Zadbaj o swoje serce z

Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej
dla Klientów Indywidualnych

Domowa eRehabilitacja Kardiologiczna
Prowadzenie zdalnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w
warunkach domowych Pacjenta.
Opcjonalnie służyć może do lokalizowania (GPS) pacjentów i tworzenia tzw.
stref bezpiecznych pacjenta (tzw. geofencing). Umożliwia rejestrację pracy
serca oraz wykonanie innych pomiarów jak masa ciała, ciśnienie
tętnicze lub saturacji krwi (stopień nasycenia tlenem).
Każda rejestracja zostaje zapamiętana w wewnętrznej pamięci aparatu
Eho Mini (po prawej) i wysłana do właściwego ośrodka medycznego
poprzez siec GSM. W czasie wykonywanie rehabilitacji kardiologicznej,
Pacjent przytwierdza w odpowiednie miejsca swojego ciała specjalne
elektrody i dołącza do nich końcówki kabla elektrodowego aparatu a także
inne urządzenia jak waga, ciśnieniomierz lub czujnik saturacji.

Sesja rehabilitacji może rozpoczynać się od pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, pomiaru masy ciała i pomiary EKG. Czasami sesja rozpoczyna się
tylko pomiarem EKG bez wstępnych pomiarów masy ciała i ciśnienia.
Wykonanie tych pomiarów spowoduje ich wysłanie do ośrodka
monitorowania, gdzie przykładowo pielęgniarka po przeprowadzeniu
rozmowy z pacjentem zezwoli lub nie na dalszy proces. Właściwa sesja
rehabilitacji polega na wykonywaniu kilku cykli ćwiczeń i odpoczynków, oraz
pomiarów EKG po każdym ćwiczeniu i może trwać od kilku do
kilkudziesięciu minut.
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Twoje korzyści
.

 Rehabilitacja kardiologiczna odbywa się wygodnie w
domu Pacjenta pod kontrolą kardiologa i pielęgniarki z
przychodni Pacjenta.
 Pacjent otrzymuje poręczne i proste w obsłudze
urządzenia- badania mogą być wykonywane zarówno
przez samego Pacjenta, członka rodziny jak i pielęgniarkę
czy lekarza.
 Urządzenie bezprzewodowe, odporne na zmienne
warunki atmosferyczne- badania mogą być wykonywane w
domu Pacjenta, w Przychodni oraz w każdym dowolnym
miejscu.
 Bardzo prosty w obsłudze intuicyjny system, który jest w
stanie obsłużyć osoba w każdym wieku.
 Krótki czas oczekiwania na opis badania (15 minut)
 Łatwy dostęp do bazy wszystkich badań i ich wyników w
jednym systemie.
 Pacjent nie musi być kierowany przez lekarza prowadzącego do innych przychodni- może spokojnie
wykonywać badania bez wychodzenia z domu i być obsługiwany przez swoją przychodnię.
 Unikniecie kolejek do specjalistów, związanych z oczekiwaniem na wizytę i badanie.
 Wzrost zadowolenia z szybkiej i najlepszej jakości obsługi medycznej.
 Brak barier dla Pacjentów, którzy pochodzą z bardziej oddalonych od przychodni miejscowości, ponieważ
obsługa medyczna odbywa się zdalnie (online, prze telefon).
 Oszczędność czasu i pieniędzy związane z uniknięciem częstych wizyt u specjalistów oraz dojazdów do innych
przychodni.
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Oferta cenowa

Nazwa usługi

Cennik dla Klientów
Indywidualnych

Domowa eRehabilitacja Kardiologiczna Abonament 99 zł
miesięcznie brutto
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Dziękuję za uwagę

Tomasz Dziobiak
Prezes Zarządu
tel: +48 533 950 170
tomasz.dziobiak@medgo.pl
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