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Nomad
Holter Digital

Mais agilidade à sua rotina diária
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Nomad
Holter Digital

Rapidez

Conheça o sistema de holter mais rápido do mercado

Com exclusivo Índice de Qualidade do Sinal 

trabalhando em conjunto com o mapeamento 

3D, o médico tem uma visão geral do exame 

em até 3 minutos.



3www.micromed.ind.br

Nomad
Holter Digital

Facilidade

Reconhecimento de morfologias com rapidez e precisão

A identificação das morfologias conta com algoritmos poderosos e precisos. A performance do 

reconhecimento de morfologias não identificadas é feita com rapidez e eficiência com o exclusivo Módulo 

de Semelhança.
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Nomad
Holter Digital
Qualidade do ECG

Conte com um traçado estável e limpo
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Nomad
Holter Digital

O Gravador do NOMAD possui alta qualidade de gravação

Gravador Digital em 3 canais, 

pequeno, robusto, leve e 

com traçado impecável.

Qualidade do ECG
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Nomad
Holter Digital

Poder de Análise

O NOMAD conta com as 

ferramentas de análise mais  

importantes para um laudo 

completo e eficaz.

ST, QT, QTc.

O NOMAD é o holter mais completo do mercado

Variabilidade da

frequência cardíaca

no domínio do tempo

e da frequência.
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Nomad
Holter Digital

Tempo para Você

O Nomad foi cuidadosamente projetado para que  
seus laudos sejam feitos com rapidez e precisão

A análise é feita de forma lógica, 

intuitiva e bem organizada. Explore 

todo o poder da ferramenta de laudo 

NOMAD.
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Nomad
Holter Digital
Recursos Avançados

MART – MAPEAMENTO DE 

RITMO TRIDIMENSIONAL 

– Detecta fibrilação atrial 

com rapidez e precisão.

WAVE – Detecção da 

apnéia do sono de 

maneira simples e precisa.

TACO 24H – O mais 

poderoso algoritmo para a 

detecção de extrassístoles 

supra-ventriculares e fácil 

identificação de episódios 

de FA (mesmo que sejam 

paroxísticas e de curta 

duração).
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Thundera
Sistema de Telemedicina

A Telemedicina foi cuidadosamente implantada no NOMAD

O sistema é capaz de enviar exames e laudos de 
Holter, MAPA e ECG utilizando apenas um software.

Sistema Web que permite total administração dos 
exames e laudos do seu serviço. A necessidade 
de contratação de pessoal administrativo é 
reduzida comparativamente a outros sistemas de 
telemedicina.

Todos os laudos são automaticamente enviados 
para o ponto remoto que gerou os exames.

Emissão de relatórios gerenciais por cruzamento de 
dados que podem ser exportados em PDF ou XLS 
(Tabela do Excel).

Permite que seu serviço envie mensagens para todos 
ou alguns pontos selecionados, diminuindo custos 
com ligações.

Estatísticas de exames a repetir por Ponto Remoto e 
por motivo. Facilita a tomada de decisões tanto por 
parte da Central quanto dos pontos remotos.

Relatório de pagamento de remuneração por tipo 
de exame e por período.

Atualização automática tanto do software que fica 
no Ponto Central, quanto do software que fica no 
Ponto Remoto, com redução de custos de TI.

Sistema inteligente de controle de fluxo de subida de exames para laudagem e retorno de laudos
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Thundera
Sistema de Telemedicina

Elevando a telemedicina a um novo patamar

 � Administração completa do seu serviço, tudo 
automatizado

 � Saiba com exatidão a quantidade de exames 
“a repetir”por ponto remoto. Revelando quais 
pontos precisam de novo treinamento ou 
manutenção dos aparelhos.

 � Emissão de relatórios gerenciais, estatísticas, 
valores a pagar e a receber

 � Conecte-se a uma ampla rede de geração de 
exames e laudos

 � Receba exames para laudar
 � Conte com o apoio da rede para absorver seu 
fluxo de exames

 � O sistema é capaz de enviar exames e laudos 
de ECG, MAPA e Holter* utilizando apenas 
um software

 � Faça seus laudos de ECG pela web de onde 
estiver (utilizando seu smartphone, tablet, 
notebook ou PC de qualquer fabricante)

 � Segurança, estabilidade e liberdade máxima

Sistema inteligente de upload de exames e download de laudos

Thundera

GESTÃO

INTEGRAÇÃO

MOBILIDADE

FullLight

*Disponível apenas para o Thundera Full
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Nomad 
HOLTER DIGITAL

Clube

O primeiro programa de fidelização em equipamentos médicos

• Equipamentos Backup • Descontos Especiais • Benefícios Exclusivos

Categoria
CINZA

Categoria
AZUL

Categoria
VERMELHA

Número de Gravadores1 02-10 11-20 Acima de 20

Novas Aquisições 5% desconto 10% desconto 15% desconto

Garantia de 2 Anos

1ª Calibração

2ª Calibração2

Cabos extras3 1 2 5

Compra de Cabos 5% desconto 10% desconto 15% desconto

Backup4 1 2 5

Benefícios Estendidos5 R$ 35,00 mensal R$ 30,00 mensal R$ 20,00 mensal

Manutenção Turbo6 10 dias 10 dias 10 dias

1. Gravadores – A aquisição de novos gravadores define a 
categoria na qual o associado estará inserido (cinza, azul ou 
vermelho).

2. Calibração – O equipamento será enviado com a 1ª 
calibração feita e a 2ª virá ao final do primeiro ano de garantia 
(o frete será de responsabilidade do associado).

3. Cabos Extras – Disponibilizados a pedido do associado 
ao longo dos dois anos de garantia (o frete será cortesia da 
Micromed).

4. Backup – O número de gravadores é limitado por categoria. 
Os envios ocorrerão em até 48 horas da abertura do chamado 
técnico (o frete de envio será cortesia da Micromed e o de 
retorno será de responsabilidade do associado).

5. Benefícios Estendidos – Os valores estipulados são 
mensais por equipamento. Todos os direitos dentro do Clube 
permanecem inalterados, exceto cabos extras e Garantia de 
dois anos.

6. Manutenção Turbo – O conserto estará condicionado à 
aprovação do orçamento (os fretes serão de responsabilidade 
do associado).

O CLUBE DO CORAÇÃO                       
  DOS CARDIOLOGISTAS
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 Representante

Rua 3 - Lotes 15/17 - Pólo de Modas - Guará II
71070-503 | Brasilia/DF - Fone/Fax: 61 3304.1221
Vendas: 0800 643.2727 | www.micromed.ind.br


