Modernizacja urządzeń i oprogramowania
wyprodukowanych przez C.I.S.M. «IMEDIS»

Szanowni Koledzy!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz spełniając obowiązki producenta wynikające z obowiązującego prawa (Ustawa o wyrobach medycznych z 20 maja
2010 r.) C.I.S.M. «IMEDIS» przeprowadzi program modernizacji oraz obsługi technicznej
urządzeń «IMEDIS» dla użytkowników na terytorium Polski w dniach 1 listopada 2016 roku 1 maja 2017 roku.

Zakres modernizacji dla użytkowników
aparatów «IMEDIS-EXPERT» i «МINI-EXPERT-DT» obejmuje:
Modernizację oraz aktualizację selektora
medykamentów do ogólnej liczby 60544
test-wskaźników (medykamentów).
Do aparatów zakupionych po kwietniu
2011 roku wprowadzone zostaną następujące grupy preparatów selektora medykamentów: organopreparaty, preparaty do
regulacji i regeneracji systemów organizmu
Anty-Aging, homeopatyczne preparaty
antroposoficzne, preparaty do leczenia
chorób wieku dziecięcego, preparaty medycyny sportowej do regulacji metabolizmu mięśni oraz rozwiązania problemów
psychologicznych sportowców, wskaźniki
anabolicznych preparatów i wiele innych.
Do aparatów zakupionych przed lub w
kwietniu 2011 roku dodatkowo wprowadzone zostaną następujące grupy preparatów selektora medykamentów: preparaty
do korekcji zaburzeń funkcjonalnych; preparaty przeciwwirusowe; preparaty ochrony przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej,
przeciwgrzybiczej, preparaty przeciwnowotworowe; preparaty chorób kobiecych,
chorób dziecięcych; drenaże, programy
ewolucyjne; substancje toksyczne; preparaty alopatyczne; preparaty Rostock
(litoesencje, kompleksowe specjalne esencje, esencje drzew i ajurwedyjskie); mikobakterie; biotyki; akomodanty; homeopatia w/g Szankarana; homeopatia dla zaburzeń psychosomatycznych; preparaty TKM;
test onkologiczny d-ra M. Szrajbmana.

Ofertę na modernizacje ”Update PL 2017”

Modernizację oraz aktualizację bazy EPT programów
terapeutycznych:
Zwiększenie ogólnej liczby programów w/w grup: niespecyficzne (wielokierunkowe) programy E i H – do 1885 programów, programy specyficzne F i A – do 1296 programów
programy terapii indukcyjnej P – 90.

Nowa 7. polska wersja oprogramowania «IMEDIS-EXPERT»
do modernizacji i aktualizacji (Update PL2017) dla systemów
operacyjnych Microsoft® Windows® 8, 10
W nowej wersji oprogramowania 7.0PL «IMEDISEXPERT» zastosowano nowe innowacyjne rozwiązania:
• Odnowienie interfejsu, adaptacja do monitorów z wysoką rozdzielczością;
• Wsparcie monitorów dotykowych;
• Wygodne wielofunkcyjne okno do pracy z testami użytkownika w WRT;
• Redaktor medykamentów z funkcją tworzenia
i redagowania testów użytkownika w WRT;
• Lepsza integracja pomiędzy selektorem i bazą
EPT, zwiększająca precyzję procesu diagnostycznego i efektywność terapii.

Obowiązkowy przegląd techniczny urządzenia zgodnie z Dyrektywą MDD (co 2 lata).
Kontrola przydatności do pracy urządzenia zgodnie z warunkami
technicznymi producenta (kalibracja).
Modernizacja PL2017 aparatów „IMEDIS” wyprodukowanych 5 lat temu
lub wcześniej jest obowiązkowa.
Wersja oprogramowania 6.0 PL nie będzie już wspierana z powodu braku możliwości
podtrzymywania bazy danych (wyczerpanie algorytmów pracy).

Ofertę na modernizacje „Update PL 2017” oraz wszystkie informacje można pozyskać
u oficjalnego autoryzowanego przedstawiciela C.M.F. „Arkadia-Med.”
40-096 Katowice ul. 3 Maja 22/1 tel: + 4832 781-80-15 lub mail: drmasiuk@arkadiamed.com

