
 

 

 

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Brim com Fecho de Contato + Estetoscópio 

Adulto Standard – BIC 

 

Esfigmomanômetro com Braçadeira em Brim com Fecho de Contato + Estetoscópio 

Standard Black. 

Aparelho de Pressão Adulto Brim com Fecho de Contato  – BIC (Linha Tradizionale) 

Aparelho de pressão arterial  brim 100% algodão antialérgico de alta precisão e 

sensibilidade com sistema fecho de contato que proporciona maior praticidade e facilidade no 

manuseio, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo 

controle de qualidade BIC e aferido pelo INMETRO, 100% com selo de verificação inicial, 

acompanha bolsa exclusiva. 

 COMPOSIÇÃO: 

• Braçadeira: Confeccionada em tecido brim 100% algodão, flexível e antialérgico na cor 

cinza, utilizando fecho de contato. 

• Manguito: Fabricado em PVC, duas saídas sem emendas de alta durabilidade. 

• Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de escala 2 mmHg, caixa 

de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do 

INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no produto em forma de lacre e 

certificado individual que acompanha o produto. 

https://cbemed.com.br/produtos-categoria/bic/esfigmomanometros-bic/


 

 

 

• Pera Insufladora: Fabricado em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera 

de aço inox de alta durabilidade. 

• Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. 

• Embalagem: Individual, acompanha bolsa em courvin exclusiva, acondicionado em caixa 

de papelão. 

Estetoscópio Adulto Standard – BIC (Linha Efficace) 

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio da BIC é um aparelho utilizado 

realizar a ausculta cardíaca, com anel de metal cromado para sistema de trava do 

diafragma/membrana em PVC atóxico, com excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção. 

COMPOSIÇÃO: 

• Auscultador: Metal cromado e polido de alta durabilidade, realiza auscultação precisa 

de sons de baixa e alta frequência cardíaca; 

• Anel: Em PVC para melhor travamento da membrana/diafragma, evitando o toque e 

sensação de frio para o paciente; 

• Ângulo: Mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos; 

• Olivas: Macias e anatômicas em silicone atóxico; 

• Tubo: Em Y fabricado em PVC liso para maior durabilidade; 

• Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cbemed.com.br/produtos-categoria/bic/estetoscopio/


 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

APARELHO DE PRESSÃO 
 

Cor: Cinza 

Tamanho: Adulto 

Medida da Braçadeira: 52,8 x 14 cm 

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm 

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm 

Fabricante: BIC - (Linha Tradizionale) 

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto 
braçadeira 1 ano 

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/19. 

Registro Ministério da Saúde / 
ANVISA: 

80540449001. 

_ _ 

ESTETOSCÓPIO 
 

Cor: Preto 



 

Tamanho: Adulto 

Diâmetro Auscultador Cardiológico 4,8 cm 

Tamanho Tubo: 65 cm 

Peso: 0,390 kg 

Acompanha Manual de Instruções: Sim 

Fabricante: BIC - (Linha Efficace) 

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação 

Registro Ministério da Saúde / 
ANVISA: 

80540449003. 

 


