
Eletrocardiógrafo desenvolvido para 
Telemedicina

O Microtel é um Eletrocardiógrafo portátil que adquire 
até 12 derivações simultâneas com qualidade de 
diagnóstico, armazenando os exames na memória, e 
permitindo transmiti-los para um computador 
remoto. Possibilita a realização de medicina à 
distância, enviando o exame de ECG de um local 
remoto para o hospital, onde um médico especialista 
poderá interpretar o exame mesmo estando longe do 
paciente, reduzindo o tempo para início do 
tratamento.

Rápida aquisição e tranferência
Portátil e compacto, o Microtel é um Eletrocardiógrafo 
de utilização intuitiva. Possui teclado alfanumérico 
que permite a entrada de dados do paciente e display 
de LCD para visualização da curva de ECG e 
informações do exame, do paciente e das 
configurações do equipamento. A transferência para 
um PC pode ser feita de duas maneiras: modo 
analógico, com transmissão via sinal telefônico, ou 
modo digital, com transmissão direta para o 
computador através de cabo USB ou Bluetooth, ou 
por internet via celular.
Os exames são arquivados em formato aberto SCP-
ECG, protocolo padrão para gráficos de ECG, que 
proporciona uma rápida transmissão e pode ser 
convertido para outros formatos, como DICOM e Hl7.

Ferramentas adicionais 
O display de cristal líquido, o teclado alfanumérico 
estendido com teclas dedicadas de acesso rápido 
garantem uma operação rápida e prática na 
realização do exame de ECG no gerenciamento de 
dados.

ECG Digital 
O Microtel combina as características de desempenho 
à versatilidade que compõem a nova geração de 
eletrocardiógrafos da Cardioline®: armazena até 40 
exames em formato digital, permitindo que você os 
transfira para o computador. Com um dos softwares 
multifuncionais Cardioline® você pode visualizar, 
gerenciar, editar os dados e interligar em redes e 
sistemas de Telemedicina.

Microtel

ECG Portátil

Peso: 375 gramas (com bateria)

Dimensões: 211mm x 81mm x 36mm

Fabricante: Medtronic
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3 Especificações Técnicas

Alimentação
Quatro baterias alcalinas AA ou NiMh recarregáveis

Derivações – Canais
7 derivações padrão
12 derivações opcional
Derivações adquiridas simultânea e continuamente

Frequência de amostragem
500 amostras por segundo

Resolução
11 bit

Monitor
Display LCD com gráfico Backlit de cor única – 128x64 pixels ou 
6 linhas de 20 caracteres

Teclado
Teclado funcional e alfanumérico estendido de borracha de 
silicone com 20 botões

Cabo paciente
Cabo de 5 ou 10 vias com proteção contra desfibrilação

Memória de ECG
40 exames no formato digital SCP-ECG com dados do paciente e 
do exame

Sensibilidade (LSB)
5.0 microVolt/bit

Resposta de frequência
0.05 Hz – 150 Hz (-3 dB)

Taxa de variação
> 320 mV/s

Impedância de entrada
> 100 Mohm

Modo comum de rejeição
> 100 dB

Constante de tempo
3.3 segundos

Detecção de saturação
Independente de cada canal

Grau de proteção
Ip20
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Modos de operação
Som: aquisição e armazenamento de 12 derivações de ECG 
por 10 segundos
Digital (Opcional): aquisição e arquivamento de até 40 exames 
de ECG no formato padrão SCP completo com dados do 
paciente

Transmissão de som
Modulação de frequência; carregando 1900 Hz; profundidade 
100 Hz/mV

Protocolo de transmissão de som
12x2.5 / DIIx10: sequência de até 12 derivações transmitidas 
por 2.5 segundos exceto pela transmissão do DII por 10 
segundos;
12x2.5 + DIIx10: sequência de até 12 derivações por 2.5 
segundos com repetição final de transmissão do DII por 10 
segundos;
12x10: sequência de até 12 derivações transmitidas por 10 
segundos

Segurança e normas de conformidade
Classe IIb, tipo CF.
Ref: EN 60601-1:1990, EN 60601-1/A1:1993, EN 60601-1/A2: 
1995, EN 60601-1/A13: 1996, EN 60601-1-1:2001, IEC 
60601-1: 1994, IEC 60601-1-2: 2006, IEC 60601-2-25: 1997;
De acordo com: 93/ 42/ EEC

Opcionais
?Medidas automáticas de ECG: mede automaticamente os 

parâmetros do exame de ECG, amplitude do segmento ST, 
valores de desnível do segmento ST e os ciclos 
representativos relativos às doze derivações.

?HES programa de análise interpretativa: ao final de cada 
registro esse programa realiza uma interpretação do ECG. O 
HES está de acordo com os requisitos das diretrizes IEC 
relativas aos programas de avaliação automática de ECG. 

?Transmissão em Tempo Real - PC ECG: permite transmitir o 
exame de ECG para um PC em tempo real através de 
comunicação sem fio.

?Transmissão digital: Via cabo USB ou Wireless Bluetooth 
Classe 1.

?Record, cube ou Realtel: softwares multifuncionais para 
computador. Através destes programas é possível visualizar 
os exames em um PC, também permite o gerenciamento, 
elaboração de laudos, comparação de exames em tela, 
arquivamento e transferência dos exames em forma digital. 
Para maiores detalhes de cada programa, contate a PROLIFE 
ou um de seus Distribuidores.
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