Prengui el control de la seva rinitis
al·lèrgica immediatament!
Segueixi els seus símptomes
per gestionar millor aquesta patologia molesta
i simplement gaudeixi de la vida.
Descàrrega i ús gratuïts

És la

APP N° 1

per al seguiment de
la rinitis al·lèrgica i l’asma,
dissenyada per pacients
i al·lergòlegs de renom
internacional
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Una App mòbil per al tractament de la rinitis al·lèrgica.
Desenvolupada per un equip de metges/sses i investigadors/es de renom mundial.
Introduïda a més de 20 països i emprada per més de 25.000 pacients.
Amb l’ambició de tractar el 30% de les persones afectades per rinitis al·lèrgica a nivell mundial.
MONITORITZI ELS SEUS SÍMPTOMES
Durant un mínim de 7 dies, registri els seus símptomes
en un qüestionari diari ràpid.
PRENGUI EL CONTROL DELS SÍMPTOMES
DE LAL RINITIS AL·LÈRGICA
Sol/a o amb els seus professionals sanitaris,
trobi el tractament que més li convingui.
MILLORI LA SALUT A NIVELL MUNDIAL
Ajudi a la comunitat de pacients contribuint a la investigació
i a la nostra comprensió del control de la rinitis al·lèrgica.
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Acabi amb la rinitis al·lèrgica!
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Un dispositiu mèdic centrat en el/la pacient
per millorar l’atenció i el seguiment
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Una App mòbil per al tractament de la rinitis al·lèrgica.
Desenvolupada per un equip de metges/sses i investigadors/es de renom mundial.
Introduïda a més de 20 països i emprada per més de 25.000 pacients.
Amb l’ambició de tractar el 30% de les persones afectades per rinitis al·lèrgica a nivell mundial.

Què és l’App
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1 El pacient registra els seus símptomes durant almenys 7 dies consecutius.
2 Mostra els resultats al seu professional sanitari (PS).
3 L’PS adapta el tractament del pacient i supervisa la seva efectivitat.
4 La recopilació de dades contribueix a la recerca.

Una eina “5 P” en medicina
Participativa: els pacients estan involucrats en la seva pròpia salut.
Personalitzada: seguiment diari personalitzat i millor relació PS-pacient.
Comprovada: mesura objectiva de l’eficàcia del tractament
i la seva adaptació.
Preventiva: evita noves crisis amb un millor coneixement
dels símptomes i dels desencadenants (asma).
Predictiva: previsió de les crisis i la seva gestió per a l’any següent.
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Una App mòbil per al tractament de la rinitis al·lèrgica.
Desenvolupada per un equip de metges/sses i investigadors/es de renom mundial.
Introduïda a més de 20 països i emprada per més de 25.000 pacients.
Amb l’ambició de tractar el 30% de les persones afectades per rinitis al·lèrgica a nivell mundial.

Com es sabut, en la rinitis al·lèrgica la majoria
dels pacients s’automediquen, però només un 15%
tenen un tractament adequat.

Què és l’important?
Millorar l’atenció mèdica!
1 El pacient registra els seus símptomes durant almenys
7 dies consecutius.
2 Essent el seu/la seva farmacèutic/a, us mostra els resultats.
3 El diagnòstic es fa més fàcil gràcies a la integritat
de les dades registrades.
4 A continuació, pot oferir-li la millor prescripció mèdica.
5 I , si és necessari, derivar-lo a un professional sanitari.
6 Vostè pot seguir el compliment.
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Una eina per millorar la seva experiència
com a consultor, la fidelització dels/de les pacients
i la qualitat de la seva relació

