

    

Užívateľský manuál

Ďakujeme
Za Vašu participáciu
Zariadenie nie je určené na diagnostické účely, alebo prevenciu chorôb.

Zariadenie je v súlade so smernicou o zdravotníckych zariadeniach 93/42/EEC zo 14
Júna 1993 podľa článkov 4, 15 and prílohy VII o voľnom pohybe zariadení určených
na špeciálne účely.
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1. Použitie Scase zariadenia
Zariadene Scase je určené na meranie, zobrazovanie, prezeranie a uchovávanie údajov vyplývajúcich z krvného tlaku, saturácie krvi, pulzu,
hladiny glukózy v krvi, teploty čela či ostatných predmetov. Hodnoty
sa ukladajú automaticky.

2. Pridanie a Vyhľadanie pacienta
Pridanie pacienta

1. Kliknutím na Add
1. na obrazovke Pacientskej Databázy môžete
jednoducho pridať pacienta do databázy Scase zariadenia.

2. Jednoducho napíšte identifikačné číslo, kód alebo meno či priezvisko
pacienta do kolónky.

Back - návrat do Pacientskej Databázy.
- potvrďte údaj a uložte pacienta. Po potvrdení budete presmerovaní
do Pacientskej Databázy,
- pacient už je v database evidovaný, skúste tohto pacienta
vyhľadať pomocou funkcie Vyhľadania.
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Vyhľadanie pacienta
Kliknutím na
v obrazovke
Pacientskej Databázy je možné vyhľadať zvoleného pacienta
vo vytvorenej databáze

3. Pacientska Databáza
Akonáhle ste si zvolili pacienta, mate k dispozícii niekoľko hlavných
sekcií (Poznámky, História meraní a Meranie), ktoré môžu byť v profile
pacienta využívané.

Poznámky

1. Kliknutím na pacienta v ľavom, hornom rohu Pacientskej Databázy,
môžete priradiť k pacientovi poznámky.

2. V sekcii Poznámok je možné poznámky prezerať a pridávať podľa
zdravotného stavu pacienta. Poznámky sú zoradené podľa dátumu pridania.
Add

- pridanie novej poznámky.
- návrat do Pacientskej Databázy.
2

História meraní

1. Kliknutím na políčko História, ktoré je umiestnené v strede horného
panelu Pacientskej Databázy, si môžete prezerať predošlé merania
vybraného pacienta.

2. História meraní je rozdelená do kategórií podľa typu merania,
ktoré bolo vykonané.

Žiadne predchádzajúce merania

Ak neboli zvoleným senzorom vykonané žiadne merania,
na obrazovke sa objaví obrázok nižšie.
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Predchádzajúce merania

Všetky merania sú zobrazené vo forme interaktívneho grafu.
História meraní je rozdelená do kategórií podľa typu merania,
ktoré bolo vykonané:

- História meraní Teplomerom.
- História meraní Glukomerom.
- História meraní Tlakomerom.
- História meraní Pulzným Oxymetrom.

Knutím na bodku sú zobrazené detaily vybraného merania.
Back
- návrat do Histórie meraní.
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4. Teplomer

Meranie Teplomerom
Aby sa začal proces merania teploty

1. Na Obrazovke Meraní, kliknite na tlačidlo Teplomeru.
2. Kliknite na Štart, meranie teploty začne po krátkom pípnutí.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.

Back

3. Umiestnite senzor Teplomeru do stredu čela pacienta, držte Scase
zariadenie niekoľko centimetrov od meraného bodu až dokým sa na
čele pacienta nezobrazí jeden kruh. Držte Sase Zariadenie v danej
pozícii, kruh zobrazuje ideálnu pozíciu senzoru Teplomera.
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4. Držte senzor Teplomeru v správnej pozícii. Počas merania
sa na obrazovke postupne plní kruh. Ukončenie merania
je signalizované krátkym pípnutím.

Ak si Teplotu chcete odmerať Vy, priložte senzor Teplomeru, umiestnený na ľavej strane Scase zariadenia, priamo na čelo tak, že sa zariadenie sa dotýka pokožky.
5. Po skončení merania sa na obrazovke zobrazí výsledok merania v °C.
Meranie môže byť zrušené prostredníctvom stlačenia
do 10 sekúnd pokým nezačujete krátke pípnutie.
Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude
meranie zopakované.
Back Späť – návrat do Obrazovky Meraní
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.
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5. Pulzný oxymeter

Meranie Pulzným oxymetrom
Aby sa začal proces merania Pulzným oxymetrom,
1. Na Domovskej obrazovke, kliknite na tlačidlo Pulzného oxymetra.

2. Otvorte svorku Pulzného oxymetra a umiestnite do nej palec,
ukazovák, prostredník alebo malíček. Necht prstu musí smerovať
nahor ako je zobrazené na obrázku nižšie.

Odporúča sa, aby ženy s menšími prstami pužívali na meranie palec.
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3.Kliknite na Štart, meranie Pulzným oxymetrom sa začne po pípnutí.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.

Back

Poznámka - počas merania majte ruky v stabilnej pozícii.
4. Počas merania sa na obrazovke postupne plní kruh. Ukončenie
merania je signalizované krátkym pípnutím
5. Na obrazovke sa zobrazí vysledok merania. Meranie môže byť
zrušené prostredníctvom stlačenia
do 10 sekúnd
pokým nezačujete krátke pípnutie.
Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude
meranie zopakované.
Back Späť – návrat do Obrazovky Meraní
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní
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6. Tlakomer

Meranie Tlakomerom
Aby sa začal proces merania Tlakomerom,
1. Umiestnite manžetu na ľavý biceps a vložte kábel od manžety
do portu.

2. Na Obrazovke meraní, kliknite na tlačidlo Tlakomeru.

3. Pre začatie merania, stlačte Štart.
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Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.

Back

4. Merania začne po krátkom pípnutí a pumpa začne nafukovať
manžetu.
5. Počas merania sa na obrazovke postupne plní kruh. Ukončenie
merania je signalizované krátkym pípnutím.
6. Na obrazovke sa zobrazí vysledok merania. Meranie môže byť
zrušené prostredníctvom stlačenia
do 10 sekúnd
pokým nezačujete krátke pípnutie.
Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude
meranie zopakované.
Back Späť – návrat do Obrazovky Meraní
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní

7. 7. Glukomer
Testovacie prúžky
Koniec elektródy:
tento koniec je umiestnený
do glykemického portu,
elektróda smeruje nahor

Sample tip:
Miesto na vzorku
krvi

Lancetové pero
Obal Lancetového pera

Tlačidlo na uvoľnenie lancety

Nastavenie hĺbky vpichu
Sterilná lanceta

Hlaveň na nabitie pera

Vysúvacie tlačidlo
Bezpečnostný obal lancety
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Príprava Lancetového pera

1. Odskrutkujte obal Lancetového pera. Vložte sterilnú lancetu
do Lancetového pera a zatlačte na ňu, až kým lanceta
nedosiahne v Lancetovom pere úplný strop.

2. Lancetu pevne držte v Lancetovom pere a odkrútťe bezpečnostný
obal lancet.

3. Opatrne naskrutkujte kryt späť na Lancetové pero. Zabráňte
kontaktu s ihlou lancety. Uistite sa, že je kryt na Lancetovom
pere úplne utesnený.

4.Nastavte hĺbku vpichu rotáciou krytu Lancetového pera.
K dispozícii je celkom 5 nastavení hĺbky vpichu
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5. Potiahnite nabíjaciu hlaveň až dokým nezačujete kliknutie
Lancetového pera.

Meranie Glukomerom
Important: Pred testovaním miesto vpichu potrite dezinfekciou
alebo mydlovou vodou. V prípade potreby použite na zvýšenie
prietoku krvi teplú vodu. Potom ruky a miesto vpichu dôkladne
osušte

Na začatie merania Glukomerom

1. Na Obrazovke Meraní, kliknite na tlačidlo Glukomeru.

2. Pripravte Lancetové pero podľa pokynov vyššie.
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3. Kliknite na Štart, meranie glukomerom sa začne po krátkom pípnutí.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.

Back

4. Vyberte testovací prúžok z injekčnej liekovky. Ihneď po vybratí
testovacieho prúžku tesne uzavrite viečko injekčnej liekovky.
Vložte testovací prúžok do glykemického portu v smere šípky.

5. V rovnakom čase sa na obrazovke napĺňa modrý kruh až dokým
nie je do glykemického portu vsunutý testovací prúžok.
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6. Pritlačte Lancetové pero ku pokožke prsta, s obalom priliehajúcim
na prst. Stlačením tlačidla na uvoľnenie lancety prepichnete
pokožku prsta.

7. Priložte vyformovanú kvapku krvi ku testovaciemu prúžku.
Krv bude vtiahnutá do prúžku, skontrolujte či je vzorka
na testovacom prúžku úplne naplnená krvou
cez okienko na špičke testovacieho prúžku.
Poznámka: Ak vzorka krvi nenaplnila požadované množstvo na
testovacom prúžku, nepridávajte
druhú kvapku krvi. Odstráňte
pôvodný testovací prúžok a
začnite meranie s novým
8. Počas používania Lancetového pera sa na obrazovke napĺňa modrý
kruh dovtedy, pokým nie je vzorka krvi pridaná na testovací prúžok.
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9. Moment, meranie sa procesuje. Zodpovedzte otázku či pacient
za posledných 12 hodín jedol.

10. Na obrazovke sa zobrazí vysledok merania. Meranie môže byť
zrušené prostredníctvom stlačenia
do 10 sekúnd
pokým nezačujete krátke pípnutie.
Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude
meranie zopakované.
Back Späť – návrat do Obrazovky Meraní
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní

11. Odstráňte použitý testovací prúžok.

Biohazard: Použité testovacie prúžky a lancety zlikvidujte
ako zdravotnícky odpad.

Očakávané hodnoty glukózy:
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8. Scase zariadenie
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Dotyková obrazovka
Odnímateľné zariadenie Pulzného oxymetra
LED indikátor (Pulzný oxymeter)
Modrá: Prebieha meranie
Žltá: Batéria Pulzného oxymetra je slabá
Červená: Chyba

Predná kamera
Dve diódy na meranie tepoty
Diódy signalizujú správnu pozíciu teplomera

Teplomer
Tlačidlo na vypnutie / zapnutie Scase zariadenia
Ak je Scase zariadenie vypnuté,
press and hold this button for 2 seconds to turn it on.
Ak je zariadenie Scase zapnuté,
stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy,
Scase zariadenie sa následne vypne
Ak je vypnutá dotyková obazovka,
stlačte tlačidlo na zapnutie dotykovej obrazovky
Ak je zapnutá dotyková obazovka,
stlačte tlačidlo na vypnutie dotykovej obrazovky

USB-C nabíjací port
LED Indikátor
Modrá: Scase zariadenie je zapnuté
Žltá: Nabíjane
Červená: Chyba

Port na vkladanie glykemických prúžkov
Port na vkladanie vstupu manžety
12. Zadná kamera
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9.Zákaznícka podpora
Webový link
Prostredníctvom vybraného prehliadača kliknite na:
www.scase.io/support, zvoľte si svoj jazyk a vyplňte potrebné
informácie. Vaša požiadavka bude spracovaná v krátkom čase.
QR kód
Oskenujte QR kód nižšie, zvoľte si svoj jazyk a vyplňte potrebné
informácie. Vaša požiadavka bude spracovaná v krátkom čase.

18




     

