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CGM. Komplexní péče.

Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na 
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz

e-mail: obchod.cz@cgm.com  
Tel.: +420 246 007 820

Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti 
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte 
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových 
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy. 
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE
PRO SNADNOU PRÁCI SE SNÍMKY RŮZNÝCH FORMÁTŮ

Systém umožňuje snadné a rychlé stažení snímků do počítače lékaře, následnou úpravu a uložení 
získané obrazové dokumentace do karty pacienta.

• umožňuje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z RTG, RVG, EKG, 
EEG, intraorální kamery, endoskopické kamery, USG, videokamery, 
štěrbinové lampy, digitálního fotoaparátu včetně skenování

• snímky jsou kdykoliv k dispozici přímo z karty pacienta
• obsahuje nástroje na úpravu obrazu, přidání komentáře, lupu k prohlížení detailů
• objekty lze tisknout nebo exportovat jako soubor k odeslání 
• pro ortodoncii nabízí řadu segmentárních analýz (PC DENT®)
• výrazně zefektivňuje organizaci práce rychlou distribucí snímků v počítačové síti
• lze používat i pro digitalizaci a ukládání příchozích dokumentů 
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Obrazovou dokumentaci používám od té doby, co pracuji s programem PC DOKTOR. Slouží mi výhradně 
k přenosu snímků z ultrazvukového přístroje do karty pacientky. Tato dokumentace je nutnou podmínkou 
pro vykázání příslušného výkonu pojišťovně. Od začátku jsem oceňoval zejména rychlost a komfortnost této 
služby, kdy několika kliky myší je snímek přenesen přímo do dekurzu, a odpadá tak nutnost použití tiskárny, 
což zlevňuje provoz. Původně jsme přenášeli analogový obraz z ultrazvukového přístroje do počítače pomocí 
grabovací karty. Nyní je utrazvuk připojený do sítě a obraz se přenáší digitálně. Systém je navíc robustní 
a pracuje spolehlivě.
MUDr. Ladislav Cienciala, Třinec


