Os nossos parceiros:

PROGRAMA DAE

D esﬁbrilhação
A utomática
E xterna
Certiﬁcações:

CONTACTE-NOS
Avenida de Ceuta, 1 Edifício Urbiceuta - 13º piso
1300-125 Lisboa
(+351) 218 459 440 (dias úteis das 9h30 às 17h)
pndae@cruzvermelha.org.pt
Carris | 713, 751, 756
CP | Estação de Campolide e de Alcântara

ALUGUER
FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OPERACIONAIS - GRUPOS DE 6 FORMANDOS

COMPRA
360,00 €

(Isento de IVA)

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OPERACIONAIS - GRUPOS DE 6 FORMANDOS

IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DAE

IMPLEMENTAÇÃO

Desfibrilhador Automático Externo, mala de proteção e transporte com
2 pares de elétrodos adulto/ pediátrico

Desfibrilhador Automático Externo, mala de proteção e transporte com
2 pares de elétrodos adulto/ pediátrico

Caixa de fixação à parede com alarme, sinalética

Caixa de fixação à parede com alarme, sinalética

Bolsa de Material de apoio (tesoura, 2 lâminas de tricotomia, 1 mascara de
reanimação, manta isotérmica, 3 pares de luvas e 4 compressas absorventes
para limpeza)
67,00 €*

Elaboração do processo para Licenciamento, instalação e utilização do programa

(+ IVA por mês)

360,00 €

(Isento de IVA)

1.600 €
(+ IVA )

Bolsa de Material de apoio (tesoura, 2 lâminas de tricotomia, 1 mascara de
reanimação, manta isotérmica, 3 pares de luvas e 4compressas absorventes
para limpeza)
Elaboração do processo para Licenciamento, instalação

Médico responsável pelo PDAE da Cruz Vermelha Portuguesa
Treino anual dos operacionais DAE (2horas), atualizações aos cursos SBV/DAE,
sempre que surjam alterações
Vistorias anuais aos locais, verificações técnicas, reposição de consumíveis**,
selagem dos equipamentos e elaboração de relatórios semestrais para o INEM
1 utilização por ano do DAE

*As deslocações, auditoriais, vistoria, treino anual, atualizações incluídos nas mensalidades.

MANUTENÇÃO
Médico responsável pelo PDAE da Cruz Vermelha Portuguesa
Treino anual dos operacionais DAE (2horas), atualizações aos cursos SBV/DAE,
sempre que surjam alterações*
Vistorias anuais aos locais, verificações técnicas, reposição de consumíveis**,
selagem dos equipamentos e elaboração de relatórios semestrais para o INEM
1 utilização por ano do DAE

**Reposição de consumíveis (elétrodos + Kit DAE + Bateria).
Contratos 36 meses.

30,00 €

(+ IVA por mês)

*As deslocações, auditoriais, vistoria, treino anual, atualizações incluídos nas mensalidades.
**Reposição de consumíveis (elétrodos + Kit DAE) estão incluídos nas mensalidades.
Reposição de bateria não incluída.
Contratos 36 meses.

