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Unikátna zdravotná pomôcka WIWE meria v priebehu
60 sekúnd EKG srdca a Aplikácia pre Smart zariadenia
zobrazí výsledok a zároveň vyhodnotí:
EKG záznam poukazujúci na prípadné odchýlky od bežných
parametrov (vlnových intervalov) srdcového cyklu
AF, pravidelnosť srdcového rytmu, prípadné odchýlky,
upozorní na potencionálnu ﬁbriláciu predsiení a možnú
arytmiu
VH, bio elektrickú stabilitu buniek srdcového svalu
a upozorní na potencionálnu komorovú nestabilitu
SpO2, saturáciu kyslíka krvou, jej okysličenie a upozorní
na prípadné odchýlky
Pulz Bpm, presný počet úderov srdca za minútu

Zariadenie WIWE presným jedno-zvodovým EKG meraním vyhodnotí signály zo srdca. Unikátnym spôsobom pomáha
v prevencii, ako aj sledovaniu pacientov s diagnózami srdcového ochorenia. WIWE upozorňuje na riziko vzniku:
Mozgovej príhody zapríčinenej ﬁbriláciou
srdcových predsiení.

Náhlej zástavy srdca zapríčinenej ﬁbriláciou
srdcových komôr.

PREVENCIA JE JEDINÝ SPÔSOB AKO PREDCHÁDZAŤ
SRDCOVÝM OCHORENIAM.
Doteraz sme bez pomoci odborníka nevedeli
porozumieť signálom nášho srdca.
Teraz si môže každý jednoduchým priložením dvoch
prstov na senzory WIWE pravidelne kontrolovať zdravie
svojho srdca. Aplikácia WIWE intuitívne zobrazí, či je
potrebné osloviť lekára a upozorniť na možný problém.

Názor odborníka:
„WIWE prináša do pohodlia domova vyšetrenie, za ktorým inak človek musí ísť k praktickému lekárovi alebo špecialistovi. Veľký krok
v „screeningu“ a prevencii ochorenia srdca. V prípade opakovaných odchýliek od normy, môže pacient navštíviť odborníka. Lekár vie
ušetriť čas a dostať väčší súbor dát pre lepšie stanovenie liečby.“

KEĎ POZNÁME RIZIKO,
MÔŽEME HO ZMENIŤ!
Zapojte do svojho života
WIWE a starajte sa o zdravie
vášho srdca.
Objednávku posielajte
na email: info@corline.sk
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10 € s DPH
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