MAPA

Hyperview
Mais recursos, tecnologia e flexibilidade na MAPA

Laudos mais rápidos, exclusivo modelo de laudo em uma página, Índice Ambulatorial de Rigidez Arterial
(IARA), evolução dos dados do paciente comparando com exames anteriores, gravador de alta precisão,
detecção automática do tipo de manguito.

Segurança e confiabilidade, evitando a troca de exames – Software desenhado para vincular automaticamente o exame ao paciente

Precisão nos resultados, com baixa taxa de
erro – Ciclo repetitivo de medição

Evita perda de exames por uso de pilhas fracas – Display mostra a carga das pilhas

Facilidade de limpeza, com lavagem a seco,
e conforto ao paciente – Manguito em látex e
anatômico

Fácil utilização • Flexibilidade na criação de
protocolos e períodos • Identificação automática do tamanho do manguito • Exportação do exame em formato Excel, PDF, JPG
– Software flexível e completo
Análise fácil, intuitiva e abrangente do exame em uma única tela – 9 gráficos elucidativos
Compara o exame atual com o exame anterior do mesmo paciente, mostrando a
evolução do tratamento – Exclusivo quadro de
evolução
Segurança operacional: evita que o paciente desligue o gravador acidentalmente – Só
desliga se retirar as pilhas

Avalia a possível existência de lesão de órgãos alvo da hipertensão, com possibilidade
de indicação de exames complementares –
Exclusivo IARA - Índice Ambulatorial da Rigidez
Arterial
Integração com prontuário eletrônico –
Comunicação de Imagens Digitais em Medicina
– DICOM*
Preparado para a Exportação automática
de exames – Sistema Thundera - Pronto para a
Telecardiologia*

*Opcional
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