САМИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ І ВОДНОЧАС
ПРОСТИЙ СПОСІБ ЗВ’ЯЗАТИ ПАЦІЄНТА З
ЛІКАРЕМ

СИСТЕМА ДОМАШНЬОЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
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ТАЙТО ЦЕ – 3 в 1

Компактний
багатофункціональний
пристрій Тайто для
проведення огляду, що
поєднує: стетоскоп,
отоскоп, термометр,
депрессор язика та камеру.

Програма Тайто для
Кабінет лікаря на сайті
мобільних пристроїв, яка Тайто, за допомогою якого
забезпечує зв’язок
лікар може дистанційно
пристрою Тайто та
керувати пристроєм,
пацієнта з лікарем по
переглядати результати
інтернету, а також допомогу огляду та спілкуватися з
штучного інтелекту при
пацієнтами по відео
проведенні огляду.
зв'язку.
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ЯК ПРОСТО
ПРАЦЮЄ ТАЙТО

Включити пристрій і
запустити додаток на
смартфоні

1

3

Отримати рекомендації і
план лікування від лікаря

2

Провести огляд, онлайн
консультацію або відправити
3
самостійний огляд лікарю

МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТАЙТО
БЕЗКОНТАКТНЕ ВИМІРЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ
ОГЛЯД РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА
ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ГЛОТКИ
ОГЛЯД ВУШНОГО КАНАЛУ
ТА БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ

АУСКУЛЬТАЦІЯ ЛЕГЕНЬ
АУСКУЛЬТАЦІЯ
СЕРЦЯ
ВИМІР ПУЛЬСУ
ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПЕРАСТАЛЬТИКИ
ШЛУНКА ТА КИШКІВНИКА
ЗОБРАЖЕННЯ
ШКІРИ
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АУСКУЛЬТАЦІЯ ЛЕГЕНЬ та СЕРЦЯ
Цифровий стетоскоп Тайто дає
змогу лікарю оцінити звук з однієї
точки на різній глибині та частоті.

При аускультації легень або серця пристрій веде аудіо
запис. На дисплеї пристрою знаходиться індикатор
чіткості звуку, який отримує стетоскоп. Додаток на
смартфоні допоможе пацієнту розмістити стетоскоп
правильно: з потрібною силою та в потрібному місці, а
також потурбується, щоб пацієнт правильно дихав і не
рухався під час огляду, і щоб було тихо поруч.
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ОГЛЯД ВУШНОГО КАНАЛУ та БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ
Отоскоп Тайто з допомогою оптоволоконної
технології забезпечує можливість фіксації та
передачі відео та зображень зовнішнього
слухового проходу та барабанної перетинки
високої якості.

При огляді вушного каналу та барабанної
перетинки пристрій веде відеозапис. За
допомогою штучного інтелекту пристрій
здатний визначити той момент, коли
барабана перетинка зображена повністю і
сфотографувати її.
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ОГЛЯД РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ та ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ГЛОТКИ
Камера Тайто з вбудованим спрямованим
підсвічуванням записує відео та цифрові
фотознімки високої роздільної здатності.

Перед оглядом потрібно одягнути шпатель на
насадку-депрессор язика та під'єднати її до
пристрою. При огляді пристрій веде
відеозапис. Завдяки штучному інтелекту
пристрій здатний визначити, коли задню стінку
глотки видно чітко та сфотографувати її.
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ВИМІР ПУЛЬСУ
Цифровий стетоскоп Тайто дає
змогу виміряти пульс.

Для виміру пульсу потрібно розташувати
пристрій зі стетоскопом в області серця та не
рухати його впродовж п’ятнадцяти секунд,
після чого на екрані пристрою з’явиться
показник пульсу. Штучний інтелект допоможе
розташувати пристрій в потрібному місці.
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БЕЗКОНТАКТНЕ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Термометр Тайто має високу точність
завдяки інтелектуальній адаптації до
зовнішньої температури приміщення, та
відповідає жорстким стандартам ASTM
E1965-98 та ISO 80601-2-56

Розмістить пристрій Тайто на центр лоба та
зачекайте п’ять секунд, після чого пристрій Тайто
покаже температуру тіла та збереже показник в
системі. Пристрій сам визначить, якщо
температура приміщення, де проходить
обстеження, поза нормою, та зробить необхідне
корегування.
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ЗОБРАЖЕННЯ ШКІРИ

Розташуйте пристрій на відстані 7-10 сантиметрів в області, яку бажаєте
сфотографувати, та натисніть на кнопку включення пристрою. Камера Тайто має
механізм автоматичного фокусування, що активується під час фотографування, та
одразу відображає зображення високої якості.
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 Тайто – це добре продумана, дуже
компактна, багатофункціональна
система, яка заощадить час і гроші,
а також подарує спокій і
впевненість.
 За один тільки 2020 рік система
Тайто дозволила провести більш
650 тисяч дистанційних медичних
обстежень по всьому світу.
 Рішення сертифіковано FDA і CE.
Дані огляду відправляються по
зашифрованому каналу зв’язку та
зберігаються в хмарному сховищі.
Канал та сховище відповідають
стандартам безпеки інформації
GDPR і HIPAA. Тільки пацієнт і
лікар можете визначати, хто має
доступ до медичних записів.
 Тайто сертифіковано в Україні.
Налагоджені навчання та
сертифікація фахівців. 24/7 працює
технічна підтримка українських
користувачів: лікарів та пацієнтів.
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Стан проекту в Україні на 1 червня 2021 року
 Більш ніж 450 лікарів пройшли безкоштовне навчання в системі, більше 150 з них
вже користуються системою;

 Більше 300 пристроїв знаходиться в обігу в Україні, за 2021 рік вже зроблено
більше 1000 перевірок;
 Розроблений та протестований алгоритм користування системою Тайто для лікаря
первинної ланки в Україні;
 Всі лікарі, які пройшли навчання в рамках проекту, виявили бажання працювати
через сервіс Тайто, висловили своє захоплення практичністю в роботі з пристроєм
Тайто, а також були приємно здивовані якістю одержуваних даних при
дистанційній діагностиці. Обстежуючи пацієнта за допомогою пристрою через
платформу Тайто, лікар отримує об'єктивні дані, обстежуючи на будь-якій відстані
в зручній для пацієнта обстановці – це зовсім інший сучасний рівень сервісу та
безпеки, як для лікаря так і для пацієнта, що особливо може бути критичним під
час загострення пандемії.
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Використання Тайто в
Первинній Ланці як Пілотний
Проект Вашої Громади
Спочатку спробувати – потім інвестувати

13

Дистанційний огляд за допомогою
системи Тайто це:

Оптимізація роботи лікаря
первинної ланки, та як результат
підвищення його ефективності
та якості за рахунок
використання сучасного
обладнання та зменшення
кількості фізичних візитів

Підвищення
безпеки
лікаря і
пацієнта в
період
епідемії/пандемії

Можливість обміну
інформацією за
результатами
первинного огляду
між лікарями у т.ч.
із закордону

Економія до 30% часу
лікаря протягом року,
або для порівняння це
можливість додатково
вести 600 пацієнтів, що
могло б скласти до 500
тис грн на рік

14

Алгоритм користування системою Тайто
для лікаря первинної ланки в Україні
Пристрої Тайто надходять в розпорядження лікарів первинної ланки.

Лікарі первинної ланки проходять навчання та використовують пристрої Тайто для
офлайн обстежень пацієнтів: зручно, точно, результати обстеження зберігаються в
системі, таким чином це дає лікарям впевненість в системі та навик її використання.

Лікарі можуть передавати пристрій Тайто медсестрам, які прямують до пацієнтів
замість лікарів, і таким чином лікарі звично проводять обстеження за допомогою
пристрою Тайто, але онлайн зі свого кабінету.

За потреби (пацієнт з хронічними захворюваннями, з тривалою реабілітацією, щоб
виключити офлайн прийоми, для контрольних оглядів тощо) лікарі тимчасово
передають пристрої Тайто в користування пацієнтам за відпрацьованою
процедурою та звично проводять обстеження та консультації онлайн.
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Тайто – це просто та зручно. Але постійна та
професійна підтримка додає лікарям впевненості!
Лікарям надається безкоштовне навчання та практика, після навчання лікарі проходять обов’язкове
тестування (іспит). Навчання проводиться українською, як індивідуально, так й через «Онлайн Академію
Телемедицини Тайто»! Онлайн Академія телемедицини Тайто – інформація, яка завжди поруч.

Лікарям надається технічна та практична підтримка цілодобово та без вихідних. У лікарів завжди є
можливість задати питання та отримати відповідь!

Крім навчання та підтримки регулярно проводяться онлайн зустрічі і обмін досвідом з лікарями з
Ізраїлю та з усього світу!

Проводиться постійний моніторинг використання системи! Це важлива статистична інформація для
розуміння місця, інтенсивності та напрямку первісних обстежень.
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Інновація потребує тестування, щоб знати
як її впроваджувати. Пілотний проект.
Тестуємо рішення три місяця, на безкоштовній основі,
на 50 пристроях та 25 лікарях первинної ланки.

Все цілком безкоштовно: елементи рішення, навчання
лікарів та інших фахівців, технічна підтримка.
Тільки у разі позитивного проходження тестування, проект впроваджується в громаді
на постійній основі.
Вартість сервісу на 1 пристрій:
• В разі придбання 30 тис грн;
• В разі оренди 1 тис грн на місяць.
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Дякуємо
за увагу
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