
A DIXTAL 
APRESENTA UM 
NOVO CONCEITO 

EM SISTEMAS DE 
MONITORAÇÃO

O MONITOR PORTAL



M
N

0
P
9
C
0
C

1
1
/

2
0
0
7

DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.
Manaus - AM - Av. Rodrigo Otávio, 1111 - Japiim - 69077-000

Porto Alegre - RS - Av. Cristóvão Colombo, 1636 - 90560-001

São Paulo - SP - R. Eng. Francisco Pitta Brito, 703 - 04753-080
Tel. 11 5548-4155 - Fax 11 5548-4883

www.dixtal.com.br

Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

Módulos Pré-Configuráveis:
Análise de arritmia e segmento ST
Eletrocardiograma/ECG (12D opcional)
Oximetria
Pressão Não Invasiva
Respiração
Temperatura 

Módulos Externos (opcionais):
Analisador de Agentes Anestésicos
Capnografia
Comunicação
Débito Cardíaco
Eletroencefalografia
Fração Inspirada de Oxigênio
Índice Bispectral - BIS®

Pressão Invasiva
Registrador Térmico
Ventilação

Especificações gerais:
• Dimensões:
 375 x 375 x 235 mm (alt x larg x prof)
• Peso: 6,8 kg (sem os módulos externos)
• Alimentação: 
 Rede Elétrica: 100 a 240 VCA (automática) 
 Freqüência: 50/60 Hz; 240 VA
 Bateria Recarregável (opcional)
• Monitor Interno:
 Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz
 Ativa TFT
 Tamanho da tela: 15” (diagonal)
 Resolução: 1 024 x 768 pontos

Principais características:
• Touch-pad para facilitar navegação
• Tela de cristal líquido de alta resolução e 

visibilidade
• Integração de informações e curvas na 

mesma tela
• Controle automático de brilho
• Saída para monitor de vídeo externo
• Integração com central de monitorização/ 

rede de monitores
• Interfaces e configurações específicas para 

cada ambiente (Terapia Intensiva, Centro 
Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) 
e paciente (neonato, pediátrico e adulto)

• Teclas de acesso rápido (disparo da medição 
de pressão não invasiva, zeramento de pres-
são invasiva, congelamento de traçados, etc.)

• Diferentes formas para visualizar curvas e 
valores numéricos dos parâmetros de acor-
do com a necessidade de cada usuário

• Botão rotacional que facilita navegação nos 
fichários

• Alarmes áudio visuais
• Monitor compacto que pode ser transportado
• Alça para transporte
• Além dos parâmetros internos (pré-configu-

rados), pode-se colocar até cinco módulos adi-
cionais sem a necessidade de rack extensor

• Espaço para arte, promovendo humaniza-
ção e harmonização do ambiente

Características opcionais:
• Interligação a rede de dados sem fio (wireless)
• Recebe e transmite dados do paciente (HL7)
• Acessa um leito através de qualquer outro 

leito da rede ou de computadores remotos
• Integração com prontuário eletrônico
• Interface com outros equipamentos (venti-

ladores, bombas de infusão, monitores de 
débito cardíaco contínuo, etc.)

• Interface infravermelho para comunicação 
remota sem fio

• Conexão com leitor de código de barras
• Acesso por meio de Internet e/ou Intranet
• Transmissão de imagens em tempo real do 

paciente ou familiares
• Recebe e exibe resultados de exames
• Exibe imagens médicas (DICOM)

MONITOR PORTAL DX 2020



MONITOR
A DIXTAL apresenta um novo conceito em sistema 

de monitoração: 

o Monitor Portal. 

Pelo acesso e 

convergência de 

informações fisio-

lógicas, clínicas e 

administrativas o 

Monitor

Portal DX 2020 pretende instrumentar

uma medicina mais efetiva e resolutiva.

Além de facilitar a tomada de

decisão com

informações mais

abrangentes e com menor

desperdício de tempo, o

conceito de Portal poten-

cializa processos colabo-

rativos entre os diversos profissionais clínicos e

administrativos. Você precisa ter acesso ao prontuário 

do paciente? Você pode. Você precisa de acesso a 

outros módulos? Você pode. 

Você quer acessar outros 

leitos ou fazer um acesso à 

distância? Você pode. Você 

precisa consultar resultados 

de exames, dados 



PORTAL DX 2020

do paciente ou imagens médicas? 

Você também pode. O Monitor Por-

tal DX 2020 é um monitor inteligen-

te. E mostra esta inteligência inclusive 

no design, sensual e harmonioso. 

Conheça o DX 2020 e como um monitor 

pode contribuir para sua vida e para a 

medicina - com arte.


