LÉKOVÉ INTERAKCE
PC BREVÍŘ
pro PC DOKTOR®, MEDICUS®,
AMICUS®, PC DENT® a DENTIST+®

Usnadňují
mi výběr
vhodných léků

pacient
lékař
CGM

DŮVĚRA

Lékové interakce využívám především v situaci, kdy můj pacient užívá více léků současně, například
při indikaci psychofarmak, antihypertenziv či Warfarinu. Systém mi automaticky při vystavování léku
ohlásí interakci, což vítám jako přínosný doplněk. Doporučuji tedy všem lékařům, kteří chtějí mít
zpětnou kontrolu a jistotu v preskripci.
MUDr. Jan Řehák, Pardubice

LÉKOVÉ INTERAKCE
MOJE JISTOTA V PRESKRIPCI

PC BREVÍŘ

KATALOG LÉČIV REGISTROVANÝCH V SÚKL
LÉKOVÉ INTERAKCE

kontrolují u předepisovaných léků možnost nežádoucích
interakcí nebo duplicit s jinými léky.
• databáze interakcí je pravidelně aktualizována
• zobrazuje všechny interakce léku včetně potravinových
• umí zobrazit duplicity dvou nebo více současně užívaných léků
• vyhledané interakce jsou znázorněny pomocí přehledné grafiky
• databáze obsahuje:
• přes 80 000 záznamů o lékových interakcích
• přes 800 000 citací literárních zdrojů

PC BREVÍŘ

je pravidelně aktualizovaná databáze léčiv
registrovaných ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv ČR.
• obsahuje aktuální data o lécích
• poskytuje rychlý a pohodlný přístup k informacím o léčivém přípravku:
• souhrnné údaje
• příbalové informace
• informace o registraci a jejím držiteli

PC BREVÍŘ používám ve své gynekologicko-porodnické a sexuologické ambulanci
již několik let ke své velké spokojenosti, ale i ke spokojenosti mých pacientek.
Hlavně gravidní pacientky si přejí okamžité ověření, zda mnou předepsaný lék
neuškodí jejich budoucímu miminku, a PC BREVÍŘ jim umožňuje na ploše monitoru
v programu PC DOKTOR nahlédnutí do možnosti užívat předepsaný lék v graviditě
a při kojení. Jsem velice rád za tuto možnost využití PC BREVÍŘE pro kvalitní práci
v ordinaci.
MUDr. Zdeněk Podlesný, Poděbrady, Městec Králové

CGM. Komplexní péče.
Jsme dlouhodobým a stabilním partnerem, dodáváme elektronické programy a řešení v oblasti
zdravotnictví už více než 25 let. Díky širokému firemnímu zázemí u nás i v zahraničí získáváte
s našimi produkty profesionální technickou podporu a servis, okamžité on-line řešení krizových
situací. Jsme zárukou trvalého rozvoje našich produktů jak technicky, tak i v rámci legislativy.
Chceme být spolehlivým a odpovědným partnerem po celou dobu vaší praxe.

DENTIST+

PC DENT

AMICUS

MEDICUS

e-mail: obchod.cz@cgm.com
Tel.: +420 246 007 820

PC DOKTOR

Veškeré informace včetně všech kontaktů získáte na
našich webových stránkách:
www.cgm.com/cz

