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O WinCardio é composto por um eletrocardiógrafo USB em 12 derivações simultâneas, software 

compatível com Windows XP, Vista (32 bits), Windows 7 (32 bits) e filtros digitais que garantem maior 

qualidade para o traçado. Esse equipamento permite a realização computadorizada de 

eletrocardiogramas, assim como sua monitoração, registro e arquivamento. Com isso, o médico pode 

gerenciar de forma completa as informações sobre seus pacientes, tornando o atendimento 

personalizado, rápido e de grande qualidade.

A falta de tempo, causada pelo aumento da demanda dos serviços cardiológicos, tende a distanciar o 

médico do acompanhamento personalizado de seus pacientes. Juntando-se a isso o fato de muitos 

pacientes não terem cuidado com seus exames, o atendimento torna-se mais demorado, oneroso e 

impessoal.

Por isso, a Micromed desenvolveu mais uma solução tecnológica para ajudar a medicina na sua evolução. 

Trata-se do WinCardio, uma avançada ferramenta para a cardiologia, mais precisamente, para a 

eletrocardiografia digital.

Apresentação

ECG Digital

TelemedicinaLife Card
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Benefícios
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ECG USB em 12 Derivações simultâneas;

Trabalha em Tempo Real;

Software totalmente elaborado para trabalhar com o Windows XP, Vista e Windows 7;

Eletro externo ao micro. O sinal eletrocardiográfico é passado para o micro através da 

porta USB do micro;

Completamente compatível com Redes locais que estejam funcionando com o

Windows XP, Vista e Windows 7;

1 ano de Garantia;

Medidas em tela;

Emissão do Life Card - Identidade Cardíaca;

Salvamento dos exames em padrões compatíveis com a Internet;

Filtros Digitais: 60 Hz, Variação da linha de Base e Muscular;

Proteção contra descarga de desfibriladores;

Alimentação via USB;

Possibilita a gravação do canal de ritmo. Ao final o médico pode escolher tiras para 

impressão ou mesmo imprimir todo o ritmo;

Possibilidade de exportação de eletros completos no formato de figuras, que podem ser 

agregadas a outros softwares (p. ex: Word, Powerpoint, softwares de consultório que 

importem);

Os eletros podem ser vistos e impressos de qualquer micro que estiver em uma rede e 

que possua Windows XP, Vista e Windows 7 e o programa do Wincardio instalados;

Imprime o eletro utilizando qualquer impressora compatível com Windows XP, Vista e 

Windows 7;

Impressão de traçados e laudos coloridos (desde que a impressora seja colorida) ou 

preto e branco;

Rápida emissão do laudo através de um exclusivo e poderoso sistema de banco de 

frases.

Com um clique do mouse seu laudo está pronto;

O Logotipo de sua clínica pode ser facilmente colocado nos laudos e nos traçados 

emitidos pelo Wincardio;

Exclusivo sistema de laudo rápido. O laudo sai impresso na mesma página do traçado;

Permite a exportação dos arquivos no padrão XML aberto.



Telemedicina

O ECG pode ser exportado para um 

arquivo (tipicamente com 51 kbytes) e este

arquivo pode ser enviado por Internet para 

qualquer outro médico que possua o 

Wincardio.

Caso o eletro tenha que ser enviado para o

exterior ou para outro local, sem o 

Wincardio, o ECG pode ser exportado em 

formato imagem (bitmap .BMP).

Uma das mais importantes 
funções do Wincardio 
é a capacidade de preparar
ECGs para serem transmitidos 
por telemedicina. 
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O ECG Digital

Realizando Exames

A Função Mini-Holter

Executando Medidas

Emitindo Laudos

Imprimindo e Armazenando Exames

A realização de exames no Wincardio é muito simples. Após conectar os eletrodos no paciente, inicia-se. O software mostra 
inicialmente o sinal cardíaco do paciente na tela. Para que o registro do exame seja feito e localizado posteriormente, é preciso 
que o médico insira as informações do paciente na tela de anamnese. Logo após, o exame pode ser impresso com todos os 
dados da pessoa. 

Caso haja mais de um exame, o médico pode escolher qual registro deseja imprimir. Em seguida, ele deve escrever o laudo 
utilizando o próprio software e salvar o registro.

Uma das mais importantes funções do Wincardio é permitir a gravação contínua de uma das derivações do eletrocardiograma. 
Caso o cardiologista deseje investigar uma arritmia em seu paciente, é possível gravar um trecho de DII, por exemplo.
Ao final da gravação, o cardiologista poderá visualizar o full-disclosure do traçado, selecionar e imprimir o canal de ritmo inteiro 
ou partes dele. 

O Wincardio permite a realização das mais importantes medidas no ECG: 

• Amplitude de P; • Duração de P; • QT;
• Segmento de ST; • PR; • QTC;
• Amplitude de R; • R-P; • QRS.

Selecionando qualquer derivação e utilizando o zoom, se necessário, pode proceder as medidas.

O Wincardio permite dois tipos de laudo: resumido e completo.

Laudo Resumido nesta modalidade o laudo é emitido na mesma página do ECG. Esta é a opção mais indicada para eletros 
simples. 

Laudo Completo : o  Wincardio permite a emissão do laudo completo, fornecido em uma única página.

Para agilizar a emissão de laudos, o sistema conta com uma poderosa biblioteca de frases. 

Um dos maiores benefícios do ECG Digital é a possibilidade de armazenar no computador todos os eletros de um paciente. 
Esse fato permite a comparação de ECGs feitos em diferentes épocas. A impressão é feita em papel comum, podendo ser 
utilizada qualquer impressora compatível com Windows 98, 2000, XP e Vista. Se o cardiologista preferir, a impressão do eletro 
poder ser colorida. 

O Wincardio vem equipado com um eletrocardiógrafo de doze
derivações simultâneas que possui pré-amplificadores isolados do computador.
Esse aparelho possui ganhos selecionáveis entre 5mm/mV, 10mm/mV e 20mm/mV. Os sinais são exibidos em 25mm/s ou 50 mm/s. O
sistema possui ainda um sofisticado sistema de filtros digitais, utilizados na eliminação de tremores musculares, variações da linha de base e
influências da rede de alimentação de 50 ou 60 Hz, trazendo o mínimo de distorção dos sinais e garantindo um traçado limpo e fiel, 
mesmo com presença de ruído.

Digitalização do sinal a 600 amostras por segundo por canal (600 hz), em 12 bits de resolução.
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O Life Card é um cartão que contém as informações da identidade cardíaca dos 

pacientes, inclusive com um batimento completo de cada derivação e um canal de 

ritmo. Por meio da utilização dessa ferramenta, qualquer pessoa pode ter acesso a 

essas informações no caso de uma emergência.

Além disso, o Life Card é um instrumento de fácil manipulação e transporte, devido às 

suas dimensões (as mesmas de um cartão de CPF), oferecendo mais segurança e 

conforto para seu paciente. 

O Life Card

Identidade Cardíaca de fácil manipulação e transporte
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O Wincardio necessita de um micro, notebook ou netbook que tenha Windows XP, Vista (32 bits) ou 

Windows 7 (32 bits) instalado, para rodar.

Para imprimir os exames é necessário qualquer impressora compatível com o Windows. Caso a 

impressora seja colorida, o traçado do exame também poderá ser colorido. O Wincardio funciona 

também em notebooks que tenham Windows XP, Vista ou Wondows 7 instalados.

O Wincardio não necessita de configurações avançadas para rodar. Um simples netbook consegue 

executá-lo perfeitamente, dando assim uma imensa portabilidade e mobilidade ao ECG.

Sistema

Requisitos mínimos para rodar o Wincardio
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Telas do Sistema
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Telas do Sistema
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Perguntas Mais Frequentes

Existe alguma vantagem em usar o ECG via computador sobre o ECG convencional? 

Existe alguma diferença no traçado entre o ECG computadorizado e o convencional? 

O Wincardio é compatível com o software usado no meu consultório? 

No meu consultório, o local em que faço o ECG é longe de onde fica o computador, preciso comprar 

outro micro? 

O Wincardio funciona com qualquer micro e qualquer impressora? 

Posso usar o Wincardio junto com a minha rede local? 

Posso gravar o ECG por um tempo maior como se fosse um Holter? 

Posso enviar o ECG via modem ou pela Internet? 

Para o uso em 

consultório quase sempre é mais vantajoso usar o ECG digital, no caso, o Wincardio. Com o programa, o médico 

pode gerenciar e conhecer o ECG do paciente de maneira mais rápida e simples. Usando um ECG convencional é 

necessário arquivar os eletrocardiogramas em papel, o que normalmente ocupa muito espaço e aumenta o 

tempo na consulta. No ECG computadorizado, o médico acessa imediatamente os eletros salvos, possibilitando 

um atendimento de melhor qualidade;

Sim. No ECG 

computadorizado se consegue um traçado melhor, pois o computador permite o uso de filtros digitais que 

eliminam a variação da linha de base do ruído  de 60Hz e muscular;

Desde que o seu software tenha a 

capacidade de importar imagens usando o formato GIF, JPG ou BMP, e quase todos os softwares permitem isso, 

você poderá inserir no programa a ficha do paciente com o respectivo ECG. 

Não necessariamente. O Wincardio trabalha com um cabo USB de até 4 metros. O único

inconveniente disto é que, após colocar os eletrodos, será necessário andar até o micro para fazer o registro;

Pentium IV, ou maior, que tenha

Windows XP, Vista ou Windows 7 instalado, pode rodar o Wincardio. Qualquer impressora compatível com

Windows pode ser usado no sistema. Se a impressora for colorida o traçado também poderá ser colorido. O

Wincardio funciona também em notebooks; 

Pode, desde que sua rede seja compatível com o 

Windows. Nesse caso, você poderá ver eletros já salvos de qualquer terminal da sua clínica e, inclusive, emitir 

laudos deste ponto também. Observe que não é possível ver o eletro enquanto ele estiver sendo feito, somente 

arquivos já gravados;

Você pode gravar o ECG por quanto 

tempo couber no seu micro. Isso é muito útil para ver arritmias em exames de curta duração;

O Wincardio já exporta o ECG em um formato compatível 

com a Internet e com transmissão via modem. 
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A FAZ PARTE DO  DA CARDIOLOGIAMICROMED DNA

Ergo PC

ELITE
 Ergo PC

Holter

Rua 3 • Lotes 15/17
Pólo de Modas • Guará II  • 71070-503 
Brasilia / DF / Brasil
E-mail: micromed@micromed.ind.br 

(61) 3 3 0 4 - 1 2 2 1

http://www.micromed.ind.br
http://www.digitalcom-rs.com.br
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