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USCOM

H USCOM ιδρύθηκε το 2000 από τον καρδιοαγγειακό ερευνητή καθηγητή Rob Phillips. Η USCOM
εξειδικεύεται στην Καρδιαγγειακή Υγεία και παρέχει καινοτόμο μη παρεμβατικό εξοπλισμό
καρδιαγγειακής και πνευμονικής παρακολούθησης. Το USCOM 1A (αιμοδυναμική μη παρεμβατική
οθόνη Doppler) ήταν η πρώτη συσκευή που αναπτύχθηκε το 2006 και συνεχίζει ως το βασικό προϊόν της
εταιρείας, με συνολικές πωλήσεις πάνω από 1000 μονάδες σε κορυφαία νοσοκομεία και κλινικές
διεθνώς. Το USCOM 1A χρησιμοποιεί προηγμένη αιμοδυναμική Doppler για την παρακολούθηση της
καρδιακής ροής αίματος.
Προσφέρει ακριβή μέτρηση CO και SVR, συνεισφέρει στην αποτελεσματική θεραπεία της υπέρτασης,
της καρδιακής ανεπάρκειας και της προεκλαμψίας. H εταιρεία παράλληλα διαθέτει το Uscom BP + που
είναι μια συσκευή υπερσυστηματικής παρακολούθησης της ογκομετρικής κεντρικής αρτηριακής
πίεσης (cBP), η οποία μετρά τις κυματομορφές της πίεσης του αίματος και της αρτηριακής πίεσης τόσο
στην καρδιά, όσο και στον βραχίονα, προσφέροντας πληροφορίες που προηγουμένως μπορούσαν να
δοθούν μόνο μέσα από επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό.
Η USCOM διαθέτει και Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό γύρω από τη Σπιρομέτρηση. Ο εξοπλισμός της
σειράς SpiroSonic διαθέτει φιλική προς το χρήστη ψηφιακή αναπνευστική συσκευή, διάφορες συσκευές
που παρέχουν σπιρομετρία έρευνας, ενώ βασίζεται σε μετρήσεις ροής υπερήχων.
Πλεονεκτήματα: Κάθε προϊόν είναι αποτέλεσμα χρόνων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας, με τα καινοτόμα προϊόντα της αντικαθιστά τις συμβατικές και πιο διαδεδομένες μεθόδους
βοηθώντας στη δημιουργία νέου πρότυπου περίθαλψης στην υπέρταση, την καρδιακή ανεπάρκεια και
την αγγειακή υγεία.
Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της USCOM, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες
διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε
το ΗΕΡΑ Matchmaking Platform
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ

MEDITECH

H MEDITECH είναι μια Ουγγρική εταιρεία Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που κατασκευάζει,
αναπτύσσει και εμπορεύεται φορητές συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και
ηλεκτροκαρδιογράφους και οθόνες Holter ECG και λύσεις λογισμικού για ανάλυση παραγόντων
κινδύνων του καρδιαγγειακού συστήματος από το 1990. Η γκάμα των φορητών συσκευών
παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης της MEDITECH είναι μεγάλη παρέχοντας ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με τη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης, τη νυχτερινή και πρωινή αύξηση
για τη διαχείριση και τον έλεγχο της υπέρτασης. Χάρη στις εκτεταμένες κλίμακες μέτρησης, παρέχουν
το πιο ακριβές προφίλ αρτηριακής πίεσης.
Οι ηλεκτροκαρδιογράφοι και οθόνες ECG Holter της MEDITECH καταγράφουν έως 168 συνεχόμενες
ώρες. Μετά την περίοδο παρακολούθησης, τα καταγεγραμμένα δεδομένα αξιολογούνται και
αναλύονται αυτόματα από το λογισμικό διαχείρισης CardioVisions Holter το οποίο παρέχει επίσης μια
εκτυπώσιμη έκθεση. Περιλαμβάνουν οθόνη ECG σε πραγματικό χρόνο για ακριβείς συνδέσεις, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε 3 έως 12 κανάλια για όσους προτιμούν το κλασικό σύστημα διάταξης ECG,
απαιτεί απλή τυπική σύνδεση USB mini ενώ δεν απαιτείται ειδικό καλώδιο για επικοινωνία και
διαθέτουν επιλογή χειροκίνητου προγραμματισμού.
H MEDITECH διαθέτει και πακέτα λογισμικού CardioVisions & EasyABPM. Το CardioVisions και το
EasyABPM είναι πακέτα λογισμικού που βασίζονται στα Windows για την ανάλυση της
καταγεγραμμένης αρτηριακής πίεσης και των δεδομένων ΗΚΓ. Το CardioVisions διαχειρίζεται όλες τις
οθόνες Meditech Holter και είναι κατάλληλο τόσο για τους γενικούς ιατρούς, οι οποίοι χρειάζονται
μόνο μία σελίδα αναφοράς, αλλά και για τους ερευνητές που χρειάζονται περισσότερα δεδομένα. Το
EasyABPM προσφέρει εύκολες και γρήγορες λύσεις ABPM για τις οθόνες περιπατητικής πίεσης αίματος
Meditech ABPM-04, ABPM-05 και ABPM-06.
Πλεονεκτήματα: Διαθέτει διανομείς σε περισσότερες από 50 χώρες και οι βασικές αγορές τους είναι η
Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κίνα, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι φορητές
συσκευές παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης και οι ηλεκτροκαρδιογράφοι Holter ECG διατίθενται και
για εταιρική επωνυμία ιδιωτικής ετικέτας με τη διαπιστευμένη ποιότητά τους.
Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της MEDITECH είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες
διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε
το ΗΕΡΑ Matchmaking Platform
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ

