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Pár szó erről a használati utasításról NEXADIA monitor 2
1 Pár szó erről a használati utasításról

A használati útmutató (IFU) a NEXADIA monitor 2 készülék szerves részét
képezi. Ezért őrizze meg az IFU-t a termék teljes élettartamára.

Az elektronikus vagy nyomtatott formátumú IFU áttekintést nyújt a NEXADIA
monitor 2 – B. Braun Avitum AG dialízis adatkezelő felhasználói felületének
funkcióiról.

Az IFU mindig álljon a felhasználó vagy a rendszergazda rendelkezésére.

További információkat az összes rendszerelemről a vonatkozó IFU-ban talál.

Ezekben az IFU-kban található információk és adatok előzetes értesítés
nélkül megváltozhatnak.

Ezen IFU-k vagy azok részei, illetve a programok vagy azok részei semmilyen
célból nem sokszorosíthatók vagy terjeszthetők a B. Braun Avitum AG
kifejezett, írásos engedélye nélkül.

Másolatok kizárólag az arra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek
megfelelően készíthetők.

Külső felek számára terjeszteni tilos.

A hibák és módosítások jogát fenntartjuk.

1.1 Szerzői jog

Ez a dokumentum az ahhoz kapcsolódó jogokkal együtt a B. Braun Avitum
AG tulajdona.

1.2 Érvényesség

Gyártó

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Németország

Tel. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

A forgalmazó pontos címmel

Az ellátással kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül a gyártóhoz,
vagy tekintse meg a vásárlási dokumentációt.

Program neve NEXADIA monitor 2 kliensprogram, kliens, böngésző

Terméknév NEXADIA monitor 2

Programverzió SW 2.3.x
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Tájékoztatás az azonosító információk terméken való elhelyezéséről

A program indításakor egy megnyíló ablakban a termék neve és a termék CE-
jelölése látható.

A programverzió és a jogi tudnivalók bármikor megtekinthetők a programban,
a Súgó, A  névjegye menüparanccsal NEXADIA monitor 2.

1.3 Azonosítás

A jelen IFU-t a B. Braun Avitum AG készítette.

A forgalmazótól program a következő információkat tartalmazza:

A NEXADIA monitor 2 a B. Braun Avitum AG termékének neve.

Ebben az IFU-ban az alapvetően azonos termékeket nem különböztetjük meg
név szerint, és a programra röviden a Kliens elnevezéssel utalunk.

1.4 Célcsoport

Az IFU egészségügyi szakszemélyzet részére készült.

A programot kizárólag az annak megfelelő használatára kiképzett személyek
használhatják.

1.5 Figyelmeztetések, felhívások és szimbólumok

A dokumentumban 4 figyelmeztető szó szerepel: VESZÉLY,
FIGYELMEZTETÉS, VIGYÁZAT és MEGJEGYZÉS.

A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és VIGYÁZAT figyelmeztető szavak a
felhasználókra és betegekre nézve különösen veszélyes helyzetekre
vonatkoznak.

A MEGJEGYZÉS figyelmeztető szó a kármegelőzéssel közvetve vagy
közvetlenül összefüggő információkra hívja fel a figyelmet és nem a személyi
sérülésre.

A figyelmeztetés és a fejléc színe a veszély mértékére vagy szintjére ural:

VESZÉLY!

Azonnali veszélyre utal, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat,
amennyiben nem sikerül megelőzni.

FIGYELMEZTETÉS!

Lehetséges veszélyre utal, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat,
amennyiben nem sikerül megelőzni.

VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetre utal, amely csekély vagy mérsékelt sérülést okozhat,
amennyiben nem sikerül megelőzni.
8 / 82 IFU 38910539HU / Rev. 1.04.01 / 2021-11
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Pár szó erről a használati utasításról NEXADIA monitor 2
Ugyanakkor a figyelmeztetések javaslatot tesznek az adott veszélyes helyzet
elkerülése érdekében alkalmazható intézkedésekre is. Ezért a személyi
sérülés kockázatára vonatkozó figyelmeztetések felépítése a következő:

1.6 Információk és tevékenységek

Információk

Tevékenységek

1. Felsoroljuk egy tevékenységre vonatkozó utasításokat.

 Ez a szimbólum egy tevékenység eredményét jelöli.

ÉRTESÍTÉS!

Személyi sérüléssel nem összefüggő gyakorlatokat jelöl, vagyis a
kármegelőzéssel közvetve vagy közvetlenül összefüggő információ.

Fejléc és figyelmeztető szó

Itt megadjuk a veszély típusát!
Itt megadjuk a veszélyforrást, valamint a lehetséges következményeket, 
ha az intézkedéseket nem hajtják végre.
• A veszélyhelyzet megelőzésére vonatkozó utasítások.

Ez a biztonságos eljárásokra vonatkozó további hasznos információ, háttér
információ, valamint javaslat.
IFU 38910539HU / Rev. 1.04.01 / 2021-11 9 / 82
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Biztonság NEXADIA monitor 2
2 Biztonság

2.1 Rendeltetésszerű használat

Rendeltetésszerű használat, fő funkciók, alkalmazási terület

NEXADIA monitor 2A  egy szoftver, amelyet egyszerre több felhasználó több
munkaállomáson használhat. A szoftvert hemodialízisre terveztük, és a
következő funkciókat látja el:

• továbbítja a beteg kezelési paramétereit egy csatlakoztatott nefrológiai
adatbázisból a dialízis készülékre,

• automatikusan rögzíti és menti a dialízis készülék vagy külső készülék
által generált kezelési adatokat, és/vagy a felhasználó manuálisan rögzíti
azokat a munkaállomáson,

• a beteg kezelési folyamatának megjelenítése a munkaállomáson,

• a generált kezelési adatok továbbítása egy csatlakoztatott nefrológiai
adatbázisba.

NEXADIA monitor 2A  Windows platformokat használ a kliens-szerver
környezetben.

A dialízis készülékbe való adatbevitelhez opcionálisan további kezelési
értékek továbbíthatók a megfelelő dialízis készülékeken végzett kezelés előtt,
amit a felhasználónak a ottani kezelést megelőzően jóvá kell hagynia.

A rendszert orvosok, ápolószemélyzet és betegek általi használatra terveztük
(kórházon kívüli dialízis esetében), akiket betanítottak a rendszer
használatára.

A rendszer fekvőbeteg-ellátásban vagy járóbeteg-ellátásban is használható.

A rendszert képzett szerviztechnikusok, rendszergazdák vagy a
rendszerkonfigurációra betanított felhasználók telepíthetik.

FIGYELMEZTETÉS!

NEXADIA monitor 2A nem hibamentes teljesítményre vagy tartós
rendelkezésre állásra lett tervezve. Adatkommunikációs hiba esetén azonban
bármikor adatvesztésre kell számítani.

• Rendszerhiba esetén folytassa a dialízist a NEXADIA monitor 2 nélkül.
• A rendszerfunkciók helyett manuális műveleteket végezzen. Ezek a

dialízis készülék alapvető funkcióinak részét képezik.

FIGYELMEZTETÉS!

NEXADIA monitor 2A  kifejezetten nem az ápolószemélyzet távoli riasztására
szolgál dialízis-riasztások esetén. 

• A megjelenítési időkésleltetés a hálózati feltételektől függően változhat,
és ezért, bár a riasztási információk időben továbbíthatók és
megjeleníthetők, ez csak dokumentációs célokra történik.

• Ügyeljen arra, hogy a dialízis-riasztásokat és -figyelmeztetéseket mindig
közvetlenül nyugtázza a dialízis készüléken.
IFU 38910539HU / Rev. 1.04.01 / 2021-11 13 / 82
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NEXADIA monitor 2 Általános biztonsági tanács
2.2 Általános biztonsági tanács

2.3 Tájékoztatás a felelős szervezet számára

2.3.1 Megfelelőség

A program jogi értelemben vett orvosi készülék.

A gyártó megfelelőségi tanúsítványt bocsát ki az orvostechnikai eszközökről
szóló 93/42/EGK számú irányelv követelményei szerint.

2.3.2 Felhasználóval szembeni követelmények

Felhasználói korlátozások és tudnivalók a képzettségről

A program használatához a felhasználónak oktatásban kell részesülnie, és
azt csak a dialízis területén megfelelő műszaki tudással rendelkezők
használhatják (orvosok, egészségügyi dolgozók).

A felhasználói csoport a hozzáférés kontrollálásával és a felhasználói
bejelentkezéssel korlátozható.

FIGYELMEZTETÉS!

A kezeléssel kapcsolatos adatok dialízis készülékre való továbbításához a
felhasználó gondosan és felelősségteljesen járjon el! Hangsúlyozzuk, hogy
minden kezelési adatot a felhasználónak mindig ellenőriznie kell az eredeti
előírás szerint (papír alapon, orvos által aláírva), mielőtt azt kezelésre
elfogadja!

• Mindig gondoskodjon arról, hogy az adatokat helyesen vigye be, és
azokat a megfelelő beteghez és dialízis munkafolyamathoz rendelje
hozzá! Ezenkívül ellenőrizze az egyéb forrásokból származó (szoftver
által kiszámított, a csatlakoztatott készülékeken keresztül továbbított,
külső rendszerekből importált) adatokat ezen kritériumok szerint.

• A gyártó nem vállal garanciát a helytelenül alkalmazott vagy értelmezett
adatokért. Ez különösen a rendszer által elvégzett, további terápiás vagy
diagnosztikai célokra használt számításokra igaz. Példa: A rendszer által
számított Kt/V-becslés a rögzített adatok alapján.

• Előfordulhat, hogy az aktuális monitorozó rendszer nem képes elvégezni
a dialízis kezelések monitorozását a dialízis készülék riasztásainak
időben való észlelése tekintetében. Minden esetben gondoskodjon róla,
hogy a dialízis készülék akusztikus és optikai riasztásait a
kezelőszemélyzet időben észlelje.

• A felhasználó köteles a megfelelő alternatív eljárásokkal (pl.
laboratóriumi vizsgálatokkal, sönt vizsgálattal) ellenőrizni és
megerősíteni, hogy a rendszer által kiszámított adatok helyesek-e.
Azokat csak ezt követően használhatja további diagnosztikai és terápiás
célra. Ez különösen a Kt/V dialízis hatékonysága kiszámításának,
valamint az UF és a súlyértékek rendszeren keresztüli kiszámításának
szempontjából fontos, amelyeket a megfelelő laboratóriumi mérésekkel
kell igazolni. A felhasználónak itt is ellenőriznie kell a számítási
eredmények helyességét.

A felhasználói bejelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalókért lásd 3.2
Felhasználói bejelentkezés (20).
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Biztonság NEXADIA monitor 2
2.3.3 Üzembe helyezés előtti gyártó általi kiképzés

B. Braun Avitum AG különböző oktatási programokat kínál, amelyek tartalma
a konkrét célközönségtől függ (a tartalom rövid bejelentési idővel változhat).

A NEXADIA monitor 2 termékkel kapcsolatos információkért forduljon a
forgalmazóhoz.

2.4 Támogató dokumentáció, hivatkozás más 
vonatkozó dokumentumra

A kliens alkalmazás használati utasítása a NEXADIA monitor 2 számára
elektronikusan és nyomtatott formában is rendelkezésre áll. 

Az elektronikus formátumú használati utasítás (PDF-dokumentum) a
NEXADIA monitor 2 telepítő adathordozójának része. 

A dokumentumokat a NEXADIA monitor 2 kliensprogramjából lehet előhívni a
Súgó, Felhasználói kézikönyv menüparanccsal. 

Nyomtatott változatot a gyártó kérésre rendelkezésre bocsát.

A külső adatbázis és az egyes elemek telepítésével és konfigurálásával
kapcsolatos műszaki kézikönyvek rendelkezésre állnak.

2.5 Garancia és felelősség

A programhibákat, amelyek akadályozzák vagy korlátozzák a program
specifikációk szerinti használatát, a lehető leghamarabb elhárítjuk, például
szoftverfrissítéseken keresztül. Ezeket e-mailben elküldjük vagy letölthetők.

A jótálláson és a programfrissítési megállapodásokon felüli igények a
forgalmazóval való megállapodás tárgyát képezik.
IFU 38910539HU / Rev. 1.04.01 / 2021-11 15 / 82
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Termék ismertetés NEXADIA monitor 2
3 Termék ismertetés

3.1 Rövid leírás

A kliens alkalmazás a NEXADIA monitor 2 felhasználói felülete, és biztosítja
az adatkezelést a dialízis során.

A dialízis kezelés közben kijelzi a kezeléssel kapcsolatos adatokat.

Ezek a felhasználó által manuálisan bevihetők vagy módosíthatók.

Ún. „Thin Client”-ként a program csak az adatok kijelzésére és bevitelére
szolgáló felület. A programban vagy a munkahelyen csak minimális
adatfeldolgozás történik (az internetböngésző technológiához hasonló).

A program a TCP/IP protokollon keresztül kommunikál a monitoring
szerverprogrammal.

FIGYELMEZTETÉS!

Kockázat a betegekre nézve helytelen kezelési paraméterek bevitele miatt!

• Ügyeljen arra, hogy a bevitt paraméterek a kezelt betegre vonatkozzanak
(lásd még Súgó, A  névjegyeNEXADIA monitor 2).
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Teljesítményadatok

NEXADIA monitor 2A lehetővé teszi sok folyamatlépés automatizálását a napi
dialízis során:

• A beteg egyéni kezelési előírásának továbbítása a dialízis adatbázisból a
kezelés megkezdése előtt,

• A beteg testsúlyának továbbítása a mérlegről a rendszerbe,

• A szükséges napi aktuális ultrafiltrációs paraméterek kiszámítása,

• Figyelmeztetés helytelen vagy nem tolerálható számítási eredmények
esetén (elfogadhatósági ellenőrzések),

• Az előírt kezelési értékek továbbítása a dialízis készülékre,

• A dialízis készülék beállított értékeinek és tényértékeinek online
észlelése dokumentációhoz (riasztások, beállítások, leolvasott értékek,
életjelek stb.),

• Az összes folyamatban lévő kezelés áttekintése, és alapvető
tulajdonságaik megjelenítése (előrehaladás, dialízis készülék állapota,
riasztási státusz stb.),

• Dialízis protokollok készítése papíralapú dokumentációhoz,

• Kezelési eredményadatok továbbítása nyilvántartó rendszerbe és/vagy
külső információs rendszerre,

• Paraméterek meghatározása/származtatása a dialízis hatékonyságához
(a megfelelő időben történő beavatkozáshoz a kezelés közben, illetve a
kezelés végső értékeléséhez),

• Adatarchiválás és hosszú távú értékelés a másodlagos értékelések
származtatásához (sönt minősége, dialízis hatékonysága stb.),

• Adatgyűjtés más orvosi eszközökről online vagy kézi bevitellel (pl.
vérgáz-elemzés, vérnyomás külső monitor, laboratóriumi
mérőműszerek).

3.2 Felhasználói bejelentkezés

A beállítástól függően lehet, hogy a program használata előtt be kell
jelentkeznie felhasználónevével és saját jelszavával.

A hozzárendelt jogosultságok szerinti használat csak sikeres bejelentkezést
követően lehetséges.

Sikertelen bejelentkezést követően piros figyelmeztető háromszög látható. A
háromszögön kívül további információ kérhető úgy, hogy a kurzort arra
helyezi.

Ha elfelejtette jelszavát, visszaállíthatja azt a Felhasználó-kezelő funkcióval.

Jelszó módosítása (aktív könyvtárra történt csatlakozás esetén nem 
lehetséges)

1. A bejelentkezési párbeszédablakban válassza ki a felhasználót.

2. Kattintson a Jelszó módosítása hivatkozásra.

3. Az Új jelszó fülön adja meg az aktuális jelszót a jelszó beállításoknak
megfelelően.

4. Adja meg az új jelszót még egyszer.
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5. A mentéshez nyomja meg az OK gombot.

 A jelszó helyettesítő karakterekkel megjelenik.

PIN módosítása

1. Válassza ki a PIN módosítása lehetőséget.

2. Az Új PIN fülön adja meg az aktuális jelszót az Aktuális jelszó mezőben.

3. Adja meg az új PIN-kódot az Új PIN mezőben.

4. Adja meg újra az új PIN-kódot a PIN újra mezőben.

5. Mentsen az OK gombbal.

Sikeres bejelentkezést követően a felhasználó neve a képernyő jobb alsó
sarkában jelenik meg.

A bejelentkezési folyamat bármikor újraindítható a zár szimbólumra kattintva a
Fájl, Kijelentkezés részben. 

Biztonsági szintek

A felhasználók hozzáférési lehetőségei a NEXADIA monitor 2 rendszerhez a
szerveroldalon vannak konfigurálva.

Ha az új jelszó nem felel meg a jelszó beállításoknak, egy üzenet jelenik meg,
amely egy másik jelszó megadását kéri.

A változás csak azután lép életbe, miután a dialízis készülék újraindult és
kiválasztotta a kezelést.

A biztonsági szint beállításával kapcsolatos részletekért tanulmányozza a
vonatkozó szerverkézikönyvet.

Leírás 2. szint 1. szint 0. szint

A  indításakor bejelentkezés 
felhasználónevével és jelszavával 
NEXADIA monitor 2

Igen Igen Nem

Változtatáskor a felhasználónevet 
és a jelszót meg kell adni

Igen Nem Nem

A bejelentkezett felhasználó neve 
látható a láblécben

Igen Igen Nem

Felhasználói engedélyek a 
felhasználó-kezelő szerint

Igen Igen Nem

A Kijelentkezés menü elérhető Igen Igen Nem

A felhasználó módosítása 
szükséges (Fájl, Kijelentkezés 
segítségével vagy a láblécen lévő 
zár szimbólumra kattintva), ha az 
engedély nem megfelelő a 
tevékenységhez

Nem Igen Nem
IFU 38910539HU / Rev. 1.04.01 / 2021-11 21 / 82



3

NEXADIA monitor 2 Fő képernyő
3.3 Fő képernyő

A program teljesen munkafolyamat-orientált, ennélfogva minden adat
hierarchikus sorrendbe van rendezve a betegek és munkafolyamataik szerint.

1. Indítsa el a programot.

 Megnyílik a fő képernyő, amelyen a munkafolyamat áttekintése
látható.

 A megjelenés a jelen IFU-ban szereplő konfigurációktól függ.

A munkafolyamat áttekintésének felső szélén a program használatának
menüje található.

Az aktuálisan kiválasztott munkafolyamatok áttekintése az ablak közepén
látható.

A képernyő alsó sávjának állapotsorán a szerverre való kapcsolódás állapota
és további rendszerinformációk láthatók.

A felhasználói fiók bejelentkezve 
marad a kézi vagy automatikus 
kijelentkezésig

Nem Igen Nem

Minden művelet naplózása 
felhasználónként

Igen Igen Nem

Az Extrák, Beállítások, Auto 
kijelentkezés ideje [perc] menü 
elérhető

Igen Igen Nem

Leírás 2. szint 1. szint 0. szint

További információkat a Felhasználó-kezelő funkcióról az ehhez kapcsolódó
kézikönyv tartalmaz.

Ábra 3-1 Fő képernyő
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3.4 Menüfunkciók

3.4.1 Fájl

Ez a menü gyors hozzáférést nyújt a fő programfunkciókhoz.

Kapcsolódás a szerverhez

1. Válassza ki a Fájl, Kapcsolódás a szerverre lehetőséget.

2. Adja meg az IP-címet vagy a szerver hálózati nevét.

3. Szükség esetén adjon meg egy másik portot.

4. Nyugtázza az OK gombbal.

 Létrejön a kapcsolat a szerverrel.

 Új bejegyzést hoz létre a legutóbbi szerverek listájában.

Legutóbbi szerverek

1. Válassza ki a Fájl, Legutóbbi szerverek lehetőséget.

 A szerverre való utolsó sikeres kapcsolódást jeleníti meg.

2. Válassza ki a bevitelt.

 Az alkalmazás kapcsolódik erre a szerverre.

1. Válassza ki a Fájl, Legutóbbi szerverek, Lista törlése lehetőséget.

 Minden bevitel törlődik a szerverlistáról.

 Az alkalmazás újraindításakor újra meg kell adni a szerveradatokat.

Betegkártya programozása

Előfeltételek

• Telepítse a megfelelő szoftvert és vezérlőprogramokat a
kártyaprogramozóhoz (a telepítőcsomag tartalmazza).

• Adja meg az iSYCardPrommer.exe fájlhoz vezető útvonalat (lásd Extrák,
Beállítások, Betegkártya-programozó fájlnév).

1. Válassza ki a Fájl, Betegkártya lehetőséget.

2. Helyezze be a megfelelő betegkártyát a kártyaprogramozóba.

 A betegkártya programozható.

A további információkért forduljon a gyártóhoz.
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3. Az Extrák, Beállítások alatt válassza ki a megfelelő kártyaolvasót és a
megfelelő betegkártyát.

4. Ellenőrizze az adatok helyességét, majd nyugtázza az OK gombbal.

5. Válassza ki a beteget a listáról, és kattintson a Program gombra.

Ábra 3-2  Betegkártya behelyezése

Ábra 3-3 Kártyaolvasó kiválasztása
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A művelet sikeres végrehajtását követően a szóban forgó párbeszédablakban
a beteg neve, születési dátuma és azonosítója jelenik meg ellenőrzésre.

Felhasználó kijelentkezése

1. Válassza ki a Fájl, Kijelentkezés lehetőséget.

 Az aktuális felhasználó kijelentkezik, majd egy párbeszédablak
jelenik meg.

2. Válassza ki a Bejelentkezés lehetőséget.

3. Adja meg a bejelentkezési adatokat az ismételt bejelentkezéshez, vagy
jelentkezzen be másik felhasználóként.

4. Válassza ki a Kilépés lehetőséget. 

 Az alkalmazás bezáródik.

Kilépés

1. Válassza ki a Fájl, Kilépés lehetőséget, vagy kattintson a jobb felső
sarokban lévő X-re.

 Kilépett az alkalmazásból. 

FIGYELMEZTETÉS!

A betegre nézve kockázatot jelent, ha helytelen betegkártyát választ, és a
kezelés téves paraméterekkel történik!

• Programozás előtt ellenőrizze, hogy a megfelelő beteget választotta-e ki.
• Ha helytelen betegkártya miatt nem megfelelő kezelést alkalmaz, az

súlyos komplikációkhoz vagy akár halálhoz vezethet.

Ezt követően ez az azonosító hozzá rendelésre kerül az adott dialízis
készüléken kezelt beteghez.

A félreértések elkerülésére javasoljuk, hogy írja rá a beteg nevét a kártyára.

FIGYELMEZTETÉS!

A betegkártya helytelen vagy hibás címkézése kockázatot jelent a beteg
számára!

• Betegkártya programozásakor ellenőrizze, hogy a kártya a megfelelő
adatokat tartalmazza-e.

• Ha helytelen betegkártya miatt nem megfelelő kezelést alkalmaz, az
súlyos komplikációkhoz vagy akár halálhoz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!

A betegre nézve kockázatot jelent, ha helytelen betegkártyát választ, és a
kezelés téves paraméterekkel történik!

• Miután behelyezte a betegkártyát a dialízis készülékbe, és mielőtt
elindítaná a kezelést, ellenőrizze, hogy a megjelenő információk (beteg
neve) a kezelt beteghez tartoznak-e.

• Ha helytelen betegkártya miatt nem megfelelő kezelést alkalmaz, az
súlyos komplikációkhoz vagy akár halálhoz vezethet.
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3.4.2 Nézet

Frissítés F5

Az adatok a háttérben automatikusan folyamatosan szinkronizálásra kerülnek
a szerver és a kliens alkalmazás között. Mindazonáltal kivételes
helyzetekben, például hálózati problémák után, vagy a szerver
újraindításának szükségességekor előfordulhat, hogy meg kell ismételni az
adatok szinkronizálását.

1. Válassza ki a Nézet, Frissítés F5 lehetőséget, vagy nyomja meg az F5
gombot.

 A belső memória teljesen kiürül, és a meghatározott állapotban
újratöltődik.

Képernyő elrendezése

Az áttekintés képernyő és ezáltal a kliens alkalmazás képernyő elrendezése
több oszlopot tartalmaz, amelyek csoportosíthatók, eltávolíthatók,
hozzáadhatók, vagy sorrendjük megváltoztatható. 

Általánosságban véve a konkrét munkaállomás elrendezésének beállítása
mentésre és behívásra kerül a kliens alkalmazás újraindításakor.

Keresőpanel Ctrl+F megjelenítése

Konkrét információ kereséséhez használja a keresőfunkciót.

1. Válassza ki a Nézet, Képernyő-elrendezés, Keresőpanel megjelenítése
lehetőséget vagy a Ctrl+F parancsot.

 Megjelenik a kereső mező.

2. Adja meg a keresési kritériumokat a következő táblázat szerint.

A nyitott ablakok frissítése nem automatikus. Ezenkívül annak az utolsó
adatlekérdezésnek az adatait is megjelenítik, amikor az ablak nyitva volt, vagy
utoljára mentették.

Keresési 
kritériumok Leírás

Müller Minden oszlopban rákeres a „Müller” karakterláncot 
tartalmazó bejegyzésekre. Itt a kifejezés egy részére is 
rákereshet.

Müller Mayer 
Wilhelm

Minden oszlopban rákeres a „Müller VAGY a „Mayer” 
VAGY a „Wilhelm” karakterláncot tartalmazó 
bejegyzésekre.

„HD párbeszéd” Minden oszlopban rákeres a „HD párbeszéd” 
karakterláncot tartalmazó bejegyzésekre.

09.11.1956 
+„Richard 
Fischer"

Minden oszlopban rákeres a „09.11.1956” ÉS a 
„Richard Fischer” karakterláncot tartalmazó 
bejegyzésekre.
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3. Kattintson a Keresés lehetőségre.

 A keresés bekapcsol, a keresési eredmények sárgával vannak
kiemelve.

4. Kattintson a Törlés lehetőségre, vagy nyomja meg az ESC gombot.

 Az összes karaktert eltávolítja a kereső mezőből.

5. Kattintson a kereső mező melletti nyíl gombra.

 Megjelennek a keresési előzmények.

Elrendezés módosításainak engedélyezése

1. Kattintson a Nézet, Képernyő-elrendezés, Elrendezés módosításának
engedélyezése lehetőségre.

 Aktiválódik az Elrendezés módosításának engedélyezése.

 Az elrendezés beállításai konfigurálhatók.

Ezek a következők:

• Oszlopok és sávok hozzáadása és eltávolítása (lásd Oszlopok és sávok
hozzáadása és eltávolítása).

• Oszlopszűrő konfigurálása.

• Csoportosítás konfigurálása.

Oszlopszűrő konfigurálása

1. Helyezze a kurzort az oszlop fejléce fölé.

 Az oszlop fejlécében jobb oldalon, a címsorhoz közel van egy kis
szűrő ikon (a szűrhető oszlopoknál).

2. Kattintson a szűrő ikonra.

 Megjelennek a szűrési kritériumok.

3. Válassza ki a szűrési kritériumokat. 

 Aktiválás után csak a kiválasztott kritériumok láthatók.

 A szűrő ikon a bal alsó láblécen látható, alatta a Nézet szűrve
szöveggel.

 Az oszlop fejlécében lévő szűrő ikon kék színűre változik.

4. Távolítsa el a pipákat a szűrő elöl.

 Ismét a teljes munkafolyamat áttekintése látható.

„Cél UF”:1200 A „Cél UF” oszlopban rákeres az „1200” karakterláncot 
tartalmazó bejegyzésekre.

„Dialízis 
készülék”:Párbe
széd

A „Dialízis készülék” oszlopban rákeres az 
„Párbeszéd” karakterláncot tartalmazó bejegyzésekre.

Keresési 
kritériumok Leírás

A keresés csak az aktuálisan látható információk esetében működik a
munkafolyamat áttekintésében.
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5. Másik szűrő választásához kattintson a le nyílra.

6. Bevitel törléséhez mozgassa a kurzort egy elemre, és kattintson a piros
körben lévő fehér keresztre.

Elrendezések kezelése

Ezen funkcióval egy előzőleg mentett elrendezés tölthető be az aktuális
munkaállomásra.

1. Kattintson az Elrendezések kezelése lehetőségre.

2. Válasszon a listából egy korábban mentett elrendezést.

3. Kattintson a Beállítások betöltése lehetőségre, és a tájékoztató
párbeszédablakban válassza az Igen lehetőséget.

 Megnyílik az elrendezések menü.

Beállítások mentése

1. Válassza az Elrendezés módosítása lehetőséget.

2. Kattintson a Beállítások mentése lehetőségre, és adja meg a nevet.

 Az elrendezés beállításai mentésre kerültek. Láthatók a
munkaállomásokon, és betölthetők más munkaállomásokról.

 Az új elrendezés hozzáadódik az elérhető elrendezések listájához.

Beállítások betöltése

1. Válassza ki a kívánt elrendezést.

2. Kattintson a Beállítások betöltése lehetőségre.

 Az aktuális elrendezés beállításai felülíródnak a kiválasztott
elrendezés-beállításokkal.

Beállítások törlése

1. Jelölje ki a kívánt elrendezést.

2. Kattintson a Beállítások törlése lehetőségre.

3. Nyugtázza az Igen gombbal.

 Az elrendezés törlődik.

 Ha az elrendezés már be van töltve egy másik munkaállomásra, az
érvényes marad.

Alapbeállítások visszaállítása

1. Kattintson az Alapbeállítások visszaállítása lehetőségre.

2. Minden módosítás elvetésre kerül, és a gyári elrendezés visszaáll.

Nyelv

A kliens alkalmazásban több programnyelv, dátum- és számformátum közül
választhat. 

1. A rendszernyelv módosításához kattintson a Nézet, Nyelv lehetőségre.

2. Válassza ki a kívánt nyelvet (országot). 

A hiányzó nyelvi csomagokat a gyártó biztosíthatja.

Ezen művelet elvégzése után kapcsolja ki a menüt a további hozzáférés
megelőzése érdekében. 
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Az alkalmazás első indításakor nem a kívánt nyelv, hanem az (Operációs
rendszerrel azonos) lehetőség kerül előzetesen kiválasztásra.

Ez a lehetőség csak akkor működik, ha az adott nyelv elérhető az
alkalmazásban. Különben az alapértelmezett nyelv (angol) használatos.

A módosítás érvénybe léptetéséhez indítsa újra az alkalmazást.

3.4.3 Munkafolyamat

Rendszerint automatikusan elindul egy munkafolyamat, amikor a betegkártyát
a csatlakoztatott készülékbe (pl. mérlegbe) helyezi. Ha bármilyen okból
kifolyólag manuálisan kell elindítani egy új munkafolyamatot, az a következő
menün keresztül lehetséges.

Az aktív munkafolyamatok alapértelmezetten az áttekintés képernyőn
jelennek meg. A munkafolyamatok frissítése automatikus. Ebben a menü
tételben több munkafolyamat-beállítás elérhető.

A menübe úgy is beléphet, hogy a munkafolyamat áttekintésére kattint a jobb
egérgombbal.

Munkafolyamatok indítása Ctrl+N

Előfeltételek

• Nincs aktív munkafolyamat ennél a betegnél, vagy

• már van aktív munkafolyamat, de nem történt adatbevitel ehhez a
beteghez egy bizonyos ideje.

1. Helyezze be a betegkártyát a csatlakoztatott orvosi eszközbe.

 A rendszer automatikusan egy új munkafolyamatot hoz létre.

 Az előre beállított adatok automatikusan importálásra kerülnek egy
külső adatbázisból a munkafolyamathoz (előírás, készülék
beállításai, gyógyszer stb.).

vagy

Előfeltételek

• Nincs aktív munkafolyamat ennél a betegnél.

1. Kattintson, a Munkafolyamat, Munkafolyamatok indítása gombokra.

 Új munkafolyamat manuálisan létrehozva.

 Az előre beállított adatok automatikusan importálásra kerülnek egy
külső adatbázisból a munkafolyamathoz (előírás, készülék
beállításai, gyógyszer stb.)

2. Válassza ki a megfelelő betege(ke)t a listáról. 

3. A beteglista szűréséhez használja a táblázat feletti keresőmezőt. Például:

Keresett 
szöveg

Jelentés

„Mayer” Keressen ilyen nevű személyt.

„ma” Keressen azon személyekre, akik neve „Ma” 
szótaggal kezdődik vagy akik neve tartalmazza 
ezeket a betűket.
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4. Az aktuális oszlop fejlécére kattintva az oszlop rendeződik, hogy lehetővé
tegye a keresést.

5. Kattintson a betegnevekre, és ezzel egy időben nyomja meg a Shift
gombot (egyszerre több elem kiválasztása) vagy a Ctrl gombot
(egyenkénti kiválasztás).

 Egyszerre több beteg lesz kijelölve.

6. Nyugtázza az OK gombbal.

 A megfelelő munkafolyamatok létrehozásra kerülnek, majd láthatóvá
válnak a munkafolyamatok áttekintésében.

 Automatikusan megadásra kerül az idő, amikor a munkafolyamat
indul.

A megerősítést követően a művelet előrehaladása nyomon követhető a
láblécen látható állapotjelzőn. További műveletek addig nem kezdhetők el,
amíg ez be nem fejeződött.

Munkafolyamat bezárása Ctrl+Q

1. Válassza ki a Munkafolyamatok bezárása lehetőséget (rendszerint egy
munkafolyamat befejezése után).

2. Válassza ki a kívánt munkafolyamatot.

 A bezárandó munkafolyamat(ok) kiválasztása a Munkafolyamatok
indítása leírásához hasonlóan történik.

3. Nyugtázza az OK gombbal.

 Az adatok teljessége ellenőrzése kerül. Amennyiben az adatok
hiányosak, figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A rendszer megakadályozza a munkafolyamatok (véletlenszerű) bezárását
addig, amíg meg nem kapja az adatokat. Ellenőrzésre kerül, hogy az utolsó
adatbevitel ideje óta eltelt-e legalább 3 perc (ez konfigurálható). Ha nem, a
rendszer megakadályozza a munkafolyamat bezárását. Próbálja meg bezárni
a munkafolyamatot néhány perc múlva.

FIGYELMEZTETÉS!

A betegre nézve kockázatot jelent, ha helytelen betegkártyát választ, és/vagy
a kezelés téves paraméterekkel történik!

• A beteg munkafolyamatának manuális indítása után, a kezelés
megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a megadott információk (név és
születési dátum) egyezik-e a kezelt beteg adataival.

• Ha helytelen betegkártya miatt nem megfelelő kezelést alkalmaz, az
súlyos komplikációkhoz vagy akár halálhoz vezethet.

A munkafolyamat indításával kapcsolatos további információk az Alapadatok
ablakban szerepelnek.

A munkafolyamat lezárása azt jelenti, hogy a munkafolyamat lezárását jelző
időbélyeg nyilvántartásba kerül, a munkafolyamat pedig nem jelenik meg
többé az aktív munkafolyamatok listájában. Ezen adatok a külső adatbázisba
kerülnek.

A munkafolyamatok, valamint az adatbevitel- és lekérés kijelzése bármikor
lehetséges (lásd Lezárt munkafolyamatok betöltése).
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Egy párbeszédablakban a bezárandó munkafolyamatok és a rendszer
kapcsolódó állapotüzenetei láthatók. Ellenőrizze, hogy az összes kiválasztott
munkafolyamat lezárásra került-e, és az adatok exportálása sikeres-e. A
rendszerhasználattól függően ez a folyamat néhány másodpercig eltarthat. 

A bal alsó részben látható állapotjelző és az egyes oszlopokban látható
szimbólumok a folyamat előrehaladását mutatják. Ha ez a művelet nem
végezhető el (pl. a host-rendszer válaszának hiányában), az ablak a Mégse
gombbal bezárható. 

A hibaelhárítás megkönnyítésére az ablak tartalma a Nyomtatás gomb
megnyomásával nyomtatható és megmutatható a rendszergazdának.

Munkafolyamatok törlése Ctrl+Delete

1. Válassza a Munkafolyamatok törlése gombot.

2. Válassza ki a kívánt munkafolyamatot.

 Törölhetők a teszt célra készített munkafolyamatok vagy azok,
amelyek nem tartalmaznak egészségügyi felhasználói adatokat.

 A törlendő munkafolyamat(ok) kiválasztása a Munkafolyamatok
indítása leírásához hasonlóan történik.

3. Az összes munkafolyamat törléséhez nyugtázza a párbeszédablakot.

 Ha a törlendő munkafolyamat aktív adatbevitelt tartalmaz, megjelenik
egy üzenet. 

 Próbálja meg törölni a munkafolyamatot néhány perc múlva.

Ha egyszerre több munkafolyamatot próbál meg törölni, csak egy értesítést
fog kapni.

A megerősítést követően a művelet előrehaladása nyomon követhető a
láblécen látható állapotjelzőn. További műveletek addig nem kezdhetők el,
amíg ez be nem fejeződött.

Munkafolyamat adatok nyomtatása Ctrl+P

A dialízis protokoll nyomtatott változatának létrehozásához egy
munkafolyamat összes adata nyomtatható. A kliens alkalmazás e célra a
Crystal Reports funkciót használja.

E funkció előfeltétele, hogy a nyomtatott jelentés sablonhoz vezető útvonal
megfelelően be legyen állítva (lásd Extrák, Beállítások, Monitoring jelentés fájl
útvonal), továbbá, hogy a konkrét Crystal Reports elemek telepítve legyenek.

Miután befejeződött a dialízis kezelés, és az értékeket a dialízis készülék
elküldte, nyomtatási előnézet kérhető és a nyomtatás megkezdhető.

1. Válassza ki a Munkafolyamat adatok nyomtatása lehetőséget.

 Megnyílik a nyomtatási előnézet.

Csak akkor válassza a Munkafolyamatok törlése lehetőséget, ha biztos
benne, hogy a kiválasztott adatok valóban törölhetők.

Törlést követően az adatok nem állíthatók helyre!
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Az ablakban az ikonok segítségével többféle műveletet végezhet a protokollal
kapcsolatban (balról jobbra):

• Protokoll exportálása,

• Protokoll nyomtatása,

• Nézet frissítése,

• Protokoll másolása.

Lezárt munkafolyamatok betöltése Ctrl+L

1. Válassza ki a Lezárt munkafolyamatok betöltése lehetőséget.

 Megjelennek a lezárt (inaktív) munkafolyamatok.

 Betöltés után az adat-inaktív munkafolyamatok bármikor
módosíthatók. 

 Az információk ezt követően dokumentálhatók vagy javíthatók. 

2. Kattintson a Betöltés csak kiválasztott betegeknél lehetőségre; 

 Az egyes betegek kiválaszthatók.

3. A munkafolyamat kiválasztásához válassza ki a betegek neveit.

4. Több munkafolyamat kiválasztásához nyomja meg a Ctrl gombot a
kiválasztás közben.

 A betöltendő munkafolyamat(ok) kiválasztása a Munkafolyamatok
indítása leírásához hasonlóan történik.

A dátummezőkben megadható az időkeret, amelyben a munkafolyamat(ok)
elkezdődtek. 

1. Adjon meg egy dátumot, vagy kattintson a nyílra a dátummezőben a
dátum kiválasztásához. 

 Ez a funkció az F4 gomb megnyomásával is indítható.

2. A megadott kritériumok nyugtázásához kattintson az Alkalmaz gombra.

A megerősítést követően a művelet előrehaladása nyomon követhető a
láblécen látható állapotjelzőn. További műveletek addig nem kezdhetők el,
amíg ez be nem fejeződött.

Adatcsere

Opcionálisan a NEXADIA monitor 2 külső adatbázissal is képes az
adatcserére. Háromféle adatcsere-műveletet különböztetünk meg:

• Referencialisták importálása (beteglisták, dializátor listák, igény szerinti
gyógyszerek, laboratóriumi paraméterek stb.),

• Előre beállított munkafolyamat adatok importálása (betegspecifikus diéta,
előírt gyógyszerek stb.),

• Gyűjtött kezelési adatok exportálása külső adatbázisba.

Általában mind a 3 adatcsere-művelet automatikusan megy végbe.

Mindazonáltal előfordulhat, hogy bizonyos műveletek adatcseréjét
manuálisan kell indítani.

A munkafolyamat adatok nyomtatásával kapcsolatos további információkért
forduljon a rendszergazdához.
32 / 82 IFU 38910539HU / Rev. 1.04.01 / 2021-11



3

Termék ismertetés NEXADIA monitor 2
Referencialista adatok importálása Ctrl+B

Ha új beteg- vagy listabeviteleket (pl. dialízis készülékek, igény szerinti
gyógyszerek, fogyóeszközök stb.) hoz létre a külső adatbázisban, a
Referencialista adatok importálása funkcióval adatszinkronizálást indíthat,
amely észrevétlenül, a háttérben fut. 

Így új bevitelek válnak elérhetővé a NEXADIA monitor 2 rendszeren. Az
adatcsere állapota és előzményei a Munkafolyamat, Adatcsere, Adatcsere
megjelenítése menün keresztül bármikor elérhetők (információ az első,
Referencialista adatátvitel fülön).

Munkafolyamat adatok importálása Ctrl+I

Egy munkafolyamat indításakor a munkafolyamattal kapcsolatos, előre
beállított adatok automatikusan importálásra kerülnek a külső adatbázisból.

Azon adatok, amelyek biztonsági okok miatt nem módosíthatók a monitoring
rendszerben (pl. dialízis készülék értékei), a külső adatbázison keresztül
módosíthatók.

A Munkafolyamat adatok importálása segítségével az adatok újbóli betöltése
megkezdődik.

Az adatimportálás folyamatának előrehaladása és a kapcsolódó állapot a
Munkafolyamatok, Adatcsere, Adatcsere megjelenítése menüpont
segítségével követhető (információ a második, Munkafolyamat adatok
továbbítása fülön).

Munkafolyamat adatok exportálása Ctrl+E

Aktív munkafolyamat lezárásakor az adatok automatikusan a külső
adatbázisba kerülnek. Ha ezt követően módosítja a külső adatbázisba
továbbítandó adatokat, válassza a Munkafolyamat adatok exportálása
funkciót.

Adatcsere megjelenítése

A Referencialista adatátvitel fülön olyan információkat talál, amelyeket a
referencialista importálása (Adatcsere, Referencialista adatok importálása)
során cseréltek.

A Munkafolyamat adatok átvitele fülön munkafolyamat-specifikus
információkat talál (lásd még Adatátvitel, Munkafolyamat adatok importálása).

3.4.4 Extrák

Beállítások

Általános opciók, Szerver időtúllépési idő

Ez meghatározza a szerver időtúllépésének időtartamát hosszabb
tranzakciók ideje alatt.

Általános opciók, Az alkalmazás több példánya indításának megengedése

Az alkalmazás több példányának indítását engedi meg ugyanazon a
munkaállomáson.

Ezzel a művelettel a monitoring rendszerben már elvégzett adatmódosítások
felülírhatók!

Ezzel a művelettel a külső adatbázisban már elvégzett adatmódosítások
felülírhatók!
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Kijelző-beállítások, Csoport panel megjelenítése

Ezek a funkciók optimálissá teszik a munkafolyamat áttekintés felépítését,
hogy hamarabb megtalálhassa az információkat.

1. Válassza, hogy Igaz.

 A csoport panel az alkalmazás felső részében látható.

2. Válassza, hogy Hamis. 

 A csoport panel el van rejtve.

3. Az oszlopok csoportosítása a csoport panelre való áthúzással vagy

4. az oszlop fejlécére jobb egérgombbal való kattintással és a Csoportosítás
ezen oszlop szerint elem kiválasztásával történhet.

Járjon el így minden olyan oszlopnál, amely szerint csoportosítani szeretne.

Ha osztály vagy terem szerint kíván csoportosítani, húzza mindkét oszlopot a
bal egérgombbal a csoport panelre.

Az adott bevitel mögött zárójelben további információk láthatók, amelyek a
felsorolt bevitelek számát jelzik.

Ha már nincs szükség a csoportosítás funkcióra, módosítsa az Extrák,
Beállítások részben a Csoportosítás ezen oszlop szerint megjelenítése
bejegyzést arra, hogy Hamis.

Ha a csoportosítás aktív, amikor ismét elrejti a csoport panelt, figyelmeztetést
kap, valamint megtarthatja vagy visszaállíthatja a csoportosítást.

Útvonalak, Monitoring jelentés fájl útvonal

Itt megadhatja az útvonalat a jelentés sablon nyomtatásához. Ezen *.RPT-fájl
alapján egy jelentés készül, amikor a Munkafolyamatok, Munkafolyamat
adatok nyomtatása funkciót használja. A Crystal Reports részben ez a sablon
testreszabható.

Ábra 3-4 Csoportosítás osztály és terem szerint, a felsorolt bevitelek számával együtt
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Útvonalak a betegkártya programozó fájlnévhez

Ebben az ikonban adja meg az iSYCardPrommer.exe fájlhoz vezető
útvonalat, amely megnyitja az egyes betegkártyák programozására szolgáló
alkalmazást (lásd Fájl, Betegkártya).

Biztonsági beállítások, Auto kijelentkezési idő [perc]

Itt állítsa be az időt percekben, amelynek elteltével a felhasználó
automatikusan kijelentkeztetésre kerül tétlenség miatt (nem használja az
egeret vagy a billentyűket).

0 és 300 közötti értékek lehetségesek (tizedes számok is); az alapértelmezett
érték 10. 0 értéknél a funkció kikapcsol.

Rendszer infó Shift+F1

Kattintson ide az állapotablak megtekintéséhez, amelyben a rendszeradatok
láthatók.

A Rendszeráttekintés fülön a rendszer főbb funkciói és a licencadatok
láthatók:

A Rendszerüzenetek fülön a BedSideLinks üzenetei láthatók a rendszerben,
és a rendszergazda számára hibaelhárításként funkciónál. Az értesítések
lehetővé teszik a kronológiai csoportosítást.

Változásnapló

A rendszernaplók adatai változnak a kliens alkalmazásokban és azok a
Változásnapló párbeszédablakban láthatók (módosítás nem lehetséges).

A módosítások a teljes rendszerre érvényesek, és függetlenek attól a
klienstől, amelyen elvégezték azokat.

Az adatmódosítások felhasználónév (ha a felhasználó-kezelő aktív) és idő
szerint vannak követve.

A naplóbejegyzéseket a rendszer automatikusan elkészíti és azok a
megfelelő beteg-munkafolyamathoz kapcsolódnak.

3.4.5 Súgó

Felhasználói kézikönyv F1

Itt található a felhasználói kézikönyv elektronikus változata.

A  névjegye NEXADIA monitor 2 

Itt a szerzői jogról és a felhasználó felelősségéről talál információkat.

Ábra 3-5 A NEXADIA monitor 2 névjegye 
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3.5 Munkafolyamat áttekintése

Információs ablak megnyitása

1. Kattintson kétszer egy cellára az áttekintés képernyőn.

 A képernyő közepén megnyílik az információs ablak a megfelelő
munkafolyamathoz és a kívánt adatterülethez.

 Az információs ablaktól függően bizonyos mezők adatai
módosíthatók.

 Ha az információs ablak mérete nem elegendő a tartalom
megjelenítéséhez, az ablak jobb és alsó részében lévő
gördítősávokkal további információk jeleníthetők meg.

3.5.1 Sorok

A NEXADIA monitor 2 indításakor a munkafolyamat áttekintése az összes
aktív munkafolyamat áttekintését megjeleníti. 

Az egyes munkafolyamatok adatai egy sorban jelennek meg. Egy
munkafolyamatot annak kezdete és vége határoz meg.

3.5.2 Oszlopok/sávok

Az oszlopok tartalmazzák a betegadatokat, amelyek tartalma egy adott
kategóriába tartozik (pl. osztály neve).

A sávok a kapcsolódó oszlopokba vannak csoportosítva:

1. Húzza a kurzort egy sáv fölé.

 Megjelenik az elemleírás.

Ábra 3-6 Munkafolyamat áttekintése

FIGYELMEZTETÉS!

A betegre nézve kockázatot jelent, ha helytelen paramétereket választ, és/
vagy téves paramétereket ad meg!

• Mielőtt módosítást végezne az információs ablakban, vagy a kijelzett
értékeket a dialízis kezeléshez használná, ellenőrizze, hogy az aktuális
beteghez tartoznak-e.

• A helytelen kezelés súlyos komplikációkat, akár halált okozhat!
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Oszlopszélesség beállítása

1. Helyezze a kurzort a 2 oszlop közötti választóvonalra, hogy dupla nyíl
jelenjen meg.

2. Nyomja meg az egér gombját, és mozgassa a kurzort balra vagy jobbra.

 Az oszlopszélesség tetszés szerint beállítható.

3. Kattintson az oszlop fejlécére a jobb egérgombbal, és válassza ki, hogy a
Legjobb illesztés.

 Az optimális oszlopszélesség beállításra kerül úgy, hogy minden
információ látható legyen.

4. Kattintson az oszlop fejlécére a jobb egérgombbal, és válassza ki, hogy a
Legjobb illesztés (összes oszlop).
 Az optimális oszlopszélesség minden oszlopra beállításra kerül.

5. Azonos menü tételek megjelenítéséhez kattintson egy sávra a jobb
egérgombbal.

Oszlopok rendezése

1. Kattintson az oszlop fejlécére.

 Az oszlop fejlécében lévő nyíl jelzi, hogy a rendezés aktív.

 Egy oszlop tartalma növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezhető.

2. Kattintson a jobb egérgombbal az oszlop fejlécére, és válassza, hogy
Rendezés növekvő sorrendbe vagy Rendezés csökkenő sorrendbe.

 Meghatározta a rendezés sorrendjét.

3. Kattintson arra, hogy Összes rendezés törlése (csak akkor aktív, amikor a
rendezés ki van választva).

 Az oszlop rendezése vissza lett állítva.

4. Válassza a Nézet, Képernyő elrendezése, Elrendezések kezelése,
Alapbeállítások visszaállítása menüfunkciót.

 A rendezés egyszerre visszaállításra kerül.

Oszlopok és sávok hozzáadása és eltávolítása

1. Oszlopok vagy sávok hozzáadásához válassza az oszlop-/sávválasztót.

2. Húzza a kívánt oszlopfejlécet a bal egérgomb nyomva tartásával az
áttekintés képernyőre.

 A nyilak mutatják, hová lesz beillesztve az új oszlop.

3. Kattintson kétszer egy rendelkezésre álló oszlopra.

 Az oszlop megfelelően el lesz helyezve az áttekintés képernyőn.

Ha egy oszlop összes tartalma nem jeleníthető meg, azt a következők jelzik:

‒ szöveg esetében 3 pont,

‒ ikonok esetén dupla nyíl (>>) (pl. sávok az Üzenetek oszlopban).
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4. Egy oszlop eltávolításához kattintson a bal egérgombbal, és tartsa az
oszlopfejlécet a munkafolyamat áttekintésre, majd húzza az oszlopot a
munkafolyamat lista alatti szabad területre vagy közvetlenül az oszlop-/
sávválasztóra.

 Az oszlop eltávolításra került.

5. Sávok hozzáadása és eltávolítása az oszlopokéhoz hasonlóan történik.

Elérhető oszlopok

A betegazonosításhoz a következő 3 oszlop legalább egyikének a kezelés
áttekintésében kell maradnia: Beteg, Beteg neve vagy Beteg AZ.

A Kockázatok oszlop NEM távolítható el az áttekintésből.

Oszlopok beillesztése/eltávolítása után a képernyő áttekintésében lévő
Elrendezések mentése funkciót kell használni ahhoz, hogy ezt a konfigurációt
máskor ismét használhassa.

Oszlop Megnevezés

Aktív Munkafolyamat állapot kijelző: Aktív igen/nem.
Az inaktív munkafolyamatok a Munkafolyamat, 
Lezárt munkafolyamatok betöltése menü tétel 
segítségével tölthetők be az adatbázisból.

Vezetéknév A beteg vezetékneve (lásd még Alapadatok 
információs ablakot).

Megnevezés A beteg vezeték- és utónevének kombinációja (lásd 
még Alapadatok, vezeték- és utónév információs 
ablak).

Beteg Megjeleníti a beteg vezetéknevét, utónevét és 
születési dátumát. Ha olyan betegkártyát 
használnak, amely nem szerepel a rendszerben 
(helytelen rendszerazonosító, téves hálózati kód, 
vagy a betegazonosítót már törölték a külső 
adatbázisból), megjelenik egy kérdőjel és az 
1900.01.01. dátum (lásd még az Alapadatok 
információs ablakot).

Születési dátum A beteg születési dátuma (lásd még az Alapadatok 
információs ablakot).

Neme A beteg neme (lásd még az Alapadatok információs 
ablakot).

Vizsgáló A dialízis osztály kijelölése, ahol a dialízisre sor 
kerül (lásd még az Alapadatok információs ablakot) 
.

Szoba A terem kijelölése, ahol a dialízisre sor kerül (lásd 
még az Alapadatok információs ablakot).
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Hely A hely kijelölése, ahol a dialízisre sor kerül (lásd 
még az Alapadatok információs ablakot).

Beteg azonosító Kézileg beírt betegazonosító (lásd még az 
Alapadatok információs ablakot).

Kockázatok Ha beteg-specifikus kockázat áll fenn egy betegnél 
(lásd még az Alapadatok információs ablakot), itt 
megjelenik egy figyelmeztető háromszög. Ha az 
egeret a figyelmeztető háromszögre helyezi, 
megjelenik egy elemleírás a kockázatról.

Munkafolyamat 
indítása

A munkafolyamat kezdetének ideje és dátuma. Ha a 
munkafolyamat az aktuális napon kezdődött, csak 
az időpont adott (lásd még az Alapadatok 
információs ablakot). A kijelzési formátum az 
aktuális program országos beállításától függ (lásd 
Nézet, Nyelv).

Előzetes tömeg A beteg kiszámított elő-dialízis tömegét mutatja a 
bevitt adatok alapján. Ebben az oszlopban először a 
tényleges tömegérték ellenőrizhető, másodszor 
pedig az elő-dialízis tömeg meghatározása lépés 
jeleníthető meg. Ha az érték jelentősen eltér a 
céltömegtől, egy sárga figyelmeztető háromszög 
látható (lásd még a Tömegadatok információs 
ablakot).

Előírt céltömeg Céltömeg a külső adatbázis előírásából. Ez az érték 
az orvos által kiállított recept referenciájaként 
szolgál (lásd még a Tömegadatok információs 
ablakot).

Utólagos tömeg A beteg tömege dialízis után. 
Ebben az oszlopban először a tényleges 
tömegérték ellenőrzése végezhető el, másodszor 
pedig a  lépés jeleníthető meg (lásd még a 
Tömegadatok információs ablakot).

Valós 
tömegveszteség

Számított dialízis utáni tömeg (lásd még a 
Tömegadatok információs ablakot).

Vérnyomás Vízszintes sávokban megjeleníti az aktuális 
vérnyomásértéket. 
Ha mérés értéke túllépi az egyes limitértékeket, az 
adott sáv pirosra változik. 
Helyezze a kurzort egy cellára, és megjelennek a 
rövid információk az értékekről, anélkül, hogy 
megnyitná az információs ablakot (lásd még a 
Vérnyomás információs ablakot).

Oszlop Megnevezés
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UF állapot Az UF számítások eredményeinek minőségi 
megjelenítése különböző színekben és ikonokkal:
• Szürke négyzet: az UF számítás hiányzó

bevitel miatt (még) nem történt meg.

• Piros: a számított átlagos UF ráta túllépi az
előírt maximum átlagos UF rátát ennél a
betegnél.

• Zöld: a számított UF rátát a beteg tolerálja.

• Sárga: az UF értékeket kézileg beállították,
mivel a számított tömegveszteség túl nagy volt.

• Szürke négyzet áthúzott UF-fel: a számítás
szerint nincs szükség UF-re.

Egy piros ikon akadályozza a dialízis készülék 
beállítások továbbítását. (Letöltés) (lásd még az UF 
beállítások információs ablakot).

Modalitások Megjeleníti a munkafolyamat receptjének nevét. Ha 
egy betegnél egynél több recept profil létezik, ez az 
információ segít annak eldöntésében, hogy az adott 
naphoz a megfelelő recept került-e importálásra. Ha 
az ikon üres, a recept sikeres adatimportálása 
(még) nem történt meg a külső adatbázisból (lásd 
még a Modalitások információs ablakot).

UF ráta Az aktuális (vagy a legutóbb észlelt) UF rátát jelzi a 
dialízis készüléken [ml/h] mértékegységben (lásd 
még a Dialízis készülék mért értékei információs 
ablakot).

Kt/V A kezelés mért/számított Kt/V értékét mutatja. 
A megfelelő, legutóbb továbbított érték 
folyamatsávként látható. A szürke terület bal 
szegélye az elérendő beállított értéket jelöli. A zöld 
sáv mutatja, hogy az aktuális Kt/V érték mennyire 
tér el a beállított értéktől, vagy hogy azt túllépte-e 
már. 
Az ikonra kétszer kattintva közvetlenül a Dialízis 
készülék értékei (Folyamatábra fül) információs 
ablakba kerül, ahol az értékek grafikusan vannak 
megjelenítve.

Kezelés időtartam A beállított időhöz képest eltelt idő (lásd még a 
Dialízis készülék értékei információs ablakot).

Oszlop Megnevezés
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Letöltés A dialízis készülékre beállított értékek továbbítását 
minőségileg reprezentálja. 
A szürke ikon olyan munkafolyamatot ábrázol, 
amelyben (még) nem indítottak adatletöltést.
A pipával ellátott szürke ikon jelzi, hogy a beállított 
értékeket sikeresen továbbították a dialízis 
készülékre. A felhasználók dönthetnek úgy, hogy 
nem alkalmazzák a dialízis készüléken beállított 
értékeket, ami miatt a szürke ikon a pipával együtt a 
munkafolyamat alatt végig jelen van.
Egy zöld ikon dupla pipával azt jelenti, hogy a 
beállított értékek továbbításra kerültek a dialízis 
készülékre, és azokat a felhasználó elfogadta és 
nyugtázta. 
A sárga ikon letöltési hibát jelez. Ha a kurzort erre 
az ikonra helyezi, megjelenik a problémát leíró 
elemleírás. 
A piros szimbólum jelzi, hogy a letöltés funkció ki 
van kapcsolva és nem elérhető (lásd még a Dialízis 
készülék állapotok információs ablakot).

Cél UF Az adott aktuális UF célmennyiséget mutatja 
egységekben [ml]. Ezek az értékek a dialízis 
készülékről a NEXADIA monitor 2 termékre 
kerülnek továbbításra, és eltérhetnek a tervezett UF 
célmennyiségektől az UF beállításokban (lásd még 
a Dialízis készülék beállítások információs ablakot).

Kezelés kezdése A kezelés kezdetének dátuma és időpontja. Ha a 
dátum egyezik az aktuális nappal, csak az időpont 
adott (lásd még az Alapadatok információs ablakot). 
A kijelzési formátum az aktuális program országos 
beállításától függ (lásd Nézet, Nyelv).

Kezelés vége A kezelés végének dátuma és időpontja. Ha a 
dátum egyezik az aktuális nappal, csak az időpont 
adott (lásd még az Alapadatok információs ablakot).
A kijelzési formátum az aktuális program országos 
beállításától függ (lásd Nézet, Nyelv).

Folyamat A kezelés előrehaladását jelzi úgy, hogy 
összehasonlítja az eltelt időt a kezelés beállított 
idejével. Ha a kezelés befejeződött, a kördiagram 
színe zöldről szürkére változik.
A cellában lévő kártya ikon jelzi, hogy a betegkártya 
be van helyezve a dialízis készülékbe. 
Azonos cellában lévő figyelmeztető ikon jelzi, hogy 
probléma van a dialízis készülékkel. Az 
egyértelműség kedvéért információ látható, amikor 
a kurzort egy figyelmeztető ikonra helyezi (lásd még 
a Dialízis készülék állapotok információs ablakot).

Oszlop Megnevezés
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Dialízis készülék 
állapotok

Jelzi, hogy az adott dialízis készülék jelenleg jelez-e 
riasztást (piros ikon) vagy figyelmeztetést (sárga 
ikon).
További információk láthatók a kurzor cellára 
helyezésével.
A figyelmeztetések és a riasztások csak a dialízis 
készülék Kezelés fázisában, a munkafolyamat 
áttekintésében (lásd még a Dialízis készülék 
állapotok információs ablakot) láthatók.

Dialízis készülék 
fázis

A dialízis készülék aktuális fázisának lehetséges 
szöveges kijelzése (lásd még a Dialízis készülék 
állapotok információs ablakot):
• Kezelés kiválasztása

• Előkészítés

• Kezelés

• Kezelés vége

• Fertőtlenítés

Készülék A jelenleg csatlakoztatott dialízis készülék típusa 
(lásd még a Dialízis készülék állapotok információs 
ablakot). A dialízis készülék típusát a recept 
határozza meg, amíg azt a ténylegesen 
csatlakoztatott dialízis készülék típusa nem 
helyettesíti azt.

Gyógyszer Jelzi, hogy előírtak-e és mennyi gyógyszert írtak fel 
ehhez a dialízis kezeléshez (dialízis és igény 
szerinti gyógyszer). 
A szürke sávok jelzik a még nyugtázandó 
gyógyszert. A megfelelően beadott gyógyszer zöld 
sávként látható.
Ha egy gyógyszert nem az előírt dózisban/
mennyiségben adtak be, a sáv sárga.
A visszautasított gyógyszer kijelzése piros. A 
lehetséges hosszú távú gyógyszer nem látható az 
áttekintésben.
Ekkor 2 nyíl jelzi, ahol hosszú távú gyógyszer és/
vagy törölt bevitelek vannak (lásd még a Gyógyszer 
információs ablakot).

Laboratórium A rendelkezésre álló laboratóriumi értékek zöld 
sávként láthatók (lásd még a Laboratórium 
információs ablakot).

Megjegyzések A mentett megjegyzések zöld sávként jelennek meg 
(lásd még a Megjegyzések információs ablakot).

Üzenetek A mentett, nem megválaszolt üzenetek szürke 
sávként láthatók. 
A visszaigazolt üzenetek szürkéről zöldre változnak 
(lásd még az Üzenetek információs ablakot).

Oszlop Megnevezés
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3.6 Információs ablakok

3.6.1 Információs ablakok, Általános

Az információs ablak lehetővé teszi a munkafolyamat adatokhoz való
kontrollált hozzáférést.

Az ① a kiválasztott beteget mutatja. 

A ② gyorslista segítségével másik beteg munkamenetére válthat. 

A ③ és ④ i gombokkal megfelelő műveletek hajthatók végre.

Az ⑤ információs ablak listán keresztül elérhetők az egyes adatterületek. 

A ⑥ munkafolyamat adat területen a kiválasztott információs ablaktól függően
az aktuális információk láthatók.

A ⑦ módosított mező háttere sárga.

Növekvő/csökkenő sorrendű beteglista

1. Kattintson a név bevitelre (Ábra 3-7, ② ).

Ellenőrzőlista A nem nyugtázott ellenőrzőlista-bevitelek szürke 
sávként jelennek meg. 
Ahol a beviteleket nyugtázza, a sáv szürkéről zöldre 
változik (lásd még az Ellenőrzőlista információs 
ablakot).

Munkafolyamat 
vége

A munkafolyamat végét időbélyeg jelzi, amely 
tartalmazza az aktuális dátumot és időt az aktuális 
programnyelv kijelzési formátumában. 
Ha a dátum egyezik az aktuális nappal, csak az 
időpont adott (lásd még az Alapadatok információs 
ablakot).

Oszlop Megnevezés

1 Kiválasztott beteg

2 Gyorslista további 
betegekre való 
váltáshoz

3 Törlés/Új gomb

4 Mentés/Visszaállítás 
gomb

5 Információs ablak lista

6 Munkafolyamat adatok

7 Módosított mező

Ábra 3-7 Információs ablak

3 4
1 2

5

6
7
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2. Kattintson az oszlop fejlécére.

 Rendezze a beteglistát növekvő vagy csökkenő sorrendbe.

Egy kategória információinak megjelenítése

1. Nyissa meg a beteg megfelelő információs ablakát.

2. Kattintson a név bevitelre (Ábra 3-7, ② ).

3. Felfelé vagy lefelé görgetéssel válasszon másik beteget a listáról.

 Gyorsan egymás után megjeleníthetők több beteg információi egy
témakörben, pl. súlyadatok.

 A műveleti gomb (Mentés/Visszaállítás, Ábra 3-7, ④ ) csak akkor válik
aktívvá az információs ablakban, ha valamit módosítanak.

4. Nyomja meg a Mentés gombot.

 A módosított adatok a szerverre kerülnek, és azonnal megjelennek. 

 A megadott adatok ellenőrizhetők.

5. Nyomja meg a Visszaállítás gombot.

 Az eredeti érték helyreáll (addig érvényes, amíg a módosításokat
nem mentették).

Módosítás az információs ablakokban

Az információs ablakok összes módosítása külön naplóban kerül naplózásra
(Változásnapló).
A külső adatbázisból importált adatok szerkeszthetők. Kivételt képeznek a
dialízis készülékek beállításai, a betegadatok, a név, a születési dátum, a
nem, az azonosító és a kockázatok. 

Ezek a módosítások csak a kapcsolódó munkafolyamat dokumentációjában
kerülnek mentésre, és nem befolyásolják a külső adatbázisban lévő eredeti
adatokat.

A szürke hátterű szöveg- és kijelző mezők nem módosíthatók.

Ábra 3-8 Beteglista

Mindig ezt az adatbeviteli módszert kell választani, hogy a betegadatok
mentése a szándéknak megfelelően történjen a szerveren!
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Bizonyos listákban (vérnyomás-értékek, laboratóriumi paraméterek stb.) új
bevitel lehetséges az Új műveleti gombbal, vagy bevitelek törölhetők a Törlés
műveleti gombbal (Ábra 3-7, ③ ).

A módosítást a mező sárga háttere jelzi. 

Az mező típusától függően a felhasználó értesítést kap arról, amikor az érték
az előre megadott elfogadható határértéken kívül esik. Ebben az esetben a
bevitelt úgy kell módosítani, hogy az a beállított határértékek között legyen.
Mentés előtt kattintson másik mezőre.

Információs ablakok mérete

1. Mozgassa a kurzort az információs ablak széléhez.

 Megjelenik egy dupla nyíl.

2. Nyomja le az egér gombját, húzza az ablak szélét a kívánt helyre.

 Az információs ablak mérete egyedileg beállítható.

 A beállított méret és pozíció mentésre kerül az információs ablak
bezárásakor, és elérhető lesz, amikor azonos dialízis készüléken
újraindítja a kliens alkalmazást.

Nyitott információs ablak bezárása

1. Nyomja meg az ESC gombot, vagy

2. Nyomja meg az Enter gombot, vagy

3. Kattintson az ablak jobb felső sarkában lévő X-re.

Ha módosított egy értéket, de nem mentette azt, amikor kilépett az
információs ablakból, egy erre utaló párbeszédablak jelenik meg.

1. Kattintson az Igen gombra.

 Megtörténik a módosítás.

2. Kattintson a Nem gombra.

 A módosítás elvetésre kerül, az ablak bezáródik.

3. Kattintson a Mégse gombra.

 Az eredeti információs ablak nyitva marad.

A kezelési adatok módosítása az aktív munkafolyamat esetén csak a dialízis
készüléken, nem pedig a külső adatbázison végezhető el, mivel az utóbbi már
nem kerül szinkronizálásra a kliens alkalmazással.

FIGYELMEZTETÉS!

Alaposan ellenőrizze az adatmódosításokat, mivel a helytelen adatok
veszélyeztethetik a beteg biztonságát. Az adatok automatikusan továbbításra
kerülnek a csatlakoztatott dialízis készülékre. A helytelen adatok hibás
értelmezéshez és téves kezeléshez vezethetnek, ami súlyos komplikációkat,
akár halált okozhat!

• Ellenőrizze a bevitt adatokat a szerverre való továbbítás után: a
módosított adatok csak akkor kerülnek továbbításra a szerverre és
visszaolvasásra, amikor megnyomja a Mentés gombot.

• Adatmódosítás esetén ellenőrizze, hogy a szóban forgó betegre és
dialízis-munkafolyamatra vonatkozó információs ablakok vannak-e
nyitva. Ez az információ az információs ablak fejléc részében található.
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További műveletek az információs ablakban

1. A tabulátor billentyű használata.

 Minden információs ablakban egyik szerkeszthető mezőről a másikra
léphet. Eközben a mező teljesen ki van emelve.

2. Kattintson a jobb egérgombbal. A következő műveletek végezhetők el a
szóban forgó menüben:

• utolsó művelet visszavonása,

• érték törlése egy mezőből,

• mező értékének másolása,

• másolt érték beillesztése,

• érték törlése vagy

• a cella teljes tartalmának kijelölése.

3.6.2 Alapadatok

A kiválasztott munkafolyamat alapvető adatai láthatók.

Mi a megjelenített adatok forrása?

A megjelenített adatok automatikusan generáltak (azonosítók,
munkafolyamat/kezelés indítása és vége), vagy az adatok eredetileg külső
adatbázisból származnak.

Mely műveletek végezhetők el?

A Betegadatok részben lévő információk külső adatbázisból származnak és
nem módosíthatók.

A Munkafolyamat adatok és a Betegspecifikus kockázatok részben a
következő információk találhatók:

1 Osztály

2 Kezelőhelyiség

3 Kezelőhely

4 Betegszállító telefonja

5 Betegkártya pozíciója

6 Munkafolyamat 
rendszer általi 
azonosítója

7 Munkafolyamat indítása

8 Kezelés indítása

9 Munkafolyamat vége

10 Kezelés vége

11 Betegspecifikus 
kockázatok

Ábra 3-9 Alapadatok
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Érték Leírás 

Osztály ① Osztálylista külső adatbázisból (a mező tartalmát a 
kereszttel jelzett kerek gomb segítségével lehet 
törölni).

Kezelőhelyiség ② Kezelőhelyiség -lista külső adatbázisból (a mező 
tartalmát a kereszttel jelzett kerek gomb 
segítségével lehet törölni).

Kezelőhely ③ Ágylista külső adatbázisból (a mező tartalmát a 
kereszttel jelzett kerek gomb segítségével lehet 
törölni).

Betegszállító 
telefonszáma ④

A betegszállító vállalat telefonszáma külső 
adatbázisból.

Betegkártya 
pozíciója ⑤

Nem módosítható.
Megjeleníti az információkat a betegkártya aktuális 
pozíciójáról.
Ha a mező üres, az azt jelenti, hogy az adott beteg 
kártyája egyetlen csatlakoztatott online eszközbe 
sincs behelyezve.
A bevitel első része a készülék típusát jelöli:
súly = mérleg, lab = laboratóriumi eszköz, dia = 
dialízis készülék, bp = vérnyomásmérő.
A második rész (az első @ után) az eszköz 
terméknevét jelöli.

Munkafolyamat 
rendszer általi 
azonosítója ⑥

Nem módosítható.
A munkafolyamat belső rendszer általi azonosítóját 
jelöli. Ez az információ automatikusan létrejön a 
munkafolyamat indításakor, és minden 
munkafolyamatra egyedi.

Munkafolyamat 
indítása ⑦

Munkafolyamat indításának ideje. Automatikusan 
létrehozva ekkor: Munkafolyamat indítása.

Kezelés indítása ⑧ A kezelés indításának ideje. Automatikusan 
létrehozva a kezelés kezdetén (ezt az állapotot a 
dialízis készülék jelenti).

Munkafolyamat 
vége ⑨

A munkafolyamat végének ideje. Automatikusan 
létrehozva, amikor munkafolyamatot zár be 
(Munkafolyamat, Munkafolyamatok bezárása 
menü).

Kezelés vége ⑩ A kezelés végének ideje. Automatikusan 
létrehozva a kezelés végén (ezt az állapotot a 
dialízis készülék jelenti).

Betegspecifikus 
kockázatok ⑪

Nem módosítható.
Megjeleníti a külső adatbázisban tárolt betegekre 
vonatkozó kockázatokat.

A fehér hátterű mezők – például a kezelés helye vagy az időbélyegek – 
manuálisan szerkeszthetők ott, ahol eltérnek a javasolt értékektől.
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A dátum és az idő módosítása manuálisan

1. Kattintson a dátumra és/vagy az időre, és adja meg manuálisan, vagy

2. használja a fel és a le gombokat, vagy

3. kattintson a nyíl gombokra, vagy

4. nyomja meg az F4 gombot, és nyissa meg a súgó eszközt.

5. Nyugtázza az OK gombbal.

 Beállításra kerül a munkafolyamat kezdete és vége vagy a kezelés
kezdete és vége.

3.6.3 Tömegadatok

Minden súllyal kapcsolatos adat ebben az információs ablakban látható.

A megfelelő adatok kiszámítása kizárólag a szerver oldalon történik, miután
az adatokat módosították, vagy csatlakoztatott online készülékekről
megtörtént az adatbevitel.

Mi a megjelenített adatok forrása?

Néhány megjelenő érték külső adatbázisból van importálva. Egyébként az
előző munkafolyamatból történik az átvitel.

A súlyértéket (bruttó, nettó vagy tára) opcionálisan a csatlakoztatott mérleg
szolgáltathatja. 

Ezért egy intelligens algoritmus gondoskodik az adatok helyes értelmezéséről
(észleli, hogy a dialízis előtti vagy utáni súlyról van-e szó, illetve a bruttó,
nettó, tára súlyokat).

1 Dialízis előtt

2 Mérleg által mért érték

3 Tára

4 Kezelés előtti súly

5 Tervezett 
folyadékbevitel

6 Célsúly

7 Előírt

8 Cél súlyveszteség

9 Dialízis után

10 Mérleg által mért érték

11 Tára

12 Kezelés utáni súly

13 Tényleges 
folyadékbevitel

14 Tényleges 
súlyveszteség

15 Kezelés utáni súly 
előzmények fül

16 Mérleg által mért 
aktuális értékek fül

Ábra 3-10 Súlyadatok
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Az egyes munkafolyamatokra vonatkozó értékek (tervezett folyadékbevitel,
napi célsúly stb.) a külső adatbázisban lehetnek előírva, de szükség esetén
beállíthatók.

Mely műveletek végezhetők el?

1. Állítsa be a szükséges adatokat.

2. Nyomja meg a Mentés gombot.

3. Ellenőrizze, hogy a számítás eredményei elfogadhatók-e.

Dialízis előtti súly ①

A szerkeszthető mezőkben lévő értékek 0 és 300 között legyenek. Ellenkező
esetben piros kör és fehér kereszt látható a mező közelében, a következő
üzenettel: Adjon meg egy 0 és 300 közötti értéket. Az üzenet csak akkor tűnik
el, ha érvényes értéked ad meg ebben a mezőben és másik mezőre kattint.
Addig a Mentés vagy a Visszaállítás nem használható.

FIGYELMEZTETÉS!

A súlyértékek az UF mennyiség kiszámításának alapját képezik, amely
automatikusan továbbítható a dialízis készülékre! Ennek következtében
alaposan ellenőrizze saját bevitelét és a program kimenetét.

• Ha a dialízis előtti súly számított értéke több mint 10%-kal (az érték a
szerveren konfigurálható) eltér az előírt célsúlynál, egy sárga
figyelmeztető háromszög jelenik meg a Súlyadatok és az UF beállítások,
valamint az áttekintés képernyőn az Kezelés előtti súly oszlopban.

• Ebben az esetben sürgősen ellenőrizze a számítást elfogadhatósági
szempontból.

Érték Leírás

Mérleg által mért érték
②

Az orvosi mérlegen mért bruttó súly.
Rendszerint a beteg első mérésekor online 
rögzített súlynál (esetleg kerekesszékkel vagy 
hordággyal együtt).

Tára ③ A ruha, kerekesszék stb. tömege, amelyet le ki 
kell vonni a mérleg által mért első értékből. 
Ez az érték rendszerint online kerül rögzítésre a 
második mérési folyamatban (csak 
kerekesszék stb.). 
Ez az érték manuálisan bevihető vagy 
módosítható. Vagy ez az érték a külső 
adatbázisból lesz importálva a munkafolyamat 
kezdésekor, ha a tára súlya állandóan azonos 
(pl. művégtag esetén).

Kezelés előtti súly ④ A tára levonva a bruttó súlyból.
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Dialízis utáni súly ⑨

Tervezett 
folyadékbevitel ⑤

Előrelátható orális vagy parenterális 
folyadékbevitel, amelyet eltávolítandó 
folyadékmennyiségként figyelembe kell venni a 
dialízis során. 
Ez az érték külső adatbázisból importálható. 
Manuálisan történő módosításra lehetőség van.

Célsúly ⑥ A dialízis munkafolyamat végére elérendő súly. 
Eltérhet az orvosilag előírt célsúlytól, ha például 
akut keringési rendellenesség áll fenn, az UF 
rátát csökkenteni kell. Összehasonlítás céljából 
megjelenik az előírástól eltérő súlyérték.

Előírt ⑦ Célsúly a külső adatbázis előírásából. Ez az 
érték mindig az orvosi előírásra való 
hivatkozásképpen jelenik meg. 

Cél súlyveszteség ⑧ Az előzőleg megadott értékek alapján számított 
folyadékeltávolítás. 
UF célmennyiségként használatos (1 kg 1000 
ml-nek felel meg) az UF beállítások (UF 
mennyiség) menüpontban.
SZÁMÍTÁS: mérleg által mért érték (dialízis 
előtt) - tára (dialízis előtt) = kezelés előtti súly + 
tervezett folyadékbevitel - célsúly = cél 
súlyveszteség.

Érték Leírás

Mérleg által mért érték
⑩

Bruttó súly a dialízis kezelés utáni méréskor.

Tára ⑪ A ruha, kerekesszék stb. tömege, amelyet le ki 
kell vonni a mérleg által mért első értékből. 
Ez az érték rendszerint online kerül rögzítésre 
a második mérési folyamatban (csak 
kerekesszék stb.) dialízis kezelés után.

Kezelés utáni súly ⑫ A tára levonva a bruttó súlyból.

Tényleges 
folyadékbevitel ⑬

Orális vagy parenterális folyadékbevitel dialízis 
kezelés után.

Kezelés előtti súly ④ Lásd Kezelés előtti súly: A tára levonva a bruttó 
súlyból.

Tényleges 
súlyveszteség ⑭

Számított súly dialízis kezelés után; azonosnak 
kell lennie beállított vagy a dialízis készüléken 
kijelzett ultrafiltrációs mennyiséggel.
SZÁMÍTÁS: mérleg által mért érték (dialízis 
után) - tára (dialízis után) = kezelés utáni súly - 
tényleges folyadékbevitel – kezelés előtti súly = 
tényleges súlyveszteség

Érték Leírás
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3.6.4 UF beállítások

Az UF beállítások információs ablak olyan értékeket tartalmaz, amelyeket az
UF ráta kiszámításához használunk.

Fül Leírás

Kezelés utáni súly 
előzmények ⑮

Az utolsó 10 kezelésen mért dialízis utáni súly; 
ezek az értékek hivatkozásként használatosak, 
amikor tényleges célsúlyt kell meghatározni.

Mérleg által mért 
aktuális érték ⑯

A csatlakoztatott mérlegről online továbbított 
adatok listája (pl. személyi mérlegek, 
ágymérlegek) a rögzítés idejével együtt.

1 Súlyveszteség

2 Kezelés időtartam

3 UF ráta riasztási 
határérték

4 UF mennyiség

5 UF idő

6 UF ráta

7 Az UF számítás 
minőségi bemutatása

Ábra 3-11  UF beállítások

Mért/előírt adatok

Súlyveszteség ① Az érték a Súlyadatok információs ablakból 
származik, a számított súlyveszteséghez, kg-
ban kifejezve (Cél súlyveszteség).

Kezelés időtartam
②

A kezelés időtartama. A külső adatbázisból 
importálva.

UF ráta riasztási 
határérték ③

A maximum ultrafiltrációs ráta értéke. A külső 
adatbázisból importálva.

Eredmény UF adatok

UF mennyiség ④ Megfelel a mennyiségre átváltott 
súlyveszteségnek (1 kg súlyveszteség 1000 ml 
UF-nek felel meg).

UF idő ⑤ Az eredményként kapott kezelési idő.

UF ráta ⑥ A teljes kezelésre számított átlagos érték (UF 
mennyiség: UF idő = UF ráta).
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Mi a megjelenített adatok forrása?

Általánosságban az alapértelmezett adatok a külső adatbázisból vannak
importálva. 

Az átlagos UF ráta kiszámítása az UF mennyiség és az UF idő alapján
történik, és össze lesz hasonlítva a maximum UF rátával. Az UF számítási
eredmények minőségi bemutatása a szöveg alatt látható, színes jelölésként
és szövegként ⑦ .

Ha a számított UF ráta a beteg által tolerálható maximum átlagos UF ráta alatt
marad, az állapot zöld. Ha a számított UF ráta a megengedett maximum ráta
felett van, az állapot piros.

Ha az UF ráta kiszámításának eredménye 0, a következő szöveg jelenik meg
az UF értékelési mezőben: UF nem szükséges.

Ha nincs elég adat az UF ráta kiszámításához, a következő szöveg jelenik
meg: Nem történt kalkuláció. Hiányzó bevitel.

Mely műveletek végezhetők el?

Ha az UF ráta túl magas (azaz az UF ráta riasztási határérték értéket túllépte,
piros állapotjelzés), 3 lehetőség van a Műveletek részben lévő ablakban az
UF zárlat feloldásához:

1. A Műveletek részen nyomja meg a Csökkentés gombot.

 Az UF célmennyiség addig csökken, amíg a kiszámított UF ráta már
nem lépi túl a maximum UF rátát. Folyadék marad a betegben
(folyadéktöbblet). Megjelenik a folyadéktöbblet (Ábra 3-12, ① )
mennyisége.

 A szöveg felülvizsgálata kimondja: Az UF értékeket manuálisan
állították be.

FIGYELMEZTETÉS!

Kockázat a betegekre nézve a téves UF értékek következtében!

• Ellenőrizze alaposan a kiszámított UF értékeket és az UF figyelmeztetés
pontosságát, mielőtt azokat dialízis kezelésre használná, mivel közvetlen
hatást gyakorolnak a betegre.

• A téves értékek árthatnak a betegnek!

1 Folyadéktöbblet

Ábra 3-12 Csökkentés műveleti gomb
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2. A Műveletek részen nyomja meg a Hosszabbítás gombot.

 Az UF idő úgy lesz beállítva, hogy a maximum UF ráta éppen el
legyen érve. A kezelés meghosszabbításra kerül, és látható a további
kezelés (Ábra 3-13, ① ) időtartama.

 A szöveg felülvizsgálata kimondja: Az UF értékeket manuálisan
állították be.

3. A Műveletek mezőben nyomja meg a Túllépés gombot.

 A felhasználó elfogadja, hogy túllépi a maximálisan előírt UF rátát.

 A szöveg felülvizsgálata kimondja: Az UF értékeket manuálisan
állították be.

 Mind a 3 esetben az állapotjelző szín sárga lesz, ami jelzi, hogy az UF
zárlat szándékosan meg van oldva.

1 További kezelési idő

Ábra 3-13 Hosszabbítás műveleti gomb

Ábra 3-14 Túllépés műveleti gomb
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3.6.5 Dialízis készülék beállítások

Az Aktuális beállítások fülön a dialízis készüléken aktuálisan beállított értékek
(más szóval a dialízis készülék legutoljára küldött értékei) láthatók. 

A Folyamattábla fülön a dialízis készülék beállításainak előírt és számított
értékei (Előírt oszlop ① ) és a dialízis készülék beállított értékeinek időbeli
sorrendje láthatók. UF zárlat esetén az adott paraméterek értékei piros
kérdőjellel jelennek meg, amíg a felhasználó az UF beállítások információs
ablakban megjelenő lehetséges műveleti gombok egyikére nem kattint az UF
zárlat feloldása érdekében.

A kiválasztott paraméterek grafikus folyamata megtekinthető a Folyamatábra
fülön. Járjon el a következők szerint:

Ábra 3-15 Aktuális beállítások

1 Előírt oszlop

Ábra 3-16 Folyamattábla
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1. Kattintson a Paraméterek kiválasztása lehetőségre, és válasszon ki
legalább egy paramétert (a Ctrl gomb egyidejű megnyomásával), a
kijelölés megjelenítéséhez.

2. Kattintson kétszer a Folyamattábla elemen egy megjelenítendő
paraméterre. 

 Ezzel a Folyamatábra megnyílik ezekkel a paraméterekkel. 

3. Jelölje be a jelölőnégyzetet, amely a megjelenített paraméterektől balra
van.

 A paraméterek láthatók vagy rejtettek.

4. Kattintson arra az Összes eltávolítása lehetőségre.

 A grafikon kiürül.

5. A folyamatábrán az információ tetszés szerint nagyítható vagy
kicsinyíthető. 

Ábra 3-17 Folyamatábra

Ha csak egy bejegyzés van a folyamattáblán az előre beállított oszlopon kívül,
a folyamatábra nem használható.
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Az információs ablakban egy konkrét dialízis készülék típus információja
jelenik meg, ha a dialízis készülék meg lett adva a Előírás részben, vagy ha a
csatlakoztatott dialízis készülék már továbbította a típusát.

Mi a megjelenített adatok forrása?

Az előírt értékek elsődleges adatforrása a külső adatbázis kezelési előírása
(adatimportálás a munkafolyamat kezdetén). Ellenőrizze a többi információs
ablakban is (pl. Gyógyszer) a további beállításokat.

Beavatkozás Hatás

Kattintson a 
grafikonba a Shift 
gomb megnyomása 
közben

A Shift gomb megnyomása után a kurzor 
nagyítóvá válik. 
A megváltozott kurzort húzza a nagyítandó 
terület fölé a grafikonon, és kattintson a bal 
egérgombbal, közben pedig nyomja le a Shift 
gombot. Ily módon a grafikon 3-szorosára lesz 
kinagyítva.

Kattintson a 
grafikonba az Alt 
gomb megnyomása 
közben

Az Alt gomb megnyomása után a kurzor 
nagyítóvá válik. 
A megváltozott kurzort húzza a nagyított terület 
fölé a grafikonon, és kattintson a bal 
egérgombbal, közben pedig nyomja le az Alt 
gombot. Ily módon a grafikon 3-szorosára lesz 
kicsinyítve.

Nyomja meg a Shift 
gombot, és jelöljön 
ki egy területet a 
grafikonon

A Shift gomb megnyomása után a kurzor 
nagyítóvá válik. A megváltozott kurzorral 
kijelölhet egy területet a grafikonon a bal 
egérgombbal.
Az egérgomb elengedése után a korábban 
kijelölt terület nagyításra kerül.

Ctrl és „+” vagy „-” 
gomb

Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, közben nyomja 
le a „+” gombot: a grafikon az eredeti méret 20%-
ával nő. Nyomja le a Ctrl gombot, közben nyomja 
le a „-” gombot: a grafikon az eredeti méret 20%-
ával csökken.

Az egér 
görgetőkerekének 
használata

Az egér görgetőkerekével a grafikon a többi 
Windows alkalmazáshoz hasonlóan nagyobb 
vagy kisebb lesz.

A Ctrl+Z kombináció 
használata

Egyszerre nyomja meg a Ctrl+Z gombot, így a 
grafikon az előző állapotra visszaállítható.
Az azonos műveletek (pl. több nagyítási művelet) 
egyetlen műveletként vannak kezelve. A Ctrl+Z 
megnyomásával a grafikon bármilyen nagyítás 
előtt az eredeti méretre áll vissza.
Ha különböző műveleteket (pl. nagyítást és 
kicsinyítést) végez, és a grafikon kezdeti 
megjelenése helyreáll, először válasszon ki 
másik információs ablakot, és térjen vissza az 
eredetire.

A grafikon maximum 100-szorosra nagyítható. Ezután már nem 
nagyítható a Shift gombbal.
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Mely műveletek végezhetők el?

Ez az információs ablak kizárólag adatok megjelenítésére használatos.

3.6.6 Dialízis készülék állapotok

A dialízis készülék aktuális állapotával és statikus tulajdonságaival
kapcsolatos információkat jeleníti meg.

Az információs ablakban egy konkrét dialízis készülék típus információja
jelenik meg, ha a dialízis készülék meg lett adva a Előírás részben, vagy ha a
csatlakoztatott dialízis készülék már továbbította a típusát.

Az Aktuális állapotok fülön azok a paraméterek láthatók, amelyeket a
legutóbb továbbítottak a csatlakoztatott dialízis készülékről. A kapcsolódó
időbélyeg a képernyő tetején látható.

A Folyamattábla fülön a dinamikus állapot információinak előzményei láthatók
percről percre. Különösen a riasztási üzenetek vagy a dialízis készülék
különböző működési módjai követhetők itt.

Bizonyos információk, például a riasztási üzenetek vagy a figyelmeztetések, a
dialízis készüléken kiválasztott programnyelven kerülnek továbbításra. Ha
nincsenek konfigurálva megfelelő nyelvi fájlok, csak helyőrzők láthatók.

Mi a megjelenített adatok forrása?

Az itt szereplő adatok a csatlakoztatott dialízis készülékről származnak.

Mely műveletek végezhetők el?

Az információs ablak kizárólag adatok megjelenítésére használatos.

ÉRTESÍTÉS!

A dialízis készülékre továbbított kezelési paraméterek megfelelnek a
munkafolyamat indításakor fennálló állapotnak (rendszeres importálás) vagy
a felhasználó importálás utáni parancsának. Ez nem érvényes azokra az UF
értékekre, amelyek megváltozhatnak a beteg súlyának kézi bevitele után.

Ábra 3-18 Aktuális állapotok
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3.6.7 Dialízis készülék értékei

Az Aktuális értékek fülön azok a mért értékek láthatók, amelyeket a legutóbb
továbbítottak a csatlakoztatott dialízis készülékről. Az adatátvitel megfelelő
időbélyege az ablak tetején látható.

A Folyamattábla fülön a kezelés során a dialízis készüléken mért értékek
előzményei jelennek meg, mindegyik időbélyeggel. A továbbítás minden
percben vagy akkor történik, amikor a dialízis készülék különleges adatokat
fogadott.

A Folyamatábra fül a kijelölt paramétereket grafikusan szemlélteti (további
információért lásd még 3.6.5 Dialízis készülék beállítások (54)). A Kt/V
paraméterek megjelenítése elemre kattintva a Mért single pool Kt/V értékek
és a Mért súlyozott Kt/V értékek láthatók.

Mi a megjelenített adatok forrása?

Ezek kizárólag az online kapott mért értékek. Kézi bevitel nem lehetséges.

Mely műveletek végezhetők el?

Ez az információs ablak kizárólag adatok megjelenítésére használatos.

Ábra 3-19 Aktuális értékek

További információkért tekintse meg a dialízis készülék vonatkozó
kézikönyveit.
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3.6.8 Modalitások

A Modalitások információs ablak az adott kezelés modalitásainak
dokumentálását teszi lehetővé.

A dialízis készüléktől függő előírás (a dialízis készülék beállított értékei) a
megfelelő információs ablakban találhatók.

1 Általános fül

2 Profilnév

3 Létrehozás dátuma

4 Létrehozta

5 Profil megjegyzések

Ábra 3-20 Modalitások – Általános, Információk fül

1 Kezelés típusa

2 Kezelés módszere

3 Készülék

4 Dializátor

5 Vérnyerés típus

6 Vérnyerés helye

7 Punkció orvos által

Ábra 3-21 Modalitások – Általános, Általános előírás fül

1 Véralvadásgátló

2 Alkalmazási modell

3 Átváltási tényező 
[egységek/ml]

4 Fizikai egység

5 Vol. Bolus 1 [ml]

6 Vol. Bolus 2 [ml]

7 Idő Bolus 2-ig [perc]

8 Vol. Bolus 3 [ml]

9 Idő Bolus 3-ig [perc]

10 Folyamatos sebesség 
[ml/ó]

11 Hátralévő Idő enélkül 
[perc]

12 Protamin alkalmazása

Ábra 3-22 Modalitások – Általános, Kézi véralvadásgátlás fül
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Mi a megjelenített adatok forrása?

A Modalitások tartalma a külső adatbázisból származik, és az orvos által előírt
információkon alapul.

Mely műveletek végezhetők el?

A kezelés után itt dokumentálhatja a kezelés modalitásait.

Általános fül

Információk Ábra 3-20

Profilnév A külső adatbázisban tárolt előírás neve

Létrehozás dátuma Az előírás elkészítésének dátuma

Létrehozta A létrehozó személy neve

Profil megjegyzések A kezeléssel kapcsolatos további 
információk

Általános előírás Ábra 3-21

Kezelés típusa A kezelés típusa

Kezelés módszere Dialízis kezelés módja (pl. HD, HDF stb.)

Készülék Tervezett dialízis készülék

Dializátor Tervezett dializátor

Vérnyerés típus* Tervezett vérnyerés típusa

Vérnyerés helye* Tervezett vérnyerés helye

Punkció orvos által** Jelölje be a négyzetet, ha orvos végezte a 
beteg punkcióját

Kézi véralvadásgátlás*** Ábra 3-22

Véralvadásgátló A manuálisan alkalmazandó véralvadásgátló 
gyógyszer neve

Alkalmazási modell Válassza itt ki az alkalmazás intervallumát

Átváltási tényező 
[NE/ml]

Átváltási tényező nemzetközi egységről (NE) 
ml-re

Fizikai egység Véralvadásgátló fizikai egysége

Vol. Bolus 1 [ml] Mennyiség bolus 1 

Vol. Bolus 2 [ml] Mennyiség bolus 2 

Idő Bolus 2-ig [perc] Idő, amelynek el kell telnie a bolus 2 
beadása előtt 

Vol. Bolus 3 [ml] Mennyiség bolus 3 
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Anyag fül: Anyagok hozzáadása/eltávolítása

1. Kattintson a Plusz elemre a lista alsó szélén.

2. Válassza ki a megfelelő bevitelt a listamezőről.

 A bevitel hozzá lesz adva az anyaglistához.

3. Kattintson az X elemre a bevitel jobb oldalán.

 A bevitel el lesz távolítva az anyaglistából.

Idő Bolus 3-ig [perc] Idő, amelynek el kell telnie a bolus 3 
beadása előtt 

Folyamatos sebesség 
[ml/ó]

Sebesség specifikációja

Hátralévő Idő enélkül 
[perc]

Véralvadásgátló kezelés nélküli kezelés 
ideje

Protamin alkalmazása Jelölje be a négyzetet, ha protamin 
alkalmazása szükséges

*NEXADIA expert külső adatbázisként való használata esetén a 
Vérnyerés típusa és a Vérnyerés helye együtt a Vérnyerés típusa alatt 
jelenik meg.
**A NEXADIA expert külső adatbázisként való használatakor ezek az 
mezők nincsenek kitöltve.
***Amikor a NEXADIA expert rendszert külső adatbázisként használják, ez 
a terület nem látható. A kézi véralvadásgátló dokumentálásához használja 
a Gyógyszer információs ablakot.

Általános fül

Módosítsa úgy az adatokat, hogy azok megfeleljenek az éppen végzett
kezelésnek. 

Ez a módosítás csak az aktuális munkafolyamatra érvényes, és nem
módosítja az eredeti előírást a külső adatbázisban.
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3.6.9 Vérnyomás

A vérnyomás, a pulzus és az átlagos artériás nyomás (MAP)
kardiovaszkuláris paraméterei a Vérnyomás információs ablakban, a Mérések
fül alatt vannak dokumentálva.

Az áttekintés egyedi határértékei a Határértékek fülön láthatók. 

Ha a mért értékek a határértékeken kívül vannak, annak megfelelően
szerepelnek a táblázatban: a piros nyilak a felső vagy alsó határértékek
túllépését jelölik. 

Piros sávok jelennek meg a fő képernyőn a munkafolyamat áttekintésében.

Mi a megjelenített adatok forrása?

A középértékek automatikusan rögzíthetők a csatlakoztatott mérőeszközökön
keresztül vagy manuálisan.

A határértékek külső adatbázisból származnak. 

A táblázatban szereplő értékek Folyamatábrán kerülnek megjelenítésre. Az
alapvető működésről a Dialízis készülék beállítások információs ablakban
találhatók információk.

Mely műveletek végezhetők el?

Mérések fül

1. Egy vagy több bevitel (1 bevitel = 1 sor) hozzáadásához használja az Új
② elemet.

2. Egyedi értékek módosításához kattintson a megfelelő mezőre, és adja
meg az új értéket.

3. Egy vagy több bevitel törléséhez használja a Törlés ① elemet.

Ábra 3-23 Mérések

Ha az automatikusan észlelt értékek nem kerülnek továbbításra, bármikor
megadhatók manuálisan.

Ha az adatok bevitele manuálisan történik, az átlagos artériás nyomás (MAP)
automatikus kiszámítása nem történik meg.
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4. Ritmuszavarok ③ felismerése, és a beteg helyzetének dokumentálása
méréskor (ismeretlen, fekvő, ülő, álló, a Pozíció oszlopban ④ ).

5. A kezelés előtti és utáni mérési eredmények feljegyezve (az Előtti vagy
Utáni eredmények az Kezelés előtt/után oszlopban ⑤ ).

Határértékek fül

1. Felső és alsó határértékek beállítása szisztolés és diasztolés
vérnyomáshoz és pulzushoz.

Nézet testreszabása

1. Kattintson a jobb egérgombbal az oszlop fejlécére.

2. Növekvő sorrendbe rendezés.

 A legkisebb érték van legfelül.

3. Rendezés csökkenő sorrendbe. 
 A legnagyobb érték van legfelül.

4. Rendezés törlése. 

 Törli a rendezést ebből az oszlopból.

5. Összes rendezés törlése. 

 Törli a rendezést több oszlopból.

6. Oszlopválasztó: Oszlopok hozzáadása vagy eltávolítása a kijelzőről
húzással és ejtéssel, illetve dupla kattintással.

 Ez a lehetőség nem elérhető a következő oszlopoknál: Idő, Szisztolés
nyomás [Hgmm], Diasztolés nyomás [Hgmm] és Pulzus [1 /perc].

7. Legjobb illesztés.

 Beállítja az adott oszlop szélességét úgy, hogy illeszkedjen a
tartalomhoz.

8. Legjobb illesztés (minden oszlop).
 Az összes oszlop szélességének beállítása a rendelkezésre álló

helyen, az adott karaktereknek megfelelően.

3.6.10 Gyógyszer

A Gyógyszer  információs ablakban előírt gyógyszer és beadásának
dokumentálása látható.

1 Sorszám

2 Alkalmazva

3 Gyógyszer előírás

4 Típus

5 Alkalmazás típusa

6 Alkalmazott mennyiség

7 Alkalmazási egység

8 Felelős

9 Dokumentálás ideje

10 Megjegyzés

Ábra 3-24 Gyógyszer
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Oszlop Jelentés

Sorszám ① Sorszámozás a jobb tájékozódásért.

Alkalmazva ② Ebben a mezőben nyugtázza azt, hogy a beadás 
megtörtént. 
A pipa automatikusan beállításra kerül annak 
dokumentálására, hogy a megfelelő dózisban/
mennyiségben beadták a megfelelő gyógyszert.

Gyógyszer előírás
③

Itt vannak felsorolva az előírt gyógyszerek az 
összes szükséges további információval együtt (pl. 
aktív anyag, dózis, beadás formája vagy adagolás 
egysége). 
Az információ elsősorban az összes külső 
adatbázisból ered (adatimport), de igény szerinti 
gyógyszer esetében is hozzáadható. 
Ilyen esetekben a gyógyszer előírásának 
kiválasztása egy listáról történik (belső katalógus), 
amely szintén külső adatbázisból származik.

Típus ④ Megadja, hogy a gyógyszer előírása
• Hosszú távú gyógyszerezés

• Dialízis gyógyszer

• Igény szerinti gyógyszer

A Hosszú távú gyógyszerezés azt a gyógyszert 
jelenti, amelyet a beteg nemcsak a dialízissel 
összefüggésben, hanem attól függetlenül, 
otthonában szed (pl. digitalis gyógyszerezés).
Ezek nem szerepelnek a munkafolyamat 
áttekintésében.
A Dialízis gyógyszer olyan gyógyszer, amelyet a 
dialízis munkafolyamat során juttat be az 
egészségügyi szakember (pl. Erythropoetin).
Az Igény szerinti gyógyszer beadása a legtöbb 
esetben spontán és igény szerint történik a 
munkafolyamat során (pl. fájdalomcsillapító, 
gyorsan ható kardiovaszkuláris gyógyszerek).
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Alkalmazás típusa
⑤

Ebben az oszlopban az egészségügyi 
szakemberek által beadott gyógyszerek vannak 
megadva. Válassza ki a következő 
állapotkategóriák egyikét a legördülő listáról:
• Még nincs alkalmazva (kezdeti állapot).

• Alkalmazott mennyiség az előírás szerint (a
gyógyszer az előírás szerint lett beadva).
Csak akkor elérhető, ha a gyógyszertípus =
dialízis gyógyszer vagy igény szerinti
gyógyszer.

• Alkalmazott mennyiség a dokumentáció
szerint (dózis/mennyiség beállítva; a beadott
mennyiség a megfelelő oszlopba kerül;
indoklás lehetséges a megjegyzés oszlop
szövegmezőjében).

• Az alkalmazás orvosi okokból való
visszautasítása (a gyógyszert orvosi okokból
szándékosan nem alkalmazták; az okok a
Megjegyzésoszlop szövegmezőjében adhatók
meg). Az Alkalmazott mennyiség oszlopban
lévő érték automatikusan 0.00-ra lesz
beállítva.

• Az alkalmazás beteg általi visszautasítása (a
beteg visszautasította a gyógyszert, ezért
nem került sor az alkalmazásra; az okok a
Megjegyzés oszlop szövegmezejében
adhatók meg). Az Alkalmazott mennyiség
oszlopban lévő érték automatikusan 0.00-ra
lesz beállítva.

Alkalmazott 
mennyiség ⑥

Itt a tényleges beadott mennyiség van megadva, 
ha az eltér a Gyógyszer előírás mezőben előírt 
mennyiségtől. 0 és legfeljebb 999,999.99 közötti 
numerikus érték adható meg.

Alkalmazott egység
⑦

A beadott gyógyszer mértékegysége (pl. ml, mg).

Felelős ⑧ A felhasználó-kezelő és a rendszer hitelesítése 
alapján a program automatikusan beírhatja ide a 
nevét a felelősségek dokumentálására a 
végrehajtás közben.

Dokumentálás ideje
⑨

Időbélyeg az elvégzett tevékenységhez. 
Automatikus beállítás, de módosítható, amikor a 
bevitelt manuálisan vagy a súgó program 
segítségével hozza létre, amely akkor nyílik meg, 
amikor a kis nyílra kattint vagy miután megnyomja 
az F4 gombot.

Oszlop Jelentés
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Oszlopok rendezése

1. Kattintson az oszlop fejlécére.

 Oszlop rendezése növekvő/csökkenő sorrendbe.

 Egy nyíl jelöli, hogy a rendezés aktív.

Oszloptípus, Hosszú távú gyógyszer megjelenítése/elrejtése

1. Kattintson a jobb egérgombbal a Típus oszlop fejlécén.

2. Válassza ki a Hosszú távú gyógyszerezés megjelenítése lehetőséget.

 Megjelenik a hosszú távú gyógyszerezés.

 Járjon el ugyanúgy a hosszú távú gyógyszerezés ismételt
elrejtéséhez.

Oszlopsorrend módosítása

1. Kattintson a bal egérgombbal az oszlop fejlécén. 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva.

3. Helyezze az oszlopot másik helyre.

4. Engedje fel az egér gombját.

 Az oszlop áthelyezésre kerül.

Oszlopszélesség módosítása

1. Lépjen a kurzorral két oszlopfejléc közötti vonalra.

2. Kattintson a bal gombbal és tartsa lenyomva.

3. Húzza az oszlop szegélyét balra vagy jobbra.

 Az oszlop szélessége beállításra kerül.

4. Az eredeti állapot helyreállítására kattintson a jobb egérgombbal egy
oszlop fejlécére.

5. Válassza ki a Legjobb illesztés menü tételt az egyik oszlop beállításához,
vagy a Legjobb illesztés (minden oszlop) lehetőséget az összes
beállításához.

Megjegyzés ⑩ A beadással kapcsolatos megjegyzések a beteg 
reakciója szerint, vagy magával a beadással 
kapcsolatosan használhatók. Maximum 128 
karakter.

* A Visszautasított alkalmazás bevitelt akkor fogja látni, ha a NEXADIA 
monitor 2 egy régebbi verziójának bezárt munkafolyamatát töltötte be.

Oszlop Jelentés

A Sorszám, Alkalmazva és a Gyógyszer előírás oszlopok sorrendje csak
egymással cserélhető fel. 

Egy vagy több ilyen oszlop nem helyezhető át jobbra. Ez a 3 oszlop mindig
látható. Ez vonatkozik arra is, ha az információs ablak mérete minimális, és
jobbra kell görgetnie ahhoz, hogy az összes oszlop látható legyen.
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Oszlopok eltávolítása/megjelenítése

1. Kattintson az oszlop fejlécére, és húzza az oszlopot a nézetből, miközben
a bal egérgombot nyomja.

 A Felelős és a Megjegyzés oszlopok eltávolíthatók.

2. Kattintson az oszlop fejlécére.

3. Kattintson az Oszlopválasztó elemre.

 Az oszlopválasztó megjelenik, az eltávolított oszlop pedig kétszeri
rákattintással megjeleníthető.

Gyógyszer színjelölése

Hogy könnyebb legyen különbséget tenni az egyes gyógyszerek között,
különböző színek állnak rendelkezésre a Gyógyszer oszlopban mind a
Sorszám oszlophoz, mind pedig a munkafolyamat áttekintéséhez.

FIGYELMEZTETÉS!

Vegye figyelembe, hogy a rendszer csak segítségképpen és
emlékeztetésképpen működik a gyógyszer adagolásához. Műszaki okokból
kifolyólag nem mindig biztosítható, hogy a gyógyszerezéssel kapcsolatos
információ minden rendszerkomponensen szinkronizálásra kerül (szerver,
kliens, dialízis készülékek). Minden esetben késik a szinkronizálás!

• Ezért hasonlítsa össze az elektronikus rendszer által nyújtott
információkat az orvos írásos előírásával.

• A gyógyszer beadása előtt ellenőrizze, hogy ezt más egészségügyi
szakember még nem végezte-e el.

FIGYELMEZTETÉS!

A téves kezelési adatok átvétele kockázatot jelent a beteg számára!

• Ha a NEXADIA monitor 2 által megjelenített adatok nem tűnnek
elfogadhatónak, vagy nem felelnek meg az orvos által előírt kezelésnek,
konzultálni kell az ügyeletes orvossal.

• Ha a dialízis készüléken megjelenő adatok nem tűnnek elfogadhatónak,
vagy nem felelnek meg az orvos által előírt kezelésnek a NEXADIA
monitor 2 rendszerről való átvitel után, konzultálni kell az ügyeletes
orvossal.

Szín Magyarázat

Szürke Dialízis vagy igény szerinti gyógyszer, még nincs 
alkalmazva.

Zöld Dialízis gyógyszer, az előírás szerint alkalmazva.

Sárga Dialízis gyógyszer, amelynél a dózis megváltozott a 
beadás közben az előírásra való tekintettel.
Beadott igény szerinti gyógyszer. 

Piros Dialízis vagy igény szerinti gyógyszer, amelynek 
alkalmazását visszautasították.

Nincs szín Hosszú távú gyógyszerezés.
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A munkafolyamat áttekintésében van egy másik kijelzési formátum.

>>Az információs ablakban csak olyan bejegyzések szerepelnek, amelyek
színes sávokkal láthatók a munkafolyamat áttekintésben: Hosszú távú
gyógyszerezés és Törölt igény szerinti gyógyszer.

Mi a megjelenített adatok forrása?

Az előírt gyógyszerrel kapcsolatos információk a külső adatbázisból
származnak.

Az igény szerinti gyógyszer manuálisan bevihető egy munkafolyamat során.

Mely műveletek végezhetők el?

Dialízis gyógyszer

A munkamenet kezdetén a kezdő állapot Még nincs alkalmazva (szürke).

Az Alkalmazott mennyiség az előírás szerint bevitel kiválasztása az
Alkalmazás típusa oszlopban megerősíti, hogy a gyógyszert az előírás szerint
beadták (zöld). 

A mennyiség azonban beállítható.

A gyógyszerezés visszautasítható. Ehhez a státuszt át kell állítania Az
alkalmazás orvosi okokból való visszautasítása vagy Az alkalmazás beteg
általi visszautasítása (piros) opcióra. Ez automatikusan 0.00-ra állítja a
beadott mennyiséget. 

Dialízis gyógyszer nem törölhető.

Hosszú távú gyógyszerezés 

A módosításoktól függetlenül a hosszú távú gyógyszerezés nem látható a
munkafolyamat áttekintésben (nincs szín). Ez csak a tájékoztatást szolgálja.

A munkamenet kezdetén a kezdő állapot Még nincs alkalmazva.

Az Alkalmazott mennyiség az előírás szerint bevitel kiválasztása az
Alkalmazás típusa oszlopban megerősíti, hogy a gyógyszert az előírás szerint
beadták.

A hosszú távú gyógyszerezés visszautasítható. Ehhez a státuszt át kell
állítania Az alkalmazás orvosi okokból való visszautasítása vagy Az
alkalmazás beteg általi visszautasítása (piros) opcióra. Ez automatikusan
0.00-ra állítja a beadott mennyiséget. 

Hosszú távú gyógyszerezés nem törölhető.

Igény szerinti gyógyszer

Ha egy gyógyszert igény szerinti gyógyszerként kell beadni, kattintson0 az Új
lehetőségre, és válassza ki a gyógyszert a listanégyzetben.

Egy újonnan létrehozott igény szerinti gyógyszerezés állapota Még nincs
alkalmazva (szürke). A gyógyszer beadása után módosítsa a bevitelt az
Alkalmazás típusa oszlopban az Alkalmazott mennyiség a dokumentáció
szerint opcióra, és adja meg a megfelelő Alkalmazott mennyiség értéket
(sárga). 

Az érvényességhez mentse a módosításokat a megfelelő műveleti gombbal.

Az érvényességhez mentse a módosításokat a megfelelő műveleti gombbal.
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Az igény szerinti gyógyszer visszautasítható. Ehhez a státuszt át kell állítania
Az alkalmazás orvosi okokból való visszautasítása vagy Az alkalmazás beteg
általi visszautasítása (piros) opcióra. Ez automatikusan 0.00-ra állítja a
beadott mennyiséget. 

A helytelenül dokumentált gyógyszer töröltként megjelölhető a megfelelő
sorban a Törlés funkcióval. Ezek a bejegyzések megmaradnak, de át vannak
húzva, és a munkafolyamat áttekintésben a rendszer nem veszi azokat
figyelembe (nincs szín).

3.6.11 Üzenetek

Munkafolyamattal kapcsolatos üzenetek készíthetők más felhasználóknak.

Az üzenetek az összes további munkaállomáson és – ha támogatottak – a
megfelelő dialízis készüléken is megjelennek. 

Az üzenetek – amelyek többsége munkautasítás – nyugtázhatók a
munkaállomásokon vagy a dialízis készüléken. A „nyugtázva” meghatározása
az intézmény felelőssége: a nyugtázás vonatkozhat arra, hogy valamit
elolvastak és/vagy műveletet végeztek el.

Nem vihetők be olyan üzenetek, amelyek a következő munkafolyamatra
vonatkoznak, illetve amelyek betegtől függetlenek.

Az érvényességhez mentse a módosításokat a megfelelő műveleti gombbal.

ÉRTESÍTÉS!

Amennyiben egy nem tervezett kezelésre kerül sor az adott betegnél, az
üzenetek nem lesznek teljesek. Ezt követően az alkalmazás által generált
speciális beviteli mező jelenik meg az ennek megfelelő információkkal.
Ezenkívül az információs ablak listában egy figyelmeztetés jelenik meg az
Üzenetek mező mellett.

ÉRTESÍTÉS!

A Gyógyszer előírás oszlopban lévő információknak mindig így kell kinézniük
(a nyíltól balra a gyógyszer neve, jobbra pedig a beadásra vonatkozó
utasítás):

- Dialízis gyógyszer: 

Példa: Ferrlecit® 40 mg  ->  2 AMP (i.v.) = 80 mg

- Igény szerinti gyógyszer:

Példa: Erypo® FS 5000 FER  ->  adagja: 1 FER

Ez az információ a megfelelő dialízis készüléken is megfelelően megjelenik.
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Mi a megjelenített adatok forrása?

Az üzeneteket a felhasználó a munkafolyamat indítása után manuálisan
beviheti.

Egyes külső adatbázisok lehetővé teszik, hogy az üzeneteket rendelkezések
vagy utasítások formájában vigyék be, amelyek a munkafolyamat kezdetén
megjeleníthetők.

Mely műveletek végezhetők el?

Üzenetek küldése

1. Kattintson arra az Új lehetőségre.

2. Írja be a szöveget a következő sorba. Több bevitel is lehetséges.

3. Amikor a Mentés segítségével ment üzenetet, az automatikusan
elküldésre kerül.

 A feladó nevét és a küldés idejét a rendszer automatikusan beállítja.

4. Az üzenetek nyugtázhatók a jelölőnégyzet bal egérgombbal való
kijelölésével az adott munkaállomáson, illetve más munkaállomáson vagy
dialízis készüléken (ha támogatott).

 A rendszer automatikusan beviszi a nyugtázó felhasználó nevét és a
nyugtázás dátumát.

 A törölt üzenetek áthúzva jelennek meg.

Nézet testreszabása

1. Oszlopok áthelyezése. Kattintson az egyik oszlop fejlécére, tartsa
lenyomva a bal egérgombot, és helyezze át az oszlopot.

2. Oszlopok eltávolítása. Egy nézetből a bal egérgomb nyomva tartásával
távolíthat el oszlopot. 

 Ez a Feladó és a Nyugtázva oszlopokra érvényes. 

3. Kattintson az egyik oszlop fejlécére a jobb egérgombbal, és válassza ki az
Oszlopválasztó lehetőséget. 

 Az oszlopválasztó az összes eltávolított oszlopot megjeleníti.

4. A megfelelő bevitelre kettőt kattintva az oszlop ismét az áttekintésbe
helyeződik.

FIGYELMEZTETÉS!

Tájékoztatjuk, hogy a rendszer kizárólag útmutatásként és emlékeztetőként
szolgál az üzenetváltáshoz. Műszaki okokból kifolyólag nem mindig
biztosítható, hogy az üzenetekkel kapcsolatos információ minden
rendszerkomponensen szinkronizálásra kerül (szerver, kliens, dialízis
készülékek) a megfelelő időben. Mindig késik a szinkronizálás!

• Amikor az elektronikus rendszerbeli bevitelen alapuló utasításokkal,
rendelkezésekkel vagy hasonló információkkal dolgozik, azokat mindig
hasonlítsa össze az orvos előírt utasításaival.
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3.6.12 Megjegyzések

A Megjegyzések információs ablakban gondozási jelentések, komplikációk,
eredmények és megjegyzések vannak dokumentálva a munkafolyamattal
kapcsolatban.

Mi a megjelenített adatok forrása?

Ezek kizárólag a munkafolyamat során történt kézi bejegyzések.

Bizonyos dialízis készülékek lehetővé teszik, hogy a munkafolyamat alatt a
dialízis készülék képernyőjén közvetlenül vihessen be adatokat. Ezen az
adatok a monitoring rendszerbe kerülnek.

Mely műveletek végezhetők el?

Bevitelek törlése/hozzáadása

1. Kattintson a képernyő tetején lévő Új elemre.

2. Írjon be szöveget, vagy válasszon előre megadott szöveget a
válogatásból.

 A lista külső adatbázisból származik, és a referencialista importálása
során kerül továbbításra.

 A Felelős oszlopban lévő információk automatikusan frissülnek a
bejelentkezett felhasználó nevén keresztül.

3. A meglévő bejegyzések ezt követően módosíthatók.

4. Jelöljön meg egy bejegyzést, és kattintson a Törlés gombra.

 A bejegyzés el lett távolítva.

Nézet testreszabása

1. Oszlopok áthelyezése. Kattintson az egyik oszlop fejlécére, tartsa
lenyomva a bal egérgombot és helyezze át az oszlopot.

 Az Idő oszlop nem helyezhető át.

2. Oszlopok eltávolítása. Egy nézetből a bal egérgomb nyomva tartásával
távolíthat el oszlopot. 

 Ez a Felelős oszlopra is érvényes. 

3. Kattintson az egyik oszlop fejlécére a jobb egérgombbal, és válassza ki,
hogy Oszlopválasztó. 

 Az oszlopválasztó az összes eltávolított oszlopot megjeleníti.

4. A megfelelő bevitelre kettőt kattintva az oszlop ismét az áttekintésbe
helyeződik.

3.6.13 Ellenőrzőlista

Az ellenőrzőlista segítségével minden beteg esetében egy egyéni lista
dolgozható ki, amely a munkamenet során végzendő feladatokat tartalmazza.
Az egyes feladatokat a felhasználó a befejezésük után nyugtázza. Bizonyos
dialízis készülékek lehetővé teszik, hogy a munkafolyamat alatt a dialízis
készülék képernyőjén közvetlenül nyugtázhasson adatokat. Ezen az adatok a
monitoring rendszerbe kerülnek.

Az áttekintés képernyőn a nem nyugtázott feladatokat szürke sáv jelöli, amely
a nyugtázás után zöldre változik.
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Mi a megjelenített adatok forrása?

Az ellenőrzőlistán lévő elemek a külső adatbázisból vannak importálva.

Ehhez nem adhatók további bejegyzések.

Mely műveletek végezhetők el?

Feladatok nyugtázása

1. Az ellenőrzéshez kattintson az állapot mezőre a Nyugtázva oszlopban.

2. Nyugtázza a Mentés gombbal.

 A feladat befejezettként van jelölve.

 A feladatot elvégző személy neve és az idő dokumentálva van.

Nézet testreszabása

1. Oszlopok áthelyezése. Kattintson az egyik oszlop fejlécére, tartsa
lenyomva a bal egérgombot, és helyezze át az oszlopot.

2. Oszlopok eltávolítása. Egy nézetből a bal egérgomb nyomva tartásával
távolíthat el oszlopot. 

 Ez a Felelős oszlopra is érvényes. 

3. Kattintson az egyik oszlop fejlécére a jobb egérgombbal, és válassza ki az
Oszlopválasztó lehetőséget. 

 Az oszlopválasztó az összes eltávolított oszlopot megjeleníti.

4. A megfelelő bevitelre kettőt kattintva az oszlop ismét az áttekintésbe
helyeződik.

3.6.14 Laboratórium

A munkafolyamat során rögzített laboratóriumi értékek a Laboratórium
információs ablakban láthatók.

Az ellenőrzőlisták segítségével határozza meg az egyes munkafolyamatokat,
amelyek főleg az új munkatársaknak nyújtanak útmutatást és keretet a
munkavégzéshez.

A bejegyzések nem törölhetők. 

Ha töröltként jelölt (áthúzott) bejegyzéseket lát, azok régebbi rendszerből
származnak és itt is láthatók.

Oszlop Magyarázat

Mérési idő Időbélyeg a rögzített értékhez

Paraméter neve Választómező a külső adatbázisból származó 
paraméterekhez

Érték Numerikus érték

Eredet A csatlakoztatott laboratóriumi készülék, vagy azon 
személy neve, aki a bevitelt elvégezte

Rövidítés A paraméterek azonosítására szolgáló rövidítés
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Mi a megjelenített adatok forrása?

A mért értékek a csatlakoztatott online készülékektől származnak, amelyek a
mérési eredményeket a monitorozó rendszerre továbbítják.

Mely műveletek végezhetők el?

Bevitelek törlése/hozzáadása

1.  Kattintson a képernyő tetején lévő Új elemre.

 A bevitel hozzáadva.

 A paraméterek csak akkor adhatók hozzá manuálisan, ha már
szerepelnek az ismert paraméterek listáján. Ezek külső adatbázisból
származnak, és szerepelnek az onnan származó referencialista-
importálásban.

2. Jelöljön meg egy bejegyzést, és kattintson a Törlés gombra.

 A bejegyzés el lett távolítva.

Nézet testreszabása

1. Oszlopok áthelyezése. Kattintson az egyik oszlop fejlécére, tartsa
lenyomva a bal egérgombot, és helyezze át az oszlopot.

 A Mérési idő oszlop nem helyezhető át.

2. Oszlop eltávolítása. Egy nézetből a bal egérgombbal távolíthat el
oszlopot. 

 Ez az Eredet, a Mérés sz., Rövidítés és a Megjegyzés oszlopokra is
érvényes.

3. Kattintson a jobb egérgombbal az egyik oszlop fejlécére, és válassza az
Oszlopválasztó elemet. 

 Az oszlopválasztó az összes eltávolított oszlopot megjeleníti.

4. A megfelelő bevitelre kettőt kattintva az oszlop ismét az áttekintésbe
helyeződik.

Mérés sz. Mérés számozása

Megjegyzés Szabad szövegmező további megjegyzéseknek

Oszlop Magyarázat

A Paraméter neve oszlopban lévő paraméterlista külső adatbázisból
származik, amely információkat igényel a mérések kiosztásához a továbbítás
közben.

Ha az automatikusan észlelt értékek nem kerülnek továbbításra, bármikor
megadhatók manuálisan.
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3.7 Gyors elérések

Gyorsbillentyű Működés

F1 IFU-k megjelenítése

F2 Ikon tartalmának kijelölése

F4 A rendszersúgó megnyitása a dátum és az idő 
beállításához az adott ikon esetében

F5 Munkafolyamat áttekintés frissítése

Ctrl+N Új munkafolyamat létrehozása

Ctrl+Q Munkafolyamat bezárása

Ctrl+Del Munkafolyamat törlése

Ctrl+P Munkafolyamat adatok nyomtatása

Ctrl+L Lezárt munkafolyamatok betöltése

Ctrl+A Az összes bejegyzés kijelölése a munkafolyamatok 
kijelölésekor

Ctrl+B Referencialista adatok importálása

Ctrl+I Munkafolyamat adatok importálása

Ctrl+E Munkafolyamat adatok exportálása

Shift+F1 Rendszerinformáció

Ctrl+C Egy ikon tartalmának másolása 

Ctrl+V Tartalom beillesztése egy ikonba

Ctrl+X Tartalom kivágása egy ikonból

Ctrl+F Kereső ikon megjelenítése

Alt+F4 Kilépés az alkalmazásból

ESC Kilépés a párbeszédablakból
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4 Telepítés

4.1 Telepítés

Ellenőrizze, hogy a szerver és a NEXADIA monitor 2 klienskomponenseinek
megfelelő telepítését egy szakember elvégezte-e.

4.2 Üzembe helyezés

Telepítés után egy parancsikon jelenik meg az asztalon a program gyors
indításához. Kattintson kétszer az ikonra az alkalmazás indításához.

Vagy a programot a Windows Start menüjéből is indíthatja.

Első indításkor (a számítógépre bejelentkező minden egyes felhasználó
esetében) a rendszer kéri a szerver azonosítóját.

1. Adja meg a szerver nevét vagy címét (IP-cím).

2. Nyugtázza az adatokat az OK gombbal, vagy nyomja meg az Enter
gombot.

3. A kliens megkísérli a szerverre való csatlakozást.

 Ha a kísérlet sikeres, a képernyő bal alsó részén lévő állapotjelző
zöldre vált.

 Sikertelen kísérlet esetén az állapotüzenet hibát jelez.

4. Ellenőrizze a fizikai csatlakozást a szerverre, a szerverprogramok normál
működését, valamint az IP-címet és a szerver nevét, amelyek a fő
képernyő jobb alsó részében láthatók.

 Ha az állapot sikeres csatlakozást jelez a szerverhez, a program
használatra kész.

A további információkért forduljon a gyártóhoz.
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Gyógyszerbeadás NEXADIA monitor 2
5 Gyógyszerbeadás

5.1 Lépések kivételes helyzetekben

5.1.1 Adatszinkronizálás - Kliens szerver

Kedvezőtlen körülmények között, pl. a szerverhez való hálózati kapcsolódás
megszakadását követően, illetve programösszeomláskor eltérés lehet a
szerveradatok és a kliens alkalmazás adatai között. 

Adatok frissítése

1. Nyomja meg a Frissítés gombot a menüben vagy az F5 gombot.

 Megkezdődik az adatok ismételt betöltése.

Zárja be és indítsa újra az alkalmazást

1. Ha a frissítés nem oldja meg a programhibákat, zárja be és indítsa újra az
alkalmazást.

 Ha ez sikertelen, forduljon a rendszergazdához.

5.1.2 Program összeomlás

5.1.3 Rendszerösszeomlás

A sürgősségi terv a következő pontokat tartalmazza:

• Hol szerezhető be a kezeléssel kapcsolatos előírás (pl. nyomtatott
kezelési ütemterv legyen elérhető minden beteg esetén és az legyen
havonta frissítve). 

• Hogyan lesz dokumentálva a dialízis kezelés (pl. nyomtatott jelentési
űrlapok, amelyek kézileg szerkeszthetők).

5.2 Adatbiztonság

FIGYELMEZTETÉS!

Kockázat áll fenn a betegre nézve, ha programösszeomlás után tárolja az
adatokat.

• Ha a program használat közben összeomlik, indítsa újra a programot, és
ellenőrizze, hogy tárolt-e dialízis készülékből származó adatokat!

• Szükség esetén ismételje meg a legutóbbi műveleteket.

Ha a teljes rendszer meghibásodik, és nem használható, belső sürgősségi
tervvel kell rendelkezni ezen esetekre.

ÉRTESÍTÉS!

Fontos az adatok rendszeres biztonsági mentése. Az adatok inkonzisztenciái
és a kezelési hibák csak így kerülhetők el. 

Erről további információkat a megfelelő kézikönyvekben találhat!
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5.3 Súgó és támogatás

Első szintű támogatás

Nevezzen meg legalább egy személyt, aki a helyi rendszergazda feladataiért
felel. Ez a személy legyen képzett, tapasztalt a rendszer használatában,
képes legyen megoldani a kezdeti felhasználói kérdéseket és problémákat.

Ezenkívül, ha probléma van a kliens alkalmazással vagy a külső adatbázissal,
forduljon a helyi forgalmazóhoz.

A címek és az elérhetőségek a vásárlási dokumentációban szerepelnek.

Második szintű támogatás

Ha az első szintű támogatással nem sikerült megoldani a kérdés(eke)t,
forduljon a forgalmazóhoz. Megszervezi a segítséget a gyártó központi
támogatási rendszerén keresztül.

Harmadik szintű támogatás

Ha kérdései és problémái az első két esetben nem oldhatók meg, kérdései
automatikusan a harmadik szintű támogatáshoz kerülnek továbbításra.
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