
Eletrocardiógrafo 600

• ECG de 3 / 6 canais 

• 12 derivações simultâneas

•  Tela LCD colorida

• Traçados em alta resolução

•  interface simples e intuitiva

•  Algoritmo que realiza as medidas
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Além das 12 derivações simultâneas, 

tudo o que o médico precisa está na 

tela. O fluxo de trabalho é totalmente 

digital e ajudar a diagnosticar os 

pacientes mais rápido do que nunca.

O ECG600 é dotado de um algoritmo 

preciso que garante um traçado de 

alta qualidade através dos filtros de 

rede e muscular mais avançados.

Os pacientes recebem uma avançada 

análise de ECG, com tecnologia clínica 

e um que coloca os dados na sua 

mão. Tudo isso compatível com a 

Telemedicina.

Possibilita uma visão clara da saúde 

cardíaca do paciente em apenas um 

clique que garante suporte ao médico 

na interpretação e no tempo de 

produção.

Além da alimentação através da rede 

elétrica, o equipamento pode 

funcionar por diversas horas em modo 

bateria. Para uma recarga completa 

leva apenas 2 horas.

Alta capacidade de armazenamento 

de exames. Permite realizar a aquisição 

dos traçados para consulta e 

impressão posteriormente ou enviar via 

Telemedicina.

Uma solução completa para Eletrocardiografia.

O ECG 600 coloca ferramentas avançadas de diagnóstico na ponta dos dedos, permitindo que 

os médicos entreguem as melhores análises de ECG. Com os resultados do ECG na tela, você 

tem o fluxo de trabalho completamente digital que facilita a utilização e garante um fluxo de 

trabalho simplificado e amigável. Possui um processador rápido para a aquisição do 

Eletrocardiograma e execução do algoritmo interpretativo, armazena até 1000 exames de 

ECGs para impressão futura em impressora USB ou na própria registradora térmica. Tudo o em 

uma única máquina.



Equipamento extremamente portátil possuindo dimensões reduzidas (similares a uma 

máquina de cartão de crédito), faz registros em 12 derivações, possui tela LCD colorida, 

armazena mais de 500 exames de ECGs em cartão SD para impressão futura no computador 

ou no própria registrador térmico.

Eletrocardiógrafo

  portátil de papel

• Eletrocardiógrafo de 3 canais 

• Leve e compacto 

• Tela LCD colorida

• Impressão térmica HD

•  Acessórios robustos e duráveis

•  Bateria de alta autonomia

Versatilidade, rapidez e economia

O ECG90 é um eletrocardiógrafo versátil, que pode ser usado em consultório ou em visitas, pois 

seu design compacto e leve o torna fácil de transportar. Sua tela colorida, proporciona uma 

interface intuitiva que exibe 3, 6 ou 12 derivações, é capaz de gravar e imprimir os traçados de 

ECG digitalmente, em alta qualidade, utilizando filtro de rede elétrica, filtro de linha de base e 

filtro muscular.

Compartimento

do papel termo-sensível

Conexão USB

e cartão SD

Acessórios

inclusos
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Uma solução completa para Eletrocardiografia. É de fácil utilização e garante 

um fluxo de trabalho simplificado. Possui um processador rápido para a 

aquisição do Eletrocardiograma, possui uma tela colorido, pode interpretar o 

exame, armazena até 1000 exames de ECGs para impressão futura em 

impressora USB ou na própria registradora térmica. Tudo o em uma única 

máquina.

Eletrocardiógrafo 300

• Eletrocardiógrafo de 3 canais 

• 12 derivações simultâneas

•  Tela LCD colorida

• Traçados em alta resolução

•  interface simples e intuitiva

•  Algoritmo que realiza as medidas

Possibilidade de conexão USB para visualizar a transmissão em tempo real, gerenciar

opções do traçado e imprimir através da impressora do PC. (Opicional)

- Tela LCD com 12 derivações que permite visualizar a qualidade do traçado antes de imprimir;

- Processador de sinal que garante alta qualidade do traçado através de filtros avançados;

- Exibe simultaneamente 3, 6 ou 12 canais na tela, assim como o modo velocidade, filtros, etc;

- Algoritmo preciso que garante suporte ao médico na interpretação e no tempo de produção;

- A autonomia da bateria é de 4 horas (em média), 150 traçados e 90 minutos de impressão;

- Alta capacidade de armazenamento. Pode salvar até 1000 exames para análise posterior.
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ErgoMET é um sistema completo para teste de esforço 

Cardiopulmonar em até 13 derivações.

Compatível com as melhores esteiras e analisadores de

gases disponíveis no mercado.

Ergo 13 é o sistema de Ergometria em 13 derivações, 

com CM5 real que garante agilidade e produtividade 

na realização dos  testes de esforço com registro em 13 

derivações simultâneas. Realiza medidas gráficas e de 

ST em tempo real.

ECG V6 é um eletrocardiógrafo digital de comunicação 

USB e registro em 12 derivações simultâneas. O software é 

intuitivo e amigável com uma completa ferramenta de 

laudo. É totalmente compatível com Telemedicina e 

rede DICOM.

   Eletrocardiógrafos

de Repouso e Esforço
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