
 
 
 

 

Ceník nájemného hardwarových součástí 

Název součásti Popis funkce Cena /měsíc 
Terminál Evipa Sloužící k registraci pacienta Evropským průkazem zdravotního 

pojištění, nebo velikostně shodným dokladem, který pacient vloží do 
čtecího jednotky zařízení.  

1 600,00 Kč 

Terminál Evipa+ Sloužící k registraci pacienta Evropským průkazem zdravotního 
pojištění, nebo velikostně shodným dokladem, který pacient vloží do 
čtecího jednotky zařízení. Pacient si při registraci může dostupnými 
tlačítky zvolit důvod jeho návštěvy. 

1 700,00 Kč 

Terminál Evipa Touch Sloužící k registraci pacienta Evropským průkazem zdravotního 
pojištění, nebo velikostně shodným dokladem, který pacient vloží do 
čtecího jednotky zařízení. Pacientovi může být při registraci zobrazen 
dotykově ovládaný průvodce registrací. 

1 900,00 Kč 

MedMic_1 Umožňuje pomocí spínacího tlačítka otevřít hlasový komunikační 
kanál do čekárny a hlasem obsluhy vyvolat pacienta. 

230,00 Kč 

MedMic_2 Umožňuje pomocí spínacího tlačítka otevřít hlasový komunikační 
kanál do čekárny a hlasem obsluhy vyvolat pacienta. Dalším 
nezávislým spínačem umožňuje bezdrátově ovládat odemknutí 
elektronického zámku dveří. 

290,00 Kč 

MedMic_3 Umožňuje pomocí spínacího tlačítka otevřít hlasový komunikační 
kanál do čekárny a hlasem obsluhy vyvolat pacienta. Dalšími dvěma 
nezávislými spínači umožňuje bezdrátově ovládat odemknutí 
elektronických zámků dvou nezávislých dveří. 

330,00 Kč 

Modul otevírání dveří Umožňuje bezdrátově přijímat a vykonávat požadavky na odemknutí 
elektronického zámku dveří. 

250,00 Kč 

Modul ozvučení čekárny Umožňuje přehrávání internetových rádií v čekárně lékaře a zvyšuje 
tak míru soukromí v ordinaci při vyšetření pacienta. Umožňuje 
v čekárně realizovat vyvolávání pacienta zařízením MedMic. 

150,00 Kč 

Reproduktory Genius Výchozí stereo reproduktory dodávané k modulu „Modul ozvučení 
čekárny“. 

50,00 Kč 

Modul tisk identifikátoru pacienta Umožňuje vytisknout identifikátor pacienta. 500,00 Kč 

Stojan Evipa - pojízdný Stojan se základnou s kolečky pro umístění terminálu na libovolné 
místo bez nutnosti instalace terminálu na zeď. Kolečka usnadňují 
manipulaci se stojanem a terminálem. 

250,00 Kč 

Stojan Evipa - nepojízdný Stojan se základnou bez koleček pro umístění terminálu na libovolné 
místa bez nutnosti instalace terminálu na zeď. 

200,00 Kč 

Ceník platný od 1. 4. 2021. Ceny uvedeny bez DPH. Aktuální ceníky vždy dostupné na www.medingo.cz.   

 

http://www.medingo.cz/

