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Užívateľský manuál

Ďakujeme Za Vašu participáciu

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.

Zariadenie nie je určené na diagnostické účely, alebo prevenciu chorôb.

Spoločnosť S-Case s.r.o. má uvedený do prevádzky systém manažérstva kvality, ktorý plne 
potvrdzuje požiadavky medzinárodnej normy STN EN ISO 13485: 2017 / EN ISO 13485: 2016. 
Systém riadenia kvality je aplikovateľný na návrh, vývoj, výrobu, testovanie a distribúciu zdravot-
níckych pomôcok. Tento certifikát č .: 06/21/SMKD bol schválený a vydaný 02.07.2021 a je platný 
do 02.07.2024.
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Teplomer

Teplomer 
Meranie Teplomerom

Aby sa začal proces merania teploty,
1. Na Obrazovke Meraní, kliknite na tlačidlo Teplomeru.

2. Kliknite na Štart, meranie Teplomerom sa začne po krátkom pípnutí.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
Anonymné meranie -  meranie po ukončení nebude uložené na Váš pacientsky profil či 
do histórie meraní. Výsledok nie je možné zmazať.

História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.

Použitie Scase zariadenia
Zariadene Scase je určené na meranie, zobrazovanie, prezeranie a uchovávanie údajov vyplý-

vajúcich z krvného tlaku, saturácie krvi, pulzu, hladiny glukózy v krvi, teploty čela či ostatných 
predmetov. Hodnoty sa ukladajú automaticky.
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Teplomer

5. Po skončení merania sa na obrazovke zobrazí výsledok merania v °C

4. Držte senzor Teplomeru v správnej pozícii. Počas merania sa na obrazovke postupne plní
kruh. Ukončenie merania je signalizované krátkym pípnutím.

Meranie teploty inému pacientovi: 
Umiestnite senzor Teplomeru do stredu čela pacienta, držte Scase zariadenie niekoľko cen-

timetrov od meraného bodu až dokým sa na čele pacienta nezobrazí jeden kruh. Držte Scase 
Zariadenie v danej pozícii, kruh zobrazuje ideálnu pozíciu senzoru Teplomera.

3. Priložte senzor Teplomeru, umiestnený na ľavej strane Scase zariadenia, priamo na če-
lo tak, že sa zariadenie sa dotýka pokožky.

Zahodiť meranie - stlačením tlačidla môže byť meranie zrušené do 10 sekúnd 
pokým nezačujete krátke pípnutie.

Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude meranie zopakované.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.

História – zobrazuje všetky predchádzajúce výsledky meraní.
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Pulzný oxymeter

Pulzný oxymeter
Meranie Pulzným oxymetrom

Aby sa začal proces merania Pulzným oxymetrom,
1. Na Obrazovke meraní, kliknite na tlačidlo Pulzného oxymetra.

2. Otvorte svorku Pulzného oxymetra a umiestnite do nej palec, ukazovák alebo prostredník.
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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Pulzný oxymeter

Poznámka - počas merania majte ruky v stabilnej pozícii.

4. Počas merania sa na obrazovke postupne plní kruh. Ukončenie merania je signalizované
krátkym pípnutím.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.

Anonymné meranie -  meranie po ukončení nebude uložené na Váš pacientsky profil či 
do histórie meraní. Výsledok nie je možné zmazať.

História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní.

Zahodiť meranie - stlačením tlačidla môže byť meranie zrušené do 10 sekúnd 
pokým nezačujete krátke pípnutie.

Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude meranie zopakované.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.

História – zobrazuje všetky predchádzajúce výsledky meraní.

Back

START

3. Kliknite na Štart, meranie Pulzným oxymetrom sa začne po krátkom pípnutí.
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Tlakomer

Tlakomer
Meranie Tlakomerom

1. Umiestnite manžetu na ľavé predlaktie 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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Tlakomer

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
Anonymné meranie -  meranie po ukončení nebude uložené na Váš pacientsky profil či 
do histórie meraní. Výsledok nie je možné zmazať.
História – zobrazuje všetky predcházajúce výsledky meraní

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. Po skončení merania sa na obrazovke zobrazí výsledok merania.

Zahodiť meranie - stlačením tlačidla môže byť meranie zrušené do 10 sekúnd 
pokým nezačujete krátke pípnutie.

Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude meranie zopakované.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.

História – zobrazuje všetky predchádzajúce výsledky meraní.
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Glukomer

Glukomer

Koniec elektródy: tento koniec je 
umiestnený do glykemického portu, 
elektróda smeruje nahor

Miesto na vzorku krvi

Sterilná 
lanceta

Bezpečnostný obal 
lancety

Hlaveň 
na nabitie pera

Nastavenie hĺbky 
vpichu

Obal Lancetového 
pera

Tlačidlo na uvoľnenie lancety

Vysúvacie tlačidlo

Lancetové pero

Testovacie prúžky
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Glukomer

Príprava Lancetového pera

5. Potiahnite nabíjaciu hlaveň až dokým nezačujete kliknutie Lancetového pera

 ⚠Pred testovaním miesto vpichu potrite dezinfekciou alebo mydlovou vodou. V prípade 
potreby použite na zvýšenie prietoku krvi teplú vodu. Potom ruky a miesto vpichu dôklad-

ne osušte.

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

3. Opatrne naskrutkujte kryt späť na Lanceto-
vé pero. Zabráňte kontaktu s ihlou lancety.
Uistite sa, že je kryt pera úplne utesnený.

4. Nastavte hĺbku vpichu rotáciou krytu Lanceto-
vého pera. K dispozícii je celkom 5 nastavení
hĺbky vpichu.

2. Lancetu pevne držte v Lancetovom pere a od-
krútťe bezpečnostný obal lancety.
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Glukomer

Meranie Glukomerom
1. Na Obrazovke Meraní, kliknite na tlačidlo Glukomeru.

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

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.
Anonymné meranie -  meranie po ukončení 
nebude uložené na Váš pacientsky profil či do 
histórie meraní. Výsledok nie je možné zma-
zať.
História – zobrazuje všetky predcházajúce 
výsledky meraní

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.
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Glukomer

6. Pritlačte Lancetové pero ku pokožke prsta, s
obalom priliehajúcim na prst. Stlačením tla-
čidla na uvoľnenie lancety prepichnete po-
kožku prsta.

7. Priložte vyformovanú kvapku krvi ku tes-
tovaciemu prúžku. Krv bude vtiahnutá do
prúžku, skontrolujte či je vzorka na testo-
vacom 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 dovte-
dy, pokým nie je vzorka krvi pridaná na
testovací prúžok.

5. V rovnakom čase sa na obrazovke napĺňa
modrý kruh až dokým nie je do glykemic-
kého portu vsunutý testovací prúžok



Tabuľkové hodnoty glukózy:

Čas Rozsah, mg/dL Rozsah, mmol/L

Pred jedlom 70 – 130 3.9 – 7.2

1 – 2 hodiny po 
jedení <180 <10
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Glukomer

10.Po skončení sa na obrazovke zobrazí výsledok merania.
11.Odstráňte použitý testovací prúžok.

9. Moment, meranie sa procesuje. Zodpo-
vedzte otázku či pacient za posledných
12 hodín jedol.

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

Zahodiť meranie - stlačením tlačidla môže byť meranie zrušené do 10 sekúnd 
pokým nezačujete krátke pípnutie.

Zopakovať meranie – stlačením tlačidla bude meranie zopakované.

Späť – návrat do Obrazovky Meraní.

História – zobrazuje všetky predchádzajúce výsledky meraní.
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Dotazníky

Dotazníky

Na základe konkrétnych potrieb a zdravotného stavu pacienta, lekár vytvorí dotazník obsahujúci 
otázky, na ktoré bude pacient podľa zvolenej frekvencie odpovedať. Dotazníky sa zobrazia na 
obrazovke zariadenia Scase.

Žiadny Dotazník

Ak Vám nebol pridelený žiadny Dotazník 
Vašim lekárom, na obrazovke sa objaví tento 
obrázo.

Späť – návrat do Menu.

Dotazník ešte nebol otvorený ani vyplnený. Po rozkliknutí môžete upravovať, 
dokončiť alebo uložiť tento dotazník.

Dotazník bol otvorený, vyplnený ale nebol odoslaný pacientom späť lekárovi. 
Po rozkliknutí môžete svoje odpovede skotrolovať, upravovať a taktiež dotazník 
dokončiť a odoslať.

Dotazník bol pacientom zaslaný späť lekárovi. Po rozkliknutí si môžete prezrieť 
odoslaný dotazník.

Späť – návrat do Menu.

Pridelený Dotazník

Všetky pridelené dotazníky budú zobrazené na 
obrazovke zariadenia Scase.

Questionnaires

Questionnaires
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Dotazníky

Prijatie Dotazníku

1. Na základe Vášho zdravotného stavu Vám bude do Vášho zariadenia Scase poslaný Do-
tazník. Vždy keď bude Dotazník prijatý, budete upozornení signálom uvedeným nižšie.

Kliknutím budete presmerovaný na detaily prideleného Dotazníku.
 Zobrazená bude posledná navštívená obrazovka.

2. Zobazené a vysvetlené budú všetky dostupné detaily prideleného dotazníku. Dotazník mô-
žete vyplniť.

Kliknutím môžete Dotazník začať vypĺňať.

Kliknutím sa dostanete k predchádzajúcim, prideleným Dotazníkom.
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Dotazníky

Textová odpoveď: Odpoveďou je text, Váš subjektívny názor, ktorý pomôže ošetrujúcemu leká-

rovi lepšie pochopiť Váš zdravotný problém. 

Áno / Nie: Odpoveďou na otázku je Áno alebo Nie.. 
- kliknutím sa dostanete k predchádzajúcim, prideleným Dotazníkom.

- návrat na predchádzajúce zobrazené okno.

- pokračovanie na  ďalšiu otázku Dotazníka.

Jedna odpoveď: Vybratá môže byť len jedna odpoveď.

- Kliknutím sa dostanete k predchádzajúcim, prideleným Dotazníkom.

- návrat na predchádzajúce zobrazené okno.

- pokračovanie na  ďalšiu otázku Dotazníka.

- Kliknutím sa dostanete k predchádzajúcim, prideleným Dotazníkom.

- návrat na predchádzajúce zobrazené okno.
- pokračovanie na  ďalšiu otázku Dotazníka.

Viacero odpovedí: Vybratá môže byť viac ako jedna odpoveď.  
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Dotazníky

- kliknutím sa dostanete k predchádzajúcim, prideleným Dotazníkom.

- návrat na predchádzajúce zobrazené okno.

- pokračovanie na  ďalšiu otázku Dotazníka..

- kliknutím sa dostanete k predchádzajúcim, prideleným Dotazníkom.

- návrat na predchádzajúce zobrazené okno.

- odpovedzte na otázku Dotazníka.

Na písanie použite Scase klávesnicu:

4. Po zodpovedaní všetkých otázok budete upozornený a na obrazovke sa zobrazí obrázok
nižšie.

- vyplnený dotazník odošlete bez možnosti dodatočnej kontroly.

- dotazník si môžete dodatočne skontrolovať či upraviť pred samotným odoslaním lekárovi.

- potvrďte Vašu voľbu
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Scase zariadenie
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Scase zariadenie

Scase Zariadenie

1. Dotyková obrazovka

2. Odnímateľné zariadenie Pulzného oxymetra

3. LED indikátor (Pulzný oxymeter)
Modrá: Prebieha meranie
Bez farby: Pulzný oxymeter je zasunutý v zariadení
Červená: Chyba

4. Predná kamera
5. Dve diódy a senzor na meranie tepoty

Diódy signalizujú správnu pozíciu teplomera
6. Teplomer
7. Tlačidlo na vypnutie / zapnutie Scase zariadenia

Ak je Scase zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo približne 5 sekúnd, Scase 
zariadenie sa následne zapne.
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.

8. USB-C nabíjací port
9. LED Indikátor

Nabíjacia LED:
Žltá: Zariadenie sa nabíja
Červená: Batéria zariadenia je pod 10%
Zelená: Zariadenie ja nabité a stále na nabíjačke
Status LED:
Modrá: Zariadenie je zapnuté
Červená: Chyba

10. Port na vkladanie glykemických prúžkov

11. Port na vkladanie vstupu manžety

12. Zadná kamera
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Podpora

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.
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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�



Podpora
Online
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