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Catálogo comercial = LINHA DE MONITORES CARDÍACOS  
 

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS, telas de 12, 15 polegadas, com ou sem touch. (modelo WL80/WL50) 
 

Monitor Multiparâmetros, contendo parâmetros desde o básico até os avançados. Atendendo todas as exigências para UTI, 

Centro Cirúrgico, Emergência, Repouso. Nossos parâmetros normais: ECG/FC, SPO2, PR, NIBP, RESP, TEMP, bateria. 
 

Equipamento pré-configurado e misto, alça incorporada, display colorido;  

Resolução 1024x768, tecnologia touch-screen; modelo WL80/WL50. 

Tela com tamanho diagonal de 15” e dimensões de 33x34x16 cm; 

Tela com tamanho diagonal de 12” e dimensões de 28x30x14 cm; 

Peso com acessórios, cerca de 5 e 4 kg respectivamente. 

 

Todos os modelos WL possuem voltagem bivolt: 100-240 VAC (50/60Hz), 

bateria interna com capacidade de 1 até 4 horas, possui até 11 formas de ondas 

simultâneas. Aceita expansão de parâmetros, módulo intercambiável para 

Capnografia. Opcionais para Pressão invasiva, Débito Cardíaco, Análise de gases. 

Possui várias configurações de telas, inclusive números grandes, tendências. 

Possui alarmes sonoro e visual, configurável para todos os parâmetros em uso no 

mínimo para 50 eventos e diversas opções de software em portugues. 
 

Possuem 120 horas de gráfico e tabela de tendência, armazenamento de até 1.000 Conjuntos de dados NIPB; detecção de marca-

passo e proteção contra a desfibrilação; possui cálculo de drogas, análise de segmento ST e Arritmias, interface OxyCRG; 

interface RJ45, VGA, USB, DVI, interface para uso em rede com Central, possibilidade opcional e futura para acoplar 

impressora térmica, módulos ou parâmetros para DC, BIS, AG, proteção contra desfibrilador e eletrocirúrgico, possui opcional 

para chamada de enfermagem, possui, alem da tela touch, a função de teclas rápidas e o tradicional knob de navegação.  
 

Todos modelos atendem pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; conforme parâmetros a seguir: 
 

ECG/FC 
 

Seleção de Derivações: 03, 05, 07 derivações; D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V;  

12 derivações: opcional. Detecção/rejeição de marca-passo; Análise de segmento ST e Arritmias;   

Possui 2 ou 3 canais. Faixa da FC: 15-350 bpm; Precisão: +/- 1% ou +/- 2pm; Resolução: 1bpm; 

 SPO2/OXIMETRIA 
 

Captação através de absorção de luz infravermelha; Indicação digital da saturação de oxigênio e curva pletismográfica; 

Faixa medição: 0~100%. Resolução: 1%.  PR: 20~300bpm; Alarme visual e sonoro da falta de sensor;  

 RESPIRAÇÃO 
 

Método: análise via Impedância Torácica; Intervalo de medição de RR: 0 a 200 Rpm; 
 

 TEMPERATURA 
 

Faixa de medição: 0-50°C; Alarmes para 1 e 2 minutos. Resolução: 0.1°C;  

Precisão: +/- 1°C; 2 canais independentes. 
 

 NIBP/PNI   
 

Método Oscilométrico; Medidas: Sistólico, Diastólica e Média;  

Faixa de medição NIPB: 0~300 mmHg; auto e selecionado até 480 minutos. 

 BATERIA 
 

Incorporada e recarregável; Possui autonomia de uso de 1 até 4 horas.  

Bateria padrão para monitores WL 80 ou WL 50 com tela de 12 ou 15 polegadas. 
 

Opcionais frequentes: 

 CAPNOGRAFIA (ETCO2) 
 

Faixa de medição: 0 até 150 MMhG; Método: absorção inframervelho;  

Sidestream ou mainstream. Acessórios para cânula nasal ou traqueal. 
 

 PRESSÃO INVASIVA (PI/IBP) 
 

Faixa medição: - 50 mmHg  até  + 400 mmHg;  

Pressões em  2 até  4 canais livres: ARP, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2; 
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(*) Opcionais especiais, modelos mistos ou modular: 
 

 DÉBITO CARDÍACO (DC/CO) 
 

Sistema invasivo de termodiluição. Temperatura de Fluido: 0 a 27ºC;  

Parâmetros: CI, SV, SI, SVR, SVRI, PVR, PVRI;  
 

 ANÁLISE DE GASES (AG) 
 

Método: técnica de absorção infravermelha;  Mainstream (IRMA) ou Sidestream (ISA); 

Análise de diversos gases como CO2, O2, N2O; Atende até 5 agentes anestésicos; 
 

 MEDIÇÃO ÍNDICE CONSCIÊNCIA 
 

Medição do Índice de Consciência; ideal na sedação. Faixa do índice IOC: 0 a 99; SQI: 0 a 100% e EMG de 0 a 100 dB. 

 

EQUIPAMENTOS COM MODELOS ESPECIAIS, compactos, portáteis, uso para transporte, Clínicas, RPAs, Consultórios: 

 

 MONITOR com tela de 8.4 polegadas, touch ou não touch screen (WL60/WL30). 

Monitor portátil, peso inferior aos 3 kg, possui alça para facilitar transporte, várias formas na tela. 

Equipamento para captura dos sinais vitais de pacientes desde neo até adulto, conforme acessórios; 

Possui teclas de fácil acesso para PNI, liga e desliga, knob rotativo e/ou tela touch screen amigável;  

Configuração padrão com ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMP, Bateria de 1 até 3 horas de utilização; 

Equipamento misto, já possui entrada para conexão com módulo especial ao parâmetro de Capnografia; 

Modelos Slim (fino, design moderno e ótima visualização); e modelo Robusto que aceita impressora lateral. 

 

MONITOR ALTA TECNOLOGIA, com tela de 12” ou  de 15”, touch screen; modelo Modular (WL70). 
 

Monitor portátil, peso aproximado de 5 kg, possui alça para eventual transporte; 

Todos os modelos possuem porta lateral para futura conexão de termo impressora; 

Equipamento excelente para beira de leito, conexões de fácil acesso, modular, design inovador; 

Diversos tipos de telas e tabelas de gerenciamento aos parâmetros desde básico ao avançado;  

Teclas de fácil acesso para PNI, liga e desliga; knob rotativo e/ou tela touch screen amigável; 

Configuração padrão com ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMP, Bateria de 1 até 4 horas de utilização; 

Equipamento captura dos sinais vitais de pacientes desde neo até adulto, conforme acessórios; 

Equipamento possui 2 (duas) entradas em cada lateral para inserção de módulos a sua escolha; 

Aceita inserção de softwares e de módulos como: 

Pressão invasiva,  

Débito Cardíaco,  

Análise de Gases,  

Capnografia, índice de consciência.  

 

Detalhes gerais e complementares: 
 

Possuímos Certificado SGS BRA 14/03806, dentre outros.   

Portaria nr. 185 e nr. 350 do Inmetro, RDC nr. 27, OCP 0040 

Normas NBR ISO, ABNT IEC 60601.1, 60601.2, 60601-1-2, Emendas. 

Possuímos opções com telas de 8.4”,  12” e/ou 15 polegadas, knob e touch-screen. Registro ANVISA nº:  80884260002.  

Certificado BPFC em todos modelos WL. Fabricação nacional: World Life – Luziânia – GO – Brasil. 

Distribuidor autorizado pela fábrica: FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSPITALARES. 


