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ParkiBand ilaç tedavisine 
devam eden Parkinson 
hastalarının daha etkin 
bir ilaç tedavi süreci 

geçirmelerini sağlayabilecek, yeni bir hasta takip ve 
ilaç tavsiye sisteminin tasarımı ve gerçekleștirilmesi 
sağlayacak bir ürün geliștirilmesi hedeflenmektedir.

Problem 
Parkinson hastalığının  ilaç tedavisi doktorlar 
tarafından yapılan gözlemsel ve subjektif 
testlere dayanmaktadır. Yöntemler subjektif 

olduğu için ve hastanın sadece o anki anlık durumuna 
bağlı olduğundan verilen ilaç kararları hastalığın tam 
olarak kontrol altına alınmamasına sebep olmaktadır.

Çözüm (Ürün/Servis) 
ParkiBand ile ilaç tedavisine devam eden 
Parkinson hastalarının daha etkin bir ilaç 
tedavi süreci sağlayabilmeleri için anlık 

değil sürekli olarak yapılan testlere bağımlı bir ilaç 
tedavi süreci geçirmeleri hedefleniyor. Parkinson hastaların bilek ve parmaklarına takılacak sensörler 
ile hastaların hareket kabiliyetleri skorlanarak hasta raporları olușturularacak ve hasta raporları 
olușturulurken hastanın tremor analizi, hareket analizi, ses analizi ve parkinson spiral çizim analizi 
kullanılacaktır.

Hedef Pazarı 
Dünya’daki 10.000.000, ülkemizde ise 100.000 Parkinson hastası tedavi görmektedir. İlaç 
tedavisi uygulanan Parkinson hastaları ürünün temel müșteri grubunu olușturmaktadır. 

Bunun yanında hastaneler ve huzurevleri ve yașlı bakım evleri de potansiyel müșteri sınıfındadır. 

Pazara Giriș Stratejisi 
Sağlık sektöründe doktor görüșünün müșterilerin satın alımlarını önemli ölçüde etkilediği 
düșünüldüğünde Akademik/Tıbbi çalıșmalar üzerinden ve hastaya danıșmanlık yapan yön 

vericiler (ör. doktorlar) üzerinden de dağıtım yapılması planlanmaktadır. Bunun yanında Türkiye’deki 
medikal firmalar ve internetten satıș yapan medikal firmaları ile dağıtım yapılması pazara giriș 
stratejilerindendir.

İș Modeli 
Bu așamada akıllı bileklik ve online platformun kullanıldırılması karșılığında aylık abonelik 
satıșlarından gelir elde edilecek. Akıllı bileklik ve yüzük satıșından 100 USD kar elde edilmesi 

ve abonelik ücretinin de aylık 15 USD kar sağlaması planlanmaktadır.

Rekabet Avantajı 
Girișim, pazardaki diğer rakiplerle hem uzaktan hasta kontrolü hem de skorlama ölçütü 
olarak farklılașıyor. Girișim kapsamında olası rakipler ile rekabet edebilmesi için temel alınan 

ilke, araștırma ve geliștirme sürekliliğidir. Hastaların düșme kontrolü, konum kontrolü ve global 
ölçekte toplanan verilerin anlamlandırılması gibi alanlarda çalıșılarak rekabet avantajı sağlanacaktır.

Yatırım/Hibe 
Girișimimiz TÜBİTAK-BİGG programı kapsamında yaklașık 200.000 TL hibe desteği almıș ve 
prototip çalıșmaları tamamlanma așamasına gelmiștir.
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