Drukarka do recept MEFA ESKULAP Standard /
Exclusive

MEFA ESKULAP S / E
Jest drukarką termiczną, polskiej konstrukcji i polskiej produkcji z wyświetlaczem
przeznaczoną dla lekarzy, którzy chcą usprawnić swoją pracę bez względu na to gdzie
są i co robią. Nie ma znaczenie czy drukujesz receptę, skierowanie, czy zalecenia.
Wydruk jest czytelny i trwały.
Istotnymi cechami drukarki są jej wymiary, szybkość, mobilność oraz waga. Bez
problemu zmieści się do torby lekarskiej czy schowka samochodowego.
Drukarka zabezpieczona jest gumową osłoną aby uchronić ją przed skutkami upadku.
Współpraca z systemami Windows, Linux oraz MacOS
W wersji E ( przenośna ) waży tylko 824 gramy ( łącznie z baterią i gumową
osłoną ) !
Drukarka współpracuje z programami do druku recept:
• GABeNET (oprogramowanie do gabinetu lekarskiego)
• GABeLek (wykaz leków i drukowanie recept)
• KS-GABINET (KS-GLR – Gabinet Lekarza Rodzinnego) – Kamsoft
• KS-SOMED (Zintergrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni) – Kamsoft
• KS-PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy) – Kamsoft
• mMEDICA (oprogramowanie do gabinetu lekarskiego lub przychodni)
• eMPendium (oprogramowanie do gabinetu lekarskiego lub przychodni)
• NETGABINET.PL (oprogramowanie do gabinetu lekarskiego)
• drEryk (oprogramowanie dla podmiotów leczniczych)
• eZoZ*
• Mediqus
• Dr. Widget
• MPGabinet
i inne

UWAGA ! Drukarka nie współpracuje z systemami
iOS, osX, MacOS
Chcesz wiedzieć więcej ? KLIKNIJ TUTAJ !

FILM z prezentacją działania drukarki i programu mpGabinet firmy Binsoft.

Wymiary recepty
Szanowni Państwo,
Dokładamy wszelkich starań aby opisy naszych produktów zawsze były szczegółowe. Jednocześnie zawsze
staramy się pomóc przy rozwiązywaniu problemów z obsługą bądź eksploatacją naszych produktów. Lecz
nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego z was.
Dlatego też w nawiązaniu do Państwa pytań o wymiary recepty zachęcamy do lektury "

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept "
Znajdziecie tam Państwo informacje o które tak często pytacie np. jakie wymiary powinna mieć recepta
refundowana i czy papier termiczny jest odpowiedni.
W dużym skrócie:

§ 6. 1. Wymiary recept w postaci papierowej nie mogą być mniejsze
niż 200 mm długości i 90 mm szerokości.
Nasza drukarka jak i program, który dostarczamy spełnia te wymagania.
W dalszej części rozporządzenia nie ma wzmianki o tym, że recepta nie może być na papierze termicznym
co za tym idzie brak jest przeciwwskazań o tym aby wydruk recepty był na papierze termicznym.
Wydruk termiczny nie stanowi problemu - a dzięki zastosowaniu naszego papieru zapewniamy trwałość
wydruku nawet do 7 lat.

