
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1 

V Bratislave, 31.05.2019 
Číslo: NCZI-00395-20 19-3530-003 

Rozhodnutie 

Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len "NCZI") v konaní o žiadosti o overenie zhody 
informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, DentMax ver. 1.6.5 (ďalej len "informačný 
systém") podanú výrobcom Profiland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 84103 Bratislava, IČO: 46384880, 
zastúpenú konateľom Michalom Švecom (d'alej len "výrobca"), vydáva 

OSVEDČENIE O ZHODE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 
DentMax ver. 1.6.5 

výrobcu Profiland s.r.o., so sídlom Bakošova 8, 84103 Bratislava. 

Osvedčenie sa vydáva na dobu neurčitú. Neoddeliteľnou súčasťou osvedčenia je príloha Integrované procesné 
scenáre v DentMax ver. 1.6.5 so zoznamom procesných scenárov, pre ktoré sa vydáva toto osvedčenie. 

Odôvodnenie: 

Národnému centru zdravotníckych informácií bola dňa 07.05 .2019 doručená žiadosť výrobcu o overenie 
zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, DentMax ver. 1.6.5 . 

NCZI vykonalo testovanie predloženej verzie informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 
na základe ktorého bol preukázaný bezpečný a konzistentný vznik a prenos dát medzi informačným systémom 
a komponentami NZIS. Zároveň bolo preukázané, že informačný systém spÍňa požiadavky na vyhotovovanie 

a používanie elektronického podpisu 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať v lehote 15 dní od doručenia odvolanie. 
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Integrované procesné scenáre v DentMax ver. 1.6.5 

Profiland s.r.o. 
Overenie zhody prebehlo dňa 16.05 .2019, 24.05.2019 

Predpis konkrétneho lieku 

Predpis konkrétneho lieku 

Predpis konkrétneho liečiva 
Predpis konkrétneho liečiva 

Predpis konkrétneho liečiva 

Predpis lieku na odporúčanie iného lekára 

Predpis lieku na odporúčanie iného lekára 

Predpis lieku na odporúčanie iného lekára 
Storno preskripčného záznamu s identifikátorom receptu 

Storno preskripčného záznamu s identifikátorom receptu 

Začiatok testovania : 9:00 

Koniec testovania : 10:30 
Verzia prostredia Preprod: R9.4.0 

Verzia prostredia Dôvera 

Verzia prostredia VšZp 

Testovaný lekár: 
Testovaný pacient: 

U ID: 

Identifikátor zdroja 

záznamu: 

1.29.2 
ZPIS3 73.0.0.1; eRecept V3.2.8 

A69889002, LAŽOVÁ Zuzana, MUDr. 
Ján Tomášik, Antónia Vyskočová 

PROFI_DENTM_1_2_0_8AD7A52SF6454CBEAA5780D6E761E604 
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OverlnterakciePacienta 
UlozPreskripcnyZaznam 

Najdilieky/NajdiGenerika 

OverlnterakciePacienta 
UlozPreskripcnyZaznam 

Najdilieky/NajdiGenerika 

OverUvazoklekara 

OverlnterakciePacienta 

UlozPreskripcnyZaznam 

DajPreskripcnyZaznam 

StornujPreskripcnyZaznam 

Záver: Všetky testovacie scenáre boli vykonané s pozitívnym výsledkom, tým boli splnené podmienky pre vydanie osvedčenia o zhode IS 

Za NCZI: 31.05.2019 Mgr. Kristína Fumačová Odbor overovania zhody 
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