


ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΑΔΙΑΚΟΠΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΟΤΑΝ
ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

Η Hemoglobe είναι μια καινοτόμος ελληνική εταιρία ιατροτεχνολογικών προιόντων και υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη 
εξειδίκευση σε εγχυόμενες θεραπείες κατ’ οίκον.

Η Καινοτομία και η Τεχνολογία βρίσκονται
στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας

και καθοδηγούν τα βήματα μας .

Η Hemoglobe ακολουθεί πιστά τις εξελίξεις στον τοµέα της έγχυσης φαρµάκων και υποστήριξης ασθενών, 
ενσωµατώνοντας ιατρικές συσκευές νέας τεχνολογίας, καθώς και καινοτόµα λογισμικά συστήµατα στο χαρτοφυλάκιο 
των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Πιο συγκεκριµένα, συστήµατα ανάλυσης δεδοµένων, 
τηλειατριατρικής και υποστήριξης ασθενών σε πραγµατικό χρόνο 
εξ’ αποστάσεως, µε ταυτόχρονη ενσωµάτωση ειδοποιήσεων σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, είναι µερικές από τις πιο εξελιγµ
ένες τεχνολογικά υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει η Hemo-
globe στους ασθενείς της, µέσω εξατοµικευµένων προγραµµάτων 
υποστήριξης.



Σωστή Διαχείριση του Dιαβήτη Τύπου 1 σηµαίνει Εκπαίδευση

Εκπαιδεύουμε σωστά

Το πρωτόκολλο που εφαρμόζει η Hemoglobe με την έγκριση του 
θεράποντος ιατρού, περιλαμβάνει: 

 • Εκπαίδευση στη διαχείριση του διαβήτη. 
 • Εκπαίδευση στη μέτρηση και την αντιμετώπιση των υδατανθράκων. 
 • Σύγκριση του Συστήματος Πολλαπλών Ενέσεων (MDI) και Συνεχούς  
   Υποδορίου Έγχυσης (CSII). 
 • Κατανόηση του ρόλου των δύο διαφορετικών ειδών ινσουλίνης (αργή 
   και γρήγορη).
 • Εκπαίδευση στην Αντλία Ινσουλίνης και στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
   της, ώστε ο χρήστης να καταφέρει να χρησιμοποιεί όλες τις 
   δυνατότητες της τεχνολογίας στις καθημερινές του ανάγκες.
 • Σωστός αυτοέλεγχος. Εκπαίδευση στη χρήση Συστημάτων Συνεχούς 
   Καταγραφής Γλυκόζης (CGMS) και στην ερμηνία των αποτελεσμάτων 
   τους. 

HEMOGLOBE 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Η Hemoglobe έχει πάνω από 15 έτη εμπειρία στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και στην υποστήριξη 
ασθενών.

Η εταιρία διαθέτει ένα δυναµικό χαρτοφυλάκιο Αντλιών Ινσουλίνης και Συστηµάτων Συνεχούς  Καταγραφής Γλυκόζης, 
το οποίο προσαρµόζεται βάσει των παγκόσµιων εξελίξεων της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η σωστή διαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 µε τη χρήση της 
τεχνολογίας µπορεί να γίνει µια εύκολη διαδικασία εφόσον ξεκινήσει 
σωστά.

Η ορθή εκκίνηση είναι η Εκπαίδευση του χρήστη, τόσο σε θέµατα 
διαχείρισης της νόσου, όσο και στη χρήση και εφαρµογή των νέων 
τεχνολογιών στην καθηµερινότητά του. 

Έτσι διασφαλίζουμε την επιτυχία της θεραπείας με αντλία ινσουλίνης 
και χρήση συστημάτων συνεχούς καταγραφής CGM.



Η Hemoglobe παρέχει την δυνατότητα στον 
ασθενή να επιστρέψει σπίτι του και να 
συνεχίσει τη θεραπεία έγχυσης που ορίζει ο 
θεραπών ιατρός του, µε πλήρη ασφάλεια και 
ακρίβεια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έμπειροι νοσηλευτές εκπαιδεύουν τους χρήστες αλλά και τους 
οικείους τους σύμφωνα με διαδικασίες και πρωτόκολλα εκπαίδευσης 
που εγκρίνει ο θεράπων ιατρός. 

Αυτά περιλαβάνουν: 
α) εκπαίδευση στη χρήση και τη λειτουργία της αντλίας έγχυσης και 
των αναλωσίμων της.
β) εκπαίδευση σε άσυπτη τεχνική και πρωτόκολλα ασφαλείας
γ) προετοιμασία του φαρμάκου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

Κάθε πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών που παρέχει η Hemoglobe είναι διαφορετικό και προσαρμοσμένο στην 
ιδιαιτερότητα της νόσου, της φαρμακευτικής αγωγής και στις μοναδικές ανάγκες του αντίστοιχου πληθυσμού των 
ασθενών.
Η Hemoglobe σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρίες θεσπίζει και τηρεί 
εξατομικευμένα πρωτόκολλα υποστήριξης και φροντίδας ανά ομάδα ασθενών, τα οποία καθορίζουν τις διαδικασίες 
λειτουργίας της εταιρίας, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα.

Τα πρωτόκολα υποστήριξης ασθενών μπορεί να περιλαμβάνουν  εκτός των άλλων:
α) νοσηλευτική επίσκεψη κατ’ οίκον, 
β) αφαίρεση βελόνας και αντλίας,
γ) ηπαρινισμός port κλπ.

Στη Hemoglobe πιστεύουμε οτι 
δεν υπάρχει καλύτερο μέρος απο το σπίτι !

HEMOGLOBE 
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ & ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ



Η έμπειρη ομάδα της Hemoglobe  παρέχει στους ασθενείς 24
ωρη Τεχνκή Υποστήριξη τηρώντας αυστηρά πρωτόκολλα 
λειτουργείας.

Έμπειροι νοσηλευτές και τεχνολόγοι ιατρικών οργάνων, είναι 
σε θέση να κατανοούν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα 
χρηστών, καθώς και να δινουν τεχνικές οδηγίες όπου 
απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό η Hemoglobe εξασφαλίζει την 
απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών που διακινεί.

HEMOGLOBE 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στη Hemoglobe  Υποστηρίζουμε αδιάκοπα

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας  ISO13485:2016 και 
ISO9001:2015 

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ - ΥΛΙΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Πλήρης εκπαίδευση σε διαχείριση Φαρμακοεπαγρύπνησης και 
Υλικοεπαγρύπνησης.

CODE OF ETHICS

Πλήρης συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 
Κώδικες.

INFORMATION SECURITY

Πλήρης συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τις πολιτικές του 
ISO27001:2013 για τη διασφάλιση της ασφάλειας της 
πληροφορίας.

DATA PRIVACY

GOOD DISTRIBUTION PRACTICES

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πλήρης συμμόρφωση με GDPR σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πλήρης συμμόρφωση με τις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων, Πιστοποιημένος Πάροχος του ΕΟΠΥΥ.



Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής ΤΚ.14569 

info@hemoglobe15.com   www.hemoglobe15.com 

Τηλ. +30 2108131733  +30 2106215792 Φαξ  +30 2108131739
Τεχνική Υποστήριξη  +30 217 0009999

Κανείς δεν είναι ίδιος! 
Ούτε έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες!

Εφαρμόζοντας εξατοµικευµένη προσέγγιση όπου 
χρειάζεται, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
υποστήριξης ασθενών, για την ορθή χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση της κάθε πάθησης.

Πλήρης συμμόρφωση με τις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων, Πιστοποιημένος Πάροχος του ΕΟΠΥΥ.


