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Informativo técnico

Mini MAPA
Monitor ambulatorial da pressão arterial
Precisão e conforto de última geração no menor e mais leve
gravador de MAPA do mercado. O Mini MAPA Micromed é
integrado ao software Hyperview, disponibiliza quadro com
evolução dos resultados e oferece a possibilidade de análise de 8
gráﬁcos em uma única tela.
Possui exclusivo índice de rigidez arterial com o objetivo de
identiﬁcar precocemente o risco cardiovascular. A comunicação
com o computador é feita por leitor infravermelho. O equipamento
ainda possui detecção automática do manguito e sistema de
segurança que evita que o paciente desligue o gravador
acidentalmente.

Telemedicina nativa Micromed
(Comercializado à parte)

Registro - Anvisa
Garantia de 2 anos

Padrão DICOM (Comercializado à parte)

Comunicação por infravermelho
Índice de rigidez arterial

Tamanho do kit: 140 x 250 x 250 mm | Peso: 0,8235

Seu Kit Mini MAPA contém:
32-42 cm

1-2 cm
P 17-25 cm
M 24 - 32 cm
G 32-42 cm

01 gravador
95x73x31 mm
(L x P x A)

01 manguito
tamanho G

01 cinto

01 bolsa em neoprene
para o gravador

01 cabo de comunicação
infravermelho

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

Requisitos mínimos do computador
para utilização do Software Micromed:

01 porta USB para o cabo infravermelho;
Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou
de 1,2 KVA para impressoras laser.

Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise
32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou
modelos não são homologados para esse software.;
Memória RAM de 4GB ou superior;
HD de 500GB ou superior;
Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a
visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta
resolução;
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Pré Vendas

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de
cada software ou equipamento por estação. No caso de utilização de
mais de uma solução no mesmo hardware, entre em contato para
receber as orientações sobre as especiﬁcações recomendadas.
Manual do Usuário e o Software Hyperview disponíveis no site:
www.micromed.ind.br

@micromedbiotecnologia

