teleEKG®

W ramach świadczenia NFZ
89.502 Monitorowanie
czynności serca przy pomocy
urządzeń (typu Holter) - Holter
EKG, zamiast standardowego
holtera można wypożyczyć
pacjentowi

Bezpieczeństwo
i komfort pacjenta

event holter
firmy Pro-PLUS.

Wszystkim publicznym i prywatnym przychodniom, które
oferują usługę porad kardiologicznych polecamy nowe
rozwiązanie dostępne



w świadczeniu NFZ:

możliwość wypożyczenia pacjentowi urządzenia typu event
holter zamiast standardowego holtera EKG, bezpośrednio
z siedziby Pro-PLUS, bez potrzeby posiadania urządzeń
w przychodni

Jeśli pacjent ma rzadkie zaburzenia kardiologiczne lub czas oczekiwania na wypożyczenie
standardowego holtera jest za długi zaproponuj pacjentowi wypożyczenie event holtera
produkcji Pro-PLUS.

Jak zamówić teleEKG EHO-MINI?




Ustal zapotrzebowanie na urządzenie ze swoim pacjentem



Wyniki monitoringu EKG pacjenta będą przekazywane na bieżąco z urządzenia na
platformę telemedyczną udostępnioną przychodni



Po zakończeniu monitorowania urządzenie zostanie przekazane kurierem do Pro-PLUS

Prześlij zamówienie na aparat EKG do Pro-PLUS
Pacjent w ciągu kilku dni otrzyma urządzenie wraz z kompletem elektrod, instrukcją oraz
wsparciem telefonicznym w razie potrzeby

Cennik
usługi
wypożyczenia
EHO-MINI Event Holter:
7 dni
14 dni
28 dni





130 zł
170zł
260 zł

*podane ceny są cenami netto

Cena zawiera:





wypożyczenie urządzenia z ładowarką
koszt kuriera w obie strony
jednorazowe elektrody
instrukcję obsługi

Aparat EHO-MINI Event Holter jest wysokiej klasy wyrobem
medycznym przeznaczonym do rejestracji i transmisji
bezprzewodowej zapisu EKG z 2 lub 3 kanałów.

Urządzenie umożliwia synchroniczny zapis:



z 2 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) lub 6
odprowadzeń kończynowych - dla aparatów 2 kanałowych,
z 3 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) lub 6
odprowadzeń kończynowych i jednego odprowadzenia
przedsercowego - dla aparatów 3 kanałowych.

Według wyników badania
TELEMARC 2014, dzięki
wykorzystaniu event holtera
zdiagnozowano 65%
pacjentów z zaburzeniami
rytmu serca wobec 39%
pacjentów
zdiagnozowanych metodą
klasyczną.

Rejestracja EKG odbywa się w trybie ręcznym, uruchamianym
rzez pacjenta (event holter) lub automatycznym (auto holter).

Główne różnice w stosunku do istniejących urządzeń:
•

Możliwość zdalnej konfiguracji aparatu, w tym odprowadzeń oraz
długości zapisu EKG w przedziale od 5 s do 300 s, długości bufora wstecznego
(dla trybu event holter) w przedziale od 5 do 300 s, definiowanie interwałów
pomiędzy zapisami EKG (dla trybu auto holter) w przedziale 60 s – 1440 s.

•

Możliwość zaprogramowania progów saturacji i tętna wyzwalających
automatyczny zapis EKG w trybie event holter.

•

Automatyczna transmisja wyników badań na Platformę Telemedyczną
w czasie prawie-rzeczywistym (dzięki modułowi GSM).

•

Możliwość zlecenia opisu badania EKG Centrum Opisowemu.
• Uniezależnienie wykonywania
przebywania pacjenta.

badania

od

miejsca

• Możliwość wypożyczenia pacjentowi urządzenia na długi
czas, potrzebny do skutecznej diagnostyki.
• Anonimizacja danych wysyłanych z urządzenia (urządzenie
nie przesyła i nie przechowuje danych osobowych pacjenta).
• Bezpieczna i niezawodna transmisja danych - kasowanie
zapisów w urządzeniu dopiero po potwierdzeniu dostarczenia ich
na serwer.

Zainteresowanych zachęcamy
do kontaktu
Jacek Kopeć

Pro-PLUS SA
ul. Śnieżna 3
03-750 Warszawa

Dyrektor ds. Sprzedaży
jkopec@pro-plus.pl
+48 725 724 919

