MS sherpa - gecertificeerd medisch
systeem voor Multiple Sclerose thuismonitoring
Brochure voor medisch specialisten

MS sherpa is een product van Orikami
Dit medische systeem is ontwikkeld in overeenstemming met de
gezondheidsregelgeving en heeft daarom de CE-markering

MS sherpa, het systeem voor
MS-patiënten en artsen
MS sherpa is een uniek systeem voor MS thuismonitoring. MS sherpa is een
medisch gecertificeerd en gevalideerd hulpmiddel klasse I.
Het systeem bestaat uit twee componenten: de smartphone-app en het
artsen-portaal. De app stelt patiënten in staat data te verzamelen door middel
van testen en het portaal geeft de clinicus de benodigde inzichten. Het portaal is een webpagina die op de pc of laptop bereikbaar is.

Onderdelen van het MS sherpa
systeem
De App voor patiënten
2 Minute Walk Test (2MWT)
Cognitie test (SDMT)

Het systeem helpt patiënten bij het verzamelen van real-life gegevens en
voorziet daarmee in de behoefte om de aandoening op afstand te monitoren.
MS sherpa volgt en evalueert de ontwikkeling van ziekte-indicatoren op
basis van objectieve gegevens. Het is een beslissingsondersteunende omgeving, het ondersteunt u om het behandelplan van de patiënt te optimaliseren.

Vragenlijst

Het systeem gebruikt gevalideerde digitale biomarkers om ziekteactiviteit
te meten en te volgen. De voor de patiënt beschikbare testen zijn: 2 Minute
Walk Test (2MWT), om mobiliteit te meten en Symbol Digit Modalities Test
(SDMT), om cognitie te meten. Er is ook een vragenlijst voor de patiënt en
een vrije tekstruimte waar patiënten persoonlijke notities kunnen toevoegen.

Patiënten support

Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met MS patiënten. MS sherpa
kan alleen worden gebruikt op voorschrift van u als medisch specialist.
MS sherpa voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). MS sherpa is ISO/IEC 27001 en NEN 7510 compliant. Dit zijn internationale standaarden voor databeveiliging en informatiebeveiliging in de
zorg.

Persoonlijke notities
Inzicht in de testresultaten

Het Artsen-portaal
Een dashboard met meetresultaten
Patiëntenbeheer
Gebruikersstatistieken van uw patienten
Artsen support

Met MS sherpa kunt u:
Uw patiënten inzicht geven

Uw tijd tijdens een afspraak met een patiënt optimaal benutten

Progressie van MS bij uw patiënten volgen

Gegevens verzamelen voor toekomstige analytische studies

Ontwikkelingspartners

Als u vragen heeft over MS sherpa, neemt u
dan contact met ons op via:
www.mssherpa.nl
info@mssherpa.nl
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