SOLUÇÕES ELÉTRICAS
INTELIGENTES

LINHA
HOSPITALAR
www.rdibender.com.br

QUANDO A
SEGURANÇA DO
PACIENTE DEPENDE
DA ELETRICIDADE,
CONSULTE A RDI BENDER
Sistemas IT Médico com e sem localização automática de falhas, painéis elétricos de baixa tensão,
soluções de supervisão de isolamento em esquema TN-S e serviço de manutenção preventiva. RDI
BENDER possui soluções completas para a segurança elétrica de todos os tipos de EAS, seja um hospital,
clínica odontológica, oftalmológica, de estética ou veterinária.

Em um EAS, os benefícios proporcionados pelos avanços da
medicina e da tecnologia são perdidos em caso de acidentes
elétricos ou paradas inesperadas durante procedimentos
cirúrgicos ou de sustentação da vida.
Todo local médico do grupo 2 (classiﬁcação ANVISA RDC nº 50/2002*)
deve ter uma elétrica diferenciada que garanta um alto nível
de segurança. No ambiente do paciente desses locais, a
ABNT NBR 13534:2008 exige que equipamentos eletromédicos
sejam alimentados por transformadores de separação com
energia isolada da terra, devendo esta condição ser permanentemente supervisionada.
Quando uma falha de isolamento for detectada por esse
sistema, a equipe médica e de manutenção são imediatamente informadas através de sinalização sonora e visual, aﬁm de
atuarem para eliminar a falha localizada, evitando, assim,
inúmeros danos.
Este sistema de suprimento de energia por transformador de
separação permanentemente supervisionado é conhecido
como SISTEMA IT MÉDICO.

No Brasil, RDI BENDER é pioneira no fornecimento desta
tecnologia, seguindo rigorosamente as especiﬁcações da
ABNT NBR 13534:2008.

Sala de procedimentos invasivos
- Sala de cateterismo
- Sala de angioplastia
Sala de emergência (politraumatismo, parada cardíaca)
UTI ( áreas e quartos de pacientes)
Sala de hemodinâmica
Centro cirúrgico
- Sala de indução anestésica
- Sala cirúrgica (não importando o porte)
- Sala de recuperação pós anestésica
Centro obstétrico cirúrgico
- Sala de parto cirúrgico
- Sala de recuperação pós anestésica e assistência ao RN

Choque elétrico
Queimaduras
Óbitos

(*) Resolução ANVISA RDC nº 50/2002 - dispõe acerca do regulamento técnico para planejamento,
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS)
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Interrupção de procedimentos
cirúrgicos e de sustentação da vida
Danos a equipamentos

RDI BENDER SISTEMA IT MÉDICO

SISTEMA IT MÉDICO BÁSICO
Composto por: transformador de separação até
10 kVA ¹, DSI/DST² (montado em painel de
supervisão e proteção) e anunciador de alarme ³.
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IT Médico exigido para
local médico do grupo 2
conf. ABNT NBR 13534:2008

SISTEMA IT MÉDICO COM
LOCALIZAÇÃO DE FALHAS
Composto por: transformador de separação até 10
kVA ¹, DSI/DST ², localizador de falha de isolamento ⁴
(montados em painel de supervisão e proteção) e
anunciador de alarme ³.
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Falha de isolamento
QDIT-UTIneo-127V
Chamar a manutencao
1/ 2 [|] EDSp 13:31

Superaquecimento
QDIT-UTIneo-127V
Chamar a manutencao
1/ 1 [|] 13:31

Sobrecarga
QDIT-UTIneo-127V
Chamar a manutencao
2/ 3 [|] 13:31

Falha localizada
Leito 301
Circuito 1
2/ 2 [|] EDSp 13:31
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O sistema microcontrolado tem sensibilidade para detecção simultânea de
falhas, fator relevante em locais médicos para procedimentos de alta complexidade que utilizam um grande número de equipamentos eletromédicos,
como, por exemplo, UTIs. A identiﬁcação manual da falha nestes casos pode
ser um processo muito demorado.
Com a localização automática, em poucos segundos o leito e o equipamento
com falha de isolamento são identiﬁcados.

IT Médico com localização automática
do leito com falha de isolamento
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COMPONENTES DO SISTEMA IT MÉDICO
TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO
Principais características normativas

Todo transformador
fornecido pela RDI BENDER
é acompanhado por um
relatório de teste individual

Conforme última edição da IEC 61558-2 e exigências da ABNT NBR 13534:2008
•
•
•
•
•

Concebido para uso exclusivo em locais médicos - exija este selo
Monofásico
Potência nominal de saída min. 0.5 kVA máx. 10 Kva
Tensão nominal Un do secundário ≤ 250 V c.a.
A corrente de fuga à terra do enrolamento do secundário e a corrente de fuga do invólucro,
devem ser medidas com o transformador sem carga e alimentado sob tensão e frequência
nominais. O valor não deve exceder ≤ 0.5 mA.
• Deve ser munido de supervisão de sobrecarga e elevação de temperatura
Instalação
• No interior ou o mais próximo possível do local médico
• Devido ao espaço exigido, podem ser instalados em pisos técnicos (conf. foto ao lado)

DSI:
DISPOSITIVO
SUPERVISOR DE
ISOLAMENTO
ATENÇÃO
Como o DSI deve ser capaz de
detectar falhas de isolamento
em todo o sistema IT, caso
este inclua circuitos c.c.
(corrente contínua) galvanicamente conectados, estas devem
ser detectadas mesmo
ocorrendo no lado c.c.
Exigência da IEC 61557-8.

Principais características normativas
Conforme última edição da IEC 61557-8 e exigências da ABNT NBR 13534:2008
• Concebidos para uso exclusivo em locais médicos
• Impedância interna c.a. ≥ 100 kΩ
• Tensão de medição
≤ 25 V c.c.
• Corrente injetada
≤ 1 mA valor de crista, mesmo em condição de falta
• O DSI deve supervisionar permanentemente a resistência de isolamento na instalação
indicando sua queda antes ou no máximo quando esta atingir 50 KΩ (é exigido um
dispositivo de teste interno para supervisionar esse requisito)
• Sinalização em caso de sua desconexão ou ruptura do condutor de proteção PE
• O DSI pode incorporar as funções de supervisão da sobrecarga e elevação de temperatura
do transformador de separação, exigidas pela ABNT NBR 13534:2008 desde que
cumpridas as exigências do Anexo B da IEC 61557-8

Anunciador básico alerta sobre:

Anunciador completo:

• Redução do isolamento no ambiente
do paciente
• Sobrecarga e elevação de temperatura
no transformador de separação

• Funções básicas
• Mensagens de texto 4x20 caracteres em LCD
• Mensagens de texto padronizadas em
português
• 200 textos livremente programáveis
• Inclui ferramenta de teste do Sistema IT
• Memória do histórico para até 250
alarmes com data e hora
• Possibilidade de download dos
registros de alarme via USB

ANUNCIADORES DE ALARME

Sistema de Sinalização Sonora e Visual
A função principal dos anunciadores de alarme é informar a equipe médica se o suprimento de energia dos
equipamentos eletromédicos está seguro; caso contrário, ações corretivas devem ser tomadas pela equipe
responsável. Alguns modelos podem realizar testes de auto diagnóstico indicando erros funcionais internos
ou de conexão à rede supervisionada.

LOCALIZADOR DE
FALHAS DE ISOLAMENTO

Concebido conforme exigências da IEC 61557-9,
norma que prescreve os dispositivos dos supervisórios de localização de faltas recomendados para
esquema IT pela ABNT NBR 5410.
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Principais características constitutivas
• Sensibilidade de resposta 0,5mA
• 6 transformadores de medida (10 mm cada) integrados, para a detecção da corrente
de teste originada em DSI com gerador de sinais, ideal para projetos com localização
de falhas a cada 6 leitos de UTI
• Detecção da falha de isolamento quando a corrente de teste ultrapassa o transformador
de medida: o led associado ao circuito com falha se ilumina
• Esta informação pode ser transmitida à equipe médica via sistema de sinalização local
e opcionalmente também à equipe técnica via rede de comunicação TCP/IP

RDI BENDER LINHA HOSPITALAR

Quadros e Painéis Elétricos
O compromisso da RDI BENDER é respeitar as
especiﬁcações dos projetos elétricos, guiada
pelos mais altos níveis de qualidade, dentro dos
prazos estabelecidos e sempre em busca do
melhor custo/benefício.

O time de proﬁssionais da RDI BENDER conta com
engenheiros, técnicos, projetistas e montadores
altamente treinados e com vasta experiência no
auxilio e orientação ao cliente em todas as etapas.
Os painéis RDI BENDER obedecem às normas:
IEC 60439-1-3
IEC 60695-2-1
NR 10
ABNT NBR 5410

POSSUÍMOS
FINAME E
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• São entregues montados e testados conforme modelo.
• São acompanhados de projeto eletromecânico.
Fornecemos toda variedade de painéis de baixa tensão,
inclusive, montados em acordo com a NBR IEC 61439:
•
•
•
•
•
•
•
•

80%

Manutenção Preditiva da instalação elétrica
mA

Corrente de falta

Soluções em
Esquemas TN-S

Banco de capacitores
Painel de proteção e comando
PGBT e QGBT
Quadro de ar-condicionado
Quadro de automação
Quadro de bombas
Quadro de distribuição
Quadro de transferência automática e manual

Proteção à pessoas
Proteção à planta
Proteção contra incêndio

Desconexão

> 100%

Alarme

de todas as falhas de
isolamento causam
um desligamento

> 50%

Δt

Informação antecipada
DR
DSCR

Info

Tempo
Interrupção
da operação

Operação
Operação

Reparação

Indicação preditiva devido à informação antecipada

Soluções para evitar paradas indesejadas em todos os locais médicos
Principais características constitutivas
• Supervisão seletiva de correntes Tipo A ou B em até 12
canais por dispositivo, mediante a seleção do transformador
de medida apropriado;
• Possibilidade de formação de rede de supervisão
de até 90 dispositivos, totalizando 1080 canais rastreados;
• A corrente de fuga à terra é localizada em menos de 180 ms;
• Uma completa linha de versões e modelos inclui sistemas
com opção de canais para entradas digitais e também sistemas
com relés de alarme por canal, com contatos reversíveis e
galvanicamente isolados para gerar comandos como, por
exemplo, acionar um disjuntor.
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A ABNT NBR 13534:2008 recomenda o uso de supervisão de isolamento em
todos os condutores vivos em esquemas TN-S.
Os sistemas oferecidos pela RDI BENDER possuem vários canais para
supervisionar online fuga à terra em todos os pontos de instalações nos quais
paradas intempestivas por falhas elétricas não são desejadas, como, por
exemplo, salas de tomograﬁa ou raio-X, cozinha, autoclaves e CPD’s.
Os equipamentos supervisionam a corrente de fuga dos circuitos elétricos,
gerando um alarme assim que a corrente atingir um valor previamente
conﬁgurado.
A instalação de sistemas de supervisão garante a diminuição de danos e
custos com paradas não programadas diminuindo o risco de incêndio,
queimaduras e perda de equipamentos, além de evitar expedientes críticos
na relação hospital/paciente.

RDI BENDER LINHA HOSPITALAR
UNIMET: Testadores de
equipamentos eletromédicos *
Os testadores Unimet são concebidos para testar todos os parâmetros
elétricos em equipamentos eletromédicos como exigido pelas normas IEC
62353 e IEC 60601-1. Os UNIMETs funcionam em ambiente Windows, o que
facilita a interpretação e o controle dos testes realizados.
* Testadores de equipamentos eletromédicos são para testes de bancada,
ou seja, quando estes não estão sendo usados em procedimentos médicos.

Serviço de manutenção preventiva anual
Contamos com uma equipe altamente especializada para realizar a manutenção preventiva dos Sistemas IT Médico, a ﬁm de que os clientes RDI BENDER
mantenham conformidade com a norma ABNT NBR 13534:2008 que determina ser necessária ao menos uma veriﬁcação a cada 12 meses.
Oferecemos, entre outros, os seguintes serviços:
•
•
•
•
•

Veriﬁcação do funcionamento adequado dos equipamentos
Conﬁrmação da programação dos equipamentos
Teste da comunicação entre os equipamentos
Testes necessários no Transformador de Separação
Reciclagem do treinamento para as equipes de manutenção e enfermagem

A TECNOLOGIA RDI BENDER ESTÁ PRESENTE
EM CENTENAS DE HOSPITAIS NO BRASIL
São clientes RDI Bender:
Hospital Israelita Albert Einstein (SP)

Hospital Dório Silva (ES)

Hospital do Sertão – Quixeramobim (CE)

Hospital Sírio Libanês (SP)

Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS)

Hospital Carlos Macieira (MA)

Hospital das Américas (RJ)

Hospital da Criança (BA)

Rede D'Or (hospitais em todo o Brasil)

Hospital Mater Dei (MG)

Hospital São Lucas (SE)

UNIMED (hospitais em todo o Brasil)

Hospital Márcio Cunha (MG)

Hospital São Matheus (CE)

Amil (hospitais em todo o Brasil)

Consulte a lista completa em: www.rdibender.com.br/clientes-e-parceiros/

Rua Vicente Rodrigues da Silva, 857
CEP 06230-098 | Osasco/SP | 11 3602-6260 | contato@rdibender.com.br
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