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Jak funguje 

Příchozí pacient jednoduše vloží kartičku pojišťovny nebo občanský průkaz  
a vybere důvod návštěvy. Může se v klidu posadit, ví, že je registrován.

 

“Máme přehled o tom, kdo je  
v čekárně, jak dlouho čeká  
a jaký je důvod návštěvy.“ 

“Víme, kdo přišel za sestrou  
a kdo za lékařem.“

MUDr. Zuzana Kofferová
praktický lékař

“Zvykli jsme si rychle, je to 
opravdu jednoduché.”

“Měla jsem ji mít v čekárně už 
před 15 lety.”

“Už žádné klepání a dohady 
o to, kdo přišel dřív.  
Na práci máme klid.”

Co přináší

Lékař i sestra mají dokonalý přehled, kdo za nimi přišel, proč a jak dlouho čeká.
Výsledkem jsou klidnější pacienti, méně unavený personál a vyšší produktivita.

ČEKÁRNA   
SEIVAr  
jednoduše praktická

Vyrušuje Vás stálé klepání na dveře?

Chcete, aby Vaši pacienti byli klidní,  
že se o nich ví a nikdo je nepředbíhá?



Objevte  
i naše další
produkty

Přívětivé pro pacienty

 ■ Používání zvládnou i starší osoby  
a osoby s horším zrakem

 ■ Klávesnice umožňuje provést 
registraci i dalším osobám - 
ošetřovatelům, policii, těm, kteří 
přišli pro léky někomu jinému...

 ■ Kvalitní čtečka karet vydrží  
dlouhé používání

Přívětivé pro pacienty
Libovolně nastavitelné

 ■ Podle svých potřeb si můžete 
kdykoli upravit důvody návštěvy, 
ordinační dobu a mnoho dalšího

 ■ Pacientské údaje lze přenést  
do lékařského softwaru

 ■ Pořadí pacientů určuje lékař/sestra

 ■ Výběr důvodu návštěvy již  
v základní konfiguraci bez příplatku

Libovolně nastavitelné

Holter TK
SEIVA TonoTrack

Klidové EKG
SEIVA Praktik Wireless

Holter EKG
CardioTrak

Ergometry
Ergosana/Ergoline

Defibrilátor
Philips FRx

a další...
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Základní vlastnosti

 ■ Respektuje provozní dobu ordinace

 ■ Umí upozornit na příchod  
nového pacienta

 ■ Přehledný program: hned vidíte 
jméno pacienta, důvod návštěvy  
a zda jde za lékařem či za sestrou

 ■ Informace o pacientech jsou 
k dispozici současně na PC lékaře 
i sestry

Základní vlastnosti



od 24 500,-

od 19 900,- Kčsleva - 4 600,-

čekárna  
s automatickým  
čtením karet

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Informujte se též na zajímavé příslušenství.

AKCE




