
mHealth Service

MEDISTANCE távgondozási rendszer: 
Folyamatos 24/7/365 terápia felügyelet a beteg otthonában, valid zártláncú adatkezeléssel, 
mobil GPRS/M2M rendszerrel.

A távgondozási rendszer új utakat nyit meg az otthoni egészségvédelemben:

•	 Elkerülhető a téves diagnosztizálás.
•	 Megbízhatóbb, pontosabb kezelés a beteg számára.
•	 Szorosabb orvos/beteg kapcsolat.
•	 Hatékonyabb kezelés, gyorsabb eredmény.
•	 Lojális, együttműködő beteg.
•	 A beteg egészségének gondozása az arra jogosult gondozók,

orvosok, hozzátartozók, gyógyszerészek, együttes segítségével.

A MEDISTANCE távgondozási rendszer működése

A MEDISTANCE rendszer segítségével a mért adatok alapján, a kockázatos esetek korai 
felismerésével, megfelelő kezeléssel, azonnali intézkedéssel megelőzhető a súlyosabb 
állapot kialakulása.
Az otthoni készülékekkel mért adatok (vérnyomás, vércukorszint, testsúly) automatikusan, 
mobil adatátvitellel jutnak el a központi adattárba. A terápia jellegétől függően 
előprogramozott gondozási értékhatárokat meghaladó, kritikus események észlelése 
esetén  a rendszer riasztást küldhet az arra jogosult gondozónak, orvosnak vagy 
családtagnak. 
A webfelületen keresztül az orvos, gondozó vagy családtag a nap 24 órájában hozzáfér 
az adatokhoz, amelyek segítségével folyamatosan nyomon követheti a páciens állapotát 
anélkül, hogy személyes találkozóra kerülne sor. 
A MEDISTANCE távgondozási rendszer egyben biztonságot jelent a beteg és családja 
számára.

A rendszer előnyei a páciensek számára:

•			Állandó felügyelet alatt áll, otthonában is biztonságban érezheti magát.
•			Elkerülhető az orvosi rendelőbe utazás, felesleges várakozás.
•	Kiugró érékek észlelésénél a rendszer azonnal automatikus
   riasztást küld az orvosnak vagy családtagnak, akik így a lehető
   leggyorsabban tudnak reagálni. 
•		Az eszközök folyamatosan küldik az adatokat, aktív 
   közreműködés nélkül.
•		Tudatosítja az egészségre való odafigyelést, egymással és a 
   beteggel való törődést.

Kinek ajánlott a rendszer használata:

•		Szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek.
•		Légzésproblémával élőknek.
•		Súlyos asztmásoknak.
•		Komoly vércukor problémával küzdőknek.
•		Vérnyomásproblémásoknak.
•		Veszélyeztetett terhes anyáknak.
•		Felügyeletre szoruló idős embereknek.
•		Stroke-on átesetteknek.
•		Betegség vagy baleset utáni utókezeléshez.
•		Egészségtudatos, a megelőzésben hívő személyeknek.
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További információk: PROMEDCOM Kft., 1037 Budapest, Kunigunda útja 60., 
Tel.: 06 1 453-7100 E-mail: info@promedcom.hu, www.medistance.hu
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