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Zdravotní služby ve spolupráci s ICT

e-Health – počítačem podporované úložiště a správa lékařských 
záznamů.

m-Health – zdravotní monitoring pomocí mobilních zařízení, aplikací a  
služeb.

e&m-Health – propojuje obě výše uvedená odvětví v jeden systém 
umožňující nejefektivnější zdravotní monitoring.

Založeno na:
- existující ICT infrastruktuře,
- internetové a mobilní komunikaci,
- zařízeních propojených v Cloudu, která lidé používají denně (např. 

tlakoměry, glukometry, EKG senzory)



Personal CARDiac monitoring system (PCARD)
Savvy EKG senzor

Software pro vizualizaci

VisECG

Senzor

Report
odeslaný přes 
internet

Mobilní aplikace
MobECG



Vývoj jádra multifunkčního bezdrátového senzoru

2009 2012 2014 2015 2016

• Měření EKG

• 2.4GHz přenos
• SimpliciTI protokol

•Měření EKG

•Bluetooth 4.0
. (BLE)

• Měření EKG

+ teplotní čidlo
+ akcelerometr

2009 – první laboratorní prototyp bezdrátového senzoru byl vyvinut v institutu Jozef Stefan. Od této doby je 
senzor neustále vylepšován.

2015 – přenos technologie do společnosti Saving d.o.o., Finžgarjeva  ul. 4, Lublaň. Společně jsme pracovali na 
certifikaci senzoru jako zdravotnického prostředku. (směrnice MDD 93/42/EEC).

• Výzkumný a vývojový tým
• Investice, výroba a marketing:

Boris Simončič, Tina Samardžija, Marino M. Samardžija, Boštjan Barbiš
• Externí poradce pro certifikaci: Uroš Tacar

2016, 10.listopadu – CE certifikace jako zdravotnický prostředek třídy IIa

odlehčený obal, nenápadný, nízkonákladový

• Nový ohebný design • Konečný produkt



Co měří senzor EKG?

• Provádí neinvazivní měření EKG – zařaditelné mezi ILR
(implantabilní monitorovací jednotka) a Holter EKG.

• Neměří žádné standardní svody ani svody používané systémem Holter 
EKG.

• Bipolární EKG s jedním svodem a rozestupem elektrod cca 8cm

VÝHODY SENZORU:

• Více lokalizovaných měření - zaměřený pohled na srdce - diferenciální EKG, 
vhodný pro sledování srdečního rytmu.

• EKG senzor neobtěžuje svým používáním uživatele.

• Snížené zkreslení a chyby měření v důsledku svalové aktivity a pohybu 
elektrod.



Umístění EKG senzoru

• Možnost umístit elektrody na standardní pozice EKG V1 a V2.

• V tomto případě je měřený svod rozdílem mezi V2-V1 (V2 je +).

Umístění: LI



EKG – záznamy z různých umístění senzoru

Poznámka:
Kladná (+) elektroda je 
větší část EKG senzoru



Parametry měření senzoru

- Vzorkovací frekvence: 125 Hz

- Rozlišení v [ms] je dosaženo pomocí interpolace, která je dostatečná 
pro analýzu variability srdeční frekvence (HRV).

- Rozlišení signálu: +/- 3 mV s 1024-mi úrovněmi (6 µV/úroveň)

Nefiltrovaný záznam EKG s 9 srdečními údery z nichž jeden je extrasystolický.



SAVVY EKG PARAMETRY MĚŘENÍ



Ukázka citlivosti senzoru EKG
EKG břicho – matka + plod

Neupravený signál EKG měřený 5 cm pod pupečníkem v 5. měsíci těhotenství. Srdeční frekvence plodu je 2,4x vyšší 
než srdeční frekvence matky.



Měření pomocí dvou Savvy EKG senzorů



EKG reporty s označenými událostmi přímo z aplikace MobECG

b

Krátká sekvence nodálního rytmu AV blok II. stupně Mobitz I, Mobitz II

Začátek

Konec



Analýza měření pomocí bezplatného programu VisECG
pro přehled a základní zpracování měření

Základní údaje a statistika Delší časové úseky bez měření

Soubory se záznamem EKG Datum a čas Označené události



Analýza měření:   přehled EKG + BPM -> detaily

Zhuštěný EKG signál (červeně)

Zhuštěné QRS (zeleně)

3 hod. měření

QRS-time: t1

t2-t1 – RR interval

BPM

QRS-time: t2

60/(t2-t1) Okamžitá tepová frekvencePrůměrná tepová frekvence

Zvětšení kurzoru



Noční měření – začátek fibrilace síní

Stabilní BPM

Nestabilní BPM

Zvětšení kurzoru



Rušení: intenzivní pohyb (vlevo), ztráta bezdrátových paketů (vpravo) 

Ztráta paketůPohyb



EKG report veškerých naměřených dat
5 dní, 22 měření (vlevo), 29 událostí (vpravo)



PDF EKG report veškerých naměřených dat
po 1 hodině BPM na každém řádku (vlevo) 

Každá událost po +/- 4 min záznamu EKG při označení události, strukturovaná po 15 vteřinách na řádek (vpravo)

Začátek fibrilace síní

Aktivita
15 vteřin EKG v každém řádku



Probíhající výzkum - vybrané publikace

Spojení standardního EKG ze třech odlišných svodů:
TROBEC R, TOMAŠIĆ I. Spojení 12-ti svodového EKG ze tří odlišných svodů.

IEEE transactions on information technology in biomedicine, 2011, vol. 15, no. 4, pp. 615-621.

TOMAŠIĆ I, FRLJAK S, TROBEC R. Odhad univerzálních pozic bezdrátových tělesných elektrod pro měření
srdeční elektrické aktivity.
IEEE transactions on bio-medical engineering, 2013, vol. 60, no. 12, pp. 3368-3374.

Detekce dýchání:
TROBEC R, RASHKOVSKA A, AVBELJ V. Dvě proximální kožní elektrody - tělesný snímač rychlosti dýchání.

Sensors, 2012, vol.12, no. 10, pp. 13813-13828.

Analýza P vlny:
AVBELJ V, TROBEC R. Bližší pohled na EKG vlny P před a během spontánní kardioinhibiční synkopy.

Int J Cardiol 2013;166(3):e59-61.

Výzkumy
- Probíhající:

• Komunitní zdravotní středisko Lublaň (ZDL): screening pacientů, kteří vykazují 

problémy se srdcem
• Univerzitní zdravotní středisko Lublaň (UKC LJ): monitorování AF po operaci srdce

- Měření na dobrovolnících: Obdrženo cca 50 dlouhodobých EKG měření

- V přípravě: Terme Dobrna (lázně), dobrovolní hasiči, vrcholoví sportovci, veterinární fakulta



Cíle výzkumu

• Podpora integrované zdravotní péče u pacientů, kteří vykazují problémy se srdcem.

• Cíl: včasné počáteční nálezy za pomoci měření EKG. Měření pomocí standardního EKG Holter je 
špatně dostupné vzhledem k dlouhým čekacím dobám.

• Zřízení nových zdravotních cest.

Metodika

• Osobní lékař vybírá pacienta, který se zúčastní výzkumu.

• Pacient se přihlásí do centra ZDL SIM a obdrží: EKG senzor + mobilní telefon + návod k použití.
• Pacient dodrží pokyny, po dvou dnech se dostaví do centra ZDL SIM a předá obdržené vybavení zpět.
• Pracovníci ZDL SIM centra zkopírují naměřené EKG do počítače.
• Záznamy jsou vyhodnoceny osobním lékařem pacienta.

Výzkum UKC LJ – monitorování AF po operaci srdce
Cíle výzkumu

• Získání nových znalostí o arytmiích po operaci srdce.
• Předpovídání nebezpečných arytmií.
• Dávkování léků.

Metodika

• Pacienti po operaci srdce jsou monitorováni po dobu jednoho týdne.
• Měření jsou analyzována metodami přizpůsobenými pro dlouhodobá měření a statistickými 

metodami.
• Hledání prediktivních indikátorů arytmií.

Výzkum ZDL – testování metody screeningu


