
 

EDAN 

iM8 VET – MONITOR MULTIPARÂMETROS  
 

Especificações técnicas: 

ECG 
 

Cabo do paciente:  
3 ou 5 fechos com clipes. 
Detecção de marca passo:  
Derivações: selecionáveis I, II, III, aVR, aVI, aVF, V. 
Frequência cardíaca (intervalos e alarmes): 
Faixa: 15 a 300 bpm. 
Resolução: 1 bpm. 
Precisão: ± 1% ou 1 bpm, o que for maior. 
Faixa de tensão de entrada:  
± 9 mV; voltagem polarizada ± 500 mV. 
CMRR (Taxa de rejeição em modo comum):  
Diagnóstico > 95 dB (filtro Incisura desligado). 
Monitoramento > 105 dB (filtro Incisura ligado - filtro para 50/60 Hz). 
Cirurgia > 105 dB (filtro Incisura ligado - filtro para 50/60Hz). 
O modo CIRURGIA pode reduzir perturbações e interferências causadas por equipamento de 
eletrocirurgia. Nos modos MONITOR e CIRURGIA, as formas de onda podem ser distorcidas em 
diferentes proporções. Portanto, sugere-se que em ambientes em que haja relativamente pouca 
interferência, é melhor monitorar um paciente em modo DIAGNÓSTICO. 
Sensibilidade: > 300 µVPP. 
Impedância diferencial de entrada: ≥ 5MΩ. 
Tolerância potencial de compensação de eletrodo: 500mV.  
Corrente de fuga do paciente: < 10µA. 
Faixa de sinal de ECG: ± 8 mV PP. 
Faixa de monitoramento do segmento ST: - 2.0 mV a + 2.0mV. 
 
RESPIRAÇÃO 
 

Método: impedância transtorácica. 
Frequência respiratória (intervalos e alarmes): 
Faixa: 6 a 150 rpm. 
Resolução: 1 rpm. 
Precisão: ± 2 rpm. 



 

Seleção de ganho: x 0,25; x 0,5; x 1; x 2; x 3; x 4; x 5. 
 
PRESSÃO NÃO INVASIVA 
 

Método: oscilométrico. 
Modos: automático, manual e contínuo. 
Intervalos de medição automáticos: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutos.  
Proteção contra sobre pressão:  
Manguito grande: 297 ± 3 mmHg. 
Manguito médio: 240 ± 3 mmHg. 
Manguito pequeno: 147 ± 3 mmHg. 
Faixa de medição da pressão do manguito: 0 a 300 mmHg. 
Resolução de pressão: ± 1 mmHg. 
Precisão: 
Erro médio máximo: ± 5 mmHg. 
Desvio padrão máximo: 8 mmHg. 
 
SATURAÇÃO (SpO₂) 
 

Faixa de medição: 0 a 100%. 
Faixa de alarme: 0 a 100%. 
Resolução: 1%. 
Precisão: 
± 2% (70% a 100% SpO₂).  
Indefinido (0% a 69% SpO₂). 
Frequência de pulso:  
Faixa de medição e alarme: 25 bpm a 350 bpm. 
Faixa de alarme: 30 bpm a 350 bpm. 
Resolução: 1 bpm. 
Precisão: ± 2bpm. 
 
TEMPERATURA 
 

Canais: 2 canais (segunda sonda opcional). 
Faixa de medição: 0 a 50 °C. 
Tipo de sensor: YSI-10K e YSI-2.252K 
Resolução: 0,1 °C. 
Precisão: ± 0,1 °C.  
 
 
 



 

FUNÇÕES OPCIONAIS (SOB ENCOMENDA) 
 
PRESÃO INVASIVA (OPCIONAL) 
 

Canais: dois. 
Medições: Arterial (ART) / Pulmonar (AP) / Venosa Central (CVP) / Átrio Direto (PAD) / Átrio esquerdo 
(PAE) / Intracraneano (PIC) / P1 / P2.  
Faixa de medição da pressão estática: - 50 mmHg a + 300 mmHg. 
Exatidão de pressão estática: ± 2% a 1 mmHg, o que for maior. 
Faixa de medição de pressão dinâmica: - 50 a + 300 mmHg. 
Exatidão da pressão dinâmica: ± 2% ou 1 mmHg, o que for maior. 
Faixa de medição e alarmes: 
ART: 0 a 300 mmHg. 
AP: - 6 a + 120 mmHg. 
CVP/PAD/PAE/PIC: - 10 a + 40 mmHg. 
P1/P2: - 50 a + 300mmHg. 
Resolução: 1 mmHg. 
 
CAPNOGRAFIA - CO₂ (OPCIONAL) 
 

Método: técnica de absorção por infravermelho. 
Modo de medição: fluxo principal e fluxo lateral. 
Faixa de medição: 
EtCO₂: 0 a 150 mmHg. 
FiCO₂: 3 a 50 mmHg. 
AwRR (Frequência respiratória): 
Fluxo principal: 0 a 150 rpm. 
Fluxo lateral: 2 a 150 mmHg. 
Resolução: 
EtCO₂: 1 mmHg. 
FiCO₂: 1 mmHg. 
AwRR (Frequência Respiratória): 1 rpm. 
Precisão: 
EtCO₂:  
± 2 mmHg, entre 0 a 40 mmHg.  
± 5%, entre 41 a 70 mmHg.  
± 8% entre 71 a 100 mmHg.  
± 10% entre 101 a 150 mmHg.  
Indefinido entre 0 a 70%. 
AwRR (Frequência respiratória): ± 1 rpm. 
 



 

Atraso de alarme de apneia: 10/15/20/25/30/35/40 segundos (o valor padrão é 20 s). 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Peso e tamanho: 
Dimensões: 32,0 cm (largura) x 15,0 cm (profundidade) x 26,5 cm (altura). 
Peso: <5 kg (com a configuração padrão e sem bateria ou impressora). 
Condições de operação: 
Temperatura: 5 a 40 ºC. 
Umidade: 15 a 95% (sem condensação). 
Energia: CA 100 V/240 V; ~ 60/50Hz. 
Especificações de performance: 
Tela de exibição: 12,1” – tecnologia TFT LCD colorido. Resolução 800 x 600. 
Visualização de sinais: máximo de 11 sinais na tela. 
Indicadores: indicador de alarme, indicador de conexão e rede de alimentação, indicador de carga de 
bateria, som de alarme e QRS ativado/desativado. 
Interface: porta USB, interface VGA (opcional) ou interface de rede (reservado). 
Bateria: recarregável de íons de lítio com autonomia de 4,5 horas (carga completa). 
Capacidade de armazenamento: 96 horas. 
Revisão da onda congelada: 120 segundos. 
Alarmes: alarme sonoro em 3 níveis. Volume e alarme visual. 
Impressora (opcional):  
Matricial térmica com papel de impressão de 48 mm de largura.  
O registro de formas de onda é impresso a uma taxa de 25 mm/s a 50 mm/s. 
Imprime até três formas de onda. 
 
CONFIGURAÇÃO PADRÃO 
 

Módulos: ECG, PNI, RESP, SpO2Edan, TEMP. 
Sensor de temperatura: oral/retal. 
Kit PNI: manguito para animais pequenos e mangueira de conexão para manguito. 
Cabo do paciente: 3 derivações. 
Cabo terra 
 
OPCIONAIS 
 

Módulos: impressora, PI, CO2 (Respironics). 
Impressora térmica: papel para registro de 48 mm x 20 m. 
Acessórios para Módulo PNI: 
Manguitos descartáveis: n°1 (3 a 6 cm) / n°2 (4 a 8 cm) / n°4 (7 a 13 cm) / n°5 (8 a 15 cm). 



 

Manguitos reutilizáveis: 25 a 35 cm / 18 a 26 cm / 10 a 19 cm. 
Módulo PI:  
Cabo de interface para transdutor de pressão e kit descartável para pressão invasiva (BD, Edward, 
Hospira ou Utah). 
Módulo CO2 Respironics:  
Kit adaptador de via área com opção de tubulação de desumidificação, podendo ser descartáveis ou 
não. 
Adaptadores para as vias respiratórias. 
Cânulas de amostragem. 
Copo de remoção de água. 
Suportes e outros:  
Suporte para parede (com opcional de cesta). 
Carrinho (com opcional de cesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


