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BEVEZETÉS: A telemedicina napjainkban

Míg a távolról átadott egészségügyi ellátás fogalmát a közelmúltban, alig  tíz évvel ezelőtt is akár 
szkepticizmussal fogadták, a telemedicinát manapság már elfogadják és dinamikusan fejlődik. Az 
Egyesült Államokban a Kaiser Permanente, az ország legnagyobb egészségügyi hálózata, 2016. évi 
konzultációinak 52% -át vezette le online portálokon és virtuális látogatásokon keresztül. Az Egyesült 
Királyságban a vizsgálatok és a virtuális konzultációk távolról történő megszervezése lassan napi rutinná 
válik és a globális telemedicina piac, amely 2018 -ban 34 milliárd dollár volt, várhatóan eléri a 185 
milliárd dollárt 2026 -ra. A betegek elégedettsége magas, az orvos elégedettsége magas, s a klinikai 
eredmények általában javulnak, és a biztosítók és a szolgáltatók költsége is jelentősen csökken.

Kórházi műtő az 1930 -as években a  Flower Hospitalban, Ohio északnyugati részén. Fotó: Toledo Egyetemi Könyvtár

Tipikus műtő az 1980-as években a brazíliai Estancia területi kórházban. Fotó: 
Wikipedia.org és Wellington Barreto

Napjaink modern, szív- és érrendszeri sebészeti hibrid műtője a római Gemelli 
Kórházban. Fotó: Wikipedia.org és Policlinico Agostino Gemelli di Roma
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A. Problémák az egészségügyi ellátás során

A HATÉKONYSÁG IRÁNTI FOLYAMATOS 
IGÉNY
Számtalan tényező okozta az egészségügyi rendszer túlterheltségét, 
a legsürgetőbb az orvos-beteg arány javítása. Egyre több orvos 
szakosodott és városokban telepedik le, és sokan nyugdíjba 
vonulnak, ezért nagyon hiányoznak a háziorvosok, különösen a 
vidéki területeken. Ennek ellenére a lakhatási problémák miatt 
egyre többen hagyják el a városokat, különösen a nyugdíjasok. Ezek 
a nyugdíjasok többnyire a II.VH után születtek, akik közül naponta 
10 000 tölti be a 65. életévét. A 65 év felettiek általában legalább két 
krónikus betegségben szenvednek, és átlagéletkoruk növekszik.Ezen 
felül ott vannak az egészségügyi költségek és a biztosítási 
problémák. A biztosítás hiánya miatt az emberek addig halogatják 
az orvoslátogatásokat, amíg meg nem engedhetik maguknak, vagy 
megvárják, amíg sok problémájuk lesz, vagy súlyosan 
megbetegednek. S ezután persze felkeresnek egy sürgősségi osztályt. 
Minden sürgősségi látogatás körülbelül 2200 Euróba kerül; Kaiser 
becslése szerint az indokolatlan sürgősségi látogatások évente 32 
milliárd euróba kerülnek a kórházaknak és a biztosítóknak.

SZAKEMBEREK IGÉNYE
Az egészségügyi szakemberek körében frusztrációt okozhat az a 
tény, hogy pácienseik stresszesek és növekvő kiadással kell 
számolniuk hogy szakszerű orvosi ellátáshoz jussanak,emellett a 
várótermi várakozási idő is jelentős stresszfaktor, és sok esetben 
szükségtelenül terheli az egészségügyet. Az idősotthonok esetében, 
ahol gyakran kell a betegeket kórházba szállítani gyógykezelés 
céljából, az áthelyezések 60-70%-a kisebb problémák miatt történik.
Azonban a közvetlen orvosi költségek közel 75%-a öt krónikus 
betegségből adódik: cukorbetegség, pangásos szívelégtelenség, 
koszorúér-betegség, asztma és depresszió. Ahol ezeket az 
betegségeket megfelelően kezelték és kontroll alatt tartják, a legtöbb 
betegnek nincs szüksége orvosi látogatásra.

ÚJ TECHNOLÓGIA ÉS AZ
E-LÁTOGATÁSOK
Számos probléma megoldása akkor merült fel, amikor az 
internet-alapú technológiák lehetővé tették az orvosok 
számára, hogy távolról is lehessen orvoslátogatásokat 
végezni. A költségelőnyök nyilvánvalóak voltak – és éppúgy 
a betegek előnyei is. 2015-ben egy 360 ágyas new york-i 
létesítmény kísérleti projektként üzemidőn kívüli távorvosi 
szolgáltatást indított. Hat hónap alatt 90 kórházi felvételt 
sikerült megelőzni, s ezáltal a Medicare 1,1 millió dollárt 
takarított meg, és javította a betegek egészségi állapotát.
Kezdetben az orvosok telefonon vagy Skype-on 
konzultálhattak a betegekkel, esetleg egy nővérrel a beteg 
mellett. A virtuális konzultáció nagyon gyorsan az orvos-
beteg interakció egyik legkényelmesebb módszerévé vált. 
Manapság gyakran ezt a módszert részesítik előnyben, és az 
egészségügyi nyilvántartások és a receptek elektronikus 
továbbításának fejlődése lehetővé tette ennek kiterjesztését. 
Teleradiológiával, telepatológiával, teledermatológiával, 
telepszichiátriával, telekardiológiával és távsebészettel 
rendelkezünk. A kormányok világszerte elfogadják, a 
biztosítók fedezik, és az orvosi kezelés mindenki számára 
elérhetőbbé válik, még a világ legtávolabbi pontjain is.
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B. Mobilitás és elérhetőség az egészségügyben

NEMZETKÖZI EGÉSZSÉGÜGY
A nemzetközi egészségügyi munkaerő hatalmas 
multidiszciplináris csapata orvosokat, sebészeket, nővéreket, 
technikusokat, laboratóriumi szakembereket és ezek  
vezetőit öleli fel.   Ezeknek az embereknek a többsége 
irodákban, klinikákon, laboratóriumokban és kórházakban 
dolgozik. A közösséget segítő munkatársak közvetlenül a 
munka frontján dolgoznak, és a világ számos részén a lehető 
legjobbat kell kihozniuk a rendelkezésre álló korlátozott 
erőforrásokból.
A szubszaharai Afrika például a világ népességének 11%-
ának ad otthont, és a világ betegségterhének 24%-a itt 
található. Ennek ellenére a világ egészségügyi dolgozóinak 
csupán 3%-a dolgozik itt – például a szülések kevesebb mint 
50%-át látja el egészségügyi szakember. Azonban  a 
telemedicínával elérhető technológiával és az 
internetkapcsolattal az orvos gyakorlatilag jelen lehet, és 
akár a legnehezebb helyzetekben is segíthet.

VILÁGOT ÁTFOGÓ KÖVETELMÉNYEK
Világszerte további 1 millió műtéti és érzéstelenítési 
szakemberre van szükség, csak a jelenlegi status quo 
fenntartása érdekében. De az orvosi képzési intézményeknek  
korlátozott felvevő kapacitásuk van, és egy például egy 
nairobiban élő diák nem engedheti meg magának, hogy 
nyugati egyetemekre menjen képzésre. A rendelkezésre álló 
új technológiával a New York -i sebészek kiképezhetik ezeket 
a hallgatókat is akár New York-ból is.
Azonban ha ez hagyományos módon történik meg , amikor 
is a hallgatók számítógépes kamerákon keresztül követik 
nyomon a műtéteket az nagyon költséges, 
hardverigényes ,helyigényes.
De ekkor kerülhet látótérbe  a hordható technológia. 
Könnyen viselhető okosszemüveg, az embereket kapcsolhat 
össze gyógyászati gépekkel és a szoftverekkel-s mindezt kéz 
érintése nélkül. Teljes interakciót és kommunikációt tudnak 
biztosítani, beleértve a képeket és a hangot, az orvosok, az 
orvosok és a hallgatók, valamint a szakemberek és a betegek 
között.
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Következő generációs mobilitás az egészségügyi ellátásban és 
képzésben: Vuzix M-sorozatú okosszemüveg

A Vuzix okosszemüvegek magukban hordozzák a mesterséges 
intelligenciát, a kibővített valóságot és az objektumfelismerést, hogy 
valós idejű hangi és képi információkat kapjon, valamint 
döntéshozatali támogatást nyújtson azon  felhasználók számára akik 
viselik őket. Könnyű kezelhetősége lehetővé teszi a felhasználók 
számára, hogy mindkét kezük szabadon használják, és ezzel 
egyidőben valós idejű információkat kapjanak és kommunikáljanak.
Az okosszemüvegek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy azt 
a fejen viselve , a beteggel való idő teljes egészében minden elérhető 
információhoz hozzáférjenek. Az okosszemüveg egyszerűen 
működik, és ez lehet a leghatékonyabb módja hogy a szükséges 
adatokat rögzítsük. Képesek a teljes hangvezérlésre, és lehetővé teszik 
a hangfelvételi jegyzetek helyszínen történő felvételét. Az optimális 
mobilitást és az információ hozzáférést biztosítják a viselő számára, 
és mivel a felhasználói felület magában foglalhatja a kibővített 
valóságot audio- és vizuális átfedésekkel, jobb valós idejű 
képességeket és információkat szolgáltatnak, mint más típusú mobil 
eszközök.
Az okosszemüvegek sokkal nagyobb és minden eddigi eszköznél  
fejlettebb felhasználói élményt nyújtanak mint a kamerák és a 
laptopok. Lehetővé teszik a hallgatóknak, hogy megnézhessék, mit 
csinál az oktató. Ezek a képességek lehetővé teszik a szakemberek 
számára, hogy bárhol, bármikor, távolról is megvizsgálják a 
betegeket.
Lehetővé teszik az azonnali felülvizsgálatot és az orvosi frissítést
a nyilvántartásokban. Titokzásuk és biztonságuk biztosítása 
érdekében,
Az összes beteg adata védhető a legtöbb szabályozási eljárásnak és 
szabványnak megfelel  a megfelelő szoftverrel telepítve.
Az innováció abban rejlik, hogy az információkat a felhasználók 
látóterébe helyezi-kéz érintése nélkül akkor és amikor szükségük van 
rá. Ezek a funkciók, valamint a megfelelő szoftver infrastruktúrával 
beépíthető információk mélysége és terjedelme nélkülözhetetlen 
eszközzé teheti a Vuzix intelligens szemüveget.

A VUZIX OKOSSZEMÜVEG KÉPES: 

• Érintésmentes hozzáférést biztosítani az 
információkhoz. 
(orvosi nyilvántartások, teszt eredmények, 
röntgen),

• Valós idejű, lásd amit én látok kommunikáció 
 (az oktatók vagy kollégák távoli együttműködéséhez és 
támogatásához).

• Érintésmentesen a betegek tüneteinek és fizikai 
problémáinak (hangi és képi) vizsgálata.

• Az időigényes papírmunkák és jelentések 
szükségességének jelentős csökkentése.

• Az orvosok azon képessége, hogy egy nap 
alatt több beteggel konzultáljanak.

• Kritikus megtakarítás az időben (teszt eredmények, 
röntgen, mentőautó).

Ezen képességekhez elengedhetetlen a fejlett szenzor 
technológia, miáltal erős támogatást jelenthet  az AI és a 
távoli képzés, a beteggondozás, valamint az elsősegély- 
hívások és az orvosi személyzet általános és célzott 
támogatásához . 
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Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának növelése 
Vuzix okosszemüvegekkel

Olyan kényelmes formával rendelkezik, amely segíti a 
viselőit az összetett feladatokra való összpontosításban, és 
átélhetik általa az érintésmentes felhasználói élményt, 
amelyek javítják a gyors tudás rögzítést.A Vuzix intelligens 
szemüveg lehetővé teszi az orvosok számára, hogy pontosan 
és eredményesen megvizsgálják, diagnosztizálják és kezeljék 
a betegeket. Növelhetik a vizsgálati és diagnosztikai 
eszközöket kezelő személyzet hatékonyságát,ezáltal sokkal 
gyorsabban hozhatnak létre  teszteredményeket, és azonnali, 
valós idejű távoli támogatást nyújthatnak.
Amikor az egyre zsúfoltabb vállalati és orvosi hardverpiacot 
térképezzük fel , két dologban  kiemelkedik az 
okosszemüveg: a hordhatóság és a robusztusság. 
A felhasználók nem tudnak megfelelően koncentrálni, ha az 
eszköz kényelmetlen és/vagy rosszul illeszkedik, és az 
eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy sokféle 
körülményt és felhasználói szokáshoz igazodjon.
A Vuzix M-sorozatú okosszemüveg a legkeményebb, 
legbiztonságosabb és ergonómiailag legkifinomultabb a 
piacon. Többféle rögzíthetőségi lehetőséggel és ötletes 
kiegészítőkkel bárki viselheti őket, függetlenül attól, hogy 
melyik szeme a domináns, és hogy a felhasználó vényköteles 
szemüveget vagy orvosi védőmaszkot visel -e vagy sem.

A Vuzix okosszemüveg lehetővé teszi az orvosok számára, hogy a betegeket pontosan és hatékonyan megvizsgálják, diagnosztizálják és kezeljék a távoli helyektől.
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Korszerű egészségügyi szállítás és képzés: 
új generáció – Vuzix M400 okosszemüvegek

A Vuzix M400 okos szemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja egy integrált  kihangosítóval 
ellátott hordható eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, a párosíthatóságot Android-eszközökkel, 
vagy vezeték nélkül csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan 
helyzetfelismerés érdekében. 

Ezenkívül az M400-asok tartalmazzák a Qualcomm® Snapdragon™ XR1 platformot, az első dedikált XR platformot, amelyet 
arra terveztek, hogy felgyorsítsa a kiváló minőségű videót, hangot és interakciót az okosszemüvegeken.

A Vuzix a hordhatóságra és az ergonómikus formára összpontosít, a Snapdragon XR1 erejével kombinálva az okos szemüveg 
teljesítményét és funkcionalitását a következő szintre emeli.

A Vuzix M400 okosszemüveg víznek, pornak és szennyeződésnek ellenáll, és hangvezérléssel, gombnyomással és 
kézmozdulatokkal (touchpad) is működik. 

Mindez lehetővé teszi az átfogó és pontos egészségügyi ellátást, bárhol, és bármikor.
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Vuzix M400 okosszemüveg: Műszaki adatok és jellemzők
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MŰSZAKI JELLEMZŐK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelz
• Kijelző típusa: OLE
• Képarány: 16:
• Vélemény (átlós)
16,8 fok, egyenértékű egy 5-ös mobil eszköz
képernyője 17 hüvelyken látványával
• Fényerő:> 2000 Nit
• Kontraszt:> 10 000:
• 24 bites szín valós fekete
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználatot

RENDSZER
• 8 magos 2.52GHz Qualcomm XR
• 6 GB lpddr4 ra
• 64 GB belső flash memóri
• Android 8.1 O
• OS és Alkalmazások OTA bővíthet
• MDM kapható több partnerbő

TANÚSÍTVÁNYOK
• IP67
• Biztonságosan 2 méterről ejthető le

UNIVERZÁLIS M-SOROZATÚ SÍN 
KÜLÖNBÖZŐ FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEKHEZ
• Vuzix M-sorozatú sín szemüvegkeretek lencse

nélkü (standard)
• Súlya kevesebb, mint 85 gramm
• Szemüvegkeretek lencséve
• Biztonsági szemüve
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés
• Peltor fejhallgató-tart

AKKUMULÁTOR
• A 135 mAh-s b lső akkumulátor támogatja az üzem közbeni cserét

külső akkumulátorok
• 1000 mAh, fejben hordható USB-C külső akkumuláto

3 fokozatú LED kijelzővel
• Harmadik félt l származó USB-akkumulátorokkal működtethető
fejben hordott akkumulátor helyett

• 2-12 óra üzem dő külső akkumulátor választástól függően

VEZÉRLÉS
3 vezérlőgomb
Hangvezérlés – testre-szabható és több nyelvet is támogat
2 tengelyes érintőpad többujjas támogatással

HANG
• Beépített hangszóró (akár 97 db kimenet
• Háromszoros zajszűrő mikrofon
• BT audio: HSP / A2D

KAMERA
• Akár 12,8 megapixeles állóképe
• Akár 4k30 vide
• Továbbfejlesztett autofókusz (PDAF
• Továbbfejlesztett optikai képstabilizáto
• LED vaku/jelenet megvilágítá
• Vonalkód beolvasá

KAPCSOLAT
USB 3.1 Gen 2 USB Type-C-n
Wi-Fi 2.4/5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ 
3 szabadságfokú fejkövetés
3 tengelyes giroszkóp
3 tengelyes gyorsulásmérő
3 tengelyes mag/beépített iránytű

GPS
• GPS / GLONASS

¹A specifikációk változhatnak 



Korszerű egészségügyi ellátás és képzés: Vuzix M300XL okosszemüveg

A Vuzix M300XL okosszemüveg a modern okostelefonok legtöbb funkcióját és képességét nyújtja, kihangosított, hordható 
eszközben. A Bluetooth 4.0 kapcsolat lehetővé teszi számukra, hogy párosítsanak Android-eszközökkel, vagy vezeték nélkül 
csatlakozzanak Wi-Fi-n keresztül. 
Az integrált fejkövetés az aktuális látószöget biztosítja a példátlan helyzetfelismerés érdekében.
Vízzel, porral és szennyeződéssel szemben ellenállóak, és hangvezérléssel, gombnyomással és kézmozdulatokkal működtethetők.
Ez lehetővé teszi az azonnali felvétel visszaellenőrzést, és lehetővé teszi az egészségügyi szolgáltatók számára, hogy bárhol 
tanítsanak vagy tanuljanak, diagnózist állítsanak fel és kezeljék a betegeket. 
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Vuzix M300XL okosszemüveg: Műszaki adatok és jellemzők 
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MŰSZAKI ADATOK1 
OPTIKA
• Kijelzőfelbontás: NHD színes kijelző
• Képarány: 16:
• Vélemény (átlós)
16,7 fok, egyenértékű egy 5-ös. A mobil 
eszköz képernyője 17 hüvelyken látható
• Fényerő:> 2000 Nit
• 24 bites szín
• Támogatja a bal vagy jobb szemhasználato
• Dual Core Intel Atom CP
• 2 GB-os rendszer RA
• Android 6 O
• 64 GB belső flash memóri

VEZÉRLŐK
• 4 szabványos Android vezérlőgom
• Hangvezérlés – testreszabható és töb
nyelvet is támogat
• 2 tengelyes érintőpad mozdulatta

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ELÉRHETŐ
• Szemüvegkeretek lencsével vagy anélkül
• Biztonsági szemüveg
• Keménykalaptartó
• Fejpánt rögzítés

AKKUMULÁTOR
• 160mAh belső kkumulátor támogatja a forró csere

külső elemek
• 860mAh külső kkumulátor
• A hosszabb fu ási idő USB akkumulátorcsomagolásával működtethető
• 2 - 12 óra művelet külső akkumulátor választása alapjá

BEÉPÍTETT FEJKÖVETŐ
• 3 szabadságfokú fejköveté
• 3 tengelyes giroszkó
• 3 tengelyes gyorsulásmér
• 3 tengelyes mag/beépített irányt

KAPCSOLAT
• USB Micro-B 2.0
• Wi-Fi b/g/n/ac – Dual-B 2.4/5 GHz
• BT 4.1/2.1+EDR

AUDIÓ
Fül hangszóró
Kettős zajszűrős mikrofonok

KAMERA
Akár 10 megapixeles 
állóképek
Akár 1080p videó
Auto-Fókusz
Optikai képstabilizátor
Vaku/jelenet megvilágítás

SZENZOR RENDSZER
• Proximity inward facing
• Proximity/ALS outward facing

¹A műszaki adatok változhatnak 





A Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek jövője az egészségügyi képzésben és 
szolgáltatások területén

A technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia forradalmasítja az egészségügyi szakemberek képzésének folyamatait, 
valamint a betegek diagnosztizálását és kezelését, függetlenül attól, hogy a diagnózis felállítása a rendelőkben, a mentőkben, 
az egészségügyi intézményekben vagy bárhol a világon történnek.
A rejtvény utolsó puzzleja maga az ember: ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat megfelelően lehessen nyújtani, az azt 
nyújtó embereknek hatékony eszközökre van szükségük. Tekintettel az érintés nélküli munka előnyeire, kulcsfontosságú ez a 
a technológia, amely ezt a képességet biztosítja.
A Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek összekapcsolják az embereket az intelligens gépekkel, a kritikus tudásforrásokkal és 
egymással. Gyorsan leváltják a kézi eszközöket, a telefonokat és a papír alapú adatrögzítést, és szinte minden egészségügyi 
szolgáltatásnál alkalmazhatók. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni hogy mennyire forradalmi ez  fejen hordható 
kommunikációs és tudásmegosztó eszköz.A Vuzix okosszemüveg használata jelentős költségmegtakarítást, 
szolgáltatáscsomagot és pozitív eredményeket kínál.
A viselhető mobil eszközök piacán belül Vuzix M-sorozatú okosszemüvegek kiemelkednek ergonomikus kialakításuknak, a 
siker és megbízhatóság hosszú múltra tekint vissza, valamint a kulcsfontosságú szoftverpartnerségek és eszköztartozékok 
által lehetővé tett képességeik széles skálájának köszönhetően. Ma a Vuzix M-sorozat az egyik legszélesebb körben elterjedt 
ilyen típusú eszköz a világon, amely digitálisan átalakítja az egészsgügy területét a legkülönfélébb módon felhasználható  
bárhol hordható eszközével
Ha többet szeretne megtudni arról hogy egészségügyi intézményében hogyan  javíthatók a meglévő folyamatok Vuzix M-
sorozatú okosszemüvegekkel , milyen új  lehetőségek nyílhatnak meg az Ön számára, látogasson el a www.vuzix.hu oldalra, 
vagy hívja szaktanácsadónk!
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vuzix.hu

Új hajnal érkezik a világhírű Vuzix okosszemüveg- és kiterjesztett valóság gyártó központjába és 
gyártóüzemébe az Egyesült Államokban, Rochesterben.

Kopex Kft.,
Budaörsi Reptér
1112 Budapest, Repülőtéri út 2
+36 70 553 1034
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