
spirohome®

Modern Solunum Sağlığı
Teknolojileri

Spirohome, astım, KOAH, kistik fibrozis hastaları ve akciğer 
durumunu kontrol etmek isteyen kişiler için bir e-sağlık platformu 
çözümüdür.

Spirohome platformu, dünyanın ilk kişisel ultrasonik spirometresi,  
hasta dostu klinik spirometre ve inhaler kullanımını ve kullanım 
tekniğini takip eden akıllı inhaler sensörlerinden oluşur.

Spirohome, hastaların solunum değerlerini ve ilaç kullanımlarını  
takip ederek, semptomlarını ve durumlarını kontrol altında 
tutmalarına olanak sağlar. Hastalar akciğer sağlıklarını izleyip, 
atakları engellerken, fazladan hastane ziyaretlerinin önüne 
geçebilirler.

Spirohome, dünyadaki nefes zorluğu çeken 550 milyon hastaya 
hitap eder.  Tedavi için etkili bir sağlık kontrol sistemi sunarak 
hastaneye yatma masraflarını ciddi bir şekilde azaltmayı hedefler.

Astım ve KOAH’da tedaviye uyumsuzluk, semptomlarda, 
hastane yatışlarında ve sağlık masraflarında artışa sebep 
olur. İnhaler kullanımının zorlayıcı doğası gereği hastalar 
inhaler tekniğini öğrenmekte zorlanırlar. Birçok çalışma 
gösteriyor ki kullanım hataları MDI (ölçülü doz inhaler) 
ve DPI (kuru toz inhaler) inhalerların ikisinde de ciddi 
bir şekilde yüksektir. Bu da tedaviye gizli uyumsuzluğun 
artmasına sebep olur.

Spirohaler®, hastaların inhaler kullanım tekniğini geri 
bildirim vererek iyileştiren ve kullanıcı dostu uygulaması 
ile hastaların uyumunu arttıran akıllı bir MDI & DPI 
eklentisidir.

Hasta inhaler tekniğini ve tedaviye 
uyumunu takip edin ve iyileştirin

Günlük kullanımda bir yıla kadar 
pil ömrü sunar

Tedaviye uyumu arttırmak için 
inhaler kullanımını takip eder

Hastaların inhaler kullanım 
tekniğini iyileştirmeye yardım eder

Veri Odaklı Çözüm

Cihaz, hastanın her inhaler kullanışında; inhaler kullanımının 
ve tekniğinin, konum, zamanlama ve etkisini içeren verileri 
oluşturur. Cihaz bu verileri güvenli bir şekilde Spirohome 
platformuna aktarır ve kullanıcı bu verilere mobil uygulama 
üzerinden kolayca ulaşabilir. Kullanım tekniği ve uyumu için 
kullanım ile eş zamanlı olarak geribildirim verir.

Spirohaler®, son teknoloji ve yapay zeka algoritmaları ile çalışan 
sensörleri ile yüksek hassasiyetli veriler oluşturur. Bu veriler, 
doktor ile kolayca paylaşılabilir ve tedavi planı bu verilere göre 
düzenlenebilir.

Sonuçlar           Ölçüm        Ref.
Oryantasyon      : 12°          0-30°
Çalkalama tespiti: Çalkalanmadı Çalkalandı
Puf zamanlaması  : 0.3 s        0-0.5 s
Çekme hızı       : 63 l/m       20-90 l/m
Çekme süresi     : 2.45 s       >3 s

MDI İçin Örnek Veri

Sonuçlar            Ölçüm       Ref.
Kapsül durumu     : Delindi     Delindi
Kapsül çekme türü : Sıkıştı     Döndü
Çekme hızı        : 63 l/m      50-120 l/m
Çekme süresi      : 2.45 s      >3 s
Oryantasyon       : 98°         60-120°

DPI İçin Örnek Veri
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SPIROHALER



Spirohome kişisel Spirometre, klinik hassasiyeti cebinize 
getirip, akciğer sağlığınızı sürekli izlemenize imkan 
tanıyarak, astım, KOAH, kistik fibrozis gibi kronik 
solunum rahatsızlıklarınızı yönetmenize yardımcı olur. 

Spirohome Clinic, klinik kullanım için tasarlanmış bir 
spirometredir. Hastanelerde, sağlık kliniklerinde ve klinik 
çalışmalarda kullanılabilir. Bu cihaz, hasta yönetiminizi 
bütünüyle devrimleştirecek Spirohome Clinic yazılımı ile 
beraber çalışır.

Evde klinik hassasiyeti Kliniğinizi son teknolojiye yükseltin

Klinik hassasiyetinde kalibrasyonsuz 
ölçüm

ATS / ERS yönergelerini karşılar

Akciğer sağlığınızı takip edip 
paylaşmak için kullanıcı dostu mobil 
uygulama

Mükemmel TasarımKullanıcı Dostu Mobil Uygulama

Spirohome’un kullanıcı dostu mobil 
uygulaması hastaların akciğer değerlerini 
zaman içinde takip etmesine ve bu verilerini 
doktorları ile kolayca paylaşmasına imkan 
sağlar.

Hastalarınız İçin Tam Hijyen
Spirohome Clinic, Spiroway® tek 
kullanımlık ağızlıklar ile kullanılarak çapraz 
kontaminasyonun önüne geçer. Spirometre 
cihazı ise her kullanımdan sonra kolayca 
temizlenebilir.

Klinik Çalışmalarınızı İyileştirin
Klinik çalışmalar için Spirohome’un Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ile 
uyumlu web uygulaması, güvenli veri 
görselleştirmesi ve veri sınıflandırması 
sunar.

Hastalarınızın Değerlerini 
Her an Takip Edin
Spirohome Clinic uygulaması ile 
hastalarınızın  değerlerini ve ilaç kullanım 
bilgilerini kolayca takip edin. Gerektiğinde 
yeni randevu verin.

Evde Klinik Hassasiyeti

Kişisel spirometrenin arkasındaki patent 
bekleyen teknoloji, spirometreler için 
piyasadaki en ileri teknoloji olarak kabul 
edilen ultrasonik akış ölçüm yöntemini 
kullanır. Bakım ya da kalibrasyona ihtiyaç 
duymadan solunum fonkisyon sonuçlarını 
medikal kalitede ve hassasiyetle ölçer.

Spirohome sezgisel olarak kullanılabilen 
bir hayat tarzı ürünü olarak tasarlandı. 
Taşınabilir, ergonomik, şık ve kullanımı 
kolaydır.

Klinik çalışmalarnızı güvenilir ve 
merkezileştirilmiş veriler ile iyileştirin

Özelleşmiş tek kullanımlık bakteri 
filtreleri ile kullanılır

Tek platformda hasta verilerini 
kolayca takip edin

Spirohome Ultrasonik 
Spirometre ve 
aksesuarları CE işaretli 
(NB1984) ürünlerdir.
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Kalite, Medikal Cihaz ve Elektriksel 
Standartlar

ISO 13485, ISO 26782, ISO 10993-1, ISO 14971, 
ISO 15223-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 
60601-1-6, EN 60601-1-11, MDD 93/42/EEC

Ölçülen Parametreler FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, FEV0.75/FVC, 
FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PEF, MMEF, FEF25, 
FEF50, FEF75, FEF25-75, MET25-75, FEV0.75/
FEV6, FEV1/FEV6, FEF50/FVC, MMEF/FVC, FET, BEV

Akış/Hacim Ölçüm yöntemi Ultrasonik Ölçüm

Güç kaynağı 2 x 1.5V AAA pil

Ölçüler 110 x 63 x 41 mm

Ağırlık (Pillerle birlikte) 90 g

Ağırlık (Piller takılmadan) 67 g

Akış Ölçüm Aralığı 0 - 14 L/s

Maksimum Hacim Ölçümü 10 L

Hacim Ölçüm Doğruluğu % 2

14 L/s Hızda Dinamik Direnç 86 Pa*s/L

Hacim Ölçüm Çözünürlüğü 1 mL

Akış Ölçüm Çözünürlüğü 1 mL/s

Medikal Cihaz Sınıfı Sınıf IIA

Kablosuz Bağlantı BLE 4.2

PERSONAL CLINIC


