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MEDİKAL DÜZEYDE
YAŞAMSAL BELİRTİLERİN İZLENMESİ
●
●
●
●

Uzun dönem
Devamlı
Aritmi tespiti
Kronik bakım yönetimi

Hepsi Bir Arada
Özellik
Nabız (PR)
Kalp atış hızı (HR)
EKG
A-Fib tespiti

* Tüm ek özellikler yazılım güncellemesine dayalıdır * Harici BLE cihazı kullanma

Metod
Devamlı
Spot
Spot
Devamlı

HRV Kalp atış hızı değişkenliği

Devamlı

Solunum hızı (RR)

Devamlı

SpO2 Oksijen satürasyonu

Spot

Skala *

Spot

Glukoz *
Kan basıncı holteri *

Spot
Aralıklı

Fiziksel aktivite takibi

Devamlı

Uyku kalitesini izleme

Devamlı

Taşikardi tespiti (Taşi)

Devamlı

Bradikardi tespiti (Bradi)

Devamlı

Durma tespiti (Durma)

Devamlı

Vücut ısısı

Spot

Stres seviyesini izleme

Devamlı

Uyku apnesi tespiti *

Devamlı

Kan basıncı ölçümü

Spot

KOAH bozulma tespiti *

Devamlı

CHF bozulma tespiti *

Devamlı

CS System 3 CS System 4 CS System 5 CS System 6 CS System 7 CS System 8

Devamlı ve uzun dönem
izleme için medikal sınıf saat
İzleme: Kolluksuz hipertansiyon ve hipotansiyon, akciğer hastalığı, aritmiler
(A-Fib, Taşikardi, Bradikardi ve Durma), uyku kalitesi ve stres seviyesi.
Tespit:

Kronik hastalarda erken bozulma (KOAH, CHF, Hipertansiyon),
uyku apnesi.

Önlem: Hastaların kötüleşmesi, kabuller ve geri kabuller.

Hasta izleme portalı

Kullanıcı Mobil Uygulama

●

Uzaktan medikal durum izleme

●

Tıbbi koşullar panosu

●

Gerçek zamanlı veri akışı

●

Gerçek zamanlı veri görüntüleme ve paylaşma

●

Yaşamsal belirtiler ve EKG

●

Olay raporları oluşturma ve paylaşma

●

Hasta ölçüm geçmişi

●

Ek açıklamalar raporlama

●

Kişiselleştirilmiş hasta eşikleri

●

Kişiselleştirilmiş izleme panosu görünümü

●

EMR/EHR ve üçüncü taraf uygulamalara bağlantı

Raporlar

Hitap Bölümleri
TÜKETİCİ
Hayati belirtilerin izlenmesi, gönül rahatlığı,
hayat kurtarma
SİGORTALAR
Maliyet azaltıcı, inme vakaları ve ölüm oranı
azaltıcı, rakiplere karşı üstünlük
İZLEME MERKEZLERİ
Hepsi bir arada, rahat, gerçek zamanlı veri,
uygun maliyetli izleme aracı

Aylık Rapor
●

Aylık yaşamsal belirtilerin günlük ölçümü.

●

EKG kayıtları dahil aritmi durumları.

●

Günlük uyku analizi.

●

Ek notlar bölümü.

●

İlaç alma durumu.

Olay Raporu

Özel tıbbi durum ve ölçümlerin hekimle paylaşılmasına
izin verir.

HASTANELER
Hepsi bir arada kablosuz izleme, hasta hareket
serbestliği, hemşirenin iş yükünü azaltıcı, EMR’a bağlantı
DESTEKLİ YAŞAM
Huzur, fiziksel aktivite takibi,
merkezi izleme
SAĞLIK KURULUŞLARI
Bozulma önleyici, tasarruflu, rehabilitasyon
izleme, EMR’a bağlantı
EVDE BAKIM
Rahat kullanım için hepsi bir arada tıbbi izleme
cihazı, hareketlilik sağlar ve maliyeti azaltır
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