
Monitores de configuração mista, compactos e de alta performance

Tela sensível ao toque

Os Monitores T5 e T3 compõem a mais nova Linha de monitores da ProLife, com configuração mista que 
adapta aos mais diversos ambientes, desde a triagem até Unidades de Terapia Intensiva de alta 
complexidade. São monitores leves e possuem bateria de lítio com autonomia de 3,5 horas, 
possibilitando o transporte intrahospitalar com qualidade.
 

Os Monitores T5 (tela de 12,1”) e T3 (tela de 10”) possuem várias opções de tela que se ajustam a 
necessidade do profissional e do setor. A tela sensível ao toque permite uma navegação de forma ágil e 
intuitiva, agregando qualidade e facilitando o dia a dia dos profissionais, sempre priorizando o paciente. É 
possível também conectar mouse e teclado para facilitar a inserção de dados. 

Alta tecnologia e praticidade para todos os ambientes hospitalares

T5 e T3
Sistemas de Monitorização 

de Sinais Vitais



Alarmes personalizados e com leds de visualização 360° 

Os Monitores T5 e T3 diferenciam alarmes técnicos e fisiológicos através de leds 
e possibilita configuração dos níveis de prioridade. Desta forma, o atendimento 
ao paciente fica personalizado, além de indicar ao profissional a real 
importância de cada alarme.
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Sistema completo de monitorização e armazenamento de dados

Conectividade e integração que facilitam acesso às informações do 
paciente

Com o T5 e o T3, é possível consultar todos os eventos de arritmias e alarmes ocorridos, acompanhar 
tendências gráficas e numéricas de até 168 horas, monitorar o segmento ST de todas as derivações, além 
de obter cálculos de drogas e de parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios, oxigenação e de função renal. 
Além disso, os monitores possuem uma plataforma de tecnologia avançada para monitorização de 
parâmetros como Débito Cardíaco, BIS, Agentes Anestésicos, ICG, bem como parâmetros não invasivos 
através do oxímetro como Saturação de Hemoglobina, Monóxido de Carbono, Conteúdo de Oxigênio, 
Índice de Variabilidade Pletismográfica e Metemoglobina.

É possível conectar os monitores em uma Central de Monitorização e integrá-lo ao Sistema Hospitalar 
através de Protocolo HL7. É possivel visualizar os dados vitais do paciente em tela secundária, visualizar 
outro leito e ainda integrar o monitor com o sistema de chamada de enfermeira do hospital.

Módulos flexíveis de alta tecnologia

Os módulos da ProLife são extremamente leves, práticos e modernos. Com o 
sistema plug and play, a tela se auto ajusta assim que o módulo é conectado, 
sem necessidade de reiniciar ou configurar o monitor. Sua conexão é feita 
por infravermelho, que elimina riscos de quebra, mau contato e oxidação por 
não possuir pinos. Outra vantagem, é a intercambialidade com os monitores 
da Linha M, que utiliza os mesmos módulos e acessórios.  

Conheça a Solução completa:A ProLife garante atendimento e manutenção rápida!

Com nossa rede de Assistência Técnica credenciada por todo 
o Brasil e um estoque permanente de peças e acessórios, nós 
garantimos um pós-venda diferenciado para que nossos 
clientes  estejam sempre satisfeitos.
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