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A linha B1x5M de monitores modulares de 
pacientes oferece desempenho clínico superior 
em todas as áreas de atendimento. Ele pode 
monitorar sinais vitais essenciais (ECG, SpO2, 
Temp, NIBP, FR) e escalar facilmente para módulos 
de parâmetros avançados, como gases respiratórios 
e agentes anestésicos, NMT e Entropy ™, até três 
parâmetros avançados simultaneamente.

Esses monitores precisos, confiáveis e fáceis de usar 
permitem um fluxo de trabalho simples e intuitivo 
com a escolha de telas sensíveis ao toque de 10, 12 
ou 15 polegadas.

A linha de monitores B1x5M vem com a 
Value Software Platform (VSP 3.0).

 
 

Plataforma escalável

Design intuitivo

Tecnologia confiável

Precisão clínica

Capacidades avançadas. Escalabilidade simples. Tecnologia confiável.







Decisões clínicas oportunas

Legado de desempenho clínico superior. Excelência de 
recursos avançados
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2 Gruenewald et al., 2007, Guia de Entropia M versus prática padrão durante a anestesia 
 com propofol-remifentanil: Um ensaio clínico randomizado.

 

A linha B1x5M de monitores modulares de paciente ajuda você a 
controlar rapidamente as condições do paciente, como arritmia e 
pressão alta / baixa, e a avaliar com eficiência o nível de consciência. 
Eles se integram perfeitamente com o ecossistema CARESCAPE 
para gerenciamento centralizado de alarmes e fluxo de trabalho 
eficiente. 

As soluções permitem que você monitore com eficácia a deterioração 
das condições do paciente e faça intervenções oportunas, 
acompanhando o National Early Warning Score (NEWS). 

Ferramentas clínicas como os critérios VTach, Full Arrythmia 
Analysis e Full Disclosure podem ajudá-lo a tomar melhores 
decisões clínicas. Além disso, existem muitos recursos como:

. 

• Um novo chip e filtro de ECG personalizado baseado em ASIC 
para ajudar a reduzir erros

• O monitoramento avançado da anestesia pode reduzir o consumo 
de agentes anestésicos em até 29%   e ajudar a reduzir eventos 
indesejados em até 42% 
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• O recurso HL7® nativo envia rapidamente dados de tendência 
para o EMR para permitir decisões mais rápidas

Os mais de 45 anos de excelência clínica da GE Healthcare no 
concepção de sistemas confiáveis de monitoramento de pacientes 
oferecem recursos avançados, como:

•     DINAMAP™ SuperSTAT™ NIBP
•     Algoritmo EK-Pro v14
•     Fluxo lateral de CO2 e saída cardíaca
•     Transmissão Neuromuscular
•     Entropy
•     Gases das vias respiratórias e 
       agentes anestésicos
•     NEWS
•     Full Arrythmia Analysis
•     Full Disclosure
•     Oxy CRG
•     AVOA
•     Bed-to-Bed View
 

Choi et al., 2010 O monitoramento da entropia espectral permitiu a concentração 
de sevoflurano e recuperação mais rápida em crianças.





Projetada para um desempenho, a linha B1x5M de monitores 
modulares pode ser implantada perfeitamente em uma variedade 
de configurações de pacientes e cuidados. Sua visualização integrada, 
mas configurável, permite que a hemodinâmica, os gases das vias aéreas 
e os parâmetros expandidos sejam exibidos em uma única tela.

Os módulos disponíveis podem ser compartilhados entre monitores 
CARESCAPE, soluções de montagem dedicadas e fluxos de trabalho 
departamentais personalizados. Esses módulos incluem:

• Módulos E-sCO, N-CAiO e E-sCAiO para monitorar gases 
respiratórios e agentes anestésicos em anestesia e terapia intensiva

• Módulo E-ENTROPY para monitorar o nível de consciência

• Módulo de via aérea de largura única E-miniC para monitoramento 
respiratório de fluxo lateral compacto de CO2  

• Módulo E-NMT para medição quantitativa e automática da resposta 
do músculo aos estímulos

• Módulo E-COP para monitorar a função cardíaca

Módulo hemodinâmico multiparamétrico pré-configurado para SpO2 
(GE TruSignal ™, Masimo® ou Nellcor ™), NIBP, Temp e Monitoramento 
de Pressão Invasiva

• 

Implante perfeitamente em qualquer ambiente de paciente

Uma única moldura na parte traseira e uma moldura 
de módulo de parâmetro de dois slots opcional permitem 
que três módulos sejam conectados simultaneamente, 
permitindo suporte em áreas de cuidados e necessidades 
departamentais especializadas. Ele vem com soluções fáceis 
de montar que permitem que o monitor seja montado próximo 
à cama do paciente ou em transporte intra-hospitalar.

Tecnologias avançadas, como roaming WiFi rápido, melhoram 
a mobilidade entre as instalações e reduzem as quedas de sinal, 
permitindo o monitoramento contínuo em quase qualquer lugar.
Uma impressora térmica opcional, suporte para um monitor 
adicional e porta HDMI aumentam ainda mais a flexibilidade.

Essas soluções modulares também vêm com uma arquitetura 
aberta que permite aos monitores aceitar inovações futuras para 
melhor desempenho.

 Flexível para cuidados versáteis. Escalável para crescimento.





O monitor de paciente B1x5M permite fácil gerenciamento, personalização 
e configuração de alarmes de acordo com suas necessidades. O fluxo de 
trabalho simples e intuitivo permite aos usuários visualizar rapidamente 
todas as informações relevantes do caso em uma única tela.

Tela sensível ao toque capacitiva junto com a capacidade de personalizar 
sua visualização com um grande tela numérico e 12 formas de onda de 
dados clínicos em uma única tela, junto com várias opções de layout de tela 
e brilho ajustável. Configure e adapte o gerenciamento de alarmes às suas 
necessidades. Configurações simples de alarme, alarmes bloqueados e 
instantâneos automáticos dos alarmes mais críticos simplificam o 
monitoramento dos dados do paciente. Você também pode definir tendências 
de seus parâmetros com 72 horas de dados completos de divulgação.

Isso não é tudo, a funcionalidade de montagem personalizada do monitor 
oferece fácil acesso e melhora a usabilidade

AVOA (Visualização Automática Remota da Cama com Alarme) 
e Bed-to-Bed View fornecem flexibilidade para revisar e configurar 
remotamente os dados do paciente, mesmo enquanto você cuida 
de outro paciente crítico.

Em configurações perioperatórias, a capacidade de exibir dados 
de Entropy e NMT junto com dados fisiológicos em uma tela pode 
oferecer suporte a ações clínicas rápidas e robustas.

Além disso, a interface intuitiva com sua tela sensível ao toque 
capacitiva melhora a experiência do usuário.

A compreensão e a operação do monitor B1x5M também são 
simplificadas com um manual eletrônico e ajuda inteligente para 
configuração rápida e solução de problemas.

Design intuitivo. Monitoramento eficiente
Informações precisas ao seu alcance



Testado para desempenho confiável, apoiado por suporte remoto

Construídos com materiais de qualidade e rigorosamente 
testados para funcionar mesmo em ambientes de cuidados 
exigentes, os monitores modulares B1x5M fornecem serviço 
confiável com precisão.

O monitor é leve e equipado com um bloqueio de tela conveniente 
para fácil limpeza e transporte intra-hospitalar sem esforço. 
Com os serviços especializados da GE Healthcare e diagnósticos 
e reparos remotos, essas unidades de baixa manutenção oferecem 
alto tempo de atividade a um custo atraente.

Os monitores ajudam a resistir a vários tipos de ataques cibernéticos 
e seguem o rascunho do Guia de Segurança Cibernética para 
Dispositivos Médicos da FDA. Os mecanismos de segurança 
WPA-Enterprise e WPA2-Enterprise fornecem proteção de dados 
superior e o monitor é testado em relação ao padrão EMC 4ª Edição, 
que permite que esses dispositivos lidem com a interferência de sinais 
externos. O desempenho do sinal em áreas ruidosas também é aprimorado 
com o filtro de ECG integrado.

Resistente para trabalhos exigentes. Seguro para um mundo cibernético.



Aumente o seu desempenho
B105M / B125M / B155M Monitores de Pacientes.
Preciso. Escalável. Confiável.

A linha B1x5M de monitores modulares de pacientes é 
escalonável, flexível e fácil de configurar. Você pode 
contar com eles para criar um fluxo de trabalho simples 
e intuitivo e oferecer desempenho clínico premium e 
confiável a qualquer momento.



O produto pode não estar disponível em todos os países e regiões. 
Especificações técnicas completas do produto estão disponíveis mediante 
solicitação. Entre em contato com um representante da GE Healthcare 
para obter mais informações.
Visite: www.gehealthcare.com/promotional-locations

Dados sujeitos a alterações.

© 2020 General Electric Company.

GE, o monograma GE, CARESCAPE, EK-Pro, Entropy, DINAMAP, SuperSTAT e 
Unity Network são marcas comerciais da General Electric Company.

Masimo é uma marca registrada da Masimo Corporation. Nellcor é uma marca 
comercial da empresa Medtronic. HL7 é uma marca registrada da 
Health Level Seven International. Todas as outras marcas registradas de terceiros 
são propriedade de seus respectivos proprietários.

A reprodução em qualquer formato sem a permissão prévia por escrito da GE é proibida. 
Nada neste material deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. 
Os leitores devem consultar um profissional de saúde.
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