
DX 2023

O DX 2023 é um Monitor de Sinais Vitais 
Modular com Vídeo Interno, destinado a 
ambientes hospitalares para monitoração 
dos sinais vitais de pacientes adultos, pediá-
tricos e neonatos.

Possui uma tela de Apoio Clínico desenvolvi-
da para fornecer informações importantes 
de suporte ao operador sem interferir na 
tela principal de monitoração.

Principais características

• Tela de Apoio Clínico com informações de
   suporte ao operador como mensagens,
   lembretes fixos e nome do paciente,
   também auxiliando na humanização do
   ambiente hospitalar. 
• Alta flexibilidade na monitoração dos
   diversos parâmetros fisiológicos, através
   da configuração pelo usuário. 

• Apresentação das curvas e
   parâmetros em Vídeo LCD Colorido
   de Matriz Ativa. 
• Ajuda na tela através do menu ou
   através da tela de apoio clínico com
   mensagens mais completas, sem
   abreviações e sem interferir na tela
   principal de monitoração. 
• Comunicação HL7. 
• Facilidade de operação através de
   controles na tela. 
• Calculadora para auxílio em possíveis
   cálculos. 
• Configuração automática através da
   inserção/retirada do(s) módulo(s)
   de expansão. 
• Utilização de pen drive para

   atualizações de software ou ainda
   para gravação das informações do
   paciente e/ou monitor. 
• Possibilidade de integração com Central de
   Monitorização Fisiológica. 
• Possibilidade de impressão através de
   impressora ou Registrador Térmico
   (opcionais). 
• Evolução dos parâmetros em formatos
   gráfico e numérico. 
• Possibilidade de visualização de mini disclosure,
   permitindo ao usuário analisar o sinal de ECG
   e/ou outras curvas. 
• Alarmes sonoros e visuais. 
• Possibilidade de acesso remoto às
   informações do paciente (opcional). 
• Controles através de diversos dispositivos,
   tais como teclado, botão rotacional e/ou
   tela sensível ao toque (opcional) facilitando
   a programação. 
• Módulo de bateria recarregável tornando-o
   independente da disponibilidade de energia
   da rede elétrica (opcional).
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Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

MONITOR DE SINAIS VITAIS MODULAR
COM VÍDEO INTERNO

DX 2023

Módulos internos

• Análise de Arritmia e Segmento ST (opcional)
• Eletrocardiograma - ECG 7D (12D opcional)
• Oximetria – SpO2
• Pressão Não Invasiva – NIBP
• Respiração
• Temperatura (2 canais)

Módulos externos (opcionais)

• Analisador de Agentes Anestésicos
• Capnografia (Main/Side/MicroStream®)
• Comunicação
• Débito Cardíaco
• Eletroencefalografia
• Fração Inspirada de Oxigênio
• Índice Bispectral – BIS®

• Pressão Invasiva (IBP)
• Pressão Invasiva com ∆PP (IBP Plus)
• Registrador Térmico
• Ventilação

Especificações gerais

Dimensões
330 x 340 x 230 mm (alt x larg x prof)

Peso
6 kg (sem os módulos externos)

Alimentação
Rede Elétrica: 100 – 240 VAC
Freqüência: 50/60 Hz
Potência da Fonte: 240 VA
Bateria recarregável (opcional)

Tela do Vídeo
Tipo de Display: TFT/LCD colorido
Tamanho da tela: 12” (diagonal) + tela de 
apoio clinico

Características adicionais
Alça para transporte
Espaço para arte
Controle automático de brilho
Diferentes modos de tela
Teclas de acesso rápido




