REWOLUCYJNA APLIKACJA DO
KALKULACJI RYZYKA
USZKODZENIA SIATKÓWKI.

Aplikacja Retina Risk to unikalne i nowatorskie
narzędzie, które umożliwia osobom z cukrzycą
monitorowanie zindywidualizowanego ryzyka rozwoju
zagrażającej wzroku retinopatii cukrzycowej, która jest
jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty na całym świecie.
Został zaprojektowany przez islandzką firmę założoną
przez naukowców i pracowników służby zdrowia z ponad
30-letnim doświadczeniem w badaniach przesiewowych
osób z retinopatią cukrzycową i leczących cukrzycę.

Globalna epidemia cukrzycy potroiła się od 2000 r., do
około 430 milionów osób na całym świecie, i oczekuje się,
że przekroczy 600 milionów do 2045 r. Dwie trzecie
osób z cukrzycą rozwija retinopatię cukrzycową, a jedna
trzecia rozwija zagrażającą wzrokowi retinopatię
cukrzycową w ciągu dwudziestu lat. Pacjenci ci są
obarczeni wysokim ryzykiem upośledzenia wzroku lub
nawet ślepoty, jeśli nie zostaną zdiagnozowani i leczeni
w odpowiednim czasie.
Wiadomo, że systematyczne badania przesiewowe oczu i
leczenie zapobiegawcze znacznie zmniejszają ślepotę
cukrzycową. Retina Risk App to klinicznie sprawdzony
kalkulator ryzyka, który pozwala osobom z cukrzycą
ocenić w czasie rzeczywistym ich zindywidualizowane
ryzyko zagrażającej wzroku retinopatii cukrzycowej, w
oparciu o ich profil ryzyka oraz śledzić postęp choroby w
czasie. Zawiera szczegółowe wytyczne i przydatne
informacje na temat cukrzycy, retinopatii cukrzycowej i
ulepszonej samoopieki, co pozwala pacjentom lepiej
zrozumieć ich stan i stać się aktywnym uczestnikiem
własnej podróży wellness.
Aplikacja Retina Risk App pomaga osobom z cukrzycą w
większym zaangażowaniu w podejmowanie decyzji
dotyczących własnego zdrowia. Pokazuje znaczenie
regularnych badań wzroku i uzyskiwania na czas pomocy
medycznej. Łatwe do wizualizacji, skuteczne i wydajne
narzędzia edukacyjne dla pacjentów wyraźnie pokazują,
jak poprawa modyfikowalnych czynników ryzyka (np.
stężenia glukozy we krwi, HbA1c, ciśnienia krwi) może
znacząco obniżyć ryzyko potencjalnie oślepiającej
cukrzycowej choroby oczu i kosztownych interwencji.

RetinaRisk is the
top ranked
diabetes app on ORCHA

Algorytm stanowiący podstawę aplikacji Retina Risk opiera się
na szeroko zakrojonych międzynarodowych badaniach
dotyczących czynników ryzyka progresji retinopatii
cukrzycowej, takich jak czas trwania cukrzycy, płeć, ciśnienie
krwi i poziom glukozy we krwi (HbA1c). Walidacja kliniczna u
20 000 osób z cukrzycą jest solidna, a wyniki opublikowano w
kilku uznanych czasopismach medycznych.Aplikacja Retina
Risk nie przechowuje żadnych danych dotyczących zdrowia.
Wartości kliniczne można wprowadzać ręcznie, ale tam, gdzie
dostępne są elektroniczne rejestry zdrowia, dostęp jest
ułatwiony dzięki platformie digi.me.
Aplikacja Retina Risk jest bezpłatna, a naszym celem jest
udostępnienie jej jak największej liczbie osób chorych
na cukrzycę na całym świecie. Aplikację Retina Risk można
pobrać za pomocą następujących linków:

WWW.RETINARISK.COM

