
Ściągnij aplikację i utwórz konto.

Wykonuj badania sobie i najbliższym:

To takie proste! 

Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie 
konieczne będzie jednorazowe utworzenie 
konta użytkownika. To zajmie tylko minutę! 
Do prawidłowej interpretacji wyniku 
konieczne będą podstawowe informacje
o użytkowniku: wiek, płeć i waga.

UWAGA: badanie urządzeniem KardiaMobile firmy AliveCor 
nie zastępuje wizyty u lekarza.

W celu dokładnego diagnozowania udaj się z wynikami badań
do swojego lekarza.

Otwórz aplikację Kardia.
Wciśnij ikonę „rozpocznij EKG”.
Zależnie od posiadanego modelu urządzenia 
Kardia ułóż palce na elektrodach lub przyjmij 
pozycję do badania modelem 6-kanałowym 
(dotykającym także skóry lewego kolana lub 
kostki).
Urządzenie samo rozpocznie dokonywanie 
pomiaru, a po upływie 30 sekund wynik
i jego interpretacja będą zapisane w historii 
aplikacji.
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Zobacz jakie to proste:

Wykonaj badanie EKG
w 30 sekund kiedy chcesz,

gdzie chcesz!

Osobisty,
kieszonkowy monitor EKG!

Urządzenie medyczne

Dopuszczenie FDA
Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków

Certyfikat CE

Numer 1  rekomendowany przez lekarzy
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Gwarantowana jakość wyniku
potwierdzona badaniami klinicznymi



Zaburzenia rytmu serca występują u Ciebie 
sporadycznie i trudno je zmierzyć 
ambulatoryjnie? Zdiagnozowano u Ciebie 
migotanie przedsionków, arytmię lub inną 
kondycję wymagającą stałego monitorowania?

Przy użyciu urządzenia mniejszego od karty 
kredytowej oraz własnego smartfonu w 30 
sekund po przeprowadzeniu badania dowiesz 
się jaka jest praca Twojego serca! Aplikacja 
wyświetli informacje: praca normalna, 
migotanie przedsionków, bradykardia
lub tachykardia.
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Badanie EKG w 30 sekund,
natychmiastowy wynik i jego interpretacja.

Teraz możesz samodzielnie przeprowadzić 
badanie EKG bez potrzeby stosowania 
kabli czy elektrod, a następnie wysłać 
wynik lekarzowi lub dostarczyć wyniki 

zbiorczo podczas wizyty!

KardiaMobile jest klinicznie potwierdzoną
alternatywą dla badania Holtera.

Zapewnia wydajność diagnostyczną
porównywalną z 14-dniowym
monitorowaniem ambulatoryjnym (2)

KardiaMobile dostarczyła już ponad
120 milionów wyników EKG
na całym świecie

98% czułej i 97% swoistej dokładności
w wykrywaniu migotania
przedsionków (1)

Jedyne zatwierdzone przez FDA
urządzenia wykrywające
3 najczęstsze arytmie


