
PoPis Produktu

IMAcheck Care je mobilní evidenční systém určený 
k řízení a kontrole terénních pracovníků ve zdra-
votnictví a sociálních službách. Systém eviduje 
informace o tom, kdy zdravotní sestra dorazila 
k pacientovi, jak dlouho se zdržela, jaké léky mu 
podala nebo jakou naměřila teplotu a tlak. 

Datové záznamy jsou sdíleny do nadstavbového 
systému zdravotnického zařízení. Každý terénní 
pracovník je vybaven mobilním telefonem s ope
račním systémem Android a technologií NFC nebo 
Bluetooth Low Energy. Pacienti jsou vybaveni iden
tifi kačním médiem, které zdravotnický personál při 
příchodu k pacientovi načte mobilním telefonem. 
Alternativou k chytrému mobilnímu telefonu je 
např. inteligentní čtečka FAMOCO. IMAcheck Care 
je cenově dostupný systém, který přináší revoluci 
ve službách terénní zdravotnické a sociální péče. 
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Tel.: (+ 420) 251 081 097 
E-mail: ima@ima.cz

IMA s.r.o.
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150 00 Praha 5 

HlAvní výHody

•	 funguje	jako	služba	–	platíte,	jen	když	
využíváte

•	 cenově	dostupný	hardware

•	 intuitivní	správa,	kterou	si	provádíte	sami

•	 jednoduché	použití,	včetně statistik 
a	exportů

•	 získáte	přehled	o	vašich	zaměstnancích



tecHnické sPecifikAce

Parametry čtečky ID médií: Android 4.3 a vyšší + NFC / BLE

Varianty provedení čtečky: mobilní telefony od stylových po outdoorové 
profesionální terminál FAMOCO

Možnosti připojení: WiFi / mobilní data, offline

Možnosti off-line připojení: možnost uložení záznamu dle velikosti paměti telefonu v řádu tisíců záznamů

Typy identifikačních médií: NFC média: ISO14443 (Mifare 1k, DESFire EV1, Ultralight, NTAG20x, NTAG21x, PayPass, aj.)
 přívěsky, karty, samolepky, možnost objednat potisk dle vlastního návrhu
BLE média: Bluetooth 4.X (iBeacon, smart watch, aj.)

Čtecí vzdálenost: NFC média: až 70 mm, BLE média: 50 mm až 10 m

Použité šifrování: SHA256

Výdrž baterií: Možnost provozu mobilních terminálů na baterii, výdrž na základě parametrů koupeného 
terminálu, možnost rozšířit kapacitu externí powerbankou.

IMAcheck Care

Způsob použití

Terénní zaměstnanec obchází pacienty v domácí péči. 
Při příchodu a odchodu přikládá identifikační médium 
pacienta ke svému mobilnímu zařízení. Díky tomu má 
zaměstnavatel nebo rodinný příslušník přehled  
o tom, zda pracovník splnil svou povinnost a jak dlouho 
se u pacienta zdržel. Během pobytu u pacienta může 
terénní pracovník vyplnit i další informace o aktuálním 
zdravotním stavu nebo podaných lécích. Všechna data 
se zabezpečeně ukládají na internetu, kde se auto-
maticky zálohují. Přes webové rozhraní jsou k dispozici 
oprávněným uživatelům odkudkoliv a kdykoliv.

cHytrý systéM notifikAcí

IMAcheck Care umožňuje nastavení kontrolních 
funkcí, které dokážou vyhodnotit podezřelé situace. 
Může se jednat např. o pozdní příchody, netypické 
doby příchodů a odchodů k pacientovi apod. Pokud 
k takové situaci dojde, pošle systém automaticky 
upozornění zaměstnavateli. Na výběr je notifikace přes 
email nebo SMS. 


