Installeer meamedica | dental op alle werkstations volgens de
handleiding (op pctech.nl).

Activeer
account

Check uw email op een bericht van meamedica | dental en klik op de
activatie-link (vergeet de spam-folder niet te controleren!)
In meamedicadental.com doorloopt u het activeringsproces.
(inclusief de voorwaarden / verwerkersovereenkomst en de
mogelijkheid uw praktijkgegevens en logo in te geven –
om te tonen in de patiëntomgeving.)
Technische ondersteuning is beschikbaar via de chat in dit account!

Meamedica | dental is nu actief in TabDents
U vindt ons bovenin de patiëntenkaart !

Aanmaken
testpatiënt

Wanneer u meamedica|dental gaat ontdekken is het handig om hiervoor
een testpatiënt in uw tandarts informatiesysteem te gebruiken / creëren.
Dit geeft u de mogelijkheid om zelf te ervaren wat een patiënt ziet
wanneer u hem uitnodigt.
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Uitnodigen
patiënten
3.

meamedica|dental maakt gebruik van een standaard template voor
een e-mail naar de patiënt (verstuurd vanuit TabDents).
Zie de handleiding hoe u dit bericht kunt aanpassen naar uw situatie.
meamedica | dental bevat de mogelijkheid om een activatiecode te
printen. Deze activatiecode kunt u natuurlijk ook verstrekken als u
patiënten per telefoon te woord staat.
Met de activatiecode hoeven patiënten niet op een link in een email
te klikken. Dat kan voor sommige mensen fijn zijn.
via de Android app kan een patiënt ook zichzelf een activatielink
sturen om thuis de anamnese en het medicijngebruik verder in te
kunnen vullen.

Betrek het
gehele team

Laat het team ook kennismaken met meamedica | dental en laat hen met
een testpatiënt ook de voordelen van de MTI-checker en de digitale
anamnese ontdekken,
Een betrokken team kan patiënten beter informeren en motiveren.

App voor
Android

De app functioneert op elke (beetje recente) Android tablet en is te
vinden in de Play store onder meamedica | dental.
De app is inzetbaar in de wachtkamer in plaats van een papieren
anamnese.
Tevens kan een patiënt zichzelf een uitnodiging sturen voor activatie van
een account op mijnmedicijn.nl zodat deze gegevens thuis ingevuld
kunnen worden.
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