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Zakres pomiaru SpO2    od 0 do 100%

Zakres pomiaru tętna    18 do 321 uderzeń na minutę (BPM)

Dokładność pomiaru SpO2 (70-100%)  +/- 2 jednostki

Dokładność pomiaru tętna (18-300 BPM) +/- 3 jednostki

Pomiar EKG      250 pomiarów na sekundę, zakres 

       16 bitów, dokładność ≤ 1%, zakres 

       pomiarowy regulowany 

       automatycznie, wbudowany filtr 

       50 Hz

Pomiar przepływu powietrza   45 razy na sekundę, pomiar 

       jakościowy określający czy są 

       przepływy w poszczególnych 

       elementach dróg 

       oddechowych 

Pomiar ruchów ciała    145 razy na sekundę, pomiar 

       jakościowy

Parametry techniczne urządzenia

Wyprodukowano w Polsce. Poligrafia Healthnomic

Mobilne, nieinwazyjne urządzenie do diagnostyki 
Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS)

 
Aparat ma wszystkie wymagane certyfikaty 

i badania dopuszczające do działania
w krajach Unii Europejskiej.
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Naszym celem jest ułatwienie dostępu do wysokiej klasy urządzenia 
poligraficznego zapewniającego możliwość zdalnej diagnostyki 
obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), niezależnie od miejsca 
zamieszkania pacjenta, bez konieczności spędzania nocy w szpitalu. 
Metoda jest zaaprobowana przez polskie i międzynarodowe towarzystwa 
naukowe. Oferta obejmuje: dostęp do dedykowanej platformy 
telemedycznej ApneaHealth, dzierżawę lub kupno urządzenia 
diagnostycznego umożliwiającego przeprowadzanie badań w domu 
pacjenta, raporty badań zawierające wynik potwierdzony przez technika 
wraz z diagnozą lekarza specjalizującego się w diagnozowaniu OBS oraz 
dostęp do infolinii Telemedycznego Centrum Healthnomic.

Lekarz

Nowoczesna oferta optymalizująca 
funkcjonowanie poradni. Wysokiej 
klasy, łatwa w obsłudze, bezpieczna, 
wydajna i precyzyjna usługa 
diagnostyczna.

Centrum Telemedyczne 
Healthnomic

Pomoc specjalistów – odpowiedzi 
na pytania mogące wystąpić przed 
lub w trakcie badania.

Pacjent

Prosty, przyjazny sposób 
obsługi urządzenia 
w zaciszu domowym.

Poligrafia Healthnomic

Pomiar ośmiu kluczowych 
parametrów: saturacja krwi 
(SpO2), tętno, EKG, przepływ 
powietrza poprzez usta i nos, 
ruchy klatki piersiowej 
i przepony, pozycja ciała, 
głośność chrapania.

Centrum Opisu

Przygotowanie kompletnego 
raportu graficzno-tekstowego 
dla lekarzy prowadzących przez 
wykwalifikowany personel 
wspomagany zapleczem 
technologicznym.

Platforma ApneaHealth

Autorska aplikacja przetwarzająca 
dane zebrane podczas badania.

Nowoczesny aparat diagnostyczny 
wykorzystywany w badaniach Obturacyjnego
Bezdechu Sennego (OBS). 
Analiza danych pochodzących z badań jest 
wspomagana specjalistycznymi algorytmami 
wychwytującymi zaburzenia i odchylenia od 
wartości oczekiwanych. Szybkość działania 
usługi sprawia, że wyniki badania są gotowe 
w ciągu 72 godzin.

Poligrafia 
Healthnomic
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System telemedyczny jest dostępny z poziomu 
strony internetowej, co sprawia, że lekarz 
może korzystać z niego w dowolnym miejscu, 
o dowolnej porze. Algorytmy wspomagają 
pracę naszych specjalistów, dzięki czemu 
proces opisywania badania został znacznie 
skrócony. Dane analityczne są przesyłane 
z rejestratora do serwera dzięki wbudowanemu 
modemowi GSM. Proces transmisji danych 
i ich archiwizacja na serwerze są w pełni 
zabezpieczone odpowiednimi technologiami. Jan Kowalski

Platforma
ApneaHealth

Wszystkie dane są analizowane przez 
zaawansowane algorytmy, a następnie
sprawdzane przez specjalistę w dziedzinie 
OBS. Stanowią dokładne i wyczerpujące
źródło informacji dla lekarza prowadzącego, 
ułatwiając mu podjęcie decyzji co do
sposobu leczenia ewentualnych wykrytych 
schorzeń. Każdy raport jest dostępny on-line
do pobrania w formacie PDF.

Analiza danych
i raportowanie


