Vnos podatkov
o uporabi zdravila

Zaščita podatkov
Zaščita vaših podatkov je naša največja prednostna naloga.
Zagotavljamo celovite ukrepe za varnost podatkov.

Vpogled
v ocenjene
ravni faktorja

Vnos
podatkov
o krvavitvah

Strogo nadzorovan
dostop do podatkov

Stalni pregled
varnostnih ukrepov

Podatki so v Evropi shranjeni
na strežnikih, skladnih z GDPR*
*General Data Protection Regulation

Upravljanje
z zalogami
zdravila

Vnos podatkov
o bolečinah

Kako pridobite florio HAEMO app
Vnos podatkov
o telesni dejavnosti

Vnos podatkov
o počutju

O uporabi aplikacije florio HAEMO se pogovorite
s svojim hematologom. V primeru, da bosta
ugotovila, da je za vas primerna, si jo boste po
aktivaciji s strani zdravnika, namestili na ustrezno
napravo (pametni telefon ali tablico).

florio HAEMO app Disclaimer:

Aplikacija florio HAEMO je v pomoč pri načrtovanju zdravljenja hemofilije.
Prikazuje oceno ravni faktorja.
Vnešeni podatki bodo neposredno vpogled vašemu lečečemu hematologu,
ki vam bo lahko pomagal pri prilagajanju zdravljenja.
Enostavno beleženje zdravljenja in dogodkov, povezanih s hemofilijo
Na voljo je v več kot 20 jezikih.
Aplikacija je brezplačna.
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Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.,
Podružnica v Sloveniji
Cesta v Mestni log 88a,
1000 Ljubljana, Slovenia

Florio GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 München, Germany
help@florio.com | www.florio.com

Florio GmbH je odgovorni razvijalec florio.
Aplikacijo florio financira in distribuira družba Sobi.
Sobi in druge tretje osebe nimajo dostopa
do osebnih podatkov, ki se zbirajo preko aplikacije florio.
datum priprave gradiva: junij 2021

Življenje s hemofilijo
je lahko lažje
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Zakaj florio HAEMO?

Spletišče florio je namenjeno spremljanju zdravljenja hemofilije. Sestavljata ga aplikacija (florio HAEMO), ki je namenjena bolnikom, in
nadzorna plošča (florio Dashboard), ki je namenjena zdravstvenemu osebju. Podatke o bolniku lahko bolnik ali njegovi skrbniki zabeležijo in
delijo. Bolnikovi podatki se preko nadzorne plošče florio Dashboard posredujejo zdravstvenemu osebju, kar omogoča bolniku prilagojeno
zdravljenje. Spremljanje omogoča bolnikom in/ali skrbnikom, da: A) beležijo in prikazujejo s hemofilijo povezane dogodke (npr. injekcije,
krvavitve, dobro počutje, bolečine in telesno aktivnost) in/ali B) spremljanje ocenjene ravni faktorja. Aplikacija florio HAEMO je namenjena
bolnikom s hemofilijo, ki se zdravijo z rekombinatnimi faktorji (VIII, IX) in zdravstvenemu osebju (nadzorna plošča florio HAEMO). Za bolnike z
inhibitorji faktorja VIII/IX ali bolnike, ki prejemajo nefaktorsko zdravljenje, aplikacija florio HAEMO ni primerna. Aplikacija florio HAEMO je
podporne narave in ne nadomešča celovitega zdravljenja hemofilije s strani ustreznega zdravstvenega osebja. Vrednost ravni faktorja, ki jo
prikazuje florio HAEMO, je le ocena in ni izmerjena vrednost in ni nujno, da ustreza bolnikovi dejanski ravni faktorja, saj gre za izračunano raven,
ki jo poda matematični model. Izračunana in posredovana je s strani tretje osebe (McMaster PopPK, univerza McMaster, Kanada,
https://www.mcmasterpoppk.org, ne s strani podjetja florio GmbH). florio HAEMO pridobi podatke o bolnikovih ravneh faktorja iz McMaster
PopPK platforme po vsakem injiciranju, ki ga bolnik shrani na platformi. florio HAEMO nima nadzora nad ocenjeno vrednostjo in ne more
zagotoviti natančnosti ocene, ki jo posreduje McMaster PopPK platforma. Podatki o načrtovanem zdravljenju so posredovani iz McMaster
PopPK platforme skladno z vašo specifikacijo zdravljenja na McMaster PopPK platformi. Podrobnosti načrta zdravljenja, ki je osnova za
pošiljanje opomnikov za uporabo zdravila, so vam v soglasju z zdravnikom dostopne preko platforme McMAster PopPK. Če vaš načrt
zdravljenja ni natančen, se obrnite na svoje zdravstveno osebje (lečeči hematolog). Napak in nepopolnosti v podatkih, ki jih prikazuje florio
HAEMO, ni mogoče izključiti. Podatki o aktivnostih so posredovani s strani tretje osebe (Google Fit in Apple HealthKit). florio HAEMO nima
nadzora nad podatki, ki izhajajo iz teh aplikacij in ne more zagotavljati točnosti teh podatkov. Vsi podatki, ki jih podaja aplikacija, so odvisni od
natančnosti vnosov vas in vašega hematologa. Uporabljate in upravljate jih izključno na lastno in skrbnikovo odgovornost. Poleg aplikacije florio
HAEMO obstaja tudi aplikacija florio HAEMO Kids. Aplikacija florio HAEMO Kids ne nudi zdravniškega nasveta in otroku na prijazen in
privlačen način prikazuje skrbnikove vnešene podatke v florio HAEMO. V tej brošuri so uporabljene fotografije iz licenciranih albumov. Vse
fotografije in prikazi aplikacije so prikazani samo v ilustrativne namene in se lahko spreminjajo.
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Aplikacija florio HAEMO osebam s hemofilijo,
ki prejemajo profilaktično zdravljenje, omogoča
oceno aktivnosti faktorja tekom dneva in tako pomaga
načrtovati vsakdanje življenja, zlasti telesne dejavnosti

florio HAEMO nastavitev za skrbnika
vaš portal za spremljanje in upravljanje
otroka s hemofilijo
Skrbnik lahko upravlja aplikacije za več otrok hkrati.

Načrtuje telesno dejavnost

Način uporabe aplikacije skrbnika lahko vzporedno uporablja več oseb.

S poznavanjem svojega stanja lahko živite aktivno življenje.
S pomočjo aplikacije boste pridobili boljši vpogled v ravni aktivnosti
faktorja preko dneva, zato boste lažje načrtovali dnevne dejavnosti.

Omogoča pregled pretekih vnosov in ravni faktorja.
Neposredna povezava z aplikacijo florio HAEMO Kids.

Podatki o zdravljenju in zabeleženi dogodki
so takoj na voljo vašemu hematologu
Prikaz vaših podatkov je dostopen v realnem času.

Zadnja aplikacija:
danes
Visoka raven
faktorja

Dejavnost in dogodki so prikazani v povezavi z
ocenjeno ravnjo faktorja.

Zadnja aplikacija:
pred tremi dnevi

Krvavitve in bolečine v sklepih lahko slikovno
označite.

Nizka raven
faktorja

Dostop do najnovejših zabeleženih podatkov je
takojšen.

NOVO

florio HAEMO Kids

Aplikacija je preprosta, zbrani podatki pa nazorno
pokažejo uspešnost zdravljenja.

Je igriva aplikacija za otroke s hemofilijo, ki jih preko igre
vključi v izobraževanje o bolezni in zdravljenje hemofilije

Natančnejši vpogled v zdravljenje posamezniku
omogoča dodatno optimizacijo obravnave.
Na podlagi načrtovanega zdravljenja aplikacija
prikazuje tudi trenutno zalogo zdravila.

Sledite svoji
dejavnosti
na telefonu ali
na pametni uri.
NP-16786; 06/2021

NP-16786; 06/2021

NP-16786; 06/2021

