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Dakik Uzaktan Hasta Takip 
Uygulaması, Doktorunuz tarafından 
oluşturulan tedavi planını takip 
edebilmeniz için geliştirilmiştir. Size 
özel hazırlanan ilaç ve ölçüm 
çizergelerini zamanında 
hatırlatmasının yanı sıra, Bluetooth 
cihazlarla entegre çalışarak medikal 
ölçümlerinizi hızlı ve güvenli olarak 
yapabilmenizi sağlar. Doktorunuzla 
anlık haberleşme, medikal dosya 
götüntüleme, hastalığınız ile ilgili 
uyarı ve öneri sistemi içermektedir, 
geçmiş ilaç ve ölçüm grafikleri gibi 
bir çok özelliği barındırmaktadır.
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Devamlı EKG çekimi yapan bu cihaz uzun 
dönem Holter görevini görmektedir. Yani takıl-
dığından itibaren, hastanın EKG’sini akıllı cep 
telefonunda görülmesini sağlar, hem de bulut 
teknolojisi üzerinden Doktoruna iletilmesini ve 
raporlanmasını sağlar. Hasta kendsini iyi his-
setmediği durumlarda Doktoru ile iletişime ge-
çerek, anında EKG’nin görülmesini sağlar. 3 
haftaya kadar EKG kayıdı ve raporlanmasını 
otomatik olarak yapabilen cihaz, kalp krizi son-
rası, kalp ameliyatı sonrası, stent takılması 
veya ritm bozukluklarının takibinde, hatta tüm 
kalp hastalarında kullanılabilmektedir.
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Tansiyon, Nabız, Saturasyon, Ateş, Glikoz 
ölçümü ve EKG gibi vital parametreleri bluetoo-
th teknolojisi ile ölçerek, anında Doktor veya 
Hastaneye iletilmesini sağlar. Tüm bu paramet-
reler, grafiksel olarak toplanır ve Doktorun yo-
rumlaması için kendisine sunulur. Geçmişe yö-
nelik değerlerin analizi sağlanır. Tüm branşlarda 
vital parametrelerin takibinin gerektiği durum-
larda, ilaç ayarlarının yapılmasında, kronik hasta 
takibinde kullanılır. Tek bir cihaz ile birçok para-
metre ölçülebildiği için, hastalar ve Doktorlar ta-
rafından oldukça ilgi görmektedir.
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