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Quando qualidade e orçamento importam, a escolha é o 
monitor de pacientes Philips Efficia. Em sintonia com as suas 
necessidades, oferecemos uma ampla gama de monitores de 
pacientes.

Algoritmos de medições fisiológicas de eficácia comprovada e 
funcionalidades essenciais estão agora ao seu alcance. Tendo 
em mente o seu fluxo de trabalho, os monitores Efficia são 
concebidos para serem portáteis e de uso intuitivo. Todas as 
funções podem ser acessadas com três cliques ou menos.

Com os monitores de pacientes Efficia, você pode ter certeza 
de estar proporcionando um atendimento eficiente e de 
qualidade — tudo isso sem sair do seu orçamento. É o melhor 
de dois mundos: a funcionalidade e inovação que você espera 
da Philips e o valor de que você precisa.
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Reduzindo seus custos, não suas capacidades: adaptando-se de acordo 

com as condições do paciente através de uma gama de opções de 

medidas clínicas. Os monitores de pacientes Efficia usam as mesmas 

medições fisiológicas desenvolvidas pela Philips que já ajudam a 

monitorar mais de 200 milhões de pacientes todos os anos. Você obterá 

a mesma qualidade que já deve conhecer, da nossa linha de monitores 

existente.

Os monitores de pacientes Efficia dão ênfase à funcionalidade do 
monitoramento com as medições fisiológicas comprovadamente 
apuradas e confiáveis da Philips.

1 Com chave de fenda ponta chata padrão
2  Efficia CM12 com duas baterias de nove células, realizando ECG, SpO

2
 e PANI 

automática a cada 15 minutos. A vida útil da bateria pode variar com base nos 
parâmetros utilizados e outras condições.

3  Favor verificar a disponibilidade com seu representante de vendas Philips

 Solidamente construído e confiável; suporta cargas 
pesadas de trabalho, choques físicos e interferência 
eletrostática

 Projetado para ser leve e portátil para uma instalação 
flexível

 Baterias substituíveis pelo usuário1, 6 horas2 de 
monitoramento contínuo durante o transporte ou para 
lidar perfeitamente com oscilações no fornecimento 
de energia (com 2 baterias de 9 células totalmente 
carregadas)

 48 horas de divulgação completa de dados no 
monitor à beira do leito (opcional); revisões 
retrospectivas para tomada otimizada de decisões

 Pronto para conectividade plug-and-play com a 
central de monitoramento Philips Efficia3

 Conectividade HL7 para interação com sistemas de 
informação do hospital (opcional)

Monitor de pacientes Philips Efficia CM12

1 O Masimo SET pode não estar disponível em todos os países

Monitor de Pacientes Efficia CM12
O monitor de pacientes Efficia CM12 oferece um 
conjunto de opções e acessórios que permitem ao 
dispositivo atender a uma ampla variedade de cenários 
clínicos e de níveis de necessidades de pacientes
. A maioria das funções clínicas pode ser acessada em 
três etapas ou menos.

SpO2 NBP ECG

Com os monitores de pacientes Efficia, você pode 
ter certeza de estar proporcionando um atendimento 
eficiente e de qualidade — tudo isso sem sair do 
seu orçamento. É o melhor de dois mundos: a 
funcionalidade e inovação que você espera da Philips 
e o valor de que você precisa.

 Os acessórios Efficia mantêm o alto padrão de 
precisão das medições da Philips

 Os acessórios Efficia podem ser usados para a série 
completa de monitores Efficia CM, e também para 
outros produtos Efficia.

PAI dupla, etCO2 e débito cardíaco são apenas 
algumas das opções disponíveis para permitir uma 
capacidade reforçada de monitoramento, sendo que o 
dispositivo pode ser configurado de modo a atender às 
necessidades específicas dos profissionais de saúde.

Quando verba e qualidade importam, 
a escolha é o Philips Efficia.

Uma linha de acessórios 
Efficia para equiparar preços

Recursos (os acessórios podem ser pedidos 
separadamente)
• Cursor de navegação 
• Tela sensível ao toque (opcional)
• Tela de 12”
• Monitor cardíaco (ECG) de 3 e 5 derivações
• Monitor cardíaco (ECG) de 12 derivações (opcional) 

ECG de saída analógica
• Temperatura dupla contínua Philips FAST 

SpO
2
(opcional)

• Masimo® SET®1 SpO
2
 (opcional)

• PANI Philips
• Arritmia básica Philips
• Arritmia reforçada Philips (opcional) 
• Análise ST Philips
• Respiração por impedância 
• Saída HL7 (opcional) Bateria dupla (opcional) 
• E várias outras opções...
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Nós entendemos a importância dos custos 

permanentes para o retorno total de seu 

investimento. Desde o início, projetamos e criamos 

produtos com vida útil bastante longa.

•	 Trabalhe	conosco	para	definir	suas	necessidades e 

ter acesso a várias alternativas de financiamento.

•	 Mantenha-se	confiante	com	garantias	que ajudam 

a diminuir os custos de manutenção e despesas 

não planejadas.

•	 Obtenha	um	atendimento	local	de	qualidade	junto	

à	rede	autorizada	da	Philips, sintonizado com sua 

capacidade interna e seu orçamento.

Ajudando a equipe a ajudar os pacientes

Agora não há mais necessidade de avaliar 
contrapartidas. Os monitores de pacientes Efficia 
usam as mesmas medições fisiológicas da Philips 
que já ajudam a monitorar mais de 200 milhões 
de pacientes todos os anos. Você obterá a mesma 
qualidade de desempenho, que já deve conhecer, da 
nossa linha de monitores existente.

Os monitores de pacientes Efficia dão ênfase à 
funcionalidade do monitoramento. Isso quer dizer que 
você pode acessar os recursos de que precisa, a um 
custo de compra e um custo total de propriedade que 
você pode justificar.

O retorno efetivo de seu investimento no 
monitoramento de pacientes está na qualidade de 
seu atendimento. E isso significa que você precisa de 
um monitoramento que o ajude a proporcionar esse 
atendimento.

Cinquenta anos de experiência em monitoramento 
de pacientes nos permitiu desenvolver um profundo 
entendimento dos fluxos de trabalho clínico e das 
necessidades da equipe. Com esse entendimento, nós 
estamos para que você possa oferecer ao paciente um 
atendimento rápido e eficiente .

Nossa intuitiva interface de usuário Efficia ajuda você a 
tomar providências rapidamente. Até mesmo médicos 
com pouca experiência podem estar prontos a usar 
os monitores após um curto período de treinamento. 
Manter esforço e prazo de treinamento reduzidos 
é especialmente importante em áreas com muita 
demanda, com pessoal temporário ou alta rotatividade. 
E quando se sentir confortável e confiante no uso do 
equipamento, você poderá passar mais tempo cuidando 
dos pacientes.

Você pode estar sentindo a pressão constante de atender às 

demandas clínicas com um orçamento apertado — ou as pressões do 

atual cenário econômico. De um modo ou de outro, você confia na 

qualidade do seu monitoramento de pacientes e nas informações de 

que precisa para as decisões sobre a gestão de pacientes.

Reduza seus custos,
  não suas capacidades

Colaborando com o seu orçamento
 e atendendo às suas necessidades
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