
Parâmetros

ECG

• Até 3 (três) canais simultâneos
• 7 (sete) derivações
• Traçados com ganho e velocidade
   programáveis
• Detecção de QRS
• Proteção contra descarga do desfibrilador
• Detector de marcapasso

Respiração (Resp)

• Detecção por bioimpedância transtorácica
• Monitoração da freqüência respiratória
• Detecção de apnéia com tempo programável
• Traçado com ganho automático

ECG/RESP/TEMP/
SpO2/NIBP/EtCO2

DX 2022

Temperatura (Temp)

• Sensores cutâneos/superficiais
  (esofágicos/retais - opc)

Oximetria (SpO2)

• Indicação numérica dos valores de saturação
   e pulso
• Apresentação da curva pletismográfica

Pressão Arterial Não Invasiva (NIBP)

• Indicação numérica das pressões sistólica,
   média e diastólica
• Medição automática com programação de
   intervalo ou medição manual por tecla
   dedicada
• Modo STAT para monitoração contínua das 
   pressões durante um intervalo de 5 minutos
• Interrupção imediata do processo de
   medição por tecla dedicada

Capnografia (EtCO2)

• Indicação numérica do CO2 expirado final
   (EtCO2) e da freqüência respiratória
• Detecção de CO2 inspirado
• Apresentação da curva de capnografia em
   tempo real

Pensando em cada cliente e suas particula-
ridades, a DIXTAL busca sempre criar novas 
soluções para atender todas as necessidades.

Por isso, a DIXTAL ampliou a sua linha de 
monitores multiparamétricos.

Apresentamos o DX 2022!
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DIXTAL BIOMÉDICA IND. COM. LTDA.
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Modelo DX 2022 L-C. Patentes requeridas. Sujeito a alteração sem 
aviso prévio. 

ECG/RESPIRAÇÃO/TEMPERATURA/OXIMETRIA/
PRESSÃO NÃO INVASIVA/CAPNOGRAFIA

DX 2022

Principais características

• Integração de informações e curvas na
   mesma tela

• Interfaces e configurações específicas para
   cada ambiente (UTI, Centro Cirúrgico, Pron-
   to Atendimento e Diagnóstico) e paciente
   (neonato, pediátrico e adulto)

• Monitor leve, compacto e facilmente trans-
   portável por meio de sua alça embutida

• Alarmes configuráveis pelo usuário

• Histórico - Permite o acompanhamento
   da evolução do paciente de forma numérica
   (tabela) e/ou gráfica

• Gravação de dados em pen drive (USB)

• Espaço para arte, promovendo humanização
   do ambiente
 

Especificações gerais

Dimensões
200 x 230 x 140 mm (alt x larg x prof)

Peso
2,7kg (sem acessórios e com bateria interna)

Alimentação
Rede Elétrica: 100 – 240 VCA (automática)
Freqüência: 50/60 Hz
Alimentação DC: 10 – 18 VDC
Potência da Fonte: 120 VA
Bateria Recarregável Interna

Tela do Vídeo
Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa
Tamanho da tela: 8” (diagonal)
Resolução: 800 x 480 pontos


