გამოყენების

ინსტრუქცია
www.scase.io/manuals/

გამოყენების ინსტრუქცია
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⚠ არ არის გამიზნული დიაგნოსტიკისთვის, არც დაავადების პროფილაქტიკისთვის
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სრულად ადასტურებს საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს STN EN ISO 13485: 2017
/ EN ISO 13485: 2016. ხარისხის მართვის სისტემა გამოიყენება სამედიცინო მოწყობილობების
დიზაინის, განვითარების, წარმოების, ტესტირებისა და გავრცელებისათვის. ეს სერთიფიკატი
No.: 06/21/SMKMD დამტკიცებულია და გაცემულია 02.07.2021 წელს და მოქმედებს 02.07.2024
წლამდე.

ეს მოწყობილობა წარმოდგენილია საბჭოს 1993 წლის 14 ივნისის 93/42/EEC სამედიცინო
მოწყობილობის დირექტივის თანახმად, რომელიც ეხება სამედიცინო მოწყობილობებს მე -4, მე
-15 მუხლებისა და VII დანართის შესაბამისად, თავისუფალი გადაადგილებისთვის, სპეციალური
დანიშნულების მოწყობილობები.
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პაციენტის დამატება და მოძებნა

მოწყობილობის შესახებ
Scase მოწყობილობა გამიზნულია სისხლის წნევის, ჟანგბადის სატურაციის, პულსის
სიხშირის, სისხლში გლუკოზის დონის, შუბლის ან საგნების ტემპერატურის გაზომვის,
ჩვენების, გადახედვისა და შენახვისთვის. მნიშვნელობები ავტომატურად ინახება.

პაციენტის დამატება და მოძებნა
პაციენტის დამატება

1. ღილაკზე დაჭერით Add პაციენტთა მონაცემთა ბაზის ეკრანზე, თქვენ მარტივად
შეგიძლიათ ჩაწეროთ პაციენტი მონაცემთა ბაზაში.

2. უბრალოდ სვეტში ჩაწერეთ საიდენტიფიკაციო ნომერი, კოდი ან პაციენტის სახელი.

- დაბრუნება პაციენტის მონაცემთა ბაზის გვერდზე.
- დაადასტუროთ ინფორმაცია და ჩაიწერეთ პაციენტი პაციენტის მონაცემთა
ბაზაში. ამის შემდეგ, თქვენ გადამისამართდებით პაციენტის მონაცემთა ბაზაზე. პაციენტი
უკვე ჩაწერილია პაციენტის მონაცემთა ბაზაში. შეეცადეთ მოძებნოთ ეს პაციენტი ძებნის
ფუნქციის საშუალებით..
Back
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პაციენტის დამატება და მოძებნა

მოძებნეთ პაციენტი
პაციენტის მონაცემთა ბაზის ეკრანზე
დაჭერით, შესაძლებელია სწრაფად მოძებნოთ არჩეული პაციენტი პაციენტის მონაცემთა
ბაზაში.

პაციენტთა მონაცემთა ეკრანი
Პაციენტის არჩევის შემდეგ, გამოჩნდება სამი ძირითადი განყოფილება (შენიშვნები,
გაზომვების ისტორია და გაზომვები) სადაც შეიძლება შეისწავლოთ ყველა პაციენტის
პროფილი.
შენიშვნები
1. პაციენტის მონაცემთა ბაზის ეკრანის ზედა პანელის მარცხენა კუთხეში პაციენტის
ნომერზე, კოდზე ან სახელზე დაწკაპუნებით, შეგიძლიათ დაამატოთ უნიკალური შენიშვნა
პაციენტთან მიმართებით

2. შენიშვნების განყოფილებაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და დაამატოთ შენიშვნები პაციენტის
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ჩანაწერები დალაგებულია უახლესიდან
უძველესის მიხედვით.
Add

- ახალი შენიშვნის დამატება
- პაციენტთა მონაცემთა ბაზის ეკრანზე დაბრუნება

2

გამოყენების ინსტრუქცია

www.scase.io

პაციენტთა მონაცემთა ეკრანი

გაზომვის ისტორია
1. პაციენტის მონაცემთა ბაზის ეკრანის ზედა პანელზე განთავსებულ ისტორიაზე
დაწკაპუნებით შეგიძლიათ შეისწავლოთ არჩეული პაციენტის ბოლოდროინდელი
გაზომვები

2. გაზომვების ისტორია დაყოფილია 4 კატეგორიად, ჩატარებული გაზომვის ტიპის მიხედვით.

წინა გაზომვები არ ფიქსირდება
თუ არ ჩატარებულა გაზომვები, ნაჩვენებია ზემოთ მოცემული სურათი.
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პაციენტთა მონაცემთა ეკრანი

წინა გაზომვები

ყველა მიღებული გაზომვა ნაჩვენებია ინტერაქტიული გრაფიკის სახით გაზომვები იყოფა
4. კატეგორიად, ჩატარებული გაზომვის ტიპის მიხედვით:

- ტემპერატურის გაზომვის ისტორია
- სისხლში გლუკოზის გაზომვის ისტორია.
-არტერიული წნევის გაზომვის ისტორია
- ჟანგბადის სატურაციის გაზომვის ისტორია.

წერტილზე დაწკაპუნებით აისახება კონკრეტული გაზომვის დეტალები.
Back
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- გაზომვების ისტორიაზე დაბრუნება
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თერმომეტრი

თერმომეტრი
ტემპერატურის გაზომვა
ტემპერატურის გაზომვის დასაწყებად,
1. გაზომვის ეკრანზე აირჩიეთ ღილაკი თერმომეტრი.

2. დააჭირეთ დაწყებას, ტემპერატურის გაზომვა იწყება მოკლე ხმოვანი სიგნალის შემდეგ.

Back

დაბრუნება - დაბრუნდით გაზომვის ეკრანზე.
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.

3. მიიტანეთ მოწყობილობა/თერმომეტრის სენსორი პაციენტის შუბლის შუა ნაწილისკენ,
გააჩერეთ მოწყობილობა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და დაელოდეთ შუბლზე ერთი
წრის განათებას. წყნარად გაჩერდით. წრე აღნიშნავს გაზომვის იდეალურ მანძილს.
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თერმომეტრი

4. გააჩერეთ სენსორი შუბლის შუა ნაწილში. გაზომვის დროს, ეკრანზე წრე ნელა ივსება.
გაზომვის დასრულების შემდეგ მოისმენთ მოკლე ხმოვან სიგნალს.

ტემპერატურის გაზომვა საკუთარ თავზე: მოათავსეთ Scase მოწყობილობის მარცხენა
მხარეს განთავსებული თერმომეტრი შუბლის შუა ნაწილში.
5. ჩამოწიეთ მოწყობილობა, ეკრანზე ჩანს გაზომვის შედეგები °C-ში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ,
რომ გაზომვის გაუქმება შეგიძლიათ ღილაკზე დაჭერით 			
გაზომვის
ჩვენება შეიძლება გაუქმდეს 10 წამის განმავლობაში, sსანამ არ ისმენთ გაიგებთ მოკლე
ხმოვან სიგნალს
		
		
		

6

- ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.
Back

- დაბრუნდით გაზომვის ეკრანზე.
- ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.
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პულსის ოქსიმეტრია

პულსის ოქსიმეტრი
ჟანგბადის სატურაციის და პულსის გაზომვა
პულსის ოქსიმეტრით გაზომვის დასაწყებად
1. გაზომვის ეკრანზე აირჩიეთ პულსის ოქსიმეტრის ღილაკი.

2. გახსენით პულსის ოქსიმეტრის დამჭერი და მოათავსეთ შუა თითი, არა თითი ან საჩვენებელი
თითი პულსური ოქსიმეტრის რეზინის გასახსნელში. თითის ფრჩხილი ზემოთ უნდა იყოს
მიმართული, როგორც სურათზეა ნაჩვენები.

⚠ ქალმა, რომლებსაც პატარა ხელები აქვთ, უნდა მოათავსონ ცერა თითი.
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პულსის ოქსიმეტრია

3. დააჭირეთ დაწყებას, ჟანგბადის სატურაციის გაზომვა იწყება მოკლე ხმოვანი სიგნალის
შემდეგ.
დაბრუნება - დაბრუნდით გაზომვის ეკრანზე.
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.
შენიშვნა - გაზომვის დროს ხელი გქონდეთ გაჩერებული.

4. გაზომვის დროს, ეკრანზე, წრე ნელა ივსება. გაზომვის დასრულების შემდეგ მოისმენთ
მოკლე ხმოვან სიგნალს.
5. ეკრანზე ნაჩვენები იქნება გაზომვის შედეგები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გაზომვის
გაუქმება შეგიძლიათ ღილაკზე დაჭერით 			
გაზომვის ჩვენება შეიძლება
გაუქმდეს 10 წამის განმავლობაში, სანამ არ ისმენთ გაიგებთ მოკლე ხმოვან სიგნალს.
		
Back

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

დაბრუნება - დაბრუნდით გაზომვის ეკრანზე.
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.
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არტერიული წნევის მონიტორინგი

არტერიული წნევის მონიტორინგი
არტერიული წნევის გაზომვის დასაწყებად
1. შემოიხვიეთ სამკლაური მკლავის ზედა ნაწილზე და მიამაგრეთ სამკლაურის კაბელი
საჰაერო მილს.

2. გაზომვის ეკრანზე დააჭირეთ არტერიული წნევის მონიტორინგის ღილაკს.

3. გაზომვის დასაწყებად შეეხეთ დაწყების ხატულას.
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Back

დაბრუნება - დაბრუნდით გაზომვის ეკრანზე.
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.

4. გაზომვა იწყება მოკლე ხმოვანი სიგნალის შემდეგ და ტუმბო იწყებს სამკლაურის გაბერვას.
5. გაზომვის დროს, ეკრანზე, წრე ნელა ივსება. გაზომვის დასრულების შემდეგ მოისმენთ
მოკლე ხმოვან სიგნალს.
6. ეკრანზე ნაჩვენები იქნება გაზომვის შედეგები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გაზომვის
გაუქმება შეგიძლიათ ღილაკზე დაჭერით 			
გაზომვის ჩვენება შეიძლება
გაუქმდეს 10 წამის განმავლობაში, სანამ არ ისმენთ გაიგებთ მოკლე ხმოვან სიგნალს.

		
Back

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

დაბრუნება - დაბრუნდით გაზომვის ეკრანზე.
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.
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გლუკომეტრი
ტესტ ფირფიტა

ელექტროდის ბოლო: ეს ბოლო
ჩასმულია ტესტ ფირფიტის პორტში,
რომელიც მდებარეობს გულაღმა
მოწყობილობაზე

ნიმუშთან დაკავშირებული რჩევა:
იქ, სადაც ხდება სისხლის ჩაღვრაn

სკარიფიკატორი

სკარიფიკატორის
საფარი

გამოშვების ღილაკი

პუნქციის სიღრმე

ეფექციის ღილაკი

სტერილური
ლანცეტი
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მარყუჟი

11

გლუკომეტრი

1. მოხსენით სკარიფიკატორის საფარი სკარიფიკატორის კორპუსიდან.
სტერილური ლანცეტი სკარიფიკატორში .

შეაერთეთ

2. მაგრად დააჭირეთ სკარიფიკატორში მოთავსებულ ლანცეტს და გადაატრიალეთ ლანცეტის
უსაფრთხოების მარყუჟი, სანამ არ გათავისუფლდება ის, შემდეგ კი უსაფრთხოების
მარყუჟი მოხსენით ლანცეტიდან.
3. ფრთხილად დაამაგრეთ საფარი სკარიფიკატორს უკან.

4. შეცვალეთ პუნქციის სიღრმე სკარიფიკატორის საფარის შემობრუნებით.

5. მოქაჩეთ გადახრილი ცილინდრი უკან, რომ დააყენოთ სკარიფიკატორი.
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სისხლში გლუკოზის გაზომვა

⚠ მნიშვნელოვანია: შემოწმების დაწყებამდე, გაასუფთავეთ შესამოწმებელი
ადგილი ალკოჰოლით გაჯერებული ტამპონით ან საპნიანი წყლით. გამოიყენეთ
თბილი წყალი, რომ საჭიროების შემთხვევაში გაზარდოთ სისხლის მიმოქცევა ემდეგ
გაიმშრალეთ ხელები და შეამოწმეთ ადგილი საფუძვლიანად.

სისხლში გლუკოზის გაზომვის დასაწყებად

1. მიჰყევით ზემოთ მოცემულ სკარიფიკატორის მომზადების პროცედურას.

2. მიჰყევით ზემოთ მოცემულ სკარიფიკატორის მომზადების პროცედურას.
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3. გაზომვის დასაწყებად, დააჭირეთ დაწყების ხატულას, გაზომვა იწყება მოკლე ხმოვანი
სიგნალის შემდეგ.

Back

უკან - დაუბრუნდით პანელზე.
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა.

4. ამოიღეთ ტესტ ფირფიტა ფირფიტის ფლაკონიდან. ტესტ ფირფიტას ამოღებისთანავე
მჭიდროდ დაახურეთ ფლაკონის თავსახური. ჩასვით ტესტ ფირფიტა გლიკემიური ტესტ
ფირფიტის პორტში ისრების მიმართულებით.

5. აღნიშნულის თანადროულად, ეკრანზე ჩაიტვირთება ლურჯი წრე მანამ, სანამ ტესტ
ფირფიტა არ ჩაჯდება გლიკემიური ტესტ ფირფიტის პორტში.
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6. დააჭირეთ სკარიფიკატორს იმ თითის მხარეს, რომლის ჩხვლეტაც არის საჭირო, ისე რომ
საფარი იყოს თითზე განლაგებული. დააჭირეთ განთავისუფლების ღილაკს, რომ თითის
წვერზე გეჩხვლიტოთ.

7. სასწრაფოდ შეეხეთ გლიკემიური ტესტ ფირფიტას წვერს სისხლის წვეთის წამოსვლამდე.
სისხლი წვერის საშუალებით გადავა ტესტ ფირფიტაზე. დარწმუნდით, რომ სისხლის
ნიმუში სრულად არის შევსებული ზოლის ფირფიტის წვერზე.

⚠ შენიშვნა: თუ სისხლის ნიმუში არ
ავსებს შესამოწმებელ ფანჯარას, არ
დაუმატოთ მეორე წვეთი. გადააგდეთ
ტესტ ფირფიტა და თავიდან დაიწყეთ
ახალი ტესტ ფირფიტით.

8. ამის თანადროულად, ეკრანზე იტვირთება ლურჯი წრე, სანამ სისხლის ნიმუში სრულად არ
შეავსებს ფირფიტის წვერს.
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9. დაელოდეთ, გაზომვა მუშავდება დასრულების შემდეგ. გთხოვთ უპასუხოთ, იყავით ნაჭამი
თუ არა ბოლო რამდენიმე საათის განმავლობაში.

10. ეკრანზე ნაჩვენები იქნება გაზომვის შედეგები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გაზომვის
გაუქმება შეგიძლიათ ღილაკზე დაჭერით			 გაზომვის ჩვენება შეიძლება
გაუქმდეს 10 წამის განმავლობაში, სანამ არ ისმენთ გაიგებთ მოკლე ხმოვან სიგნალს.
		

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

		 Back

უკან - დაუბრუნდით პანელზე.

		

ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა

დიაბეტის კონტროლის მოსალოდნელი მიზანი:
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დრო

დიაპაზონი mg/dL

დიაპაზონი mmol

ჭამის წინ

70 - 30

3.9 - 7.2

ჭამის დაწყებიდან
1-2 საათის შემდეგ

<180

<10
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მოწყობილობის აღწერა

მოწყობილობის აღწერა
1. სენსორული ეკრანი
2. მოხსნადი პულსური ოქსიმეტრის დამჭერი
3. LED ნათურის ინდიკატორი (პულსის ოქსიმეტრი)

ლურჯი / განათებული: კომუნიკაციის ინიციალიზაცია
ლურჯი / პულსირებადი: გაზომვა მიმდინარეობს
წითელი: შეცდომა
ფერი არ არის: პულსის ოქსიმეტრი განმუხტულია ან ჩართულია და 			
გამორთულია

4. წინა კამერა
5. თერმომეტრის ორი დიოდი

დიოდები აჩვენებს თერმომეტრის სწორ პოზიციას

6. თერმომეტრი
7. ჩართვა-გამორთვის ღილაკი
როდესაც Scase მოწყობილობა გამორთულია, დააჭირეთ ამ ღილაკს 5 წამის
განმავლობაში იმისთვის, რომ ჩართოთ მოწყობილობა
როდესაც Scase მოწყობილობა ჩართულია, დააჭირეთ ამ ღილაკს 2 წამის
განმავლობაში, რომ გამორთოთ მოწყობილობა.
	Როდესაც სენსორული ეკრანი გამორთულია, დააჭირეთ ამ ღილაკს, რომ ჩართოთ
ეკრანი. როდესაც სენსორული ეკრანი ჩართულია, დააჭირეთ ამ ღილაკს, რომ Scase
მოწყობილობა ლოდინის რეჟიმში გადავიდეს.

8. USB-C სატენი პორტი
9. LED დატენვის მოწყობილობა
ყვითელი: მოწყობილობა იტენება
წითელი: მოწყობილობის ბატარეა დატვირთულია 10% -ით
მწვანე: მოწყობილობა დამუხტულია და ისევ დამტენზეა
LED სტატუსი:
ცისფერი: მოწყობილობა ჩართულია
წითელი: შეცდომა

10. გლიკემიური ტესტ ფირფიტის პორტი
11. ჰაერის მილი
12. უკანა კამერა
18
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მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრი

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრი
ვებგვერდის ბმული
არჩეული ვებ-ბრაუზერის საშუალებით დააჭირეთ: Customer Support - scase , აირჩიეთ
თქვენი ენა და შეავსეთ საჭირო ინფორმაცია. თქვენი მოთხოვნა დამუშავდება რაც შეიძლება
მალე.
QR კოდი
დაასკანირეთ QR კოდი თქვენს მობილურ ტელეფონზე, აირჩიეთ ენა და შეავსეთ საჭირო
ინფორმაცია. თქვენი მოთხოვნა დამუშავდება რაც შეიძლება მალე.

www.scase.io/support
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ონლაინ
მხარდაჭერა

