Lehdistötiedote

Palvelutarjonta terveyskeskuksiin laajenee onnistuneen Zenicor – EKG
pilottiprojektin perusteella
Tukholma, Marraskuu 13, 2017

Zenicor Medical Systems haluaa tiedottaa, että Pohjois-Suomessa vuoden 2017 alkupuoliskolla
toteutettu pilottihanke on osoittanut myönteisiä tuloksia. Hankkeessa testattu eteisvärinän
parantunut hoitopolku tarjoaa potilaalle varhaisen diagnoosin, joka mahdollistaa nopean hoidon
toteutumisen. Menestyksekkään projektin jälkeen Oulun Sydänkeskus on päättänyt jatkaa ja
laajentaa Zenicor-EKG-järjestelmän käyttöä osana palveluitaan.
Hanke on ollut erittäin onnistunut asianosaisille sekä ennen kaikkea potilaille, jotka pääsivät
tutkimuksiin tavanomaista nopeammin ja saivat täten diagnoosin sekä tarvitsemansa hoidon
varhaisemmassa vaiheessa. Hankkeeseen osallistumisen tuloksena tarjoamme nyt Zenicor-EKG: n
tulkintapalvelua kaikille asiakkaillemme, sanoo toimitusjohtaja Olli-Pekka Piira, Oulun
Sydänkeskuksesta, joka vastasi EKG-tulkinnasta hankkeessa. Oulun Sydänkeskus on yksi suurimmista
yksityisistä kardiologiakeskuksista Suomessa.
Palvelukuvaus:
•
•
•
•

Zenicor-EKG luovutetaan potilaalle häntä hoitavassa yksikössä
Helpottaa tutkimukseen pääsyä ja lisää käyttömukavuutta potilaalle
Lähetteiden tarve terveydenhuollon yksiköiden välillä pienenee
Vähentää paperityötä, sillä kardiologit voivat analysoida EKG: t etäyhteyden kautta

Käyttämällä Zenicor-EKG:tä potilaille tarjotaan varhaisempi diagnoosi ja mahdollisuus tarvittavan
hoidon nopeaan aloitukseen.
- Suuri haaste kaikille terveydenhuollon hankkeille on siirtää ne jokapäiväiseen käytäntöön. Tässä
tapauksessa, meille luonnollisesti tulevan kaupallisen arvon lisäksi, olemme onnistuneet siinä ja se on
myös todiste konseptin toimivuudesta, jota voidaan soveltaa muihin meneillään oleviin hankkeisiin.
Tämä on vasta alkua Zenicorin tavoitteessa parantaa terveydenhuollon hoitopolkuja, sanoo Zenicor
Medical Systemsin toimitusjohtaja Mats Palerius.

Lyhyesti Zenicorista ja Zenicorin peukalo- EKG:stä
Zenicor on lääketieteellinen teknologiayritys, rytmihäiriödiagnostiikan sekä aivoinfarktien ehkäisyn
alalla. Zenicor peukalo- EKG järjestelmä on optimoitu erilaisten sydämen rytmihäiriöiden, kuten
eteisvärinän, diagnosointiin terveydenhuollon ammattilaisille. Järjestelmä on käytössä yli 350
klinikalla 10 eri maassa. Järjestelmäratkaisun tehokkuus on dokumentoitu lukuisissa tutkimuksissa ja
artikkeleissa alan johtavissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Nämä tutkimukset ovat
osoittaneet, että perinteisiin menetelmiin verrattaessa Zenicor-EKG: llä on kustannustehokkuuden ja
helppokäyttöisyyden lisäksi erinomainen diagnostinen tarkkuus.
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