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MAIS TECNOLOGIA E FLEXIBILIDADE NA MAPA 
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MAPA
Gestão da Hipertensão

Dentro de Clínicas e Hospitais que usem ou 
pretendam usar o Protocolo DICOM, o Hyperview 
possui um módulo opcional nativo DICOM. Com 
ele o exame de MAPA pode ser iniciado a partir de 
um Worklist e depois salvo no Server de Storage. O 

Exame também pode ser feito normalmente (sem o 
Worklist) e ser salvo no servidor. O objetivo primário 
é diminuir ou mesmo acabar com a circulação de 
papéis de ECG’s e laudos na instituição.
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Diferenciais
 � Ao ler os gravadores o software abre automaticamente o 

exame que o gerou;

 � Flexibilidade na criação de protocolos e períodos;

 � Gráfico de Média Horária de PAS e PAD com classificação dos 
valores por meio de cores;

 � Exportação do exame em formato Excel, PDF, JPG e muitos 
outros;

 � Possibilidade de uso com os gravadores Meditech ABPM-04 e 
Micromed Modelo 90207 (produzido pela SpaceLabs);

 � Gravador Meditech ABPM-04 - Aprovado pela Sociedade 
Britânica de Hipertensão (BHS) e pela Associação pelo Avanço 
de Instrumentos Médicos (AAMI);

 � Cada conjunto de baterias recarregáveis incluído realiza 24 ou 
48 horas de monitoração efetuando até 400 medidas;

 � Os dados armazenados na memória do aparelho não apagam 
quando as baterias são retiradas por mais de 3 dias;

 � Suporte Técnico da Micromed;

 � Gravador extremamente silencioso;

 � O Gravador com as baterias pesa 350 g;

 � Método oscilométrico;

Software
 � Software é compatível com Windows XP e Vista;
 � Software em Português;
 � Base de dados Firebird Profissional;
 � Tecnologia de Software Micromed;
 � Software roda em rede para facilitar o laudo por parte dos 

médicos;
 � Flexibilidade na configuração;
 � Biblioteca com frases pré-programadas para agilizar a 

confecção do laudo;
 � Criação das frases do laudo com as variáveis do exame 

sendo importadas automaticamente;
 � Software totalmente  construído baseado nas Diretrizes de 

Hipertensão da SBC;
 � Gráficos de fácil interpretação;
 � Completa estatística dos dados, incluindo o Descenso do 

Sono e Ascenso;
 � Medidas de PA de alta confiabilidade.
 � Inclui cabo de conexão com o computador.

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
 � Laudos mais rápidos; 

 � Exclusivo laudo em uma página.

Mais Prognóstico
 � IARA – Índice Ambulatorial de Rigidez Arterial.
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Mais Diagnóstico
 � Evolução do paciente comparando com exames anteriores.

Mais Qualidade
 � O gravador não para durante o exame por falta de carga nas pilhas. 

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

 � Detecção automática do tipo de manguito.
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 Representante

Central de Relacionamento
Vendas 0800.643.2727

Soluções Corporativas 
11 3080.8060  |  61 3304.1221 
61 98177.0369  |  61 99312.2739

Clientes Médicos 
61 3304.1221  |  11 3080.8060  |  61 98177.0363 
61 98177.0365  |  61 98106.0118  |  11 97652.5587

Holter, Mapa e Ultrassom
11 3080.8060  |  11 97652.5587
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