
Lacak Perdarahan, infus, 
dan aktivitas Anda.

TELAH TERSEDIA

HemMobile™



Hemofilia adalah penyakit yang 
memerlukan pencatatan untuk 
setiap perdarahan, aktivitas fisik, dan 
pengobatan agar dapat berkolaborasi 
dengan tim medis yang menangani. 1

Unduh aplikasi dan buat 
profil Anda

HemMobile™ dirancang untuk pengguna 
pasien hemofilia atau pendamping untuk 
menyimpan dan memonitor informasi 
tentang pengobatan mereka.



Rekam 
perdarahan 
berdasarkan 
lokasi
Untuk memudahkan 
pencatatan, pilih area 
di mana perdarahan 
terjadi.

Atur pengingat 
untuk aktivitas 
penting
Dengan kalender dinamis, 
Anda dapat mengatur 
pengingat yang berulang 
maupun satu kali untuk 
pertemuan medis dan jadwal 
aktivitas lainnya.

Monitor 
ketersediaan faktor
Masukkan jumlah sisa faktor 
yang tersedia  dan buat 
pengingat untuk memberitahu 
Anda ketika ketersediaan 
faktor mulai habis.



Catat infus dengan 
cepat dan mudah
Anda dapat memiliki catatan 
infus yang lengkap di mana 
catatan tersebut akan 
menunjukkan jenis pengobatan, 
area pengaplikasian, tanggal, 
waktu dan dosis infus.

Buat laporan untuk 
dibagikan kepada 
tim medis Anda
Anda dapat membuat dan 
membagikan laporan dari apa 
yang telah Anda catat kepada 
tim medis Anda.

Akses untuk 
informasi lebih 
lanjut
Akses tur cepat, syarat 
penggunaan, dan kontak 
medis.



HemMobile™ memungkinkan Anda untuk 
merekam aktivitas dalam dua cara:

Pelacakan Manual -
Anda dapat mencatat semua aktivitas 
secara manual.

Tautkan dengan aplikasi aktivitas -
Seperti Health™ dan Google Fit™, 
HemMobile™ akan mengumpulkan data 
aktivitas Anda dalam satu tempat.

Aplikasi Aktivitas
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HemMobile™ memungkinkan pasien untuk 
menyimpan dan memonitor informasi 
yang sesuai dengan penyakit mereka di 
perangkat seluler masing-masing
HemMobile™ tidak dimaksudkan untuk penyembuhan, pengobatan, 
atau berusaha mengobati dalam rangka mengelola atau upaya 
mencari pengobatan dalam rangka mendiagnosa / mengatasi suatu 
penyakit tertentu, gangguan, atau kondisi kesehatan spesifik lainnya 
yang teridentifikasi.

Untuk pengguna iPhone® Untuk pengguna Android™

Unduh di DAPATKAN DI

Catatan: Pfizer menghormati privasi informasi pribadi pengguna.
Pfizer tidak akan memiliki akses ke informasi pribadi apapun yang 
dimasukkan ke dalam HemMobile™ kecuali alamat email, dalam hal 
pengguna lupa dan memutuskan untuk memulihkan kata sandinya.

Informasi yang terlampir hanya dimaksudkan untuk tujuan 
edukasi dan diberikan melalui Penyedia Layanan Kesehatan 
Anda. Informasi tersebut tidak dapat menggantikan 
konsultasi dengan tim medis juga tidak dapat menjadi 
dasar bagi diagnosis mandiri maupun untuk keputusan 
pengobatan. Harap konsultasikan dengan dokter untuk 
informasi lebih lanjut.

iPhone adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan 
negara lain.
App Store adalah merek layanan dari Apple Inc.
Android dan Google Play adalah merek dagang dari Google Inc.
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