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 X Derivação CM5 real através 
de um 11º eletrodo no 
manúbrio  

 X Faixa dinâmica:  -340 mV a 
+ 340 mV

 X Resolução:  18 bits,  2.6 µV  

 X Taxa de amostragem: 600 
amostras/s com amostragem 
simultânea de todos os 
canais

 X Razão de rejeição em modo 
comum: > 100dB @ 60Hz

 X Faixa de frequência : 0.05 Hz 
a 150 Hz

 X Cabo de paciente com 10 ou 
11 vias de 

Características Técnicas

Em um único laudo, o ErgoPC Elite Air contempla  
todas as informações necessárias ao exame.
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 X Cabo de paciente com 10 
ou 11 vias de baixíssimo 
ruído com blindagem contra 
interferências eletromagnéticas 
e artefatos de movimento;

 X Cabo confeccionado em TPU 
(poliuretano), garantindo 
excelentes durabilidade e 
flexibilidade;

 X O cabo de paciente da linha 
Air não possui cabo tronco, ou 
seja, as vias que se fixam aos 
eletrodos partem diretamente 
do eletrocardiógrafo, 
garantindo leveza e 
praticidade;

 X Conector do cabo de 
paciente com conexão e 

desconexão rápida, resistente 
100.000 ciclos de conexão e 
desconexão, equivalente a 9 
anos de uso, a um ritmo de 
20 ciclos de desconexão e 
conexão por dia.

Características Técnicas

O ErgoPC Elite Air aboliu o pesado e longo cabo de paciente
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 X Bluetooth® Classe II

 X Distância máxima entre o 
eletrocardiógrafo e o receptor 
de até 10 metros

 X Bateria interna recarregável de 
Litio-Íon, de 1100 mAh

 X Tempo de operação a partir de 
uma recarga total da bateria: 
10 horas

 X Recarga sem fios através do 
acoplamento magnético à 
base de carga MEWD-100 ou 

através de cabo micro-usb, 
utilizando a conexão do cabo 
de paciente.

Características Técnicas

 Elimina a necessidade do gerenciamento  
de baterias recarregáveis externas
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Normas aplicáveis:

 X ABNT NBR IEC 60601-1:2010

 X ABNT NBR IEC 60601-1-
2:2010

 X ABNT NBR IEC 60601-2-
25:2011

 X Resolução No 506, Resolução 
No 442, Resolução No 529 - 

 X Categoria: II

 X Serviço/Aplicação: 
Radiocomunicação de 
Radiação Restrita

Características Técnicas

Os eletrocardiógrafos da linha Air são realmente portáteis,  
podendo ser carregados em uma pasta ou bolsa.
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Com relação à operação 
sem fios:

 X Contribui de forma decisiva 
para um exame de melhor 
qualidade de sinal

 X Elimina-se o pesado e longo 
cabo de paciente, sendo 
substituído por um conjunto 
muito mais leve.

 X Propicia liberdade de 
movimentação ao paciente, 
ao médico e aos auxiliares

 X Contribui fortemente para 
um ambiente de exame mais 
confortável para o paciente e 
para o médico

 X Faz com que seja possível a 

montagem dos eletrodos e do 
cabo no paciente em uma sala 
diferente da sala de exame, o 
que leva à uma economia de 
tempo de exame

 X Faz com que a distância entre 
o computador e à maca ou 
à esteira não fique restrito 
ao comprimento do cabo de 
paciente

 X Torna os eletrocardiógrafos da 
linha Air realmente portáteis, 
podendo ser carregados em 
uma pasta ou bolsa

Com relação à recarga  
sem fios da bateria:

 X Elimina a necessidade de 

conexão e desconexão de 
cabos ao eletrocardiógrafo 
para recarga da bateria

 X Elimina a necessidade do 
gerenciamento de baterias 
recarregáveis externas, que 
poderia levar a uma falha 
na bateria durante o dia de 
exame ou mesmo durante a 
execução de um exame

Com relação ao design 
diferenciado

 X Contribui para um ambiente 
mais humanizado e avançado 
tecnologicamente, agregando 
valor ao exame

Benefícios
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 Representante

Central de Relacionamento

Vendas 0800.643.2727

Soluções Corporativas 
61 8177.0369 | 61 9312.2739

Equipamentos Médicos 
61 8177.0363 | 61 8177.0365 | 61 8106.0118
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