
Onda Bifásica STAR™

O principal objetivo da onda bifásica STAR™ é assegurar a entrega de energia com máxima precisão sob 
quaisquer circunstâncias, garantindo a terapia mais eficaz para qualquer tipo de paciente. Além disso, o MD 
PRO possui choque tipo bifásico, mesmo se o nível de energia estiver em 360J se houver necessidade.

Tempo de Carga de 2.7 Seg

O tempo de carregamento excepcionalmente curto garante a intervenção mais rápida possível, aumentando 
as chances de sobrevivência do paciente. 

Tecnologia de ponta que salva vidas!

MD PRO
Desfibrilador Bifásico

Ÿ 360 J Bifásico
Ÿ 12 canais de ECG
Ÿ Marca-passo
Ÿ Modo DEA
Ÿ SpO2

Ÿ PNI
Ÿ Tempo de carga de 2.7 seg
Ÿ Capnografia

Divisão  SME
Sistemas de Monitorização e Emergência



Modo DEA

O usuário é guiado por uma interface simples de 
comandos de voz durante o procedimento de 
ressuscitação de acordo com as últimas diretrizes 
ERC. Seguro e de operação simplificada, minimiza a 
chance de erros do usuário, após um mini 
treinamento.  Além disso, o detector FV/TV aplicado 
garante uma rápida detecção confiável da arritmia 
do paciente tanto em modo DEA quanto Manual.

Medição de Impedância

A segurança e a eficiência da terapia do paciente são 
alcançados pelo monitoramento contínuo da 
impedância torácica. A impedância atual é exibida 
na tela em uma barra gráfica e uma mensagem de 
voz também avisa o usuário em caso de contato 
insuficiente. 

Fácil de Usar

Os eletrodos multifuncionais externos estão 
equipados com chaves  de conf iguração 
ergonômicas.  O nível de energia pode ser ajustado, 
o carregamento e a entrega de choque podem ser 
iniciados a partir dos eletrodos, junto com as 
mensagens de voz, permite ao usuário executar 
intervenções críticas, sem tocar ou olhar para o 
dispositivo. As pás podem ser transformadas em pás 
pediatricas com um toque simples. O equipamento 
foi projetado de forma ergonômica e portátil.

Marca-passo Transcutâneo

Para uma intervenção rápida, não apenas os 
eletrodos descartáveis mas também as pás de 
desfibrilação multifuncionais podem ser usadas na 
aplicação de marca-passo externo. 

ECG de 12 Derivações 

O ECG baseado em tecnologia DSP ajuda o médico 
com informações precisas antes e depois da 
intervenção. ECG com 12 derivações simultâneas 
com qualidade de diagnóstico e com detecção de 
marca-passo, garantindo o acompanhamento 
adequado dos pacientes.

Gerenciamento Inteligente de Energia

O gerenciamento inteligente de bateria permite um 
consumo otimizado, garantindo autonomia 
aumentada, sempre informando o status da bateria. 
Mesmo na ausência da bateria, ou caso a mesma 
esteja em mau estado, todas as funções do 
dispositivo podem ser realizados com a alimentação 
principal. 

Armazenamento e Impressão de 
Eventos

O sistema é capaz de armazenar um número 
praticamente ilimitado de eventos que podem ser 
impressos em linha, offline, ou mesmo exportando 
para uma unidade USB. Um relatório em PDF 
também pode ser criado no PC dos dados 
exportados. A impressão automática também é 
possível para vários eventos.



Multifuncionalidade

O desfibrilador é dedicado a uso clínico e hospitalar. 
Devido ao seu fácil manuseio e serviços de alto nível, 
pessoas inexperientes podem usá-lo rápido e 
eficazmente. O módulo PNI SunTech incorporado no 
dispositivo mede a pressão sanguínea do paciente 
de maneira rápida e precisa. A medição precisa da 
saturação de oxigênio é garantida pela tecnologia 
de oxímetria Nellcor. Os módulos de capnografia são 

®de tecnologia Capnostat  e LoFlo™. 

Sistema de Alarme

O sistema de alarme do equipamento é capaz de 
gerar alarmes técnicos e fisiológicos. Se algum 
parâmetro exceder os limites de alarme definidos 
anteriormente ou qualquer problema com o sensor 
ocorrer, o desfibrilador informará alarmes áudio 
visuais totalmente configuravéis e também o 
histórico de eventos.

O desfibrilador está disponível para uso em diversos 
idiomas: exibição de mensagens, rótulos, manuais 
do usuário e  instrução de voz.

Acessórios e Opcionais

Pás Multifuncionais

Sensor de oximetria

Capnografia 
Sidestream

Impressora

Bolsa de Transporte

Eletrodos de ECG

Eletrodos internos

Capnografia 
Mainstream

Braçadeira PNI



bioimpedância torácica
12 vias simultâneas
13 (12 vias e 1 derivação)
x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto
5, 10, 25, 50 mm/seg
passagem alta, alimentação (5060 Hz) e 
ajustável filtro de passagem baixa
15 ~ 300 bpm
FR, assístole, VF, VT
Min. 2 mV 0.25 mseg, máx. 700 mV 2 mseg
Máx. 400J
<3 seg
Para todas as vias

oscilométrico
Sis: 40 ~260 mmHg / Dia: 15 ~200 mmHg
Sis, Dia, Med, tempo da última medição
para limites inferiores e superiores e 
braçadeira solta

mainstream e sidestream
0 ~150 mm Hg (0 ~19.7% ou 0 ~ 20 kPa)
0.1 mmHg
2 ~ 150 rpm
para limites inferiores e superiores e sensor 
solto

3 níveis de alarme inteligentes
multicolorido, configurável
diferentes sons, configurável
armazenamento de eventos, impressão 
automática (configuráveis)

memória interna
condições de alarme, eventos manuais, choque
no mínimo 10.000 eventos
drive USB
No PC, para exportar dados no USB

impressão térmica 
58 mm
1 ou 3
Manual e automático
simultâneas, formato 3x4
eventos, informações do equipamento, dados, 
tempo, modos, parâmetros, nome do paciente
configurável para eventos, choques e alarmes
25, 50 mm/seg

BPF
RDC 16:2013

ECG
Fonte
Vias
Curvas de ECG
Ganho
Velocidade
Filtros

Faixa de medição
Alarmes
Detecção de marca-passo
Proteção a desfibrilação
Tempo de recuperação
Deteção de eletrodos soltos

Pressão Não Invasiva (Opcional)
Método
Faixa
Valores na tela
Alarmes

Capnografia (Opcional)
Tipo
Faixa
Resolução
Faixa de respiração
Alarmes

Sistema de Alarme
Níveis
Alarme visual
Alarme sonoro
Ações automáticas

Armazenamento de Dados
Tipo
Eventos armazenados
Capacidade
Capacidade de exportar
Software em navegador

Impressora 
Tipo
Largura do papel
Número de canais
Modo
12 canais de ECG impresso
Relatórios

Impressão automática
Velocidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    REGISTRO ANVISA: 10394530053

IP32
0 ~ 45°C
-20 ~ +60°C
30% ~ 95% (sem condensação)

7” (150 x 95 mm)
Display Cores TFT com luz de fundo LED
800 x 480 
4.4 seg em 25mm/seg

Ni-MH 10.8V 3000mAh
70 x 60 x 90 mm
620 g
4,5 horas
5 estágios indicados na tela e LED indicador 
quando desligado
Menos de 2 horas para carregar completamente

DEA, manual, estimulação e ECG
Pás, pás adesivas, eletrodos internos

STAR Bifásica Exponencial™ 

2 ~ 360J em 15 etapas
1 ~ 50J em 15 etapas
Pelas pás ou pelos botões do painel frontal, 
programável para DEA
2.7 seg para 200J, 4.5 seg para 360J
Desarme automático depois de 30 seg
10 ~ 200 ohms com indicador
40 mseg

Demanda (VVI) ou Fixo (VOO)
Transtorácica não invasiva
Retangular, constante
40 mseg
20 ~ 200 mA
30 ~ 200 ppm, resolução 1 ppm
0 ~ 1000 ohms com indicador

1 ~ 100%
1%
20 ~ 300bpm
Para limites superiores e inferiores, sem dedo e 
sensor falhou

360x280x250 mm
6.5 kg com eletrodos, bateria e impressora 
7.2 kg com pás de desfibrilação

Físico
Dimensões
Peso

Condições Ambientais
IP
Tempratura de Operação
Temperatura de Armazenamento
Humidade

Display
Dimensões
Tipo
Resolução
Tela de ECG

Bateria
Tipo
Dimensões
Peso
Capacidade
Indicador

Tempo de carga

Desfibrilador
Modo
Eletrodos de desfibrilação
Forma de curva
Energia para desfibrilação externa
Energia para desfibrilação interna
Seleção de energia

Tempo de carga
Energia disponível
Faixa da impedância do paciente
Tempo de sincronização

Marca-passo (Opcional)
Modo
Tipo
Forma de onda
Largura do pulso
Amplitude
Taxa
Faixa da impedância do paciente

Oximetria (Opcional)
Faixa
Resolução
Faixa de pulso
Alarmes

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800
37561-130 - Desm. Murilo Gattini 
Pouso Alegre - MG - Brasil 

Comercial: (11) 5081-7190 / (11) 5539-0746

www.prolife.com.br
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