
Osakeanti
VitalSignum kerää varoja markki-
nointiin ja myynnin kasvattamiseen 
ulkomailla. Tavoitteena on olla mark-
kinoiden johtava ei-kajoavien jatku-
vatallenteisten EKG-rekisteröintien 
toimittaja.

Haemme nyt sijoittajia, jotka usko-
vat yritykseen ja sen tuotteeseen.

Sijoittamalla yritykseen tuet suoma-
laista terveysteknologiaa ja olet mu-
kana tuomassa uuden teknologian 
mukaisia ratkaisuja vähentämään 
terveydenhuollon kustannuksia ja 
säästämään resursseja.

VitalSignum
VitalSignum Oy perustettiin Hel-
singissä vuonna 2015 johtavien 
lääkäreiden ja terveysteknologia- 
 ammattilaisten kanssa. VitalSignum 
Oy kehittää helppokäyttöisiä ratkai-
suja ja palveluita terveydentilan luo-
tettavaan etäseurantaan.

Missiomme on pelastaa ihmishenkiä 
kaikkien käyttöön sopivilla mobiili-
ratkaisuilla, joiden avulla omaa 
terveyden tilaa voi tarkkailla luotetta-
vasti, edullisesti ja helppokäyttöisesti. 

Visiomme on olla maailman johtava 
terveydentilan tarkkailuun tarkoitet-
tujen mobiiliratkaisujen tarjoaja.

Uskomme rehellisyyteen, luotta-
mukseen, innovatiivisuuteen ja into-
himoon, jotka muodostavat perustan 
yrityskulttuurillemme ja päivittäiselle 
toiminnallemme. Nämä arvot heijas-
tavat myös sitä, miten kohtelemme ja 
palvelemme asiakkaitamme, yhteis-
työkumppaneitamme ja sidosryhmiä.
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Beat2Phone ECG palvelu
VitalSignumin kehittämä Beat2Phone 
ECG on CE-merkitty luokan IIa lääkin-
nällinen laite (CE0598). Beat2Phone ECG 
on luotettava ja helppokäyttöinen 
EKG-mittari, mobiilisovellus ja pilvi-
palvelu. Mittarin avulla tallennetaan 
jatkuvaa pitkäkestoista yksikanavaista 
EKG:tä sekä sykettä ja sykevälivaihte-
lua. Rekisteröintiä voidaan tehdä ym-
päri vuorokauden useiden päivien tai 
jopa viikkojen ajan. Se on suunniteltu 
sekä terveydenhuollon ammattilais-
ten että yksityishenkilöiden käyttöön. 

Käyttäjäystävällisyys
Beat2Phone ECG on markkinoiden 
käyttäjäystävällisin laite jatkuvaan 
EKG:n lyhyt- ja pitkäaikaisrekisteröin-
tiin. EKG:n tallennus elektrodivyön 
avulla on huomaamatonta ja vaiva-
tonta. EKG-tallennuksen ollessa jat-
kuvaa, myös oireettomat rytmihäiriöt 
voidaan havaita.
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johtuu rytmihäiriöistä.1 Haasteena on 
saada rytmihäiriö tallennettua. Tästä 
aiheutuu runsasta ja tehotonta ter-
veydenhuollon resurssien käyttöä. 
Pitkien EKG-rekisteröintien laajempi 
käyttö terveydenhuollossa mahdollis-
taisi sydänperäisten ongelmien entis-
tä aiemman diagnosoinnin vähentäen 
ylimääräisiä käyntejä.2

Markkinanäkymät
Eteisvärinä, fibrillatio atriorum (FA), on 
yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö ja 
sen ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden 
odotetaan kasvavan väestön ikäänty-
essä.3 Väestössä on paljon diagnosoi-
matonta eteisvärinää, mikä aiheuttaa 
huomattavat terveydenhuollon lisä-
kustannukset.4

FA voidaan diagnosoida laadukkaal-
la yksikanavaisella EKG-tallenteella.5  
FA:n opportunistista seulontaa suosi-
tellaan kaikilta 65-vuotta täyttäneiltä 
ja systemaattista seulontaa 75-vuotta 

täyttäneiltä ja suuressa aivoinfarktin 
riskissä olevilta.5  Beat2Phone ECG 
soveltuu erinomaisesti FA:n seulon-
tatyökaluksi.

European Society of Cardiology (ESC)5 

ja European Stroke Organisation 
(ESO)6 suosittelevat vähintään 48-72 
tunnin EKG-monitorointia kaikille ris-
kiryhmään kuuluville aivoinfarktin ja 
ohimenevän aivoverenkierron häiri-
ön (TIA) sairastaneille henkilöille FA:n 
diagnosoimiseksi. Tavanomaiset EKG- 
ja Holter-tutkimukset eivät saa kiin-
ni  eteisvärinöistä kuin pienen osan 
aivoinfarktin ja TIA:n saaneilla. Heillä 
rytmihäiriö on usein oireeton.6 

Eteisvärinää löytyy aivoinfarktin ja 
TIA:n sairastaneilta useammin mitä 
pidempään EKG:ta seurataan. Siksi 

väksi monenlaisissa ympäristöissä. 
Esimerkiksi sairaaloissa poliklinikoilla 
ja vuodeosastoilla, perusterveyden-
huollon vastaanotoilla, hoito- ja hoi-
vakodeissa sekä kotisairaanhoidossa. 
Edullisena, helppokäyttöisenä ja laa-
dukkaana EKG-mittarina Beat2Phone 
ECG kuuluu jokaisen terveydenhuol-
lon palvelupisteen perustyökalupak-
kiin. 

Pilvipalvelun algoritmi (MDD IIa, 
CE0197) toimii ammattilaisen apuna 
tunnistaen rytmihäiriöt, johtumis-
häiriöt ja lisälyönnit. Jokainen sydä-
menlyönti analysoidaan poikkeamien 
osalta. 

Uusi toimintamalli
Beat2Phone mahdollistaa uuden toi-
mintamallin, jossa diagnoosi ja pää-
tös hoidosta tai jatkotutkimusten 
tarpeesta voidaan tehdä jo perus-
terveydenhuollon yksiköissä. 

Varhaisessa vaiheessa diagnosoidut 
sydänperäiset ongelmat mahdollista-
vat vakavampien seurausten estämi-
sen ajoissa ja vaarattomiksi todettujen 
rytmihäiriöoireiden jatkoselvittelyltä 
voidaan välttyä. Pilvipalvelu mahdol-
listaa diagnoosin ja hoidon tarpeen 
toteamisen etänä.  

Kustannustehokkuus
Jopa 16% yleislääkärin vastaanotoista 

Rahoituskierros
Aiemmilla rahoituskierroksilla on ke-
rätty yhteensä 3,2 miljoonaa euroa, 
yksityisiltä sijoittajilta 2,3 miljoonaa.

Tässä annissa on tavoitteena saada 
kerättyä 1 miljoona euroa.

 - Minimisijoitus: 3000 €

 - Merkintäaika: 23.12.-31.1.2023

 - Riskitaso: Korkea riskinen sijoitus

Anti

asiantuntijat suosittelevat jatkuvaa 
EKG:n rekisteröintiä ulkoisia rekiste-
röintilaitteita käyttäen aina 30 vuo-
rokauteen saakka.7 Tutkimuksissa 
elektrodivyö-EKG on todettu tehok-
kaaksi menetelmäksi ja Beat2Phone 
ECG soveltuvaksi eteisvärinän diag-
nosoinnissa.8, 9

Toimintaperiaatteensa puolesta 
Beat2Phone ECG soveltuu käytettä-

Historia
Kuten jokaisella tarinalla, myös mei-
dän tarinallamme on alku, joka syntyi 
todellisesta tarpeesta.

Eräänä iltana vajaa kymmenen vuot-
ta sitten innokas urheilun harrasta-
ja, Teknologian tutkimuskeskus VTT 
Oy:n tutkija, tekniikan tohtori Timo 
varpula, heräsi keskellä yötä sydämen-
tykytykseen. Oireiden syyksi paljastui 
lopulta ylikunto – liikaa juoksua, pyö-
räilyä ja hiihtoa. Oikean diagnoosin 
varmistuminen vei kuitenkin useita 
kuukausia, joiden aikana epämiellyt-
tävät sydänoireet toistuivat. Timo etsi 
oireidensa seurantaa varten mobiili-
laitetta, joka voisi tallentaa EKG:n ai-
kaan ja paikkaan katsomatta. Tällaisia 
laitteita ei kuitenkaan tuolloin ollut 
saatavana, joten hän päätti kehittää 
sellaisen itse.
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