ZDRAVOTNICKÝ TABLET - MESI mTABLET
(12kanálový elektrokardiograf, krevní tlak, spirometr)

Certifikovaný lékařský mTABLET je plně digitální EKG s možností využití
v ordinaci nebo v terénu (provoz na akumulátor) bez potřeby instalace
softwaru. Nabízí automatické rozměření EKG křivky a slovní

interpretaci. Možnost tisku přímo z tabletu na tiskárnách v ambulanci.
Bezdrátové diagnostické nástroje
Modulární systém umožňuje přidávat moduly podle potřeb vaší praxe.
Vezměte bezdrátový diagnostický nástavec, připojte jej k pacientovi a pomocí
tabletu proveďte měření. V případě potřeby lze do systému přidávat nové
nástroje.
ELEKTRONICKÉ lékařské záznamy - mRECORDS
Všechna měření a data o pacientech jsou uložena a jsou k dispozici ve
vestavěném elektronickém zdravotním záznamu - mRECORDS.
mRECORDS je cloudová aplikace a je přístupná z mTABLETu, webového
prohlížeče nebo jiného chytrého zařízení a poskytuje okamžité a bezpečné
odborné konzultace, pokročilé analýzy dat a další. Synchronizace dat mezi
mRECORDS a mTABLET-em je automatická, proto není nutná archivace dat.
Vše probíhá bez nutnosti nastavování, nebo manuálního spouštění.
mRECORDS umožnuje práci v týmu, sdílení a odesílání naměřených dat
k další konzultaci.

Zlepšení informačního toku
Lékař nebo specialista požádaný o konzultaci má přístup k záznamu EKG z
jakéhokoliv zařízení nebo platformy a má přístup k pokročilým možnostem
interpretace, které nabízí platforma mRECORDS. Tímto způsobem lze snížit
počet chybných, zbytečných doporučení odborníků a budoucích, nákladných
způsobů léčby.
Všechny procesy zohledňují GDPR.
Bezplatně:
-

doprava, instalace, zaškolení
kvalitní fonendoskop Dr. Famulus s příjemnými silikonovými olivkami
prodloužená záruka 36 měsíců
EKG kontaktní gel
EKG hrudní a končetinové elektrody

Vykazování pro ZP : kód výkonu 09127, 121 bodů

Prodejní cena : 73 900,- Kč včetně DPH
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