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PROFESIONÁLNÍ EKG ZÁZNAM VAŠEHO SRDCE 
KDYKOLIV A KDEKOLIV – POHODLNĚ A JEDNODUŠE

USNADNÍ A ZPŘÍJEMNÍ 
VÁŠ ŽIVOT

MŮŽETE SI HO VZÍT
KDEKOLIV!

OKAMŽITÉ
VÝSLEDKY!

MODERNÍ
PŘÍSTUP!
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Zapojte do svého života 
WIWE a starejte se o zdraví 
Vašeho srdce.

www.corline.sk

Unikátní zdravotnická pom cka WIWE m í v pr b hu 
60 sekund EKG srdce a aplikace pro chytré telefony 
zobrazí výsledek a zároveň vyhodnotí:

EKG záznam poukazující na p ípadné odchylky od 
b žných parametr  (vlnových interval ) srdcového cyklu

Za ízení WIWE p esným jedno svodovým E  m ením vyhodnotí signály ze srdce. nikátní zp sob pomáhá v prevenci 
stejn  jako u sledování pacient  se srdečními chorobami. WIWE upozor uje na riziko vzniku:

Mozkové p íhody zap íčin ny fibrilací 
srdcových p edsíní.

PREVENCE JE JEDINÝ ZPŮSOB JAK PŘEDCHÁZET 
SRDEČNÍM CHOROBÁM. 

Dote  jsme bez pomoci odborníka neum li porozum t 
signál m našeho srdce.

Te  si m že každý jednoduchým p iložením dvou prst  
na senzory WIWE pravideln  kontrolovat zdraví svého 
srdce. Aplikace WIWE intuitivn  zobrazí, zda je nutné 
kontaktovat léka e a upozornit na p ípadný problém.

KDYŽ ROZPOZNÁME RIZIKO, 
MŮŽEME HO ZMĚNIT!

Názor odborníka:

„WIWE p ináší do pohodlí domova vyšet ení, kv li n muž člov k musí navštívit praktického léka e nebo specialistu.  e to velký krok 
ve „screeningu“ a prevenci srdečních chorob. V p ípad  opakovatelných odchylek od normy, m že pacient navštívit odborníka, který 
ušet í čas a dostane v tší soubor dat pro lepší stanovení léčby.“

AF, pravidelnost srdcového rytmu, p ípadné odchylky, 
upozorní na potencionální fibrilaci p edsíní
a možnou arytmii

VH, bio elektrickou stabilitu bun k srdcového svalu 
a upozorní na potencionální komorovou nestabilitu

SpO2, saturaci kyslíku krví, její okysličení a upozorní 
na p ípadné odchylky

Pulz Bpm, p esný počet úder  srdce za minutu

Náhlé zástavy srdce zap íčin ny fibrilací 
srdcových komor.

Objednávku pošlete
na email: info@corline.sk

7 499 Kč s DPH 259 Kč s DPH


