
CATÁLOGO
DE PRODUTOS

esporte e saúde

Um conceito ampliado de saúde.



Princípio
A NCS, indústria brasileira, é pioneira e referência em exercitadores e 

incentivadores respiratórios, cujas soluções para o Treinamento Muscular 

Inspiratório - TMI - e o Exercício Respiratório são reconhecidas 

internacionalmente. Seus produtos são amplamente usados por atletas, 

esportistas, profissionais como cantores e músicos, sedentários e portadores 

de doenças respiratórias em todo o mundo. A NCS defende a saúde no seu 

espectro mais amplo, não se limitando à recuperação fisiológica de uma 

pessoa, mas também em suas superações pessoais e nos bons momentos 

do dia a dia. Com visão ampliada e inovação, a NCS incluiu em sua linha 

produtos de monitoramento, ganho de desempenho e qualidade de vida, 

mobilidade, utilidades domésticas e alimentação infantil. São produtos 

originais e desenvolvidos com tecnologia de ponta para atender, com 

grandes benefícios, as necessidades e expectativas de seus clientes.

Qualidade
A NCS tem como prioridade o respeito aos seus consumidores e por isso 

mantém altos níveis de qualidade na pesquisa e desenvolvimento, nos seus 

sistemas produtivos e principalmente nos produtos finais. Dentre os 

destaques de seus sistemas produtivos, está a Certificação de Boas Práticas 

de Fabricação obtida junto a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Certificado Nº 696685/08-3). Essa conquista consumiu muito 

trabalho, investimentos e a dedicação intensa de toda equipe NCS e reflete 

o padrão de qualidade e conduta sempre praticadas.

Sócio-Ambiental
Com especial atenção às práticas sócio-ambientais, a NCS não se limita a 

atitudes ecológicas, mas também valoriza a preparação pessoal. Dentre 

suas ações, destacam-se:

Ÿ Produtos com matérias-primas recicláveis e certificadas;

Ÿ Embalagens ambientalmente corretas;

Ÿ Logística reversa em que todo material recusado, volta diretamente para 

o fabricante reciclar, evitando a cadeia descarte-coleta-reciclagem.

E no campo social promove campanhas permanentes de Inovação 

Funcional, Inovação Tecnológica e Respeito à Individualidade e incentiva a 

evolução educacional subsidiando os investimentos em Cursos 

Tecnológicos, formação de 3º grau e Cursos de Capacitação. Com essas 

condutas, a NCS busca superar a função social que se espera da atividade 

empresarial.

A SAÚDE, NO SEU MAIOR SENTIDO!



Seja na evolução do quadro de saúde de alguém 

acamado ou no ganho de performance de um atleta, 

a precisão de medição é fundamental na apuração 

dos resultados de tratamentos e treinamentos.

Por isso, sua precisão é fundamental para orientar o 

profissional que acompanha o caso. Inspirada na sua 

missão pela saúde, a NCS incluiu em sua linha de 

produtos itens como oxímetros, termômetros e 

equipamentos de TMI equipados com softwares de 

monitoramento. Todos trazem as mais modernas 

tecnologias que oferecem conforto no uso e alta 

precisão de resultados.

MONITORAMENTO

MONITORAMENTO



O Oxímetro NCS foi desenvolvido para medir a saturação 

periférica de oxigênio (SPO₂) e a frequência cardíaca (bpm) 

PELA PONTA DO DEDO INDICADOR com rapidez, precisão e 

praticidade.

Uma excelente ferramenta para médicos, fisioterapeutas, 

enfermeiros, educadores físicos e diversos outros profissionais 

da saúde e esporte, que poderão acompanhar com seus 

pacientes/alunos a medida da frequência cardíaca, bem como a 

saturação periférica de O₂ , com grande eficiência.

Basta posicionar o dedo indicador dentro do aparelho e, em 

instantes, fazer as medições com grande facilidade de leitura 

graças ao seu display de grande visibilidade e precisão - 

tolerância de apenas ± ₂%!

Econômico, o Oxímetro de Dedo NCS se desliga 

automaticamente caso não receba o sinal durante ₈ segundos e 

com apenas duas pilhas do tamanho AAA para operar por ₅₀ 

horas contínuas.

Exercitador da musculatura respiratória

1 OXÍMETRO

Ÿ Display em LCD;

Ÿ Desligamento automático.

Cód. OX4000Oxímetro A2

CARACTERÍSTICAS

Ÿ Design único;

Ÿ Baixo consumo de energia;

Ÿ 2 pilhas alcalinas AAA;

Ÿ Alta precisão;

Ÿ Alarme;

Ÿ Pequeno e leve (menos de 50g 

incluindo as baterias);

Ÿ Fácil de carregar;

Ÿ SPO₂ (%): de 70% a 99%;

Ÿ bpm: de 30 a 240bpm;

Ÿ Alarme visual e verificações em 

tempo real;

Ÿ Indicador de baixa voltagem;

Ÿ Baixa perfusão (< 0.4%).

ACESSÓRIOS

Ÿ Alça para carregar;

Ÿ Manual do Usuário;

Ÿ Duas baterias AAA;

Ÿ Embalagem estojo.

4
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Ÿ Display OLED de duas cores com 6 

modos de visualização

Ÿ Produzido com a técnica de 

galvanização a vácuo e impressão em 

UV tornando-o um produto único, de 

design espetacular e grande 

durabilidade;

Ÿ Tela giratória automática (4 direções);

Ÿ Acabamento em “black piano”;

Ÿ Desligamento automático.

Cód. OX4001Oxímetro A4

Ÿ Duas opções de cores;

Ÿ Display em LCD (2 color OLED);

Ÿ Tela giratória automática (4 direções);

Ÿ Liga e desliga automaticamente;

Ÿ Pequeno e leve, é muito fácil de guardar 

e carregar;

Cód. OX4003Oxímetro A3
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Infravermelho  |  Sem contato  |  Imediato

2 TERMÔMETROS

Os Termômetros sem contato por infravermelho são 

especialmente projetados para medir a temperatura corporal 

de humanos, temperatura de objetos e de ambientes.

Os equipamentos fornecem resultados rápidos e confiáveis 

graças ao seu único sistema de detecção com infravermelho. 

Um alarme soará se a temperatura corporal for registrada 

acima da faixa “normal” e a cor da tela mudará para Vermelho 

indicando “Alta Temperatura” ou “Alerta de Febre” (modelos 

RC003T KIDS e RC008 PLUS).

A memória da unidade pode armazenar as 32 últimas leituras 

de temperatura. A tela digital de LCD retroiluminada torna os 

resultados fáceis de ler. A temperatura pode ser exibida em 

graus Celsius e Fahrenheit. A função de desligamento 

automático da unidade salva a vida útil da bateria.

São compactos, convenientes e fáceis de usar.

Cód. TI3000

Cód. TI3001

Cód. TI3002

Indicado para uso em bebês e crianças, é pequeno e prático para 

transportar em bolsas e sacolas. Possibilita medição da temperatura 

sem contato, conveniente quando bebês e crianças estão dormindo ou 

acamadas. Possui alarme sonoro quando a temperatura do corpo 

estiver muito alta.

Ÿ Portátil;

Ÿ Medição sem contato físico;

Ÿ Resultado imediato.

Indicado para pessoas acamadas, gestantes e idosos. Possui design 

ergonométrico de boa empunhadura e display de dimensões que 

facilitam a leitura. Possui função viva-voz e desligamento automático 

para economia das pilhas.

Ÿ Design ergonométrico;

Ÿ Display de fácil leitura;

Ÿ Função viva-voz.

Indicado para uso profissional na medição da temperatura de pessoas, 

objetos e ambientes. Ideal para medir a temperatura dos alimentos em 

restaurantes, pessoas e bagagens em aeroportos. Produzido com 

materiais resistentes e de fácil limpeza.

Ÿ Design ergonométrico;

Ÿ Alta precisão;

Ÿ Memória para 32 medidas.

RC003T Kids

RC008 Plus

RC001 Pro

MONITORAMENTO
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A Série K do POWERbreathe oferece resultados máximos graças à sua 

tecnologia que se adapta especialmente à função respiratória dos 

usuários.

Suas principais características são: treino com carga variável avançada, 

monitoramento da capacidade de desempenho, seletor de intensidade 

para criação de treinamentos específicos, orientação da respiração, 

funções aquecimento e relaxamento, metrônomo integrado, contador 

de respiração e indicador de sessão finalizada.*

* As características podem variar conforme o modelo. Consulte a Tabela 

Comparativa POWERbreathe.

3 POWERbreathe
O treinador muscular inspiratório nº1 do mundo

Cód. PBK1

POWERbreathe K1 K1

Para os iniciantes em TMI atendendo aqueles que 

desejam a exibição apenas das informações básicas 

dos seus resultados e opções essenciais de 

treinamento da respiração.

Cód. PBK2

POWERbreathe K2 K2

Modelo intermediário com avançados recursos de 

treinamento respiratório, tais como relaxamento da 

respiração e visualização do aperfeiçoamento sobre 

as sessões anteriores, dentre outros.

Cód. PBK3

POWERbreathe K3 K3

Proporciona amplo e completo 

programa de treinamento da 

respiração, com quatro modos de 

respiração e visualização do 

aperfeiçoamento das sessões de 

treinamento (atual e anteriores).

Cód. PBK4

POWERbreathe K4 K4

Exercitador respiratório de elite 

para rendimento máximo, com 

todas as características da linha K-

Series e o software Breathe-Link 

com monitoramento, análise e 

resultados na tela do computador.

Cód. PBK5

POWERbreathe K5 K5

Todos os benefícios da linha K-Series e versão completa 

do software Breathe-Link para gerenciar e armazenar os 

treinamentos e utilizar parâmetros para comparar o 

desempenho.

Projetado especificamente para o 

profissional de saúde, reúne os 

benefícios do TMI permite realizar a 

avaliação da pressão inspiratória 

máxima (Pimáx), para que o paciente 

treine no seu melhor nível de exigência 

e reavaliar sua melhoria.

Cód. PBKH1

POWERbreathe KH1 KH1

Inclui várias funcionalidades inovadoras:             

Pressão Inspiratória Máxima (MIP) e 

ensaio de índice máximo de inalação 

(PIF). Permite coletar os dados de 

treinamento dos pacientes que podem 

ser visualizados em tempo real com 

software Breathe-Link Medic. 

Cód. PBKH2

POWERbreathe KH2 KH2

Agende uma visita técnica 

para obter mais detalhes 

sobre a linha 

POWERbreathe K Series.

MONITORAMENTO



esporte e saúde

NCS Indústria e Comércio de 
Equipamentos para Saúde Ltda.

Rua Aeroporto, 192 - Chácaras Marco
Barueri - SP - Brasil - CEP 06419-260
CNPJ 55.198.741/0001-10
Indústria Brasileira
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/ncsdobrasil

/NCSdoBrasil

/user/NCSdoBrasil

contato@ncsdobrasil.com

www.ncsdobrasil.com

Tel.: (+55 11) 3809-8700

https://www.instagram.com/ncsdobrasil/
https://www.facebook.com/NCSdoBrasil/
https://www.youtube.com/user/NCSdoBrasil
mailto:contato@ncsdobrasil.com
www.ncsdobrasil.com
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