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Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

MOniTOR DX 2021 PORTáTil 

Módulos Pré-Configuráveis:
Análise de arritmia e segmento ST
Eletrocardiograma
Oximetria
Pressão não invasiva
Respiração
Temperatura 

Módulos Externos (opcionais):
Analisador de Agentes Anestésicos
Capnografia
Comunicação
Débito Cardíaco
Eletroencefalografia
Fração inspirada de Oxigênio
Índice Bispectral - BiS®

Pressão invasiva
Registrador Térmico
Ventilação

Especificações gerais:
• Dimensões:
 265 x 275 x 180 mm (alt x larg x prof)
• Peso: 3,7 kg (sem os módulos externos)
• Alimentação: 
 Rede Elétrica: 100 a 240 VCA (automática) 
 Freqüência: 50/60 Hz; 240 VA
 Bateria Recarregável (opcional)
• Monitor interno:
 Tipo: Cristal líquido Colorido de Matriz
 Ativa TFT
 Tamanho da tela: 10,4” (diagonal)
 Resolução: 800 x 600 pontos

M
n

P
1
0
C
0
B

1
1
/

2
0
0
7

Principais características:
• Tela de cristal líquido de alta resolução e 

visibilidade
• integração de informações e curvas na 

mesma tela
• Controle automático de brilho
• integração com central de monitorização/ 

rede de monitores
• interface com outros equipamentos (venti-

ladores, bombas de infusão, monitores de 
débito cardíaco contínuo, etc.)

• interfaces e configurações específicas para 
cada ambiente (Terapia intensiva, Centro 
Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) 
e paciente (neonato, pediátrico e adulto)

• Teclas de acesso rápido (disparo da medição 
de pressão não invasiva, congelamento de 
traçados, etc.)

• Diferentes formas para visualizar curvas e 
valores numéricos dos parâmetros de acor-
do com a necessidade de cada usuário

• Botão rotacional que facilita navegação nos 
fichários

• Alarmes áudio visuais
• Monitor leve e compacto que pode ser
 facilmente transportado
• Alça para transporte
• Além dos parâmetros internos (pré-configu-

rados), pode-se colocar até dois módulos adi-
cionais sem a necessidade de rack extensor

• Espaço para arte, promovendo humaniza-
ção e harmonização do ambiente

Características opcionais:
• interligação a rede de dados sem fio (wireless)
• Recebe e transmite dados do paciente (Hl7)
• Acessa um leito por meio de computadores 

remotos
• integração com prontuário eletrônico
• interface infravermelho para comunicação 

remota sem fio
• Conexão com leitor de código de barras
• Acesso por meio de internet e/ou intranet



MOniTOR DX 2021.
O Monitor DX 2021 pode ser 

transportado para todos os     

lugares. Ele é um peso leve. Mas 

é só ligar para perceber a sua 

excepcional visualização de curvas 

e parâmetros. Sua arquitetura 

modular permite configurá-lo 

com uma gama de parâmetros       

fisiológicos para uso em transpor-

te de pacientes e cuidados críticos ou anestésicos (adulto, pediátrico 

ou neonato).

O Monitor DX 2021 tem um design 

surpreendente. E mais do que isso, 

é um projeto inteligente, mostrando 

esta inteligência inclusive no peso. 

Com apenas 3,7 kg, sem módulos 

externos, você terá um monitor

de grande

performance.

Venha conhecê-

lo de perto. Pegue, experimente, levante, trans-

porte e descubra como ele é leve.

E leve-o ...



O PORTáTil DA DiXTAl.

Um dos conceitos mais inovadores

no Monitor DX 2021 é a união

da tecnologia,da sensualidade e da arte, 

presente nas reproduções de artistas 

famosos que decoram o equipamento. 


