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Informativo técnico

Nomad
Gravador digital de Holter
O gravador digital Nomad é a evolução do Holter. Permite registro
da atividade elétrica do coração durante 24h, 48h e 72h — 24h para
telemedicina. Possui um botão de eventos que possibilita que o
paciente marque momentos importantes do exame como a
presença de algum sintoma, sem que esta ação interrompa a
gravação, reduzindo assim a taxa de reconvocação. Seu cabo
blindado diminui a porcentagem de ruídos e os riscos de fratura.

Telemedicina nativa Micromed
(Comercializado à parte)

Padrão DICOM (Comercializado à parte)
Garantia de 2 anos

Registro - Anvisa

3 meses de garantia para os acessórios

Tamanho do kit: (70 x 250 x 250) mm | Peso: 0,513

Seu Kit Holter Nomad contém:
P

L
A

01 gravador de
Holter Nomad

02 cabos de paciente
05 vias

01 cabo USB Mini

(15 x 70 x 80) mm
(A x L x P)

01 cartão de memória*
*Imagem ilustrativa

01 bolsa para
gravador Nomad

Requisitos mínimos do computador
para utilização do Software Micromed:

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;

Portas USB: 1 porta para o leitor de cartões SD e 1
porta para o cabo de conexão do gravador de Holter
Nomad.
Os requisitos listados garantem o pleno funcionamento do software. No caso de
utilização de outros softwares ou soluções no mesmo hardware, entre em contato para
receber as orientações sobre as especiﬁcações recomendadas.
Não garantimos o funcionamento no sistema operacional IOS. Máquinas virtuais ou
simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

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;

Capitais 4005-1899
Micromed® Todos os direitos reservados
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Manual do Usuário e o Software do Nomad disponíveis no site: www.micromed.ind.br.
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