
Johanna on aikaansaava nelikymppinen per-
heenäiti, joka toimii työelämässä asiantuntija-
tehtävissä. Johannan arkea varjostivat ajoittai-
set sydänvaivat, jotka ilmenivät muun muassa 
rytmihäiriöinä. Niiden tarkempi selvittäminen 
oli kuitenkin osoittautunut hankalaksi. Huoli oli 
kova, sillä rajuimmillaan kohtaukset veivät miltei 
tajun.

Tarkempi syy ei selvinnyt sydänfilmeistä eikä 
vuorokauden mittaisesta Holter-tutkimuksesta. 
Kardiologin suosituksesta Johanna päätyi hank-
kimaan VitalSignumin Beat2Phone-laitteen, joka 
tuottaa mittaustuloksia pitkältä aikaväliltä. Näin 
kohtauksista saatiin tärkeää tallennetta lääkärin 
käyttöön diagnosointia ja hoidon seurantaa var-
ten. Beat2Phone-laitteen tuottamasta datasta 
oireiden aiheuttajaksi paljastui lopulta rytmihäi-
riöille altistava kätkeytyvä sydämen sähköinen 
oikorata.

EKG:n mittaus vaivattomasti 
arjen askareiden lomassa
Ennen VitalSignumin Beat2Phone-laitteen tuo-
maa apua Johanna koki usein jäävänsä yksin 

Kuvan henkilö ei liity kertomukseen.

1Kertomus perustuu VitalSignumin asiakkaiden haastatteluihin, mutta henkilöiden ja paikkojen nimiä sekä muita yksityiskohtia on saatettu 
muuttaa asianomaisten yksityisyyden varmistamiseksi

oireiden kanssa. Kohtaukset osuivat harvoin 
mittausjaksoille, joten lääkärin vastaanotolla kei-
not rajoittuivat oireiden kuvailuun. Nyt Johanna 
kiinnittää kohtauksen sattuessa VitalSignumin 
mittausvyön rintakehälle ja tallentaa EKG-tietoa 
sydämen toiminnasta. VitalSignumin lääkinnälli-
seksi laitteeksi hyväksytyn EKG-mittauslaitteen 
käyttäminen on yhtä huolettoman helppoa kuin 
tavallisen sykevyön.

VitalSignumin laite on tuonut kaivattua mielen-
rauhaa Johannan elämään, eivätkä tuntemukset 
ja kohtaukset enää pelota samalla tavalla. Jo-
hanna on oppinut itsekin tulkitsemaan tuloksia, 
ja sovelluksen tuottaman datan kanssa on help-
po mennä kardiologille kontrollikäynteihin. Lää-
kityksen tehoamista voidaan seurata kätevästi 
ja hoitosuunnitelmaa tarkistaa tarpeen mukaan 
yhdessä lääkärin kanssa. VitalSignum on tuonut 
arkeen uudenlaista turvallisuutta.

Tukea nopeasti ja läheltä  
— suomeksi 
Johanna on ollut laitteeseen erittäin tyytyväinen. 
Kotimaisuus ei myöskään ole ollut pelkkää koru-
puhetta vaan konkreettinen etu, sillä ystävällistä 
ja asiantuntevaa asiakaspalvelua saa omalla 
äidinkielellä. Johanna on varma siitä, että ulko-
mainen valmistaja ei pystyisi samaan. Hän kokee 
saaneensa rutkasti vastinetta rahalle, sillä lait-
teen saa omaksi käytännössä yhden yksityisen 
Holter-tutkimuksen hinnalla. 

Lääkärin hoitoa ja asiantuntemusta ei mikään 
korvaa, mutta lääkärin apulaisena VitalSignumin 
Beat2Phone on ollut Johannan mielestä 
erinomainen. Ja kun huoli sydämestä hellittää, 
elämänlaatu paranee – ja koko perhe kiittää!

VitalSignum Oy perustettiin Helsingissä vuonna 
2015 johtavien lääkäreiden ja terveysteknologia-
ammattilaisten kanssa. VitalSignum Oy 
kehittää etäkäyttöön sopivia, helppokäyttöisiä 
mobiiliratkaisuja ja -palveluita terveydentilan 
tarkkailuun. VitalSignumin Beat2Phone on 
luotettava ja helppokäyttöinen EKG-mittari, 
mobiilisovellus ja pilvipalvelu sydämen toiminnan 
seurantaan. 

Beat2Phone tuo mielenrauhaa sydänhuoliin
Johanna1 viettää kaikessa rauhassa kesäpäivää mökin verannalla perheen kanssa, 
kun syke kiihtyy äkkiarvaamatta. Puhelimen Beat2Phone-sovelluksesta Johanna voi 
kuitenkin seurata rytmihäiriötä reaaliajassa ja todeta, että välitöntä syytä huoleen ei 
ole. Sydänkäyrä tallentuu sovellukseen myöhempää lääkärikäyntiä varten, ja oireiden 
hellitettyä ansaittu vapaapäivä jatkuu helpottuneissa tunnelmissa.


