Figyelünk szerettei egészségére
Nagyon sok betegség megelőzhető az egészség folyamatos ellenőrzésével. Nem kell havonta menedzserszűrésre vagy orvoshoz járni, mostantól elég, ha az alapvető mutatókat rendszeresen megmérjük, és azokat időről
időre kiértékeljük orvosunkkal.

A

Medistance magyar fejlesztésű új generációs egészségmegőrzési távfelügyeleti rendszer, amely
a legmodernebb internetre kapcsolható otthoni vérnyomás-, láz-, vércukor-, koleszterin- és testsúlymérő
készülékekkel mért adatokat a felhasználó aktív közreműködésével mobilhálózaton (GSM) küldi el egy biztonságos számítógépes adattárba.
A historikusan tárolt adatokhoz a páciensek és az orvosok is bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek egy jelFigyelünk szerettei egészségére
szóval védett weboldalon keresztül. A Medistance
lehetővé teszi, hogy személyes vizit nélkül is mindig
rendelkezésre álljon minden mért adat a páciensekről.
Az orvosi, gondozói vagy családi felügyeletet igénylő
betegek vagy veszélyeztetett emberek otthoni távfelügyelete
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Ön ellenőrzi az
értékeket laptopon
vagy mobilon.
A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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OMRON M10-IT Intellisense vérnyomásmérő készülék

Vészhelyzet esetén a rendszer azonnali, akár felhasználói beavatkozás nélküli információgazdag riasztást képes küldeni – mindezt egyszerűen, kényelmesen, a jelenlegi egészségügyi folyamatokhoz képest
mindenki számára hatékonyabban.

A Medistance működése
Az otthoni készülékekkel mért adatok (vérnyomás, vércukorszint, testhőmérséklet, testsúly) automatikusan,
mobil adatátvitellel jutnak el a központi adattárba.
Egyes készülékek képesek akár alvás közben is mérni,
illetve továbbítani az adatokat. Ha valamilyen kiugró
esemény következik be, a rendszer képes riasztást küldeni az arra jogosult orvosnak vagy családtagnak.
A biztonságos adattár a mérések eredményeit és időpontját a páciens neve alatt tárolja titkosítva. Az adatok historikusan kerülnek mentésre, így a teljes állapot- és kórtörténet rögzítésre kerül, azok akár évekre
visszamenőleg is lekérdezhetők.
Egy webfelületen keresztül a családtag, orvos napi 24
órában hozzáfér az adatokhoz, amelyek segítségével folyamatosan nyomon követheti a páciens egészségi állapotát, anélkül, hogy személyesen kellene találkozniuk.

Kiknek ajánlott a rendszer
használata?
• otthon ápolt időskorúak
• szívbetegek rehabilitációs
időszakában
• vércukorproblémával küzdők folyamatos ellenőrzésére
• vérnyomásproblémások folyamatos ellenőrzésére
• veszélyeztetett terhesek
• stroke-on vagy szívműtéten átesettek

MultiCare IN vércukor-, koleszterin-,
trigliceridszint-mérő

Hypertonia
megrendelői
akció
OMRON MIT Elite Plus automata vérnyomásmérő

• balesetből vagy súlyos betegségből utókezeltek
• egészségtudatos, a megelőzésben aktívan részt
vevő felhasználók

Rendelje meg egyénileg
kiadványunkat, mindössze a
postázási költségek megtérítésével,
és vegyen részt év végi
sorsolásunkon, amelyen 3-3 db,
támogatóink által felajánlott
vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

A Medistance előnyei a páciensek számára
• állandó felügyelet alatt áll otthonában is, biztonságban érezheti magát
• nem kell feleslegesen utaznia az orvosi rendelőbe,
és nem kell órákat várnia az orvosra
• kiugró értékek mérésénél a rendszer automatikusan azonnali riasztást küld az orvosnak vagy családtagnak, akik így a lehető leggyorsabban tudnak reagálni
• az eszközök automatikusan küldik az adatokat,
nem kell aktív közreműködés a használatukhoz
• tudatosítja az egészségre való odafigyelést
• korábbi beavatkozással megelőzhető egy súlyosabb állapot kialakulása

A Medistance előnyei az orvosok számára
• távolról is nyomon követheti páciensei egészségi
állapotát, gyógyszerszedését, csökkenti a látogatások számát
• az adattárházban azonnal rendelkezésre állnak a
korábbi mért adatok, akár évekre visszamenőleg
(teljes kórtörténet)
• több ideje jut az adatok elemzésére, korábban és
nagyobb bizonyossággal ismerheti fel az esetleges
rendellenességekre, veszélyekre utaló jeleket
• kevesebb adminisztráció

A Medistance előnyei a család számára
• a biztonságérzetet növeli, hogy jól vannak szeretteik
• riasztási funkció kiugró értékek esetén
További információ: (1) 453-7122
www.promedcom.hu

M6 Comfort automata,
felkaros vérnyomásmérő
• K linikai validált, túlsúlyos, nagy méretű karral
rendelkező egyénekre vonatkozóan is
• Intellisense technológia: pontos, gyors, kényelmes és fájdalommentes mérés
• Kényelmes mandzsetta normál és extra méretű
karra (22–42 cm)
• Szabálytalan szívritmus érzékelése és kijelzése
• 10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén
• A Gyógyszerészi Gondozási Programban a vérnyomásméréshez használt készülék
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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