
ANALYZE CONNECT



"Yapay Zeka Destekli Teletıp Uygulaması" olarak 
geliştirilen ve mobil uygulama formatında tasarlanan 
ürünümüz ile;  

1.Hastalarımız 7/24 randevu alabilir 
2.Doktorlarımız ile randevularına bağlı olarak görüntülü 
görüşebilir. 

3.Uygulama içerisinde yer alan Pef Metre ve Nefes 
Egzersizinden yararlanabilir. 

4.Yapay Zeka Destekli laboratuvar testlerimizden 
yararlanabilir. Bu testlerin sonucunu sadece ilgili doktor 
görmektedir. Bu testler önleyici amaçla geliştirilmiş 
olup yanıltıcı olmaması için sadece doktor yorumuna 
açıktır. Bu testler; 

A. Akciğer Kanseri (Şu an 4 tür), 
B. Lareks Kanseri, 
C. Covid-19 
D. KOAH  

Ainalyze Connect, bir teletıp uygulaması olup, içeriğinde 
öksürük, nefes ve fonasyon seslerini yorumlayabilen 
yapay zeka barındırmaktadır. Uygulamaya ilk girdiğinizde 
karşınıza resim 1.0 gelmektedir.

Yeni Nesil Tıbbi Analiz
Ainalyze Connect



KAYIT VE HIZLI KULLANIM 

Uygulamamızı email adresinizi ve kısa bilgilerinizi 
girerek kullanabileceğiniz gibi anlık kullanım için 
kayıt olmadan da kullanabilirsiniz. Bu seçenek için 
“giriş yapmadan kullan” butonuna basınız. 
Karşılaşacağınız ekran her seçenekte yanda 
paylaşıldığı gibi olacaktır.

HIZLI GİRİŞ

Hızlı giriş için; 

Apple hesabınız ya da Google hesabınız  ile giriş 
yapabileceğiniz gibi kayıt ol seçeceğini de seçerek 
sisteme giriş yapabilirsiniz. 

Kayıt için, Eposta bilginizi uygulamayı kullanırken 
gerekecek şifrenizi belirmeniz yeterli olacaktır. 

Karşılaşacağınız ekran resim 2.0 gibi olacaktır.



Ainalyze Connect Ana Sayfa Opsiyonları

Ainalyze Connect uygulamasının anasayfasında 4 
ana seçenek ve en alt kısmında 3 opsiyonlu 
navigasyon barı yer almaktadır. Ana seçenekler; 

1. Randevu al 
2. Laboratuvar 
3. Egzersizler 
4. Alt Yapı Kullanıcısı  

Navigasyon Barı seçenekleri; 

1. Anasayfa ikonu 

2. Bilgilendirme ikonu 

3. Ayarlar ikonu



1. S is temde yer a lan doktor lar 
içerisinden rahatsızlığınız ile ilgili 
hizmet vereni seçiniz. 

2. Randevu almak istediğiniz tarihi 
seçiniz. 

3. Randevu saatinizi seçiniz. 

4. Rahatsızlığınızı açıklayan kısa bir bilgi 
girişi yapınız. 

5. Randevu oluştur butonuna basarak 
randevu işleminizi tamamlayınız.

1. RANDEVU AL



2. LABORATUVAR

Bu seçeneğ in ak t i f o lmas ı iç in doktor 
randevusunun alınması ve doktorun önleyici tıbbi 
testleri belirlemiş olması gerekir. Bu testler 
aşağıdaki gibidir; 

1. Akciğer Kanseri Taraması 

2. Lareks Taraması 

3. KOAH Taraması 

4. Covid-19 Testi



NASIL TEST YAPILIR? 
Covid-19 Testi Hakkında

PCR ve QPCR testleri gibi çalışır. Anlık olarak öksürük, 
fonasyon ve nefes sesinizi tanımlayarak teşhise yardımcı 
olur. 

Sistemin doğru çalışması için talimatların doğru ve 
eksiksiz uygulanması gerekir. Lütfen sessiz bir ortamda 
test yapınız. Eğer pozitif sonuç alırsanız ya da çeşitli 
semptomlar göstermenize rağmen test sonucunuz 
negatif ise lütfen bir sağlık kuruluşundan destek almayı 
unutmayınız.

1. Telefonunuzu ağzınızdan 30-40 cm uzakta 
tutun. 

2. “Öskültasyon Testi” seçeceğine seçin ve 
“Hazırım" butonuna bastığınız an da arka 
arkaya öksürün. Öksürük sesinizi 
duyuyorsanız “EVET” sekmesine basınız. 
Duymuyorsanız “HAYIR” sekmesine basarak 
testi tekrar ediniz. 

3. “Fonasyon Testi” seçeceğine seçin ve 
“Hazırım" butonuna bastığınız an da fonatik 
olarak “Aaaa” sesi çıkarın. Sesinizi 
duyuyorsanız “EVET” sekmesine basınız. 
Duymuyorsanız “HAYIR” sekmesine basarak 
testi tekrar ediniz. 

4. “Nefes Testi” seçeceğine seçin ve “Hazırım" 
butonuna bastığınız an da ekranınızın 
ortasına doğru üfleyiniz. Sesinizi 
duyuyorsanız “EVET” sekmesine basınız. 
Duymuyorsanız “HAYIR” sekmesine basarak 
testi tekrar ediniz. 

5. Verilerinizi analiz için sunucumuz ile 
paylaşmanız için izin istenecektir. Kabul 
ederek analizi başlatın. 

6. Analiz tamamlandığında ekranda sonucunuz 
doktorunuz ile paylaşılacaktır. Doktorunuz 
sizinle muayene esnasında paylaşacaktır.

Covid-19 Hızlı Test 
Hakkında

Covid-19 kaset testleri gibi çalışır. Anlık olarak fonasyon 
sesinizi tanımlayarak teşhise yardımcı olur. 

Sistemin doğru çalışması için talimatların doğru ve 
eksiksiz uygulanması gerekir. Lütfen sessiz bir ortamda 
test yapınız. Eğer pozitif sonuç alırsanız ya da çeşitli 
semptomlar göstermenize rağmen test sonucunuz 
negatif ise lütfen bir sağlık kuruluşundan destek almayı 
unutmayınız.



Nefes Egzersizleri yaygın bilimsel görüşe göre; 

Kan basıncını dengeler: Bu egzersizler nefes 
alma hızımızı yavaşlatır, böylece daha az enerji 
harcarız. Kalp atış hızının düşmesi kan 
basıncımızı dengelemeye yardımcı olur. 

Sindirime yardımcı olur: Düzenli olarak yapılan 
e g ze rs i z l e rd e d a h a fa z l a o ks i j e n , i ç 
organlarımızın daha sağlıklı çalışmasını 
sağlayacak.

NEFES EGZERSİZİ

PEFMETRE
4-5 yaş ve üzerinde kullanıma uygun olan 
p e f m e t r e solunum hızını ölçmek için 
geliştirilen medikal bir cihazdır. Hastalığın 
gidişatını, ilaç tedavisinin hasta üzerindeki 
etkilerini ve astım ataklarının ağırlık derecesini 
belirlemede pefmetre cihazı kullanımı oldukça 
yaygındır. 

U y g u l a m a i ç e r i s i n d e k a l i b r e e d e r e k 
kullanabilirsiniz.

3. EGZERSİZLER



Sistemden yararlanan Tıp Merkezi, Hastane, Evde 
Bakım ruhsatı bulunan kurumu ifade eder. Bu 
opsiyon seçildiğinde o kurumun doktorlarının 
dökümüne ulaşılır.

4. Alt Yapı Yararlanıcısı

1. Randevunuzun seçtiğiniz doktor tarafından 
onaylandığına dair bildirim alırsınız. Onayları 
ayrıca “Randevu Al” kısmını seçerekte kontrol 
edebilirsiniz. 

2. Randevu saatinizde uygulama açık olmalıdır. 

3. Doktorunuz randevu saatinde sizi görüntülü 
olarak arayacaktır.

Online Görüşme Methodu



Navigasyon barında bulunan ayarlar kısmına seçerek dil tercihi yapabilirsiniz.



Navigasyon barından “i” seçeceğini seçerek bize 
ulaşabilirsin. 

Ek sorularınız ve kullanma klavuzu için bu kısmı 
kullanabilirsiniz.

+905306037698  Whatsapp 7/24

Akademik 

https://www.sstbdergisi.com/dergi/
covid-19un-arter-kan-gazi-degerlerine-

etkisinin-izlenmesi-ve-covid-19-
teshisinde-yeni-bir-

yaklasim20210425050042.pdf
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