
Archiwum zdjęć i dokumentów 

Czy można w prosty sposób  i za niewygórowane 
pieniądze uzyskać system archiwizacji danych 
medycznych: obrazów USG, RTG, CT, MRI, ale 
także faksów, maili, zdjęć i filmów oraz skanów 
wszelkich opisów czy skierowań?

Tak, jest możliwe. 
Zapraszamy na stoisko firmy mediDOK !!

Cyfrowe archiwum dla obrazów USG

»
Oferta specjalna 

Przypominamy, że prowadzenie dokumentacji 
medycznej w wersji elektronicznej będzie 
ustawowym obowiązkiem od 01.01.2019



Oferta specjalna – Ginekologia i położnictwo 2017, XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
podczas konferencji w Krakowie oferujemy państwu 2 pakiety naszego oprogramowania w specjalnych cenach.
ta oferta jest ograniczona czasowo, aby z niej skorzystać należy złożyć zamówienie do 31.03.2018

DIcOM UsG-pakiet 1*
» Podłączenie 1 aparatu USG z opcją DICOM
» Import obrazów z płytki CD pacjenta
» tworzenie płytki CD dla pacjentów

pakiet dla 2 użytkowników (jednocześnie)

Cena końcowa, wraz z zawartą usługą serwisową (hot-
line, update, możliwość zdalnego dostępu do kompu-
terów użytkownika) w pierwszym roku użytkowania: 
14.990 PLN

Usługa serwisowa  (od  2. roku użytkowania): 
2.750 PLN rocznie

pakiet dla 5 użytkowników (jednocześnie)

Cena końcowa, wraz z zawartą usługą serwisową (hot-
line, update, możliwość zdalnego dostępu do kompu-
terów użytkownika)  w pierwszym roku użytkowania: 
18.790 PLN

Usługa serwisowa  (od  2. roku użytkowania): 
3.450 PLN rocznie

»

»

* Oferta nie zawiera kosztów instalacji, zależnej od ilości stanowisk czy 
ilości podłączanych urządzeń USG lub innych oraz kosztów dojazdu



Oferta specjalna dla uczestników konferencji

Oferta specjalna – Ginekologia i położnictwo 2017, XIV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
podczas konferencji w Krakowie oferujemy państwu 2 pakiety naszego oprogramowania w specjalnych cenach.
ta oferta jest ograniczona czasowo, aby z niej skorzystać należy złożyć zamówienie do 31.03.2018

DIcOM UsG-pakiet 2*
» Podłączenie 2 aparatów USG z opcją DICOM
» Import obrazów z płytki CD pacjenta
» tworzenie płytki CD dla pacjentów

pakiet dla 2 użytkowników (jednocześnie) 

Cena końcowa, wraz z zawartą usługą serwisową (hot-
line, update, możliwość zdalnego dostępu do kompu-
terów użytkownika) w pierwszym roku użytkowania: 
18.390 PLN

Usługa serwisowa  (od  2. roku użytkowania): 
3.375 PLN rocznie

pakiet dla 5 użytkowników (jednocześnie) 

Cena końcowa, wraz z zawartą usługą serwisową (hot-
line, update, możliwość zdalnego dostępu do kompu-
terów użytkownika)  w pierwszym roku użytkowania: 
20.890 PLN

Usługa serwisowa  (od  2. roku użytkowania): 
3.850 PLN rocznie

»

»

* Wszystkie podane ceny są cenami netto (+ podatek VAT w wysokości 8 %)



Właściwości:
» Wyrób medyczny klasy IIa 
» Obrazy i dokumenty są szyfrowane i kompresowane, 
 są zapisywane lokalnie u użytkownika
» Możliwość podłączenia każdego  urządzenia 
 medycznego (USG, RTG, MRI, Endoskop etc.) 
» Możliwość oglądania obrazów na monitorze 
 diagnostycznym i jednoczesny opis badania na 
 drugim ekranie
» Możliwość eksportu obrazów dla celów np. 
 teleradiologii
» Pracuje pod Windows 
» Dowolna ilość licencji, niezależna od stanowisk 
 pracy („licencja pływająca”)
» Dowolna ilość użytkowników o różnych 
 uprawnieniach 
» Obsługuje DICOM (Worklist & 
 zapisywanie obrazów)
» Połączony z KS-SOMED

Oprogramowanie mediDOK® zostało wybrane 
przez ponad 11.000 użytkowników w Niemczech.

mediDOK Software Entwicklungsgesellschaft mbH
Handschuhsheimer Landstraße 11
69221 Dossenheim, Niemcy

Osoba kontaktowa: 
Mieczysław Bromberek
tel. komórkowy: 500-207 134

www.medidok.com.pl
e-mail: biuro.polska@medidok.de FA
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Oferta specjalna dla uczestników konferencji

Trimed sp. z o. o. 
Biuro Handlowe - Kraków
ul. Biała 13
31-215 Kraków

tel: 12 622 72 00
fax:  12 626 01 74
tel. komórkowy: 504-526 004

www.trimed.pl
e-mail: biuro@trimed.pl


