
 

MESI mTABLET

Minden diagnosztikai mérés.
Minden páciens nyílvántartása.
Egy rendszer.

Megoldás a 
korlátlan lehetőségekhez

A nagy adatforgalom kezelése

A MESI mTABLET információkezelési módja egyedülálló. 
A diagnosztikai mérések, a triage, a szakvélemények, a 
konzultációk és az egyéb adatok objektív eredményeit 
egy helyen tárolják. Ez a kombináció lehetővé teszi a 
progresszív elemzést most és a jövőben bármikor.

Mindig naprakész.
A MESI mTABLET folyamatosan frissül további diagnosztikai 
eszközökkel és orvosi alkalmazásokkal. Ez növeli a 
funkcionalitást, és hozzáférést biztosít a felhasználók 
számára a szükséges információkhoz és eszközökhöz.

Az egészségügyi szakemberek közötti 
információáramlás javítása
Az alapellátási orvos, a nővér és a szakember közötti 
kommunikáció kritikus jelentőségű a beteg egészségügyi 
állapotának kimenetele szempontjából.

A MESI mTABLET segítségével az összes érdekelt 
fél azonos formátumban fér hozzá az egészségügyi 
információkhoz. Ez megakadályozza a félreértéseket a 
kommunikációban, a jelentések következetlenségét, és így 
csökkenti a diagnózisra és a kezelésre fordított időt.

A MESI Ltd. fenntartja a jogot a műszaki adatok 
változtatásához és / vagy bármilyen termék 
értesítés vagy kötelezettség nélküli leállításához, és 
nem vállal felelősséget a kiadvány használatának 
következményeiért.
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A Boka-Kar Index mérési technológia 
vezető szolgáltatója

Világszintű jelenlét

Európai gyártás és fejlesztés

A Qualcomm Tricorder XPRIZE 
verseny döntőse

ISO 9001 és 
ISO 13485 tanusítvány



A MESI mTABLET-et az egészségügyi szakemberek 
számára tervezték és gyártották, figyelembe véve a modern 
gyakorlatot.

Tanúsított orvosi tabletünk egy egyedülálló egészségügyi 
megoldás, amely vezeték nélküli diagnosztikai modulokat, 
beteg-nyilvántartást és orvosi alkalmazásokat integrál egy 
rendszerbe. 

Az összes mérést és a beteg adatait automatikusan 
tárolja és szinkronizálja a beépített elektronikus orvosi 
nyilvántartással - MESI mRECORDS, amely elérhető a MESI 
mTABLET-en és bármilyen internetes eszközről, egyszerűen 
és biztonságosan.

A teljesítmény és a funkcionalitás bővíthető különböző 
szoftverekkel és diagnosztikai eszközökkel a MESI mSTORE 
– medikai piactéren.

Teljesen új 
orvostechnológiai koncepció

MEDIKAI piactér - MESI mSTORE

A személyes készülékeinken történő alkalmazások használatához hasonlóan, 
az egészségügyi alkalmazások piactere professzionális egészségügyi 
alkalmazásokat nyújt az orvosok és az ápolók munkájához.

Az alkalmazások javítják a diagnosztikai lehetőségeket és bővítik az 
alapellátás vizsgálatainak lehetőségeit.

TANUSÍTOTT Medikai Tablet - MESI mTABLET

A hétköznapi tabletektől (iPad, Android) eltérően a MESI mTABLET-et 
kifejezetten orvosi környezetben való felhasználásra fejlesztették ki.

MINDEN AZ EGYBEN RENDSZER

VEZETÉK NÉLKÜLI Diagnosztikai Moudlok

A vezeték nélküli és hordozható kézi rendszer korlátlan szabadságot biztosít 
a modern egészségügyi intézményekben. A moduláris rendszer lehetővé 
teszi, hogy a felhasználási területe szerint bővítse a megfelelő modulokkal 
amennyiben szükséges.

Vérnyomás

Spirometria

Öregujj Index

Pulzoximéter

ELEKTRONIKUS Orvosi Nyílvántartás - MESI mRECORDS

Az összes mérést és a beteg adatait a beépített elektronikus egészségügyi 
nyilvántartás tárolja és teszi elérhetővé.

A MESI mRECORDS elérhető egy webböngészőből vagy bármilyen más 
intelligens eszközről, azonnali és biztonságos szaktanácsadást, fejlett adat-
elemzést és egyéb eszközöket biztosít.

Boka-Kar Index

12 csatornás EKG

MESI mRECORDS és 
MESI mSTORE

MESI mTABLETVEZETÉK NÉLKÜLI 
DIAGNOSZTIKAI 
MODULOK

* Ez a kép csak demonstrációs célokat szolgál.


