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Usnadnení
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www.fetview.cz

S FetView si usnadníte
práci a překvapíte těhotné
pacientky zcela novými
možnostmi. Naše aplikace
nabízí mimo unikátní
a inovativní služby také
vytvoření vlastního
těhotenského online alba.

www.fetview.cz
Jednoduchý přenos
ultrazvukových dat
Všechny snímky a měření jsou okamžitě přenášeny z ultrazvuku přes rozhraní DICOM na Váš FetView účet. Zde jsou
přehledně uloženy k pozdějšímu zpracování. Kliknutím na
vybraný snímek dojde k jeho zvětšení a zobrazení dalších
funkcí a možností. Sami si určíte, zda bude snímek viditelný
v účtu pacientky, obsažen ve zprávě z vyšetření nebo se stane
součástí prezentace, kterou lze s FetView snadno vygenerovat.

Vzhled formuláře dle
Vašich individuálních
požadavků

Generování růstových
křivek a nákresů
FetView generuje z naměřených dat růstové křivky,
ve kterých jsou zohledněny výsledky jednotlivých vyšetření
všech lékařů, kteří se na ošetření pacientky podíleli. Díky
této funkci obdržíte kompletní přehled o vývoji plodu.
Sami si určíte, zda tento přehled chcete poskytnout i Vaší
pacientce.
Snadné vytváření nákresů pomáhá i v případě názorného
zobrazení pozice nálezu mamografického vyšetření.

Komplexní zpráva
z vyšetření

S FetView si snadno zvolíte vlastní vzhled formuláře, tak
aby ideálně odpovídal Vašim potřebám. Vlastní formulář
můžete rozšířit o další měření a data. Měnit lze samozřejmě
i pořadí jednotlivých údajů.

S FetView lze velmi jednoduše vytvořit komplexní zprávu
z vyšetření ve formátu PDF. Lékař sám určí, která data má
zpráva obsahovat (snímky, růstové křivky, nákresy,
poznámky atd.). Zpráva může být okamžitě vytištěna
a založena nebo předána pacientce či sdílena prostřednictvím jejího osobního účtu.

Úspora času

Nadstandardní servis
pro pacientky

S FetView můžete i velmi snadno a rychle komunikovat
s pacientkami prostřednictvím zpráv ve zvoleném čase,
a tím výrazně šetřit Váš čas.

Veškerou dokumentaci z vyšetření můžete s FetView
jednoduše sdílet s Vaší pacientkou. Sami si určujete, které
snímky, zprávy a měření budou dostupné v osobním
uživatelském účtu Vaší pacientky.

Inovativní, víceúčelové
a snadno ovladatelné.
FetView nabízí pohodlné řešení
dokumentace ultrazvukových
vyšetření.
S FetView velmi snadno vyhodnotíte a profesionálně
zdokumentujete všechna Vaše ultrazvuková měření.
Je to praktické řešení, které šetří Váš čas i náklady.

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ
ÚSPORA ČASU
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
SNÍŽENÉ RIZIKO POCHYBENÍ
NADSTANDARDNÍ SERVIS PRO PACIENTKY

Bronzový balíček

Stříbný balíček

Zlatý balíček

900 Kč měsíčně

1 300 Kč měsíčně

1 900 Kč měsíčně

• bez připojení ultrazvuku

• připojení jednoho ultrazvuku

• připojení více ultrazvuků

• neomezený počet pacientek

• neomezený počet pacientek
a dat

• neomezený počet pacientek
a dat

• nočni automatická záloha všech
dat

• noční automatická záloha všech
dat

• jednorázový poplatek 1999 Kč

• jednorázový poplatek 1999 Kč

• žádný jednorázový poplatek

Vyzkoušejte FetView v naší demoverzi

demo.fetview.cz

Vše na jednom místě

V reálném čase

Kompletní přehled

Spolupráce

FetView shromažďuje a bezpečně

FetView okamžitě a v reálném

FetView nabízí lékařům kompletní

Lékař má dle potřeby možnost

ukládá výsledky všech vyšetření,

čase zobrazuje veškerá

přehled o průběhu těhotenství,

sdílet dokumentaci i s dalšími

měření, snímků a růstových křivek

Vaše měření.

který mohou sdílet se svou

ošetřujícími lékaři.

na jednom místě.

pacientkou.

Inovativní řešení dokumentace ultrazvukových
vyšetření FetView bylo na podzim roku 2013
úspěšně uvedeno na německý trh. Za jeho
vývojem stojí mezinárodní tým zapálených
inženýrů, nadšených lékařů a obětavých vědců.
Dlouholeté zkušenosti v oblasti informačních
technologií a zároveň gynekologie a porodnictví
nám umožňují být špičkou ve vývoji unikátní
medicínské technologie, která je čistou esencí
budoucnosti. Připojte se k nám i Vy!

Co o nás říkají lékaři

Kontakt

Díky intuitivnímu ovládání se FetView velice rychle stalo

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

běžnou součástí naší každodenní práce. I moji
zaměstnanci záhy pochopili všechny jeho výhody
a funkce. Stále mě nepřestávají překvapovat pravidelné
a bezplatné aktualizace, které přinášejí neustálé
rozšiřování funkcí programu.
Dr. med. Wolfgang Hirsch

frauenaerzte-am-potsdamer-platz.de

FetView mi značně ulehčuje a zefektivňuje práci. Navíc

Neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na Vaše ohlasy.

+420 228 881 119
info@fetview.com
www.fetview.cz
www.facebook.com/fetviewcom
www.twitter.com/FetView

mohu libovolně měnit strukturu i vzhled celého účtu,
což s mým předcházejícím programem nebylo možné.
Nejvíc oceňuji možnosti jednoduše ukázat pacientkám
výsledky jejich vyšetření. Ohlasy jsou fantastické.
Dr. med. Berit Deiters

Gynekoložka se zaměřením na prenatální diagnostiku (DEGUM II)

Zeitgeist Health SE
Prvniho pluku 621/8a
186 00 Praha 8
zapsáno v Obchodním rejstříku v Praze,
oddíl H, vložka 1528

Po třech letech intenzivní práce se nám a našemu lékařskému týmu podařilo vyvinout jedinečnou
a nadčasovou online službu, která lékařům šetří čas i náklady. Na to jsem skutečně hrdý.
David Dostal
jednatel

