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Sistema de pressão arterial ambulatorial



Vantagem clínica
Os resultados rápidos e precisos do sistema de MAPA 
da Spacelabs permitem ajustar o tratamento dos seus 
pacientes e avaliar melhor seus riscos cardiovasculares. 
Sua confiabilidade o tornou o monitor MAPA número 
1 do mundo, preferido tanto por médicos como 
por pacientes. Usado em conjunto com o Sentinel, 
permite que os resultados sejam compartilhados com 
os sistemas de informações hospitalares através da 
interface HL7 e DICOM.

Inovação
Nosso algoritmo oscilométrico patenteado foi 
comprovado em mais de 20 anos de uso em pacientes 
pediátricos, adolescentes, adultos e idosos em uma 
variedade de distúrbios. 
Sua precisão foi validada por organizações oficiais* 
nos EUA, Reino Unido, França e Alemanha. 
Pesquisadores selecionaram os monitores MAPA da 
Spacelabs Healthcare em mais de 500 estudos clínicos, 
incluindo para as análises dos pontos de referência 
nos ensaios DASH, SYST-Eur e AASK**.
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Valor
Até cerca de 35% dos pacientes identificados como 
hipertensos nas medições em consultório podem, na 
verdade, ser normotensos. Quando o monitoramento 
MAPA identificar os pacientes com hipertensão do 
jaleco branco, você poderá poupá-los dos custos e 
efeitos colaterais dos medicamentos anti-hipertensivos 
que podem não ser necessários. Melhorar a precisão do 
diagnóstico pode economizar milhões em todo o setor 
de cuidados com a saúde.

Simplicidade
Os pacientes gostam especialmente do design compacto 
do monitor, do peso leve e da operação silenciosa, por 
isso, é mais provável que eles sigam as instruções e os 
conselhos do técnico. O médico receberá os resultados 
necessários para concluir a sua avaliação de teste. 
O Ultralite™ 90217A é pequeno o suficiente para caber 
em um bolso de camisa. Escolha entre 5 tamanhos de 
manguitos que variam de infantil (12–20 cm) a adulto 
extragrande (38–50 cm) para um máximo de precisão 
e conforto.

*  EUA — Association for the Advancement of Medical Instrumentation (Associação para o Avanço da Instrumentação Médica — AAMI)  
Reino Unido — British Hypertension Society (Sociedade Britânica de Hipertensão), França — Normas de homologação, Alemanha — PTB, GDT

**  DASH — Dietary Approaches to Stop Hypertension (Abordagens Dietéticas para Parar a Hipertensão)  
SYST-Eur — Systolic Hypertension in Europe (Hipertensão Sistólica na Europa)  
AASK — African American Study of Kidney Disease and Hypertension (Estudo da doença renal e hipertensão arterial em afro-americanos)
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Quais dos seus pacientes podem se beneficiar 
com a PA ambulatorial?
De acordo com as diretrizes JNC VII, o monitoramento 
ambulatorial de PA (MAPA) é “garantido” para pacientes 
com hipertensão do “jaleco branco” — 20% a 35% dos 
pacientes hipertensos em seu consultório podem ser 
normotensos em casa.

As JNC VII também sugerem que o MAPA auxilia na 
avaliação de pacientes que:

• não estão respondendo à terapia 
anti-hipertensiva;

• estão tomando medicação anti-hipertensiva e 
estão tendo sintomas de hipotensão;

• estão tendo hipertensão episódica;
• estão tendo disfunção autônoma.

O MAPA é uma ferramenta comprovada e confiável:
• Os dados do MAPA correlacionam melhor 

do que as medições de consultório com lesões 
no órgão-alvo. 

• O MAPA ilustra a extensão da redução da PA 
durante o sono; aqueles cuja PA não diminui 
à noite estão sob maior risco de eventos 
cardiovasculares.

• Estudos recentes sugerem que os dados do 
MAPA refletem com mais precisão a PA real de 
um paciente do que as medições de PA casuais 
ou no consultório.

• A disponibilidade de dados do MAPA melhora 
a capacidade do médico de prever o risco 
cardiovascular.

• 1 tamanho infantil, 4 tamanhos para 
adultos — pequeno, normal, grande, 
extragrande

• O manguito pode ser usado sobre 
uma camisa ou uma blusa fina

• Pode ser facilmente removido e 
substituído para vestir e tomar banho

Variedade de manguitos 
assegura a 
precisão

Monitor Ultralite™ 
90217A
• Pequeno — 

aproximadamente 2,5 × 10 × 7 cm

• Pesa apenas 255 g, incluindo 
3 pilhas AA

Monitores e acessórios de MAPA
Sistema de gerenciamento 
de relatórios  
do MAPA

• (Estação de trabalho 
autônoma ou solução em rede) 

• Programe, recupere, exiba, edite e 
imprima dados do MAPA de qualquer 
PC em rede em seu site usando 
gravadores MAPA da Spacelabs
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