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kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolarin suuntana tulevaisuus
Terveydenhuolto digitalisoituu
Kaikki diagnostiset mittaukset. 
Kaikki mittaustiedot.
Yksi systeemi.



1. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II),     2. Käypähoitosuositus 12.5.2010

UUDENLAINEN RATKAISU 
TERVEYDENHUOLLON DIGITALISOINTIIN

MESI mTABLET on  suunniteltu nykyaikaista terveydenhuoltoa 
ajatellen. Erilaisten moduulien ja helpon käyttöjärjestelmän avul-
la säästät työaikaa ja voit keskittyä tärkeimpään – potilaan 
hoitoon. 

Tiedon analysointi mahdollistaa nopean diagnoosin teon ja poti-
laan oikeanlaisen hoidon aloittamisen mahdollisimman varhain.
Tutkimukset voidaan toteuttaa helposti myös kotona. Kotona 
tehdyt tutkimukset vähentävät sairaalakäyntejä.

CE-merkitty terveydenhuollon tabletti yhdistää langattomat 
diagnostiset laitteet, potilastiedot ja lääketieteelliset applikaatiot 
yhteen systeemiin.

Kaikki potilaan mittaustiedot tallennetaan ja synkronoidaan 
automaattisesti sähköiseen potilastietorekisteriin –  
mRECORDSIIN, johon on pääsy mTABLETilta ja miltä tahansa 
verkkoyhteydellä varustetulta laitteelta - yksinkertaisesti ja turval-
lisesti.

Työtehokkuutta ja toiminnallisuutta voi tehostaa useilla ohjelmis-
totyökaluilla, jotka ovat saatavilla lääketieteellisten applikaati-
oiden markkinapaikasta - mSTORESTA.

Verenpaine

Nilkka-olkavarsipaine

Pulssioksimetri

Varvas-olkavarsi indeksi

Spirometria

MESI mTABLET



KAIKKI YHDESSÄ SYSTEEMISSÄ

Langattomat diagnostiset laitteet

Aseta langaton diagnostinen mittausjärjestelmä potilaaseen ja suorita 
mittaus tabletin avulla. Uusia moduuleita ja applikaatioita voi lisätä milloin 
tahansa tarpeen vaatiessa.

Sertifi oitu lääketieteellinen tabletti

mTABLET on suunniteltu ja tehty/valmistettu terveydenhuollon ammattilaisia 
varten. Toisin kuin kuluttajille tuotetut tabletit mTABLET on sertifi oitu  lää-
ketieteellisen sääntelyn vaatimuksia noudattaen.

Tämä tabletti on ensimmäinen laatuaan, mahdollistaen turvallisen käytön ja 
parhaan toimintakyvyn terveydenhuollon ympäristössä.

Elektroninen lääketieteellinen rekisteri

Kaikki mittaukset ja tiedot tallentuvat sisäänrakennettuun lääketieteelli-
seen rekisteriin - mRECORDSIIN.

mRECORDSiin on pääsy mTABLETilta tai miltä tahansa muulta verkossa 
olevalta älylaitteelta tai tietokoneelta tarjoten nopean ja turvallisen mahdolli-
suuden mm. konsultoida asiantuntijaa tarvittaessa tai analysoida olemassa 
olevaa tietoa.

Terveydenhuollon applikaatiot mSTORESTA

Samalla tavalla kuin kuluttajille tarkoitetuihin tabletteihin voi ladata appli-
kaatioita, lääketieteellisten applikaatioiden lataus mahdollistuu lääkäreille ja 
hoitajille niille tarkoitetusta ostospaikasta.

Applikaatiot parantavat diagnostisia mahdollisuuksia ja lisäävät konsultaatio-
mahdollisuutta perusterveydenhuollossa.

Langattomat
diagnostiset
moduulit

MESI mTABLET MESI mRECORDS ja
MESI mSTORE
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Big Data vallankumous

Tapa, jolla MESI mTABLET käsittelee tietoa, on ainutlaatuinen.  
Diagnostisten mittausten objektiiviset tulokset, asiantuntijoiden kannanotot, 
potilaiden järjestäminen kiireellisyyden mukaan, konsultaatiot tai mikä tahansa 
muu data on tallennettuna yhteen paikkaan ja kaikkien asianomaisten tarkas-
teltavana miltä tahansa laitteelta - helposti ja nopeasti. Tämä yhdistelmä mah-
dollistaa edistyneemmän analytiikan heti tai koska tahansa tulevaisuudessa.

Aina ajan tasalla

MESI mTABLETia voi päivittää diagnostisilla lisämoduuleilla ja applikaatioilla. 
Tämä tehostaa toiminnallisuutta ja mahdollistaa käyttäjien pääsyn tietoon ja 
niihin työkaluihin joita he tarvitsevat.

Parempi tiedonjako terveydenhuollon  
ammattilaisten välillä

Kommunikaatio perusterveydenhuollon lääkärin, hoitajan ja asiantuntijan välillä 
on olennaista potilaan hoitotulosten kannalta. MESI mTABLETin avulla kaikki 
sidosryhmät pääsevät käsiksi dataan samassa muodossa. Tämä ennaltaehkäi-
see väärinymmärryksiä ja epäjohdonmukaisuutta raportoinnissa ja vähentää 
diagnoosin tekoon ja hoitoon käytettyä aikaa.

LOPUTTOMIEN  
MAHDOLLISUUKSIEN  

KONSEPTI


