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Equipamento

Os equipamentos médicos sob regime de 
Vigilância Sanitária compreendem todos os 
equipamentos de uso em saúde com finalidade 
médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, 
utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, 
terapia, reabilitação ou monitorização de seres 
humanos e animais.

Acessórios
Bomba de Infusão
Equipamentos de Saúde
Estetoscópio
Glicose
Locomoção
Medidor de Pressão
Termômetros
Ventilador Mecânico



PERFORMER HT estendendo a
sobrevivência do paciente.



Equipamentos
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Aparelho de Pressão Durashock DS44-11BR, AdultoALLYNBIOTECH

O Aparelho de Pressão Durashock DS44 Adulto é um excelente equipamento profissional indicado 
para profissionais da área da saúde.
•Atende as normas da AAMI de resistência a impactos;
•Manômetro gira 360° para fácil visualização;
•Anel de borracha para proteção;
•Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração.

O medidor de pressão R1 Shoch-proof® foi desenvolvido exclusivamente com tecnologia a prova 
de quedas de alturas de até 1,20 metros. Livre de Látex e validado pela BHS (Sociedade Britânica 
de Hipertensão) o esfigmomanômetro Shock-proof dispõe de sistema de ar patenteado para uma 
deflexão estável do ponteiro, durante as medições.
•Tecnologia Riester Patenteada;
•Inflação super rápida em um design único e integrado;
•Alta precisão da válvula de saída de ar com ajuste fino, sem desgaste e sem
resistência para abertura da válvula;
•Canal de ar e soquete da válvula feitos de metal.

Aparelho de Pressão R1 Shock-proof®, Resistente a ChoquesRIESTER

O esfigmomanômetro Exacta® é o modelo mais popular da Riester. Um aparelho para medição 
de pressão clássico, amplamente apreciado, de alta qualidade e confiabilidade por quem usa e 
especialmente pelos profissionais de saúde.
•Braçadeira em velcro;
•Engate de aço inox para fixar o manômetro a braçadeira;
•Válvula de precisão com ajuste fino;
•Micro filtro na válvula para proteger o sistema de medição;
•Manômetro em metal com diâmetro de 49mm;
•Escala e 0 a 300mmHg.

Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro EXACTA®RIESTER

É um aparelho de pressão digital automático de braço, com design suíço diferenciado, memória 
para 30 resultados com hora e data, acondicionados em um prático estojo para viagem.
•6 anos de garantia pelo fornecedor;
•Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão;
•Design suíço;
•Memória para 30 resultados com hora e data;
•Medição no braço;
•Aprovado segundo protocolos da BHS( Sociedade Britânica de Hipertensão)
e da AAMI (Associação Americana de Instrumentos).

Aparelho de Pressão Digital MasterG-TECH

O Esfigmomanômetro aneoróide Ri-San® conta com alta qualidade e design inovador e ergonômico 
desenvolvidos pela Riester. Com pera acoplada ao manômetro, facilita o uso em pessoas destras 
e canhotas. Contem micro filtro para a proteção da válvula de liberação de ar e do sistema de 
medição.
•Tamanho Adulto: 24-32cm;
•O tubo é ligado à extremidade do detector de pressão para uma medição precisa da pressão 
sanguínea;
•Válvula de liberação de ar precisa com regulação fina e anti-desgaste;
•Braçadeira na cor Preta;
•Acompanha bolsa de curvin.

Aparelho de Pressão Ri-San® AdultoRIESTER
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O Aparelho de Glicemia On Call Plus é confiável, com uma precisão de 99%, é simples de se 
utilizar, basta apenas duas etapas, traz resultados rápidos tornando-o bem conveniente para o 
usuário.
•Resultados em 10 segundos;
•Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL;
•Memória para 300 resultados de teste (data e hora);
•Interface para conectividade e transferência de dados;
•Testes frequentes ajudam a melhorar o controle;
•Testes na ponta dos dedos ou antebraço;
•Visor de LCD.

Tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso, capilar, arterial e neonatal. 
•Possuem película protetora em pvc para a proteção da área reagente;
•É dotada de 3 eletrodos que visam minimizar qualquer interferência nos resultados;
•O tempo máximo para apresentar o resultado é de 10 segundos;
•Um frasco novo de tiras para teste pode ser usado por 3 meses após ser aberto pela primeira vez.

Conteúdo da Embalagem: Contém 50 Unidades.

Contam com a Tecnologia Fast Draw que oferece o aproveitamento de toda a amostra de sangue, 
de forma prática e rápida. A enzima GDH-FAD composta na tira é altamente precisa, eliminando 
interferências como açúcares diferentes da glicose ou qualquer outra que possa alterar o resultado 
das tiras.
•Para uso exclusivo com o aparelho Medidor de Glicose G-Tech Free Lite Autocode;
•Garantia de 3 meses pelo fabricante (Vide validade na embalagem do produto);
•Tecnologia Fast Draw;
•Enzima GDH FAD;
•Sangue venoso, arterial ou capilar.

Cada tira precisa de apenas 0,9 microlitro de sangue. As tiras possuem tecnologia “Fast Draw”, 
que garante o aproveitamento total e rápido da amostra.
A amostragem pode ser feita utilizando sangue capilar total e/ou neonatal que são obtidos através 
do dedo ou de áreas alternativas como palma da mão, braço e antebraço. 
•Embalagem contém 50 unidades; 
•Garantia contra defeito de fabricação;
•Tecnologia Fast Draw;
•Sangue capilar e/ou neonatal.

Medidor de Glicose On Call Plus MEDLEVENSOHN

Tiras de Teste de Glicose On Call Plus MEDLEVENSOHN

Tiras de Teste de Glicose Free Lite G-TECH

Tiras de Teste de Glicose Free MEDLEVENSOHN

A inovadora tecnologia Touch Free, basta aproximar o sensor da testa para obter a temperatura 
corpórea em poucos segundos. Permite também realizar medições de temperatura de ambientes 
e superfícies tais como temperatura do leite, da água da banheira do bebê, de alimentos, entre 
outros.
•Sistema Color Glow, emite cores no visor para alertar se há ou não estado febril;
•Armazenamento das temperaturas aferidas; 
•Possibilita e medição da temperatura de ambientes e superfícies;
•Tempo de medição, aproximadamente 1 segundo;
•Altura (cm) 2.3; Espessura (cm) 3.9; Largura (cm) 14.7; Peso (g) 48.00.

Termômetro Digital Clínico, infravermelho, p/ Testa sem contato G-TECH
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Multi-uso Clínico (medição pelo ouvido), Ambiente ou Superfícies. Com seu design anatômico, leve 
e compacto proporciona medição instantânea através do seu sensor infravermelho, podendo ser 
usado em multiplas superficies.

Possui alarme sonoro de febre, memoria de ultima medição e visor digital com luz de fundo noturna 
proporciona mais conforto na hora de cuidar do seu bebê.

Confeccionado nas cores azul, verde, rosa, amarelo e branco. Possui beeper, função memória, 
desligamento automático e indicador de bateria baixa.
•Medição digital;
•Aprovado pelo INMETRO; 
•Visor digital de fácil visualização;
•100% resistente à água;
•Design moderno, com cores vibrantes;
•Beep sonoro indicando fim de medição;
•Bateria de longa duração (substituível).

Realiza medições instantâneas através de sensor infravermelho, com capacidade para medir 
temperatura de superfícies. Possui memória para até 10 resultado, beep sonoro e visor digital com 
luz de fundo para facilitar a leitura em ambientes sem iluminação.
•Medição instantânea por infravermelho;
•Temperatura no ouvido, testa e de ambientes;
•Dez memórias Sensor à prova de água;
•Visor iluminado;
•Dispensa capas de prova;
•Desligamento automático;
•Inclui prático suporte que o transforma em relógio de mesa.

Ideal para medir a temperatura de bebês e crianças. Possui o formato de um urso na extremidade. 
Prático para medir a temperatura a qualquer hora de forma divertida!

Com visor digital de fácil visualização e bip de aviso de final de medição, o Termômetro Digital 
G-Tech com Ponta Flexível - Urso possui memória para a última medição e alarme, além de 
bateria de longa duração.

Termômetro Digital Infravermelho de Ouvido e Multiuso

G-TECH Termômetro Digital iColor

G-TECH

Termômetro Digital de Testa e OuvidoG-TECH

Termômetro Digital com Ponta Flexível UrsoG-TECH

Termômetro Clínico Digital Bioland Haste RígidaBIOLAND

O Termômetro Digital com Haste Rígida Bioland foi projetado para verificar a temperatura do 
corpo humano com precisão e rapidez.•01 unidade de Infusão Kangaroo™ Epump;
•A prova d’água;
•Alarme sonoro;
•Memória da última leitura;
•Indicação do nível de bateria;
•Desligamento automático;
•Manual explicativo;
•Resistente à quedas.
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Ideal para medir a temperatura de bebês e crianças. Possui o formato de um sapo na extremidade. 
Prático para medir a temperatura a qualquer hora de forma divertida!
•100% resistente à água;
•Com BIP de aviso de final de medição;
•Visor digital de fácil visualização;
•Acompanha estojo para guardar;
•Local de medição boca e axila;
•Com indicador de bateria;
•Memória da última medição; 
•Tempo de medição 60 a 120 s.

É a forma mais simples e precisa de saber os níveis de glicose no sangue. Sempre com a certeza 
de precisão, o sistema auto code, é o que há de mais moderno e seguro para codificação de tiras 
de teste, pois o código fica inserido na tira, e é informado automaticamente ao medidor, trazendo 
mais garantia e uma codificação correta.
•Sistema AUTO CODE (é o que há de mais seguro e moderno para utilização de tirasde teste);
•360 Posições de Memória;
•Apenas 0,5 microlítro de amostra de sangue;
•Calcula as médias dos resultados armazenados;
•Permite a configuração de alarme para lembrete de realização de teste.

É a melhor solução para a monitoração da glicose no sangue. De forma simples, rápida, segura 
e com baixo custo, o usuário poderá monitorar sua glicose. Contando com as mais modernas 
tecnologias, o medidor G-TECH Free1 possui um ótimo custo-benefício, se tornando a melhor 
opção para as pessoas que fazem uso deste tipo de produto.
•Micro Amostra de Sangue – Apenas 0.9 microlítro; 
•Resultado Rápido – 5 Segundos;
•500 memórias; 
•Aviso de Hipoglicemia;
•Marcações Pré e Pós Refeições ;
•Alarmes configuráveis de medição.

Termômetro Digital com Ponta Flexível Sapo G-TECH

Medidor de Glicose Lite Sistema AutoCode G-TECH

Medidor de Glicose Free Sistema NoCode G-TECH

O Ventilador Mecânico Trilogy 100 fornece suporte ventilatório contínuo ou intermitente para o 
tratamento de pacientes pediátricos ou adultos que precisam de ventilação mecânica, pesando 
pelo menos 5 Kg com volumes corrente de pelo menos 50 ml.

Locação  ou Venda do Equipamento

Ventilador Mecânico Trilogy 100  com Circuito Respiratório e Filtros Virais PHILIPS RESPIRONICS

A BSV 2200 é o equipamento ideal para utilização em UTI (adulto, pediátrica e neonatal), Centro 
Cirúrgico, Pronto Socorro, Hemodinâmica/Eletrofisiologia, Emergência, Ambulância, Pronto Socorro, 
Quimioterapia e Teste de EcoStress.
Com opção de registro histórico das 1.500 infusões anteriores e função aquecimento do tubo de 
infusão a BSV é a melhor alternativa de infusão. Segurança, Praticidade e Precisão em processos 
de infusão Parenteral,
Enteral e Fotossensível.

Locação do Equipamento ou Venda, converse com a nossa equipe.

Bomba de Infusão FlexPump BSV 2200 BIOSENSOR
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Único equipamento especialmente desenvolvido para procedimento de HIPEC (Quimioterapia 
Intraperitoneal Hipertérmica) após a remoção de nódulos visíveis. Seu exclusivo sistema de controle 
automático de temperatura potencializa o resultado do procedimento ao manter o quimioterápico 
em temperatura constante.

Design inovador, alto desempenho, interface amigável e alto nível de segurança são os principais 
recursos do sistema Performer HT, resultado da experiência de 18 anos conquistados pela fabricante 
RanD.

Uso: COMODATO A MEDFLEX É DISTRIBUIDORA DO SISTEMA PERFORMER HT PARA O 
DISTRITO FEDERAL E GOIÁS.

PERFORMER HT - Sistema Avançado de Perfusão Hipertérmica 

Bomba de Infusão para Nutrição Enteral AmikaFRESENIUS KABI

Desenhada para um uso mais seguro e intuitivo no cuidado nutricional, Amika® é fácil de usar e 
adaptável para uso com pacientes crônicos ou críticos.
•Tecnologia de sistema peristáltico linear;
•Dimensões (AxLxP): 138 x 128 x 46 mm;
•Duração da bateria: 24h ± 5% em 125 mL/h; 
•Peso: 610 g – Precisão da taxa de fluxo: ± 7% a 50 mL/h; 
•Intervalo da taxa de fluxo: 1- 600 mL/h.

Locação do Equipamento

O BiPAP A40 foi desenvolvido para combinar facilidade de uso com avanços tecnológicos que 
se adaptam às condições de seus pacientes, oferecendo uma terapia adequada. Uma ampla 
gama de modos de ventilação, desde os totalmente controlados até os espontâneos, flexibiliza o 
tratamento e a adaptação do paciente.
Fornece uma ventilação eficiente, confortável e não invasiva para pacientes com apneia obstrutiva 
do sono e insuficiência respiratória crônica, tais como os portadores de DPOC, hipoventilação por 
obesidade e doença neuromuscular , sendo pacientes com interface de mascara ou pacientes 
traqueostomizados.

Ventilador BIPAP A40 com AVAPS Silver Series - Philips Respironics Philips Respironics

O compressor da série Kendall SCD™ 700 é a tecnologia de compressão mais recente da 
Cardinal Health, fornecendo uma compressão sequencial, gradiente e circunferencial clinicamente 
comprovada para a perna ou pé.
É possível usar em uma perna e no pé oposto simultaneamente para ajudar a evitar trombose 
venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP).
O sistema Kendall SCD ™ 700 aplica compressão pneumática intermitente para aumentar o 
fluxo sanguíneo venoso1 - ajudando a prevenir trombose venosa profunda e embolia pulmonar em 
pacientes em risco.

Compressor Cardinal Health da série Kendall SCD™ 700 Covidien

A bomba de infusão Infusomat Compact é recomendada para administração de soluções 
medicamentosas e alimentação enteral (dieta). De fácil manuseio e compacta garante o 
desempenho necessário para atendimento da prescrição do paciente
•Exatidão de 95% nas infusões;
•Pequena, leve e empilhável (até 10 equipamentos utilizando 01 cabo de alimentação elétrica 
quando utilizado os cabos auxiliares durante as terapias e até 03 equipamentos utilizando 01 cabo 
de alimentação elétrica quando utilizado os cabos auxiliares durante transporte entre setores);
•Programações disponíveis: Vazão, tempo ou volume. A partir de 02 variáveis informadas, a 
terceira é automaticamente calculada;
•Alarmes de: sensor de ar, sensor de gotas, bateria;
•Titulação: Alteração da infusão sem interrupção da infusão.

Bomba de Infusão Infusomat Compact, Volumétrica Peristáltica Linear - BBRAUNBBraun
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O sistema Kangaroo™ Epump apresenta a mais recente inovação em tecnologia de Bomba 
de Alimentação Enteral. Quando os pacientes necessitam de nutrição através de alimentação 
contínua, alimentação intermitente ou alimentação e hidratação, a Bomba de Alimentação Enteral 
Kangaroo ™ Epump oferece em um dispositivo compacto e fácil de usar.
•01 unidade de Infusão Kangaroo™ Epump;
•01 adaptador AC para carregamento;
•Manual de Instruções;
•Certificado de Calibração.

Locação do Equipamento

O Ventilador Puritan Bennett 560™ oferece independência para os pacientes e tranquilidade 
aos usuários. Leve e compacto, o ventilador portátil Puritan Bennett™ 560 auxilia os pacientes, 
possibilitando que eles respirem com maior independência, ao mesmo tempo, proporcionando 
tranquilidade aos usuários.
•Circuito Respiratório e Filtros Virais.

Locação do Equipamento

O CPAP RESmart ® Auto conta com tecnologia de sensor avançado, controlando automaticamente 
a condição respiratória dos usuários. O sistema de controle inteligente oferece aos pacientes a 
terapia confiável da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS).
•01 CPAP RESmart Auto BMC;
•01 Umidificador Aquecido InH2;
•01 Tubo (traqueia) Padrão 2 metros;
•01 Filtro de Espuma;
•01 Máscara Nasal.

Locação do Equipamento

CPAP RESmart AutoCPAP BMC-630A BMC

Ventilador Puritan Bennett 560, com Circuito Respiratório e Filtros Virais MEDTRONIC

Bomba de Alimentação Enteral Kangaroo Epump MEDTRONIC

O estetoscópio Duplex® foi desenvolvido para Enfermagem, Fisioterapia e Estudantes, com peças 
mais leves em alumínio e livre de látex. 
•Membrana especial em ambos os lados para uma ausculta precisa com frequência de 20 à 
1500 Hz;
•Diafragma com anel não frio flexível e super resistente;
•Par de olivas maleáveis de borracha macia, com sistema de fixação de rosca;
•Tubos auriculares flexíveis em PVC livre de látex proporcionando adaptação suave das olivas nos 
condutos auditivos externos;
•Disponível nas cores: Preto, Cinza e Azul (selecione ao lado do botão comprar).

Os Estetoscópios Duplex® 2.0 Riester são caracterizados por sua extraordinária acústica. Eles 
foram completamente remodelados para se adequar aos requisitos da rotina de diagnóstico.
•Sistema acústico inovador com auscultação extraordinária para todos os intervalos de frequência;
•Campânula dupla de precisão, em aço inox;
•Membrana especial para uma acústica precisa, de Ø 44 mm (1,7 pol.), com novas borrachas 
antiarrepios, para maior conforto na pele;
•Tubos e hastes anatómicos, com múltiplas molas internas, para ajuste da pressão de contato;
•Olivas substituíveis e rotativas, extra suaves, para vedação perfeita no canal auditivo e maior 
conforto de utilização;
•Comprimento total: 74 cm (29,1 pol.).

Estetoscópio Duplex® em alumínio RIESTER

Estetoscópio Duplex® 2.0 em Aço Inox RIESTER
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Estetoscópio Cardiológico Cardiophon 2.0 em Aço InoxRIESTER

O Estetoscópio Cardiophon 2.0 Riester foi especialmente desenvolvido para Cardiologia. 
•Sistema acústico inovador com auscultação extraordinária para todos os intervalos de 
frequência;
•Campânula dupla de alta precisão, em aço inoxidável;
•Membrana bilateral especial para uma acústica precisa, de Ø 44 mm e 32 mm (Ø 1,7 pol. e 1,3 
pol), com novas borrachas antiarrepios, para maior conforto na pele;
•Tubo em Y com caminhos de condução do som separados para o ouvido direito e esquerdo, 
com transmissão de áudio especialmente eficaz;
•Comprimento total: 71 cm (28,0 pol.);

Produzida aço carbono de alta qualidade, suporta até 130kgs, com apoio de pé retrátil, apoio de 
braços fixos, largura do assento de 50cm e freios bilaterais.
•Em aço carbono; 
•Pintura eletrostática epóxi; 
•Apoio de pé retrátil; 
•Freios bilaterais; 
•Profundidade do Assento: 42cm;
•Apoios de braços fixos;
•Apoios de braços fixos.

Desenvolvida de acordo com os mais altos padrões de qualidade para que o usuário tenha um 
produto confortável sem abrir mão da resistência e versatilidade. A cadeira de rodas Poty conta 
também com protetores laterais que evitam o contato da roupa com as rodas. Fabricada em aço 
carbono conta com pintura epóxi que evita a corrosão e oxidação, o estofamento em nylon é 
resistente, fácil de limpar e não mancha.
•Construída em aço;
•Estrutura dobrável em duplo X;
•Pintura eletrostática epóxi (evita corrosão e oxidação);
•Estofamento em nylon acolchoado;
•Almofada em espuma injetada.

Cadeira de Banho / Higiênica Big, até 130kgJAGUARIBE

Cadeira de Rodas Poty, até 120kg cor vinho - BigJAGUARIBE

Dispensador para Álcool em Gel Softalind Viscorub, B-BRAUN, Uso de ParedeBBRAUN

Dispensador em Acrílico para Frasco de 1000ml do Álcool em Gel SOFTALIND VISCORUB 
B-Braun para colocação de Álcool Gel e de outros produtos próprios para higienização das 
mãos.
•Feito em acrílico;
•Com partes em aço inoxidável;
•Para uso de parede;
•De fácil fixação;
•Com possibilidade de alavanca de braço curta e longa.

Cabo para Placa Terra Bio ProtechBio Protech

Cabos reutilizáveis para conexão da placa terra adesiva com o equipamento de eletrocautério. 
O produto contém 3 partes: cabo, plugue e clipe. Cabo com 3 metros.
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totalmedica.com.br

(61) 3233-9706 - (61) 9 9669-4613
atendimento@totalmedica.com.br

Instagram - instagram.com/totalmedicabr
Facebook - pt-br.facebook.com/totalmedicambn

YouTube - https://cutt.ly/piyMSuQ


