Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu współpracy pomiędzy
HECTEC i Merete Medical Sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
Zapisy polskiego prawa zobowiązują Państwa do wykonywania planowania przedoperacyjnego, ale ze względu na ograniczenia czasowe wydaje się to być praktycznie niemożliwe. Cyfrowe obrazy stanowią przyszłość
zawodu, więc planowanie cyfrowe musi nadążać za bieżącymi - i przyszłymi - wymaganiami. Praca naukowa
powinna być poparta aktualnymi obrazami, które są dostępne szybko i bez zbędnej zwłoki.
Niezależnie od tego, czy skupiają się Państwo na działalności badawczo-naukowej, czy na codziennych czynnościach w klinice, mediCAD czyni Państwa życie łatwiejszym, dzięki dobrze przemyślnemu dostępowi i prostej
obsłudze.
System został opracowany we współpracy z lekarzami, dla lekarzy.
Dla Ciebie i Twoich pacjentów oznacza to:
•

Pierwszy i najczęściej używany na świecie program planowania.

•

Ponad 20.000 użytkowników klinicznych na całym świecie.

•

Wprowadzenie najczęstszych metod planowania.

•

Modułowa konstrukcja z niezwykle skutecznymi modułami rozszerzenia.

•

Łatwy w obsłudze.

•

Gotowy do natychmiastowego użycia w języku polskim.

•

Spełniająca wymogi prawne dokumentacja wszystkich procesów.

•

Oszczędność czasu do 85% w porównaniu do konwencjonalnego planowania.

•

Produkty Merete są dostępne w systemie.

•

mediCAD jest certyfikowany zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG oraz normą EN ISO 13485 i zatwierdzony
jako produkt medyczny.

•

Zezwolenie 510(k) na mediCAD zostało wydane przez FDA (K140434).

•

mediCAD jest stale rozwijany we współpracy z lekarzami, dla lekarzy.

•

Wysoko wydajne moduły są dostępne.

•

Na rynku od ponad 20 lat.

Wyprodukowano w Niemczech!
Pewność i szybkość na pierwszym planie.
Dokładnie zbadaliśmy doświadczenie klinik i praktyk z całego świata. Każda nowa funkcja i zmiana koncentrowała się na jednym kluczowym celu: maksymalizacji pewności chirurga. Po spełnieniu tego głównego zadania,
zespół programowania hectec wdrożył zmiany w sposób, który czyni oprogramowanie jeszcze szybszym, wygodniejszym i bardziej naturalnym.
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Większy komfort: nowe i zaawansowane możliwości użytkowania
•

Moduł i okna prowadzące mogą być ustawione zgodnie z oczekiwaniami.

•

Okna robocze mogą być dostosowane do dowolnie żądanego rozmiaru.

•

Wygodna funkcja zoomu (podobna do Office 2010).

•

Nowoczesny ekran powitalny podczas uruchamiania programu.

•

Nowa ikona („symbol drzwi“) pozwala zakończyć każdą funkcję oraz etap pracy za pomocą jednego
kliknięcia.

•

Nowy wybór funkcji EA - jak w systemie Windows - ułatwia edycję tekstu i danych implantu dla zamówień
oraz innych celów.

•

Kierunek przewijania za pomocą kółka na myszy można zmienić w dowolny sposób.

Planowanie panewkowe i trzonowe w biodrach jest gotowe w ciągu 20 sekund, włączając w to skalowanie!
Biodra AutoPlan
•

Automatyczne wskazówki dla użytkownika podczas ładowania i skalowana obrazu.

•

Szybki wybór odpowiednich implantów po określeniu punktów odniesienia.

•

Automatyczne planowanie panewkowe i trzonowe.

•

Możliwość określenia producenta.

•

Preselekcja różnych producentów, w razie potrzeby.

•

Preselekcja konkretnych implantów / systemów w zależności od dostępności i diagnozy (ulubione).

•

Wspólne funkcje, takie jak korekcja długości nóg i refiksacja możliwe w trybie „Expert”.

Niezależnie od tego, czy wolisz tryb automatyczny, czy „Expert”, mediCAD pomoże Ci przeprowadzić planowanie biodrowe szybciej i z większą precyzją niż kiedykolwiek!
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Najnowocześniejsza technologia
•

Zainstaluj programy i aktualizacje tylko na jednym z komputerów, oszczędzając dużo czasu; wszystkie inne
komputery automatycznie uzyskają dostęp do najnowszej wersji. „Query Client” łączy mediCAD z DICOM
compatible. The Query Client jest automatycznie uaktualniany za pośrednictwem adresu URL, przy użyciu
technologii ClickOnce.

•

Obrazy mogą być otwierane lokalnie lub z PACS i są przenoszone do mediCAD w celu planowania.
ClickOnce automatycznie sprawdza, czy nowa wersja klienta hectec jest dostępna na serwerze.

•

Konfiguracja klienta nie jest konieczna.

•

Planowanie może być przypisane do jednego użytkownika.

•

Rejestracja użytkownika optymalizuje bezpieczeństwo danych.

•

Zoptymalizowana ochrona danych dla każdej stacji roboczej w sieci.

Deformacja: mediCAD wyświetla wszystkie krytyczne kąty i wymiary po naciśnięciu przycisku oraz koryguje
zniekształcenia.
Przekonaj się, co sprawia, że mediCAD w połączeniu z produktami Merete jest tak skuteczny!
Zamów bezpłatną prezentację systemu bez żadnych zobowiązań.
Osoba kontaktowa ds. sprzedaży:
Marta Majka
Przedstawiciel handlowy
tel: +48 (0) 22 528 9119
kom.: +48 (0) 735 951 747
eMail: mmajka@merete-medical.com
Mamy nadzieję, że udało nam się wzbudzić Państwa zainteresowanie. Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Z poważaniem,
Uwe Ruchniewicz
Director Domestic & International Sales | Prokurent

Bernhard Bäuml
Head of International Sales
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