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A DMTEC foi estabelecida em 2008 na cidade do Rio de Janeiro, por dois sócios 
fundadores, ambos técnicos vindos da área de manutenção de equipamentos 
hospitalares com experiência em diversos tipos e marcas de equipamentos.

Em 2011 a empresa passou a representar, seis fabricas de equipamentos hospitalares, 
cada uma dessas marcas com um seguimento diferente.
Isso exigiu da empresa uma reestruturação, para que a mesma fosse capaz de 
comercializar diversos tipos de equipamentos e ainda, continuar com a prestação de 
serviços, tais como: manutenções corretivas, manutenções preventivas, calibrações e 
locações de diversos equipamentos, para vários setores da área medica.
Hoje a DMTEC conta com uma estrutura que pode atender desde uma pequena 
unidade hospitalar de baixa complexidade, até um hospital com grande porte e alto 
nível tecnológico.

O Slogan da DMTEC é: “Varias Soluções, Um Só lugar”.

Entendemos a responsabilidade, que essa proposta nós traz, os desafios que devemos 
superar e, além disso, o comprometimento de não retrocedermos nos avanços já 
conquistados.
Com uma politica de valorização dos nossos colaboradores buscamos, estarmos 
preparados a fazer sempre o melhor. 
Visando sempre compreender as necessidades dos nossos clientes e focados em 
apresentar soluções inteligentes, baseados sempre, no raciocínio logico e na nossa 
experiência profissional, alcançando assim, a satisfação dos mesmos, cumprindo a 
missão para qual a empresa foi criada. 
Prover aos nossos clientes, “soluções”, esse é o nosso lema.

Muito obrigado a todos que nos permitem realizar essa missão.

“Tudo que vier é bem-vindo...Se for bom que fique. Se for ruim que se vá...”

DAVI QUINTELLA DE SOUZA
Sócio Fundador
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Monitor Multiparamétrico

Bisturi Eletrocirúrgico

Incubadora Estacionária

 A locação de equipamentos hospitalares é uma alternativa para o 
cliente que procura principalmente a redução de gastos com a aquisição 
de equipamentos, além de custos decorrentes de manutenções 
preventivas e corretivas.
 Nosso departamento de locação está disponível 24 horas por dia, 
atuando em diversas regiões, fornecendo equipamentos de diferentes 
marcas e modelos, tais como:

- Monitores Multiparâmetros
- Oxímetros de pulso
- Bisturis eletrocirúrgicos
- Capnógrafos
- Cardioversores
- Módulos de débito cardíaco,
  pressão invasiva ou capnografia
- Respiradores pulmonares
- Desfibriladores
- DEAs
- Eletrocardiógrafos
- Aparelhos de anestesia
- Incubadoras estacionárias
- Berços aquecidos.

Vantagens da locação
- Baixo custo de investimento, ou seja, diminuição do custo administrativo de 
aquisição
- Atualização tecnológica sem custo
- Redução do lucro tributável para efeito de imposto de renda
- Flexibilidade de prazos para utilização dos equipamentos
- Pagamento de valores fixos durante o período necessário
- Redução de gastos com manutenções preventivas e/ou corretivas.

Por que locar na DMTEC?
 A DMTEC está no mercado de locação de equipamentos com 
profissionais com experiência desde 2008 e oferece equipamentos 
com tecnologia de ponta e as marcas mais utilizadas.
Veja as vantagens de locar com a DMTEC:
- Trabalhamos com o melhor preço e com as melhores marcas e modelos 
de equipamentos.
- Garantimos a entrega de equipamentos sem defeitos, a partir do nosso 
controle de qualidade que faz a revisão periódica dos equipamentos.
- Substituição imediata do equipamento, se danificado.
- Entrega imediata e segura de equipamentos já prontos para uso
fornecemos suporte técnico e treinamento aos usuários dos nossos 
equipamentos.
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SERVIÇOS

Assistência Técnica:

Calibração:

 Executamos a manutenção corretiva e preventiva em 
diversos tipos de equipamentos, contando com tecnologia 
e profissionais qualificados, além de laboratório com 
tecnologia de ponta em simuladores e analisadores.

 Oferecemos a opção de Contratos de Manutenção 
Preventiva e/ou Corretiva para o gerenciamento do parque 
tecnológico garantindo o uso dos equipamentos com total 
segurança e confiabilidade, evitando prejuízos a saúde e 
financeiros.

A DMTEC conta com alta tecnologia, tanto em equipamentos 
como em sistemas, para melhor atendimento às necessidades 
dos clientes e às normas exigidas, além de nossos padrões 
serem rastreáveis de acordo com as normas RBC.
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REPRESENTAÇÕES:

A HUGER Endocopy é uma empresa especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de 
endoscópios flexiveis e acessórios para endoscopia. Conta com 4 linhas diferentes de equipamentos: A 
linha 2100,  a linha 2600 , uma linha com endoscópios digital USB(CMOS) e também fibro endoscópios. 
Além dos endoscópios também contam com uma linha completa de acessórios para endoscopia.

A General Meditech foi estabelecida em 2003, como uma empresa de alta tecnologia epecializada na 
produção e vendas de equipamentos médicos. Possui uma equipe de desenvolvimento e pesquisa 
independente para produtos de propriedade intelectual e patentes importantes. Os monitores da linha 
G3 e oxímetros da linha G1B possuiem certificações como: CE & USA FDA e ANVISA.
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A Siriusmed está estabelecida como uma liderança mundial de fornecimento de equipamentos e soluções 
para a medicina. Essa companhia é especializada no segmento de equipamentos para suporte a vida. 
Seus produtos incluem Carros de anestesia, ventiladores pulmonares para terapia intensiva, ventiladores 
para tratamentos de emergências, ventiladores de transporte e soluções para TI. 
Sua missão é “Atender todas as necessidades de seus usuários e tornar a sua vida mais confortável”
SIRIUSMED: Cuidado para hoje, Saúde para amanhã.

Foi fundada em 1984 desde então, vem se desenvolvendo e agora a empresa possui uma moderna e 
nova fábrica de alta qualidade integrada com desenvolvimento, fabricação e venda de endoscópios 
rígidos e instrumentos cirurgicos. Hoje a Ts Optical é a maior compania da China nesse segmento de 
materiais para cirurgias e diagnósticos por vídeo. Oferecendo produtos nas áreas de urologia, ortopedia, 
cabeça e pescoço, cirurgia geral, ginecologia, vídeo cirurgia, neuro cirurgia entre outros instrumentais 
cirúrgicos.



Fundada em 2000 a ECGMAC é especializada em pesquisa, desenvolvimento, fabricação e vendas de 
produtos para ECG. Desde a sua fundação, continuamente concentrada nos equipamentos para ECG, a 
ECGMAC consegue fornecer aos seus clientes, equipamentos estáveis, precisos, de interpretação e fácil 
operação com preços competitivos. Com uma linha completa de eletrocardiógrafos com várias opções 
de canais e tamanhos de telas.

A Unimed Medical Supplies é uma empresa especializada no desenvolvimento, fabricação e  distribuição 
de acessórios médicos com exportações para todo o mundo. É também uma empresa que está na 
lista de empresas públicas da China. A empresa foi fundada em 2004 e sua sede fica na região ao sul 
de Shenzen, região onde se concentram as principais indústrias de equipamentos médicos da China. 
Possui escritórios nos USA e vários países sendo uma das principais marcas do mundo na fabricação 
de acessórios médicos.

 9

A HUGER Endocopy é uma empresa especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de 
endoscópios flexiveis e acessórios para endoscopia. Conta com 4 linhas diferentes de equipamentos: A 
linha 2100,  a linha 2600 , uma linha com endoscópios digital USB(CMOS) e também fibro endoscópios. 
Além dos endoscópios também contam com uma linha completa de acessórios para endoscopia.

Contec Medical Systems Co., Ltd., foi fundada em 1996 como uma empresa de alta tecnologia, é 
uma das maiores bases de I & D e produção de dispositivos médicos na China. estava dedicando à 
pesquisa, fabricação e distribuição de dispositivos médicos, E nós estabelecemos um moderno sistema 
de produção científica e eficaz e sistema de gestão, de forma independente concebido e desenvolvido 
muitos produtos avançados.
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VENTILADORES PULMONARES
CARROS DE ANESTESIA

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Vaporizador
VP10
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Carro de anestesia 
X50 / X50 Plus

Vaporizador
VP10

Ventilador pulmonar
R30 / R50 / R50 Plus

Compressor de ar 
medicinal C50

Carro de anestesia 
X66

Carro de anestesia 
X45



MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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Tela de 15’’. 355x240x181mm 5,7kg  Características;  
Controle Remoto, ajustes de luz e volume; display 
com multiparâmetros em tempo real, formas de 
onda e tendências diagramadas simultaneamente. 
Baixo consumo de energia. Possui modo standby e 
bateria regarregável embutida. Uso fácil com uma 
interface amigável, com controles através de knob 
rotacional, teclas ou touch screen. Com proteção 
eletrocirúrgica, para evitar que a forma de onda do 
ECG seja influenciada com interferências.
- Único com tubo de respiração nasal para leitura 
de FR

Características: Ajustes de luz e volume; 
display com multiparâmetros em tempo 
real, formas de onda e tendências 
diagramadas simultaneamente. 
Baixo consumo de energia. Possui 
modo standby e bateria regarregável 
embutida. Uso fácil com uma interface 
amigável, com controles através de 
knob rotacional, teclas ou touch screen. 
Com proteção eletrocirúrgica, para 
evitar que a forma de onda do ECG seja 
influenciada com interferências.
- Único com tubo de respiração nasal 
para leitura de FR

Monitor
G3A - 15”

Monitores
G3C/ G3G / G3F - 10”

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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Tela de 12’’. Características: Ajustes 
de luz e volume; display com 
multiparâmetros em tempo real, formas 
de onda e tendências diagramadas 
simultaneamente. Baixo consumo 
de energia. Possui modo standby e 
bateria regarregável embutida. Uso 
fácil com uma interface amigável, com 
controles através de knob rotacional, 
teclas ou touch screen. Com proteção 
eletrocirúrgica, para evitar que a forma 
de onda do ECG seja influenciada com 
interferências.
- Único com tubo de respiração nasal 
para leitura de FR

Tela de 8,4’’. 245x210x162mm 2,8 kg 
Características: Ajustes de luz e volume; display 
com multiparâmetros em tempo real, formas de 
onda e tendências diagramadas simultaneamente. 
Baixo consumo de energia. Possui modo standby e 
bateria regarregável embutida. Uso fácil com uma 
interface amigável, com controles através de knob 
rotacional, teclas ou touch screen. Com proteção 
eletrocirúrgica, para evitar que a forma de onda do 
ECG seja influenciada com interferências.
- Único com tubo de respiração nasal para leitura 
de FR

Monitor
G3D / G3N - 12”

Monitor
G3H - 8”

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Monitor
G6A - 10”
Tela de 10’.  Características;   baixo consumo de 
energia no modo standby, bateria de alta energia 
embutida; Suporte 24 horas de monitoração. 
Geração de ID de paciente Auto/manual, fácil 
gerenciamento de usuários e busca de dados. 
Aritimética Goertzel garante precisão e rapidez 
NIBP e realiza punção venosa. Alarme sonoro e 
visual ajustáveis:limites/tons. Alarme de Sensor 
off , alarme anormal, funções de nota e revisão de 
alarme disponíveis.
- Única patente G5AR   na interface eletrocirúrgica, 
mesmo em caso de corte ou queimadura o ECG, 
waveform(forma de onda) e HR(Frequencia 
Cardíaca) não serão influenciados.

Monitor
G6B - 12”
Tela de 12’.  Características;   baixo consumo de 
energia no modo standby, bateria de alta energia 
embutida; Suporte 24 horas de monitoração. 
Geração de ID de paciente Auto/manual, fácil 
gerenciamento de usuários e busca de dados. 
Aritimética Goertzel garante precisão e rapidez 
NIBP e realiza punção venosa. Alarme sonoro e 
visual ajustáveis:limites/tons. Alarme de Sensor 
off , alarme anormal, funções de nota e revisão de 
alarme disponíveis. Expansível para novos módulos 
adicionais(maternal). Saída USB para transmissão 
de dados.



CENTRAL DE 

MONITORAMENTO 2800

• Suporta uma ou duas telas 

de computador

simultaneamente.

• Realiza monitorização em 

tempo real com

detecção automática do leito 

monitorado.

• Permite configuração e 

impressão dos alarmes

para todas as funções 

monitoradas.

• Sistema inteligente e 

simples para admissão de 

pacientes.

• Permite realizar a revisão 

das curvas de tendências.

• Função de rastreamentos 

dentro da Curva de  

tendências de ECG 

e monitoração de 

ETCO2(capnografia)

e pressão invasiva (PI).

• Possibilidade de exibição de múltiplas telas de cada leito.

• Adequação do layout conforme a quantidade de monitores conectados a rede.

• Permite múltiplas configurações de leitos.

• Permite a impressão de todas características da Curva de ECG.

• Comunicação e controle de monitores bilateral (BED to BED).

• Possibilidade de configuração de rede com fio (wired), sem fio (wireless) ou hibrida conforme 

necessidade do hospital.

• Alta simplicidade para expansão da rede, suportando até 64 monitores. Podendo ser 

configurada totalmente ou expandida a qualquer momento.

CENTRAL DE 
MONITORIZAÇÃO
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• Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos

• Portátil (quando fora da base)

• De mesa (quando acoplado a base)

• Bateria com autonomia até 30 horas (Litium).

• Carrega as baterias durante o uso (quando acoplado a base)

• Tecnologia de Medição Digital.

• Alarmes de parâmetros programáveis

• Medições precisas em baixas perfusões

• Anti-Movement System: permite medições mesmo em 

pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso.

• Tecnologia de SPO2 que permite medições em pacientes de 

cor escura ou com esmalte

• Baterias recarregáveis tipo AA, (comuns e de fácil 

reposição).

• Memória interna para 

armazenamento de até 72 horas de 

monitoramento.

• Comunicação com o computador 

para recuperação da monitoração 

armazenada da memória interna 

das últimas 72 horas.

• Incorpora Software de 

gerenciamento de informação 

capaz de apresentar na forma 

de CURVA PLESTIMOGRÁFICA 

as informações armazenadas na 

memória.

• Display de LCD com Curva 

Pletimográfica que facilita 

visualização mesmo em ambientes 

com pouca ou nenhuma luz.

• Monitoração assistida por 

interface sonora com nível ajustável.

• Sensor SpO2 para Adulto, 

Pediátrico, Neonatal e Lingual.

OXÍMETRO G1B
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ACESSÓRIOS PARA MONITORES

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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Possuimos sensores para todas as marcas e modelos de 
monitores hoje no mercado compatíveis com as principais 
tecnologias de oximetria, marcas e fabricantes. Os sensores 
estão disponíveis para pacientes adultos, pediátricos, infantis e 
neonatais.

Temos alternativas para todas as marcas de cabos de ECG com 
vários modelos e tipos diferentes.

Temos uma grande variedade de braçadeiras para medida de 
pressão não invasiva. Atendendo desde o paciente neo-natal 
até o paciente adulto grande. Com uma grande variedade de 
conectores podendo ser compatíveis com todas as marcas de 
monitores e equipamentos para medida de pressão no mercado.

Sensores
SPO2

Cabos
ECG

Braçadeiras
NIBP

15 19



Os Kits de PI são compativeis com todas as marcas de 
monitores, com cabos específicos para cada modelo podendo 
atender a diversos clientes. Os cabos juntos com os transdutores 
descartaveis são uma otima alternativa para medicões de IBP. 
Possuímos preços extremamente agressívos podendo competir 
com qualquer marca hoje no mercado, tanto em qualidade como 
em valor.

Células de Oxigênio compatíveis com todas as marcas, para 
medidas de percentual de Oxigênio em centrais medicinais, 
aparelhos de anestesia e ventiladores pulmonares, equipamentos 
de mergulhos, e demais equipamentos para medida de oxigênio.  

Bolsas pressóricas com otima durabilidade e preços competitivos, 
precisas e compatíveis com todos os equipamentos, temos 
diversos tamanhos. Possuímos preços extremamente agressívos 
podendo competir com qualquer marca hoje no mercado, tanto 
em qualidade como em valor.

Transdutores e Cabos 
para pressão invasiva

Células
de Oxigênio

Bolsas
Pressóricas
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Possuimos sensores para todas as marcas do mercado, temos 
modelos para pacientes adultos, infantis e dois modelos para 
pele ou esofágico.

Uma ótima alternativa com preços competitivos. Possuimos 
compatibilidade com as principais tecnologias: Capnostat 
3, Capnotast 5 e também diversos modelos: Mainstream, 
Sidestream e Microstream.

Possuímos todos os modelos compatíveis com várias marcas do 
mercado.

Sensores
de Temperatura

Sensor para
Capnografia

Cabos de PNI
e Adaptadores

1721



ENDOSCOPIA

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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• Imagem de 440.000 pixels

• Imagem colorida de alta resolução

• Imagem de tela cheia

• Função de congelamento e armazenamento de imagem

• Fácil operação e excelente capacidade de introdução

• Diagnóstico terapêutico

Diagnóstico de Alta Resolução

Série 2600
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• Imagem de 440.000 pixels

• Imagem colorida de alta resolução

• Imagem de tela cheia

• Função de congelamento e armazenamento de imagem

• Comandos de angulação suaves

• Fácil operação e excelente capacidade de introdução

• Diagnóstico terapêutico

Diagnóstico de Alta Resolução

Série 2100
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Equipamento de fácil uso e preços muito abaixo de um equipamento similar no mercado, podendo ser conectado 
diretamente a um computador, acompanha software para captura de imagens e geração de laudo.

Temos diversos modelos e tamanhos podendo serem acoplados a uma processadora de imagem própria 
ou a um computador dependendo do modelo. Atendemos várias faixas de pacientes, desde infantil a 
adulto grande.

Endoscópios CMOS (USB)

Vídeo Broncoscópio
Vídeo Nasoscópio

Vídeo Gastroscópio
Vídeo Colonoscópio
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Equipamento com excelente qualidade e durabilidade, podendo ser usado de uma maneira mais portátil 
não necessitando de nenhum equipamento externo para visualização, podendo ser acoplado a uma fonte 
de luz portátil.

Fibroscópios

Fibrobroncolaringo FL40
Fibrobroncoscópio FB53-A

Fibronasoscópio FN 32-A
Fibronasoscópio FN 38-A
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ACESSÓRIOS PARA ENDOSCOPIA

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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Pinça p/ biópsia
oval fenestrada

Pinça p/ biópsia
oval fenestrada

Alça p/ polipectomia 
tipo crescente

Pinça p/ biópsia
jacaré c/ espícula

Pinça p/ biópsia 
jacaré c/ espícula

Injetor para
esclerose

Oval fenestrada
c/ espícula

Oval fenestrada
c/ espícula

Alça p/ polipectomia 
tipo hexagonal

Pinça p/ retirada de
corpo estranho tipo

jacaré

Pinça p/ biópsia
tipo jacaré

Pinça p/ biópsia
tipo jacaré

Alça p/ polipectomia 
tipo oval

Pinça p/ retirada de 
corpo estr. dente de 
rato e jacaré comb.

Acessórios descartáveis

Pinças reutilizáveis padrão japonês
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Pinça p/ biópsia concha
tipo jacaré oval alongada

Mandíbula de dente de
rato e jacaré combinado

Pinça p/ biópsia concha tipo jacaré 
oval alongada e abertura lateral

Pinça p/ retirada de corpo
estranho jacaré oval alongada

Pinça p/ retirada de corpo
estranho tipo mandíbula de jacaré

Pinça para retirada de corpo
estranho tipo 3 garras

Baskets para retirada
de corpo estranho

Baskets para retirada
de corpo espiralado

Pinças reutilizáveis padrão alemão

Pinças reutilizáveis baskets
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Alça p/ polipectomia 
tipo oval

Alça p/ polipectomia 
tipo hexagonal

Alça p/ polipectomia 
tipo crescente

Escova p/ canal
de biópsia

Bocal Fechado

Escova p/
limpeza

Bocal com alça

Escova p/
citologia

Alças para polipectomia - reutilizáveis

Escovas de limpeza

Bocais
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INSTRUMENTAL 
CIRÚRGICO

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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LAPAROSCOPIA

0º     10 x 330mm
0º      5 x 300mm

30º    10 x 330mm
30º      5 x 300mm

Endoscópio
rígido

Trocater

Adaptadores para Trocater

SET de vídeo

Canulas de irrigação
e aspiração

Agulha de Veress

Apreensão
Atraumática

Endoclinch

Meryland/Kelly

Metzembaum

Pinças Monopolares
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Cabo Monopolar

Cabo bipolar

Cabo fibra ótica

Pinças bipolares

Porta agulhas
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Uretero Cistoscópio

UROLOGIA

Endoscópios

Acessórios

Acessórios

Ureteroscópio

Endoscópios
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GINECOLOGIA

Ureterorenoscópio (Alemão), Diâmetro 7,5 Fr - 9 - 12 Fr
Canal de trabalho 6,8 Fr (Autoclavável)

Basquete Espiral para pedras 1.75x590mm

Pinça para apreensão
rígida 5Frx650mm

Pinça p/ biópsia
rígida 5Frx650mm

Histeroscópio

Acessórios

Pinça p/ biópsia

Pinça de captura

Tesoura flexível

Tesoura flexível

Pinça de apreensão

Pinça p/ biópsia
flexível 5Frx650mm

Pinça p/ apreensão
flexível 5Frx650mm
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ORTOPEDIA

CAIXAS DE ESTERELIZAÇÃO  

Artroscópio rígido

30º - 2.7x175mm0º -  2.7x175mm 70º - 2.7x175mm

Pinça de punção 0ºPinça de punção 45º Tesoura de gancho 0º Pinça de apreensão 0º
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SIMULADORES

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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Características:
- Conexão separada entre a sonda do simulador eo host, 
operação e teste são mais convenientes.
- Cor 262K e 320 * 240 TFT, nível de brilho ajustável.
- Pressionar teclas de filme, torna a operação mais 
confortável.
- Alimentação com bateria de lítio recarregável, pode exibir 
as informações de carga da bateria.
- Volume da tecla, pode abrir ou fechar.

Características:
- Fornece teste de manômetro, teste de vazamento de 
pressão, funções de teste de válvula de alívio.
- A bomba incorporada fornece fonte de pressão com 
testes de vazamento e de alívio de pressão.
- Simulações NIBP para punhos de braço e punho.
- Câmara de ar incorporada para simular o manguito adulto 
e neonatal.
- 65k cores, display LCD de 4,3 “.

Características:
- Simula 35 tipos de arritmia
- Simula dados IBP de quatro canais.
- Simular o sinal de respiração com taxa de respiração 
ajustável, impedância e impedância de linha de base, e três 
tipos de dados de apneia.
- Simule quatro tipos de dados de temperatura. Simule a 
onda quadrada, onda do triângulo, onda do pulso e onda 
de seno com freqüência ajustável.
- Cada forma de onda pode ser exibida deslizando o ecrã 
táctil TFT de 3,5 “, fácil de operar.

MS 100
Simulador SPO2

MS 200
Simulador NIBP

MS 400
Simulador Multi-Paramétrico



ELETROCARDIÓGRAFOS

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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Características:
- Visualização e aquisição de 12 ondas de ECG 
simultâneas.
- Impressão de três traçados de ECG com papel 
térmico de 80 mm.
- Display colorido de 7”
- Salva até 10.000 exames no cartão SD nos formatos: 
XML / PDF / BMP.
- Bateria regarregável de lithium.

Características:
- Visualização e aquisição de 12 ondas de ECG 
simultâneas.
- Impressão de seis traçados de ECG com papel 
térmico de 110 mm.
- Display colorido de 7”
- Salva até 10.000 exames no cartão SD nos formatos: 
XML / PDF / BMP.
- Bateria regarregável de lithium.

Características:
- Visualização e aquisição de 12 ondas de ECG 
simultâneas.
- Impressão de seis traçados de ECG com papel 
térmico de 210 mm (rolo ou folha).
- Display colorido de 10”
- Teclador Qwert
- Salva até 10.000 exames no cartão SD nos formatos: 
XML / PDF / BMP.
- Bateria regarregável de lithium.

EM 301
Eletrocardiógrafos 3 canais digitais

EM 601
Eletrocardiógrafos 6 canais digitais

EM 1201
Eletrocardiógrafos 12 canais digitais

33 3740   www.dmtecrj.com.br - Tel.: 21.3936-7336 - dmtec@dmtecrj.com.br



DIVERSOS EQUIPAMENTOS 
E ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
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CARDIOVERSORES

Lifeshock PróEletrodo para 
MarcapassoDesfibrilador

Externo

35

VENTILAÇÃO E ANESTESIA

Mascaras 
Silicone

Sistema
de Baraka

Ambu Reanimador Manual 
c/ reservatório

Adulto / Pediátrico / Neonatal
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Conectores

Sistema de
Baraka Latex

Balão
de Anestesia

Balão 
Latex

Membranas

Traqueias

Laringoscópio
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BOMBAS DE INFUSÃO

Bomba
de Infusão

Circuitos para ventiladores
adulto

Circuitos para ventiladores
pediátrico

Circuitos para ventiladores
neo-natal

Bomba
de Seringa

Bomba
de Infusão

Equipos
de Infusão
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RADIOLOGIA

Chassi

Mamográfico Negatoscópio Filme
Radiológico Médico

Ecran Negatoscópio
Led

Aventais
Radiologia

Biombo Óculos
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GASOTERAPIA

Aspirador
policarbonato

AspiradorMacronebulizador

Fluxômetro

Gasoterapia
válvula torneira

Válvula reguladora

Válvula reguladora
para cilindro

Conjunto de nebulização

Cilidro para
gases aço

Micronebulizador

Gasoterapia tomadas duplas
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Umidificador

Máscaras de silicone

Mascaras p/ VNI

Válvulas redutoras

Máscaras de silicone

Painel de rede

Máscaras p/  
nebulização

Máscara p/
traqueostomia

Carrinho de transporte 
p/ cilindros
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MOBILIÁRIO HOSPITALAR

Cadeira de roda inox

Carrinho medicamento
Biombo

Mesa auxiliar Mesa de mayo
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Cadeira de rodas 
higiênica p/ banho

Cadeira de rodas 
higiênica p/ banho

Maca divã
Cadeira de

rodas simples
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Carro para
curativo

Cama fawler

Berço
recém-nascido

Armário vitrineMaca de transferência
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Maca de
transporte

Carro padiola

Poltrona reclinável 
acompanhante

Cama hospitalar
manual Mesa de atendimento

 47

Maca de
transporte inox
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Mesa de cabeceira 
aberta

Banqueta

Mesa GinecológicaCarro de emergência 
com gavetas

Banco giratório 
regulável

Banco

Suporte
hamper

Escadinha de degraus Escadinha de degraus
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CENTRO CIRÚRGICO

Foco de teto 
dois bulbos

Foco clínico Foco clínico três 
lâmpadas

 49

Foco de teto de
um bulbo
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Seladora de
pedestal

CME

Autoclave 54 litros

Autoclave 21 litros

Seladora

Aspirador cirúrgico

Seladora de mesa

Aspirador cirúrgico 
com pedestal
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ESTETOSCÓPIOS

MEDIDAS

RESGATE

Maca de lona 
dobrável

 51

Cadeira de resgate Maca retrátil

DETECTORES FETAIS

Aparelho pressão Balança infantil 
digital

Balança
digital adultoAparelho de 

pressão coluna
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Vendas Locações Assistência
Técnica

Calibração

VÁRIAS SOLUÇÕES.

UM SÓ LUGAR.

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Rua Araújo Leitão, 286 • Engenho Novo
CEP 20715-310 • Rio de Janeiro • RJ

Tel.: 21.3936-7336 • dmtec@dmtecrj.com.br
www.dmtecrj.com.br


