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Je členem dvou mezinárodních a pěti maďarských odborných svazů a komisí.

„WIWE nabízí možnost neomezeného počtu měření EKG záznamů a monitorování 

hladiny kyslíku v krvi. Lékaři mají možnost získat z výsledků měření důležité informace 

poskytnuté elektronicky nebo pacientem osobně, které zahrnují tepovou frekvenci 

srdce, případné dočasné nesrovnalosti v EKG, arytmii nebo nedostatek kyslíku v krvi. 

Osobně WIWE doporučuji nejen za účelem monitorování pacientů se srdečními 

problémy, ale WIWE nabízí další užitečné informace i pro zdravé lidi pro prevenci 

srdečních a kardiovaskulárních onemocnění."
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Rychlý záznam – záznam EKG je připraven za jednu minutu 
a výsledky lze okamžitě vidět na obrazovce smartphonu 
nebo tabletu.

Nemusíte pokaždé chodit do ordinace – šetříte čas, 
peníze a znáte svůj aktuální zdravotní stav okamžitě.

Okamžitý a profesionálně přesný záznam.

Mobilní a moderní, vždy po ruce.

Uživatelsky přátelský.

PROČ JE WIWE LEPŠÍ
NEŽ OSTATNÍ PRODUKTY?

Výsledky vždy s sebou – naměřený EKG záznam můžete 
poté kdykoliv ukázat, nebo poslat svému lékaři.

ZAPOJTE DO SVÉHO
ŽIVOTA WIWE A PEČUJTE
O ZDRAVÍ SVÉHO SRDCE

APLIKACE ZDARMA

DOSTUPNÉ NA APPSTORU

DOSTUPNÉ NA GOOGLE PLAY

WIWE používá celosvětově unikátní inteligent-
ní algoritmus, který vyhodnocuje parametry 
EKG vln a poukazuje na možné riziko vzniku 
mozkové příhody způsobené fibrilací srdeč-
ních síní a na riziko náhlé srdeční zástavy. 

ZNÁME-LI RIZIKO, 
MŮŽEME HO ZMĚNIT!

EKG ZÁZNAM

Zdravý či nemocný? Hladina kyslíku v krvi je velmi 
důležitým ukazatelem, který může způsobovat 
mírné vyčerpání, existuje ovšem i mnoho 
závažnějších onemocnění způsobených 
nedostatkem kyslíku v organismu.

Najdi svou cestu ke zdravějšímu životnímu stylu! 
Funkce krokoměr pomáhá snižovat rizika spojená 
s chorobami srdce. Tím, že Vás na to jednoduše 
upozorní, máte své zdraví pod kontrolou!

PULSNÍ OXYMETR (SPO2)

FUNKCE KROKOMĚR 

www.wiwe.cz

Jednou z hlavních funkcí WIWE je EKG záznam.
Pro dosažení nejpřesnějších výsledků měření 
používá WIWE speciální algoritmus a bezkonku-
renční filtrování nežádoucích rušivých vlivů.
Měření je proto porovnatelné s EKG u lékaře.

1 MINUTA KE ZDRAVÍ

WIWE lze použít s iOS 8.1+ a  Android 5.0+
zařízeními, která mají Bluetooth 4.0.


