Umožňuje život za
hranicemi hemofilie

Určeno pro monitorování léčby
a podporu aktivního života osob
s hemofilií.
Naplánujte si svou pohybovou aktivitu
Porozumějte lépe svému onemocnění a žijte aktivním životem podle
svých představ. Promluvte si se svým lékařem o naplánování intenzity
vaší pohybové aktivity podle odhadu vaší plazmatické hladiny faktoru,
kterou vaše aplikace ﬂorio HAEMO zobrazuje v reálném čase.
Díky predikci hladiny faktoru si také můžete rozvrhnout aktivity
až do další plánované injekce!

Poslední injekce:
dnes
Vysoká hladina
faktoru

Zaznamenejte
si svou aktivitu
ručně nebo pomocí
chytrého zařízení!

Poslední injekce:
před 3 dny
Nízká hladina
faktoru

Vaše údaje o léčbě a zaznamenané události jsou
ihned dostupné vašemu ošetřujícímu lékaři
Přehledné zobrazení vašich údajů v reálném čase
Vaše pohybová aktivita a události jsou zobrazovány v souvislosti
s vaší odhadovanou hladinou faktoru
Zobrazení krvácení, bolesti a identiﬁkace cílových kloubů
Okamžitý přístup k posledním zaznamenaným údajům
Může podpořit smysluplnou diskusi vycházející
ze zaznamenaných údajů o léčbě, pohybové
aktivitě a z nich vyplývajících informací
Zobrazení vašich zásob léku a zbývajících
profylaktických injekcí, vycházející z vašeho
léčebného plánu

florio HAEMO pro pečující osoby
Váš portál pro monitorování
a vedení léčby dětí, o něž pečujete
Umožňuje vést záznamy o více dětech.
Florio HAEMO pro pečující osoby může současně používat více
pečujících osob.
Zobrazení dřívějších záznamů a hladin faktoru.
Propojení s aplikací ﬂorio HAEMO Kids.

NOVÉ

ﬂorio HAEMO Kids
Hravá aplikace pro děti s hemofilií, která dětem zprostředkuje
informace o léčbě hemofilie a zapojí je do ní.

Získejte aplikaci
z Google Play!

*poznámka: Pro Android vychází na vybraných trzích společně s florio HAEMO
1. 8. Spuštění v dalších zemích je pro iOS a Android naplánováno na rok 2021

Zaznamenejte si profylaktické
injekce a léčbu krvácení

Zkontrolujte si
odhadovanou hladinu
plazmatického
faktoru

Zaznamenejte
si krvácení

Zaznamenejte
si bolest

Zorganizujte
si zásoby

Zaznamenejte svou
pohybovou aktivitu
a tréninky

Zaznamenejte si,
jak se cítíte

Proč používat florio HAEMO?
Vyvinuto pro větší pocit kontroly nad onemocněním
a pro podporu aktivního života
Umožní vám hlouběji porozumět vašemu onemocnění
Informace o vaší léčbě jsou v reálném čase sdíleny s vaším lékařem
Snadné zaznamenávání léčby a událostí spojených s hemofilií
Dostupné ve 20 jazycích, další jazykové mutace se připravují
Aplikace je zdarma

Florio a ochrana údajů
Ochrana vašich údajů je naší největší prioritou.
Pro zabezpečení dat jsme zavedli komplexní opatření.

Přísně kontrolovaný
přístup k údajům

Neustálá revize
bezpečnostních opatření

Všechny údaje jsou uloženy
na evropských serverech
podléhajících GDPR*
*Obecné nařízení o ochraně údajů

Získejte aplikaci ﬂorio HAEMO
Stáhněte si aplikaci do svého chytrého
telefonu a promluvte si se svým ošetřujícím
lékařem o jejím zprovoznění.
Legálním výrobcem aplikace florio HAEMO je společnost
Florio GmbH. Distributorem aplikace florio HAEMO je
společnost Sobi. Společnost Swedish Orphan Biovitrum Ab
(publ) nedisponuje přístupem k žádným údajům z aplikace
florio HAEMO. Florio GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
80807 Mnichov, Německo, help@florio.com, www.florio.com

Kontaktní osoba: Matyáš Smolík, Florio Project Manager Czech Republic,
smolik@ewing.cz, + 420 728 440 213, www.florioapp.cz
Distributorem aplikace florio HAEMO je společnost Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.,
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 257 222 034NP

NP-13968

Aplikace florio HAEMO vyloučení odpovědnosti
florio HAEMO neposkytuje lékařské rady. florio HAEMO je určeno k monitorování léčby hemofilie. florio HAEMO sestává z aplikace florio HAEMO
a zobrazovacího panelu florio HAEMO. Informace, které pacient nebo pečující osoba zaznamená do aplikace, mohou být prostřednictvím zobrazovacího panelu florio HAEMO sdíleny s ošetřujícím lékařem. Sdílení těchto informací před lékařskou konzultací usnadní plánování další péče a případnou
úpravu léčby. Monitoring umožňuje pacientům a/nebo pečujícím osobám: A) zaznamenat a zobrazit události spojené s hemofilií (např. injekce, krvácení,
náladu/celkový pocit zdraví, bolest a fyzickou aktivitu) a/nebo B) zobrazit odhadovanou plazmatickou hladinu faktoru. Zamýšlenými uživateli jsou pacienti s diagnózou hemofilie a/nebo osoby, které o ně pečují (aplikace florio HAEMO) a poskytovatelé zdravotní péče (zobrazovací panel florio HAEMO).
Známými kontraindikacemi jsou A) aktuálně rozvinutý faktor FVIII nebo faktor IX a/nebo B) užívání nefaktorové terapie. Žádné z poskytovaných informací nepředstavují (podpůrnou) lékařskou radu ani nemají nahradit léčebné pokyny poskytované vaším ošetřujícím lékařem. Léčbu odpovídající vašemu
zdravotnímu stavu může určit pouze váš ošetřující lékař. Je zcela nezbytné, abyste výhradně dodržovali léčebný plán určený vaším ošetřujícím lékařem.
Hladina faktoru udávaná v %, kterou aplikace zobrazuje, představuje pouhý odhad a není výsledkem skutečného měření. Odhadovaná plazmatická
hladina faktoru nemusí odpovídat vaší skutečné hladině faktoru v daném okamžiku. Kalkulace hladiny faktoru a dodání výpočtu jsou službou, kterou
poskytuje třetí strana (platforma McMaster PopPK, McMaster University, Kanada, https://www.mcmasterpoppk.org) a nikoli společnost Florio GmbH.
florio HAEMO získává vaši hladinu faktoru z platformy McMaster PopPK po každé zaznamenané injekci. florio HAEMO nemá nad tímto odhadem žádnou kontrolu a nemůže zaručit jeho přesnost. Platforma McMaster PopPK dále poskytuje detaily léčebného plánu dle údajů zadaných vaším lékařem,
z nichž vychází také připomenutí další profylaktické injekce. Jestliže váš léčebný plán obsahuje nepřesné informace, neprodleně prosím kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Chyby nebo nepřesnosti v údajích zobrazených v aplikaci florio HAEMO nelze vyloučit. Poskytovatelem informací o pohybové
aktivitě je třetí strana (Google Fit a Apple HealthKit) a florio HAEMO nemá nad údaji získanými z těchto aplikací žádnou kontrolu a nemůže tudíž ručit
za jejich přesnost. Všechny poskytované funkce závisí na přesnosti údajů zadaných vámi a vaším ošetřujícím lékařem; zodpovědnost za jejich použití
a vedení nese pouze uživatel a ošetřující lékař. Vedle aplikace florio HAEMO je k dispozici také aplikace florio HAEMO Kids. Aplikace florio HAEMO
Kids neposkytuje lékařské rady a jejím cílem je pouze ukazovat informace zadané do aplikace florio HAEMO pečující osobou. Tyto informace jsou
zobrazované zábavným způsobem, za účelem přizpůsobení dětským uživatelům.

