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ניטור מדדים חיוניים
ברמה רפואית

ניטור רציף וארוך-טווח  ●

זיהוי הפרעות קצב לב  ●

מדידת א.ק.ג  ●

ניהול מחלות כרוניות  ●
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פתרונות מותאמים דו"חות רפואיים
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זיהוי הידרדרות COPD (מחלת ריאות חסימתית כרונית) **
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** שימוש במכשיר BLE חיצוני (מכשיר בלוטות' בעל פליטת אנרגיה נמוכה)* מבוססות על עדכוני תוכנה

דו"חות רפואייםאפליקציית מובייל למשתמשפורטל מעקב למטופל ולמטפל
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** שימוש במכשיר BLE חיצוני (מכשיר בלוטות' בעל פליטת אנרגיה נמוכה)* מבוססות על עדכוני תוכנה

שעון ברמה רפואית
לניטור מדדים רציף וארוך-טווח

יתר/תת לחץ דם ללא שרוול מתנפח, מחלות ריאה, הפרעות קצב לב (פרפור פרוזדורים, טכיקרדיה, מנטר: 
ברדיקרדיה והפסקות בקצב הלב), איכות שינה ורמת מתח.  

הידרדרות מוקדמת של מחלות כרוניות (COPD, אי ספיקת לב, יתר לחץ דם), מזהה: 
דום נשימה בשינה.  

הידרדרות במצב הרפואי של מטופלים, אשפוזים ואשפוזים חוזרים. מונע: 

פתרונות מותאמים דו"חות רפואיים



אפליקציית מובייל למשתמשפורטל מעקב למטופל ולמטפל

ניטור מרחוק של מצב רפואי  ●

העברת מידע בזמן אמת   ●

מדדים חיוניים וא.ק.ג  ●

היסטוריית מדידות של המטופל  ●

ספי מדדים מותאמים אישית למטופל  ●

מסך ריכוז מדדים מותאם אישית  ●

אפשרות התממשקות למערכות ניהול רשומות רפואיות אישיות  ●

וליישומי צד שלישי  

מסך מדדים מרוכז למצב רפואי  ●

צפייה ושיתוף של נתונים בזמן אמת   ●

יצירה ושיתוף של דוחות רפואיים  ●

דיווח על תסמינים  ●
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פתרונות מותאמים דו"חות רפואיים

דו"ח חודשי

דו"ח חודשי של מדידות סימנים חיוניים על פי ימים  ●

אירועי הפרעות קצב לב, כולל תיעוד בדיקות א.ק.ג  ●

ניתוח יומי של איכות השינה  ●

טבלת תסמינים  ●

מעקב אחר  נטילת תרופות  ●

דו"ח אירוע רפואי
מאפשר שיתוף של מצב רפואי אד-הוק ומדידות עם הרופא

משתמשים פרטיים
ניטור מדדים חיוניים, שקט נפשי, 

שיפור איכות חיים

חברות ביטוח
הפחתת עלויות, הפחתת מקרי שבץ 

ושיעור מקרי מוות, יתרון על פני גופים אחרים

מרכזי ניטור
כלי מעקב רב-שימושי, נוח וקל לשימוש,
קבלת נתונים בזמן אמת חיסכון בעלויות

בתי חולים
ניטור אלחוטי רב-שימושי, מאפשר ניידות למטופלים,
הקטנת העומס על הצוות הרפואי, קישוריות למערכת

הרשומות הרפואיות

בתי אבות
שקט נפשי, מעקב אחר מצב רפואי ופעילות גופנית,

ניטור מרוכז של כל הדיירים

קופות חולים
מניעת הידרדרות רפואית של חולים כרוניים, חסכון 

בעלויות, ניטור תהליכי שיקום, קישוריות למערכת 
רשומות רפואיות

טיפול ביתי
מכשיר מעקב רב-שימושי לנוחות שימוש מרבית,
מאפשר ניידות מטופלים והפחתת עלויות טיפול
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