
Diagnostyka Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS) –
poligrafia ambulatoryjna



Urządzenie diagnostyczne



Urządzenie diagnostyczne

Telemedyczny rejestrator parametrów fizjologicznych 

pacjenta w czasie snu

Do zastosowań szpitalnych i ambulatoryjnych

Wysyła zebrane sygnały za pomocą sieci GSM

Certyfikowany wyrób medyczny (CE)

Wysyła dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Wykonany z biozgodnych materiałów

Połączony z platformą telemedyczną



Rejestrowane sygnały

Saturacja

Puls

Przepływ powietrza

Ruchy brzucha

Ruchy klatki piersiowej

EKG – odprowadzenie II (opcjonalne)

Natężenie dźwięku – sygnał chrapania
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Podłączenie czujników



Zestaw urządzenia

Rejestrator

Czujniki

Plastry do mocowania czujników

Elektrody EKG

Pas do mocowania urządzenia

Ładowarka

Instrukcja dla pacjenta

Instrukcja dla lekarza



Platforma telemedyczna



Platforma telemedyczna ApneaHealth

Platforma dostępna przez przeglądarkę z każdego komputera 

PC z dostępem do Internetu

Umożliwia organizację pacjentów, personelu oraz zlecanie 

badań

Każdy klient posiada osobną witrynę na swój wyłączny użytek –

pracownicy Healthnomic nie mają tam dostępu, zapewniając 

zgodność z RODO

Platforma posiada przyjazny moduł do opisu badań 

zrealizowany w metodzie UCD (User-Centered Design)

Zaimplementowano nowoczesne algorytmy przetwarzania 

danych i wykrywania zdarzeń

Rozwiązanie skalowalne od jednoosobowej działalności 

gabinetowej po kliniki z licznym personelem



Przykładowe widoki



Widok platformy

W platformie możemy wyróżnić:

Panel główny (boczny) - służy do wyboru 

głównych tematów działań

Pole robocze

Przyciski kontrolne - służą zmianie ustawień 

użytkownika, bądź zmianie roli



Przebieg badania



Przygotowanie urządzenia do badania

1. Sprawdzenie kompletności pakietu

2. Sprawdzenie poprawności działania czujników

3. Sprawdzenie poziomu baterii 

W przypadku poziomu mniejszego niż maksymalny –

ładowanie (pełny cykl to min. 6 h)

4. Przeszkolenie pacjenta z obsługi urządzenia

5. Przekazanie urządzenia pacjentowi



Zamówienie badania na platformie

Przed rozpoczęciem badania konieczne jest zamówienie go na platformie. 

W tym celu należy:

1. Zalogować się na stronę swojej kliniki

2. Założyć kartę pacjenta

3. Założyć nowe badanie dla danego pacjenta

4. Wybrać datę rozpoczęcia oraz zakończenia badania, przydzielić lekarza 

oraz wpisać kontekst kliniczny (wskazania do badania)

5. Potwierdzić dane przyciskiem „Zamów badanie”



U pacjenta

Pacjent w domu przed snem, zakłada urządzenie i czujniki

Włącza urządzenie przyciskiem „Power”

Blokuje urządzenie przyciskiem oznaczonym kłódką

Kładzie się spać

Odpowiedzialność za poprawny przebieg badania bierze Healthnomic i jego 

Obsługa Klienta.

Urządzenie na żywo wysyła dane do platformy, gdzie są one widoczne dla 

Centrum Telemedycznego Healthnomic. W razie niepoprawnego podłączenia 

czujników lub innych potencjalnych błędów, pracownik Healthnomic kontaktuje 

się z pacjentem, w celu zapewnienia poprawności przebiegu badania.



Po badaniu

Pacjent odłącza urządzenie i przekazuje je do kliniki, gdzie konieczne jest:

Sprawdzenie kompletności zestawu

Dezynfekcja środkiem z alkoholem np. Skincept

Podłączenie włączonego urządzenia do ładowarki

Umieszczenie urządzenia w miejscu z zasięgiem sieci GSM, w celu 

przesłania wszystkich danych 

Ładowanie min. 6 h

Wyłączenie urządzenia do czasu kolejnego badania



Po badaniu

Po przesłaniu wszystkich danych, system analizuje zebrane sygnały za 

pomocą algorytmów

Następnie ich wynik jest potwierdzany przez Technika oraz Lekarza 

Healthnomic

Proces opisu technicznego i lekarskiego trwa nie dłużej niż 72 h

Klient jest informowany o dostępnym wyniku badania, który można pobrać 

bezpośrednio z platformy w formacie PDF

Po wygenerowaniu raportu przez lekarza Healthnomic, klient posiada 

dostęp do danych i narzędzi do opisu 

Po swoich modyfikacjach klient ma możliwość wygenerowania własnego 

raportu z opisu badania



Przykładowy raport



Zapraszamy do 

współpracy

sales@healthnomic.pl


