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Scase Platforma
Úvod
Scase Platforma je prístupná cez web a je určená na zobrazovanie dôležitých informácií
meraných pomocou ScaseD01. Nasledujúci popis predstavuje všetky funkcie dostupné na
platforme Scase.

Plánované použitie
SCaseD01 je aktívny systém zdravotníckych pomôcok na prechodné používanie, určený na
monitorovanie fyziologických funkcií pre vlastnú potrebu s prípadným odborným dohľadom na
diaľku.
Hlavným medicínskym účelom zdravotníckeho systému SCaseD01 je monitorovanie
fyziologických funkcií dospelých na účely samoobslužného monitorovania alebo diagnostiky v
domácom prostredí, ako je monitorovanie hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení,
monitorovanie hladiny kyslíka v krvi a srdcovej frekvencie, monitorovanie telesnej teploty či
hladiny glukózy v periférnej krvi.
Ďalším medicínskym účelom zdravotníckeho systému SCaseD01 je využitie riadne vyškoleného
zdravotníckeho personálu v zdravotníckych zariadeniach na priame merania alebo vzdialené
monitorovanie meraní pacienta.
Zdravotnícky systém SCaseD01 obsahuje: pulzný oxymeter, infračervený teplomer,
oscilometrický tlakomer s manžetou, glukomer s jednorazovými testovacími prúžkami a softvér
na ovládanie a odosielanie údajov lekárovi na diaľku.

Všeobecné funkcie
Poznámka
Upozornenie Ak bol váš počítač odcudzený, informujte o tom zákaznícku podporu Scase s.r.o.,
ktorá deaktivuje účet, aby nedošlo k úniku citlivých údajov.
Prihlasovanie
Informácia
Navštívte webovú stránku spoločnosti Scase s.r. o. alebo kontaktujte svojho
dodávateľa. Ak sa nemôžete prihlásiť, kontaktujte podporu.
Pre prihlásenie zadajte svoje používateľské meno/e-mailovú adresu a heslo. Ak ste zabudli
svoje heslo, kliknite na odkaz „resetovať heslo“, následne Vám systém pošle e-mail s pokynmi,
ako obnoviť heslo.
Ak sa prihlasujete prvýkrát alebo obnovujete heslo, budete dvakrát požiadaní o zadanie nového
hesla, aby ste sa uistili, že ste ho zadali správne.
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