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TILT-TEST –  
Módulo MTT
Finalmente no mercado uma solução 
simples, rápida e confiável para a realização 
e análise do exame de Tilt-Test.

A partir do ECG captado pelo eletrocardió-
grafo e dos valores de pressão, medidos por 
monitor de pressão arterial compatível**:

 � Possibilita a visualização e gravação 
contínua do ECG em 12 derivações e 
do valor da FC.

 � Adquire automaticamente os valores 
medidos pelo monitor de pressão arte-
rial compatível.

 � Mostra a evolução gráfica dos valores 
de FC, PAS e PAD durante o teste.

 � Identifica no gráfico as mudanças de 
fase, horizontal, inclinada, Trende-
lenburg e sensibilização.

 � Permite a anotação de sintomas, minu-
to a minuto.

 � Imprime relatório final com a logo-
marca da instituição, com espaço para 
anotações e o Laudo.

Compatível com os eletrocardiógrafos 
ECGPC* e C30+*.

Número de registro na 
ANVISA: 10265690018

Software

* ECGPC modelo ‘branco’ a partir de 2015 e C30+ adquirido a partir de 2016.
** Consulte a TEB para lista de dispositivos compatíveis.
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Variabilidade da FC – 
MAV
O MAV oferece uma solução simples, 
rápida e confiável para a análise da 
Variabilidade da Frequência Cardíaca.

A partir de 5 minutos de gravação de ECG 
utilizáveis (mínimo de 5 minutos, sem limi-
te de duração máxima):

 � É possível editar o tempo da gravação 
que será utilizado, e excluir intervalos 
RR individualmente (inclusive visualizan-
do o traçado de ECG de cada intervalo);

 � Resultados exportáveis para Excel, faci-
litando consolidação com outros dados;

 � Gravação feita com 1.200 amostras/

seg/canal, 12 bits, resolução 3,9µ ga-
rantindo resultados mais precisos.

 � Gravação realizada em ambiente con-
trolado permite melhores resultados.

Compatível com os eletrocardiógrafos 
ECGPC* e C30+*.

Software

Número de registro na ANVISA: 
10265690018

* ECGPC modelo branco e C30+ adquirido a partir de 2016.
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Vetorcardiograma – 
MVT
Mantendo a tradição de pioneirismo 
em desenvolvimento de tecnologia 
médica no Brasil, a TEB apresenta 
o módulo de Vetorcardiograma.

A partir de um registro convencional de 
ECG de 12 derivações, utilizando os proces-
sos de Korz ou da matriz inversa de Dower:

 � Oferece a visualização do Vetorcardio-
grama na forma clássica ou em 3D

 � Produz os registros do Vetorcardiogra-
ma na forma clássica ou na forma de 
Eletrovetorcardiograma

 � Apresenta as visualizações e produz 
os registros do Vetorcardiograma e 
do Eletrovetorcardiograma a partir do 
mesmo procedimento de registro do 
ECG comum.

 � Os resultados podem ser obtidos no 
momento do exame ou posteriormen-
te a partir dos arquivos.

Compatível com os ele-
trocardiógrafos ECGPC* 
e C30+*.

Número de registro na 
ANVISA: 10265690018

Software

* ECGPC modelo branco e C30+ adquirido a partir de 2016.


