
A Central GT6000 é um sistema que centraliza e  
monitora com inteligência dados e parâmetros multi-leito. 
Conectada por cabo ou rede sem fio com toda a Linha GT,  
mantêm o controle do monitoramento de vários leitos  
simultaneamente, oferecendo mais segurança e agilidade em 
tomadas de decisão.

• Grande capacidade de armazenamento;
• Diversas opções de impressão;
• Controla mais de 60 leitos simultaneamente;
• Informações salvas automaticamente em caso de queda  

de energia.

Leito Simples - Informações Detalhadas

LINHA GTGT6000
Monitores Modulares
MultiparâmetrosCentral de Monitoramento

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Locação  •  Venda  •  Calibração  •  Assistência Técnica
Tel. (11) 2145-2600
oxy@oxysystem.com.br

GT1000 |  GT1200 | GT1500
Avaliação Completa do ECG

Leito ao lado na mesma tela

Conheça nossa solução completa para monitoramento



GT1200 GT1000

GT1500

Os módulos multiparâmetros 
opcionais e intercambiáveis dão 
flexibilidade para adequar o 
monitoramento de acordo com 
a necessidade de cada paciente.

A Linha GT trabalha por padrão com os parâmetros vitais utilizados com mais  
frequência, incluindo ECG de 3/5 e 12 canais, PI, PNI, SpO2, TEMP e RESP.

Devido a sua estrutura modular plug-and-play, funções de monitoramento avançadas 
como Masimo SpO2, Suntech PNI, 2 PI, 2 TEMP, DC, CO2 e AA podem ser flexivelmente 
adicionadas de acordo com a exigência clínica. Além disso, os módulos com  
parâmetros avançados podem ser compartilhados pelos leitos e são compatíveis 
entre todos os monitores da Linha GT, contribuindo com uma redução considerável 
de custos para o hospital.

MÓDULOS FLEXÍVEIS

PARÂMETROS AVANÇADOS OPCIONAIS

Alarme de três níveis  
com visibilidade 360º

Interface intuitiva, incluindo 
ajuste de alarme geral, letras 
grandes e visualização prática 
de outras funções.

Gravador de eventos que 
garante a integridade de  
todos os dados monitorados 
do paciente.

Cartão SD, Saída VGA, Rede 
(Ethernet), USB2, DefibSync, 
Chamada de Enfermagem, 
Módulo de Extensão. 

Tela LCD colorida de alta 
resolução sensível ao toque, 
botão giratório e teclas  
rápidas customizáveis.

OCRG
Visualização Compacta 

de Tendência ECG de 12 canais 

A MELHOR ESCOLHA PARA MONITORAMENTO EM CUIDADOS INTENSIVOS

A Linha GT de monitores modulares da GlobalTec, foi desenvolvida para 
atender as exigências médicas diárias, integrando-se perfeitamente ao fluxo 
de trabalho do hospital. Sua flexibilidade permite o uso em diversos ambientes 
hospitalares e demandas de monitoramento, incluindo sala de emergência, 
enfermaria, sala de cirurgia, UTI, entre outros.

Um monitor multiparâmetro precisa ser confiável, de fácil utilização e  
transporte, permitindo rápido acesso aos dados e atualização para 
parâmetros avançados. 

Os monitores da Linha GT são leves, contam com uma interface intuitiva e 
funções extremamente eficientes. Além disso, são projetados com tecnologia 
modular plug-and-play, trazendo versatilidade no atendimento aos pacientes.

LINHA GT 
Monitores Modulares

Multiparâmetros

CO2
Capnografia

Microstream, Mainstream  e Sidestream

SpO2
Oximetria 

Masimo e Nellcor 

AA (AG)
Agentes Anestésicos

Mainstream e Sidestream

2 PI (IBP) 
Pressão Arterial Invasiva

D.C. (C.O.) 
Débito Cardíaco

TEMP 
Temperatura

BISPNI (NIBP)  
Pressão Arterial Não Invasiva

SunTech Advantage

ICG 
Impedância Cardiográfica

Débito Cardíaco Contínuo  
Não Invasivo


