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Floodlight Open jest badaniem, które 
ma na celu lepsze zrozumienie objawów 
stwardnienia rozsianego (SM) i wpływu 
tej choroby na sprawność pacjentów.

Chcemy to osiągnąć dzięki zastosowaniu 
prostej aplikacji dostępnej na smartfonie. 
Ostatecznym celem badania jest utworzenie 
praktycznych narzędzi, które poprawią 
jakość życia osób żyjących 
ze stwardnieniem rozsianym.

Floodlight Open to ważny krok w kierunku 
łatwego śledzenia indywidualnej historii 
i przebiegu SM. Stworzona dzięki temu baza 
danych będzie źródłem bezcennych informacji, 
które mogą przyczynić się do przyszłych 
przełomowych odkryć.
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Codzienne 
aktywności

TESTY UKOŃCZONE
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symbole
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Monitorowanie 
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JAK DZIAŁA 
FLOODLIGHT

Floodlight mierzy Twoją zdolność do wykonywania 
prostych zadań, wykorzystując technologię 
cyfrową na smartfonie.
 
Zadania zostały opracowane przez lekarzy  
w oparciu o tradycyjne badania oceniające 
wpływ SM na mózg, ręce i całe ciało.

Dane zebrane dzięki testom są poddawane 
anonimizacji, a następnie udostępniane 
pacjentom z SM, lekarzom i badaczom.





DOŁĄCZ 
DO FLOODLIGHT 
OPEN
Floodlight Open jest badaniem, 
w którym mogą uczestniczyć nie tylko 
osoby z SM. Dołączając do badania, 
stajesz się częścią grupy, która pomaga 
w stworzeniu bardziej przejrzystego 
i ciągłego obrazu przebiegu choroby, 
torując drogę do przyszłych, 
przełomowych odkryć.



OSOBY 
ŻYJĄCE Z SM
Floodlight Open umożliwia osobom z SM 
śledzenie indywidualnego przebiegu choroby, 
co pomaga w zwiększeniu świadomości 
w zakresie stanu własnego zdrowia. 
Pozwala też na bardziej merytoryczne 
rozmowy z lekarzem.



LEKARZE 
I BADACZE
Zapraszając pacjentów do badania Floodlight 
Open, możesz wykorzystywać gromadzone 
dane we własnych badaniach.

Celem Floodlight Open jest rozwój naukowy 
w dziedzinie monitorowania SM za pomocą 
smartfona. Każdy ma dostęp do pełnego 
zbioru danych – pacjenci mogą porównywać 
informacje i wyniki testów zapisane w trakcie 
badania, a naukowcy i lekarze mają 
możliwość wykorzystania wyników tych 
testów  do własnych badań naukowych.



ROCHE
W ramach działań Roche na rzecz SM 
stworzyliśmy Floodlight – z nadzieją, 
że pomoże  nam wszystkim w lepszym 
zrozumieniu choroby.
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Floodlight Open to badanie, 

które ma na celu lepsze 
zrozumienie objawów 

stwardnienia rozsianego 
i wpływu tej choroby na stan 

zdrowia pacjentów. 
Wszystko dzięki 

wykorzystaniu prostej aplikacji 
dostępnej na smartfonie.



Floodlight Open mierzy zdolność 
do wykonywania prostych zadań 
na smartfonie,  monitorujących 

sprawność �zyczną 
oraz funkcje poznawcze. 



Floodlight Open umożliwia 
osobom z SM śledzenie 

indywidualnego przebiegu 
choroby. Ich dane są poddawane 

anonimizacji oraz chronione 
za pomocą unikalnego 

tworzą coraz większą, otwartą 
bazę danych dotyczącą SM.



Floodlight Open 
jest otwartym badaniem. 

Poddane anonimizacji dane 
są ogólnodostępne, 

co może przyczynić się 
do przyszłych odkryć.



CEL BADANIA



Platforma Floodlight Open została opracowana 
wyłącznie do celów badawczych. Pacjenci 
powinni – jak do tej pory – informować lekarzy 
o wszelkich zmianach stanu zdrowia.
Dane i informacje dostępne na platformie 
Floodlight nie są przeznaczone 
do wykorzystania w rozpoznawaniu chorób 
i innych zaburzeń, ani w ich leczeniu, 
łagodzeniu, kontrolowaniu lub pro�laktyce. 
Przeznaczeniem Floodlight nie jest dostarczenie
wsparcia przy podejmowaniu decyzji 
klinicznych, diagnostyce, formułowaniu opinii 
medycznych ani sporządzaniu zaleceń 
dotyczących leczenia.

Aby wziąć udział w badaniu, dowiedzieć 
się więcej na jego temat i pobrać aplikację, 
odwiedź stronę: FloodlightOpen.com/pl.
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