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

Umístění UDI:
splashscreen při spouštění aplikace, přihlašovací okno 
uživatele, okno „O aplikaci“

Číslo verze: 
okno „O aplikaci“, stavový řádek

Doba použitelnosti:
KIS FE je určen k opakovanému použití, životnost SW je dána 
dobou ukončení jeho podpory výrobcem.

Tento návod k použití poskytuje důležité informace 
pro odborný zdravotnický personál, který pracuje 
se zdravotnickým prostředkem – Klinický 
informační systém FONS Enterprise. 

NÁVOD K POUŽITÍ
KLINICKÝ INFORMAČNÍ 
SYSTÉM FONS ENTERPRISE

SPECIFIKACE KE
SPRÁVNÉMU UŽÍVÁNÍ:
Specifikace k používání klinického informačního systému 
naleznete v jeho nápovědě aplikace. Nápověda je koncipová-
na jako kontextová. Volbou klávesy F1 vyvolá nápovědu pro 
příslušnou část aplikace.

Další informace naleznete v Uživatelském a správcovském 
manuálu dostupném v aplikaci vyvoláním klávesy F1.  
Informace  o novinkách a změnách v posledním uvolněném 
buildu získáte prostřednictvím pravidelných emailů. 

Odborná příprava uživatelů:
Uživatel klinického informačního systému musí být před jeho 
použitím seznámen s jeho ovládáním a příslušnými funkcio-
nalitami. Školení nebo instruktáž  provádí výrobce 
STAPRO s. r. o., distributor klinického informačního systému 
nebo výrobcem STAPRO s. r. o. seznámená a pověřená osoba. 

Preventivní údržba a kontrola:
Provozovatel klinického informačního systému je pro jeho 
bezpečné fungování povinen dodržovat ustanovení servisní 
smlouvy uzavřené s výrobcem STAPRO s. r. o. nebo jím 
pověřenými subjekty. 

ÚČEL KLINICKÉHO
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU:
KIS FONS Enterprise je procesně orientovaným klinickým 
informačním systémem určeným ke komplexní diagnostice 
a léčbě pacientů napomáhající uživatelům (lékařům 
a dalšímu zdravotnickému personálu) k návrhu, validaci 
a ověření jejich postupů tím, že poskytne relevantní, 
správné a aktuální informace tak, aby byly minimalizovány 
nežádoucí vedlejší efekty. 

Indikace k použití produktu je určena pro diagnostiku, léčbu, 
monitorování průběhu onemocnění, mírnění a kompenzaci 
poškození pacienta, prevenci podpory zdraví a je bez omeze-
ní pro cílovou populaci. 

Je určen k používání odbornému zdravotnickému personálu. 

Při používání produktu nedochází z jeho podstaty nehmotné 
povahy k přímému kontaktu s orgány, částmi těla, tkáněmi 
a tělními tekutinami. Nedochází k přímému kontaktu se 
sliznicemi, kůží ani implantáty. Není aplikovatelné určit dobu 
kontaktu s tělem a opakovatelnost použití a omezení. 

Kontraindikace použití produktu nejsou aplikovatelné.
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