
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów indywidualnych od 1 września 2014 roku oferujemy 

pomoc w diagnostyce rzadkich, nieregularnych zaburzeń kardiologicznych i omdleń. 

Oferta skierowana jest do pacjentów, którzy diagnozują się bezskutecznie od wielu miesięcy a nawet lat, u 

których tradycyjne metody diagnostyczne jak holter czy spoczynkowe badanie EKG nie przyniosły efektów.  

Pro-PLUS oferuje klientom możliwość wypożyczenia aparatu EHO-MINI typu event holter oraz 

skorzystania z usługi preselekcji badań lub ich opisu przez lekarza kardiologa współpracującego z Pro-

PLUS. Dodatkowo pacjent uzyskuje stały i darmowy dostęp do Platformy Telemedycznej na której 

gromadzi swojej badania. 

Proponujemy dwa rodzaje usług: 

1. Pomoc w diagnostyce odczuwalnych zaburzeń w pracy serca (np. arytmie, omdlenia) 

2. Pomoc w diagnostyce niemych/mało wyczuwalnych i trudno uchwytnych zaburzeń w pracy serca 

Pacjent wypożycza urządzenie medyczne EHO-MINI event-holter na 14 lub 30 dni i wykonuje zapisy EKG 

na dwa sposoby: 

- ręcznie: po podłączeniu aparatu do ciała poprzez naciśnięcie jednego przycisku w momencie, gdy  

odczuwa zaburzenia, nieregularności w pracy serca lub bóle w klatce piersiowej.  

- automatycznie: aparat automatycznie wykonuje zapis EKG co 3 minuty, 24 godziny na dobę, przez 14 lub 

30 dni.  

W obu przypadkach badania automatycznie, bez udziału pacjenta wysyłane są na Platformę Telemedyczną 

na konto pacjenta. Dodatkowo, po wykupieniu usługi raportu,  badania trafiają do Centrum Opisowego lub 

lekarza kardiologa współpracującego z Pro-PLUS. 

 

1. Diagnostyka odczuwalnych zaburzeń w pracy serca (np. arytmie, omdlenia) 

 

Proces realizacji usługi: 

Pacjent wypożycza urządzenie EHO-MINI event-holter na 14 lub 30 dni i nosi je stale na sobie, podłączone 

do ciała elektrodami. W przypadku gorszego samopoczucia, np. w momencie odczuwania bólu, kołatania 

serca lub arytmii, wykonuje badanie poprzez wciśnięcie jednego przycisku. Badanie w czasie rzeczywistym 

przesłane zostaje na Platformę Telemedyczną. Tam dostępne jest dla pacjenta. 

Po upływie terminu diagnostyki pacjent ma do dyspozycji zapisy EKG z całego okresy monitorowania. 

Pacjent może samodzielnie wydrukować badania, aby przekazać je swojemu lekarzowi lub opcjonalnie za 

dodatkową opłatą może skorzystać z usługi opisu, sporządzonego przez lekarza kardiologa 

współpracującego z Pro-PLUS. 

 

Cennik podstawowy: 

 Wypożyczenie aparatu EKG na 14 dni – 250 zł 

(cena zawiera koszt przesyłki do klienta oraz opakowanie 30 sztuk elektrod) 

 Wypożyczenie aparatu EKG na 30 dni – 450 zł 

(cena zawiera koszt przesyłki do klienta oraz opakowanie 60 sztuk elektrod) 

 

Usługi dodatkowe: 

Za pośrednictwem Pro-PLUS pacjent może skorzystać z usługi opisu swoich badań przez kardiologa 

współpracującego z Pro-PLUS, przygotowanego w formie raportu podsumowującego. 

 

 



 

Cennik usług dodatkowych: 

Raport lekarza kardiologa z Centrum Opisowego współpracującego z Pro-PLUS:  

 Raport z 14 dni  – 70 zł 

 Raport z 30 dni – 110 zł 

 

2. Diagnostyka niemych/mało wyczuwalnych i trudno uchwytnych zaburzeń w pracy serca 

 

Proces realizacji usługi: 

Pacjent wypożycza urządzenie EHO-MINI auto-holter na 30 dni. Urządzenie podłączone jest do pacjenta 

przez 24 godziny na dobę przez cały okres diagnozowania. Pacjent zdejmuje urządzenie jedynie do kąpieli 

lub w celu naładowania urządzenia czy zmiany elektrod. 

Urządzenie co 3 minuty, automatycznie, bez udziału pacjenta wykonuje zapisy EKG i w czasie 

rzeczywistym przesyła je na Platformę Telemedyczną, gdzie dostępne są dla lekarzy w Centrum Opisowym 

współpracującym z Pro-PLUS. Badania na bieżąco są  oglądane i selekcjonowane przez lekarzy 

kardiologów. Te, w których stwierdzono nieprawidłowości, są oznaczane i po zakończeniu preselekcji 

przekazywane za pośrednictwem Platformy Telemedycznej pacjentowi lub lekarzowi pacjenta. 

Z 30-tu dni diagnostyki analizowanych jest 14 400 zapisów EKG. Z tej ilości wybierane są tylko te 

najważniejsze, w których odnotowano zmiany świadczące o wystąpieniu zaburzenia. Zazwyczaj jest to 

około kilkudziesięciu reprezentatywnych zapisów.  

Po zakończeniu usługi pacjent, po zalogowaniu się na swoje konto na  Platformie Telemedycznej, ma dostęp 

do wyselekcjonowanych zapisów EKG. Pacjent może samodzielnie wydrukować badania, aby przekazać je 

swojemu lekarzowi lub opcjonalnie, za dodatkową opłatą, może skorzystać z usługi opisu, 

przygotowywanego przez lekarza kardiologa współpracującego z Pro-PLUS. 

 

Dzięki dużej ilości badań i długiemu okresowi monitoringu przedstawiona usługa zapewnia ponad 80% 

skuteczność w wykrywaniu zaburzeń pracy serca (oczywiście pod warunkiem, że w trakcie diagnostyki w 

ogóle wystąpiły jakiekolwiek zaburzenia). Powoduje to, iż powyższa metoda jest skuteczniejsza od 

klasycznego Holtera, co zostało potwierdzone m. in. w badaniach TELEMARC.  

 

Cennik podstawowy: 

Wypożyczenie aparatu na 30 dni z preselekcją badań – 560 zł 

(cena zawiera koszt przesyłki do klienta oraz opakowanie 60 sztuk elektrod) 

 

Usługi dodatkowe: 

Za pośrednictwem Pro-PLUS pacjent może skorzystać z usługi opisu wyselekcjonowanych, 

najważniejszych badań, przygotowanego przez kardiologa współpracującego z Pro-PLUS, i otrzymać raport 

podsumowujący. 

 

Cennik usług dodatkowych: 

Raport podsumowujący lekarza kardiologa z Centrum Opisowego współpracującego z Pro-PLUS - 170 zł.:  

 

Platforma Telemedyczna 

Każdy pacjent, który skorzysta z usług oferowanych przez Pro-PLUS, otrzymuje bezpłatny dostęp do 

Platformy Telemedycznej. W ramach indywidualnego konta pacjenta gromadzi swojej zapisy EKG, może je 

wydrukować, opatrzyć stosownym komentarzem lub udostępnić wybranemu lekarzowi. Na swoim 

elektronicznym koncie pacjent może również gromadzić inne badania, np. masy ciała, ciśnienia krwi, 

saturacji czy poziomu cukru. 


