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ECG

Marcador de eventos

Gravação contínua

Canais

Canais analisados

Inteligência artificial

Transmissão Online

Gravação Offline

Memória

Diário do paciente

Correlação de eventos
do diário paciente

Design confortável
e flexível

Sem fios

Resistente a água

Eco friendly

Base de recarga sem fio

24 horas

Holter Convencional

Externo(Cartão SD)

Papel

Manual

3

1

Pilhas

Até 15 dias

Grava 5min antes e
depois do evento

Marcador de Eventos
(Looper)

Externo(Cartão SD)

App

Manual

1

1

Descartável

Não possui Não possui

até 7 dias
(recarga ilimitada)

3

3

Interna

App

Automático

Bateria
recarregável

Uma nova 
tecnologia 
para auxiliar
médicos, 
técnicos e 
pacientes.



Holter e
Marcador
de Eventos
em um único
dispositivo

Sem fios
Praticidade na instalação
 e comodidade ao paciente.

Cobertura por operadora de saúde
Os exames de Holter 24h tem código TUSS e estão no rol 
da ANS.

Inteligência Artificial
Realiza pré-laudo, agilizando o processo de análise pelos 
técnicos e médicos.

Monitorização longa duração (7 dias)
Com bateria interna, permite realização de exames de 
longa duração.

Captação contínua
Com tecnologia Bluetooth, capta os sinais cardíacos pelo 
dispositivo e transmite pelo celular.



Com o aplicativo, o operador* 
configura o período, o modo 
do exame (Online ou Offline) 
e testa o sinal, dando início ao 
exame.

O sinal ECG é recebido 
pela plataforma de análise 
que processa os dados 
recebidos com o algorítmo 
de inteligência artificial.

Ao término programado do 
exame é gerado relatório com 
pré-laudo por inteligência 
artificial, validado na sequência 
por cardiologista habilitado.

Conheça um pouco mais
da tecnologia Quoretech 
acessando o vídeo, 
apontando a câmera do
seu celular para o QR Code.

O QuoreOne é 
posicionado sobre
o tórax do paciente.
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No modo online, com o QuoreOne 
instalado e configurado, o 
paciente baixa o aplicativo e
conecta para transmitir o sinal.
Durante o exame, pode adicionar 
nota de algum sintoma.

*NOTA: É considerado OPERADOR o profissional que instala o QuoreOne no paciente.

QT-FESTA03

Estudo clínico comparativo do sistema QuoreOne Holter e do sistema 
Holter de mercado sendo conduzido em uma colaboração entre a ARO 
(Academic Research Organization da Sociedade Beneficente Israelita 

Albert Einstein) e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia


