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Micro Holter

(A 48 x L 29 x P 12 mm)

Dimensões do kit: (9L x 17C x 3,5A cm) | Peso: 0,100 kg

O Micro Holter Micromed é o menor gravador de holter da categoria, desenvolvido 
com a mais avançada tecnologia em monitoramento cardíaco. 

Quando se trata de usabilidade e conforto, o tamanho realmente importa, e este 
equipamento foi cuidadosamente planejado com um design compacto e versátil, 
extremamente leve, pesando apenas 18g.

Com até três canais de ECG, o Micro Holter é a prova d’água (IP67) e sua tecnologia 
garante alta precisão e exames mais confiáveis, além de possuir diferenciais únicos 
que oferecem muito mais praticidade e conforto na rotina dos pacientes.

01 Micro Holter 01 Cabo USB

▪ 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 (mínima de 4 GB);

▪ 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;

▪ Estabilizador ou Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 
1,2 KVA para impressoras laser;

▪ Portas USB: 1 porta para o cabo de conexão do gravador Micro Holter.

Os requisitos listados garantem o pleno funcionamento do software. No caso de utilização de 
outros softwares ou soluções no mesmo hardware, entre em contato para receber as 
orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional IOS. Máquinas virtuais ou 
simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

Manual do Usuário e o Software do Micro Holter disponíveis no site: 
www.micromed.health

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed

A prova d’água | Proteção IP67
Resiste até 30 minutos submerso na água em profundidade de até 1m

Leve e compacto
Peso 18g

Bateria interna recarregável de longa duração
Sua bateria possui duração superior a 4 dias e dispensa uso de pilhas 
ou baterias externas (1h30 para 100% de carga)

Memória interna
Dispensa o uso de cartão de memória

Função Autoskin
Início de gravação automática ao detectar batimento cardíaco

Botão de eventos 
Para sinalização de sintomas

Integração com os softwares Micromed e 
Protocolo DICOM
Analisador de Holter Nomad, Nomad Plus e Telemedicina Micromed

Gravação em 3 canais por até 72h

Acessórios opcionais
Base de carga individual

Certificado pela ANVISA
Registro 10307279001

Use sempre acessórios originais. A utilização de acessórios paralelos pode comprometer o diagnóstico, vida útil do equipamento e ocasionar danos aos pacientes.

A evolução que cabe na palma da sua mão

Botão de eventos 
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Seu Kit Micro Holter contém:

01 Cabo Paciente (05 vias)
Elimina o uso de cintos e cases de suporte e possui design 

funcional que oferece maior mobilidade e conforto 


