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Läpimurto suomalaiselle terveysteknologialle: Medixine allekirjoitti sopimuksen
Linden kanssa etämonitorointipalvelusta
Voitko kuvitella isovanhempiesi osallistuvan sähköiseen etämonitorointipalveluun? Medixinen
etäterveyspalvelun avulla tämä on mahdollista. Mittauksen tekeminen ja sen lähettäminen turvalliseen
pilvipalveluun onnistuu yhtä nappia painamalla. Mahdolliset muistutukset ja tiedotukset voidaan toimittaa
vaikkapa automaattisina äänipuheluina.
Medixinen joustava ja kokonaisvaltainen lähestymistapa sähköisiin terveyspalveluihin on ratkaisevan
tärkeää silloin, kun palvelut ulotetaan kattamaan muitakin väestönosia kuin digipalveluihin jo tottuneita
käyttäjiä. Palveluiden tulee olla käytettävissä mahdollisimman monelle, teineistä ikäihmisiin.
Linde, yksi johtavista teollisten kaasujen ja teknologian toimittajista on etsinyt tämänkaltaista
konfiguroitavaa palvelua kotisairaanhoitotoimintaansa. Haetun järjestelmän tulee suoriutua kaikista
etämonitorointipalvelun osa-alueista: laitteista, konnektiviteetistä ja pilvipalvelusta.
Linde ja Medixine ovat allekirjoittaneet etämonitorointitoimintaa koskevan yhteistyösopimuksen.
Ensimmäisiä toimituksia odotetaan jo kevään aikana.
“Etämonitorointi on kaikkein vaativin osa etäterveyspalveluissa. Sen hyödyllisyys ja tarpeellisuus
tunnustetaan yleisesti, mutta sen laajamittainen käyttöönotto on viipynyt. Olemme ylpeitä
kumppanuudestamme Linden kanssa ja odotamme innolla Medixinen sähköisten terveyspalveluiden
levittämistä suurille käyttäjämäärille ja uusille maantieteellisille alueille”, sanoo Tapio Jokinen, Medixine
Oy:n toimitusjohtaja.
“Medixine on yksi terveydenhuollon sähköisten palveluiden pioneereista ja sillä on vakuuttava kokemus
alalta. Linde toimii globaalisti, joten meillä on paljon erilaisia tarpeita etämonitoroinnin alueella. Medixinen
järjestelmän konfiguroitavuus on meille todella arvokasta” sanoo Martin Braecklein, Linden business
manager for telehealth.
Tietoa Medixinestä
Medixine Oy on suomalainen terveydenhuollon sähköisen asioinnin ratkaisuihin erikoistunut yritys. Medixine toimii kaikissa
Pohjoismaissa sekä laajemmin EU:ssa. Medixinen keskeinen tuote Medixine Suite perustuu yli 15 vuoden kokemukseen ja
kehitykseen. Se tarjoaa työkalut uuteen potilaan aktiiviseen rooliin oman terveytensä hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Lisätietoa: Toimitusjohtaja Tapio Jokinen, tapio.jokinen@medixine.com, puh +358 9 452 0020 ja www.medixine.fi
Tietoa Lindestä
Linde on yksi maailman johtavista teollisten kaasujen ja teknologian toimittajista. Linden vuosimyynti vuonna 2018 oli 28 miljardia
US dollaria (24 miljardia Euroa). Yhtiöllä on noin 80 000 työtekijää globaalisti ja se palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Linde
toimittaa asiakkailleen innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja ja luo pitkäaikaista arvoa asiakkailleen. Linde tarjoaa tuotteita,
teknologioita ja palveluita, jotka auttavat asiakkaita tuottavammiksi ja ympäristöystävällisemmäksi.
Lisätietoa yrityksestä osoitteessa www.linde.com.

