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Uma solução de saúde confiável
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares 
são a causa número 1 de mortes no mundo: mais pessoas morrem 
anualmente de Doenças Cardiovasculares do que de qualquer outra 
causa. A hipertensão arterial, os níveis de glicose e lipídios, bem como a 
obesidade, colocam os indivíduos em risco de doenças cardiovasculares.

A pressão arterial e o controle de peso regulares, juntamente com dietas 
saudáveis e exercícios diários são essenciais em qualquer programa de 
prevenção ou gestão da saúde.

Os produtos de assistência médica da A&D Medical foram projetados com 
precisão e exatidão, além de serem confiados por profissionais da área 
médica para equipar as pessoas com as ferramentas de que precisam para 
se tornarem mais motivadas e capacitadas a atingir suas metas de saúde.
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Sobre a A&D Medical
Há mais de 40 anos, a A&D Medical produz e distribui uma linha completa de 
equipamentos eletrônicos avançados de monitoramento da pressão arterial 
e produtos de saúde para uso doméstico e profissional. Os produtos da A&D 
Medical receberam elogios da comunidade de saúde por sua precisão e 
confiabilidade. Com um dos maiores números de monitores de pressão arterial 
clinicamente validados pela British Hypertension Society, a principal autoridade 
mundial em monitoramento da pressão arterial domiciliar, o nome da A&D Medical 
tornou-se sinônimo de precisão.

A ampla linha de produtos da A&D Medical permite que pacientes e profissionais 
de saúde selecionem um monitor que atenda exatamente às suas necessidades. 
Nossos recursos pioneiros no mercado, como o Pressure Rating Indicator™ 
e a Detecção de Batimentos Cardíacos Irregulares, permitem que pacientes e 
médicos estabeleçam metas para o tratamento e resultados de saúde ideais. Os 
40 anos de pensamento focado no paciente nos tornaram a principal fabricante 
primária no desenvolvimento de recursos clinicamente valiosos, incluindo a 
tecnologia de Telemedicina sem fio exclusiva da A&D Medical, que permite a 
interoperabilidade do atendimento de saúde. É o futuro, e estamos lá.

Nossa empresa
Sistema de qualidade
Os produtos da A&D estão em conformidade com as várias normas de design 
e fabricação. Além de atender aos rigorosos requisitos globais, recebemos 
a Certificação do Sistema de Qualidade ISO 9001 em 1995, bem como a 
certificação para projetar e fabricar dispositivos médicos – ISO 13485. Ao cumprir 
esses requisitos, temos orgulho de exibir a marcação CE de acordo com a Diretriz 
de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

Desenhar
A&D Medical se orgulha de ser uma empresa global de fabricação sediada no 
Japão. Nosso objetivo é oferecer a mais alta qualidade e precisão.

Fabricação
A&D Medical se esforça continuamente para melhorar a qualidade. Somos 
uma fornecedora de baixo custo, de forma a manter a vantagem competitiva 
no mercado, mas ainda somos conhecidos por projetos inovadores e de alta 
qualidade.
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Definições de logotipos

Sem mercúrio
Seguindo o movimento global para produtos livres de mercúrio, a substituição de monitores de pressão 
arterial com mercúrio por dispositivos alternativos e confiáveis sem mercúrio será um fator significativo 
para todos os usuários diários. Como principal fabricante de monitores digitais de pressão arterial, a A&D 
responde à “Convenção de Minamata sobre Mercúrio” e desenvolveu uma série de novos monitores 
profissionais de pressão arterial, a Série UM.

Pressure Rating Indicator™
O Pressure Rating Indicator™ categoriza e codifica em cor automaticamente cada leitura de acordo com 
as diretrizes US JNC7. Uma marca verde indica normal, amarelo indica pré-hipertensivo e vermelho para 
hipertensão estágio 1 ou 2.

Detecção de batimentos cardíacos irregulares
O recurso de Detecção de Batimentos Cardíacos Irregulares alerta o usuário sobre a presença de um 
batimento cardíaco irregular causado por arritmia ou outras condições. Ele também permite que o monitor 
forneça uma leitura precisa, mesmo em caso de pulsação irregular. Um símbolo do coração é exibido se 
um batimento cardíaco irregular tiver ocorrido e aparecerá no visor após a conclusão da medição. Se o 
símbolo aparecer em várias leituras, é possível que o paciente compartilhe essas informações importantes 
com o médico.

Recurso de leitura média
Esse recurso calcula automaticamente a média do número total de leituras armazenadas na memória. 
Essa é uma ferramenta benéfica para que o usuário profissional ou doméstico veja um resumo rápido 
das leituras durante um período de tempo. As leituras médias permitem que seus clientes acompanhem a 
pressão arterial basal e possam observar picos e leituras anormais em seu histórico, o que pode levá-los a 
entrar em contato com um profissional de saúde.

Clinicamente validado
A validação clínica garante que seus clientes recebam as leituras de pressão arterial mais precisas 
possíveis e permite confiar nas medições. Como resultado, você obtém uma taxa mais baixa de devolução 
de produtos quando seus clientes sabem que as leituras da pressão arterial são tão precisas quanto nos 
consultórios médicos. A maioria dos nossos monitores de pressão arterial foi avaliada quanto à precisão da 
medição usando os padrões da British Hypertension Society (BHS), da European Society of Hypertension 
(ESH) ou da ISO81060-2.

Tamanho do manguito de pressão arterial
A escolha do tamanho correto de manguito é essencial para produzir resultados precisos da pressão 
arterial. A A&D Medical otimizou os manguitos para atender a uma ampla variedade da população e a uma 
maior quantidade de pessoas.



5A&D Medical  • www.andmedical.com • A disponibilidade do produto depende de aprovação regulatória.

PROFISSIONAL
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PRESSÃO ARTERIAL

O monitor multiusuário de pressão arterial TM-2657P é um monitor 
de pressão arterial totalmente automático com um design ergonômico 
novo e exclusivo. Essa unidade pode ser usada como uma estação 
de triagem de saúde, sozinha em uma mesa ou como parte de um 
sistema em quiosque de atendimento.

Uma impressora integrada é fornecida de fábrica, possibilitando que 
o usuário imprima as leituras de medição. A conectividade opcional 
está disponível para que a leitura da pressão arterial seja integrada ao 
software do profissional de saúde.

• Operação totalmente automática com um único botão
• Exibe medições sistólicas, diastólicas e pulsação em uma tela 

grande de LED
• Impressão rápida do resultado em papel térmico com 2,3” de largura
• Fonte de alimentação: Adaptador AC 100-240v, 50-60 Hz
• Clinicamente validado
• Versões com saída opcionais disponíveis

 » TM-2657P-RS RS-232C com fio
 » TM-2657P-BT Bluetooth sem fio

Monitor de pressão arterial multiusuários com impressora

TM-2657P

EM BREVE

Tamanhos de manguito do UM-211 & UM-212BLE
Extrapequeno 12–17cm
Pequeno 16–24cm
Médio* 22–32cm
Grande 31–45cm
Extragrande 41–50cm

*Manguito médio incluído. Todos os outros manguitos são opcionais.

O UM-211 foi projetado para uso polivalente em hospitais e 
clínicas. Este modelo está disponível para o modo de medição 
dupla, modo auscultatório com o uso do estetoscópio e modo 
oscilométrico. O modo auscultatório do UM-211 foi projetado 
para uso diário e frequente. A velocidade de desinsuflação 
selecionável (2,5 mmHg/seg. ou 5,0 mmHg/seg.) e a partida 
rápida para o modo auscultatório são recursos exclusivos da 
A&D Medical.

• Modo de medição dupla (auscultatório e oscilométrico)
• Suporte de manguito e alça para transporte
• Corpo durável e resistente a produtos químicos
• 5 tamanhos profissionais de manguito disponíveis
• Tela LCD grande com luz de fundo
• Bateria recarregável (300 medições com carga total)
• Pressão de insuflação ajustável (AUTO/220/250/280)
• Indicador de batimentos cardíacos irregulares (IHB)
• Visor de temperatura ambiente
• Clinicamente validado

• Conexão bluetooth - Somente para o modelo UM 212BLE

Monitor de pressão arterial tudo em um

UM-211 & UM-212BLE



7A&D Medical  • www.andmedical.com • A disponibilidade do produto depende de aprovação regulatória.

Monitor de pressão arterial ambulatorial

TM-2440 & TM-2441
O sistema de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) da A&D permite que 
os profissionais de saúde monitorem automaticamente a pressão sanguínea do paciente ao 
longo do dia. O MAPA pode ajudar a diferenciar a hipertensão da “síndrome do jaleco branco” 
e os dados gerados podem ser usados para ajustar os níveis de medicação do paciente.

O nova geração de algoritmo da correção de pulso permite uma medição mais rápida e a 
rejeição de ruído, melhorando a precisão e o conforto do paciente. O sistema possui vários 
intervalos de medição que se adaptam aos requisitos específicos do paciente.

O modelo TM-2441 possui vários recursos avançados para casos adicionais e os resultados 
consideram o impacto ambiental na pressão sanguínea.

Característica TM-2440 TM-2441
Peso leve • •
Tamanho compacto • •
Detecção de batimentos irregulares • •
Mede a umidade, atividade, temperatura ambiente •
Captura onda oscilométrica • •
Exibição de data/hora • •
Uso de pilhas (2 alcalinas ou Ni-Cd “AA” incluídas) • •
Conexão via USB/Bluetooth para o envio de dados 
para o computador ou impressora

• •

Visor grande retroiluminado de LCD •
Modo de medição em casa •
Modo de medição no consultório/clínica •
Tamanho do manguito:  Pequeno (15cm-22cm)
Adulto (20cm-31cm)  Grande (28cm-38cm)
Extragrande (36cm-50cm)

• •

Clinicamente validado • •

EM BREVE

TM-2441

TM-2440

O UA-767PBT-Ci foi projetado com base no UA-767 Plus, que 
é clinicamente comprovado no que diz respeito à precisão. 
Ele herdou alguns recursos avançados do modelo original, 
mas está equipado com a tecnologia de comunicação sem fio 
Bluetooth®, além de oferecer recursos avançados e estendidos.

• Pode compartilhar dados com outro dispositivo via Bluetooth
• Pode ser conectado a um dispositivo compatível adequado 

usando dispositivos Windows, Android ou iOS
• 200 recordações de memória
• Detecção de batimentos irregulares
• 4 Baterias AA Incluída
• Manguito confortável
• Clinicamente validado

Monitor de pressão arterial de braço

UA-767PBT-Ci

Os modelos UA-101 e a UA-201 fornecem aos consumidores 
e profissionais de saúde, produtos de monitoramento 
confiáveis   em casa ou em ambiente clínico. O kit de pressão 
arterial aneroide pode ajudar no tratamento da hipertensão, 
melhorar a adesão do paciente ao tratamento da hipertensão 
arterial e ser usado como ferramentas em um programa de 
gestão de saúde preventiva.

• Disponível com (UA-101) e sem estetoscópio (UA-201)
• Flecha indicadora na braçadeira
• Braçadeira tamanho estendido para adulto (10-14”, 25-36cm)
• Estojo de armazenamento com zíper e chave de fenda de 

calibração incluídos

Esfigmomanômetros profissionais

UA-101/201
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A&D Connect App
• Armazenamento ilimitado de todos os 

dados do dispositivo
• Gráficos histórico para analisar tendências
• Definição de metas e lembretes
• Compartilhamento e relatórios via e-mail ou 

integrações com APIs
• Compatível com iOS e Android 

(entre em contato para consultar a lista de 
compatibilidade completa)

Um monitor de pressão arterial sem fio que registra e acompanha automaticamente as medições 
por meio de um aplicativo móvel para possibilitar a análise de tendências e o compartilhamento.

• Operação com um único botão
• O aplicativo A&D Connect registra e mede automaticamente as tendências via Bluetooth®

• Detecção de batimentos cardíacos irregulares
• 4 Baterias AA Incluída
• Tamanho do manguito 23-37cm (9”- 14,6”)
• Clinicamente validado
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Monitor de pressão arterial sem fio

UA-651BLE
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O UC-355PBT-Ci foi projetado para suportar uma ampla 
variedade de usuários, com uma plataforma ampla e 
antiderrapante. Tem uma capacidade de 550 lb (250 kg). 
Equipado com tecnologia sem fio Bluetooth®.

• Medição por pisada, sem botão físico
• Recurso de tolerância de movimento para leituras estáveis
• Visor LCD fácil de ler
• Bluetooth versão 2.1 compatível com classe 1 SPP.HDP
• Unidade de medida em kg ou lb
• Capacidade até 550 libras, 250 kg
• Operação com 4 pilhas AA (4 Baterias AA Incluída)

O UC-351PBT-Ci foi projetado com base no UC-324NFC, 
que possui placa de vidro em plástico durável e seleção kg/lb 
disponível. Tem capacidade de 150 kg (330 lb), resolução de 
0-100 kg em 100g e de 100-150 kg em 200g. Equipado com 
tecnologia sem fio Bluetooth®.

• SMedição por pisada, sem botão físico
• Visor LCD fácil de ler
• Bluetooth versão 2.1 compatível com classe 1 SPP.HDP
• Unidade de medida em kg ou lb
• Capacidade até 330 libras, 150 kg
• Operação com 4 pilhas AA (4 Baterias AA Incluída)

BALANÇAS DE PESO

Balança de peso de precisão

UC-351PBT-Ci
Balança de peso de precisão

UC-355PBT-Ci

Uma balança premium sem fio com capacidade de 204kgs - através 
do aplicativo, grava automaticamente as medidas permitindo o 
controle e compartilhamento.

• Início por pisada e desligamento automático
• Visor LCD fácil de ler
• 90 memórias
• O aplicativo A&D Connect registra e mede automaticamente as 

tendências via Bluetooth®

• 4 sensores de precisão com tecnologia de estabilidade
• Unidade de medida em kg ou lb
• Capacidade de até 200kg (450 libras)
• 4 Baterias AAA Incluída

Balança premium conexão sem fio

UC-352BLE
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CUIDADO DE SAÚDE DOMÉSTICO
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MONITORES DE PRESSÃO ARTERIAL

Um monitor clássico de pressão arterial por inflação 
manual com precisão ao toque de um botão.

• Operação com um único botão
• 30 recordações de memória
• Mostra taxa sistólica, diastólica e de pulso
• Exibe a média de todas as medições
• Indicador de classificação de pressão
• Detecção de batimentos irregulares
• Indicador de vida útil da bateria
• 1 Bateria AA Incluída
• Tamanho do manguito de 24-36cm (9,4”-14,2”)
• Clinicamente validado

Monitor de pressão arterial

UA-705V

Um monitor clássico de pressão arterial com os benefícios de 
velocidade e precisão com o toque de um botão.

• Operação com um único botão
• 15 recordações de memória
• Mostra taxa sistólica, diastólica e de pulso
• Indicador de classificação de pressão
• Detecção de batimentos irregulares
• Indicador de vida útil da bateria
• 4 Baterias AA Incluída
• Tamanho do manguito de 23-37cm (9”-14,6”)
• Clinicamente validado

Monitor de pressão arterial

UA-611

Monitor de pressão arterial avançado para vários usuários que fornece 
precisão confiável e medições confiáveis em todos os momentos.

• Operação com um único botão
• 4 usuários
• 60 recordações de memória por usuário
• Mostra taxa sistólica, diastólica e de pulso
• Exibe a média de todas as medições
• Relógio com data e hora
• Indicador de classificação de pressão
• Detecção de batimentos irregulares
• Indicador de vida útil da bateria
• 4 Baterias AA Incluída
• Tamanho do manguito de 22-42cm (8,6”-16,5”)
• Clinicamente validado

Monitor de pressão arterial multiusuários

UA-767F
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• Operação com um único botão
• 60 recordações de memória
• Indicador de classificação de pressão
• Detecção de batimentos irregulares
• Indicador de vida útil da bateria
• 2 Baterias AAA Incluída
• Tamanho do manguito de 13,5-21,5cm (5,3”-8,5”)
• Clinicamente validado

Monitor de pulso de memória avançada

UB-525

• Tela LCD extragrande
• Indicador de orientação de posição correta
• Usuário duplo, 60 memórias cada
• Detecção de batimentos irregulares
• Relógio com data e hora
• Estojo de transporte
• 2 Baterias AAA Incluída
• Tamanho do manguito de 13,5-21,5cm (5,3”-8,5”)
• Clinicamente validado

Monitor de pulso multiusuários premium

UB-543

O UA-789 é um monitor doméstico de pressão 
arterial que acomoda consumidores com braços 
mais largos. O manguito XG é acoplado a um 
motor de alta velocidade para uma leitura rápida e 
confortável. Também está equipado com o recurso 
de Detecção de Batimentos Cardíacos Irregulares.

Monitor automático de pressão 
arterial com manguito XG

UA-789AC
Um monitor de pressão arterial viva-voz premium 
com tecnologia de inflação avançada que fornece 
leituras audíveis e instruções em vários idiomas.

Monitor de pressão arterial 
viva-voz premium

UA-1030T           

• Operação com um único botão
• 60 recordações de memória
• Exibe a média de todas as medições
• Visor de relógio com data e hora
• Mostra taxa sistólica, diastólica e de pulso
• Indicador de classificação de pressão
• Detecção de batimentos irregulares
• Adaptador AC incluído
• Manguito extragrande 42-60cm (16,5”-23,6”)
• Clinicamente validado

• Instruções verbais em inglês, francês ou espanhol
• Operação com um único botão
• 90 recordações de memória
• O modo TriCheck™ calcula a média de 3 leituras 

consecutivas
• Mostra taxa sistólica, diastólica e de pulso
• Indicador de classificação de pressão
• Detecção de batimentos cardíacos irregulares
• Indicador de vida útil da bateria
• 4 Baterias AA Incluída
• Tamanho do manguito de 23-37cm (9”-14.6”)
• Clinicamente validado
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ACESSÓRIOS

A&D Medical oferece manguitos de alta qualidade para atender diversas medidas de braços. São duráveis, confortáveis e de fácil uso..

Manguito para pressão arterial

Médio
UA-280

24-36cm

Grande
UA-281

36-45cm

Ampla variedade 
de manguitos

UA-420  22-42cm

Pequeno
UA-289

16-24cm

Médio
UA-290

23-37cm

Grande
UA-291

31-45cm

Smooth Fit
UA-392

23-37cm

Extragrande
UA-282

42-60cm

UA-705V

  

• •

UA-611

• •

UA-651

• • •

UA-651BLE

• • •

UA-767F

• • •

UA-789AC

  

•

UA-1030T

• • • •

Adaptador AC

TB:233

• Plugue do adaptador AC
• Entrada: AC 120V 60Hz
• Saída: DC 6V 500mA
• Polaridade: centro positiva

Adaptador AC

TM:235

• Plugue do adaptador AC
• Entrada: AC 120V 60Hz
• Saída: DC 6V 500mA
• Polaridade: centro positiva
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Um termómetro de ouvido digital que oferece medições 
precisas e é seguro para todas as idades.

• Leituras precisas – escaneia o ouvido 512 vezes 
por segundo

• Medição rápida de um segundo
• Não é preciso tampa para a lente
• À prova d’água
• 10 memórias
• Exibe Fahrenheit e Celsius

Um termômetro digital que oferece medições precisas 
e é seguro para todas as idades.

• Tempo de medição de 60 segundos
• Lê Fahrenheit
• Estojo de transporte incluído

Um termômetro digital que oferece medições precisas 
e é seguro para todas as idades.

• Tempo de medição de 10 segundos
• Lê Fahrenheit e Celsius
• Ponta flexível para maior conforto
• À prova d’água
• Estojo de transporte incluído

TERMÔMETROS

Termômetro digital

DT-103

Termômetro digital

DT-105

Termômetro de ouvido instantâneo

UT-302
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1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
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