA TRANSPORTE 

BORNES DE DISPARO
para teste de entrega de choque

27cm



CARDIOVERSOR
BIFÁSICO

MARCAPASSO 

EXTERNO

PARÂMETROS MONITORADOS OPCIONAIS

ENTRADA 12VDC
P/ UTI MÓVEL

IMPRESSÃO

TÉRMICA

MODO

DEA

NÃO-INVASIVA
PNI-PRESSÃO

(Tecnologia Par-medizin)

Ÿ Oximetria de Pulso 

Ÿ Pressão Não Invasiva 
(Tecnologia Par-medizin)

Ÿ Modo DEA - Desfibrilador 
Externo Automático

Ÿ Marcapasso Externo Não 
Invasivo

Ÿ Capnografia (Tecnologia 
Respironics)

Ÿ Impressora Térmica

Ÿ Transferência de dados

CAPNOGRAFIA

(Tecnologia Respironics)

OXÍMETRO 
DE PULSO



Microprocessado, leve e portátil, o VIVO foi desenvolvido para monitorização de sinais vitais, cardioversão e 

desfibrilação. Suas pás intercambiáveis, com sistema inteligente e seguro, permitem adaptação a qualquer 

paciente (adulto e infantil). E seus parâmetros de monitorização modulares, permitem versatilidade para 

adequar a configuração de acordo com a necessidade de cada ambiente, se adaptando a hospitais, clínicas, 

UTIs móveis, entre outros. 

CARDIOVERSOR

BIFÁSICO

ACESSÓRIOS EXTRAS OPCIONAIS

SUPORTE P/ 
UTI MÓVEL

SUPORTE P/MACA

BOLSAS DEDICADA 
PARA TRANSPORTE
 

Resistente à água
Confeccionada em cordura (400)

Aloja todos os acessórios.

PÁS INVASIVAS
Adulto/Pediátrica 

com botão de descarga

NÍVEIS DOS ALARMES 

AJUSTÁVEIS
e tecla de silenciamento 

de alarme por 02 minutos



Alto grau de proteção contra penetração de resíduos 
líquidos e sólidos (água, soro, sangue, poeira e partículas 
sólidas), testado pela Norma IEC60529. 

GRAU DE PROTEÇÃO IP44

MAIOR VIDA ÚTIL PARA O EQUIPAMENTO

SOFTWARE P/  VENTILAÇÃO/INTUBAÇÃO

SOFTWARE PARA REGISTRO DE DROGAS

DESFIBRILAÇÃO

Forma de onda bifásica exponencial truncada com 

carga de 1 a 200 joules (opcionais de 1 a 270, 1 a 360 ou 

outra configuração de energia desejada pelo usuário). 

Instruções de operação no próprio display. Entrada única 

para desfibrilação.

CARDIOVERSÃO

Choque sincronizado acionado através 

de botão de fácil acesso no painel.

ELETROCARDIOGRAMA-ECG

 

Ÿ Até 12 derivações (DI, DII, DIII,  aVL, aVR, aVF e V1 a V6), 

através de cabo de ECG de 05 vias. 

Ÿ Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás 

adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás 

reutilizáveis do desfibrilador e através do cabo de 

paciente do ECG.

Ÿ Frequência cardíaca: 0 até 300 bpm.

Ÿ Exatidão de 01 BPM, com apresentação numérica.

Ÿ Sensibilidade (etapa de amplificação do ECG): 

05,10,15,20,30,40mm/mv, filtro de linha de 60hz e 

rejeição em modo comum maior que 90dB.

Ÿ Alarmes visuais e sonoros com ajuste digital: Eletrodo 

solto, assistolia, taquicardia, bradicardia e fibrilação.

Ÿ Pertmite adaptação de velocidade e amplitude da curva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSÃO DE SÉRIE

Seleção e disparo do choque feitos tanto por meio 

dos botões seletores das pás de choque, como pelos 

botões de fácil acesso do painel frontal.  

Possibilita ao usuário realizar testes de carga e descarga 

de forma automática com opção de impressão do laudo 

de forma automática. 

Praticidade com resultados clínicos superiores

SUPORTE DE FÁCIL ENCAIXE 
PARA FIXAÇÃO DAS PÁS

conectores dos cabos na parte 
traseira, para melhor ergonomia 

e segurança, evitando 
desconexões acidentais

AUTOTESTE AUTOMÁTICO



No modo DEA, a análise e diagnóstico do ECG do paciente é feita de 

forma automática para identificação e tratamento de arritmias 

chocáveis. O usuário é orientado em todos os passos do atendimento.

Opcional: Eletrodos infantis.

MODO DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO MARCAPASSO EXTERNO

Ÿ Marcapasso externo transtorácico não-invasivo e multiprogramável 

para os modos de Demanda, Assíncrono (fixo) e Emergência. 

Ÿ Controle do processo de estimulação por meio do painel exclusivo 

dedicado ao marcapasso. 

Ÿ Captação de ECG e saída de estimulação através das pás adesivas 

descartáveis. 

Ÿ A aplicação do pulsos de estimulação pode ser visualizada por um 

LED no painel com transmissão contínua das informações (amplitude, 

largura, frequência e modo) no display.

Ÿ Modos de operação: VOO, VVI e Emergência.

Ÿ Corrente de estimulação: 200 mA (sem carga conectada) e 0mA 

(desligado).

Ÿ Frequência de estimulação: 30ppm a 200ppm, de 1 em 1 ppm.

Ÿ Amplitude de Pulso: 0mA a 200mA, de 1 em 1 mA.

Ÿ Largura de Pulso: 0ms a 50ms, de 1 em 1ms.

Ÿ Emergência: VOO 70 pmm - 100 mA 20ms.

Ÿ Opcional: Eletrodo Infantil.

Ÿ As especificações de frequência, amplitude e largura de pulso podem 

ser alteradas de acordo com solicitação do usuário.

Ÿ COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, indicação de valores da saturação 

de oxigênio e frequência de pulso, mostrados no display em números, 

porcentagem e pulso/minuto. 

Ÿ Amplitude de onda plestismográfica ajustada na tela. 

Ÿ Boa resposta mesmo em baixas perfusões.

Ÿ Completo sistema de alarmes audiovisuais reguláveis de forma 

independente no nível SPO2, através do tom do sinal do pulso: baixa e 

alta SPO2; baixa e alta pulsação (bradicardia e taquicardia); pulso não 

detectado; procurando pulso  e sensor desconectado. 

Ÿ Alta eficiência com precisão de 3% para faixa de amostragem de 

70 a 100% (aprox.). 

Ÿ A precisão da saturação aferida é indeterminada, quando o nível de 

oxigênio no sangue está entre 0% e 69%.

Ÿ Opcionais: sensor SPO2 infantil clip, universal Y e de orelha.

OXIMETRIA DE PULSO – SPO2

IMPRESSORA TÉRMICA

Ÿ IMPRESSORA DE ALTA RESOLUÇÃO em papel termossensível com 

opção de registro automático e manual.

Ÿ Possibilita impressão automática no contato das pás e no teste de 

disparo.

Ÿ Possibilita registros manuais independentes de cardioversão pelas 

pás, tais como: data, hora, impedância, frequência cardíaca, nível de 

energia selecionada na desfibrilação , impedância, desfibrilação 

sincronizada, acionamento do alarme, derivação, amplitude do ECG, 

etc.

Ÿ Papel termossensível de 50mm (largura) x 20m (comprimento).

Ÿ Velocidade de impressão de 12,5-25-50mm/seg.

CAPNOGRAFIA – ETCO2

Ÿ Detecta o CO2 expirado e pode ser feita através de sensores tipo 

‘Sidestream’ e ‘Mainstream’. Por padrão, o equipamento acompanha o 

sensor ‘Sidestream’ com cânula nasal adulto.

Ÿ Sensor miniaturizado com auto calibração, que dispensa o uso de 

gases específicos para calibração periódica.  

Ÿ Curva de CO2 expirado, valor de Co2 expirado, mínimo inspirado de 

Co2 e frequência respiratória, mostrados continuamente na tela.

Ÿ Opcional: cânula nasal infaltil e adaptador para tubo.

TECNOLOGIA RESPIRONICS/PHILIPS (USA)

T

PRESSÃO NÃO INVASIVA – PNI

Ÿ Medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e média pelo método 

oscilométrico com apresentação dos dados simultâneos na tela.

Ÿ Modo de operação manual (através da tecla de acesso rápido) e 

automático (programável de 01 a 120 minutos).

Ÿ Zero automático antes de cada medida.

Ÿ Alarmes sonoros e visuais programáveis com 03 níveis de prioridade 

para pressão arterial (mínima, média e máxima) e frequência cardíaca. 

Ÿ Faixa de medida da pressão arterial: até 300 NMhG.

Ÿ Faixa de medida da frequência cardíaca: de 30 BPM a 300 BPM.

Ÿ Opcionais: Braçadeira e manguito/mangueira infantil, neonatal e 

obeso.

TECNOLOGIA PAR-MEDIZIN (ALEMANHA)

CARACTERÍSTICA DOS PARÂMETROS M ONITORADOS OPCIONAIS

As melhores tecnologias do mundo incorporadas a todas as vantagens da 
tecnologia de uma indústria nacional pioneira com mais de 30 anos de mercado

MENSAGENS E COMANDOS 
POR VOZ, TEXTO E ANIMAÇÕES 

NO DISPLAY COLORIDO



REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Para mais detalhes técnicos consulte o manual do equipamento.

Ÿ Iso 9001: 2008
Ÿ Iso 13485: 2004
Ÿ Registro no Ministério da Saúde nº 80058130015

Ÿ Normas aplicáveis INMETRO:
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-30; IEC 60601-4-49, IE 

C60601-1-8, IEC 60601-1-6, IEC 62366, ISO 14971, Índice de proteção IP44 (IEC60529).

Display de LCD (cristal líquido) colorido de alta definição de 7’’.  

OPCIONAL: 8,4’’ touch screen.

Sistema Laptop: Sistema mecânico que permite o uso com mais facilidade e 

ergonomia em diversos ângulos para visualização da tela. 

ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO:

Versão 200 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 

40, 45, 50, joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna 

adulta (pá interna) e de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200 

joules para desfibrilação adulta (pá externa).

Versão 270 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 

40, 45, 50, joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna 

adulta (pá interna) e de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 

270, joules para desfibrilação adulta (pá externa).

Versão 360 joules: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,15, 20, 25, 30, 

40, 45, 50, joules para desfibrilação infantil (pá externa) e interna 

adulta (pá interna) de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180, 200, 270, 

360, joules para desfibrilação adulta (pá externa).

Alça para transporte integrada ao equipamento, com possibilidade de 

utilização independentemente da bolsa de transporte.

Adaptável a qualquer paciente através do sistema de segurança inteligente, 

que limita a carga para 50 joules para uso pediátrico/neonatal.

Pás externas intercambiáveis para uso adulto e infantil com suporte para 

pás, através de sistema de fixação por pressão. 

Opcionais: Pás invasivas (adulto, infantil, pediátrica); Pás 

descartáveis (adulto e infantil) para marcapasso, DEA, monitoração e 

desfibrilação.

Seleção do nível de carga pela tecla da PÁ “APEX”; carga realizada pela 

tecla da PÁ “STERNUM”; e disparo pelas pás, acionando ambas as 

teclas das pás, simultaneamente. Essas funções também podem 

ser realizadas pelas teclas do painel. 

Segurança: a utilização dos eletrodos reutilizáveis (pás permanentes 

adulto/infantil) requer ativação simultânea dos dois botões (um em 

cada pá) para prevenir o risco de choques acidentais.

Monitorização  e indicação do contato das pás no tórax do paciente, por 

Bargraph e em texto no display informando a qualidade de contato; 

e nas próprias pás de choque por leds.

Análise da impedância torácica do paciente, que aumenta a eficácia na 

desfibrilação e reduz o risco de injúrias cardíacas.

No “MODO SINCRONIZADO”, realiza disparo sincronizado com complexo 

QRS, com tempo de entrega de energia <200ms.

Tempo de carga:  menor que 5 segundos para 200 joules e menor que 10 

segundos para 360 joules. (obs: válido para o equipamento 

alimentado pela rede elétrica, ou pela bateria plenamente carregada 

e em perfeito estado.) Esse tempo de carga e a configuração de 

energia (entre 200 a 360 joules) podem ser ajustados previamente 

na fábrica a critério do cliente. 

Tempo máximo de retardo para estabilização de sinal: 05 segundos após 

conexão ideal, do sensor ao paciente.

Carga anulada automaticamente após 30 segundos, se não houver disparo. 

Ou no modo manual, através da tecla ANULA. A informação 

CANCELADA aparecerá no display.

Indicação clara das fases: carregando/pronto, descarregando/desarmando.

Exibe no display todos os parâmetros de programação, indicador de bip, 

status de bateria, relógio, cronômetro (contador de segundos), data, 

contador de choques, indica o modo e o valor da carga, entre outras 

informações sobre o equipamentos e os parâmetros monitorados.

Realiza autoteste diagnóstico ao ser ligado e possibilita ao usuário realizar 

testes de carga e descarga de forma automática com opção de 

impressão do laudo de forma automática. 

Idioma: Português. Opcional: Inglês e Espanhol.

Sequência de disparo no modo automático: 150J, 200J e 200J. 

Detecção de pulso de marcapasso.

Bateria Lithium Polímero recarregável de fácil substituição com carregador 

interno gerenciável, com capacidade para até 220 choques.

Opcional: Bateria Lithium-Ion 7000 mAh / 16,8 VDC recarregável 

com SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO (5 segundos para a troca) com 

carregador interno gerenciável e capacidade de 300 choques em 

200 Joules.    

Monitoramento de aproximadamente 10 horas, com bateria de 7000 mAh / 

16,8 VDC em plena carga. Tempo de recarga de até 04 horas.

Conexão USB para comunicação com microcomputador para transferência 

de dados da memória. Permite a leitura posterior do traçado de ECG 

através de software próprio. (OPCIONAL).

Memória interna de aprox. 2GB para o registro do ECG contínuo, eventos 

críticos e procedimentos realizados, incluindo curva, data e hora. 

Conexão com entrada para UTI Móvel – 12 VDC (OPCIONAL).

Alimentação: 100 a 240 VAC – 50/60H automático.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP44 (contra penetração de resíduos sólidos e líquidos).

Peso: Aproximadamente 4,3 kg, incluindo os acessórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



www.cmosdra ke.com. br

(31) 3547-3969

CENTRAL DE VENDAS, 

LOCAÇÃ  O    E LICITAÇÃO

vendas@cmosdrake.com.br

comercial@cmosdrake.com.br

Cmos
VIVER

Cmos
VIVER

FAÇA PARTE DESTA HISTÓRIA !

PROFISSIONALISMO

PRESENÇA DE

DEUS

RESPEITO

INOVAÇÃO
VALORES 

VIDA
CUIDADO

SUPERAÇÃO

TECNOLOGIA
DE PONTA
SUPORTE


