Ofereça ECG com
baixo custo e agilidade
A demanda por exames de ECG é crescente e manter um cardiologista de plantão
em todas as suas unidades de saúde não é fácil. Para você atender a população com
agilidade, a Ventrix desenvolveu uma solução completa e de baixo custo – o Cardiofit.
◆◆ Acesso rápido e seguro a
exames e laudos realizados
por médicos cardiologistas
◆◆ Os exames podem ser feitos por
técnicos, enfermeiros e médicos
de qualquer local
◆◆ Serviço de emissão de laudos
disponível 24 horas por dia,
7 dias por semana

◆◆ Único equipamento do mercado que
realiza também testes ergométricos
◆◆ Portátil, pequeno e leve, facilitando
a utilização em qualquer local
◆◆ Envio imediato de equipamento
backup em caso de defeito
◆◆ Sem investimento inicial –
o equipamento é fornecido
em comodato

A Ventrix é a única empresa do mercado
que fornece este serviço e fabrica um
equipamento tão completo, certificado
pelo INMETRO e com registro na ANVISA.

Ao nosso lado, fica muito
mais fácil cuidar da saúde
da população da sua cidade.

Sistema de ECG e Teste Ergométrico* Digital com
transmissão automática de exames e laudos pela internet
Nossos serviços contam com
benefícios especiais:
◆◆ comunicação e alimentação
do sistema via USB
◆◆ imune a interferências e sem
necessidade de rede elétrica

Cardiofit Exame
*3, 12 ou 13 derivações simultâneas

Realize o exame
em qualquer local

◆◆ até 13 derivações simultâneas
◆◆ pagamento em função dos
exames realizados
◆◆ primeiro pagamento somente
30 dias após o contrato
◆◆ possibilidade de realização de exames
sem necessidade de tricotomia

Envie o exame de
forma rápida e
segura pela internet

◆◆ equipamento nacional, com
garantia vitalícia

Cardiofit Consulta
Cardiofit Laudo
Nossos médicos especialistas
elaboram o laudo à distância

Receba o laudo personalizado
e envie para seu cliente

Para mais informações, entre em contato:
(11) 2690-4531
e-mail: comercial@ventrix.com.br
Skype: comercial.ventrix
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