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Více informací o konferenci LIFMAT  
naleznete na    www.lifmat.cz

VÝSTAVA LIFMAT 2022
Stánky, kde lze něco konkrétního fyzicky vyzkoušet (např. 
nechat si změřit fyziologický parametr, konzultovat, či nain-
stalovat si mobilní aplikaci) jsou v plánku označeny speciální 
značkou „Action point“. 

U registrace jste obdrželi LIFMAT Pass, kam u každého navští-
veného stanoviště dostanete razítko a zápis akce či naměřené 
hodnoty. Automaticky je každému založen účet: LIFMAT Pass 
elektronický, který je napojen na mobilní aplikaci LIFMAT 
App. Zde účastník nalezne digitální záznam všech absolvova-
ných měření a bude mít možnost si cvičně propojit datový tok 
z nejrůznějších wearables.
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Abbott Laboratories       4  
Navštivte náš stánek Abbott a seznamte se s moderní technologií okamžitého mo-
nitorování glukózy FreeStyle Libre, který slouží pacientům s  diabetem 1. i  2. typu, 
aby jim ulehčil každodenní zvládání nemoci. FreeStyle Libre měří hladinu cukru bez 
píchaní do prstu, kdykoli a kdekoli, pouze za 1 vteřinu. Více informací o produktu na-
leznete na našem webu.

Čtěte pečlivě uživatelské příručky a  informace o  bezpečném používaní. Čtečka 
a  sensor FreeStyle Libre jsou zdravotnickými prostředky určenými pro okamžité 
monitorování glukózy.

ADC-61984 v1.0 09/2022

A Import      16  
Můžete si vyzkoušet:  Vyzkoušejte si moderní glukometry, které nevyžadují odběr 
z bříška prstu.

O společnosti: Společnost AIMPORT se již od svého založení zabývá oblastí týkající 
se usnadnění života pacientům, kteří trpí onemocněním diabetes. Na výstavě LIF-
MAT 2022 bude představen například CGM Dexcom G6, který umožňuje kontinuální 
monitoring hladiny glukózy bez odběrů z bříška prstů, a dále bude představena inz. 
pumpa t:slim X2 s uzavřenou smyčkou Control-IQ. Součástí stánku bude workshop 
s názvem “Jak mít v aktivním životě cukr pod kontrolou”.

Aireen      29  
Můžete si vyzkoušet:  Vyzkoušejte bezbolestné vyšetření chronických diagnóz za 
pouhých 30 sekund pomocí Vašeho snímku oka!

O  společnosti: Společnost Aireen, která je držitelem několika prestižních ocenění 
v oblasti vývoje, bude prezentovat technologie využívající umělou inteligenci k včas-
né diagnostice závažných onemocnění, jako je například diabetes. Vyšetření probí-
há pomocí speciální technologie scanu sítnice, neboť právě ta obsahuje průhledné 
cévy, díky nimž technologie dokáže rozpoznat zárodky vážných nemocí.

Body Express      17  
Můžete si vyzkoušet: EMS trénink ve formě aktivace svalstva nebo uvolnění svalstva.

O společnosti: BODY EXPRESS - Jde to i jinak. 20 minut stačí.

EMS (elektro-myo-stimulace) je dnes nejrychlejší způsob, jak dostat tělo do kondi-
ce, odbourat přebytečné tukové zásoby a  odstranit bolesti zad. Nejúčinnější EMS 
metodu najdete v BODY EXPRESS. Bez zbytečných pohybů, s maximálním efektem. 
Necháváme moderní technologii pracovat za Vás.

Boehringer Ingelheim      3  
O společnosti: Společnost Boehringer Ingelheim vyvíjí průlomové terapie, které mění 
k lepšímu životy současných i budoucích generací. Jako jedna z nejvýznamnějších 
biofarmaceutických společností na světě se zaměřením na výzkum vytváří 
prostřednictvím inovací hodnoty v  oblastech, v  nichž doposud chyběly vhodné 
způsoby léčby. Společnost Boehringer Ingelheim je od svého založení v roce 1885 
rodinným podnikem s  dlouhodobou perspektivou. Více než 52 000 zaměstnanců 
společnosti působí na 130 trzích světa ve třech obchodních oblastech: humánní 
léčivé přípravky, veterinární medicína a biofarmaceutická smluvní výroba.

Centrum telemedicínských služeb      12  
O  společnosti:  Centrum telemedicínských služeb Fakultní nemocnice Ostrava 
vzniklo jako společná platforma Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity a  Národního dohledového centra Ústavu vývoje a  klinických 
aplikací. Jednotlivé organizace se významně podílejí na vývoji telemedicíny, 
realizaci inovativních telemedicínských projektů a na zapojení studentů lékařských 
i nelékařských oborů a mladých lékařů do rozvoje tohoto moderního odvětví.

Čas pro zdraví      7  
Můžete si vyzkoušet: Měření váhy a složení těla.

O společnosti: Čas pro zdraví propojuje aplikace z různých zařízení a spojuje je do 
jedné. Můžete tak sledovat svou hmotnost, kroky, jídlo, tepovou frekvenci, krevní tlak 
a další pomocí různých zařízení (mobilní telefon, chytré hodinky, náramky apod.) Mů-
žete zaznamenávat i své pocity a veškeré údaje poskytnout svým terapeutům. Rádi 
vás zaškolíme a pomůžeme monitoring nastavit.

Kalorické Tabulky      7  
O  společnosti:  Společnost Dine4Fit vyvinula aplikaci Kalorické tabulky, kterou 
používá již přes 5 milionů uživatelů. Prevence a kontrola stravovacích návyků je pro 
naši společnost stále aktuálnějším trendem a  rozhodně má své místo v  moderní 
telemedicíně.

Přednáška popis: Na letošním ročníku konference LIFMAT 2022, společnost Dine4Fit 
představí přednášku na téma: Kalorické tabulky – novinky a vize

Direct people 
Workshop: Společnost Direct people představí workshop na téma: Jak pomocí HCD 
navrhovat inovace tak, aby zdravotníkům opravdu pomáhaly

Dr. Digital       8  
Můžete si vyzkoušet: Vyzkoušejte si například dálkové měření vitálních funkcí (EKG, 
spirometrie, váha a spoustu dalších jiných ukazatelů), nebo detekování melanomu 
pomocí umělé intelegence. O společnosti: Přinášíme řešení, která posouvají hranice 
zdravotní péče. Velice si vážíme lidí, kteří zasvětili své životy medicíně. Naším cílem 
je přenést výhody umělé inteligence a nejmodernějších technologií do běžné pra-
xe lékařů a zdravotníků „Pracujeme na tom, aby se zdravotnictví posouvalo každý 
den vpřed, a to mílovými kroky.“ Usilovně pracujeme na tom, aby díky zdravotnictví 
na nejvyšší možné úrovni měl každý pacient šanci na kvalitní a plnohodnotný život. 
Chceme, aby měl každý pacient jistotu, že jeho lékař využívá společně se svými zku-
šenostmi také nejvyspělejší nástroje a metody.

Homebalance       27  
Můžete si vyzkoušet:  Rehabilitační cvičení pomocí stabilometrické plošiny 
a součinnosti školeného personálu. 

O společnosti: HomeBalance při telerehabilitaci využívá řadu moderních technologií 
a  postupů, například vlastního systému HomeBalance Stability. Tento systém 
pomáhá při rehabilitaci u  pacientů, u  nichž se vyskytuje problém s  rovnováhou.
Systém se skládá z  několika přenosných částí - tabletu, stabilometrické plošiny 
a speciálního softwaru, který nabízí funkci sběru dat.

Inbody       23  
O společnosti: Na začátku 90. let zakladatel a generální ředitel společnosti InBody 
Co.,LTD, Dr. Kichul Cha rozpoznal, že dostupná BIA zařízení mají omezené funk-
ce a  jejich výsledky jsou zavádějící. Často byly nepřesné a  z  lékařského hlediska 
nepoužitelné. Navrhl a celosvětově patentoval mnohem vyspělejší technologie BIA. 
Společnost InBody vznikla v roce 1996. O dva roky později se zrodilo první zařízení 
InBody. Dnes se společnost InBody rozrostla z  malého biotechnologického star-
tupu v Jižní Koreji na nadnárodní korporaci s pobočkami a distributory ve více než 
80 zemích. Naši zákazníci nám důvěřují v poskytování přesných a užitečných údajů 
ohledně složení těla jejich klientů, protože vědí, že InBody spojuje pohodlí, přesnost 
a  reprodukovatelnost do jednoho snadno použitelného zařízení. Společnost Med-
System s.r.o. je výhradním distributorem pro ČR a SK, díky vlastnímu know-how je 
naše společnost lídr a Evropská jednička v distribuci a poskytování servisních služeb 
pro přístroje InBody.

Lilly 
O  společnosti:  Společnost Lilly je součástí léčby diabetu už více než 100 let. Od 
uvedení prvního inzulínu až po nejmodernější léky, které zlepšují život lidí po celém 
světě.V našem portfoliu najdete nejen inzulíny, ale také zástupce skupiny GLP-1 RA 
nebo například nazální glukagon. Podnikáme poctivě, s respektem a úctou k pacien-
tům, lékařům a dalším partnerům.

Linktop       1  
Můžete si vyzkoušet: Měření tlaku, tepu, teploty, EKG a SPO2 zařízením.

Mariánské Lázně       31  
Můžete si vyzkoušet:  Vyzkoušejte léčivé účinky lokální kryoterapie, která má 
blahodárné regenerační schopnosti.

O společnosti: Vyzkoušejte lokální kryoterapii, kterou využíváme k úlevě od bolesti, 
zmenšení otoků a zlepšení mobility kloubů v  lázeňském hotelu Hvězda v Marián-
ských Lázních. Přijedte relaxovat, nabízíme luxusní ubytování, denně volný vstup do 
bazénu a lázeńské procedury z přírodních léčivých zdrojů.

Mebster       19  
Můžete si vyzkoušet: Nikdo by jejich stánek neměl přehlédnout, jelikož umožní všem 
návštěvníkům vyzkoušet si inovativní exoskelet pro asistenci chůze určený pro lidi 
s částečnou nebo úplnou ztrátou funkcí dolních končetin. Pacienta takový přístroj 
zkrátka postaví na nohy a zásadně zkvalitní jeho psychiku a celý průběh léčby.

O společnosti: Společnost Mebster se zabývá transformací zdravotnických služeb, 
přináší softwarové platformy napojené na chytré hardwarové produkty.

Medevio       35
O společnosti: Medevio je komunikační platforma, která digitalizuje současný vztah 
pacienta s lékařem. Aplikace umožňuje efektivnější propojení a komunikaci mezi lé-
kařem a pacientem, než dosavadní nástroje v ordinaci. Díky tomu šetří čas jak zdra-
votníkům, tak i  jejich klientům a  umožňuje vznik nových a  efektivnějších scénářů 
prevence, záchytu nemocí i sledování samotného průběhu léčby. 

Medevio vzniklo reakcí na covid-19 situaci a přestože působí na trhu méně než dva 
roky, již dnes využívá řešení přes 300 poskytovatelů péče a 150 000 pacientů. Každý 
týden se vyřídí přes Medevio více než 7 000 požadavků, aniž by musel někdo tele-
fonovat nebo chodit do čekárny. Na platformě postupně vznikají projekty, které mají 
za cíl zlepšit péči o pacienty s chronickými onemocněními a odlehčit zdravotnickým 
zařízením.

Vizí Medevio je posunout zdravotnické služby na zcela novou úroveň a zajistit lé-
kařům, pacientům i  pojišťovnám možnost efektivnějšího zdravotnictví. Nechceme 
nahradit lékaře, ale vytváříme řešení, které umožní věnovat maximum času samotné 
léčbě.  

Medical Data Transfer        32  
Můžete si vyzkoušet: Měření EKG chytrými hodinkami, které bude následně odborně 
vyhodnoceno a informuje Vás o případných arytmiích.

O  společnosti:  Doménou společnosti Medical Data Transfer je dlouhodobá 
neinvazivní monitorace srdečního rytmu (24 hodin až měsíc) a  diagnostika jeho 
poruchu, jehož včasné odhalení může být zásadní pro léčbu onemocnění srdce 
nebo prevenci vzniku tak závažných syndromů, jako je např. CMP. Medical Data 
Transfer poskytuje své služby většině kardiologických a neurologických klinik a jejich 
nejbližšími kolegy a  spolupracovníky jsou špičkoví arytmologové, kardiologové 
a  neurologové z  iktových center. V  současné době spolupracuje s  většinou 
zemí Evropy. Novinku v  portfoliu služeb představuje monitoring poruchy spánku 
u pacientů z pohodlí domova. V poslední době se společnost také věnuje monitoraci 
srdce ve veterinární medicíně, konkrétně u psů. Telemedicína zkrátka žádné hranice 
nemá.

Mintti       1  
Můžete si vyzkoušet: Měření tlaku, tepu, teploty, EKG a SPO2 zařízením.

O  společnosti:  Pacienti, kterým je doporučeno kontinuálně a  pravidelně sledovat 
krevní tlak či srdeční frekvenci, zaručeně ocení multifunkční monitor od Mintti Health. 
Jde o malou nenápadnou krabičku, která monitoruje a zaznamenává základní životní 
funkce, EKG, saturaci kyslíku v krvi či dýchání. Uživatelé tak mohou jednoduše využí-
vat plnohodnotnou základní lékařskou službu i doma.

Nakladatelství Audiolibrix       33  
O společnosti: V Audiolibrixu věříme, že člověk by se nikdy neměl přestat učit novým 
věcem. I proto vyhledáváme knihy, které nám pomáhají růst a posouvat naše živo-
ty k lepšímu. Zaměřujeme se na literaturu osobního rozvoje – produktivitu, duševní 
zdraví, odolnost, stoicismus nebo vzdělávání. Záleží na vás, zda čtete knihy, e-knihy 
nebo posloucháte audioknihy. Naše tituly najdete ve všech třech variantách.

Nakladatelství NOL       7  
Můžete si vyzkoušet: Podpis knížky «Hubneme s Pivrncem» od kreslíře Petra Ur-
bana.

O společnosti: Obezita je celosvětově rozšířené chronické metabolické onemocnění. 
Její léčba je velmi náročná a často neveselá… :-) A jak je u českého národa zvykem, 
humor léčí. Projekt Hubneme s Pivrncem má za cíl pomoci pacientům na cestě za 
nižší vahou zábavnou formou a nebo si jen udělat ze sebe srandu. V rámci výstavy 
si tak budete moci nejen prohlédnout nejoblíbenější vtipy a inspirovat tak například 
osoby ve svém okolí, kteří s obezitou bojují. Známý humorista Petr Urban i s Rudou 
přijdou za vámi. Současně si budete moci pořídit brožuru Hubneme s Pivrncem ale 
i nový kalendář 2023 od Petra Urbana a udělat si plán na hubnutí!

Národní ústav duševního zdraví       20 
Můžete si vyzkoušet: Účastníci konference si budou moci při vyzkoušet VR stánek 
Národního ústavu duševního zdraví. Mohou podrobit zkoušce svůj strach z výšek, 
špíny nebo pavouků, či otestovat svou pozornost a  paměťové dovednosti ve 
virtuálním městě.

O  společnosti:  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT představí nositelné 
systémy pro měření fyziologických dat. Systémy umožňují distančně monitorovat 
srdeční aktivitu, dechovou aktivitu, kožní vodivost, teplotu a  další. Systémy jsou 
vyvinuty pro měření zdravotního stavu jak pacientů tak zdravých subjektů, například 
sportovců nebo členů IZS. další skupinousystémů pro telemedicínské aplikace jsou 
nositelné MoCap (Motion Capture) systémy umožňující záznam a hodnocení pohybu 
těla a jeho segmentů. Systémy umožňují určit správnost prováděných cviků, druhy 
prováděných aktivit a další.

Přednáška popis:  Na letošní ročník konference Lifmat 2022 si fakulta připravila 
přednášky na tyto vybraná témata: Technologie Virtuální reality (VR) jako terapeutický 
nástroj v  péči o  duševní zdraví, Aplikované technologie EEG ve výzkumu a  léčbě 
duševního zdraví, Rozplétání gordického uzlu schizofrenie, Světlo a nálada.

Oberisk       7  
Můžete si vyzkoušet: Můžete si vyzkoušet například poradnu on-line, pokud budete 
mít vyplněný jídelníček. Pokud ne, rádi Vám poradíme, jak začít a co lze vše využít.

O společnosti: Projekt nutričních poraden ke snižování hmotností s využitím moder-
ních technologií i konzultací on-line. Poradny jsou zdravotnická zařízení a ve všech 
pracují zkušení nutriční terapeutky. Spolupráce je navázána jak s XXL centrem Všeo-
becné fakultní nemocnice, tak dalšími bariatrickými centry.

Optosmart       24  
Můžete si vyzkoušet: Změření ostrosti zraku prostřednictvím optotyp LCD panelu

O společnosti: Společnost Optosmart se zabývá vývojem a výrobou LCD optotypů 
pro lékaře - dětské i pro dospělé.

OZP      6  
O společnosti: Oborová zdravotní pojišťovna (207) je s více než 740 000 pojištěnci 
třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v Česku. Svým klientům může nabídnout 
kompletní síť smluvních lékařů po celé republice, pestrou nabídku benefitů, bonu-
sových programů hrazených nad rámec veřejného zdravotního pojištění, snadný 
a elektronický způsob komunikace či lidský přístup při řešení problémů. Pro toho, 
kdo preferuje osobní přístup, je OZP připravena se vším ochotně a ráda pomoci na 
40 kontaktních místech napříč Českou republikou.

PLUS CARE      14   
Můžete si vyzkoušet: Pro návštěvníky Lifmatu máme připravený unikátní kód člen-
ství, díky němuž si aplikaci vyzkouší. Na našem stánku můžete otestovat i chytrou 
váhu Plus Fit, která dokáže analyzovat širokou škálu tělesných hodnot.

O společnosti: Plus Care s.r.o. je součástí Pilulka Lékárny a.s. Aplikace Plus Care vy-
hledá lékaře, hlídá preventivní prohlídky, nebo nabídne benefity pojišťoven.

PROFI-LOG 
PROFI-LOG

      1  
Můžete si vyzkoušet: Měření tlaku pomocí zařízení Omon, Měření tepu a SPO2 po-
mocí prstenu Circul, Měření vodíku a metanu ve výdechu pomocí zařízení Food Mar-
ble.

O společnosti: Aplikace PROFI-LOG. Systém se pacientovi sám připomíná a pomocí 
hlasových robotů se dotazuje na zdravotní i psychický stav. Data automaticky zazna-
menává a ukládá. Díky propojení s  lékaři a dalšími institucemi neobvyklé hodnoty 
okamžitě registruje a  informuje o  nich potřebné kontakty. Pacientovi tak odpadají 
starosti s administrací, Profi-log se o vše postará sám.

S-Case       28  
Můžete si vyzkoušet: Měření tlaku, tepu, teploty, EKG a SPO2 zařízením.

O společnosti: S-Case s.r.o. je společnost certifikovaná podleI SO 13485 s mnoha-
letou praxí v odboru zdravotnické techniky. S posláním poskytovat vysoce kvalitní, 
klinicky ověřená a zároveň cenově dostupná řešení nejen pro domácnosti, ale i pro 
poskytovatele zdravotnické péče. Řešení S-Case kombinuje několik senzorů a sys-
tém, který propojuje pacienty s  jejich lékaři navzdory vzdálenosti, kterou od sebe 
mají. Tento systém sdílení usnadňuje práci pracovníkům z oblasti zdravotnictví, ne-
boť nabízí snadnější dostupnost dat ke zdravotní diagnostice.

Vamed Mediterra       11  
Jsme česká pobočka celosvětově působící rakouské skupiny VAMED. Provozujeme 
7 zařízení: mj. Rehabilitační kliniku Malvazinky nebo Centrum robotické chirurgie 
v Mostištích. Jsme propagátorem a lídrem zavádění digitálních inovací do zdravot-
nictví. Na našem stánku představujeme Carebot využívající AI v diagnostice a 3D 
snímání těla Moovment.Pro.

Virtual lab       21  
Můžete si vyzkoušet: Nasadíte si brýle pro virtuální realitu a bez jakékoliv další po-
moci si zažijete trénink nastavení přístroje na jednotce intenzivní péče.

O společnosti: Společnost Virtual Lab již několik let tvoří smysl virtuálního věku. Jed-
nou z oblastí je zdravotnictví, kde pomáhá zachraňovat reální životy díky virtuálnímu 
tréninku postupů na jednotkách intenzivní péče. Aplikace VR ICU® je vytvářena ve 
spolupráci s výrobci zdravotní techniky, univerzitami a nemocnicemi. Na JIP je mno-
ho postupů, které doposud nebylo možné trénovat bez živého pacienta. Nyní se je 
můžete naučit v bezpečí virtuální reality bez rizika ohrožení pacientova zdraví.

Přednáška popis: Společnost Virtual lab si jako téma přednášky pro konferenci LIF-
MAT 2022 zvolila: Tréning medicínských postupů ve VR

VR Medical       22  
Můžete si vyzkoušet: Vyzkoušíte si brýle pro virtuální realitu a uvidíte jak vás cvičení 
v netradičním prostředí vtáhne do hry.

O společnosti: Společnost VR Medical přišla na trh s inovativní myšlenkou, a to využít 
virtuální realitu v  rámci cvičení a  rehabilitace. Pacient, který není schopen během 
standardní rehabilitace zvednout ruku, díky prostředí, které vytvoří nasazené brýle, 
zapomene na okolní svět a hranice hybnosti dokáže posunout o značný rozdíl.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  5  
Můžete si vyzkoušet: Na stánku VFN si budete moci změřit glykémii a krevní tlak. 
Interpretace výsledků pak bude možná u některých z nutričních terapeutů VFN na 
virtuálních poradnách. Měření probíhá ve spolupráci se spol. Abbott.

 Action point - zde si můžete vyzkoušet ...


