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SOLUÇÕES PARA CUIDADOS DE 
SAÚDE PRIMÁRIOS
O seu consultório precisa de  
parceiros para o ajudar:
•  A realizar exames mais  

abrangentes de forma mais rápida 
•  A diagnosticar e a gerir melhor  

doenças crónicas
• A melhorar os resultados financeiros

Na Hill-Rom, estamos focados em auxiliar os sistemas de saúde, hospitais e consultórios médicos, bem 

como as instalações dos cuidados intensivos a enfrentar os mais urgentes desafios com os quais lidam 

diariamente.

O nosso portfólio de soluções em cinco áreas principais–mobilidade avançada; cuidados e prevenção 

de feridas; diagnósticos e monitorização de pacientes; segurança e eficiência cirúrgicas; e saúde 

respiratória–melhoram os resultados clínicos e económicos e garantem aos cuidadores presentes em 

mais de 100 países o acesso aos produtos de que necessitam para proteger os pacientes, acelerar a 

sua recuperação e gerir as condições.

Ajudamos as pessoas a receber melhores 
cuidados de saúde dentro e fora do hospital
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SOLUÇÕES PARA HOSPITAIS
Somos um parceiro para ajudar:
• A auxiliar os seus profissionais de saúde 
• A detetar alterações fisiológicas do paciente de forma mais rápida
• A melhorar os resultados financeiros
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A revolucionar o rastreio visual 
em crianças
O Spot Vision Screener apresentou 
melhores taxas de conclusão do rastreio 
visual em crianças de 3 anos de idade, 
comparativamente ao rastreio com base 
em optótipos. 87% das crianças com 3 anos 
de idade concluíram o exame com o Spot 
enquanto apenas 40% concluíram o exame 
com um optótipo.

Fonte: Estudo PPOC Boston, 2015

SAÚDE DA VISÃO

Rastreio visual
SAÚDE DA VISÃO

Spot™ Vision Screener
Um equipamento portátil concebido para auxiliar os utilizadores a detetar 
problemas oculares de forma rápida e precisa em pacientes desde os 6 meses 
até à idade adulta. 

>  Fácil de utilizar e de implementar com formação mínima do utilizador
>  Examina os olhos em simultâneo a partir de uma distância de segurança

de 1 metro
> O ecrã tátil permite a ativação através do toque e um funcionamento simples
>  Com autonomia suficiente para multiplos eventos de rastreio
>  97% de sucesso na obtenção de resultados em triagem de doentes

de difícil diagnóstico
>  Utiliza luzes e sons para ajudar facilitar o exame em crianças
>  Rastreio automatizado que proporciona resultados completos, objetivos e de fácil

compreensão
>  Impressão e exportação de dados sem fios/WiFi®
>  Os resultados podem ser enviados diretamente para o registo médico eletrónico (RME)
>  Importação e exportação de dados e definições através da porta USB

VS100S-2  Spot Vision Screener, fonte e cabo de alimentação UE, correia para pulso e bolsa de transporte
106144  Bolsa de transporte para o Spot Vision Screener 
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HOJE FUTURO

O Spot deteta com precisão a potencial indicação dos seguintes 
problemas comuns de visão:

Erros de refração 
- Miopia (visão ao perto)
- Hipermetropia (visão ao longe)
- Astigmatismo (visão desfocada)

Precursores de ambliopia
- Anisometropia (desigualdade de poder refrativo)
- Estrabismo (desalinhamento ocular)
Anormalidades da pupila
- Anisocoria (variações de tamanho da pupila)

Fornecemos soluções simples e acessíveis 

para ajudar a erradicar as principais causas 

da cegueira evitável.

Relatório do paciente personalizado

Relatório de etiquetas impressas

Microsite do 
Spot Vision Screener

PediaVision is a registered trademark of PediaVision Holdings, LLC. The Spot logo and information in this report are the trademarks and property of PediaVision Holdings, LLC. Copyright ©2012 by PediaVision Holdings, LLC. All rights reserved.  

Vision screening does not replace 
a complete eye examination by 
an ophthalmologist or optometrist. 

P O T E N T I A L  C O N D I T I O N

L E F T   E Y ER I G H T   E Y E

Vision screening should be conducted regularly as eyes may change over time.
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Oftalmoscópio PanOptic™
O revolucionário PanOptic permite a fácil entrada no olho, juntamente com um  
amplo campo de visão, para observar mais facilmente sinais e sintomas  
de hipertensão, retinopatia diabética e papiledema.

> Ótica axial PointSource™ patenteada
>  Área de visualização do fundo ocular 25 vezes mais ampla numa pupila não dilatada, 

comparativamente aos oftalmoscópios normais
> Campo de visão de 25° vs o campo de visão padrão de 5°
> Foco variável de -20 a +20 dioptrias
>  Disponível com lâmpada LED SureColor™ (mais informações disponíveis na página 11) 

ou lâmpada de halogéneo HPX® (xénon de alta pressão)
> Entrada rápida e fácil em pupilas não dilatadas
>  Maior distância de trabalho para aumento do conforto tanto para o profissional como para 

o paciente
>  Captura rápida de imagens do fundo ocular no seu iPhone® com o iExaminer® da Welch Allyn

11810-CE  Oftalmoscópio PanOptic (apenas cabeça)
11820-CE  Oftalmoscópio PanOptic com filtro azul cobalto e lentes para a córnea (apenas cabeça)
11820-L  Oftalmoscópio PanOptic LED com filtro azul cobalto e lentes para a córnea (apenas cabeça)
11840-A6  Adaptador iExaminer para iPhone 6 e 6S*
11840-A6P  Adaptador iExaminer para iPhone 6 Plus*
* Aplicação iExaminer disponível na Apple Store®. Telemóvel não incluído.

26 %

PanOptic com 
punho de iões 

de lítio

PanOptic com punho de 
iões de lítio, iExaminer 

e iPhone

Oftalmoscópios
EXAME FÍSICO

Ferramentas para fornecimento de 

diagnóstico médico e auxílio na realização 

de exames físicos de forma eficaz para 

a deteção precoce de complicações no 

paciente. 

EXAME FÍSICO

DISPONÍVEL COM 

11820-CE

Abertura 
micro

Aberturas e filtros:

Abertura 
pequena

Abertura 
grande

Abertura em 
fenda

Abertura de 
semicírculo 
(modelos 11810)

Filtro "red-free" Filtro azul cobalto 
(modelos 11820)
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Oftalmoscópio PanOpticOftalmoscópio convencional 

A ótica Axial PointSource™ permite uma entrada fácil e rápida em pupilas pequenas e não dilatadas.

Uma área de visualização 25 vezes maior e uma ampliação 26% superior aos otoscópios tradicionais
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Oftalmoscópio coaxial de 3,5 V 
O sistema de visão coaxial patenteado da Welch Allyn facilita a oftalmoscopia 
permitindo uma entrada mais fácil no olho, um maior campo de visão e reflexo reduzido 
comparativamente aos oftalmoscópios convencionais. 

>  A ótica coaxial produz um foco sem sombras, para uma entrada mais fácil em pupilas não 
dilatadas, e um campo de visão mais amplo comparativamente aos oftalmoscópios convencionais

> 18 combinações exclusivas de abertura/filtro para uma maior versatilidade
>  28 lentes de foco com uma amplitude de -25 a +40 dioptrias
>  Disponível com lâmpada LED SureColor (mais informações disponíveis na página 11) ou lâmpada 

de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)

11720 Oftalmoscópio coaxial de 3,5 V com lâmpada de halogéneo HPX (apenas cabeça)
11720-L Oftalmoscópio coaxial de 3,5 V com lâmpada LED SureColor (apenas cabeça)

Oftalmoscópios e retinoscópio
EXAME FÍSICO

DISPONÍVEL COM 

11720

Retinoscópio Elite®
Torna as refrações mais fáceis do que nunca ao produzir fendas mais brilhantes e nítidas.

>  Brilho 2,8 vezes maior e qualidade superior da fenda em comparação com retinoscópios padrão
>  É possível utilizar a mesma cabeça com lâmpada de fenda ou de linha
>  A qualidade superior da fenda permite refrações fáceis e rápidas, mesmo em pacientes com pupilas pequenas
>  O filtro de polarização linear cruzado elimina reflexos incómodos das lentes de teste, ajudando-o a realizar 

um exame mais preciso
>  A manga de foco externa melhora o conforto e o manuseamento
>  A ótica selada mantém as lentes mais limpas para exames mais eficazes
>  Encaixa em todas as fontes de alimentação de 3,5 V da Welch Allyn

18245 Cabeça de retinoscópio Elite com lâmpada de fenda
18300 Cabeça de retinoscópio Elite com lâmpada de ponto
18250 Conjunto de placas de fixação para retinoscópios (Qtd. 4)

18245

Placas de fixação opcionais

Oftalmoscópio Coaxial-Plus Prestige™ 
A ótica Coaxial-Plus patenteada permite a fácil entrada em pupilas não dilatadas para 
facilitar o diagnóstico, enquanto duas seleções de filtro fornecem níveis de iluminação 
ideais para a entrada em olhos saudáveis e em olhos com cataratas. 

>  Permite a fácil entrada em pupilas não dilatadas através do filamento preciso da lâmpada e do 
alinhamento ótico

>  18 combinações exclusivas de abertura/filtro para uma maior versatilidade
>  As 68 lentes fornecem uma extensa gama de foco para a resolução ideal (+38 a -30)
>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
> Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)

11735 Oftalmoscópio Prestige Coaxial-Plus com lâmpada de halogéneo HPX (apenas cabeça)
04900-LED Lâmpada LED SureColor para oftalmoscópios ref. 11720, 11730 e 11735 

OPCIONAL

11735



Computador 
não incluído

Digital MacroView com 
punho de iões de lítio

Otoscópio Digital MacroView™
Veja. Partilhe. Guarde. Proporciona imagens nítidas, ao vivo e fixas do canal auditivo e da membrana do tímpano. 

>  Área de visualização da membrana do tímpano e tecidos circundantes quase três vezes  
superior em relação aos otoscópios convencionais

>   A roda de focagem ajustável (de 4 a 140 mm) ajuda a adaptar o dispositivo a 
comprimentos variáveis do canal auditivo e permite aumentar ou diminuir o zoom 
para ajustar a visão e proporcionar um exame mais confortável (nomeadamente a 
profissionais de saúde com hipermetropia)

> Entrada de insuflação para otoscopia pneumática
>  Permite-lhe guardar imagens digitais nos registos dos pacientes para uma melhor 

documentação dos resultados dos exames
> Não é necessária uma compra adicional de software
>  Proporciona-lhe uma excelente ajuda de formação para fins educativos
>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
>  Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)

23920  Cabeça do otoscópio Digital MacroView, cabo USB de 3 m,  
conjunto de quatro espéculos auriculares reutilizáveis e software

06500-LED  Lâmpada LED SureColor para otoscópios MacroView

Otoscópios
EXAME FÍSICO

OPCIONAL 

23920

DISPONÍVEL COM 

Otoscópio MacroView™
Melhore a sua capacidade de diagnóstico com tecnologia que proporciona uma vista 
mais ampla, melhor e mais nítida da membrana do tímpano. 

>  Área de visualização da membrana do tímpano e tecidos circundantes quase três vezes 
superior em relação aos otoscópios convencionais

>  A roda de focagem ajustável (de 4 a 140 mm) ajuda a adaptar o dispositivo a 
comprimentos variáveis do canal auditivo e permite aumentar ou diminuir o zoom para 
ajustar a visão e proporcionar um exame mais confortável (nomeadamente a profissionais 
de saúde com hipermetropia)

> Entrada de insuflação para otoscopia pneumática
> Aderência da extremidade para fixação segura e ejeção dos espéculos auriculares
>  Disponível com lâmpada LED SureColor (mais informações disponíveis na página 11) 

ou lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)

23820 Otoscópio MacroView com iluminador de garganta (apenas cabeça) 
23820-L Otoscópio MacroView LED com iluminador de garganta (apenas cabeça) 
23810 Otoscópio MacroView (apenas cabeça)
23810-L Otoscópio MacroView LED (apenas cabeça)
23804 Pera e tubo de insuflação para otoscópios MacroView

23820-L

7

Uma visão maior, melhor e mais nítida
Uma área de visualização quase 3 vezes maior e uma ampliação 30% superior à dos 
otoscópios tradicionais

30 %
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Otoscópios
EXAME FÍSICO

DISPONÍVEL COM 

Otoscópio de diagnóstico de 3,5 V
O otoscópio de diagnóstico fornece uma iluminação 30% mais branca e intensa, 
para proporcionar uma visualização melhor e mais rápida.

>  A fibra ótica projeta a luz fria para a extremidade distal sem reflexos ou obstruções para vistas 
excecionais da membrana do tímpano

>  A lente de visão grande-angular permite a instrumentação com ampliação
>  Sistema vedado para otoscopia pneumática e diagnóstico de otite média
>  Disponível com lâmpada LED SureColor (mais informações disponíveis na página 11) ou lâmpada 

de halogéneo HPX (xénon de alta pressão) 

20000  Otoscópio de diagnóstico de 3,5 V com iluminador de garganta (apenas cabeça)
20000-L  Otoscópio de diagnóstico LED de 3,5 V com iluminador de garganta (apenas cabeça)
25020  Otoscópio de diagnóstico de 3,5 V (apenas cabeça)
25020-L  Otoscópio de diagnóstico LED de 3,5 V (apenas cabeça)
21504  Pera e tubo de insuflação para otoscópios de diagnóstico

Otoscópio pneumático
Proporciona luz branca brilhante e uma lente giratória com ultraseal para 
otoscopia pneumática.

>  Iluminação consistente e duradoura
>  A lente giratória com vedação ultraseal permite uma otoscopia pneumática fácil
>  A iluminação de fibra ótica produz uma luz fria
>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
>  Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)

20200  Cabeça de otoscópio pneumático de 3,5 V com quatro espéculos reutilizáveis
21501  Pera e tubo de insuflação para otoscópio pneumático

Otoscópio cirúrgico
Sistema aberto com lente giratória e espéculo opcional para exames convencionais, 
e saída de luz brilhante.

>  Lente giratória e espéculo para facilidade de utilização
>  Sistema aberto que torna a utilização durante os exames mais prática
>  A iluminação de fibra ótica produz uma luz fria
>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
>  Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)

21700  Otoscópio cirúrgico de 3,5 V com cinco espéculos reutilizáveis

20000

Espéculos para otoscópios MacroView e de diagnóstico
52432-UB  Espéculos auriculares descartáveis KleenSpec de 2,75 mm (Qtd. 850)
52432-U  Espéculos auriculares descartáveis KleenSpec de 2,75 mm (Qtd. 8500)
52434-UB  Espéculos auriculares descartáveis KleenSpec de 4,25 mm (Qtd. 850)
52434-U  Espéculos auriculares descartáveis KleenSpec de 4,25 mm (Qtd. 8500)
24320-B  Ponta do espéculo SofSeal para espéculos auriculares descartáveis, pequena (Qtd. 80)
24330-B  Ponta do espéculo SofSeal para espéculos auriculares descartáveis, média (Qtd. 80)
52700  Espéculos auriculares descartáveis KleenSpec de 4 mm com ranhura para instrumentação (Qtd. 192)
24400-U  Conjunto de quatro espéculos auriculares reutilizáveis; 2,5, 3, 4 e 5 mm

Espéculos 
KleenSpec® com 

ponta do espéculo 
SoftSeal

Espéculos 
com ranhura 
KleenSpec

Espéculos 
reutilizáveis

Conjunto de 
cinco espéculos 

auriculares 
reutilizáveis

A
JU

D
A

 A
 E

VITAR A CONTA
M

IN
A

Ç
Ã

O CRUZADA

A
JU

D
A

 A
 E

VITAR A CONTA
M

IN
A

Ç
Ã

O CRUZADA



9

Carregadores e punhos de alimentação
EXAME FÍSICO

Punhos de níquel-cádmio de 3,5 V
Uma escolha prática de fontes de alimentação recarregáveis que encaixam em todas as cabeças 
dos nossos instrumentos de 3,5 V.

>  O acabamento serrilhado suave e não abrasivo assegura uma pega antideslizante
>  Recarrega no carregador universal e com o transformador direto
>  Pode ser igualmente convertido para utilização com pilhas C padrão

71062-C  Punho NiCad recarregável e convertível de 3,5 V completo com transformador  
e conversor

71020-B  Punho de pilha C de 3,5 V 
71670  Punho NiCad de 3,5 V recarregável para carregadores de secretária/parede  

(apenas punho)

71020-B

71062-C

71904 71900-USB

Carregador universal e conjuntos de secretária
Unidade compacta e portátil que oferece a conveniência do recarregamento através da 
colocação dos punhos de instrumentos no carregador de secretária/parede.

>  LED coloridos indicam a alimentação para a unidade e que os punhos estão a carregar
>  Circuito avançado para carregamento seguro automático e melhor desempenho e vida útil da lâmpada
>  Kit de montagem em parede opcional para uma montagem permanente na parede ou armário
>  Dispensador de espéculos opcional que guarda convenientemente esfregaços, espéculos de otoscópio 

e curetas
>  Aceita punhos NiCad de 3,5 V ou 2,5 V recarregáveis e punho de iões de lítio

71142 Carregador de secretária universal
71732 Carregador de secretária universal com 2 punhos de iões de lítio
71712 Carregador de secretária universal com 2 punhos NiCad
71420  Kit de montagem em parede para carregador universal

71420

71910

Punhos de iões de lítio de 3,5 V
Duas vezes o tempo de funcionamento e metade do peso, para encaixar mais 
confortavelmente na sua mão.

>  Metade do peso dos punhos de 3,5 V tradicionais
>  Encaixa em todas as cabeças de instrumento de 3,5 V da Welch Allyn
>  120 minutos de funcionamento (comparativamente aos 60 minutos dos punhos NiCad convencionais)
>  Fabricados em resina industrial resistente CYCOLOY®
>  Tecnologia de bateria de iões de lítio sem efeito de "memória"

71900-USB Punho de iões de lítio de 3,5 V com cabo e módulo de carregamento por USB
71902  Punho de iões de lítio de 3,5 V com transformador e base de carregamento CA
71910 Punho de iões de lítio de 3,5 V (apenas punho)
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Conjuntos de diagnóstico
EXAME FÍSICO

Conjuntos de diagnóstico de 3,5 V
Conjuntos de diagnóstico práticos e pré-configurados com tudo o que precisa.

>  Várias opções de cabeça para os nossos oftalmoscópios e otoscópios
>  Punhos completos com carregadores
>  Estojos Welch Allyn que protegem o seu equipamento

Otoscópios, oftalmoscópios e conjuntos Pocket LED e Pocket Plus LED
Desempenho e durabilidade maximizados num conjunto compacto facilmente transportável de um paciente para o outro.

>  Examine os seus pacientes de forma sofisticada com equipamentos de diagnóstico de alto desempenho
>  Disponíveis em duas versões: Pocket LED e Pocket Plus LED com características melhoradas
>  Proteja e personalize os equipamentos com protetores de punho e lente do otoscópio para combinar com o seu visual
>  O oftalmoscópio e o otoscópio mais leves da Welch Allyn para portabilidade e utilização fácil
>  O otoscópio de bolso com maior durabilidade do mercado atual, baseado no rigoroso teste de queda, comparativamente aos principais 

concorrentes
>  A fibra ótica dos otoscópios Pocket LED proporciona luz fria sem reflexos nem obstruções
>  Os otoscópios Pocket Plus LED são constituídos por 6 lúmenes para 2x mais intensidade e 5 anos de garantia
>  Os oftalmoscópios Pocket LED com lâmpada com tecnologia LED SureColor da Welch Allyn foram concebidos para proporcionar exatamente 

a luz de que necessita para exames de fundoscopia
>  Um dos oftalmoscópios de bolso mais duráveis do mercado, uma ferramenta fiável concebida para melhorar a sua prática
>  Os oftalmoscópios Pocket Plus LED dispõem de um interruptor para filtro neutralizador da densidade da luz, para ajudar à eliminação quase 

total do reflexo corneano, de borracha macia para repouso de sobrancelha para o máximo conforto durante o exame e garantia de 5 anos

92871-BLK  Conjunto Pocket LED/Estojo maleável cor ónix 
92871-WHT  Conjunto Pocket LED/Estojo maleável cor branco
92871-PUR  Conjunto Pocket LED/Estojo maleável cor framboesa
92871-BLU  Conjunto Pocket LED/Estojo maleável cor azul-turquesa
92880-BLK  Conjunto Pocket LED/Estojo rígido cor ónix
92880-WHT  Conjunto Pocket Plus LED/Estojo rígido cor branco
92880-PUR  Conjunto Pocket Plus LED/Estojo rígido cor framboesa
92880-BLU  Conjunto Pocket Plus LED/Estojo rígido cor azul-turquesa
  Conjuntos apenas com otoscópio ou com oftalmoscópio também  

disponíveis.

Conjuntos de diagnóstico pré-configurados de 3,5 V

Nome Referência Oftalmoscópio Otoscópio Punho Estojo

Conjunto de diagnóstico Professional Plus LED 97250-BIL LED Coaxial, 11720-L LED de diagnóstico, 25020-L Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico Elite™ LED 97200-BIL LED Coaxial, 11720-L Diagnóstico LED com ilum. de garganta, 20000-L Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico Prestige™ LED 97202-MVSL LED Coaxial, 11720-L MacroView LED com ilum. de garganta, 23820-L Iões de lítio recarregável, 71902 Rígido

Conjunto de diagnóstico Prestige LED com pilha C 97250-MBIL LED Coaxial, 11720-L MacroView LED, 23810-L Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico de iões de lítio Prestige PanOptic 97202-MVPS PanOptic, 11820-CE MacroView com ilum. de garganta, 23820 Iões de lítio recarregável, 71902 Rígido

Conjunto de diagnóstico Prestige 97202-MVS Coaxial, 11720 MacroView com ilum. de garganta, 23820 Iões de lítio recarregável, 71902 Rígido

Conjunto de diagnóstico Prestige com punho de pilha C 97200-MBI Coaxial, 11720 MacroView com ilum. de garganta, 23820 Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico Prestige com punho de pilha C  
(sem ilum. de garganta) 97250-MBI Coaxial, 11720 MacroView, 23810 Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico Hospital Elite 97202-VSM Coaxial, 11720 Diagnóstico com ilum. de garganta, 20000 Iões de lítio recarregável, 71902 Rígido

Conjunto de diagnóstico Hospital Classic 97202-VC Coaxial, 11720 Diagnóstico com ilum. de garganta, 20000 NiCad recarregável/conv. 71064-C Rígido

Conjunto de diagnóstico Elite 97200-BI Coaxial, 11720 Diagnóstico com ilum. de garganta, 20000 Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico Professional Plus 97250-BI Coaxial, 11720 Diagnóstico, 25020 Pilha C, 71020-B Rígido

Conjunto de diagnóstico Professional 97150-BI Padrão, 11710 Diagnóstico, 25020 Pilha C, 71020-B Rígido

97202-MVS

92871-BLU 92880-PUR
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Lâmpadas LED SureColor da Welch Allyn
Tecnologia patenteada concebida a pensar nas aplicações clínicas 
com a familiaridade do halogéneo e os benefícios do desempenho LED.

>  Longa vida útil suportada por uma garantia de 7 anos 
>   A tecnologia LED SureColor permite a redução da intensidade para aliviar o reflexo e um reforço do 

conforto do paciente, enquanto preserva a cor e a claridade da visão
>  Elevada eficiência energética, resultando em 3x o tempo de exame com cada carga de um punho 

recarregável da Welch Allyn
>  Uma solução simples apresentada em quatro kits de atualização de lâmpada
>  As nossas cabeças de avaliação física mais populares são totalmente compatíveis com lâmpadas LED 

SureColor e lâmpadas de halogéneo HPX, para que possa fazer atualizações em qualquer altura

03100-LED Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para otoscópios de diagnóstico tradicionais da Welch Allyn
03100-LED10  Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para otoscópios de diagnóstico tradicionais da Welch Allyn 

(Qtd. 10)
03800-LED Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para oftalmoscópios PanOptic da Welch Allyn
03800-LED10 Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para oftalmoscópios PanOptic da Welch Allyn (Qtd. 10)
04900-LED Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para oftalmoscópios coaxiais da Welch Allyn
04900-LED10 Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para oftalmoscópios coaxiais da Welch Allyn (Qtd. 10)
06500-LED Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para otoscópios MacroView
06500-LED10 Kit de atualização de lâmpada LED SureColor para otoscópios MacroView (Qtd. 10)

VIDA ÚTIL 30x SUPERIOR

halogéneo LED

Lâmpadas LED
EXAME FÍSICO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

LEDHALOGÉNEO

>  Tempo de funcionamento 
3x superior comparativamente 
aos punhos recarregáveis 
de halogéneo de 3,5 V da 
Welch Allyn

 
>  Funcionamento intencional 

a baixa temperatura para 
melhoria do conforto do 
paciente/profissionais  
de saúde

>  Testado com 
30 lâmpadas 
de halogéneo

>  7 anos de 
garantia

LÂMPADA LED 
SURECOLOR

PRODUTOS ASSOCIADOS 
É possível colocar na mesma cabeça lâmpadas LED SureColor e lâmpadas de halogéneo HPX

03100-LED/03100-LED10

Otoscópios de diagnóstico
20000, 20200, 21700 

e 25020 Otoscópios pneumáticos Otoscópios cirúrgicos Transiluminadores de 3,5 V Iluminador nasal de 3,5 V
Suporte abaixa-língua  

de 3,5 V

03800-LED/03800-LED10
Oftalmoscópios 

PanOptic

04900-LED/04900-LED10 Oftalmoscópios coaxiais (11720, 11730 e 11735)

06500-LED/06500-LED10 Otoscópios MacroView
Otoscópio Digital 

MacroView
Iluminador nasal 

de 3,5 V

A FAMILIARIDADE DO HALOGÉNEO

>  Temperatura da cor 
otimizada, semelhante 
ao halogéneo

LED SureColor LED produzidos pela maior 
parte da concorrência

>  Luz demasiado 
brilhante ou demasiado 
branca que pode 
eliminar pormenores 
importantes
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Baterias Welch Allyn
Os instrumentos da Welch Allyn são concebidos de modo 
a otimizar o desempenho, incluindo o design da bateria 
recarregável. Recomenda-se que utilize apenas baterias 
Welch Allyn originais.

Lâmpadas e baterias
EXAME FÍSICO

00200-U

03000-U

03100-U

03800-U

04900-U

Referência da 
lâmpada

20100, 21600, 26030, 
4100, 38800

11710, 12400, 47300

Oftalmoscópios 
PanOptic

11720, 11730 e 11735

01300-U 28100

06000-U 60813, 60814 e 60815

03900-U Oftalmoscópios 
Pocket 2,5 V

06500-U Otoscópios MacroView

08200-U Retinoscópio Elite  
de fenda 

20000, 20200, 20202,
21700, 25020, 26530, 
26538, 27000, 27050, 

28100, 
41100, 43300, 73500

08300-U Retinoscópio Elite
de ponto

Referência do 
equipamento Lâmpada 

72300

para punho NiCad  
com transformador 

72200

para punho NiCad com
carregador universal 

71960

para punho de iões 
de lítio

Visite a página www.welchallyn.pt para mais informações acerca das nossas lâmpadas e baterias originais.

Lâmpadas de halogéneo da Welch Allyn

Os instrumentos da Welch Allyn são concebidos de modo 
a otimizar o desempenho, incluindo o design da fonte 
de iluminação. O fabrico da lâmpada é uma parte crítica 
deste sistema; por isso, recomenda-se que utilize apenas 
lâmpadas Welch Allyn originais.

Para determinar de que referência de lâmpada necessita, retire 
a lâmpada da cabeça do instrumento de diagnóstico e aponte a 
referência que normalmente se encontra na parte lateral ou na base 
da lâmpada.

Se não encontrar o número da lâmpada na tabela à direita, 
contacte-nos ou contacte o seu distribuidor autorizado da 
Welch Allyn.
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Transformador de parede Green Series™ 777
Eficiência energética, comodidade, durabilidade e de fácil de limpeza.

>  Punhos de elevada qualidade com ativação e desativação automáticas
>  Compatível com todas as cabeças de 3,5 V da Welch Allyn
>  Cabos enrolados que se estendem até 4 metros, com 10 anos de garantia
>  Design moderno, compacto, fácil de limpar
>  O nome Green Series garante eficiência energética

77712   Transformador de parede GS777 (não inclui as cabeças)
7670-12  Suporte rodado para transformador GS777 (não inclui o transformador nem as cabeças)

Sistemas de diagnóstico
EXAME FÍSICO

Transformador de parede Green 
Series 777 com suporte rodado

77791-2MPXPROBP2

Sistema de parede integrado Green Series™ 777
Ao fornecer-lhe produtos precisos, fiáveis, com elevada eficiência energética, está a confiar num fluxo de trabalho concebido 
para melhorar o rendimento da sua prática.

>  Padronize as suas instalações com uma placa de montagem resistente,  
pré-perfurada, que se monta facilmente em qualquer parede

>  Escolha entre o oftalmoscópio PanOptic (11810 ou 11820) ou o oftalmoscópio 
coaxial (11720)

>  Escolha entre o otoscópio MacroView (23810 ou 23820) ou o otoscópio 
pneumático (20200)

>  Punhos contornados que se ligam/desligam automaticamente para ajudar 
a melhorar o fluxo de trabalho

>  Escolha uma configuração que vá ao encontro das suas necessidades com 
a escolha do aneroide de parede, o esfigmomanómetro digital ProBP™ ou 
monitores Connex®

>  Dispensador de espéculos de diagnóstico ou pneumáticos descartáveis 
KleenSpec® opcional

>  Termómetros eletrónicos SureTemp® Plus ou termómetro timpânico 
Braun ThermoScan

®
 PRO 6000 opcionais

>  Carcaça em ABS durável, resistente e fácil de limpar

77791-2MPXPROBP2  Transformador de parede GS 777 com oftalmoscópio PanOptic, 
otoscópio MacroView, dispensador de espéculos KleenSpec, 
esfigmomanómetro digital Connex ProBP e termómetro 
SureTemp Plus 690 e placa de parede

Para obter uma lista completa das opções de configuração, contacte o seu representante de vendas.
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OPCIONAL 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

OPCIONAL 

Iluminadores
EXAME FÍSICO

Iluminador nasal bivalve de 3,5 V
A iluminação de halogéneo HPX, a fibra ótica e o espéculo ajustável facilitam 
a remoção de corpos estranhos.

>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
> Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)
>  A transmissão de luz de fibra ótica produz luz fria de projeção distal
>  Autoclavável para esterilização completa

26030  Espéculo nasal bivalve com iluminador de 3,5 V
26035  Apenas secção do espéculo nasal bivalve com iluminador de 3,5 V
26330  Lente de aumento
06500-LED Kit de atualização LED SureColor

Transiluminadores de fibra ótica de halogéneo Finnoff de 3,5 V
Uma luz de exame geral de fibra ótica para verificar os reflexos da pupila. 
Concebida para eliminar o desconforto do paciente na transiluminação dos seios frontais 
e maxilares.

>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
> Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)
>  A transmissão de luz de fibra ótica produz luz fria de projeção distal

41100  Transiluminador ocular Finnoff de 3,5 V 
41101  Transiluminador ocular Finnoff de 3,5 V com filtro azul cobalto
43300  Transiluminador para vários fins curvado de 3,5 V 
03100-LED  Kit de atualização LED SureColor

Suporte de abaixa-língua de halogéneo de 3,5 V
>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
> Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)
>  Difusor de fibra ótica de luz fria de projeção distal
>  O suporte universal acomoda a maioria dos abaixa-língua

28100  Suporte de abaixa-língua de 3,5 V (apenas cabeça)
03100-LED  Kit de atualização LED SureColor

Iluminador nasal de 3,5 V
Iluminação de halogéneo HPX e extremidade reutilizável para exames nasais fáceis.

>  Disponível com lâmpada de halogéneo HPX (xénon de alta pressão)
> Disponível lâmpada LED SureColor opcional (mais informações na página 11)
>  Luz fria de projeção distal de fibra ótica 
>  Separe simplesmente a cabeça para utilizar como iluminador de garganta/caneta-lanterna

26530  Iluminador nasal de 3,5 V (apenas cabeça) com espéculo de 9 mm
26535  Iluminador nasal de 3,5 V (apenas cabeça) 
22009  Espéculo de 9 mm
03100-LED Kit de atualização LED SureColor

26330

26530

43300 41100

28100

26030
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Exame geral e dermatológico
EXAME FÍSICO

Auxilia na deteção precoce de potenciais lesões cutâneas e 
manchas, para que se sinta confiante com um diagnóstico preciso

As lesões de pele pigmentada são frequentemente difíceis de diagnosticar 
graças ao seu surgimento clínico isolado, no entanto, podem acarretar 
potenciais consequências perigosas. O dermatoscópio EpiScope da 
Welch Allyn é composto por um sistema ótico de ampliação 10x para 
proporcionar uma visão mais detalhada e ajudá-lo a sentir-se confiante com 
um diagnóstico preciso.

EpiScope com 
punho de níquel-cádmio

Professional PenLite
Para uma avaliação rápida e eficaz do reflexo pupilar.

>  Luz brilhante e branca de halogéneo
>  Lanterna de construção metálica durável

76600 Professional PenLite de halogéneo

Dermatoscópio EpiScope® de 3,5 V
Ajuda-o a avaliar as lesões da pele pigmentada, tais como carcinoma basocelular  
e melanoma maligno permitindo ampliar, iluminar e medir.

>  Proporciona iluminação e uma ampliação 10x para uma visão nítida e clara 
> A placa de contacto é autoclavável para ajudar a reduzir o risco de contaminação cruzada 
> Encaixa em qualquer fonte de alimentação de 3,5 V da Welch Allyn para instalação padronizada
> A placa de contacto do retículo facilita a medição e o rastreio do crescimento da lesão

47300  Dermatoscópio EpiScope (apenas cabeça)
03000-U Lâmpada de halogéneo de substituição 

76600
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Exame endoscópico
EXAME FÍSICO

53110

Sigmoidoscópios descartáveis KleenSpec® da Welch Allyn
Um dos nossos designs mais populares, o sigmoidoscópio descartável da Welch Allyn, pode ser utilizado em 
combinação com ou com o tradicional punho de alimentação de 3,5 V da Welch Allyn.

>  Graduações altamente visíveis para maior precisão e controlo
>  Revestimento fosco sem brilho para assegurar uma saída de luz máxima na extremidade distal
>  Gel de lubrificação ativado por água para facilitar a fácil inserção
>  Embalados individualmente para segurança e comodidade
>  O sistema de iluminação de fibra ótica fornece um anel de luz fria de 360 graus
>  Janela articulada com vedante em neopreno para evitar a nebulização durante a insuflação

53130  Sigmoidoscópio KleenSpec descartável com obturador (25/caixa, 4 caixas/estojo)
53130-L  Sigmoidoscópio KleenSpec lubrificado e descartável com obturador (25/caixa, 4 caixas/estojo)
53130  Sigmoidoscópio KleenSpec descartável com obturador e filtro (25/caixa, 4 caixas/estojo)
53130  Sigmoidoscópio KleenSpec lubrificado e descartável com obturador e filtro (25/caixa, 4 caixas/estojo)
73500  Adaptador de punho em halogéneo de 3,5 V
36019  Cabeça de iluminação de fibra ótica
30200  Pera de insuflação, completa 
30215  Luer Lock para utilização com filtros hidrofóbicos (Qtd. 10)
30210  Filtros hidrofóbicos (Qtd. 10)

Anuscópios descartáveis KleenSpec® da Welch Allyn
Um anuscópio descartável de alto desempenho para um exame confortável, seguro 
e eficiente.

>  Inclinação de 45 graus na extremidade distal para facilitar a instrumentação
>  Espéculo e obturador descartáveis pronto para utilização imediata
>  19 mm x 10 cm

53110  Anuscópios KleenSpec descartáveis com obturador (25/caixa, 4 caixas/embalagem)
73500  Adaptador de punho em halogéneo de 3,5 V
36019  Cabeça de iluminação de fibra ótica

36019

73500

73500
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DISPONÍVEL COM 

Laringoscópios
EXAME FÍSICO

Laringoscópios 
Design inovador com tecnologia de lâmpada avançada para melhorar a eficiência do profissional e o conforto do paciente.

>  Qualidade da saída de luz. Uma cor verdadeira do tecido alcançada através de tecnologia de lâmpada avançada e LED SureColor opcional, 
para melhorar as intervenções

>  Durável. Construção de peça única em aço inoxidável para assegurar a integridade da lâmina
>  Padronizar. Lâmpada facilmente convertível para sistema de iluminação de fibra ótica, para atualizações acessíveis
>  Reparável. Substitua os condutos de iluminação deteriorados por uma fração do custo das lâminas de substituição

69696

Lâminas para laringoscópio MacIntosh
Peças de substituição do sistema de 
iluminação para punhos de fibra ótica

Lâminas para laringoscópio Miller

Lâminas para laringoscópio E-MacIntosh

Conjuntos leves de fibra ótica
Cada conjunto inclui punhos leves com pilhas AA e C 
e lâminas leves para máximo manuseamento.

CONJUNTO DE FIBRA ÓTICA
INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA POR FONTE DE 

ILUMINAÇÃO

LED Halogéneo HPX

MacIntosh, tamanhos de lâmina 1, 2, 3, 4 e estojo 69696-LED 69696

Miller, tamanhos de lâmina 0, 1, 2, 3, 4 e estojo 68696-LED 68696

E-MacIntosh, tamanhos de lâmina 1, 2, 3, 4 e estojo 69697-LED 69697

FIBRA 
ÓTICA PADRÃO TAMANHO 

DA LÂMINA
COMPRIMENTO 

GLOBAL

COMPRIMENTO 
INTERIOR, 
DA BASE À 

EXTREMIDADE

69211 69241 1 95 mm 70 mm

69212 69242 2 116 mm 90 mm

69213 69243 3 135 mm 110 mm

69214 69244 4 156 mm 130 mm

FIBRA 
ÓTICA PADRÃO TAMANHO 

DA LÂMINA
COMPRIMENTO 

GLOBAL

COMPRIMENTO 
INTERIOR, 
DA BASE À 

EXTREMIDADE

69061 69041 1 89 mm 63 mm

69062 69042 2 108 mm 82 mm

69063 69043 3 126 mm 101 mm

69064 69044 4 160 mm 135 mm

FIBRA 
ÓTICA PADRÃO TAMANHO 

DA LÂMINA

MEDIÇÃO 
VERTICAL 
INTERIOR

COMPRIMENTO 
INTERIOR, 
DA BASE À 

EXTREMIDADE

68065 68045 00 8 mm 36 mm

68060 68040 0 8 mm 53 mm

68061 68041 1 8 mm 79 mm

68062 68042 2 10 mm 132 mm

68063 68043 3 11 mm 172 mm

68064 68044 4 13 mm 182 mm

LÂMPADA DE LÍTIO
MONTAGEM DE CARTUCHO 

DE LÂMPADA HPX 
(lâmpada HPX incluída)

INTERRUPTOR DE 
ARRANQUE/PROTEÇÃO 

DE LÂMPADA

06000-LED 60813
60814
60815 NA NA

06000-U 60813
60814 
60815 
60713

608125-501 608107

00300-U

60835 608351-501 608107

Punhos HPX em halogéneo 
de fibra ótica recarregável
>  A estação de carga garante que os punhos 

estão sempre prontos a utilizar

6083560713

Tamanho C

Tamanho 
AA

Stubby

TAMANHO 
DO PUNHO

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA 
POR FONTE DE ILUMINAÇÃO

LED Halogéneo HPX

Tamanho C 60813-LED 60813

Tamanho 
AA

60814-LED 60814

Stubby 60815-LED 60815

Punhos leves de fibra ótica 
> Design reativo e leve
>  Disponíveis com tamanho para pilhas AA e C
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Exame auscultatório (estetoscópios)
EXAME FÍSICO

Estetoscópio Harvey™ Elite®
O Harvey Elite oferece um estilo atualizado juntamente com conforto e capacidades de 
auscultação superiores nas quais os cardiologistas aprenderam a confiar.

>  Opções de comprimento dos tubos: 71 cm ou 56 cm
>  Cabeça dupla (câmpanula e diafragma plano) em aço inoxidável com aro antifrio
> Cabeça pediátrica disponível
>  Haste auricular em aço inoxidável giratória e olivas confortáveis intercambiáveis 
>  A mola auricular tripla envolvida em poliuretano permite o ajuste do tamanho ao mesmo tempo 

que evita roturas
> Fabricado sem borracha natural de látex

 5079-122  Harvey Elite (preto), 56 cm
 5079-125  Harvey Elite (preto), 71 cm
 5079-270  Harvey Elite (bordô), 71 cm
 5079-271  Harvey Elite (azul marinho), 71 cm
 5079-284  Harvey Elite (verde), 71 cm

Estetoscópios Harvey™ DLX
Com estrutura de trompeta de bronze, o Harvey DLX ajuda-o a ouvir os sons cardíacos, 
pulmonares e vasculares mais importantes sem depender de técnicas de "pressão variável" 
difíceis.

>  Disponível com cabeça dupla (campânula em bronze e diafragma plano) ou cabeça tripla giratória 
(campânula em bronze, diafragma plano e diafragma canelado)

>  Cabeças pediátricas disponíveis
>  Cabeças e hastes auriculares em bronze cromado
>  Hastes auriculares giratórias e olivas confortáveis intercambiáveis
>  A mola auricular tripla envolvida em poliuretano permite o ajuste do tamanho ao mesmo tempo 

que evita roturas
>  Fabricados sem borracha natural de látex

 5079-321  Harvey DLX, cabeça tripla (preto) 71 cm
 5079-322  Harvey DLX, cabeça tripla (bordô) 71 cm
 5079-323  Harvey DLX, cabeça tripla (azul marinho) 71 cm
 5079-324  Harvey DLX, cabeça tripla (verde) 71 cm

 5079-325  Harvey DLX, cabeça dupla (preto) 71 cm
 5079-326  Harvey DLX, cabeça dupla (bordô) 71 cm
 5079-327  Harvey DLX, cabeça dupla (azul marinho) 71 cm
 5079-328  Harvey DLX, cabeça dupla (verde) 71 cm

5079-122

5079-322

Estetoscópios Harvey™ para cardiologia 

"A arte da auscultação cardíaca, como a conhecemos hoje, é praticamente 
sinónima do nome Dr. W. Proctor Harvey."*

Desenvolvidos durante uma associação de 30 anos com o Dr. W. Proctor Harvey, MD, um reconhecido "mestre" 
pelo American College of Cardiology.

*  March, S. K. (2002). W. Proctor Harvey: A Master Clinician-Teacher’s Influence on the History of Cardiovascular Medicine. 
Texas Heart Institute Journal, 29(3), 182-192.

Cabeça dupla Cabeça tripla
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Cabeça dupla

Exame auscultatório (estetoscópios)
EXAME FÍSICO

Estetoscópios Professional
Com o seu peso mínimo e auriculares giratórios que permitem um encaixe personalizado, o 
estetoscópio Professional da Welch Allyn é um dos estetoscópios de utilização geral mais 
confortáveis e versáteis fabricados atualmente. 

> Estetoscópio de utilização geral (tubo com 71 cm de comprimento)
> Cabeça dupla (câmpanula e diafragma plano) em aço inoxidável com aro antifrio
> Auriculares giratórios e olivas confortáveis intercambiáveis
> Fabricados sem borracha natural de látex

 5079-135  Professional adultos (preto) 71 cm 
 5079-137  Professional adultos (azul marinho) 71 cm 
 5079-138  Professional adultos (framboesa) 71 cm 
 5079-139  Professional adultos (bordô) 71 cm 
 5079-285  Professional adultos (verde) 71 cm 
 5079-289  Professional adultos (azul) 71 cm 

 5079-145  Professional pediátrico (preto) 71 cm 
 5079-147  Professional Pediátrico (azul marinho) 71 cm 
 5079-148  Professional pediátrico (framboesa) 71 cm 
 5079-149  Professional pediátrico (bordô) 71 cm 
 5079-287  Professional pediátrico (verde) 71 cm

Estetoscópios descartáveis Uniscopes
Um estetoscópio de utilização num único paciente para situações em que a contaminação 
cruzada constitua uma preocupação. O Uniscope permite uma auscultação precisa sem 
comprometer os estetoscópios principais ou a segurança do paciente.

>  Excelente para auscultação geral 
>  Cabeça e haste auricular de plástico 
>  Estetoscópio de utilização num único paciente (descartável) 
>  Design de cabeça simples 
>  Modelos de diafragma plano para adulto (amarelo) e pediátrico (azul) disponíveis
>  Fabricados sem borracha natural de látex 
>  Para utilização isolada ou em situações em que sejam obrigatórias precauções universais

17461  Estetoscópio Uniscope descartável com cabeça simples de plástico (diafragma de adulto)
17462P  Estetoscópio Uniscope descartável com cabeça simples de plástico (diafragma pediátrico)

Estetoscópios Lightweight
Quando o peso e a redução de custos são a preocupação principal, o 
estetoscópio Lightweight é a melhor escolha.

> Excelente para auscultação geral e pressão arterial
> Cabeças leves e com aros antifrio 
> Disponível com cabeça simples ou dupla 
> Diafragma plano cromado 
> Auriculares giratórios 
> Tubos monocanal flexíveis 
> Apenas versão adulto 
> Fabricados sem borracha natural de látex

 5079-67  Estetoscópio Lightweight com cabeça simples, preto 
 5079-68  Estetoscópio Lightweight com cabeça simples, vermelho
 5079-70  Estetoscópio Lightweight com cabeça simples, cinzento
 5079-71  Estetoscópio Lightweight com cabeça simples, azul

 5079-73  Estetoscópio Lightweight com cabeça dupla, preto
 5079-74  Estetoscópio Lightweight com cabeça dupla, vermelho
 5079-75  Estetoscópio Lightweight com cabeça dupla, cinzento
 5079-76  Estetoscópio Lightweight com cabeça dupla, azul

5079-138
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Sistema de iluminação sem fios KleenSpec®
Concebido com novas funcionalidades únicas, incluindo luz brilhante e branca 
proveniente das nossas novas fontes de iluminação LED.

>  A fonte de iluminação LED avançada permite uma visualização melhorada da área  
de exame fornecendo uma luz mais brilhante e branca

>  Sem cabos, o que facilita os procedimentos
>  Ilumina automaticamente após a inserção do iluminador, desligando-se quando é retirado

80015 Sistema de iluminação sem fios KleenSpec completo com estação de carregamento, fichas UE e RU
80000  Sistema de iluminação sem fios KleenSpec
74015  Estação de carregamento KleenSpec
59010  Protetor descartável para o sistema de iluminação sem fios KleenSpec

59004

59001

59000

590XS

Espéculos vaginais KleenSpec, série Premium 590 com evacuador de fumos 
Para eliminação de fumos durante intervenções eletrocirúrgicas.

>  Canal de eliminação de fumo incorporado para assegurar uma visualização clara
>  A fonte de iluminação LED avançada elimina a necessidade de uma fonte de iluminação externa
>  Espéculo prático de utilização única para segurança da paciente
>  Excelente visibilidade—as lâminas transparentes permitem uma visualização completa da área de exame
>  O acrílico suave não irá danificar os tecidos para um maior conforto da paciente durante os exames
>  O sistema de iluminação está completamente vedado quando inserido no espéculo
>  A fácil operação manual permite várias definições com posições de bloqueio positivas

59005  Espéculos vaginais descartáveis série KleenSpec 590 com tubo de evacuação de fumo, pequeno (caixa de 48)
59006  Espéculos vaginais descartáveis série KleenSpec 590 com tubo de evacuação de fumo, médio (caixa de 48)

GINECOLOGIA

Espéculos vaginais e sistema de iluminação
GINECOLOGIA

Espéculos vaginais de utilização única e sistema 

de iluminação sem fios concebido para auxiliar 

o trabalho do ginecologista e melhorar o conforto 

e a segurança da paciente.

Espéculos vaginais KleenSpec – Série Premium 590
Os espéculos descartáveis da Welch Allyn foram concebidos para eliminar o tempo e as despesas 
de reprocessamento e podem ajudar a reduzir a contaminação cruzada. 

>  Agora, em cada tamanho necessário para todos os tipos de paciente—exame seguro para pacientes  
virgens/pediátricos assim como mulheres em pós-menopausa e pós-histerectomia

> Procure os punhos com as cores distintas azul, verde, branco e amarelo para identificar facilmente os tamanhos 
>  O design do tubo de luz proporciona uma iluminação homogénea e elimina reflexos
>   O punho mais amplo permite uma ergonomia melhorada, um melhor equilíbrio e uma manipulação mais fácil  

durante os exames
>  O acrílico suave não irá danificar os tecidos, proporcionando um maior conforto da paciente durante o exame
>  Compatível com sistemas de iluminação KleenSpec (com e sem fios) 
>  Primeiros espéculos vaginais descartáveis de tamanho extra pequeno
>  Espéculo tipo Pederson 

590XS  Espéculos vaginais descartáveis KleenSpec 590, extra pequenos (caixa de 96)
59000 Espéculos vaginais descartáveis KleenSpec 590, pequenos (caixa de 96)
59001  Espéculos vaginais descartáveis KleenSpec 590, médios (caixa de 96)
59004  Espéculos vaginais descartáveis KleenSpec 590, grandes (caixa de 72)
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MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES

Sistema de vigilância clínica Connex® com monitorização respiratória
Um sistema revolucionário concebido especificamente para ambientes médicos/cirúrgicos para ajudar a melhorar 
a segurança do paciente e os resultados clínicos. 

O Connex Clinical Surveillance System permite que os profissionais de saúde vejam proativamente o estado do paciente 24 horas por dia, 
7 dias por semana, ajudando-os a responder mais cedo do que a maioria dos métodos tradicionais utilizados atualmente em locais  
médicos/cirúrgicos. O sistema Connex integra-se na infraestrutura de rede do hospital para facilidade de implantação, e segue o fluxo de 
trabalho de sinais vitais existente para oferecer aos profissionais de saúde acesso imediato aos dados críticos de que precisam para ajudar 
a manter os seus pacientes seguros. 

O sistema consiste em:

Connex® Central Station 
A Connex Central Station integra o Connex Clinical Surveillance System permitindo 
aos profissionais de saúde verificarem rapidamente o estado de todos os 
pacientes. 

Monitores Welch Allyn Connex®
O Connex® Vital Signs Monitor e o Connex® Spot Monitor proporcionam 
uma medição precisa dos sinais vitais, escalas de alerta precoce (EWS) e 
opcionalmente ECG e frequência respiratória.

Connex® Service Dashboard
Este portal baseado na web permite às instituições gerir e monitorizar 
proativamente todos os monitores Connex, centrais de monitorização e servidores 
na sua rede hospitalar. 

Verifique a disponibilidade local do Connex Clinical Surveillance System e dos recursos adicionais
 junto do seu distribuidor ou representante local Welch Allyn.

Sistemas de monitorização de sinais vitais
MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES

Envio de sinais vitais e outros dados para o 

registo médico eletrônico (RME) à cabeceira 

do paciente, de forma automática e precisa, 

permitindo um melhor desempenho dos 

profissionais e redução de erros..
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Monitores de sinais vitais
MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES

Connex® Vital Signs Monitor (CVSM)
O CVSM é a próxima geração em termos de monitorização de pacientes com ecrã tátil a cores fácil de utilizar, tecnologia 
de sinais vitais avançada e com ECG e frequência respiratória opcionais. Além disso, a integração de registos médico 
eletrónicos (RME) proporciona aos profissionais de saúde acesso imediato à informação de que precisam, onde e quando 
precisam, sem passos adicionais.

Concebido especificamente para serviços exigentes em termos de espaço e número de camas. 
> Captura sinais vitais em modo spot-check, a intervalos e em monitorização contínua
>  Integração com o RME para uma documentação eletrónica precisa dos sinais vitais e das escalas  

de alerta precoce (EWS) personalizada segundo o protocolo de EWS da sua instituição
>  O acesso seguro com início de sessão único (SSO) Imprivata® permite uma autenticação rápida  

e segura para acesso e transações de informações dos pacientes
>  Identificação avançada do paciente, incluindo a dupla confirmação do nome
>  Proteção de dados do paciente para conformidade HIPAA
 •  Protege a informação identificável do paciente com opções personalizáveis,  

por exemplo, abreviaturas
 •  Permite a eliminação automática de dados do paciente depois do envio para o registo  

clínico eletrónico
 •  Aplica regras para verificar a integridade dos registos antes de guardar
>   Mensagens de erro de fácil compreensão
>   Suporte rodado opcional: 
  -  Com compartimento para armazenamento de acessórios de forma a manter todos os elementos  

facilmente alcançáveis e organizados
  -  Com iluminação LED integrada o que facilita a visualização dos acessórios em salas escuras,  

sem que seja necessário perturbar o paciente
  - Com tecnologia WhisperDrive™ e rodas grandes para proporcionar um manuseamento equilibrado

Parâmetros líderes da indústria para informação precisa do paciente 
>  Pressão arterial SureBP®
 • Modos de pressão arterial adulto, pediátrico e neonatal
 •  Os programas de monitorização de pressão arterial personalizáveis ajudam os profissionais de saúde a seguir 

o protocolo hospitalar
 • Leituras de 15 segundos para proporcionar um maior conforto ao paciente
>  Termometria SureTemp® Plus (oral, axilar ou retal) e/ou Braun ThermoScan PRO 6000 (timpânico) (opcional 

—escolher uma ou ambas). Todas as leituras de temperatura podem ser automaticamente enviadas para RME, 
incluindo leituras timpânicas

>  Algoritmos de SpO2 Masimo® ou Nellcor® (opcional)—sensores e processador de sinal
>  ECG (opcional)—Deteta e alerta para arritmias letais (assistolia, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular) 
>  Hemoglobina total (SpHb) Masimo®—a monitorização contínua e não invasiva da hemoglobina total pode 

permitir a deteção precoce de hemorragias, permitindo uma intervenção atempada (opcional)
>  Respiração acústica (RRa) Masimo®—permite a monitorização contínua e não invasiva da frequência respiratória 

(opcional)
>  Capnografia Covidien® Microstream® (etCO2) para monitorizar proativamente o estado do paciente 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, para ajudar a reconhecer rapidamente complicações respiratórias e permitir responder a 
sinais de degeneração do estado do paciente (opcional)

Permite upgrades de parâmetros para necessidades futuras 
É possível adicionar todas as funcionalidades de monitorização opcionais aos seus monitores, permitindo-lhe expandir o seu sistema conforme necessário.

ECG de 3 ou 5 derivações 
opcional

Contacte o seu representante da Welch Allyn para obter informações acerca de todas as opções disponíveis para o CVSM.

Capnografia Covidien® 
Microstream® (etCO2) 

opcional

Hemoglobina total (SpHb) 
Masimo® opcional

Respiração acústica (RRa) 
Masimo® opcional

HL7®XML
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O design de configuração aberta permite-lhe expandir o sistema.

>  Podem ser adicionadas atualizações e parâmetros adicionais ao sistema conforme necessário 
>  Tecnologia suportada pela Welch Allyn e parceiros de fabrico
>  Protege o seu investimento e é suscetível de expansão conforme as necessidades  

das instalações se alteram

Quatro portas USB para adicionar: 

> ECG de cabeceira 
>  Seleção de balanças digitais
>  Leitura de códigos de barras

Monitores de sinais vitais
MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES

Connex® Integrated Wall System (CIWS) 
Avaliação física abrangente e documentação de sinais vitais num único sistema prático. O sistema de parede integrado 
(CIWS) proporciona o envio dos dados obtidos diretamente para o registo médico eletrónico (RME).

>  Elimina as pesquisas demoradas por 
peças de equipamento individuais 
pelas instalações

>  Permite que os profissionais de 
saúde vejam de imediato todos 
os dados necessários do paciente, 
enviando-os depois diretamente para 
um sistema RME/SIH

>  Evita a perda, o roubo ou a má 
colocação de instrumentos

>  Permite a visualização de informação 
dos seus pacientes, bem como a 
melhoria da comunicação

>  Fornece sempre dados precisos, para 
melhorar a tomada de decisões e a 
segurança do paciente

>  O acesso seguro com início de 
sessão único (SSO) Imprivata 
permite uma autenticação rápida e 
segura para acesso e transações de 
informações dos pacientes

Documentação abrangente de sinais vitais e avaliação clínica NUM ÚNICO sistema:

>  Para instalações ligadas em rede, os sinais vitais podem ser enviados eletrónica e diretamente para o sistema RME/SIH
>  PNI SureBP® rápida de 15 segundos e frequência de pulso
>  Termometria de ouvido SureTemp Plus e/ou Braun ThermoScan PRO 6000
>  Masimo® ou Nellcor® SpO2

>  Monitorização contínua não invasiva da hemoglobina total Masimo (opcional)
>  Modos de pressão arterial adulto, pediátrico e neonatal
>  Modo de monitorização do intervalo PNI, incluindo programas de intervalo personalizáveis
>  Alarmes visuais e audíveis programáveis para PA, SpO2, temperatura e pulso
>  Punhos de 3,5 V integrados para ferramentas de avaliação

84MTVEP-2

HL7®XML
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Monitores de sinais vitais
MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES

Suporte o protocolo de escalas de alerta precoce da sua instituição.

A aplicação Connex Scoring proporciona a avaliação opcional no ponto de atendimento adaptado 
ao protocolo da sua instituição. Com a aplicação Connex Scoring, os profissionais de saúde podem 
documentar e rastrear sinais de degeneração do estado do paciente e tomar rapidamente decisões 
relacionadas com os cuidados a prestar.

>  Crie escalas personalizadas ou combine padrões nacionais
>  Até 6 parâmetros personalizados para ajudar a tomar decisões clínicas
>  Automatize os cálculos, por exemplo, as escalas, as avaliações de quedas e outros dados registados
>  Adicione parâmetros opcionais (até 20 modificadores personalizados), tais como ingestões 

e eliminações ou níveis de lucidez dos pacientes
>  Personalize as suas mensagens com base em pontuações

Connex® Spot Monitor (CSM)
O CSM dispõe de um ecrã tátil nítido e de fácil utilização permitindo a medição precisa de sinais vitais como a pressão 
arterial média, a verificação pontual e a monitorização a intervalos e escalas de alerta personalizadas.

Capta automaticamente um conjunto completo de sinais vitais em menos de um minuto! 
>  Verificação pontual e monitorização do intervalo dos sinais vitais 

de pacientes recém-nascidos a adultos
>  A tecnologia de PNI SureBP permite leituras rápidas e precisas de 

15 segundos, bem como a medição de pressão arterial média para reduzir 
diagnósticos incorretos de hipertensão

>  Seleção das principais tecnologias de SpO2: Masimo, Nellcor ou Nonin®
>  Escolha das principais tecnologias de termometria: Termometria exclusiva 

SureTemp Plus ou termometria Braun ThermoScan PRO 6000
>  Calculadora no monitor para o cálculo de escalas de alerta precoce 

personalizadas tais como nEWS, mEWS

Ajuda na melhoria da satisfação e da produtividade do pessoal 
>  Ecrã tátil e interface de utilização intuitiva com instruções no ecrã para 

simplificar o seu manuseamento
>  O acesso seguro com início de sessão único (SSO) Imprivata permite uma 

autenticação rápida e segura para acesso e transferência de informações 
dos pacientes

>  Suporte rodado opcional:
 -  Permite até 17 horas de funcionamento
 -  Com uma superfície de trabalho prática e de ergonomia melhorada
 -  Com compartimento para armazenamento de acessórios de forma a manter todos os elementos 

facilmente alcançáveis e organizados
 -  Com iluminação LED integrada o que facilita a visualização dos acessórios em salas escuras, sem que 

seja necessário perturbar o paciente
 -  Com tecnologia WhisperDrive™ e rodas grandes para proporcionar um manuseamento fácil e silencioso

Funções de conetividade avançadas com oferta muito competitiva
Parcerias com mais de 150 fornecedores de registo médico eletrónico (RME) – incluindo a 
Cerner®, DataSel®, entre outros—significa que pode confiar na Welch Allyn para soluções de 
conetividade com garantia de suporte especializado.

>  Reduz os erros e omissões de transcrição transferindo automaticamente os sinais vitais do paciente e 
outros dados diretamente para o seu registo eletrónico

>  Compatível com uma vasta gama de redes sem fios e protocolos de segurança
>  Identificação avançada do paciente, incluindo confirmação dupla do nome, para 

tomar rapidamente decisões relativas ao paciente

Connex Spot Monitor 
Microsite

 
Até 

17 horas 
de funcionamento

HL7®XML
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Esfigmomanómetro digital Connex® ProBP™ 3400

Leituras de pressão arterial precisas, fiáveis e conectadas na palma da sua mão. 

>  O design pequeno e portátil torna o equipamento fácil de transportar e de capturar leituras nas 
configurações de rondas ou triagem

>  A tecnologia PNI SureBP™ permite leituras rápidas e precisas em 15 segundos da pressão arterial para 
melhorar o conforto do paciente e minimizar os códigos de erro, mesmo na presença de movimento ou 
pulso fraco

>  A tecnologia USB com fios permite a conetividade para selecionar sistemas RME/SIH melhorando 
a precisão e a eficiência da documentação

>  Compatível com braçadeiras de pressão arterial de tamanhos entre criança pequena (12 cm) 
e coxa (55 cm)

>  A tecnologia da bateria de iões de lítio permite 100 leituras com uma única carga com um tempo 
de recarregamento rápido

>  Configurável para corresponder ao fluxo de trabalho e às necessidades específicas do paciente

Monitores de sinais vitais
MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES

PortátilMontagem em parede

Integrado no sistema de parede

Montagem de mesa

Suporte rodado padrão  
com cesto
7000-MS3

Suporte de mesa
7000-DST

Suporte rodado com superfície  
de trabalho
7000-MWS

Suporte rodado Accessory  
Power Management (APM)

7000-APM

Escolha a opção de montagem para o seu CSM que melhor se adapte à sua prática e fluxos de trabalho:

Suporte de parede com cesto
7000-GCX

Sistema integrado 
de parede

Suporte rodado

SDK
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Esfigmomanómetro aneróide 767 de parede ou móvel 
O esfigmomanómetro 767, versátil, com ergonomia melhorada e design moderno, 
é a escolha ideal para leituras precisas e fiáveis nas suas instalações.

>  O marcador gravado a laser permite uma precisão inigualável
>  O mostrador e o ponteiro laranja de alto contraste aumentam  

a visibilidade e reduzem erros de paralaxe
>  Garantia vitalícia de calibração
>  O novo suporte rodado de 5 pernas permite estabilidade e manuseamento melhorados
>  Fabricado sem borracha natural de látex

7670-01  Aneroide de parede 767 com braçadeira FlexiPort para adulto reutilizável 
7670-10  Aneroide móvel 767 com braçadeira FlexiPort para adulto reutilizável 
7670-16  Aneroide de mesa 767 com braçadeira FlexiPort para adulto reutilizável 

7670-107670-16

7670-01

Portefólio completo de esfigmomanómetros 

e braçadeiras de pressão arterial que 

permitem uma verdadeira padronização para 

alcançar a excelência na gestão de PA em 

qualquer ambiente clínico.

MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Esfigmomanómetros
MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Esfigmomanómetro digital ProBP® 2000
Um equipamento de medição da pressão arterial rápido, preciso e rentável para profissionais de saúde que procuram 
eficiência económica e clínica.

>  Combina duas das nossas tecnologias inovadoras—tecnologia SureBP da 
Welch Allyn e tecnologia de braçadeira para pressão arterial FlexiPort® da 
Welch Allyn—para melhorar os exames para si e para os seus pacientes

>  As leituras de pressão arterial são captadas mais confortavelmente durante 
a insuflação e demoram cerca de 20 segundos

>  Compatível com braçadeiras FlexiPort reutilizáveis de tamanhos entre 
criança até adulto grande e coxa (intervalo de 15-55 cm)

>  O toque de um botão aciona o equipamento para iniciar a captura durante 
a insuflação da braçadeira

>  O ecrã LCD digital apresenta leituras da pressão arterial e o pulso
>  Funciona com pilhas ou adaptador CA opcional

2000  ProBP 2000 com braçadeira de pressão arterial FlexiPort reutilizável, adulto 
(tamanho 11) e 4 pilhas AA 

2000-P  ProBP 2000 com braçadeira de pressão arterial FlexiPort reutilizável, adulto 
(tamanho 11), 4 pilhas AA e fonte de alimentação 



Esfigmomanómetros
MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Esfigmomanómetro aneróide DuraShock™ DS58 Série Platinum 
Fiabilidade imbatível num design portátil tradicional com tecnologia DuraShock.

>  Excelente resistência ao choque—pode suportar uma queda de até 152 cm 
(ultrapassa o requisito de resistência ao choque da AAMI) e permanecer calibrado

>  Movimento mecânico para longa vida útil
>  Marcador gravado a laser para precisão
>  Sistema de insuflação Premium para maior conforto
>  O bulbo de insuflação ergonómico melhora o conforto do utilizador
>  Garantia vitalícia de calibração
>  Peso mais leve do que os modelos tradicionais—não vai sobrecarregar a sua bata
>  Estética Premium
>  Fabricado sem borracha natural de látex

DS58-11

DS-6601-189

Esfigmomanómetro aneróide DuraShock™ DS66 Trigger Série Gold 
Fiabilidade imbatível com um design exclusivo de libertação e tecnologia DuraShock.

>  Resistência ao choque para manter a precisão com um custo de vida útil mais reduzido— 
pode resistir a uma queda de até 100 cm e continuar calibrado

>  Pega suave confortável
>  Movimento mecânico para longa vida útil
>  Marcador gravado a laser para precisão
>  15 anos de garantia de calibração
>  Peso mais leve do que os modelos tradicionais—não vai sobrecarregar a sua bata
>  Estética Premium
>  Fabricado sem borracha natural de látex

Esfigmomanómetro aneróide DuraShock™ DS54 e DS44 Série Bronze 
O DS54 fornece uma válvula de libertação de ar estilo parafuso manual tradicional. Como 
parte da nossa Série Bronze, o DS44 integrado inclui um design de braçadeira montada 
FlexiPort que é compacto e leve para fácil utilização.

>  Resistência ao choque para precisão e custo mais baixo ao longo do tempo
>  5 anos de garantia de calibração
> Fabricado sem borracha natural de látex

Esfigmomanómetro aneróide DuraShock™ DS55 e DS45 Série Silver 
O DuraShock DS55 da Welch Allyn contém uma válvula de libertação de ar estilo parafuso manual 
tradicional e etiquetas de identificação que podem ser personalizadas. O DS45 inclui um design 
integrado de braçadeira montada que é compacto, leve e de fácil utilização.

>  Marcador gravado a laser para precisão
>  Resistência ao choque para precisão e custo mais baixo ao longo do tempo
>  10 anos de garantia de calibração
>  Estética Premium
>  Fabricado sem borracha natural de látex
> O DS55 está disponível em quatro cores:  
 azul, amarelo, vermelho e preto

DS44-11

DS-5541-149

DS-5401-189

DS45-11
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Braçadeiras de pressão arterial
MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Tamanho Intervalo Apenas 
braçadeira

Braçadeira de 
um tubo,

rosca

Braçadeira de um 
tubo,

TP

Braçadeira de 
um tubo,
locking

Braçadeira de 
um tubo,
bayonet

Braçadeira de 
dois tubos,

rosca

Braçadeira de 
dois tubos,

locking

Braçadeira de 
dois tubos,

1 conector TP

Braçadeira de 
dois tubos,

1 pera

Recém-nascido (6) 7-10 cm REUSE-06 REUSE-06-1SC REUSE-06-1TPE REUSE-06-1MQ REUSE-06-1HP N/A N/A N/A N/A

Bebé (7) 9-13 cm REUSE-07 REUSE-07-1SC REUSE-07-1TPE REUSE-07-1MQ REUSE-07-1HP REUSE-07-2SC REUSE-07-2MQ REUSE-07-2TPE REUSE-07-2BV

Criança pequena (8) 12-16 cm REUSE-08 REUSE-08-1SC REUSE-08-1TPE REUSE-08-1MQ REUSE-08-1HP REUSE-08-2SC REUSE-08-2MQ REUSE-08-2TPE REUSE-08-2BV

Criança (9) 15-21 cm REUSE-09 REUSE-09-1SC REUSE-09-1TPE REUSE-09-1MQ REUSE-09-1HP REUSE-09-2SC REUSE-09-2MQ REUSE-09-2TPE REUSE-09-2BV

Adulto pequeno (10) 20-26 cm REUSE-10 REUSE-10-1SC REUSE-10-1TPE REUSE-10-1MQ REUSE-10-1HP REUSE-10-2SC REUSE-10-2MQ REUSE-10-2TPE REUSE-10-2BV

Adulto (11) 25-34 cm REUSE-11 REUSE-11-1SC REUSE-11-1TPE REUSE-11-1MQ REUSE-11-1HP REUSE-11-2SC REUSE-11-2MQ REUSE-11-2TPE REUSE-11-2BV

Adulto longo (11L) 25-34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SC REUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV

Adulto grande (12) 32-43 cm REUSE-12 REUSE-12-1SC REUSE-12-1TPE REUSE-12-1MQ REUSE-12-1HP REUSE-12-2SC REUSE-12-2MQ REUSE-12-2TPE REUSE-12-2BV

Adulto grande longo (12L) 32-43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SC REUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV

Coxa (13) 40-55 cm REUSE-13 REUSE-13-1SC REUSE-13-1TPE REUSE-13-1MQ REUSE-13-1HP REUSE-13-2SC REUSE-13-2MQ REUSE-13-2TPE REUSE-13-2BV

Tecnologia de uniformização de braçadeira de pressão arterial FlexiPort®
A tecnologia de uniformização de braçadeira FlexiPort é uma tecnologia inovadora e de fácil utilização que o ajuda a controlar 
os custos. A ligação de ponto único FlexiPort é uma inovação prática que permite que praticamente qualquer equipamento 
trabalhe com as braçadeiras de pressão arterial FlexiPort da Welch Allyn—sem a preocupação dos tubos e conetores das 
braçadeiras tradicionais. A tecnologia FlexiPort está disponível em três estilos de braçadeira para cobrir qualquer área do 
hospital: reutilizável, descartável e para um único paciente. 

FlexiPort reutilizável
Acessíveis e de fácil utilização, as braçadeiras de pressão 
arterial FlexiPort reutilizáveis da Welch Allyn oferecem todas 
as vantagens da tecnologia FlexiPort, incluindo ligação 
simplificada, num design fiável e durável.

FlexiPort descartável
Uma solução fiável de braçadeiras descartáveis, as 
braçadeiras de pressão arterial descartáveis FlexiPort 
adicionam valor aos hospitais ao combinar os benefícios da 
tecnologia FlexiPort com um design descartável económico.

O que é o FlexiPort?

O encaixe FlexiPort fornece 
um ponto único de ligação 
entre equipamentos e 
braçadeiras.

Para braçadeiras descartáveis FlexiPort, substituir "REUSE" por "SOFT"
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Braçadeiras descartáveis Soft neonatais
Braçadeiras descartáveis concebidas para ajudar a reduzir a contaminação cruzada em áreas de alto 
risco. Fiáveis, fáceis de utilizar e acessíveis.

>  O tecido sem tecer DuPont® Sontara® suave e confortável é durável e é fabricado sem borracha natural de látex
>  As marcas de intervalo/índice por fora da braçadeira tornam o dimensionamento fácil
>  Código colorido para identificação fácil do tamanho
>  Os conetores de tubos de entrada plana ajudam a manter os tubos fora do caminho
>  Fornecidas com conetor NeoQuick conforme a ISO 

NEO-1-1 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 1, 1 tubo (Qtd. 10)
NEO-2-1 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 2, 1 tubo (Qtd. 10)
NEO-3-1 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 3, 1 tubo (Qtd. 10) 
NEO-4-1 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 4, 1 tubo (Qtd. 10) 
NEO-5-1 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 5, 1 tubo (Qtd. 10) 
NEO-MLT-1  Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, 1 tubo,  

Embalagem de 5, 1 de cada tamanho 
NEO-1-2 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 1, 2 tubos (Qtd. 10)
NEO-2-2 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 2, 2 tubos (Qtd. 10) 
NEO-3-2 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 3, 2 tubos (Qtd. 10) 
NEO-4-2 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 4, 2 tubos (Qtd. 10) 
NEO-5-2 Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, tamanho 5, 2 tubos (Qtd. 10) 
NEO-MLT-2  Braçadeira descartável para recém-nascido conforme a ISO, 2 tubos,  

embalagem de 5, 1 de cada tamanho
5082-301 Conetor NeoQuick, ISO, macho 1/8" denteado (Qtd. 10)
5082-302 Conetor NeoQuick, ISO, macho 3/32" denteado (Qtd. 10)

Braçadeiras de pressão arterial
MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Sistema FlexiPort Utilização num único paciente Tamanho adequado Ecológico

Braçadeira de PA de um único paciente FlexiPort EcoCuff®
Uma solução real para ajudar as instituições a reduzirem os custos, a contaminação cruzada  
e o impacto no ambiente.

>  Uniformização simples
>  A EcoCuff é durável o suficiente para suportar um internamento completo 

do paciente sendo mais económica do que a maioria das braçadeiras 
descartáveis quando utilizada num protocolo de uso único

>  O sistema de encaixe de ranhura único ajuda a prevenir a colocação 
incorreta da braçadeira, o que pode levar a erros de até 30 mmHg

>  Análises ao ciclo de vida demonstram um impacto no ambiente 60% 
inferior ao das braçadeiras tradicionais de PA*

>  Está em conformidade com as últimas diretrizes clínicas para encaixe 
apropriado a partir de AAMI e AHA

ECOCUFF-09  EcoCuff, criança, 15-21 cm**
ECOCUFF-10  EcoCuff, adulto pequeno, 20-28 cm**
ECOCUFF-11  EcoCuff, adulto, 27-38 cm** 
ECOCUFF-12  EcoCuff, adulto grande, 33-45 cm**
ECOCUFF-MLT  EcoCuff, kit de quatro braçadeiras: criança, adulto pequeno, adulto e 

adulto grande***
HOLDER-C  Cesto de parede FlexiPort ECO (para caixa EcoCuffs para criança)
HOLDER-SA Cesto de parede FlexiPort ECO (para caixa EcoCuffs para adulto pequeno)
HOLDER-A Cesto de parede FlexiPort ECO (para caixa EcoCuffs para adulto)
HOLDER-SA Cesto de parede FlexiPort ECO (para caixa EcoCuffs para adulto grande)

   *  Fonte: com base numa análise de ciclo de vida independente conduzida pelo The Center of Sustainable Production 
(Centro de Produção Sustentável) do Rochester Institute of Technology (Instituto de Tecnologia Rochester) que 
compara as braçadeiras EcoCuff com as braçadeiras de pressão arterial descartáveis FlexiPort tradicionais e as 
braçadeiras Trimline tradicionais, utilizadas num modelo de uma braçadeira por utilização de paciente.

 **  50 braçadeiras por caixa, 2 caixas por estojo

***  50 braçadeiras de cada tamanho

Cesto de parede FlexiPort ECO
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Braun ThermoScan® PRO 6000
O termómetro timpânico Braun ThermoScan PRO 6000 da Welch Allyn com tecnologia de 
medição avançada possui a velocidade e a simplicidade necessárias para obter leituras de 
temperatura precisas e fiáveis de forma confortável para o paciente.

>  Tecnologia inovadora PerfecTemp™ ajustável para vários posicionamentos da sonda de temperatura
>  A tecnologia ExacTemp™ deteta a estabilidade da sonda de temperatura durante a medição
>  Concebido para proporcionar leituras rápidas e precisas, para melhorar a satisfação do paciente
>  Funções de segurança eletrónica para prevenir ocorrências de roubo e perda
>  O temporizador de pulso de 60 segundos auxilia a medição manual do pulso e respiração
>  Disponível com base de suporte pequena ou grande com estação de carregamento opcional, amarras de 

segurança e módulo de teste

06000-200 Braun ThermoScan PRO 6000 e base de suporte pequena
06000-300 Braun ThermoScan PRO 6000 e base de suporte grande
06000-425 Braun ThermoScan PRO 6000, base de suporte pequena e base de carga
06000-525 Braun ThermoScan PRO 6000, base de suporte grande e base de carga
06000-800 Protetores para sonda descartáveis Braun ThermoScan PRO 6000 (800/caixa)
106201 Amarra de segurança, 1,8 m
106204 Amarra de segurança, 2,74 m
01802-110 Verificador de calibração in situ modelo 9600 Plus

TERMOMETRIA

Termómetro timpânico
TERMOMETRIA

Um portefólio completo de serviços e 

termómetros clínicos que o irão ajudar 

a alcançar a excelência na gestão da 

temperatura em todos os cenários clínicos.

Verificador de 
calibração in situMontado em 

parede
Portátil Base de carga

Dois tamanhos 
para a base de 

suporte

Amarra de 
segurança com 

dois comprimentos

Integrado em monitores  
de sinais vitais

Tecnologia PerfecTemp—a vantagem do Braun PRO 6000

A tecnologia PerfecTemp ajuda a superar os desafios apresentados pela anatomia do 
canal auditivo e da variabilidade do posicionamento da sonda. O termómetro recolhe 
informações sobre a direção e a profundidade da colocação da sonda auricular, 
ajustando automaticamente o valor da temperatura. Esta tecnologia permite aumentar 
a precisão da medição em relação à temperatura central, especialmente quando o 
posicionamento da sonda não é o ideal.

Braun PRO 6000 
Microsite

As caraterísticas técnicas únicas do Braun ThermoScan PRO 6000

PerfecTemp® Ponta pré-aquecida Algoritmo 
patenteado

Tecnologia de 
sensor exclusiva

ExacTemp®

plateau

Protetores para 
sonda macios e 

descartáveis
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Termómetro sem contacto CareTemp®
Em ambientes de ritmo acelerado onde a rapidez e a eficiência são fundamentais, o 
termómetro sem contacto CareTemp constitui uma valiosa ferramenta de rastreio em 
vários cenários clínicos.

>  Sensor de infravermelhos para leituras de temperatura a 4-6 cm do centro da testa
>  Não é necessário o contacto com a pele do paciente, o que minimiza o risco de contaminação cruzada
>  O sistema de feedback de medição deteta a distância operacional adequada para maior precisão
>  Temporizador de pulso de 60 segundos, botão de recuperação de memória, botão de conversão 

para escala C/F
>  Ecrã LCD grande com retroiluminação intuitivo e de fácil leitura
>  Realiza aproximadamente 3000 leituras com 2 pilhas AAA

105801 Termómetro sem contacto CareTemp

Montado em
suporte rodado Portátil Montado em 

parede
Dois modelos

Termómetros eletrónicos e sem contacto
TERMOMETRIA
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Verificador de 
calibração in situ

Integrado em monitores  
de sinais vitais

Encaixe de sonda e 
sondas amovíveis 

e com dois 
comprimentos de cabo 

diferentes

Protetores para 
sonda macios e 

descartáveis

SureTemp® Plus 692
Fácil de utilizar com operação intuitiva, concebido para reduzir o risco de contaminação  
cruzada com encaixe de sonda amovível, permite leituras mais fiáveis com uma precisão  
melhorada. Demora aproximadamente 4 a 6 segundos a obter o valor de temperatura  
por via oral, 10 segundos para axila pediátrica, 15 segundos para axila adulta e 10  
segundos para via retal. 

>  Design ergonómico—confortável, fácil de utilizar e muito durável
>  Ecrã LCD grande com função de identificação de serviço
>  Inclui um temporizador de 60 segundos para avaliação do pulso e respiração
>  Opções de segurança mecânicas ou eletrónicas para ajudar a prevenir extravios
>  Realiza aproximadamente 5000 leituras com 3 pilhas "AA"
>  Montagem em parede padrão com o modelo SureTemp Plus 692

01692-400   Termómetro eletrónico SureTemp Plus 692 com montagem em parede, sistema de  
segurança com campo de identificação de serviço, cabo de 1,2 m e sonda e encaixe de  
sonda orais

01692-401   Termómetro eletrónico SureTemp Plus 692 com montagem em parede, sistema de  
segurança com campo de identificação de serviço, cabo de 1,2 m e sonda e encaixe de  
sonda retais

05031-101  Protetores para sonda descartáveis (1000 protetores, 25 por caixa) 
01802-110 Verificador de calibração in situ modelo 9600 Plus
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A mais ampla gama de soluções 

de cardiologia de diagnóstico.

CARDIOLOGIA

ECG em repouso
CARDIOLOGIA

Com a mais ampla gama de soluções de cardiologia de diagnóstico da indústria, ajudamos as pessoas a obterem 
melhores cuidados de saúde, dentro e fora do hospital. Suportado pela excelência clínica, por soluções 
conectadas e uma inovação contínua, a linha de cardiología da Welch Allyn orgulha-se em contar com 
a tecnología da Mortara.

Excelência clínica
•    Sinal de precisão: Aquisição de sinal sem compromissos. A resposta em frequência ECG (0,05 - 300 Hz) 

excede as diretrizes AHA/ACC relativas à aquisição de ECG para pacientes pediátricos e adultos. 

•    Algoritmo líder de mercado: Os algoritmos de interpretação VERITAS® proporcionam uma precisão 

superior na deteção de batimentos, catalogação e rejeição de ruído. Com a confiança da Food 

and Drug Administration (FDA) dos EUA, o VERITAS é o algoritmo padrão utilizado para ensaios e 

estudos clínicos.

•    Amplo portefólio de cardiologia: Soluções para todos os ambientes ao longo dos cuidados clínicos, 

suportadas por um serviço de apoio e assistência global expandido para satisfazer  

todas as necessidades.

Soluções conectadas
•    Neutralidade em termos de fornecedor: Os nossos equipamentos 

de ECG permitem ligação a sistemas de TI neutros em termos de 

fornecedor e, por isso, os investimentos em equipamentos não são 

desperdiçados quando os sistemas de TI são substituídos.

•    Experiência: A Mortara é líder na indústria com equipamentos de 

ECG de diagnóstico com ligação DICOM e possui a maior parte 

das instalações com ligação DICOM com a mais vasta gama de 

fornecedores de TI. A Mortara também tem um longo histórico de 

ligação com API específicas de RME e HL7®.

•    Fluxo de trabalho otimizado: Os equipamentos da Mortara são 

desenvolvidos com profissionais de saúde e para profissionais de 

saúde. Fazemos isto para garantir um fluxo de trabalho eficiente e 

minimizar os erros de documentação através de leitores de código 

de barras, pedidos eletrónicos, consulta de dados demográficos e 

armazenamento dos resultados de teste.

•    Segurança: Segurança melhorada dos equipamentos com encriptação 

líder da indústria dos dados do paciente armazenados e transmitidos. 

Os profissionais são autenticados com gestão de identidades de nível 

empresarial e autorizados a realizar tarefas adequadas às suas funções. 

A autorização de dispositivos evita que dispositivos não autorizados 

troquem dados de pacientes.
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ECG em repouso
CARDIOLOGIA

Eletrocardiógrafo ELI™ 380 ERGO 
O eletrocardiógrafo ELI 380, com ecrã ERGO tátil e giratório, foi concebido para tornar a experiência de ECG mais eficiente; 
reduz o tempo necessário para realizar o procedimento, aumenta a precisão e segurança dos dados adquiridos, e melhora a 
experiência do paciente.

>  O ecrã tátil ergonómico e resistente a impactos com 17" é totalmente  
ajustável, o que permite um ângulo de visualização de 180 graus

>  O ecrã fácil de limpar e o teclado vedado ajudam a melhorar a 
conformidade com o controlo de infeções

>  Apresenta até 12 ou opcionalmente 15 derivações de dados de ECG 
para revisão e análise

>  Prestigiado algoritmo de interpretação de ECG em repouso VERITAS 
com critérios específicos de idade e sexo

>  Taxa de amostragem de aquisição de alta fidelidade de 40 000 
amostras por segundo por canal

>  A funcionalidade de deteção de inversão de derivações ajuda a 
reduzir a ocorrência de erros, bem como a necessidade de repetir 
ECG; deteta a inversão de derivações de membros e do tórax em 
tempo real e indica que derivações podem estar invertidas

>  A tecnologia dos "Best 10" capta os melhores 10 segundos de ECG 
gravados na memória do sistema, eliminando a necessidade de 
repetir o ECG

>  A funcionalidade rápida de carga permite aos profissionais de saúde 
ligar rapidamente o equipamento para iniciar a aquisição do ECG

>  Qualquer período de 10 segundos até um máximo de 20 minutos 
de full disclosure acumulado está disponível para visualização, 
impressão, transmissão e armazenamento

>  O signal-averaged ECG (SAECG) opcional permite a aquisição, análise 
e impressão de ECG de alta resolução para detetar potenciais tardios 
ventriculares 

>  Cabo de paciente WAM™ (módulo de aquisição sem fios) opcional 
para procedimentos flexíveis sem fios em ambientes exigentes

>  Segurança melhorada dos equipamentos com encriptação líder da 
indústria dos dados do paciente

>  Os utilizadores são autenticados com gestão de identidades de 
nível empresarial e autorizados a realizar tarefas adequadas às suas 
funções

>  A comunicação bidirecional por USB, LAN ou WLAN permite a 
conetividade praticamente com qualquer sistema RME, PACS e 
CVIS através de formatos XML/PDF e protocolos DICOM®/HL7®

>  A funcionalidade de consulta dos dados demográficos do paciente 
(PDQ) permite ao utilizador identificar o paciente em fluxos de 
trabalho não baseados em pedidos. A introdução ou leitura da ID do 
paciente permite receber todos os dados demográficos dos pacientes 
do RME do hospital 

>  Impressora térmica, papel A4, Smart ou carta dobrados em Z

Liberdade sem fios – equivalente em tamanho e peso 
a um cabo de paciente convencional, o módulo de 
aquisição sem fios WAM proporciona liberdade de 
movimentos tanto aos pacientes como aos profissionais 
de saúde

WAM

HL7®XMLPDF DICOM®
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ECG em repouso
CARDIOLOGIA

Eletrocardiógrafo ELI™ 280 
O eletrocardiógrafo ELI 280 oferece funcionalidades abrangentes num dispositivo portátil com ecrã tátil. Este equipamento 
fácil de utilizar foi concebido para satisfazer as exigências de serviços com grande volume de ECG tanto em ambiente 
hospitalar  como em consultório médico.

Eletrocardiógrafo ELI™ 250c 
Compacto e leve, o eletrocardiógrafo ELI 250c fornece funcionalidades abrangentes num dispositivo  
portátil fácil de utilizar.

HL7®XMLPDF DICOM®

HL7®XMLPDF DICOM®

>  O ecrã tátil LCD de alta resolução a cores com 10,1" apresenta até 
12 derivações de dados de ECG para revisão imediata e elaboração 
de gráficos

>  O ecrã fácil de limpar ajuda a melhorar a conformidade com o 
controlo de infeções

>  O prestigiado algoritmo de interpretação de ECG em repouso 
VERITAS utiliza critérios específicos de sexo, adultos e pediátricos, 
para fornecer uma segunda opinião silenciosa 

>  Taxa de amostragem de aquisição de alta fidelidade de 40 000 
amostras por segundo por canal

>  A funcionalidade de deteção de inversão de derivações ajuda a 
reduzir a ocorrência de erros, bem como a necessidade de repetir 
ECG; deteta a inversão de derivações de membros e do tórax em 
tempo real e indica que derivações podem estar invertidas 

>  A tecnologia dos "Best 10" capta os melhores 10 segundos de ECG 
gravados na memória do sistema, eliminando a necessidade de 
repetir ECG

>  Capacidade de prova de esforço opcional (verifique a 
disponibilidade local)

>  A proteção da informação confidencial sobre a saúde em formato 
eletrónico (ePHI) é promovida com controlos de acesso de 
dispositivo centralizados integrados com LDAP ou o serviço de 
Diretório ativo

>  Seleção do módulo de aquisição sem fios WAM ou AM12™
>  A comunicação bidirecional por USB, LAN ou WLAN permite a 

conetividade praticamente com qualquer sistema RME, PACS e 
CVIS através de formatos XML/PDF e protocolos DICOM/HL7

>  Impressora térmica, papel A4, Smart ou carta dobrados em Z

>  O visor de alta resolução a cores fornece a pré-visualização em 
tempo real de ECG de 12 derivações e revisão pós-aquisição de ECG 
adquiridos

>  Teclado integral com botões de "um toque" para aquisição de ECG, 
impressão de ritmo e transmissão de ECG/recuperação de pedidos

>  O prestigiado algoritmo de interpretação de ECG em repouso 
VERITAS utiliza critérios específicos de sexo, adultos e pediátricos, 
para fornecer uma segunda opinião silenciosa 

>  Taxa de amostragem de aquisição de alta fidelidade de 40 000 
amostras por segundo por canal

>  A funcionalidade de deteção de inversão de derivações ajuda a 
reduzir a ocorrência de erros, bem como a necessidade de repetir 
ECG; deteta a inversão de derivações de membros e do tórax em 
tempo real e indica que derivações podem estar invertidas

>  A tecnologia dos "Best 10" capta os melhores 10 segundos de ECG 
gravados na memória do sistema, eliminando a necessidade de 
repetir ECG

>  Seleção do módulo de aquisição sem fios WAM ou AM12
>  A comunicação bidirecional por USB, LAN ou WLAN permite a 

conetividade praticamente com qualquer sistema RME, PACS e 
CVIS através de formatos XML/PDF e protocolos DICOM/HL7

>  Impressora térmica, papel A4 ou carta dobrados em Z
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ECG em repouso
CARDIOLOGIA

Eletrocardiógrafo CP 150™
O eletrocardiógrafo CP 150 da Welch Allyn é um ECG simples de utilizar e acessível. Faça leituras de ECG rápidas com o 
toque de um botão e melhore o fluxo de trabalho do seu hospital com uma gama de funcionalidades avançadas, facilitando a 
aquisição e impressão de testes precisos.

Eletrocardiógrafo ELI™ 230 
O eletrocardiógrafo ELI 230 oferece funcionalidades completas num dispositivo compacto e portátil. Trata-se de uma solução 
ECG rentável que proporciona uma interpretação de ECG adulto/pediátrico precisa e fiável e impressões em tamanho real.

Eletrocardiógrafo ELI™ 150c 
Compacto e leve, o eletrocardiógrafo ELI 150c fornece funcionalidades abrangentes num dispositivo ultraportátil.

HL7®XMLPDF DICOM®

XMLPDF

>  O ecrã de alta resolução a cores fornece a pré-visualização em tempo real de ECG 
de 12 derivações e revisão pós-aquisição de ECG adquiridos

>  O ecrã fácil de limpar ajuda a melhorar a conformidade com o controlo de infeções
> Prestigiado algoritmo de interpretação de ECG em repouso VERITAS
>  Taxa de amostragem de aquisição de alta fidelidade de 40 000 amostras por 

segundo por canal
>  A funcionalidade de deteção de inversão de derivações ajuda a reduzir a ocorrência 

de erros e a necessidade de repetir ECG 
>  A tecnologia dos "Best 10" capta os melhores 10 segundos de ECG gravados na 

memória do sistema, eliminando a necessidade de repetir ECG
>  Seleção do módulo de aquisição sem fios WAM ou AM12
>  Impressora térmica, papel A4 ou carta dobrados em Z
>  Pesa apenas 2,63 kg, incluindo a bateria

>  O ecrã de alta resolução a cores fornece a pré-visualização em tempo real de ECG 
de 12 derivações e revisão pós-aquisição de ECG adquiridos

>  Teclado integral com botões de "um toque" para aquisição de ECG, impressão de 
ritmo e transmissão de ECG/recuperação de pedidos

>  Prestigiado algoritmo de interpretação de ECG em repouso VERITAS
>  Taxa de amostragem de aquisição de alta fidelidade de 40 000 amostras por 

segundo por canal
>  A funcionalidade de deteção de inversão de derivações ajuda a reduzir a ocorrência 

de erros e a necessidade de repetir ECG 
>  A tecnologia dos "Best 10" capta os melhores 10 segundos de ECG gravados na 

memória do sistema, eliminando a necessidade de repetir ECG
>  Seleção do módulo de aquisição sem fios WAM ou AM12
>  A comunicação bidirecional por USB, modem interno, LAN, WLAN ou GPRS permite 

a conetividade praticamente com qualquer sistema RME, PACS e CVIS através de 
formatos XML/PDF e protocolos DICOM/HL7

>  Impressora térmica, papel de 108 x 140 mm dobrado em Z
>  Pesa apenas 3,3 kg, incluindo a bateria

>  O sistema rápido de carga permite a obtenção imediata de ECG
>  Ecrã tátil a cores de 7” para introdução rápida, fácil e precisa da 

informação do paciente 
>  Os filtros avançados para uma maior qualidade do sinal ECG 

asseguram leituras precisas
>  Funcionalidade de pré-visualização de eletrocardiogramas de 

12 derivações
>  Software opcional de interpretação MEANS ECG para adultos e 

pediátrico
>  O funcionamento a bateria permite-lhe transportar facilmente o 

equipamento até ao paciente
>  8 horas de funcionamento e 4 horas para carregamento
 >  Guarde até 100 exames no equipamento ou transfira para uma 

pen USB

HL7®XMLPDF DICOM®
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ECG em repouso com base em PC
CARDIOLOGIA

Sistema RScribe™ 7
Sistema de ECG altamente avançado, que pode ser utilizado como um dispositivo de ECG autónomo ou, para aplicações mais 
complexas, como uma estação de aquisição, armazenamento e revisão em rede.

Estação de trabalho CardioPerfect®
Um sistema de gestão de dados cardiopulmonares abrangente que lhe permite transformar qualquer computador ou portátil 
numa solução de diagnóstico eficiente.

>  Permite a aquisição de ECG com programação de tempo, o que 
permite aos profissionais de saúde adquirir ECG sequenciais durante 
estudos farmacológicos ou STEMI

>  Disponibiliza medições de ECG no ecrã e funcionalidades de edição 
para um fluxo de trabalho sem papel. Quando é necessária uma cópia 
em papel, o sistema disponibiliza relatórios numa enorme variedade de 
formatos

>  O reconhecido algoritmo de interpretação de ECG em repouso utiliza 
critérios específicos e adulto/pediátrico para fornecer uma segunda 
opinião silenciosa para interpretação da ECG de repouso

>  Comunicação bidirecional com sistemas de terceiros incluindo RME, 
SIH e PACS através de XML, PDF e DICOM

>  Ajuda a melhorar a produtividade com a capacidade de acesso e envio 
de relatórios por e-mail 

>  Consultas e referências práticas graças à acessibilidade dos relatórios 
no escritório ou em casa 

>  Reveja diferentes testes de um paciente com o clique num botão 
>  Personalize o perfil do utilizador e as definições de segurança 
>  O visor de grandes dimensões apresenta as informações de teste num 

formato que facilita a análise 
>  Adquira, interprete e estabeleça tendências dos resultados de teste 

para uma gestão de doentes abrangente 
>  Pista de auditoria gratuita para programas de conformidade HIPAA 

para ajudar a reduzir o risco 
>  Padronize e adicione outros módulos da Welch Allyn à medida que 

o seu consultório cresce

HL7®XMLPDF DICOM®

HL7®XMLPDF DICOM®
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Sistemas de prova de esforço
CARDIOLOGIA

Sistema de prova de esforço XScribe™
Há muito que o é XScribe é considerado o padrão em provas de esforço cardíaco devido às suas tecnologias inovadoras 
e algoritmos sofisticados que ajudam os profissionais de saúde nas suas rotinas diárias.

>  Ecrã panorâmico tátil de alta resolução a cores de 24"
>  Interface de utilizador lógica com navegação da esquerda para a 

direita e controlos intuitivos que orientam os utilizadores através dos 
procedimentos com facilidade

>  O nosso inovador Source Consistency Filter (SCF) minimiza o ruído e os 
artefactos de linha de base, e, ao mesmo tempo, preserva o sinal de ECG 
com qualidade de diagnóstico

>  O módulo de aquisição sem fios WAM transmite os dados de ECG, 
proporcionando conforto e liberdade de movimentos ao paciente

>  O algoritmo VERITAS líder no mercado permite a interpretação de ECG 
de 12 derivações para adultos, adolescentes e crianças

>  Aceda rapidamente a perfis e tendências ST contínuas, nível ST e 
gradiente de todos os 12 complexos médios e comparação automática 
com complexos de referência

>  O modo de divulgação integral melhorado permite a revisão batimento 
a batimento durante o exame, bem como após o teste, permitindo uma 
posterior adição fácil de eventos e impressão de ECG

>  De ligação simples a interoperabilidade completa, o sistema XScribe 
oferece uma variedade de soluções de integração

>  Configurado com ergómetros Ergoline ou passadeiras TrackMaster®
>  Opção de sistema de vácuo (verifique a disponibilidade local)

HL7®XMLPDF DICOM®

Ciclo ergómetros topo

O sistema XScribe pode ser 
configurado com ciclo erómetros da 
Ergoline e Lode através da porta USB 
ou RS232.

Tapetes rolantes topo

O sistema XScribe puede ser configurado 
com tapetes rolantes Trackmaster® TMX428 
e TMX425 através da porta USB ou RS232.

Monitores de PA para prova  
de esforço topo

O XScribe é compatível com o 
estándar da industria Suntech® 
Tango® para a leitura da PNI e da 
SpO2 durante toda a prova de 
esforço.

Totalmente equipado com topo de linha 
Ciclo ergómetros, tapetes rolantes e soluções para PNI
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Sistemas de Holter 
CARDIOLOGIA

Sistema de análise de Holter HScribe™
O sistema de análise de Holter HScribe™ permite configurações de sistema flexíveis para satisfazer uma gama completa 
de necessidades de monitorização de Holter, desde instalações simples a complexas. 

Gravador Holter digital H12+™
O H12+ compacto e leve permite a gravação contínua e de alta fidelidade de ECG de 12 derivações, constituindo uma 
ferramenta imprescindível na monitorização de variações de ECG.
 

Gravador Holter digital H3+™
O gravador digital H3+™ dá um novo significado à palavra compacto, e ao mesmo tempo proporciona algumas 
das mais notáveis capacidades disponíveis atualmente.
 

>  Exporte relatórios eletrónicos para qualquer destino em rede
>  Importe registos de Holter a partir de um número ilimitado de locais 

remotos com o carregamento Web opcional
>  Recupere uma lista de trabalho de modalidade e guarde os relatórios 

finais no seu PACS com DICOM
>  Os algoritmos de processamento de sinais VERITAS proporcionam 

uma precisão superior na deteção de batimentos, etiquetas e rejeição 
de ruído para uma melhor identificação de eventos e análise rápida de 
registos

>  São suportados modos de análise retrospetivos, prospetivos e de 
sobreposição

>  Dados de 12 derivações gravados batimento a batimento num 
cartão de memória flash durante até 48 horas

>  Dispõe de um visor gráfico integral para pré-visualizar as formas 
de onda de ECG durante a ligação do paciente

>  Pode introduzir ID alfanuméricos de pacientes para identificação 
exclusiva de cada gravação

>  10 000 amostras/seg/canal para uma deteção superior de picos 
de pacemaker

>  Pesa apenas 125 gramas

> Gravação de 3 canais com deteção padrão de picos de pacemaker
>  Pequeno e leve (pesa apenas 28 g), fazendo com que seja muito confortável 

para os pacientes
>  Gravação contínua durante 7 dias (168 horas) com apenas uma pilha AAA 
>  Dispõe de um visor gráfico integral para pré-visualizar as formas de onda 

de ECG durante a ligação do paciente

HL7®XMLPDF DICOM®
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Monitor Ambulatório da Pressão Arterial ABPM 7100
Monitorização Ambulatório  da Pressão Arterial (MAPA), fácil de utilizar 24 horas/dia, concebida para ajudar a evitar os 
efeitos de hipertensão da bata branca, proporcionar leituras precisas da pressão arterial durante o sono e adaptar os regimes 
de terapia medicamentosa às necessidades individuais de cada paciente.

>  Utilização de tecnologia oscilométrica, um método validado para medições de PNI automáticas
>  Está em conformidade com os mais recentes padrões de AAMI, EHS e possui classificação BHS A/A
>  Leve, compacto e silencioso para melhorar o conforto do paciente
>  Protocolos de programação ilimitada de períodos de medição e frequências de inflação
>  Pode realizar medições mais de 48 horas
>  Atualizável para adicionar a PA Central e a análise de onda de pulso
>  Braçadeiras fabricadas sem borracha natural de látex para ajudar a reduzir o risco  

de reações alérgicas
>  Feedback lógico automático durante a insuflação da braçadeira para um excelente  

conforto do paciente 

MAPA-7100S   Gravador ABPM 7100 com software de estação de trabalho CardioPerfect®
MAPA-7100HMS  Gravador ABPM 7100 com software de gestão de hipertensão 
MAPA-7100CBP  Gravador de análise ABPM 7100 com PA Central e 
  software de gestão de hipertensão
MAPA-7100PWA  Gravador ABPM 7100 com PA Central, análise de onda de pulso 
  e software de gestão de hipertensão 

MAPA e sistemas de transferência de dados 
CARDIOLOGIA

Web Upload
A solução Web Upload de transferência de dados de Holter de ECG e MAPA permite carregar gravações de um computador 
com acesso à Internet para um centro de análise equipado com a solução de Web Upload.
 

>  Uma aplicação baseada na Web com instalação segura e automática 
em computadores cliente

>  Sem limitação quanto ao número de clientes remotos, o que permite 
a qualquer sistema de saúde alargar o acesso aos cuidados de 
cardiologia praticamente a qualquer ponto com ligação à Internet

>  A transferência segura (SSL) com autenticação para proteger a 
privacidade do paciente facilita a conformidade regulamentar e HIPAA

>  Interface do utilizador tipo assistente para uma transferência de dados 
rápida e fácil de sistemas de Holter de ECG e MAPA

A ampliar o acesso aos cuidados de cardiologia com tecnologia de ponta

Clinic

Clinic

Clinic

Clinic

Clinic

Nursing Home

Clinic Pharmacy

Factory

Clinic

Web Upload—a melhor solução para: 

Solução de Web Upload

Telemedicina

Grupos de prestadores de cuidados 

de saúde e sistemas de saúde
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Os candeeiros Green Series™ (GS) da Welch 

Allyn fornecem uma luz mais brilhante, mais 

branca e um consumo inferior de energia 

comparativamente aos candeeiros de halogéneo 

tradicionais. 

ILUMINAÇÃO MÉDICA

Candeeiros de exame Green Series
ILUMINAÇÃO MÉDICA

Candeeiro de exames GS 300 
>   Ideal para instalações de atendimento primário, salas de emergência,  

ambulatórios e dermatologia
>  Um LED que proporciona a combinação perfeita de luz intensa  

e funcionamento frio num design compacto
>  Preço acessível e desempenho resistente

 44452 Candeeiro de exames GS 300 com suporte rodado
 44412 Candeeiro de exames GS 300 com montagem em mesa/parede
 48960 Suporte rodado de altura elevada, 91 cm, de alta resistência

44412

Candeeiro de exames GS IV 
>  Perfeito para o consultório de obstetrícia/ginecologia ou para especialidades que requerem luzes muito focadas em 

áreas específicas
>  Luz LED com 3x mais iluminação do que as lâmpadas de halogéneo
>  Tubo de luz altamente flexível, duas vezes mais longo do que os tubos convencionais, com um design da cabeça 

compacto e discreto que garante a máxima precisão

 48812  Candeeiro de exames GS IV com montagem em mesa/parede 
 48950  Suporte rodado para candeeiro de exames GS IV
 52640  Protetor descartável para GS IV (25/caixa 5 caixas/embalagem) 

48812

48950

44602

Candeeiro para pequenas intervençoes GS 600 
>  Ideal para pequenas intervenções e exames em qualquer ambiente de cuidados de 

saúde
>  Controlos de intensidade por proximidade que proporcionam a luz de que necessita, 

quando necessita
>  Dispõe de 3 LED e uma cabeça mais larga especificamente para visualizações e 

condições que exigem uma iluminação particularmente boa

 44602  Candeeiro GS 600 com suporte rodado 
 44612  Candeeiro GS 600 com montagem em mesa/parede 
 48960  Suporte rodado de altura elevada, 91 cm, de alta resistência
 52630  Protetor descartável para GS 600 (50/caixa 5 caixas/embalagem)
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Candeeiros de exame Green Series
ILUMINAÇÃO MÉDICA

44902

Candeeiro para intervençoes GS 900 
>  Ideal para intervenções hospitalares, em ambulatório ou no consultório
>  Dispõe de 6 LED com controlos de intensidade, de durabilidade excecional, 

excelente manuseamento e incomparável qualidade de focagem 
>  A montagem no teto opcional permite maximizar o espaço no piso  

e direcionar a luz para o local necessário durante a intervenção

 44902  Candeeiro GS 900 com suporte rodado  
 44900-C  Candeeiro GS 900 com montagem no teto  
 44900-W  Candeeiro GS 900 com montagem na parede
 52630  Protetor descartável para GS 900  

(50/caixa 5 caixas/embalagem) 
 

Especificações candeeiros de exame GS

GS IV GS 300 GS 600 GS 900

N.º de LED 1 LED branco 1 LED branco 3 LED brancos 6 LED brancos

Temperatura da cor 5500° K 5500° K 5500° K 5500° K

Intensidade da luz à 
distância de trabalho 
standard

20 000 Lux Distância/intensidade:

30,5 cm/30 000 lux
50 cm/15 000 lux

Distância/intensidade:
Ajuste de alta intensidade

30,5 cm/75 000 lux
50 cm/40 000 lux

Ajuste de baixa intensidade:
30,5 cm/55 000 lux
50 cm/30 000 lux

Distância/intensidade:
Ajuste de alta intensidade:

60,9 cm/100 000 lux
100 cm/55 000 lux

Ajuste de baixa intensidad:
60,9 cm/75 000 lux
100 cm/40 000 lux

Vida útil do LED 50 000 horas 50 000 horas 50 000 horas 50 000 horas

Distância de trabalho 40 cm 30,5 cm a 50 cm 30,5 cm a 50 cm 60,9 cm a 100 cm

Tamanho do foco na 
distância de trabalho

10 cm a 25 cm 13 cm a 15 cm 15 cm a 18 cm 23 cm a 25 cm

Eletricidade Entrada: 100-240 V~ 
50 Hz-60 Hz, 0,30 A máx.

Entrada: 100-240 V~ 
50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

Entrada: 100-240 V~ 
50 Hz-60 Hz, 0,65 A máx.

Entrada: 100-240 V~ 
50 Hz-60 Hz, 1,00 A máx.

Cabo de alimentação #18 AWG, conjunto de 3 fios de 
aterramento, 
2,5 m de comprimento

#18 AWG, conjunto de 3 fios de 
aterramento, 
2,5 m de comprimento

#18 AWG, conjunto de 3 fios de 
aterramento, 
2,5 m de comprimento

#18 AWG, conjunto de 3 fios de 
aterramento, 
2,5 m de comprimento

Peso Total de montagem em mesa/
parede: 2,40 kg
Suporte rodado total: 5,63 kg

Total de montagem em mesa/
parede: 2,56 kg
Suporte rodado total: 5,78 kg

Total de montagem em mesa/parede: 
2,93 kg
Suporte rodado total: 7,87 kg

Total de montagem na parede: 8,12 kg
Suporte rodado total: 20,34 kg
Total de montagem no teto: 11,11 kg

Opções de 
montagem

Montagem em mesa/parede
Suporte rodado

Montagem em mesa/parede
Suporte rodado

Montagem em mesa/parede
Suporte rodado

Montagem em parede, suporte rodado, 
montagem no teto

Opções de 
acessórios

Protetor descartável 52640 NA Protetor descartável 52630 Protetor descartável 52630

Garantia Limitada de 5 anos Limitada de 5 anos Limitada de 5 anos Limitada de 5 anos



Estamos cientes de que não pode estar sujeito a interrupções devido a equipamento 
fora de serviço e de que precisa de métodos práticos para agilizar a utilização dos 
equipamentos por parte dos profissionais de saúde. É por isso que desenvolvemos os nossa 
oferta de serviços para ajudar a otimizar os seus investimentos e manter tudo a funcionar 
com a maior eficiência possível de modo a manter os pacientes em segurança.

>  Serviços de suporte para ajudar a minimizar a complexidade do serviço e os custos de manutenção 
dos equipamentos com padrões de fábrica

>  Serviços educativos que promovem as melhores práticas clínicas/técnicas de forma a melhorar 
os cuidados prestados ao paciente

>  Serviços profissionais para ajudar a integrar eficazmente as novas tecnologias no seu ambiente e fluxos de trabalho

Cada programa é concebido especificamente para o ajudar a proporcionar o mais alto nível de cuidados aos seus pacientes, através de um serviço 
de interação verdadeiramente colaborativo. Esta oferta é uma peça essencial para ajudar a cumprir as prioridades das suas instalações, incluindo:

>  Manutenção da fiabilidade do sistema para melhorar os cuidados ao paciente
>  Reforço das competências do pessoal e eficácia em toda a utilização e serviço
>  Redução do custo de propriedade e melhoria dos resultados financeiros
>  Otimização dos recursos tecnológicos
>  Maximização da vida útil dos equipamentos e sistemas

Verifique a disponibilidade junto do seu representante local Welch Allyn.

Serviços da Welch Allyn
Três serviços fundamentais. Escolhas flexíveis. Um recurso colaborativo.

SERVIÇOS E POLÍTICAS

Serviços
SERVIÇOS E POLÍTICAS
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Um amplo portefólio de serviços para proteger 

o investimento da sua empresa e proporcionar 

aos profissionais de saúde tudo o que necessitam 

para cuidar dos pacientes: equipamentos que 

funcionam perfeitamente quando e onde são 

necessários.



A Welch Allyn garante os nossos produtos
Todos os produtos da Welch Allyn estão cobertos por uma garantia expressa contra defeitos de 

fabrico. Durante o período de garantia de cada produto, a Welch Allyn irá reparar ou substituir 

quaisquer produtos comprovadamente defeituosos devido a causas que não o uso indevido, 

a negligência, os danos no transporte ou o desgaste natural.

Política da lâmpada Welch Allyn
Os instrumentos da Welch Allyn são concebidos de modo a otimizar o desempenho, incluindo o 

design da fonte de iluminação. O fabrico da lâmpada é uma parte fundamental deste sistema; por isso, 

recomenda-se que utilize apenas lâmpadas Welch Allyn originais. 

Política da bateria Welch Allyn
As baterias NiCad da Welch Allyn serão substituídas por um preço proporcionalmente reduzido de 

acordo com a falha prematura, caso falhem antes da data impressa na bateria (quando utilizadas 

apenas em punhos Welch Allyn). Esta data representa dois anos após o fabrico da bateria.

Políticas
SERVIÇOS E POLÍTICAS

Hill-Rom. A sua principal parceira na melhoria dos 
resultados dos pacientes e dos profissionais de saúde.

As informações contidas neste catálogo de produtos e as funções oferecidas destinam-se a instruir sobre os produtos disponíveis para compra da Welch Allyn. Foram enviados todos os esforços razoáveis para garantir a precisão da informação. 
No entanto, a Welch Allyn não pode ser responsabilizada por quaisquer erros ou imprecisões inesperadas. A Welch Allyn não garante a precisão e reserva-se o direito de proceder a alterações a este catálogo a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Todos os dispositivos médicos da Welch Allyn apresentados neste catálogo, os quais são atualmente vendidos na Europa, são produtos de cuidados de saúde regulados que, por cumprirem essa regulamentação, possuem marcação CE. A 
Welch Allyn recomenda a leitura atenta das instruções detalhadas incluídas nos documentos que acompanham os dispositivos médicos para uma utilização segura e adequada. O pessoal das unidades de saúde é responsável pelo uso e manutenção 
adequados destes dispositivos médicos. A Welch Allyn reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio ao design, às especificações e aos modelos. A única garantia concedida pela Welch Allyn é a garantia expressa por escrito 
alargada à venda ou aluguer dos seus produtos. Se necessitar de informações detalhadas, contacte-nos: https://emeai.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html
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Distribuidor:

Representante de vendas:

Welch Allyn Iberia
Avenida de Castilla, 1 - Centro Empresarial Best Point
28830 San Fernando de Henares (Madrid), Espanha
Tel.: +34 91 749 93 57 
iberia@welchallyn.com 

WWW.WELCHALLYN.PT

Esta brochura representa uma vista geral da nossa gama de soluções. 
Para obter mais informações, visite a página www.welchallyn.pt 
ou contacte o seu representante local Welch Allyn.




