
Eletrocardiógrafo de repouso

Wincardio

01 porta USB pa ra o El etroca rdióg rafo Winca rdio;

N obreak de 600 VA pa ra imp resso ra jato de ti nta ou 
de 1,2 K VA pa ra imp resso ras lase r.

Requisitos mínimos do computador
para utilização do S oftwa re Micromed:

@micromedbiotecnologia

01 eletrocardiógrafo
Wincardio USB

01 cabo de
comunicação USB

01 cabo paciente
10 vias (DB-15)

06 pêras de sucção
com eletrodo precordial

(15 x 110 x 130) mm
(A x L x P)

Telemedicina nativa Micromed
(Comercializado à parte)

Registro - Anvisa

Padrão DICOM (Comercializado à parte)

Garantia do equipamento de 2 anos
3 meses de garantia para os acessórios 

Software Laudo
Interpretativo (Comercializado à parte) 

Tamanho do kit: (140 x 240 x 240) mm | Peso: 1,5Kg01 

Os requisi tos listados acima correspondem à utilização individua l de cada s oftware ou 

equipame nto po r estação. N o caso de utilização de mais de uma solução no mesmo ha rdware, 

entre em contato pa ra recebe r as orie ntações sob re as especifica ções recomendadas.

N ão ga rantimos o funcioname nto no sis tema ope raciona l do IOS. Máquinas virtuais ou 

simulado res do Wind ows podem comp rom eter a per forman ce do s oftware.

Manua l do Usuário e o S oftware Winca rdio disponí veis no si te: ww w.mic romed.ind.br

L P

Informativo técnico
20220707

Sis temas ope racionais: Wind o ws 8.1 ouWind ows 10 P ro/ E nterprise 
32 e 64 bits (Utiliza r some nte Sis temas Ope racionais Genuínos);

Processado r Intel i3, i5 ou i7 – P rocessado res de out ras ma rcas e / ou 
modelos não são homologados pa ra esse s oftware.;

Memória RAM de 4GB ou superior; 
HD de 500GB ou superior;
Resolução mínima: 1024 x 768 po ntos — o sis tema possibilita a 
visualização dos sinais em um úni co moni tor colorido de alta 
resolução;

Micromed®  Todos os direitos reservados
Produtos

  4005-1899

Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise
32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);

Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou
modelos não são homologados para esse software.;

Memória RAM de 4GB ou superior;                       

HD de 500GB ou superior

Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a
visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta
resolução;

01 porta USB para o Eletrocardiógrafo Wincardio;

Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou
de 1,2 KVA para impressoras laser.

Os requisitos listados acima correspondem à utilização individual de 
cada software ou
equipamento por estação. No caso de utilização de mais de uma 
solução no mesmo hardware,
entre em contato para receber as orientações sobre as 
especificações recomendadas.
Não garantimos o funcionamento no sistema operacional do IOS. 
Máquinas virtuais ou
simuladores do Windows podem comprometer a performance do 
software.
Manual do Usuário e o Software Wincardio disponíveis no site:
www.micromed.ind.br

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed:

Eletrocardiógrafo digital de 12 derivações simultâneas para

realização de exame de repouso, com filtros que garantem maior

qualidade do traçado. Seu software possui detecção automática

do eletrocardiógrafo, guia de sintomas e comorbidades na

anamnese. Possibilita o registro e arquivamento dos exames e a

impressão do laudo na mesma página do registro, tornando o

atendimento personalizado, rápido e de maior qualidade.

Seu Kit Wincardio contém:

01 cabo de
comunicação USB

04 cardioclips

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020
*imagens meramente ilustrativas*


