
Πλήρης καταγραφή 
ζωτικών λειτουργιών 

7 ημερών από το σπίτι σας



Δείτε το
καρδιαγγειακό 

σας προφίλ

με μία καταγραφή 7 ημερών των 
ζωτικών σας λειτουργιών



Κάντε έναν βασικό έλεγχο

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Καρδιακοί ήχοι/φυσήματα

• Ανίχνευση κολπικής 
μαρμαρυγής/Αρρυθμιών

• Καρδιακοί παλμοί

• Οξυμετρία

• Αρτηριακή Πίεση

• Ποιότητα ύπνου/Διάρκεια 
ροχαλητού

• Επεισόδια υπνικής άπνοιας

• Σωματικό βάρος

• Σύσταση σώματος (μυϊκή/οστική 
μάζα)

• Ηλικία των αγγείων σας

• Άσκηση

• Βήματα

• Χιλιομετρική απόσταση που 
διανύσατε/Θερμίδες που κάψατε

• Θερμοκρασία



Όλες οι καταγραφές γίνονται από το σπίτι σας 
για 7 ημέρες (ή περισσότερο),
χωρίς κανέναν περιορισμό στις δραστηριότητές 
σας

• Δεν απαιτείται φόρτιση των συσκευών

• Σύνδεση με Bluetooth ή wifi

• Ευκολία στην χρήση

• Ακολουθείτε κανονικά όλες τις δραστηριότητές 
σας, ακόμα και το μπάνιο ή τον ύπνο σας



Σε ποιους 
απευθύνεται η 
συγκεκριμένη 
υπηρεσία;

✓Ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια ή στεφανιαία 
νόσο

✓Ασθενείς με σοβαρή 
νευρολογική πάθηση

✓Ασθενείς με αρρύθμιστη 
αρτηριακή πίεση

✓Ασθενείς κατακεκλιμμένοι

✓Ασθενείς σε δυσπρόσιτα 
μέρη

✓Ασθενείς με παροξυσμική 
κολπική μαρμαρυγή

✓Ασθενείς με νοσογόνο 
παχυσαρκία

✓Ασθενείς με υπνική άπνοια 
ή άλλες διαταραχές ύπνου

✓Ασθενείς με κακοήθεια

✓Ασθενείς με 
ανοσοκαταστολή

✓Αθλητές

✓Ασθενείς με μεταβολικό 
σύνδρομο

✓Ασθενείς με πολλαπλούς 
παράγοντες κινδύνου

✓Άτομα με ακανόνιστο 
ωράριο (π.χ. σώματα 
ασφαλείας, υγειονομικοί, 
οδηγοί κτλ)



Γιατί να το κάνετε;

• Αποτελεί έναν πλήρη βασικό έλεγχο

• Ανιχνεύστε ένα πιθανό πρόβλημα υγείας

• Εστιάστε, με την βοήθεια του καρδιολόγου , με πιο εξειδικευμένες 
εξετάσεις σε αυτό το πρόβλημα



Τι συσκευές δίνονται στον ασθενή;

1.Scanwatch ρολόι έξυπνης καταγραφής
(ώρα, παλμοί, ηλεκτροκαρδιογράφημα, οξύμετρο, 
ανάλυση ύπνου, βήματα, απόσταση, θερμίδες, 
έλεγχος αρρυθμίας, έλεγχος δραστηριότητας )

2.Ψηφιακό πιεσόμετρο
(αρτηριακή πίεση, παλμοί, ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
καρδιακοί ήχοι και φυσήματα, ψηφιακό 
στηθοσκόπιο) 

3.Ψηφιακό θερμόμετρο
(θερμοκρασία υψηλής ακριβείας, ανέπαφο)

5.Ψηφιακός ζυγός
(Βάρος, Μυϊκή μάζα, Οστική μάζα, Λίπος, Νερό, 
Καρδιακή συχνότητα, Ταχύτητα καρδιακού παλμού, 
Βάρος εμβρύου για εγκύους)

6.Ψηφιακός καταγραφέας ύπνου
(Προηγμένη ανάλυση ύπνου, έλεγχος υπνικής 
άπνοιας, εφαρμογή στο στρώμα, χωρίς ακτινοβολία, 
καρδιακή συχνότητα, διάρκεια ροχαλητού, 
αναπνευστική συχνότητα, κινήσεις κατά τον ύπνο, 
κύκλοι ύπνου)

με την εγγύηση της





























Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας


