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Confira a nossa

L i n h a  H i p e r t e n s ã o



2 ANOS DE GARANTIA

Conexão com
computador
Interface sem fios

(Bluetooth) ou Cabo USB

Método de Gravação
Oscilométrico

Display
LCD de 6 dígitos e unidades

(Pressões Sistólica / Diastólica,
Frequência Cardíaca, Horário e

Mensagens do Sistema)

Memória
Modo Pressão: Até 600

medições/eventos

Peso
240g - incluindo as 2 pilhas

Linha Hipertensão

Dyna-MAPA NG

Silencioso
Tecnologia sem fio
Mais conforto ao paciente
Rapidez na obtenção das medidas

Líder de mercado, é o gravador de MAPA
mais usado pelos cardiologistas e grandes
centros de diagnósticos no Brasil.

Protocolos de Medição
Variáveis, programáveis pelo

médico via computador

Dimensões
128 x 78 x 27mm

Alimentação
2 pilhas AA recarregáveis NiMH

Faixa de Pressões
Sistólica - 60 / 290mmHg
Diastólica - 30 / 195mmHg

A qualidade de sempre 
com tecnologia bluetooth.

Monitor Ambulatorial
de Pressão Arterial
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A tecnologia AOP representa um avanço na medida de
pressão arterial no consultório. Traz informações que
possibilitam ao médico direcionar o paciente para um
diagnóstico preciso, mais rápido e assertivo da Pressão
Central, sem a necessidade de um exame invasivo.

Memória
Modo Pressão: até 600 medições/eventos 

Modo AOP: 260 medidas de pressão/eventos

Dupla Função

Dyna-MAPA AOP

Linha Hipertensão

VOP - Velocidade da Onda de Pulso padrão-ouro na avaliação da rigidez
arterial . Resistência Vascular . Pressão Periférica . Pressão Arterial Central .
Augmentation index . Débito e índice cardíaco . Coeficiente de reflexão . Índice
de Amplificação . Pressão incremental . Alx@75 (90% intervalo de confiança)

2 ANOS DE GARANTIA

Operação em modo MAPA e AOP

Monitor da Pressão central
e Análise da Onda de Pulso



Monitor de Pressão
Arterial de Análise
da Onda de Pulso

Arteris AOP

Conexão com computador
Interface sem fios (Bluetooth), necessário
software MAPAs

Método de Medição
Oscilométrico

Display
LCD com caracteres grandes para
facilitar a leitura, sistema de menu

Memória
15 medições

Dimensões
152 x 109 x 56 mm

Peso
325 g - sem as pilhas

Alimentação
4 pilhas AA recarregáveis NiMH

Faixa de Pressões
Estática: 0 / 300 mmHg

Sistólica: 60 / 290 mmHg
Diastólica: 30 / 195 mmHg

Desligamento
automático

Manguito M
Conector de Manguito
Régua de Manguito

Acessórios Inclusos

Manguito (PP, P, M, G, EG)
Bolsa PVC (PP, P, M, G, EG)
Braçadeira (PP, P, M, G, EG)
Conector de Manguito
Carregador de Pilhas
Pilhas AA recarregáveis NiMH

Acessórios Opcionais

Um toque, 3 medidas,
múltiplos parâmetros



Plataforma
simples e intuitiva

Dados para ações
preventivas

Baixo custo de
investimento

Sensibilidade: 98% 

Ideal para o
acompanhamento do
paciente hipertenso.

MRPA Microlife
WatchBP home

Capacidade de
prognóstico

Acesso
pela nuvem

Detecta Fibrilação atrial (FA) com alta acurácia

Especificidade: 92%



O MRPA garante um
melhor controle aos
pacientes hipertensos
e diabéticos

A MRPA é o exame que mede a
pressão arterial por longo período
de tempo, o normal é 5 dias.

Uma grande parcela dos pacientes não tem
seus parâmetros controlados adequadamente
e seguem sem adesão à prescrição ou sem
resposta ao tratamento, mantendo sua saúde
em risco e aumentando a sinistralidade do gesto.

3 medidas pela manhã ao acordar

3 medidas ao entardecer / anoitecer



Holter    MAPA    Holter + MAPA

Design ergonômico que
proporciona maior conforto para
o paciente e menor interferência

com as atividades habituais

Triplo sistema de segurança
para esvaziamento do manguito

em caso de sobre-pressão

CardioMapa

Imprescindível para quem:

Tem ou recebe pacientes com indicação de exames
de Holter e MAPA

Precisa realizar os dois exames simultaneamente para
correlação dos dados

Já tem equipamentos de Holter e MAPA e necessita
aumentar o parque instalado com um equipamento
versátil que possa ser utilizado em qualquer dos casos

Não tem volume suficiente para comprar os dois
equipamentos e quer adquirir um sistema com as 
duas funções

Tamanho e peso inferior
a maioria dos MAPAs

convencionais

 Visor de LCD para visualizar os
3 canais de ECG. Permite

avaliar a qualidade da gravação
na hora da instalação

Permite a programação
de pressão máxima para

exames em crianças



Método de Gravação
Digital - 3 canais

Método de Gravação
Oscilométrico

Holter    MAPA
Para o estudo das alterações
eletrocardiográficas associadas ou
não a sintomas, diagnóstico de
arritmia e avaliação terapêutica

Aquisição de sinal
800pps - 12bits

Mídia utilizada
Cartão microSD

Peso
170g sem as pilhas

Dimensões
72 x 120 x 33 mm

Alimentação
2 pilhas AA recarregáveis

Pressões
Sistólica - 60 / 290 mmHg
Diastólica - 30 / 200 mmHg
Média

Protocolos de Medição
Variáveis, programados pelo
médico via computador.

Visor de LCD
Para visualização dos 3 canais
de ECG e das medidas de PA e FC.
Durante a gravação permite ver 
os valores medidos de PA e FC.

Triplo sistema de segurança
para esvaziamento do manguito
em caso de sobre-pressão.

3 ANOS DE GARANTIA

Para avaliação da
pressão arterial
ambulatorial antes e
durante o tratamento

Holter + MAPA
Para o paciente que tem as duas

indicações isoladamente ou é
necessária a realização de
ambas simultaneamente. 



L i n h a  H o l t e r

Confira a nossa



Família de  Holter
Um produto robusto
que reúne os maiores
avanços eletrônicos



Dimensões
82 x 60 x 14 mm

Apenas 47g

Alarmes luminosos e sonoros

CardioLight

Realiza gravações de 24 a 72 horas contínuas
sem troca de pilha ou cartão
Transmissão via raios infravermelhos
possibilitando a monitorização do paciente na
instalação do gravador ou a qualquer momento
para verificação do sinal

Através do software CardioNet os registros
gravados no CardioLight podem ser
transmitidos por Internet

Mídia utilizada
Cartão SD (Secure Digital)

Método de Gravação
Digital - 3 canais

Alimentação
1 pilha AAA recarregável

Aquisição de sinal
800pps - 12bits

Gravador de Holter líder de mercado

O gravador digital com a
tecnologia mais avançada
no espaço mais reduzido

Relógio interno incorporado

Circuito de detecção
de marcapasso

 Emissor - Receptor
infravermelho

Cabo robusto



Aquisição de sinal de 800 pontos  por segundo com
processamento em tempo real (DSP)
Transmissão via raios infravermelhos  possibilitando a
monitorização do paciente na instalação do gravador ou
a qualquer momento para verificação do sinal

Linha Holter

CardioSeven

Gravador de última geração que permite a gravação
contínua por 7 dias consecutivos de 3 canais de ECG
com uma única pilha AAA (palito).

Aumenta o poder de diagnóstico
registrando os três canais de
eletrocardiograma por 7 dias

Mídia utilizada
Cartão SD (Secure Digital)

Dimensões
82 x 60 x 14 mm

Método de Gravação
Digital - 3 canais

Alimentação
1 pilha AAA recarregável

Apenas 47g

Aquisição de sinal
800pps - 12bits

Alarmes luminosos e
sonoros

Relógio interno
incorporado

Circuito de detecção
de marcapasso

 Emissor - Receptor
infravermelho

Cabo robusto

3 ANOS DE GARANTIA
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3 ANOS DE GARANTIA

CardioLoop
Gravador de memória contínua para registro
de eventos sintomáticos esporádicos

Linha Holter

Registra o último minuto anterior ao
evento até os 3 minutos seguintes

3 ANOS DE GARANTIA

Dimensões
82 x 60 x 14 mm

Método de Gravação
Digital - 1 canal

Alimentação
1 Pilha AAA (palito)

Alcalina ou Recarregável

Apenas 47g

Aquisição de sinal
800pps - 12bits

Alarmes luminosos e
sonoros

Relógio interno
incorporado

Circuito de detecção
de marcapasso

 Emissor - Receptor
infravermelho

Cabo robusto

Mídia utilizada
Cartão SD (Secure Digital)

Grava até 15 dias com uma única pilha AAA (palito)
Transmite via internet através do software CardioNet
Client para uma central de análise
Após a gravação, o cartão SD pode ser removido do
CardioLoop e colocado em uma leitora digital para
análise do sinal através do software CardioLoop



Elet rocard iógra fos

Confira a nossa



Eletrocardiógrafo
300

Linha Eletrocardiógrafo

De fácil utilização para
um fluxo de trabalho
simplificado

1 ANO DE GARANTIA

Tela LCD colorida
Exibição simultânea de 3, 6 ou 12 canais na tela, assim como  

Conexão USB para visualizar a transmissão em tempo real,
gerenciar opções do traçado e imprimir
Processador rápido que garante alta qualidade do traçado

Algoritmo preciso que possibilita suporte ao médico na
interpretação e no tempo de produção
Armazena até 1000 exames para análise posterior
Autonomia da bateria de 4h em média: 150 traçados e 90 minutos
de impressão

       o modo velocidade, filtros, etc.

       através de filtros avançados

Solução completa
para eletrocardiografia



Praticidade e confiabilidade

Eletrocardiógrafo digital de comunicação USB
e registro em 12 derivações simultâneas. O
software é intuitivo e amigável com uma
completa ferramenta de laudo. Totalmente
compatível com telemedicina e rede DICOM.

Totalmente portátil
Conexão e alimentação via cabo USB (até 15 metros)
Completo sistema de laudo
Editor de conclusões finais com frases pré-programadas e
biblioteca de modelos
Registro contínuo de todas as derivações
Geração de traçados em formatos gráficos compatíveis
com programas de consultório
Geração de traçados em formato DICOM (compatível com
sistemas PACS) e EDF (compatível com sistemas HOLTER)
Anamnese detalhada totalmente configurável
Inserção da logomarca nos relatórios e na tela
Completo sistema de troca de exames via internet,
permitindo emissão de laudos a distância (via e-mail 
ou através de redes de transporte de exames)
Controle de convênios
Segurança elétrica com certificação INMETRO®

ECG V6
Diagnósticos
detalhados



EasyShock

Desfibrilador Externo Automático
para uso profissional

Com baterias de alta duração, o Easyshock
adapta-se de acordo com a necessidade
do local ou frequência de uso.

Um DEA robusto,
intuitivo e seguro

Cardioversão
Oximetria (SpO2)
Eletrocardiograma (ECG 7D)
Domínio de todas as funcionalidades
Ajuste de energia de até 200J



Te s t e  d e  E s f o r ç o

Confira a nossa linha de



Velocidade de 0 até 18 Km/h  
Elevação de 0 até 26%  
Tampa do motor com altura reduzida  
Motor de 3 HP otimizado
Área útil de serviço: 520 x 1580 mm  
Dimensões totais: 890 x 2070 mm  
Capacidade para pacientes até: 220Kg

Inbramed Master
TOP Esteira Ergométrica

1 ANO DE GARANTIA

Linha Teste de Esforço

Compatível com todos os sistemas de
ergometria nacionais e seus protocolos 

Uma quebra de
paradigmas em
teste de esforço.
Desde o design que
favorece a melhor
ergonomia ao
avançado sistema
que proporciona
alta potência com 
um motor de 3 HP

Precisa
 Sistema eletrônico

microprocessado que controla
com exatidão a velocidade e a
inclinação durante os testes

Econômica
Motor de 3 HP que fornece
desempenho e velocidade,

consumindo menos energia elétrica

Interface de comunicação
USB com possibilidade de comunicação 

para qualquer sistema de Teste de Esforço

Silenciosa
Motor com estrutura
otimizada que reduz
consideravelmente o

ruído sonoro

Menor interferência
Plataforma isolada que minimiza

as interferências durante a
execução dos exames



Handy Met

Através da análise do ar na respiração do
indivíduo, possibilita a realização de exames de
calorimetria indireta, análise metabólica em
exercício e teste de esforço cardiopulmonar.

Linha Teste de Esforço

1 ANO DE GARANTIA

O único do mercado com monitor
incorporado que fornece todas as
informações sobre a avaliação e
seus gráficos

Analisador metabólico
simples, preciso, acessível.



Agilidade e produtividade
Totalmente portátil
Conexão e alimentação via cabo USB (até 15 metros)
13 canais com CM5 real (cabo de 11 vias)
Operação em 13, 12, 6 e 3 canais
Protocolo para realização de exames de estresse farmacológico
Complexo médio em tempo real
Medidas e gráficos de ST em tempo real
Registro contínuo de todas as derivações
Total controle de esteiras e cicloergômetros
Protocolo em RAMPA para esteiras e cicloergômetros
Anamnese detalhada totalmente configurável
Inserção da logomarca nos laudos e na tela
Completo sistema de laudo
Editor de conclusões finais com frases pré-programadas e
biblioteca de modelos
Geração de traçados em formato DICOM (compatível com
sistemas PACS) e EDF (compatível com sistemas HOLTER)
Completo sistema de troca de exames via internet, permitindo
edição de laudos a distância (via e-mail ou através de
redes de transporte de exames)
Segurança elétrica com certificação INMETRO®

Ergo 13
Traçados
confiáveis



Exames completos

Totalmente portátil
Conexão e alimentação via cabo USB (até 15 metros)
Permite a realização de exames a partir de notebooks
Pode ser usado como teste ergométrico convencional, com
todas as características do sistema Ergo13, inclusive Exame de
Estresse Farmacológico
Completo sistema para determinação de Limiar Anaeróbico,
Esforço Máximo e outro marcador definido pelo usuário
Curvas e valores instantâneos de VE, VO2, VCO2, equivalentes
respiratórios de O2 e CO2, pulso de O2, coeficiente respiratório,
OUES e VE/VCO2 slope
Geração de traçados em formato DICOM (compatível com
sistemas PACS) e EDF (compatível com sistemas HOLTER)
Filtros para suavização de curvas e eliminação de artefatos
respiratórios
Medição direta de VE, VO2, VCO2
Valor instantâneo de saturação de O2 (com alarme)
Completo sistema de troca de exames via internet, permitindo
edição de laudos a distância (via e-mail ou através de redes de
transporte de exames)
Total controle de esteiras, cicloergômetros, analisador de gases
e oxímetro de pulso diretamente do sistema
Segurança elétrica com certificação INMETRO®

Ergo MET
Projeto simples e intuitivo

que permite a rápida
elaboração do laudo,

deixando o esforço para
seu paciente.



Eletrodo
descartável
MP36 Blue

Indicado para monitoramento
em UTI e exames de Holter

Durabilidade de até 3 dias
Dorso em espuma de PE, resistente e confortável
Adesivo hipoalergênico, não irrita a pele
Hidrogel de excelente condutividade
Sensor de AgCl de alta performance, garantindo
níveis mínimos de impedância
Alta estabilização da linha de base
Fixação instantânea, alta aderência e resistência
ao suor
Base plástica para facilitar o manuseio

Gel
Sólido

Tamanho
36x43mm

Dorso
Espuma de PE

Embalagem
50 / pacote
1000 / caixa

Paciente
Adulto

Uso
Ergometria, UTI,

Holter e uso geral



Elet roencefa lógra fos

Confira a nossa linha de



EEGs



iBlue 52

 
 

Mapeamento cerebral
e vídeo-EEG

Completo com 52 canais 
Foto e áudio estimulador 
Novo design e interface 
Funciona com Power Bank 
Alto nível de rejeição de ruídos 
Isolição contra interferências 

Especificações



iBlue 64

Linha Eletroencefalógrafo

Polissonografia
domiciliar e laboratorial

Equipamento completo com 64 canais
Software pediátrico  (com sensores pediátricos e neo-natal)
Teste de múltipla latência
Integração total com CPAP/BIPAP
Bateria Power Bank e gravação em cartão de memória
Alto nível de rejeição de ruídos e interferências com  isolação dupla de proteção
Ótima qualidade de sinal, sem necessidade de aterramento na parte elétrica
Suporte remoto diurno e noturno
Transferência de exames integrada ao software
Fácil utilização

Realiza todos os níveis de exames
I, II, III e IV Pediátrica / Neurológica

2 ANOS DE GARANTIA



Linha Eletroencefalógrafo

Nano EEG
Compacto e de 29 canais

Eletroencefalógrafo portátil

Faz mapeamento cerebral
Possui total portabilidade
É de fácil utilização  
100% compatível com Telemedicina

2 ANOS DE GARANTIA



Acessór ios

Confira os nossos



Linha Acessórios

Cabos

Cabo Paciente 
11 vias para Esforço

Cabo Paciente
10 vias para ECG

Cabos 100% compatíveis com todas
as marcas e modelos de eletrocardiógrafos,
ergometrias e monitores de sinais vitais.

Suas condições implicam
diretamente na qualidade
do serviço



Linha Acessórios

Sensores de
Oximetria SpO2

Sensores de oximetria
para monitores

Dixtal • Philips • Protec • Cmos Drake
Siemens • Edan • GE • Mindray • Nellcor

Modelos adultos e infantis, produzidos com
silicone que garantem mais resistência e
aumento da vida útil. Compatíveis com
diversas marcas e modelos, como:



Eletrodos

Eletrodo precordial em silicone

Eletrodo tipo Cardioclip



Manguitos para
Gravadores de PA

Compatíveis com
diversos modelos de
MAPA e Monitores de PA

Tamanhos
variados

Latex free



P o r t f ó l i o  d e  S e r v i ç o s

Confira nosso



Assistência
permanente 

Disponível para diversas marcas e modelos

Eletrocardiógrafo • MAPA • Holter 
• Teste de esforço • Esteira •

Ultrassom • Ecocardiógrafo • EEG
• Monitor de sinais vitais

Atuamos com ações sistemáticas de controle e
monitoramento para reduzir ou impedir as falhas nos
equipamentos, oferecendo o pronto atendimento
sempre que necessário. Além dos chamados, o
programa contempla manutenções preventivas,
calibrações e suporte via acesso remoto. 

O melhor investimento
para cuidar dos seus
equipamentos

O que está incluso?

Manutenção preventiva
Atendimento aos chamados em 24h
Análise do estado geral de funcionamento e 
de segurança
Calibração do equipamento com certificado
homologado pelo Inmetro e RBC
Backup de toda a base de dados dos softwares
Atualizações do sistema
Suporte remoto ilimitado
Visita Técnica sempre que for necessário

SIS STA ÊN
C
IA



Benefícios

Você estará coberto por um serviço
altamente especializado , em
conformidade com a RDC 2 da
ANVISA e com o que há de melhor
na prestação de serviços para
equipamentos médico-hospitalares.

Revisões mensais: em minutos, nossos
técnicos atestam o bom funcionamento do
equipamento.

Manutenção preventiva trimestral:
fazemos uma análise para obter prognóstico
de falhas e agir antecipadamente, garantindo
eficiência e redução do custo com
manutenções.

Manutenção corretiva: atendemos
sempre que for preciso, sem envolver custo
adicional.

Desconto em peças de reposição:
garantimos 10% de desconto para compra de
peças e acessórios.

Equipamento calibrado
anualmente com certificação
rastreada junto a Rede
Brasileira de Calibração

Clique aqui

para saber

mais

http://www.sigeral.com/video
http://www.sigeral.com/video


Calibração de
Equipamentos
Atendemos a RDC 17025 da ANVISA que assegura as
condições originais e de funcionamento dos
equipamentos eletromédicos, garantindo o seu
desempenho e segurança aos pacientes.

Uma função importante
para a qualidade no
processo produtivo

Vantagens e benefícios

Permite a confiança nos resultados e
seus laudos médicos

Garante a rastreabilidade das
medições

Reduz as variações das
especificações técnicas dos produtos

Previne defeitos

Compatibiliza as medições

Mantém tudo funcionando conforme
as normas e diretrizes



Fale conosco
e saiba mais



www.sigeral.com 

(21) 99767-2023

sigeralbiotecnologia 

@sigeral_biotecnologia 
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