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Program Adam 3.0 Dentálna hygiena je ambulantný informačný systém špeciálne vyvinutý pre 
potreby profesionálov v oblasti dentálnej hygieny 

 

 Spoľahlivý a všestranný nástroj v praxi 

dentálnej hygieny 

 Jednoduché elektronické vedenie 

dokumentácie 

 
Informačný systém pre dentálnu hygienu funguje v dvoch režimoch: 
 

 pre zamestnanca ako nadstavbový modul v programe Adam 3.0 Stomatológ 

 pre samostatnú prax ako program Adam 3.0 Dentálna hygiena 

 
Adam 3.0 Dentálna hygiena ponúka jednoduché vedenie elektronickej kartotéky a zdravotnej 
dokumentácie pacientov, prehľadné zadávanie údajov do grafického dentálneho kríža, 
objednávkový systém , komunikáciu s klientami formou  textových správ (CGMesky) a 
prepojenie na systém eZdravie v rozsahu čítania anamnestických údajov klienta a so súhlasom 
klienta aj údajov o aktuálnom zdravotnom stave. Podporuje aj prácu s vlastným cenníkom 
doplatkov pacienta za ošetrenie.  
 
Adam 3.0 Dentálna hygiena je založený na výkonnom a spoľahlivom základe programu ADAM 
3.0 Stomatológ. Jadro programu Vám prináša vysoký štandard bezpečnosti ukladania, 
zálohovania údajov a riadenia prístupu k nim, ktorý prešiel našim interným auditom GDPR. 
 
 

 
 
 



Adam 3.0 Dentálna hygiena:  

• zabezpečuje evidenciu anamnestických a kontaktných 
údajov pacienta, 

• umožňuje evidenciu stavu chrupu a stavu a potrieb 
dentálnej hygieny, 

• v súčinnosti s pacientom poskytne zdravotné 
informácie zo záznamov v systéme eZdravie, 

• podporuje vystavenie informovaného súhlasu, 
vyhlásenie o spracúvaných údajoch a iných 
formulárov, 

• obsahuje možnosť objednávania klientov v grafickom 
diári,  

• umožňuje informovať klientov pomocou služby 
CGMesky 

 
Grafický dentálny kríž 

umožňuje: 

• zaznamenať 
krvácavosť (IBI) 
medzizubných 
priestorov, 

• priradiť  pomôcku 
dentálnej hygieny pre 

každý medzizubný priestor, 

• variabilitu číselníka medzizubných kefiek - 
vytváraním vlastného zoznamu používaných 
kefiek, 

• prispôsobiť postup nahrávania definovaním 
poradia a spôsobu značenia kefiek a stavu 
krvácania, 

• vytvoriť prehľadný inštruktážny list pre klienta s poučením a grafickým 
záznamom pokynov pre používanie prostriedkov dentálnej hygieny. 
 

 
Adam 3.0 Dentálna hygiena je možné rozšíriť ďalšími doplnkami (za doplatok): 

• eDiárom - objednávanie pacientov cez Národný portál zdravia, farebné vyznačenie termínu, zobrazenie viacerých 
pracovísk poskytovateľa 

• pripojením na eKasu  - tvorba pokladničných dokladov priamo z programu, bez potreby ich prepisovania do Virtuálnej 
registračnej pokladnice 

• prepojenie na prístroje - napojenie intraorálnej kamery alebo parodontickej sondy priamo do programu 
 

 
 
 
 
 
 
  


