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Zenicorille toinen suuri perusterveydenhuollon sopimus Suomessa 

Tukholmassa 6. heinäkuuta 2018 

 

Zenicor Medical Systems AB ilmoitti allekirjoittaneensa kaupallisen sopimuksen Tampereen 
Sydänsairaalan kanssa. Sopimus syntyi alkuvuodesta 2018 päättyneen toisen 
menestyksekkään projektin jälkeen. Tampereen Sydänsairaala tarjoaa Zenicor-EKG palvelua 
perusterveydenhuollon yksiköille Pirkanmaalla ja lähialueilla.   

” Suomi on edelläkävijä hoitopolun tehostamisessa ja olemme ilahtuneita saamastamme 
luottamuksesta sisällyttää varhaisen diagnostiikan ratkaisumme yhä useampaan terveyskeskukseen. 
Samanaikaisesti sopimus on osoitus siitä, että projektimme johtavat pitkäaikaisiin kaupallisiin 
sopimuksiin.” sanoo Zenicorin toimitusjohtaja Mats Palerius. 

Rytmihäiriöiden varhainen diagnoosi Zenicorilla mahdollistaa varhaisen ennaltaehkäisevän hoidon. 
Osana kliinisiä rutiineja Zenicor-EKG tukee optimoitua hoitopolkua. Zenicorilla on nyt kaksi sopimusta 
Suomessa, Oulun Sydänkeskuksen ja Tampereen Sydänsairaalan kanssa. Yhdessä näiden 
partnereiden kanssa Zenicorin ratkaisua voidaan tarjota yli puoleen Suomen terveyskeskuksista. 

Uusi, parannettu hoitopolku:  

• Zenicor-EKG annetaan potilaalle suoraan terveyskeskuskäynnin yhteydessä 

• Lyhentää odotusaikaa ja lisää hoidon saatavuutta potilaalle 

• Vähentää konsultaatiotarvetta eri palvelun tarjoajien välillä 

• Vähentää paperityötä, kardiologi tulkitsee EKG:t keskitetysti  

 

Tampereen Sydänsairaalan kardiologi, Tampereen yliopiston professori Kjell Nikus kommentoi:  

”Eteisvärinän diagnosointiin tarvitaan selkeästi uusia metodeja. Perinteisiin diagnostisiin metodeihin 
verrattuna Zenicor mahdollistaa varhaisen diagnoosin ja potentiaalisesti pienentää terveydenhuollon 
kustannuksia, kun antikoagulanttihoito* voidaan aloittaa varhaisemmassa vaiheessa.” 

”Olemme työskennelleet pitkään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa luodaksemme pitkän 
tähtäimen parannuksia terveydenhuollon tarjoajille sekä heidän potilailleen. Jatkamme 
palveluratkaisumme laajentamista Suomessa sekä muissa Euroopan maissa,” Mats Palerius sanoo. 

*verta ohentava lääke  
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Tampereen Sydänsairaala 

Tampereen Sydänsairaala on sydäntautien diagnosointiin ja hoitoon erikoistunut täyden palvelun 
sairaala ja osakeyhtiö, jonka omistavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Sairaalan ydinaktiviteetit on rakennettu potilaan hoitopolun 
ympärille. Sydänsairaala vastaa sydän- ja verisuonitautien erikoissairaanhoidon järjestämisestä 
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Se tuottaa palveluja myös muille kunnille, terveydenhuollon alueille 
ja terveydenhuollon toimijoille. Potilaat tulevat sekä julkisen että yksityisen sektorin kautta. 
Moniammatillinen osaaminen varmistaa sujuvan, luotettavan ja turvallisen hoidon.  

 

Zenicoristä lyhyesti  

Zenicor Medical Systems on yksi johtavista rytmihäiriöiden varhaisen diagnostiikan ja aivoinfarktin 
ehkäisyn yrityksistä Euroopassa. Zenicorin Peukalo-EKG järjestelmä on optimoitu sydämen 
rytmihäiriöiden lääketieteelliseen diagnoosiin, mukaan lukien eteisvärinä. Nykyään sitä käytetään yli 
400 klinikassa yli 10 maassa. Ratkaisun tehokkuus on dokumentoitu useissa kansainvälisesti 
arvoistetuissa tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa. Nämä julkaisut osoittavat Zenicor-EKG:n 
olevan diagnostiikaltaan erinomainen, kustannustehokas sekä helppokäyttöinen verrattuna 
perinteisiin metodeihin. 

Lisätietoja: Mats Palerius, toimitusjohtaja, Zenicor Medical Systems AB, puh: +46 70 561 55 64 E-
mail: mats@zenicor.se  

 

Korkearesoluutiokuvia Zenicor-EKG:stä ladattavissa osoitteesta: https://zenicor.fi/aineistopankki Nämä tiedot ovat tietoja, 
joita Zenicor Medical Systems AB on velvollinen julkaisemaan EU: n markkinoiden väärinkäytön sääntelyn mukaisesti. Tiedot 
toimitettiin yllä mainitun yhteyshenkilön kautta, julkaisuvapaa 6. heinäkuuta 2018. 
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