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Questionamentos II Dispensa Equipamentos  

Questionamentos: 
 
Edital solicita: Possibilidade de expansão dos seguintes parâmetros (módulos ou cabos):            

Gases Anestésicos, Nível de consciência / EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular. 
  
Solicitamos o de acordo do estimado órgão para participar com um modelo de monitor              
Multiparâmetros que permite a monitorização de todos os parâmetros solicitados na tela do             
monitor, exceto a Transmissão neuromuscular (TNM) que será realizada através de monitor            
dedicado para essa função, isto é, o monitor para Transmissão neuromuscular (Tofscan)            
funciona separadamente ao monitor Multiparâmetro. Solicitamos o de acordo, pois temos           
ambos os monitores em estoque e atendemos ao solicitado “Exemplo: Permitir no mínimo ....              
transmissão neuromuscular de forma simultânea”.  
Resposta: Será aceito. 
 
  
Edital solicita: Possuir possibilidade futura para acoplar modulo de transporte com tela e no              
mínimo os parâmetros básicos de monitorização; 
Solicitamos o de acordo para enviar proposta de monitor Multiparâmetros que não permite             
acoplar outros monitores com tela. 
Resposta:  Será aceito. 
 
Edital solicita: Possuir possibilidade futura para utilização de controle remoto para operação             

das funções do equipamento;  
Solicitamos o de acordo para enviar proposta de monitor Multiparâmetros que não permite a              
utilização de controle remoto para operação das funções do equipamento. 
Resposta: Será aceito. 
  
Edital solicita: Apresentar possibilidade futura de integração com dispositivos externos(ex.:          
Bombas de infusão, ventiladores, etc...); 
Solicitamos o de acordo para enviar proposta de monitor Multiparâmetros que não possibilita             
futura de integração com dispositivos externos Bombas de infusão,mas permite integração com            
ventiladores e aparelhos de anestesia Dräger, central de monitorização e prontuário eletrônico. 
Resposta: Será aceito. 
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