
 

 

 

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio 

Adulto Duplo Black – BIC DIAGNÓSTICO

 

Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato - New Innova Plus 

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com braçadeira sem costura 

100% nylon. Produto com design inovador tendo o tamanho e modo de uso estampados no 

produto. Braçadeira com maior circunferência e fecho de contato mais largo. 

Acompanha bolsa de couro sintético. 

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace 

Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição 

de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa 

frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função. 

Detalhes: 

• Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência; 

• Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente; 

• Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho; 

• Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo; 



 

 

 

• Acabamento em liga de alumínio anodizado. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de 
Contato + Estetoscópio Adulto Duplo Black - BIC 

 

Cor: Preto 

Tamanho: Adulto 

Medida da Braçadeira: 62cm x 14cm 

Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 18 a 36cm 

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha New Innova 
Plus 

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação 
do manômetro / Consultar manual 
de instruções para outros itens 

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: 312 de 10/11/2020 e 322 de 
11/09/2009 

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA: 80540440007 e 80540449001 

Esfignomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 
341/21 do INMETRO, todo 
esfigmomanômetro deve ser submetido 
à verificação periódica uma vez por ano, 



 

contado a partir da data de aquisição 
pelo detentor final 

Estetoscópio Duplo Efficace 
 

Cor: Preto 

Tamanho: Adulto 

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar: 4,5 cm / 3,2 cm 

Comprimento Total: 77 cm 

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace 

Acompanha Manual de Instruções: Sim 

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação 

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449002 

Código de Barras do Conjunto: CJ0947: 7898523737274 / CJ0948: 
7898523737281 / CJ0949: 
7898523737298 / CJ0950: 
7898523737304 

 


