
Akıllı İnhaler Sensorü

Yüksek Tedavi Uyumu      İlaç Takibi      Doğru Kullanım Tespiti

www.inofab.com.tr

Türkiye Satış Temsilcisi



www.inofab.com.tr

SpiroHaler Akıllı Sensör ile
Tedavide Uyumu Arttırın
Astım ve KOAH tedavi süreçlerinde, yanlış ve eksik ilaç kullanımı; semptomların, 
hastaneye yatışların ve sağlık bakım maliyetlerinin artmasına neden olur. Ölçülü 
doz inhalerlerin kullanım zorluğu nedeniyle, hastalar inhaler kullanımında doğru 
tekniği uygulamakta zorlanırlar.  

SpiroHaler®, akıllı inhaler sensörü, ilaca takılırak kullanım metriklerini takip 
eder ve mobil uygulamaya iletir. Kullanım alışkanlıklarına dair mobil uygulama 
üzerinde verilen geri bildirimler, hastanın ölçülü doz inhaler kullanım tekniğini 
geliştirir ve hastanın tedaviye olan uyumunu arttırır.



İnofab Sağlık Teknolojileri AŞ    Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı Dostu 
Mobil Uygulama

SpiroHaler®, hastaların inhaler kullanımını 
takip etmek için ilaca kolayca takılır. Bluetooth 
ile kullanım verilerini mobil uygulamaya iletir.   

Bu sayede hastalar inhaler kullanım 
geçmişlerini uygulama aracılığı kolayca takip 
edebilirler. Eğer uygulama kullanım tekniğinde 
bir hata tespit ederse hastayı uyarır. 

Hasta, inhaler kullanım tekniğini geliştirmek 
için ayrıntılı bir rapora mobil uygulaması 
üzerinden erişebilir.

İlaç kullanımını takip ederek tedaviye 
uyumu arttırır.

Hastaların inhalasyon tekniklerini 
geliştirmelerine yardımcı olur.

Günlük kullanımda pil ömrü bir yıldır.
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Veriye Dayalı Çözüm
Hasta inhaleri her kullandığında; takılı olan SpiroHaler sensörü, kullanım 
tekniğinin doğruluğu, ilacın kullanıldığı zaman ve lokasyon gibi veriler üretir. 
Ardından, bu verileri güvenli bir şekilde mobil uygulamaya aktarır.  
Uygulama, kullanıcının uyum oranı hakkında anlık geri bildirimde bulunur.

SpiroHaler, makine öğrenmesi algoritmalarının kullanıldığı yüksek teknolojisi 
sayesinde doğru ve güvenilir veri üretir. 

Analiz edilen kullanım alışkanlığı verileri ile doktorlar, hastanın tedavi planını 
değiştirebilir ve tedavinin verimini arttırabilir.

Örnek Veri

Sonuçlar Değer Ref.

Uyum 12° 0-30°

Sarsıntı tespiti Yanlış Doğru

Cinsiyet Kadın

Yaş 12

Hastalık Astım - 7 Yıl

Boy 150 cm

Kilo(kg) 45

İlaç 108 mcg MDI 1 doz

Zaman 4:08:12 PM EET

Konum Ankara / Türkiye

Sıcaklık 28 °C

Polen sayısı 3.1

Rüzgar hız 2km/h


