
Uma nova forma de ver a Hipertensão
e a Doença Vascular Periférica 



Mais recursos na MAPA
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GESTÃO DA HIPERTENSÃO

Diferenciais

 X Ao ler os gravadores o software abre automaticamente o exame 

que o gerou;

 X Flexibilidade na criação de protocolos e períodos;

 X Gráfico de Média Horária de PAS e PAD com classificação dos 

valores por meio de cores;

 X Exportação do exame em formato Excel, PDF, JPG e muitos 

outros;

 X Possibilidade de uso com os gravadores Meditech ABPM-04 e 

Micromed Modelo 90207 (produzido pela SpaceLabs);

 X Gravador Meditech ABPM-04 - Aprovado pela Sociedade 

Britânica de Hipertensão (BHS) e pela Associação pelo Avanço de 

Instrumentos Médicos (AAMI);

 X Cada conjunto de baterias recarregáveis incluído realiza 24 ou 48 

horas de monitoração efetuando até 400 medidas;

 X Os dados armazenados na memória do aparelho não apagam 

quando as baterias são retiradas por mais de 3 dias;

 X Suporte Técnico da Micromed;

 X Gravador extremamente silencioso;

 X O Gravador com as baterias pesa 350 g;

 X Método oscilométrico;

Software
 

 X Software em Português;

 X Base de dados Firebird Profissional;

 X Tecnologia de Software Micromed;

 X Software roda em rede para facilitar o laudo por parte dos médicos;

 X Flexibilidade na configuração;

 X Biblioteca com frases pré-programadas para agilizar a confecção do laudo;

 X Criação das frases do laudo com as variáveis do exame sendo importadas automaticamente;

 X Software totalmente  construído baseado nas Diretrizes de Hipertensão da SBC;

 X Gráficos de fácil interpretação;

 X Completa estatística dos dados, incluindo o Descenso do Sono e Ascenso;

 X Medidas de PA de alta confiabilidade.

 X Inclui cabo de conexão com o computador.

Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial

O único sistema de MAPA que calcula o Índice de Rigidez Arterial

Possibilidade de uso com os gravadores Meditch ABPM-04 e Micromed Modelo 90207 – SpaceLabs
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Mais Praticidade

 X Laudos mais rápidos; 

 X Exclusivo laudo em uma página.

Prognóstico

 X IARA – Índice Ambulatorial de Rigidez Arterial.
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GESTÃO DA HIPERTENSÃO

Mais Diagnóstico

 X Evolução do paciente comparando 
com exames anteriores.

Mais Qualidade

 X O gravador não para durante o exame por falta de carga nas pilhas. 

 X O uso de quatro pilhas proporciona alta confiabilidade contra este problema;

 X Detecção automática do tipo de manguito.

www.sigeral.com



Mais conforto para o Paciente
Na necessidade de um segundo exame com a MAPA, é frequente a rejeição do paciente. Neste momento a MRPA se 

encaixa com perfeição.

 X Monitoração seis vezes ao dia, três de manhã e três de noite;
 X O paciente leva o gravador para casa e o utiliza na hora da medição;
 X Mais aceito pelo paciente, devido ao conforto e à não exposição social;
 X O paciente não dorme com o aparelho, o que gera uma boa aceitação;
 X Os registros têm horários específicos dentro das variações do cotidiano do paciente; 
 X Redução do stress associado às medidas da MAPA;
 X Redução dos episódios de isquemia no braço ou outras  intercorrências.
 X O Gravador com as baterias pesa 350 g;
 X Método oscilométrico;

Mais qualidade e Tecnologia
A “Hipertensão do Avental Branco” pode ser diagnosticada com o uso da MRPA, pois o paciente efetua as medições sem 

nenhum tipo de pressão psicológica provocada pelo ambiente clínico.

 X Indicada como complemento eficaz, moderno e preciso do diagnóstico;
 X O sistema HyperView da Micromed utiliza gravadores Microlife, aprovados para uso clínico e com nota A/A pela Sociedade 

Britânica de Hipertensão (BHS); 
 X Ao iniciar o exame, o HyperView retém os dados do paciente, impossibilitando trocas acidentais;
 X Exclusivo método MAM para pacientes de difícil medida. Infla três vezes para medir uma vez;
 X Permite incluir novos protocolos de MRPA;
 X Permite incluir medidas manuais feitas em consultório;
 X Completo com os valores de normalidade da Pressão Arterial e todos os gráficos necessários para o laudo;
 X Laudo configurável e rápido;
 X Pronto para Telemedicina.

Mais opções de Análise
 X Software HyperView para XP e Vista, com interface moderna e de fácil uso; 
 X Interface USB;
 X Gravador de MRPA com 99 memórias;
 X Manguito Médio como  padrão;
 X Manguitos Grande e Pequeno como opcionais;
 X Validado pela BHS com a mais alta precisão possível; 
 X Identificação de arritmias; 
 X Grava os dados do paciente, impossibilitando trocas acidentais; 
 X Robusto e com design elegante; 
 X Baixo consumo de pilhas, cerca de 500 medidas por conjunto de pilhas; 
 X Base de dados Firebird profissional.

Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial
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GESTÃO DA HIPERTENSÃO

Mais conforto para o paciente
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Mais Conforto

 X Na necessidade de um segundo 

exame com a MAPA, é frequente a 

rejeição do paciente. Neste momento 

a MRPA se encaixa com Perfeição;

 X A “Hipertensão do Avental Branco” 

pode ser diagnosticada com o uso 

da MRPA, pois o paciente efetua 

as medições sem nenhum tipo de 

pressão psicológica provocada pelo 

ambiente clínico.

Mais Opções de Análise
 X Múltiplos gráficos e estatísticas;

 X Exclusiva comparação com exames anteriores.
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GESTÃO DA HIPERTENSÃO

Mais Qualidade e Tecnologia

 X Gravador validado pela BHS com a mais alta 

precisão possível;

 X Exclusivo algoritmo MAM para medidas em 

pacientes com FA ou outros fatores que 

dificultem as medidas.

Mais Agilidade

 X Exclusivo protocolo em 3 dias;

 X Possibilidade de laudo em uma página;

 X Resumo das estatísticas;

 X Todos os gráficos em uma única tela;

 X Leitura rápida com identificação 

automática do paciente e do exame.
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GESTÃO DA HIPERTENSÃO

Índice Tornozelo Braquial

 X Realiza exames de Índice Tornozelo Braquial;

 X Exame de fácil aquisição de dados;

 X Possibilidade de aquisição dos dados das medidas dos membros inferiores e 

superiores através do Método MAM (com o Gravador Microlife BP-3AC-A) ou 

pelo Doppler;

 X Elegância no relatório do exame de ITB;

 X Agrega valor à sua consulta e ainda permite que o exame de ITB seja cobrado.
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O módulo de Avaliação da Função Renal permite o cálculo de filtragem glomerular, utilizando as fórmulas
de Cockcroft, MDRD e Sanaka. O Sistema faz a classificação da fase da disfunção renal e permite o 
acompanhamento ao longo dos anos da evolução da função renal.
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