
Výrobca: 
STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 53002 Pardubice

Umiestenie UDI:  
splashscreen pri spúšťaní aplikácie, prihlasovacie okno 
užívateľa, okno „O aplikácii“

Číslo verzie:
okno „O aplikácii“, stavový riadok

Doba použiteľnosti:
KIS FE je určený k opakovanému použitiu, životnosť SW je 
daná dobou ukončenia jeho podpory výrobcom.

Tento návod k použitiu poskytuje dôležité 
informácie pre odborný zdravotnícky personál, 
ktorý pracuje so zdravotníckym prostriedkom – 
Klinický informačný systém FONS Enterprise. 

NÁVOD K POUŽITIU 
KLINICKÝ INFORMAČNÝ 
SYSTÉM FONS ENTERPRISE

ŠPECIFIKÁCIA 
K SPRÁVNEMU UŽÍVANIU:
Špecifikáciu k používaniu klinického informačného systému 
nájdete v jeho pomocníkovi aplikácie. Pomocník je koncipo-
vaný ako kontextový. Voľbou klávesy F1 vyvoláte pomocníka 
pre príslušnú časť aplikácie.

Ďalšie informácie nájdete v Užívateľskom a správcovskom 
manuáli dostupnom v aplikácii vyvolaním klávesy F1. 
Informácie o novinkách a zmenách v poslednom uvoľnenom 
builde získate prostredníctvom pravidelných emailov. 

Odborná príprava užívateľov:
Užívateľ klinického informačného systému musí byť pred jeho 
použitím zoznámený s jeho ovládaním a príslušnými funkcio-
nalitami. Školenie alebo inštruktáž  vykonáva výrobca 
STAPRO s. r. o., distribútor klinického informačného systému 
alebo výrobcom STAPRO s. r. o.  oboznámená a poverená osoba. 

Preventívna údržba a kontrola:
Prevádzkovateľ klinického informačného systému je pre 
jeho bezpečné fungovanie povinný dodržiavať ustanovenia 
servisnej zmluvy uzatvorenej s výrobcom STAPRO s. r. o. 
alebo ním poverenými subjektami. 

ÚČEL KLINICKÉHO 
INFORMAČNÉHO SYSTÉMU:
KIS FONS Enterprise je procesne orientovaným klinickým 
informačným systémom určeným ku komplexnej diagnosti-
ke a liečbe pacientov napomáhajúci užívateľom (lekárom 
a ďalšiemu zdravotníckemu personálu) k návrhu, validácii 
a overeniu ich postupov tým, že poskytuje relevantné, 
správne a aktuálne informácie tak, aby boli minimalizované 
nežiadúce vedľajšie efekty. 

Indikácia k použitiu produktu je určená pre diagnostiku, 
liečbu, monitorovanie priebehu ochorenia, mierneniu 
a kompenzácii poškodenia pacienta, prevencii podpory 
zdravia a je bez obmedzenia pre cieľovú populáciu. 

Je určený k používaniu odbornému zdravotníckemu personálu. 

Pri používaní produktu nedochádza z jeho podstaty 
nehmotnej povahy k priamemu kontaktu s orgánmi, 
časťami tela, tkanivami a telesnými tekutinami. Nedocháda 
k priamemu kontaktu so sliznicami, kožou ani implantátmi. 
Nie je aplikovateľné určiť dobu kontaktu s telom a opakova-
telnosť použitia a obmedzenia. 

Kontraindikácie použitia produktu nie sú aplikovateľné.
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