Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon tarjoaja valitsee Zenicorin
digitaalisen hoitopolun
Tukholma 30 syyskuuta 2020
Zenicor on allekirjoittanut sopimuksen uudesta rytmihäiriötutkimuksen digitaalisesta hoitopolusta
Terveystalo Oy:n, Suomen suurimman yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa. Sopimus
tarkoittaa, että Zenicorin hoitopolkua voidaan tulevaisuudessa tarjota Terveystalon koko Suomen
kattavassa verkostossa yli miljoonalle suomalaiselle, jotka käyttävät vuosittain Terveystalon
palveluita. Täysin toteutettuna, tämä tarkoittaa Zenicorille vuositasolla noin 250 000 euron
tulopontentiaalia.
Terveystalo on viimeisen 6 kk aikana arvioinut ja testannut Zenicor EKG laitetta ja nyt allekirjoitettu
sopimus tuo potilaskeskeisen sydämen rytmihäiriötutkimuksen saataville Terveystalon yksiköihin
ympäri Suomen.
- Haemme jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi ja positiivisten kokemusten siivittämänä
haluamme nyt jatkaa yhteistyötä Zenicorin kanssa. Heidän ratkaisunsa avulla hoitamiemme potilaiden
rytmihäiriöoireet on mahdollista taltioida pidemmältä aikaväliltä silloin kun ne ilmenevät ja toimittaa
verkkoyhteydellä viipymättä hoitavalle lääkärille. Näin eri rytmihäiriöiden tunnistaminen nopeutuu ja
mahdollistaa potilaille laadukasta hoitoa, kertoo kardiologi Kristian Paavonen Terveystalosta.
Zenicor EKG -tutkimus voidaan tarvittaessa käynnistää ja päättää suoraan Terveystalon asiantuntijan
toimesta etänä, jolloin itse tutkimuslaitteet on mahdollista lähettää potilaan kotiin ilman fyysistä
potilaskäyntiä.
- Terveystalon etävastaanottotoimintaa on kehitetty jo usean vuoden ajan ja koronaepidemian
myötä niiden merkitys niin yksittäiselle potilaalle kuin yhteiskunnallekin on nopeasti kasvanut.
Zenicorin oire-EKG–ratkaisun myötä digitaalisesti tarjottavat palvelumme monipuolistuvat ja
tavoittavat vaivattomasti tutkimusta tarvitsevat potilaat, kardiologi Kristian Paavonen jatkaa.
Tehokkaan digitaalisen hoitopolun malli on jo otettu käyttöön useilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja
Iso-Britanniassa. Liiketoimintamalli tarkoittaa, että Terveystalo maksaa jokaisesta tutkitusta
potilaasta, mikä soveltuu hyvin suomalaiseen korvausjärjestelmään ja tarjoaa erittäin hyvän
mahdollisuuden joustavuuteen ja skaalautuvuuteen.
- Huolellisen arvioinnin jälkeen, Terveystalo päätti allekirjoittaa sopimuksen Zenicorin digitaalisen
hoitopolun toteuttamisesta. Tämä osoittaa, että Terveystalo näkee selkeän hyödyn yksittäiselle
potilaalle, varsinkin näinä aikoina, kun diagnostiikan ja etähoidon digitaalisten ratkaisujen tarve
kasvaa. Näemme tämän sopimuksen tärkeänä askeleena Zenicorille tarjota tehokas, potilaslähtöinen
rytmihäiriötutkimus kaikille suomalaisille, sanoo Zenicor Medical Systems AB: n Suomen
myyntijohtaja Sanna Bellhammar.
13 Terveystalon suurinta yksikköä aloittaa Zenicor EKG:n käytön jo syyskuussa, ja hoitoketju voidaan
laajentaa kaikkiin Terveystalon yksiköihin, mikä tarkoittaa, että vuosittaisen yhteistyösopimuksen
arvo yltää noin 250 000 euroon.

Tietoja Zenicorista

Zenicor Medical Systems on johtava rytmihäiriöiden diagnostiikassa ja aivohalvauksen ehkäisyssä. Zenicor EKG
on terveydenhuoltoon optimoitu järjestelmä sydämen rytmihäiriöiden, mukaan lukien eteisvärinä,
diagnosointiin ja ratkaisua käytetään tällä hetkellä yli 400 klinikalla kymmenessä maassa Euroopassa. Ratkaisun
tehokkuus on dokumentoitu useissa kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä tutkimuksissa ja julkaisuissa.
Zenicor toimii yhdessä terveydenhuollon kanssa, mikä on mahdollistanut integroidun erikois- ja
perusterveydenhuoltoratkaisun tehokkaammassa digitaalisessa rytmihäiriötutkimuksen hoitopolussa, jossa
potilas on keskipisteenä ja terveydenhuollon resursseja voidaan käyttää tehokkaammin. Zenicorin ratkaisua on
käytetty suurissa seulontatutkimuksissa kuten STROKESTOP I ja II ja nyt myös maailman suurimmassa
satunnaistetussa seulontatutkimuksessa SAFER Isossa-Britanniassa. Lisätietoja löydätte osoitteessa
www.zenicor.fi.

Tietoja Terveystalosta

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo
on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.
Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa
täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.
Vuonna 2019 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin
3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon palveluilla
on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Lisätietoja:
Mats Palerius, toimitusjohtaja, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 6860 mats.palerius@zenicor.se
Zenicor EKG: n korkean resoluution kuvat ovat ladattavissa: http://zenicor.se/pressmaterial
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Nämä tiedot ovat tietoja, jotka Zenicorin on julkaistava EU: n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Tiedot
toimitettiin yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä julkaistavaksi 30 syyskuuta 2020.

