
CARDICHECK

Akut ve kronik stresin 5 gösterge aracılığıyla hayati ritmik denge ile 
değerlendirilmesi: Cardiflex, Cardistress, ANS, kardiyak tutarlılık ve 
RTI.

CARDIFLEKS
CardiFleks için kullanılan 
algoritmalar, nabız dalgasının iki 
noktasına dayanır: sistol ve 
yansıma. Bunlar arteriyel esnekliği 
tahmin eder 

KARDİYAK TUTARLILIK
CardiCheck, kardiyak tutarlılığı (iki 
kalp atımı arasındaki değişkenlik) 
değerlendirir.

ANS (Otonomik Sinir 
Sistemi)

ANS sempatik ve para-
sempatik sinir sistemi 
arasındaki dengeyi temsil 
eder.

RTI (Solunum dokusu 
indeksi)
RTI, kan oksijen 
doygunluğunun bir 
değerlendirmesidir.

CARDISTRESS
CardiStress, stres 
indeksini ve strese 
direnme fizyolojik 
kabiliyetini gösterir.
Bu değerlendirme, 
kardiyak tutarlılığın 
ve ANS’nin 
aktivitesine 
dayanmaktadır.



CARDICHECK

Faydalar

Sadelik

adımda basit ve hızlı bir analiz:

• Stres değerlendirmesi
• Arteriyel esnekliğin değerlendirilmesi
• Optimize ve gerçek bir bakım sağlamak için eksiksiz ve kişiselleştirilmiş bir değerlendirme

• Cihaz USB üzerinden bilgisayara bağlanabilir
• Web uygulaması (Windows ve Mac OS ile uyumlu)
• Kişiselleştirilmiş ve güvenli erişim ile bağlı bir sistem

1. Gerekli bilgileri doldurun
2. Oksimetreyi parmağınıza yerleştirerek değerlendirme yapın
3. So / Check arabiriminde sonuçları görün

Sorumluluk reddi: 
OligoCheck tıbbi bir cihaz değildir ve bu nedenle herhangi tıbbi bir teşhisin yerini tutamaz.  
OligoCheck, konsültasyonların optimizasyonunda tamamlayıcı bir araç olarak rol oynayabilir ancak 
elde edilen sonuçlardan herhangi bir tıbbi çıkarım yapılmamalıdır. 



OLIGOCHECK

Muhtemel ağır metal fazlalığının, minerallerin biyo-yararlanım derecesinin, 
eser elementlerin, vitaminlerin ve oksidatif stresin gerçek zamanlı ölçümü. 
Oligocheck, anında sonuç veren ağrısız bir yöntemdir. 

AĞRISIZ VE MÜDAHALESİZ (İNVAZİF OLMAYAN)
Spektrofotometri aracılığıyla gerçekleştirilen değerlendirme, 
bilgisayara bağlı portatif bir spektrofotometre cihazının 
kullanımıyla ofiste, doğrudan bir biçimde yapılabilir. 

ONAYLI BİR TEKNOLOJİ
Oligocheck, spektrofotometre tarafından gerçekleştirilen bir 
analize dayanır. Spektrofotometre, ışık spektrumunun bütününün 
arasından seçilen bir aracının emilim niteliklerini (soğurma) 
belirlemeye yarayan kantitatif (nicel) bir analitik yöntemdir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DEĞERLENDİRME
Toplanan veriler yalnızca birkaç tıkla laboratuvarın güvenli 
sunucusuna gönderilir. Bunun ardından eser elementlerin, 
minerallerin ve ağır metallerin mevcut miktarı ile ilgili bir 
değerlendirmenin yanında vitamin korelasyonlarıyla ilgili 
açıklamaları/yorumları alırsınız.          

TEDAVİ SONRASI BAKIM/İZLEM
Bu değerlendirme, tedavi sonrası bakımın optimize edilmesine 
yardımcı olur (muayeneler, diyet, takviye besinler, egzersiz…)



OLIGOCHECK

Faydalar

Basitlik

Üç aşamada basit ve hızlı bir analiz

• kısa bir süre içinde minerallerin, eser elementlerin ve vitaminlerin biyo-yararlanım
derecesini belirler.

• minerallerin, eser elementlerin ve vitaminlerin eksikliklerinin veya fazlalıklarının yanında
muhtemel ağır metal zehirlenmelerini de analiz eder

• tedavi sonrası bakımın/izlemin optimizasyonuna yardımcı olacak şekilde tamamen
kişiselleştirilmiş bir değerlendirme oluşturur ve iyi temellendirilmiş öneriler sunar.

• Cihaz USB aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir
• Web uygulaması bulunmaktadır (Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumludur)
• Kişiselleştirilmiş ve güvenli bir erişim sürecine sahiptir

1. Gerekli bilgileri doldurun
2. Spektrofotometreyi avucunuzun içine koyarak analizi gerçekleştirin
3. So/Check arayüzünde beliren sonuçları inceleyin.

Sorumluluk reddi: 
OligoCheck tıbbi bir cihaz değildir ve bu nedenle herhangi tıbbi bir teşhisin yerini tutamaz.
OligoCheck, konsültasyonların optimizasyonunda tamamlayıcı bir araç olarak rol oynayabilir ancak 
elde edilen sonuçlardan herhangi bir tıbbi çıkarım yapılmamalıdır. 




