
eDermaRec

ΛΕΙΤOΥΡΓΕΙ ΣΕ OΠOΙOΝΔΗΠOΤΕ ΥΠOΛOΓΙΣΤΗ 

Είναι πολύ απλό στο χειρισμό

σε ένα πρόγραμμα

Πανίσχυρες εφαρμογές

Πριν και μετά για κοσμητική ιατρική

Χαρτογράφηση σπίλων

Σύνδεση με τη γραμματεία για την

καταγραφή των περιστατικών (server)

Για το δερματολογικό Ιατρείο

3

With a simple...click



Το eDermaRec είναι μία καινοτόμος εφαρμογή για την καταγραφή και

παρατήρηση σπίλων ή δερματικών κακώσεων.

Η άλλη λειτουργία του edermarec είναι να δημιουργεί αρχείο ξεχωρι-

στά για κάθε κοσμητικό περιστατικό του ιατρείου.

Απεικονίζει ιδανικά και σε διάφορες γωνίες το πριν και μετά οποιασδή-

ποτε αισθητικής παρέμβασης.

Δίνει τη δυνατότητα δωρεάν σύνδεσης του χώρου υποδοχής του ια-

τρείου (γραμματεία ή reception) με τον υπολογιστή του ιατρού. (server)

Έτσι προετοιμάζει από πριν κάθε προγραμματισμένη εξέταση με τα

στοιχεία του ασθενούς ώστε να μην χάνεται πολύτιμος κατά την εξέ-

ταση.

Είναι πλήρες πελατολόγιο λειτουργώντας και ανεξάρτητα.

Στην τιμή του ενός έχετε 2 εγκαταστάσεις (ιατρός + γραμματεία).
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Mε autofocus και steadyshoot για να καταγράψει «το πριν και το μετά»
μιας αισθητικής παρέμβασης που είναι απαραίτητη για να διαπιστώσει

και ο ασθενής το αποτέλεσμα.
Επιβοηθητικά δρα η δεύτερη κάμερα και στην εξέταση των σπίλων, όταν
παραδείγματος χάριν θέλουμε να καταγράψουμε μια ολόκληρη πλάτη με
πολλούς σπίλους.
Το πρόγραμμα έχει εντυπωσιακά γραφικά με αποτέλεσμα να ενισχύει το
μάρκετινγκ του ιατρείου αφού εκτελείται παρουσία του ασθενή και σας
οπλίζει με σημαντική τεχνολογία.
Δημιουργεί αρχείο καταγραφής ασθενών, αν το θέλετε.

Με ένα κλικ έχετε παρατηρήσει, αποθηκεύσει ή και εκτυπώσει οποιοδή-
ποτε σημείο του δέρματος με εξαιρετική ευκρίνεια και ταχύτητα.

Δίνει εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο στην οθόνη του υπολογιστή
σας, παρουσία του ασθενούς. (με αποτέλεσμα τον εντυπωσιασμό του)
Μεγενθύνει από 27 έως 150 φορές το σημείο παρατήρησης.
• Με ρυθμιζόμενο φωτισμό και εστίαση.
Λειτουργεί σε ειδική βάση που σταθεροποιεί τη λήψη και μπορεί να πάρει
οποιαδήποτε θέση.

2η κάμερα

1η κάμερα



eDermaRec

DrDerma

Eυαγγέλου Γιάνναρη 5 Aθήνα, T.K.:11856

T: 210.3468268 - F: 210.3467155 

Kιν.:6945373001 - 6948254516

ΛΕΙΤOΥΡΓΕΙ ΣΕ OΠOΙOΝΔΗΠOΤΕ ΥΠOΛOΓΙΣΤΗ :

Φορητό ή επιτραπέζιο που υπάρχει στο Ιατρείο σας

με windows  XP - Vista - WIN.7.

Είναι εξαιρετικά απλό στο χειρισμό. 

Λειτουργεί συνεχής γραμμή υποστήριξης, helpdesk τηλεφω-

νικά και επιτόπια παρουσία τεχνικού.

Κάθε πακέτο περιέχει δύο κάμερες βάση στήριξης καλιμπρα-

ρισμένη οθόνη ώστε να βλέπει πραγματικό χρώμα δέρματος

και πιστοποιημένο εκτυπωτή για το χρώμα που βλέπετε.

Παρέχεται και μόνο το λειτουργικό με τις δύο κάμερες.

Παρέχεται και ως ανεξάρτητο λειτουργικό χωρίς κάμερες και

υποστηρίζει usb δερματοσκόπιο.
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