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DOKUMENTACJA  

Funkcjonalność związana z wytwarzaniem dokumentacji pozwalająca sprostać obowiązkom 

nakładanym przez nową Ustawę o wyrobach medycznych, która weszła w życie 18 września 2010 r. 

Do dokumentacji wymaganej ustawą zaliczyć należy:  

Oświadczenie o zgodności wyrobu medycznego (potocznie nazywane Certyfikatem pracy 

protetycznej) – zawiera szczegółowe dane na temat wyrobu, wykonującej go pracowni, zlecającego 

gabinetu oraz wskazanie nazwiska pacjenta, dla którego była wykonywana dana praca. Program 

umożliwia również oznakowanie wyrobów medycznych (wykonanie tzw. naklejki),  

Instrukcja użytkowania określa sposób użytkowania, przechowywania i przeznaczenie wyrobu ze 

wskazaniem m.in. danych pracowni oraz składu chemicznego materiałów użytych do wykonania 

danego wyrobu,  

Gwarancja wyrobu medycznego zawiera opis warunków gwarancji oraz określa elementy, które nie 

są nią objęte,  

Oznakowanie wyrobu wykonanego na zamówienie   zawiera oznaczenie ikonograficzne zgodne  

z normą PN-EN 980:2010 „Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych”.  

UWAGA: Aby móc legalnie korzystać z normy należy ją indywidualnie wykupić; można to zrobić za 

pośrednictwem sklepu internetowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (https://sklep.pkn.pl/ ),  



 

 

Umowę z gabinetem stomatologicznym  reguluje zasady współpracy pomiędzy lekarzem zlecającym 

wykonanie wyrobu a wykonującą go pracownią protetyczną, określa ona m.in. prawa i obowiązki 

spoczywające na jej stronach, sposoby rozliczeń, terminy wykonywania zleceń.  

W myśl obowiązujących przepisów prawa dokumentacja ta może być wytwarzana  

i przechowywana w formie elektronicznej.  

 

 

LISTY I ROZLICZENIA  

Gabinety i lekarze  jest to kartoteka współpracujących gabinetów i lekarzy stomatologów. Zawarte 

w niej dane pozwalają na jednoznaczną identyfikację poszczególnych lekarzy oraz całych gabinetów 

stomatologicznych. Raz wprowadzone i zgromadzone tu dane mogą być wielokrotnie 

wykorzystywane podczas tworzenia dokumentacji w tym przede wszystkim certyfikatów oraz faktur 

i rachunków.  

Produkty i materiały jest to baza produktów wytwarzanych w pracowni oraz materiałów do ich 

wykonania. Wprowadzone dane być wielokrotnie wykorzystywane podczas tworzenia dokumentacji 

w tym przede wszystkim certyfikatów.  

Wzorce produktów oznacza predefiniowane ramowe sposoby wytwarzania poszczególnych 

wyrobów medycznych. W praktyce umożliwiają one jednorazowe zdefiniowanie wszystkich 

realizowanych w pracowni procedur wytwarzania wyrobów medycznych. Stworzenie takich 

wzorców skraca czas asymilacji programu i dostosowania go do przyzwyczajeń.  

Rozliczenie gabinetów w programie istnieje możliwość bardzo sprawnego i szybkiego rozliczenia 

poszczególnych lekarzy stomatologów oraz całych gabinetów stomatologicznych na podstawie 

danych zarejestrowanych w programie. Czyni to proces comiesięcznych rozliczeń łatwym  

i przyjemnym, co więcej, skraca jego czas do niezbędnego minimum. Program pozwala na 

wystawianie zarówno faktur zbiorczych (na wszystkie wprowadzone zlecenia dla danego 

gabinetu/lekarza), jak i indywidualnych związanych z konkretna pracą. Prowadzenie rozliczeń  

w programie pozwala również na śledzenie stanu płatności poszczególnych gabinetów oraz 

odpowiednio wczesne wykrycie zagrożonych terminów płatności. Pozwala to uniknąć problemów  

z płynnością finansową w pracowni oraz narastaniem zaległości płatniczych poszczególnych lekarzy 

lub gabinetów.  

 

 


