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Aplikacija  je in vitro diagnostični medicinski 

pripomoček in je namenjena simptomatičnim uporabnikom. 

Zgolj z analizo rezultatov krvnih preiskav predlaga 

najverjetnejšo skupino bolezni, za katero so takšni rezultati 

značilni. 


mySmartBlood

vodi vas do pravega zdravnika


vašemu zdravniku omogoča hitrejše in natančnejše 
diagnostične odločitve in tako izboljša vaše 
zdravljenje


bistveno skrajša pot do končne diagnoze, ki je 

pogosto povezana z dragimi diagnostičnimi postopki



Korak 1:
Krvne preiskave opravite v lokalnem 

medicinskem laboratoriju, bolnišnici ali 

pri zdravniku. Izmerjene morajo biti vse 

vrednosti krvnih parametrov z našega 

Seznama obveznih krvnih parametrov. 

Korak 2:
V aplikacijo mySmartBlood vnesite 

rezultate vaših krvnih preiskav ali 

skenirajte QR kodo, kjer je to mogoče.

Korak 3:
Aplikacija mySmartBlood bo izračunala in 

vam podala seznam vaših najverjetnejših 

skupin bolezni. Poročilo, ki ga prejmete, 

vsebuje tudi seznam krvnih preiskav, ki so 

k predlaganim diagnozam prispevale 

največ. Cena poročila je 29,99 EUR.

Poročilo lahko preberete diskretno na vaši mobilni napravi ali pa ga ustvarite 

v obliki datoteke PDF in ga tako delite s svojim zdravnikom. 




Seznam obveznih krvnih parametrov


Izmerite vse obvezne krvne parametre s seznama, najbolje istočasno ali v razmaku največ desetih dni. 
Vrednosti izmerjenihkrvnih parametrov morajo biti v enotah SI (mednarodni sistem enot) ali CONV 
(konvencionalne enote). Če niso, pri vnosuvrednosti parametra v aplikacijo mySmartBlood izvedite 
ustrezno pretvorbo.

Preiskave katalitične aktivnosti encimov

Amilaza, Alfa-Amilaza

Kreatin Kinaza

Alkalna fosfataza

AST

Laktat dehidrogenaza

Lipaza

ALT

GGT

Preiskave lipidnega statusa

Holesterol

HDL Holesterol, HDL

Trigliceridi

LDL Holesterol

Preiskave vsebnosti aminokislin in proteinov

Feritin

Albumin

Proteini

C-reaktivni protein

Testi hemostaze

INR

Hematološke preiskave

Levkociti

Hemoglobin

MCHC

Trombociti

Sedimentacija

Monociti

Eozinofilci

Limfociti %

Nevtrofilci %

Bazofilci %

MCV

Eritrociti

Hematokrit

RDW

MPV

Limfociti

Nevtrofilci

Bazofilci

Monociti %

Eozinofilci %

MCH

Osnovne biokemijske preiskave

Magnezij

Sečnina

Železo

Urat

Klorid

Fosfat, PO4

Bilirubin celokupen

Glukoza

Kreatinin

Kalij

Natrij

Kalcij

Celokupna vezavna kapaciteta železa

Bilirubin direkten

Aplikacija mySmartBlood je bila razvita: 

• v skladu z Direktivo 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih za razred 
»Drugih« IVD-medicinskih pripomočkov, 

• v skladu s certifikatom EN ISO 13485:2016 Medicinski pripomočki – Sistem vodenja kakovosti (SVK) družbe SBAS, 

• v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 



