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Kizárólag otthoni használatra (is) 
alkalmas eszközökről hallhatunk, 

amelyek forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkeznek. 

A Dotplotnál még vannak folyamatban vannak vizsgálatok, de már díjnyertes eszköz az 

eredményei alapján. A SalusMo 2023-ban lesz megvásárolható. Ez is díjnyertes eszköz.



Korunk egyik fontos 
jellemzője:

Manapság a magunkon viselhető és 
okostelefon-kiegészítőként alkalmazható 
egészségügyi készülékek forradalma, 
folyamatos innovációja zajlik.

A bőség zavarával küzdhet az, aki szétnéz a 
nagy webáruházak kínálatában erre nézve.

Az okostelefon webáruházakban számos 
app kínálja magát EKG és egyéb funkciók 
mérésére. Ez utóbbiak minősége azért 
bizonytalan.

A használatuk azonban némi technikai
jártasságot és sok türelmet igényel a 
felhasználóktól.



A működés mechanizmusa  egyszerűsítve
A modern, digitális eszközök is képesek kommunikációra (nem spontán, hanem előre 

beprogramozott módon). A dolgok internete  ( Internet of Things ) kifejezéssel illetik a 

hálózatba kapcsolt érzékelők és okoseszközök, vagy számítógépek kommunikációját.

Szenzorok
(adatgyűjtésre)

Hálózati eszköz 
(rádióhullámú 

adattovábbításra)

Mesterséges 
intelligencia 

(adatfeldolgozásra; 
okostelefonos 

alkalmazás)



Az eszközök köre
Viselhető 
eszközök

(karkötő, óra, 
e-skin

pizsama)

Digitális 
eszköz + 
érzékelő

(pl. Fetaphon)

Telepített 
szenzorok + 

hálózati 
eszköz + 

vezérlőpult 
házon kívül

Hordható 
eszközök (pl. 

intelligens 
sétabot



Milyen eszközökről hallhatunk ma?

• Okosórák és –karkötők

• Egy hibrid (analóg és digitális) karóra

• Testre csatolható szívmonitor

• Okostelefonnal együttműködő 

szívdiagnosztikai eszköz

• Stroke-ot időben előrejelző karóra

• Folyamatos vércukor mérő, monitorozó

eszköz

• Magzati ultrahangot mérő készülék

• Légzésjavító, -fejlesztő eszköz

• Légzőkészülékek, 3D nyomtatással 

előállíthatók

• Mellrák-diagnosztikai eszköz

• E-Skin –pizsama / szabadidő ruha

• Intelligens sétabot vakoknak, 

gyengénlátóknak



Smart band, smart watch –
Fitnesz karkötő, okosóra

• Előnyük, hogy mindig velünk lehetnek (szemben az 
okostelefonnal), ezért pontosabb és folyamatosabb mérésre 
képesek a bennük rejlő szenzoroknak köszönhetően.

• Alapvetően az alvásfigyelés, lépésszám és mozgáshiány 
figyelése, pulzusszám, stressz szint mérése, véroxigén szint 
mérése azok a funkciók, amelyek az egészségvédelmet 
szolgálják. 

• Vannak EKG mérésre alkalmas e szközök is, pl. az Apple cég 
által gyártott eWatch. 

• Áruk szépen lecsökkent az utóbbi években, ennek 
következében elterjedt használatuk. 

• Üzemelési idejük változó. Széles választékban kaphatók.

• Egyéb funkciókat is tudnak, ezt nem részletezem most.



Milyen funkciókra 
képesek?

Okosóra vs. okoskarkötő? – NetNagyi Klub – Ebben a 
cikkben részletesen írtam erről.

https://www.netnagyiklub.hu/2020/01/09/okosora-vs-okoskarkoto/


Withings Scan Watch – a hibrid karóra

Folyamatosan vizsgálja a 
létfontosságú életjelenségek 
paramétereit, hogy felismerje a 
rendellenességeket. Hőmérsékletet, 
szívritmust, vérnyomást, alvást, 
aktivitást és légzést képes figyelni. 
Orvosi minőségű EKG- és véroxigén-
telítettség mérésre is képes. 
Kategóriájában kiemelkedő abban a 
tekintetben, hogy rekord hosszú 
ideig: egy hónapig is üzemel egy 
feltöltéssel.



Frontier X2 
intelligens 
szívmonitor

Mellkaspánttal, vezeték nélküli szívegészség-
figyelő eszköz

Okostelefon applikációval és számítógéppel is 
együttműködik az adatelemzéshez

Frontier X2 Smart Heart Monitor | 24hr Real-time 
Continuous ECG – Fourth Frontier UK and EU

https://uk.fourthfrontier.com/products/frontier-x


Szívdiagnosztika Wiwe 
készülékkel

Honlap: https://www.mywiwe.com

Magyar fejlesztés, amelyet 
orvosok is ajánlanak.

Otthonunkban végezhető 
méréseket tesznek lehetővé – akár 
több családtagnak is, 
személyenként elkülönített mérési 
adatokkal.

https://www.mywiwe.com/


Mit tud a Wiwe?

• Ritmuszavar, stroke és hirtelen szívmegállás kockázat, véroxigén, pulzus 

mérés, bradycardia, tachycardia, extraszisztolé, kamrai vezetési zavarok –

ezen betegségeket képes előre észlelni, jelezni.

• Bárhol, bármikor klinikai szintű EKG-t mér, melyet orvosi segítség nélkül 

kiértékel.

• Az eredményeket megoszthatja családtagjaival, elküldheti orvosának.

• + Fitnesz funkciók



Videó a használatáról
https://www.youtube.com/watc

h?v=lzoC4gJkzDY&feature=em

b_logo -

https://www.youtube.com/watch?v=lzoC4gJkzDY&feature=emb_logo


Stroke

Az első tünetek jelentkezésétől a stroke-ot kapott
betegeknek mindössze 4 és fél óra áll
rendelkezésre arra, hogy az életmentő
beavatkozást megkapják, különben
visszavonhatatlanul károsodik szervezetük. 

Maga a kezelés és az ahhoz szükséges vizsgálatok
az orvosok megfeszített munkája mellett is 75 
percet vesznek igénybe, vagyis a betegnek és
környezetének összesen 3 órája és 15 perce marad
arra, hogy felismerjék a stroke tüneteit.





SalusMo - stroke-
előrejelző rendszer
A MotionScan rendszerrel egy okosóra, 
valamint az okostelefonon elérhető applikáció 
segítségével bárki biztonságban tudhatja majd 
saját magát és szeretteit is. 

A rendszer a beépített mesterséges 
intelligenciával a stroke tüneteinek észlelése 
esetén IDŐBEN képes jelezni az ellátó 
személyzetnek, kezelőorvosnak, nővérnek és 
családtagoknak is.
Motion Scan - Salusmo Strokefelismerő rendszer

https://salusmo.com/


SalusMo – magyar innováció

A SalusMo strokefelismerő rendszer orvosok és informatikusok közös fejlesztőmunkájának 

eredményeképp a mesterséges intelligencia lehetőségeit és a már megszokott viselhető 

okoseszközöket ötvözve innovatív monitorozó rendszer született.

Karóraként, szükség szerint bokaórával kiegészítve, viselt eszközökkel kényelmesen 

tudhatjuk biztonságban magunkat és szeretteinket.

2023-tól lehet beszerezni, de már most lehet regisztrálni az eszközre. Ez nem jár fizetési 

kötelezettséggel önmagában, de a regisztrációk beérkezésének sorrendjében történik az 

eladás.



FreeStyle Libre 3:

Ez a harmadik generációs glükóz
monitor már szkennelés nélkül küldi az
információkat az okostelefonra.

Integrálható a LibreLinkUp 8 -cal
(okostelefonos alkalmazás) és a 
LibreView-val (felhőalapú
adatrendszer), lehetővé téve a 
gondozók és egészségügyi
szakemberek számára, hogy szükség
szerint távolról figyeljék szeretteiket és
pácienseiket.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=hu&hl=hu&client=webapp&u=https://librelinkup.com/


Folyamatos glükózmonitor - CGM
Az Abbott cég gyártja. Három verzióban léteznek az eszközök. 
(FreeStyle Libre Continuous Glucose Monitor)

Kapható hozzá külön kis készülék, de okostelefonnal is 
működik  Librelink App2 applikációval, amely mesterséges 
intelligenciával dolgozik.

Egyik legfontosabb előnye, hogy nem igényli vérminta 
vételét. Ez a két eurós méretű korong két héten át képes 
ellenőrizni a vércukor szintjét mindenféle beállítás nélkül.

Másik előnye, hogy megmutatja,  normál életmenetünk során 
hogyan reagál a szervezetünk bizonyos ételekre, tehát fontos 
információkat ad. 

Az első generációs készülék a telefonos app alkalmazásával, 
szkenneléssel olvassa be az információkat a korongról. A 
harmadiknál ez már automatikus Bluetooth kapcsolaton 
keresztül, nincs szükség szkennelésre.

90 napra visszamenőleg megőrzi a méréseredményeket.

Abbott FreeStyle Libre Pro Sensor Flash Glucose
Monitoring

https://www.freestyle.abbott/in-en/products/freestyle-libre-pro.html
https://www.freestyle.abbott/in-en/products/freestyle-libre-pro.html


Fetaphon készülék 
kismamáknak CTG 
mérésre

A Fetaphon készülék alkalmas magzati 
szívritmus, méh összehúzódás és 
magzatmozgás regisztrálására otthoni 
körülmények között, másik személy 
segítsége és orvosi felügyelet nélkül.

A készülék a magzati szívhangot 
passzív módon érzékeli, nem sugároz ki 
mérés közben semmilyen káros 
energiát.
A mért eredmények mobiltelefonon 
keresztül eljutnak egy kiértékelő 
központba, ahonnan lekérdezhető az 
eredmény.

Magyar szabadalom, nemzetközileg is 
védve.

Fetaphon Home Monitoring System -
Pentavox.hu

https://pentavox.hu/product/fetaphon-home-monitoring-system/


Dotplot – melldaganatot 
kereső monitor

A Dotplot célja, hogy segítse a nőket az otthoni
önellenőrzésben, és nyomon kövesse az
esetleges változásokat az okostelefonos
alkalmazás segítségével.

Az emlőrák világszerte igen gyakori halálozási
ok, de sok nő nem végez rendszeres
önvizsgálatot.

Az egészségügyi szakemberek üdvözölték a 
találmányt, de figyelmeztetnek, hogy nem
helyettesíti az orvoshoz fordulást.

A felhasználók személyre szabott térképet
készíthetnek törzsükről úgy, hogy megadják a 
mell méretét és alakját, és a kézi eszközt a 
mellkasukra nyomják.



Dotplot

Havonta egyszer ajánlott a vizsgálat, 
melynek során hanghullámokat használnak
a szövetek összetételének rögzítésére.

Ha gyanús elváltozások vagy
rendellenességek tapasztalhatók, javasoljuk
a felhasználóknak, hogy forduljanak
egészségügyi szakemberhez.

A technológia nagyon hasonlít az 50 év
felettiek mammográfiájához vagy az
ultrahangos vizsgálatokhoz, amelyeket a 
csomók miatt aggódó nők számára kínálnak.



Légzésfejlesztés, -javítás
Airofit｜Boost your perfomance & health 
and well-being

Intelligens és adatvezérelt.

Az Airofit PRO a világ első igazán intelligens 
légzéstrénere.

A PRO méri az aktuális tüdőfunkciót, és 
személyre szabja az összes edzést. Az élő 
vezetés biztosítja, hogy helyesen edzzen, az 
adatvezérelt megközelítés pedig egyenletes 
fejlődést tesz lehetővé, amely nyomon 
követhető.

https://www.airofit.com/?msclkid=af8e48c9fe211ca706702bf7302f4e01


Airofit légzés tréning előnyei



Légzőkészülék 3D 
nyomtatással előállítva

A NASA Jet Propulsion Laboratory
nyilvánossá tette a koronavírus járvány
enyhítése érdekében egyik fontos
fejlesztésük előállítási adatait. 

A közzétett adatok, információk
ismeretében 3D nyomtatásban
előállítható a  három, különböző
légzőkészülék, a hozzájuk tartozó
patron és az egyedi szűrők. A 
tesztelések eredményeit is 
közzétették.

GitHub - nasa-jpl/COVID-19-respirators: JPL 
designed 3D and tested printed respirators 
to help with the COVID-19 pandemic 
response.

https://github.com/nasa-jpl/COVID-19-respirators


E-Skin pizsama vagy szabadidő ruha
Az alábbi videón a Xenoma cég által gyártott eSkin
Sleep and Lounge pizsama / szabadidőruha lehetőségeit 
látjuk. Ugyanolyan kényelmes, mint a normál öltözékek, 
mosógépben mosható, de érzékelők vannak beleszőve.

Ezek képesek adatokat gyűjteni viselőjükről, majd 
továbbítani bluetooth kapcsolaton azokat. Az öltözékhez 
tartozik egy kicsi és könnyű eszköz (hub), amely zsebben 
elhelyezve, ágyban és azon kívül is használható. Az eSkin
elemzi, figyelemmel követi viselőjének mindennapi 
tevékenységét, alvását, legfontosabb életjelenségeit.

A hub egy feltöltéssel 72 órán át képes üzemelni. Még az 
elesést is érzékeli, és riasztást küld ilyenkor az előzőleg 
beregisztrált családtagoknak, ismerősöknek, A gyártó 
hétféle terméket fejlesztett különféle célközönségeknek.

e-skin Sleep and Lounge - YouTube

https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2021/10/e-skin-hub.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m0uc8kxGSGA&t=4s


A Fuji intelligens sétabotja
Kétféle okosbottal is találkoztam a világhálón. Ezek 
egyikét a Fujitsu cég fejlesztette ki – igazából már jó pár 
évvel ezelőtt. Sajátossága, hogy beépített szenzorokkal 
és akkumulátorral rendelkezik.

Különféle segítséget képes nyújtani a felhasználóknak 
veszély észlelésekor. Előfordulhat például, hogy eltéved séta 
közben az idős ember. Ezzel az okosbottal sétálva 
azonban navigációs segítséget is kaphat a boton keresztül a 
hazataláláshoz, a markolaton látható kijelzőn keresztül.

Tartozik hozzá egy okostelefonos alkalmazás, de 
természetesen térkép is. GPS és jeladó is található benne, 
amely szintén megkönnyíti az eltévedt ember megtalálását.

Gyakori probléma még az időseknél, hogy elesnek. A 
beépített szenzorok képesek riasztást küldeni az előzőleg 
berögzített személyek elérhetőségeire, vagy a mentők 
számára.

Az okosbot szenzorai képesek észlelni a szabálytalan 
szívverést, érzékelik a pulzuson keresztül. Részleteket találunk 
angol nyelven erről ide kattintva. Így működik az okosbot:

Fuji unveils 'smart' walking stick prototype 

for the elderly – YouTube

https://www.designboom.com/design/smart-walking-stick-with-built-in-sat-nav-for-elderly-by-fujitsu/
https://www.youtube.com/watch?v=8cqkmYI_l3g&feature=emb_logo


We Walk – okos sétabot vakok számára
Egy látássérült mérnök, Kursat Ceylan találmánya, és a
Young Guru Academy, továbbá a Vestel cégek
fejlesztése.

Beépített szenzorokkal, akkumulátorral rendelkezik. 5
órán át üzemel egy feltöltéssel. Érzékeli a földfelszín és
a mellkas magasságában közeledő akadályokat, és
erről hangosan tájékoztatja a felhasználót. Rezgéssel is
képes jelezni. Tájékoztat például egy metróállomáson
arról, hogy merre található a kijárat, vagy a
buszmegállóban éppen melyik járat érkezik éppen.

GPS és a Google Maps szolgáltatása is elérhető a boton
keresztül.

Okostelefonos alkalmazással szükséges időnként
szinkronizálni, a letöltések is így kerülnek a botra.

Telefonon keresztül és gombokkal, érintőpaddal, vagy
parancsokkal is irányítható. Kép- és hangfelismerő
szoftverrel okosított. A gyengén látókat beépített led
lámpa is segíti a közlekedésben.



Így működik a WeWalk sétabot

WeWALK Smart Cane And App Get Updated! – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=HFQsbdDv6v4&t=43s


Köszönöm a figyelmet!
szilassi.andrea@jmvk-komarom.hu


