
 
Ročně je zde hospitalizováno přibližně 57.000 pacientů. 
Zkušení lékaři provedou téměř 30.000 operačních zákroků 
a více než 760.000 ambulantních vyšetření. Vloni se v této 
nemocnici narodilo 2.587 dětí.

Nemocnice České Budějovice svou rozlohou, počtem  
pacientů, návštěvníků a zaměstnanců připomíná malé 
město. V areálu se nachází např. vlastní kuchyně, jídelna, 
prádelna, několik obchodů a dokonce vlastní mateřská  
i základní škola.

Nemocnice disponuje 1.447 lůžky, čímž patří mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice. Její služby využívají 
klienti z celého jihočeského regionu. Nemocnice poskytuje 
základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči 
prakticky ve všech medicínských oborech.
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Požadavek

Monitorování teplot v laboratořích, lékárně a ostatních  

nemocničních provozech, s následnou možností rozšiřování 

instalovaného systému jeho kalibrace a validace.

Více informací

Další informace na téma měřicích přístrojů pro kontrolu  

a monitorování klimatu v laboratořích, jakož i všechny  

odpovědi na Vaše dotazy týkající se aplikací  

ve zdravotnictví získáte u našich odborníků na telefonním čísle: 

+420 222 266 700, na e-mailu: info@testo.cz,  

nebo na našich internetových stránkách www.testo.cz
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Jinonická 80
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Nemocnice České Budějovice – lékárna.

Řešení

Klient po prvotních jednáních a provedených zkouškách 

požadoval instalaci systému testo Saveris 1 pro sledování 

teplot v laboratořích s následným rozšiřováním do dalších 

nemocničních provozů, které budou probíhat v několika 

etapách.

V první etapě bylo instalováno celkem 90 komponentů, 

převážně záznamníků testo Saveris T1 v úhrnné částce 

613.000..- Kč

V druhé etapě byl systém rozšířen o 36 komponent za 

celkem 300.000.- Kč

Ve třetí etapě došlo k k dalšímu rozšíření o 56 kompo-

nent převážně opět záznamníku testo Saveris T1 ve výši 

535.000.- Kč

Ve čtvrté etapě se instaloval samostatný systém pro nemoc-

niční lékárnu v částce 345.000.-Kč. 

Vyjádření Nemocnice České Budějovice a.s.:

„Systém testo Saveris jsme začali používat před 

několika lety a postupně jej rozšiřovali do dalších  

pavilónů a laboratoří. Poslední instalace byla  

realizována v nemocniční lékárně.

Se systémem jsme moc spokojeni pro jeho snadnou 

obsluhu a archivaci dat pro případně kontroly.“
 

Oddělení metrologie

Nemocnice České Budějovice a.s.

Instalace teplotní sondy v chladicím boxu.


