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Apple iPhone ve kalp grafigi aparati

iPhone için üretilen uygulamalar ve ek parçalar sinir tanimiyor. Alivecor adli sirket iPhone
için kalp grafigi (EKG) gösterimi yapan bir aparat gelistirmis. iPhone için üretilen
uygulamalar ve ek parçalar sinir tanimiyor. Alivecor.com adli sirket iPhone için kalp grafigi
(EKG) gösterimi yapan bir aparat gelistirmis. Su an için satista olmayan bu Ekg aparati için
Alivecor.com adli sirket Oregon isimli bir siretle ortak asamasinda. iPhone için üretilen
uygulamalar ve ek parçalar sınır tanımıyor. Alivecor adlı şirket iPhone için kalp grafiği
(EKG) gösterimi yapan bir aparat geliştirmiş. Şu an için satışta olmayan bu Ekg aparatı için
Alivecor.com adlı şirket Oregon isimli bir şiretle ortak aşamasında. Ürünün 100 dolar
altında satışa çıkacağı şu an için edinmiş olduğumuz bilgiler arasında. Teknoloji sınır
tanımıyor. iPhone için kalp grafiği yani tıp dilinde kullanılan EKG gösterimi yapan bir aparat
için seri üretim yapılacakmış. Washington merkezli Alivecor adlı şirket, Las Vegas’ta
Tüketici Elektroniği showroomunda yeni bir iPhoneECG sistemini sunuyor. Şirket, seri
üretim için Oregon adlı şirket için ortaklığa gidecekmiş.
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Kardia; her an, her yerde, 30 saniye içinde tıbbi kalitede bir EKG oluşturur.
Atriyal fibrilasyon veya normal kalp ritmini saniyede algılar.
EKG'lerinizi doktorunuza veya abonelik gerektirmeyen herhangi birine e-posta ile gönderebilirsiniz.
PREMIUM'a geçin: Tüm EKG'lerin cloud geçmişine, aylık raporlara 9.99 $ / ay veya 99 $ / yıl ile
ulaşabilirsiniz. Taahhüt gerekli değildir.
Android ve iOS'daki çoğu akıllı telefon ve tabletle çalışır.
KardiaMobile klinik olarak kanıtlanmış bir çözüm olup dünyanın önde gelen kardiyologları tarafından
onaylanmıştır.
Yapay zeka teknolojisi ile kişisel kalp profili oluşturabilirsiniz.
AliveCor HIPAA uyumludur.
Kardia Mobile'ı satın aldığınızda aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyan temel uygulaması bulunur:
En son EKG kayıtlarınızı ve analizinizi saklayın.
Sonuçları doktorunuzla paylaşın.
EKG alınırken oluşan belirtileri ve semptomları kaydedin.
30 günlük bir deneme ile Premium hizmetine ulaşabilirsiniz ve aşağıdakilere erişebilirsiniz:
Sınırsız EKG cloud depolama ve geçmişi saklayabilirsiniz.
30 günlük süre içinde alınan tüm EKG'lerin aylık özet raporunu alabilirsiniz.
Kan basıncını izleyebilirsiniz.
Ağırlık takibi ve ilaç bilgisi oluşturabilirsiniz.

