User manual

Апликација Telehealth
Брзи водич за употребу
Not intended for diagnostic use, nor prevention of disease

This device is provided under the Medical Device Directive COUNCIL DIRECTIVE
93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices under the Articles 4, 15
and Annex VII for Free movement, devices intended for special purposes
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1. Информације о уређају Scase
Уређај Scase је предвиђен за мерење, приказивање, прегледање и
чување крвног притиска, засићености кисеоником, пулса, нивоа
глукозе у крви, температуре чела или предмета код куће или у
објектима за здравствену негу. Вредности се чувају аутоматски..

2. Топломер

Мерење температуре
Да бисте почели мерење температуре
1.Да бисте почели мерење температуре.

2. Кликните на Почетак и мерење ће почети после кратког звучног сигнала

Назад – повратак на Контролну таблу.
Анонимно мерење– мерење ће почети одмах, неће бити
додељено вашем профилу пацијента и неће бити сачувано
у историји. Резултат не може да се одбаци.
Историја – all previous measurements are displayed.
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3. Поставите топломер који се налази на левој страни уређаја Scase на
средину чела.

Када мерење температуре обавља неко други::
Померајте уређај ка средини пацијентовог чела док на челу не засветли
један круг. Држите мирно. Круг означава идеално растојање за мерење.
Напомена - Сензор мора да се постави исправно у року од 5
секунди од почетка мерења.
4. Држите сензор на средини чела. У току мерења, круг на екрану
се постепено пуни. Када се мерење заврши, чућете кратак звучни
сигнал.
5. Спустите уређај и екран ће приказати резултате мерења у °C.
.
Мерење можете да одбаците ако притиснете
Мерење можете да одбаците у року од 10 секунди, док не чујете
кратак звучни сигнал.

Назад – return to the Dashboard.
Понови мерење - притиском на ово дугме можете
				
да поновите мерење 		
Историја – приказује сва претходна мерења
Back
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3. Пулсни оксиметар

Мерење засићености кисеоником и мерење пулса
Да бисте почели мерење пулсног оксиметра
1. На Контролној табли кликните на дугме Пулсни оксиметарt.

2. Отворите стезаљку пулсног оксиметра и поставите средњи прст,
домали прст или кажипрст у гумени отвор пулсног оксиметра.
Нокат прста мора да буде окренут нагоре, као на слици.

3. Кликните на Почетак и мерење засићености кисеоником почиње
после кратког звучног сигнала.
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Назад – повратак на Контролну таблу.
Анонимно мерење – мерење ће почети одмах, неће бити
			
додељено вашем профилу пацијента
			
и неће бити сачувано у историји.
			
Резултат не може да се одбаци.
Историја – приказује сва претходна мерења..
Напомена - у току мерења мирно држите руку.
4. У току мерења, круг на екрану се постепено пуни. Када се мерење
заврши, чућете кратак звучни сигнал.
5. На екрану ће се приказати резултат мерења. Мерење можете да
Мерење можете да
одбаците ако притиснете
одбаците у року од 10 секунди, док не чујете кратак звучни сигнал.
Назад – return to the Dashboard.
Понови мерење - притиском на ово дугме можете
				
да поновите мерење 		
Историја – приказује сва претходна мерења
Back

4. Апарат за мерење крвног притиска
Мерење крвног притиска

Да бисте почели мерење крвног притиска:,
1. Обавијте манжетну око надлактице и повежите кабл манжетне са
утичницом за ваздух.
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2. На Контролној табли кликните на дугме Апарат за мерење крвног
притиска.

3. Кликните на Почетак и мерење засићености кисеоником почиње
после кратког звучног сигнала.

Назад – повратак на Контролну таблу.
Анонимно мерење – мерење ће почети одмах, неће бити
			
додељено вашем профилу пацијента
			
и неће бити сачувано у историји.
			
Резултат не може да се одбаци.
Историја – приказује сва претходна мерења.
4. У току мерења, круг на екрану се постепено пуни. Када се мерење
заврши, чућете кратак звучни сигнал
5. У току мерења, круг на екрану се постепено пуни. Када се мерење
заврши, чућете кратак звучни сигнал
6. TНа екрану ће се приказати резултат мерења. Мерење можете да
. Мерење можете да
одбаците ако притиснете
одбаците у року од 10 секунди, док не чујете кратак звучни сигнал
Назад – return to the Dashboard.
Понови мерење - притиском на ово дугме можете
				
да поновите мерење 		
Историја – приказује сва претходна мерења
Back
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5. Апарат за мерење глукозе
Тест трака
Electrode end:
This end inserted into
the test strip port on the
device facing up

Sample tip:
Where the blood
is drawn in

Ланцетар
Lancing device cover:

Release button

Puncture depth
Sterille lancet

Cocking barrel

Efection button
Safety tab

Припрема ланцетара
1. Одвијте поклопац ланцетара са тела ланцетара.
Убаците стерилну ланцету у ланцетар.
<
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2. Чврсто држите ланцету у ланцетару и окрените заштитни
поклопац ланцете док се не ослободи, затим га скините са ланцете.

3. Пажљиво поново завијте поклопац ланцетара на ланцетар.

4. Подесите дубину убода окретањем поклопца ланцетара.

5. Повуците запињач да бисте активирали ланцетар.

Мерење нивоа глукозе у крви

Важно: Пре мерења, алкохолом или водом и сапуницом очистите
место на ком обављате мерење. Ако је потребно, користите топлу
воду да бисте повећали проток крви. Затим добро осушите шаке и
место на ком обављате мерење.
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Да бисте почели мерење нивоа глукозе у крви
1. На Контролној табли кликните на дугме Апарат за мерење глукозе.

2. Пратите горенаведене кораке у вези са припремом ланцетара.
3. Додирните икону Почетак да бисте започели мерење и мерење
ће почети након кратког звучног сигнала.

Назад – повратак на Контролну таблу.
Анонимно мерење – мерење ће почети одмах, неће бити
			
додељено вашем профилу пацијента
			
и неће бити сачувано у историји.
			
Резултат не може да се одбаци.
Историја – приказује сва претходна мерења.
4. Извадите тест траку из бочице тест траке. Добро затворите бочицу
тест траке одмах након вађења тест траке. Убаците тест траку у отвор
за тест траке за мерење нивоа глукозе у смеру који показују стрелице
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5. Истовремено, на екрану ће почети да се учитава круг плаве боје док
не убаците тест траку у отвор за тест траке за мерење нивоа глукозе.

6. Прислоните ланцетар прсту који ћете користити за мерење тако да
поклопац буде наслоњен на прст. Притисните дугме за убод да бисте
уболи јагодицу.

7. Одмах додирните капљицу крви врхом тест траке. Тест трака ће
усисати крв преко врха. Обавезно водите рачуна да узорак крви
потпуно напуни контролни прозорчић на тест траци
8. Истовремено, на екрану ће почети да се учитава круг плаве боје док
узорак крви потпуно не напуни врх траке.
Напомена: Ако узорак
крви не напуни контролни
прозорчић, немојте да
додајете другу кап.
Баците тест траку и
почните испочетка са
новом тест траком.
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9. Сачекајте, у току је обрада мерења. Када се обрада заврши,
одговорите да ли сте јели у последња два сата.

10. На екрану ће се приказати резултат мерења. Мерење можете
. Мерење можете да
да одбаците ако притиснете
одбаците у року од 10 секунди, док не чујете кратак звучни сигнал.

Назад – return to the Dashboard.
Понови мерење - притиском на ово дугме можете
				
да поновите мерење 		
Историја – приказује сва претходна мерења
Back

12. Руком одложите коришћену тест траку.

Потенцијална биолошка опасност: Искоришћене тест траке
					
одлажите као медицински
					
отпад.
Очекивани циљ
контроле дијабетеса:
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6. Упитници
О упитницима

На основу специфичних потреба и медицинског стања пацијента, лекар
ће саставити упитник са питањима која ће бити постављена пацијенту
једном недељно у току кратког телефонског позива или током
контроле. Упитници ће се приказати на екрану уређаја Scase.
Нема додељених упитника

Ако вам лекар није доделио ниједан упитник, приказаће се слика изнад
Кликом на дугме

Back

пацијент ће прећи на екран Мени.

Додељени упитници

Сви додељени упитници ће се приказати на екрану уређаја Scase.
питник још увек није отворен или попуњен. Након што
кликнете на ово дугме, можете да измените, завршите или
сачувате додељени упитник за касније.
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Упитник је отворен и попуњен, али није враћен лекару. Након
што кликнете на ово дугме, можете да прегледате, измените и
завршите додељени упитник.
Већ сте послали упитник лекару. Након што кликнете на ово
дугме, можете да прегледате попуњени упитник.

Кликом на дугме

, пацијент ће прећи на екран Мени.

Добијање упитника
1. У складу са вашим медицинским третманом, ваш лекар ће вам
послати независни упитник приликом даљинског надзора преко
уређаја Scase. Сваког пута када добијете упитник, стићи ће вам
обавештење о томе путем сигнала који је приказан испод.

Ако кликнете на прећи ћете на доступне детаље упитника
приказаће се екран који сте
. Ако кликнете на
последњи отворили.
2. Добићете објашњење свих детаља и замолићемо вас да попуните
додељени упитник.
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Ако кликнете на
јединствени упитник.
Ако кликнете на

моћи ћете одмах да попуните свој

, приступићете свим додељеним упитницима.

3. Упитници могу да садрже четири врсте питања:
Питања са више одговора: Могуће је давање више од једног
одговора.
Ако кликнете на ,

прећи ћете на екран са свим додељеним упитницима

Ако кликнете на

рећи ћете на претходно приказани екран

Ако кликнете на

прећи ћете на следеће питање.

Питања са једним одговором: Могуће је давање само једног
одговора
Ако кликнете на

прећи ћете на екран са свим додељеним упитницима

Ако кликнете на дугме

рећи ћете на претходно приказани екран.

Ако кликнете на

прећи ћете на следеће питање.

ДА или НЕ: ОдговоритенапитањетакоштоћетеизабратиДАилиНЕ.
Ако кликнете на

прећи ћете на екран са свим додељеним упитницима.

Ако кликнете на дугме
Ако кликнете на

прећи ћете на претходно приказани екран.
прећи ћете на следеће питање.
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Субјективан одговор: Требало би да опишете своје
субјективно мишљење, то ће помоћи вашем лекару да боље
разуме ваш здравствени проблем

Ако кликнете на

прећи ћете на екран са свим додељеним упитницим.

Ако кликнете на дугме
Ако кликнете на

прећи ћете на претходно приказани екран.
можете да упишете свој одговор.

Кратко опишите свој одговор помоћу тастатуре на уређају Scase:

Ако кликнете на

прећи ћете на екран са свим додељеним упитницима

Ако кликнете на дугме

прећи ћете на претходно приказани екран.

Ако кликнете на

прећи ћете на следеће питање
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4.Након што одговорите на сва питања, добићете обавештење и
приказаће се екран приказан испод.

Ако кликнете на
додатне провере.

yпослаћете упитник без могућности

Ако кликнете на
моћи ћете да проверите и измените своје
одговоре пре него што пошаљете упитник лекару
Кликните на

да бисте потврдили изабрану опцију.
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8. Опис уређаја
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1. Екран на додир
2. Уклоњива стезаљка за Пулсни оксиметар
3. LED индикатор (Пулсни оксиметар)
Плаво: мерење је у току
Жуто: батерија пулсног оксиметра је слаба
Црвено: грешка

4. Предња камера
5. Две диоде Топломера

Диоде показују праву позицију Топломера

6. Топломер
7. Дугме за укључивање/искључивање
Када је уређај Scase искључен, притисните ово дугме
		
и држите га 2 секунде да бисте га укључили.
Када је уређај Scase укључен, притисните ово дугме
		
и држите га 2 секунде да бисте га искључили.
Када је Екран на додир искључен, притисните ово дугме
		
да бисте га укључили.
Када је Екран на додир укључен,
		
притисните ово дугме да бисте уређај
Scase ставили на Чекање.

8. УСБ-Ц улаз за пуњење
9. ЛЕД индикатор

Плаво: уређај Scase је укључен
Жуто: пуњење
Црвено: грешка

10. Улаз за Тест траке за мерење шећера у крви
11. Ваздушни конектор
12. Задња камера
17

9. Корисничка подршка
Врска со веб-страница

Преку избраниот веб прелистувач кликнете на: www.scase.io/
support, изберете го вашиот јазик и пополнете ги потребните
информации. Вашето барање ќе се реши што е можно поскоро.

QR-код

Скенирајте го QR-кодот подолу на вашиот мобилен телефон,
изберете го вашиот јазик и пополнете ги потребните
информации. Вашето барање ќе се реши што е можно поскоро.
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