
∆ηµιουργήσαµε για εσάς 
µια υπηρεσία που βοηθά στην αποτελεσµατική ενηµέρωση

και εκπαίδευση για τη σωστή διαχείριση
των 5 βασικών παραγόντων που µπορεί να οδηγήσουν

σε καρδιαγγειακές παθήσεις! 

Η υπηρεσία Hypertension & Diabetes Corner δηµιουργήθηκε από
το Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης της KARABINIS MEDICAL µε στόχο:

Το µονοπάτι του Καρδιαγγειακού κινδύνου

Μέσω του «Portal Υγείας» να ενηµερώνει το κοινό 
µε σαφείς οδηγίες για άσκηση και διατροφή, καθώς 
και µε έγκυρο επιστηµονικό περιεχόµενο που 
υπογράφουν διακεκριµένοι επιστήµονες και ιατροί 
για τους 5 βασικούς παράγοντες που µπορεί να 
οδηγήσουν σε καρδιαγγειακές παθήσεις.
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Μέσω της υπηρεσίας «Καταγραφή Μετρήσεων» να 
παρέχει τη δυνατότητα σε ασθενείς που πάσχουν από 
Υπέρταση και ∆ιαβήτη, να καταγράφουν τις καθηµερινές 
µετρήσεις τους, να έχουν πρόσβαση σε επιστηµονικά 
επεξεργασµένα report και να διατηρούν ένα έγκυρο και 
ενηµερωµένο προσωπικό ιατρικό προφίλ.

Η υπηρεσία Hypertension & Diabetes Corner βασίζεται σε guidelines της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH/European Society of 
Hypertension) και του Αµερικανικού Οργανισµού για το ∆ιαβήτη (ADA/American Diabetes Association). Από µελέτες προκύπτει ότι η οµαδική 
προσέγγιση που συµπεριλαµβάνει ιατρό και φαρµακοποιό, αποφέρει καλύτερα αποτελέσµατα στη ρύθµιση της υπέρτασης, σε σύγκριση µε τον 
τυπικό τρόπο διαχείρισης ασθενών.
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Υπέρταση

∆ιαβήτης Υπερλιπιδαιµία

ΚάπνισµαΠαχυσαρκία



Ενηµερωθείτε για θέµατα που αφορούν σε Υπέρταση, 
∆ιαβήτη, Υπερλιπιδαιµία, Κάπνισµα και Παχυσαρκία.

© Copyright KARABINIS MEDICAL AE. Η υπηρεσία Hypertension & Diabetes Corner, µε αριθµό και ηµεροµηνία συµβολαιογραφικής πράξης 4287/01-08-2014, αποτελεί πνευµατική 
ιδιοκτησία της KARABINIS MEDICAL AE. Απαγορεύεται η κατά οποιανδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, δηµοσίευση ή χρησιµοποίηση όλου ή µέρους της υπηρεσίας χωρίς την έγγραφη 
έγκριση της KARABINIS MEDICAL AE.

Κατά πλειοψηφία οι αποφάσεις των ιατρών 
βασίζονται σε επιστηµονικά επεξεργασµένα 
αποτελέσµατα µετρήσεων.

Οι µετρήσεις σας θα εµφανίζονται σε 
Πίνακες και ∆ιαγράµµατα µε δυνατότητα 
επεξεργασίας και εκτύπωσης.

Portal Υγείας

Καταγραφή Μετρήσεων

Αναλυτικοί Πίνακες Επιστηµονικά Κείµενα Υπολογισµός Προσωπικού ∆ιαιτολογίου

Ένα απόλυτα χρήσιµο επιστηµονικό περιεχόµενο µε αναλυτικές 
πληροφορίες για άσκηση, διατροφή και αντιµετώπιση των πέντε 
προαναφερόµενων βασικών παραγόντων, ώστε ο επιστήµονας 
υγείας να µπορεί να ενηµερώνει εύκολα τον ασθενή του, αλλά και 
ο ίδιος ο ασθενής να έχει άµεση πρόσβαση και σωστή πληροφόρηση!  

Η Υπηρεσία «Καταγραφή Μετρήσεων» του Hypertension 
& Diabetes Corner:
επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα στη ρύθµιση των 
ασθενών µε Υπέρταση και ∆ιαβήτη, εκπαιδεύοντας 
ταυτόχρονα τον ασθενή στην αυτο-µέτρηση και τη βελτίωση 
του τρόπου ζωής, χρησιµοποιώντας ένα λογισµικό (software) 
επιστηµονικά εξελιγµένο, όπως και την οµαδική συνεργασία 
δύο επιστηµονικών κλάδων υγείας «φαρµακοποιού - ιατρού».

παρέχει τη δυνατότητα: 
• καταγραφής των µετρήσεων της πίεσης και του σακχάρου 
• επεξεργασίας των µετρήσεων µε επιστηµονικό τρόπο 
• διατήρησης ιστορικού προφίλ του ασθενούς

∆ηµιουργήστε εύκολα και απλά 
το Λογαριασµό σας και 
ανεβάστε αυτόµατα τις 
µετρήσεις σας από τα 

πιεσόµετρα MICROLIFE
BP A200 AFIB, BP A6 PC,

BP A3 PC και από τα συστήµατα 
µέτρησης γλυκόζης αίµατος 
BIONIME GM550, GM700S.

www.hdcorner.gr


