
Seznam Vámi užívaných léků 
s dávkováním doporučeným lékařem:TABLETKY

Vážená pacientko, vážený paciente,
Váš lékař Vám předepsal léky, u kterých je  
potřeba, abyste dodržoval/a jejich dávkování 
a pravidelně je užíval/a. Někdy je snadné na 
lék zapomenout, proto je pro Vás vytvořena 
následující pomůcka pro stažení na Váš 
chytrý telefon.

JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT Je mezinárodní osvětová kampaň 
pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a České kardiologické společnosti.

Na Vašem telefonu si nainstalujte aplikaci 
TABLETKY, která Vám pomůže nastarto-
vat pravidelné užívání předepsaných léků.

Stačí vložit název léku, počet dávek a pře-
depsané dávkování, a aplikace bude 
pravidelně připomínat, že nastal čas na 
další dávku léku. Také Vás upozorní,  
pokud Vám lék dochází a je potřeba se  
lékem dozásobit. Takto lze zadat libovolné 
množství léků.

Čas, kdy je třeba si vzít tabletku, bude 
oznamován nastaveným alarmem. Alar-
my je možné nastavit pro jakýkoli režim 
braní Vašich tabletek.

V této brožuře naleznete návod jak nainstalovat aplikaci. Na zadní 
straně brožury pak naleznete Vaším lékařem vypsané názvy  
předepsaných léků a jejich dávkování.

JMéNo:

Aplikace nenahrazuje lékařskou péči, 
pacient by se měl řídit doporučením lékaře.
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Stáhnout aplikaci do mobilního 
telefonu s operačním systémem:

ANDRoID verze 4.0 a výše

Stáhnout aplikaci do mobilního 
telefonu s operačním systémem:

iPhone oS verze 6 a výše

Aplikace TABLETKY  je připravena ke stažení  
v App Store. K přístupu do App Store je nutné připojit Váš  
telefon k internetu.

App Store je obchod s aplikacemi pro mobilní zařízení iPhone
s operačním systémem iOS. Aplikace TABLETKY   
je zde připravena ke stažení do Vašeho telefonu zcela zdarma.

Aplikaci lze v App Store vyhledat zadáním slova TABLETKY  

Aplikace TABLETKY  je připravena ke stažení v Google  
Play Store. K přístupu do Google Play je nutné připojit Váš telefon  
k internetu.

Pro přihlášení do Google Play musíte být zaregistrovaní u společnosti 
Google. Použijte Váš stávající emailový účet u služby Gmail  
a nebo si vytvořte účet nový dle pokynů aplikace Google Play.

Aplikaci lze v Google Play vyhledat zadáním slova TABLETKY   

K zadání adresy také můžete 
ve Vašem telefonu 
použít čtečku QR kódu:

K zadání adresy také můžete 
ve Vašem telefonu 
použít čtečku QR kódu:

Aplikace TABLETKY   je zde připravena ke stažení do Vašeho  
telefonu. Na stejné stránce také naleznete návod k následnému  
nastavení a obsluze TABLETEK  ve Vašem telefonu.

Aplikace TABLETKY  je zde připravena ke stažení do Vašeho 
telefonu. Na stejné stránce také naleznete návod k následnému 
nastavení a obsluze TABLETEK  ve Vašem telefonu.

Pokud si na instalaci netroufáte sami,
poproste některého člena Vaší rodiny.

Webovou stránku aplikace naleznete na internetové adrese: 
bit.ly/andtabletky

Webovou stránku aplikace naleznete na internetové adrese:
bit.ly/iphtabletky

Alarm v aplikaci lze kdykoli odhlásit, aplikaci z Vašeho telefonu  
můžete kdykoli smazat.

Alarm v aplikaci lze kdykoli odhlásit, aplikaci z Vašeho telefonu  
můžete kdykoli smazat.

Stažení aplikace, nastavení připomínek i zrušení aplikace je zcela zdarma.


