Sistema de monitoração compacto, confiável e transportável
Monitoração de Pacientes de Média e Alta Acuidade
Os monitores VITA 500 series são indicados
para pacientes de média e alta acuidade e que
precisam de um monitoramento confiável,
mesmo durante o transporte.

Tela touchscreen
de 10.4” ou 12.1”
Múltiplas visualizações de tela
e teclas de atalho configuráveis

Alça para maca

series
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Monitor VITA 500

Sistema de monitoração compacto, confiável e transportável
Parâmetros básicos:
•
•
•
•
•
•

Durante os atendimentos emergenciais ou durante o transporte interno e externo de
pacientes críticos, a qualidade do sinal vital e o manuseio do equipamento realmente importa.
Os monitores VITA 500 foram desenvolvidos para essa finalidade.

ECG 3/5 vias
SpO2
Respiração
Pressão Não Invasiva
2 Canais de Temperatura
Frequência de Pulso

Parâmetros opcionais:
• ECG 12 derivações
• 2 Canais de Pressão Invasiva
• Capnografia
Sidestream (baixo fluxo) / Mainstream
• Débito Cardíaco
• Analisador de Gases
• Registrador Térmico
• Rede Wireless
• SpO2 Nellcor®
• Touchscreen

Principais características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leve e Compacto

Fácil conexão
HL7 / HIS

Comunicação HL7 / HIS Bidirecional
Tela TFT LCD 12.1” (VITA 500a) e 10.4’’ (VITA 500e)
Interface amigável com teclas de atalho
Visualização de até 13 formas de onda
Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares
de até 120 horas com intervalos configuráveis
Alta precisão e confiabilidade
Visualização leito-a-leito
Arquitetura Interna Modular
Alça retrátil para transporte manual ou fixação em macas

Alça flexível e retrátil para
suporte em diferentes
macas e camas hospitalares

Conexão bidirecional com
Central de Monitoramento
Clique aqui

Múltiplas visualizações de tela
e com teclas de atalho
customizáveis

Graças a seu design e
parâmetros, o VITA 500 é a
solução mais adequada para
pacientes em transporte

Visualização Leito a leito
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