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გამოყენების ინსტრუქცია
მადლობა მონაწილეობისთვის

Tეს 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.

 ⚠არ არის გამიზნული დიაგნოსტიკისთვის, არც დაავადების 
პროფილაქტიკისთვის

კომპანია S-Case s.r.o. ჩამოაყალიბა და ამოქმედდა ხარისხის მართვის სისტემა, რომელიც 
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.
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თერმომეტრი

თერმომეტრი
ტემპერატურის გაზომვა

ტემპერატურის გაზომვის დასაწყებად,  პანელზე აირჩიეთ თერმომეტრის ღილაკი,
1. პანელზე დააჭირეთ თერმომეტრის ღილაკს.

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

უკან - დაუბრუნდით პანელზე
ანონიმური გაზომვა - გაზომვა დაიწყება დაუყოვნებლივ და არ დაემატება თქვენს 
პაციენტის პროფილს ან ჩაიწერება ისტორიაში შედეგი ვერ გაუქმდება 
ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა

Scase 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.
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თერმომეტრი

5. ჩამოწიეთ მოწყობილობა, ეკრანზე ჩანს გაზომვის შედეგები °C-ში გთხოვთ
გაითვალისწინოთ, რომ გაზომვის გაუქმება შეგიძლიათ ღილაკზე
დაჭერით  გაზომვის ჩვენება შეიძლება გაუქმდეს 10 წამის განმავლობაში, სანამ არ
ისმენთ გაიგებთ მოკლე ხმოვან სიგნალს.

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

შენიშვნა: სენსორი უნდა განლაგდეს სწორად გაზომვის დაწყებიდან 5 
წამის განმავლობაში.

ტემპერატურის გაზომვა სხვის მიერ: 
მიიტანეთ მოწყობილობა/თერმომეტრის სენსორი პაციენტის შუბლის შუა ნაწილისკენ, 

გააჩერეთ მოწყობილობა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და დაელოდეთ შუბლზე ერთი 
წრის განათებას წყნარად გაჩერდით.

უკან - დაუბრუნდით პანელზე

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით, შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა

3. მოათავსეთ Scase მოწყობილობის მარცხენა მხარეს განთავსებული თერმომეტრი
შუბლის შუა ნაწილში
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პულსის ოქსიმეტრია

პულსის ოქსიმეტრი
ჟანგბადის სატურაციის და პულსის გაზომვა

პულსის ოქსიმეტრით გაზომვის დასაწყებად
1. პანელზე აირჩიეთ პულსის ოქსიმეტრის ღილაკი.

Back

START

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.

3. ააჭირეთ დაწყებას, ჟანგბადის სატურაციის გაზომვა იწყება მოკლე ხმოვანი სიგნალის
შემდეგ. სიგნალის შემდეგ.
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პულსის ოქსიმეტრია

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.

უკან - დაუბრუნდით პანელზე

ანონიმური გაზომვა - გაზომვა დაიწყება დაუყოვნებლივ და არ დაემატება თქვენს 
პაციენტის პროფილს ან ჩაიწერება ისტორიაში შედეგი ვერ გაუქმდება. შედეგი ვერ 
გაუქმდება.

ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა

უკან - დაუბრუნდით პანელზე

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით, შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა
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არტერიული წნევის მონიტორინგი

არტერიული წნევის მონიტორინგი
არტერიული წნევის გაზომვა

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

საჰაერო მილს

2. პანელზე დააჭირეთ არტერიული წნევის მონიტორინგის ღილაკს .

3. გაზომვის დასაწყებად შეეხეთ დაწყების ხატულას.
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არტერიული წნევის მონიტორინგი

 უკან - დაუბრუნდით პანელზე.
ანონიმური გაზომვა - გაზომვა დაიწყება დაუყოვნებლივ და არ დაემატება თქვენს 
პაციენტის პროფილს ან ჩაიწერება ისტორიაში. შედეგი ვერ გაუქმდება.
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.

უკან - დაუბრუნდით პანელზე

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით, შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა
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გლუკომეტრი

გლუკომეტრი

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

ნიმუშთან დაკავშირებული რჩევა:  
იქ, სადაც ხდება სისხლის ჩაღვრაn

სტერილური 
ლანცეტი

უსაფრთხოების 
მარყუჟი

სკარიფიკატორის 
საფარი

პუნქციის სიღრმე

გამოშვების ღილაკი

ეფექციის ღილაკი

ლანსეტის კალმის 
დატენვა

სკარიფიკატორი

ტესტ ფირფიტა
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გლუკომეტრი

სკარიფიკატორის მომზადება

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.

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

3. ფრთხილად დაამაგრეთ საფარი 
სკარიფიკატორს უკან

4. შეცვალეთ პუნქციის სიღრმე
სკარიფიკატორის საფარის შემობრუნებით.

5. მოქაჩეთ გადახრილი ცილინდრი უკან, რომ
დააყენოთ სკარიფიკატორი.

2. მაგრად დააჭირეთ სკარიფიკატორში
მოთავსებულ ლანცეტს და გადაატრიალეთ
ლანცეტის უსაფრთხოების მარყუჟი,
სანამ არ გათავისუფლდება ის, შემდეგ
კი უსაფრთხოების მარყუჟი მოხსენით
ლანცეტიდან.
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სისხლში გლუკოზის გაზომვის დასაწყებად

1. პანელზე დააწკაპუნეთ გლუკომეტრის ღილაკზე.

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

სიგნალის შემდეგ.

უკან - დაუბრუნდით პანელზე.
ანონიმური გაზომვა - გაზომვა დაიწყება 
დაუყოვნებლივ და არ დაემატება თქვენს 
პაციენტის პროფილს ან ჩაიწერება 
ისტორიაში. შედეგი ვერ გაუქმდება.
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.
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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.

5. აღნიშნულის თანადროულად, ეკრანზე
ჩაიტვირთება ლურჯი წრე მანამ,
სანამ ტესტ ფირფიტა არ ჩაჯდება
გლიკემიური ტესტ ფირფიტის პორტში.



დიაბეტის კონტროლის მოსალოდნელი მიზანი:

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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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.

9. დაელოდეთ, გაზომვა მუშავდება
დასრულების შემდეგ. გთხოვთ
უპასუხოთ, იყავით ნაჭამი თუ არა ბოლო
რამდენიმე საათის განმავლობაში.

11.გამოყენებული ტესტ ფირფიტა ხელით გადააგდეთ.

 ⚠პოტენციური ბიოსაფრთხე: გადაყარეთ ტესტ ფირფიტები, როგორც 
სამედიცინო ნარჩენები.

უკან - დაუბრუნდით პანელზე

გაზომვის გამეორება - ღილაკზე დაჭერით, შეგიძლიათ გაიმეოროთ გაზომვა.

ისტორია - ნაჩვენებია ყველა წინა გაზომვა
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კითხვარები
კითხვარების შესახებ

პაციენტის სპეციფიკური საჭიროებებისა და სამედიცინო მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
ექიმი შექმნის კითხვარს, რომელიც მოიცავს კითხვებს, რომლებიც დაესმევათ პაციენტებს 
ყოველკვირეულად მოკლე სატელეფონო ზარების/შემდგომი ვიზიტების დროს. კითხვარები 
გამოჩნდება Scase მოწყობილობის ეკრანზე.

არ არის მინიჭებული კითხვარები

თუ არ არსებობდა ექიმის მიერ მინიჭებული 
კითხვარები, ნაჩვენები იქნება ზემოთ 
მოცემული სურათი.

ღილაკზე დაჭერით პაციენტი 
გადადის მენიუს ეკრანზე.

კითხვარი ჯერ არ გახსნილა ან შევსებულა.  ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, 
შეგიძლიათ შეცვალოთ, დაასრულოთ ან შეინახოთ მონიჭებული კითხვარი 
მოგვიანებით.

კითხვარი გახსნილია, შევსებული, მაგრამ თქვენს მიერ ექიმთან არ 
გაგზავნილა.  ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ შეგიძლიათ გადახედოთ, 
შეცვალოთ და დაასრულოთ მონიჭებული კითხვარი.

თქვენ მიერ კითხვარი ექიმისთვის უკვე წარდგენილია ამ ღილაკზე 
დაწკაპუნების შემდეგ შეგიძლიათ გადახედოთ შევსებულ კითხვარს.

მინიჭებული კითხვარები

ყველა მინიჭებული კითხვარი ნაჩვენებია 
Scase მოწყობილობის ეკრანზე.

Questionnaires

ღილაკზე დაჭერით , პაციენტი გადადის მენიუს ეკრანზე.

Questionnaires
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კითხვარის მიღება

1. თქვენი მკურნალობის თანახმად, მიიღებთ დამოუკიდებელ კითხვარებს თქვენი
ექიმისგან Scase მოწყობილობით თქვენი დისტანციური ტელემონიტორინგის დროს.
ყოველ ჯერზე კითხვის მიღებისას გაფრთხილებას მიიღებთ ქვემოთ მოცემული
სიგნალით.

დაჭერით, თქვენ გადახვალთ კითხვარის დეტალებზე. დაჭერით 
 გამოჩნდება ბოლო გახსნილი ეკრანი.

2. ყველა დეტალს აგიხსნიან და მოგთხოვენ შეავსოთ კითხვარის ხელმოწერას.

ღილაკზე დაჭერით  თქვენ დაუყოვნებლივ შეძლებთ შეავსოთ თქვენთვის 
უნიკალური კითხვარი.

ღილაკზე დაჭერით თქვენ მიიღებთ ყველა დანიშნულ კითხვარს.
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სუბიექტური პასუხი: თქვენი სუბიექტური აზრი უნდა იყოს აღწერილი, ეს თქვენს ექიმს 

დაეხმარება უკეთ გაიგოს თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

შეკითხვები, რომლებზეც პასუხია "დიახ ან არა": გთხოვთ, უპასუხეთ შეკითხვას დიახ ან 
არა მისი არჩევით. 
ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ ეკრანზე გადახვალთ ეკრანზე, სადაც 
გამოჩნდება ყველა მინიჭებული კითხვრი.
ღილაკზე დაჭერით  თქვენ გადაინაცვლებთ წინა ნაჩვენებ ეკრანზე.
ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ შემდეგ კითხვაზე.

ცალკეული კითხვები: შესაძლებელია მხოლოდ ერთი პასუხის გაგზავნა.

ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ ეკრანზე გადახვალთ ეკრანზე, სადაც 
გამოჩნდება ყველა მინიჭებული კითხვრი.

ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადაინაცვლებთ წინა ნაჩვენებ ეკრანზე.

ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ შემდეგ კითხვაზე.

ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ ეკრანზე, სადაც გამოჩნდება ყველა მინიჭებული 
კითხვრი.
ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ წინა ნაჩვენებ ეკრანზე.
ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ შემდეგ კითხვაზე.

კითხვარები შეიძლება შეიცავდეს ოთხი ტიპის კითხვას:

ვარიანეტებიანი კითხვა: ერთზე მეტი პასუხის გაგზავნა არის შესაძლებელი. 
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ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადახვალთ ეკრანზე გადახვალთ ეკრანზე, სადაც 
გამოჩნდება ყველა მინიჭებული კითხვრი.

ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადაინაცვლებთ წინა ნაჩვენებ ეკრანზე.

ღილაკზე დაჭერით  თქვენ გადახვალთ შემდეგ კითხვაზე.

ღილაკზე დაჭერით  თქვენ გადახვალთ ეკრანზე გადახვალთ ეკრანზე, სადაც 
გამოჩნდება ყველა მინიჭებული კითხვრი.
ღილაკზე დაჭერით თქვენ გადაინაცვლებთ წინა ნაჩვენებ ეკრანზე ღილაკზე 
დაჭერით.
ღილაკზე დაჭერით    შეგიძლიათ დააზუსტოთ თქვენი პასუხი.

გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ თქვენი პასუხი Scase კლავიატურაზე აკრეფით:

4. ყველა კითხვაზე პასუხის შემდეგ, თქვენ გეცნობებათ აღნიშნულის შესახებ და დაინახავთ
ქვემოთ ნაჩვენები ეკრანს.

ღილაკზე დაჭერით    შეგიძლიათ კითხვარი გაგზავნოთ დამატებითი შემოწმების 
გარეშე .

ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ შეამოწმოთ და დაარედაქტიროთ თქვენი 
პასუხები ექიმისთვის კითხვარის გაგზავნამდე.

ღილაკზე დაჭერით, დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი
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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
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მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრი

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრი
ვებგვერდის ბმული

არჩეული ვებ-ბრაუზერის საშუალებით დააჭირეთ: www.scase.io/support, 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.
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9.Customer Support

Website link
Through chosen web browser click on: www.scase.io/support , 
choose your language and fill out necessary information.
Your requirement will be solved as soon as possible�

QR code
Scan QR code below on your mobile phone, choose your language
and fill out necessary information. Your requirement will be solved
as soon as possible�



ონლაინ  
მხარდაჭერა
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