
HOLTER
Walk400h

Holter de alta tecnologia e fácil de usar

O Walk400h é um gravador de ECG holter de nova geração 
que permite gravar até 48 horas, com uma taxa de 
amostragem de até 1000 amostras/ segundo e até 7 dias, 
com uma taxa de 250 amostras por segundo.

É possível escolher o número de canais a serem gravados 
usando um cabo de 5 ou 10 vias. O dispositivo reconhece 
automaticamente o cabo inserido e, consequentemente, 
seleciona o tipo de gravação. Através do software, também 
é possível selecionar a taxa de amostragem a ser usada pelo 
dispositivo durante a gravação. O Walk400h oferece ao 
operador a opção de gravar uma mensagem de voz de 20s 
durante a preparação do exame.

A interface do usuário é simples e intuitiva. Uma tela 
colorida TFT de 2,2” mostra até 6 canais simultaneamente, 
permitindo que o médico verifique a boa qualidade do sinal 
antes de iniciar a gravação. 

Um joystick de 4 direções permite navegar facilmente no 
menu e configurar o dispositivo. Dois LEDs, um verde e um 
azul, fornecem indicações sobre o status da bateria e do 
dispositivo, enquanto um sinal sonoro indica erros.

O gravador vem com um design compacto em termos de 
peso e dimensões para garantir que o aparelho seja 
confortável de usar. Os dados gravados podem ser baixados 
e analisados   através dos softwares CubeHolter e 
CubeHolterWeb. Os dados são transferidos através de um 
cabo USB.

O Walk400h é alimentado por uma única pilha tipo AA, 
garantindo o fácil preparo e início do exame e reduzindo 
custos de funcionamento e operacional.

Modelo: Walk400h
Tela: TFT 2.2” colorida
Peso: 90g
Dimensões: 9,6 x 6,5 x 2cm
Conexão: USB
Alimentação: 1 x AA

Cardiologia

Equipamento                                                               fabricado no Brasil.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS     REGISTRO ANVISA: 10394539003 

ECG (derivações)

Cabo de paciente

CMRR

Impedância de entrada DC

Recursos do conversor A/D

Taxa de amostragem do sinal de entrada

Resolução do conversor A/D

Resolução de sinal para análise e armazenamento

Faixa dinâmica

Largura de banda do ECG

Filtros

3 e 12 Derivações

5 vias - 3 canais unipolares

10 vias - 6 canais/ 12 derivações (ECG padrão)

>85 dB

> 60MOhm

24 bits, 96000 amostras/segundo/canal

Selecionável: 250, 500, 1000 amostras/segundo/canal

<1 �V/LSB

2.5uV

+/- 400 mV

Desempenhos equivalentes a 0,05 - 300 Hz (a 1000 a/s/c)

Filtro passa-alto de diagnóstico digital de fase linear (compatível com IEC 
60601-2-25 2ª ed.)

Detecção de hardware acoplada ao filtro de convolução digital em 
conformidade com 60601-2-47 201.12.4.4.109

Não presente

Identificação automática do cabo do paciente usado

Independente para cada derivação

500/1000 amostras/segundo/canal: 48 horas

250 amostras/segundo/canal: 7 dias.

Cartão MicroSD interno 16 GB

Cabo USB 2.0

Cardioline CubeHolter, CubeHolterWeb e WebUploader

1 pilha tipo AA

Alcalina (2500 mAh): mais de 48h de gravação (cabo de 10 vias,  1000 Hz)

Lítio (3000mAh): 7 dias de gravação (cabo de 10 vias)

Possibilidade de substituir a bateria sem interromper a gravação.

TFT 2.2” colorida exibindo até 6 derivações, resolução: 240 x 320

1 multifuncional - joystick (4 direções + botão central)

Verde indicação do status da bateria.

Azul indicação do status do dispositivo.

Sinal sonoro para indicar algum erro.

Gravador de voz para comentários enquanto prepara o paciente.

Tipo de gravação: 250-500-1000 Hz

IP 4X

IP 42 com capa protetora

Classe IIa

EN 60601-2-47

BPF
RDC 16:2013

Detecção de marcapasso

Proteção contra desfibrilação

Reconhecimento do cabo do paciente

Detecção do eletrodo solto

Duração máxima de gravação

Memória interna

Transferência de dados

Compatibilidade

Fonte de alimentação

Duração

Tela

Botões

LED

Alarme

Gravador de voz

Configurações

Proteção contra entrada acidental de água 

Classe

Padrão

Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800
37561-130 - Desm. Murilo Gattini 
Pouso Alegre - MG - Brasil 

Comercial: (11) 5081-7190 / (11) 5539-0746

www.prolife.com.br
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