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Onko sinun akussasi työviikon alussa tarpeeksi virtaa? 

 

Garmin (www.garmin.com) tarjoaa laajan valikoiman wearable-laitteita, joilla voi seurata suurta 
määrää terveysmuuttujia. Suomalainen Medixine Oy on tuottanut terveyspalveluiden tarjoajien 
käyttöön laajan Medixine Suite pilvipalveluohjelmiston etämonitorointiin ja potilaan kanssa 
kommunikointiin.  
 
Medixine tarjoaa nyt yhteistyössä Garminin kanssa palvelua, jossa kuluttajalaitteilla kerättyä tietoa 
voidaan käyttää terveydenhuollossa potilaiden seulontaan.  Garminin uusilla wearable-laitteilla 
voidaan mitata pulssia, unta, aktiviteettia, pulssioksimetriaa ja sykevälivaihtelua (HRV). Garmin on 
lanseerannut uuden muuttujan, Body BatteryTM, joka kertoo stressi- ja palautumisjaksojen 
välisestä tasapainosta. Jos palautumista ei ole tarpeeksi, elimistön voimavarat ehtyvät. Tämän 
yksinkertaisen muuttujan avulla työterveyshuolto voi auttaa asiakkaitaan jo ennen kuin liian korkeat 
stressitasot alkavat aiheuttaa muita oireita.  

Medixine ja Garmin etsivät nyt yhdessä asiakkaita uudelle yhteiselle tarjonnalleen. 
 
”Kuluttajille suunnatut laitteet kehittyvät tavattoman nopeasti ja Medixinellä on valmis tuotteistettu 
ratkaisu niiden tietojen hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Uskomme tämän avaavan suuria 
mahdollisuuksia kansainvälisestikin, kuten Garmin-yhteistyökin osoittaa”, kertoo Medixinen 
toimitusjohtaja Tapio Jokinen.  
 
”Medixine tuo välitöntä lisäarvoa Garminin tuotteille.  Työskentelemme yhdessä useissa 
mielenkiintoisissa myyntiprosesseissa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alalla”, kertoo Juha Villanen 
Garmin Health -yksiköstä. 
 
Medixinen seurantajärjestelmä ja Garminin uusi Vivosmart 4 ranneke esitellään Työterveys- ja 
työhyvinvointipäivillä Tampereella 11.-13.9.  
 

Tietoa Medixinestä 

Medixine Oy on suomalainen digitaalisten terveydenhuollon asiointiratkaisujen edelläkävijä. Osallistumme terveysalan 
suureen murrokseen, jossa potilaista ja asiakkaista tulee aktiivisia toimijoita oman terveytensä hoidossa. Ohjelmistomme 
Medixine Suiten avulla palveluntarjoajat voivat helposti tuottaa pilvipalveluita videovastaanotoista ja viestinnästä 
etämonitorointiin.  

Asiakkaitamme ovat sekä kunnalliset että yksityiset terveyspalveluntarjoajat, vakuutusyhtiöt, lääketehtaat ja 
laitevalmistajat. Toimimme kaikissa Pohjoismaissa sekä Keski-Euroopassa ja vientimme on voimakkaassa kasvussa. 
Lisätietoja osoitteessa www.medixine.com ja toimitusjohtaja Tapio Jokinen, tapio.jokinen@medixine.com, puh 044-
5553015. Tapio Jokinen on tavattavissa Työterveyspäivillä keskiviikkona 12.9. kello 10 ja 16 välillä Medixinen 
näyttelyosastolla A1037. 

Tietoa Garminista 

Garmin International Inc on Garmin Ltd:n (Nasdaq: GRMN) tytäryhtiö. Garmin Ltd:n kotipaikkao n Sveitsi ja sen tärkeimmät 
tyätryhtiöt sijaitsevat USA:ssa, Taiwanissa ja Britanniassa. Garmin on Garmin Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden rekisteröimä 
tavaramerkki. 

Lisätietoja antaa i.A. Janina Hottinger, Product Marketing Manager - B2B Sales and Mobile Business, 
Janina.Hottinger@garmin.com, tel +49 (0) 931 - 35 73 2414 
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