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 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO
 ANEXO   II

Item Quantidade Unid Preço Unit. MáximoMarcaEspecificação1 1,000 UN     Desfibrilador Externo Automático (DEA) - Bifásico:   - Forma de Onda: __________ Total Preço Máximo15.000,0000 15.000,0000Bifásico, com compensação de voltagem e duração para a impedância do   paciente; - Proteção elétrica: entrada protegida contra impulsos de alta   voltagem do desfibrilador de acordo com a norma IEC 60601-1; - Classificação de Segurança: equipamento alimentado internamente. IEC 60601-  1; Classe III - Frequência Cardíaca: 20 para 300 BPM em exibição digital;   - Possibilitar aplicação de choques em pacientes pediátricos e neonatos.   - Exibição do ECG: a informação do ECG é recebida das pás de terapia   aplicadas às posições - Anterolateral ou Anteroposterior, e do cabo ECG   de 03 vias em Derivação II; - Possibilitar monitoramento do paciente com     cabo 03 vias de ECG. - Orientação de voz e mensagens. - Tela de LCD, grande para fácil visualização, com exibição de imagens indicativas das posições para colocação dos eletrodos e também do cabo de ECG, de no mínimo   4,7 x 3,5 polegadas. - Indicador de capacidade da bateria: Indicador   segmentado que demonstra a capacidade da bateria; - Indicador de   Manutenção: Exige a necessidade de assistência técnica quando exibido; - Relatório: ECG contínuo. Sumário dos eventos críticos de ressuscitação e as formas de onda ECG associadas. Relatório de marcações de tempo refletindo   as atividades do operador e do aparelho. - Relatório de atividades dos   autotestes; - Comunicação: Transferência de dados sem fio para um     computador pessoal; - Choque configurável de 150J a 360J - Deve possuir mecanismo de segurança rápido para desarmar/descarga interna do choque, em   caso de não acionamento do botão de choque, de no máximo 15 segundos. - Bateria de Lítio, não recarregável, Com capacidade mínima de 400 descargas/  choques de 200 Joules, sem a necessidade de troca de baterias. - 
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  Indicador de carga na própria bateria. - Resistente a condições ambientais: Impacto, Queda, Vibração, Umidade Relativa, - Poeira / Água,     etc; Mínimo aceitável IP 55. Modo DEA: - Sistema de Análise de ECG que avisa se um choque for apropriado, atende o critério de identificação de ritmo especificado na DF80 e IEC 60601-2-4. No modo DEA, o aparelho somente permite a aplicação do choque se o sistema SAS recomendar a desfibrilação;   - Sequência de energia: Múltiplos níveis, configuráveis de 150 a 360     joules. Modo ECG - Mostrador de ECG paciente: Fornece a exibição do ECG   não diagnóstico do ritmo cardíaco do paciente. - Acessórios que   acompanham o equipamento: o 02 (dois) Par de eletrodos descartável,   autocolante uso adulto para desfibrilação; o 01 (Uma) Bateria de Lítio     não recarregável; o 01 (Uma) Bolsa de transporte; o 01 (Um) Manual de     instruções de operação; o 01 (Um) Cabo ECG 03 vias  - Indispensável apresentação de catálogo do produto e registro ANVISA, juntamente com a proposta de valores. (99-01-4388) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 15.000,0000


