HOLTER DIGITAL

Nomad
Gravador

A evolução do Holter
O Clube do Holter Nomad Digital é uma solução que tem como objetivo fazer com que seus exames NUNCA
PAREM. Aderindo ao Clube, você contará com equipamentos sobressalentes, cabos extras, manutenção
turbo e descontos em compras futuras.

Sistema desenvolvido para oferecer mais agilidade à sua rotina diária
Melhor qualidade de sinal do mercado –
Cabo blindado, produzido com o mesmo padrão
de qualidade do Teste de Esforço

Suporte VIP exclusivo Clube do Holter – Equipamentos back-up, cabos extra, manutenção turbo, garantia estendida, calibração e muito mais

Durável e Resistente – Placa de 3 camadas com
resina antioxidante, gabinete selado por ultrassom e polímero plástico de alta resistência

Diagnóstico de alto nível à distância – Conexão inteligente com a Telecardiologia Thundera*

Compacto e Elegante – Design moderno e diferenciado

Integração com prontuário eletrônico –
Comunicação de Imagens Digitais em Medicina
– DICOM*

Leve e fácil de usar – Dispensa o uso de parafusos e encaixes pré-moldados

Confiança da marca Micromed – Empresa
brasileira, líder em soluções para cardiologia, com
25 anos de mercado

Confiável: paciente não consegue desligar o equipamento – Não possui botão
para desligar

*Opcional

HOLTER DIGITAL

Nomad
Analisador

Mais Tempo para Você
Cuidadosamente projetado para
emitir laudos mais rapidamente.
A análise é feita de forma lógica,
intuitiva e bem organizada. Explore
todo o poder da ferramenta de
laudo NOMAD.

Mais Rapidez
Exclusivo Índice de Qualidade do
Sinal, trabalhando em conjunto com
o mapeamento 3D, permite que o
médico tenha uma visão geral do
exame em poucos segundos.

Velocidade de análise e rapidez na identificação de arritmias – Algoritmos precisos
Fácil detecção de supra ventriculares e fibrilação atrial de curta duração e outras arritmias – Tacograma preciso para identificação de
distúrbios de ritmo
Rápida visualização do exame pré-análise e
precisão para identificar arritmias isoladas –
Módulo 3D exclusivo
Liberdade na criação de classes para separar
morfologias específicas – Identificação de morfologias por semelhança personalizável
Rápida detecção visual de apneia do sono,
causadora de vários males – Módulo de apneia de sono nativa

Nova forma, veloz e precisa, de analisar exames de MARCAPASSO – Análise de marcapasso
pela morfologia e não por espículas
Rapidez e facilidade na entrega de laudos/
resultados. Não precisa se preocupar com
logo e para quem o laudo vai – Conexão inteligente com a Telecardiologia Thundera*
Integração com prontuário eletrônico –
Comunicação de Imagens Digitais em Medicina
– DICOM*
Confiança da marca Micromed – Empresa
brasileira, líder em soluções para cardiologia, com
25 anos de mercado

*Opcional

Central de Relacionamento
Comercial – 0800 643 2727
Clientes Corporativos
11 3080.8060
61 3304.1221 | 11 98518.0163 | 61 99312.2739 | 61 98106.0118
Clinicas e Médicos
Regional I Norte, Nordeste e Centro-Oeste (incluindo Distrito Federal)
61 3304.1221
61 98177.0363 | 61 98177.0365 | 61 99312.2705
Regional II - Sul e Sudeste
11 3080.8060
11 97652.5587 | 61 98177.0364 | 61 98381.0308
www.micromed.ind.br
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