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Apie šią naudojimo instrukciją NEXADIA monitor 2
1 Apie šią naudojimo instrukciją

Ši naudojimo instrukcija yra neatsiejama NEXADIA monitor 2 dalis.
Išsaugokite šią naudojimo instrukciją visam aparato eksploatavimo laikui.

Šioje naudojimo instrukcijoje, spausdintinėje ir elektroninėje versijoje,
aprašoma NEXADIA monitor 2 naudotojo sąsaja – dializės duomenų valdymo
sistema iš B. Braun Avitum AG.

Naudojimo instrukcija turi visuomet būti prieinama naudotojams ar sistemos
administratoriui.

Informaciją apie kitus sistemos komponentus rasite atitinkamose naudojimo
instrukcijose.

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta informacija ir duomenys gali būti
keičiami be išankstinio įspėjimo.

Draudžiama atgaminti ir platinti šią naudojimo instrukciją, bet kurią jos dalį ar
programas bet kokiai paskirčiai be raštiško sutikimo iš B. Braun Avitum AG.

Dokumento kopijas leidžiama daryti tik laikantis galiojančių įstatymų nuostatų.

Draudžiama platinti trečiosioms šalims.

Galimos klaidos ir pakeitimai.

1.1 Autorių teisės

Šis dokumentas yra B. Braun Avitum AG nuosavybė su visomis susijusiomis
teisėmis.

1.2 Galiojimas

Gamintojas

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Vokietija

Tel. +49 (5661) 71-0

Faks. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Platintojas ir tikslus jo adresas

Informacijos apie tiekėją ieškokite pirkimo dokumentuose arba kreipkitės
tiesiogiai į gamintoją.

Programos 
paskirtis

NEXADIA monitor 2 kliento programa, klientas, 
naršyklė

Produkto 
pavadinimas

NEXADIA monitor 2

Programos versija SW 2.3.x
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NEXADIA monitor 2 Apie šią naudojimo instrukciją
Informacija apie gaminio identifikacinius duomenis

Paleidus programą, ekrane pasirodo langas, kuriame rodomas gaminio
pavadinimas ir „CE“ ženklas.

Programos versiją ir teisinę informaciją bet kada galite peržiūrėti programos
meniu paspaudę „Pagalba“ > „Apie“NEXADIA monitor 2.

1.3 Identifikacija

Šią naudojimo instrukciją sudarė B. Braun Avitum AG.

Priklausomai nuo platintojo, programoje pateikiama ši informacija:

NEXADIA monitor 2 yra B. Braun Avitum AG produkto pavadinimas.

Šioje naudojimo instrukcijoje iš esmės identiški gaminiai ir programos
išskiriamos nebus, todėl jos bendrai bus vadinamos klientu.

1.4 Paskirties grupe

Ši naudojimo instrukcija yra skirta sveikatos priežiūros specialistams.

Programą leidžiama naudoti tik tinkamai ja naudotis apmokytiems asmenims.

1.5 Įspėjimai, pastabos ir simboliai

Šiame dokumente naudojami 4 signaliniai žodžiai: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS,
PERSPĖJIMAS ir PRANEŠIMAS.

Signaliniai žodžiai PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir PERSPĖJIMAS atkreipia dėmesį
į naudotojams ir pacientams pavojingas situacijas.

Signalinis žodis PRANEŠIMAS atkreipia dėmesį į informaciją, kuri gali
tiesiogiai arba netiesiogiai padėti išvengti žalos ar sužeidimų.

Pavojingumo lygį ar laipsnį žymi signalinis žodis ir antraštės spalva:

PAVOJUS!

Žymi neišvengiamai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus imtasi reikiamų
priemonių, gali sukelti mirtį ar sunkius sužalojimus.

ĮSPĖJIMAS!

Žymi galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus imtasi reikiamų priemonių, gali
sukelti mirtį ar sunkius sužalojimus.

PERSPĖJIMAS!

Žymi pavojingą situaciją, kuri, jei nebus imtasi reikiamų priemonių, gali sukelti
nežymius ar vidutinio sunkumo sužalojimus.

PRANEŠIMAS!

Naudojama pateikti praktikai, nesusijusiai su asmens sužalojimais, t. y.
informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su žalos prevencija.
8 / 80 IFU 38910539LT / Rev. 1.04.01 / 07.2021



1

Apie šią naudojimo instrukciją NEXADIA monitor 2
Įspėjamuosiuose pranešimuose taip pat pateikiamos priemonės, būtinos
siekiant išvengti tam tikrų pavojingų situacijų. Taigi, su asmens sužalojimų
rizika susijusių įspėjamųjų pranešimų struktūra yra tokia:

1.6 Informacija ir veikla

Informacija

Veiklos

1. Šiuo būdu pateikiamos konkrečios veiklos instrukcijos.

 Šis simbolis reiškia veiklos rezultatą.

Antraštė su signaliniu žodžiu

Nurodomas pavojaus tipas!
Nurodytas pavojaus šaltinis ir galimos pasekmės, jei nebus imtasi 
atitinkamų priemonių.
• Čia pateiktas sąrašas priemonių, kaip išvengti pavojaus.

Tai yra papildoma naudinga, su procedūromis susijusi informacija, bendra
informacija ir rekomendacijos.
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Saugumas NEXADIA monitor 2
2 Saugumas

2.1 Numatytoji paskirtis

Numatytoji paskirtis, pagrindinės funkcijos, taikymo sritis

NEXADIA monitor 2 yra programinė įranga, kuri gali būti naudojama keliose
darbo vietose ir keliems naudotojams vienu metu. Programinė įranga sukurta
naudojimui hemodializės metu ir atlieka toliau nurodytas funkcijas:

• perkelia paciento procedūros duomenis iš prijungtos nefrologijos
duomenų bazės į dializės aparatą,

• automatiškai ir (ar) rankiniu būdu (naudotojas darbo vietoje) įrašo ir
išsaugo dializės aparato ar išorinio prietaiso generuojamus procedūros
duomenis,

• atvaizduoja paciento procedūros eigą iš darbo vietos,

• perkelia sugeneruotus procedūros duomenis į prijungtą nefrologijos
duomenų bazę.

NEXADIA monitor 2 kliento-serverio aplinkoje naudoja „Windows“ platformas.

Siekiant palengvinti duomenų įvedimą į dializės aparatą, prieš procedūrą
galima perkelti papildomas procedūros reikšmes, kurias, prieš pradedant
procedūrą, naudotojas privalo patvirtinti.

Šią sistemą leidžiama naudoti tinkamai apmokytiems gydytojams,
slaugytojams ir pacientams (ribotos priežiūros dializės vietose).

Ši sistema tinka naudojimui tiek stacionarinės, tiek ambulatorinės priežiūros
sąlygomis.

Šią sistemą diegti ir konfigūruoti leidžiama tik apmokytiems techninės
priežiūros specialistams, administratoriams ar apmokytiems darbuotojams.

ĮSPĖJIMAS!

NEXADIA monitor 2 sistema nėra sukurta veikimui be sutrikimų ar dideliam
prieinamumui. Būtina turėti omenyje, kad, įvykus duomenų ryšio sutrikimams,
galimas duomenų praradimas.

• Sistemos sutrikimo atveju tęskite dializės procedūrą be NEXADIA
monitor 2.

• Sistemos funkcijas atlikite rankiniu būdu. Šie procesai yra dalis
pagrindinių dializės aparato funkcijų.

ĮSPĖJIMAS!

NEXADIA monitor 2 programa nėra skirta slaugytojų nuotoliniam informavimui
apie dializės aparato aliarmus. 

• Vizualizacijų vėlavimas gali priklausyti nuo tinklo sąlygų, todėl, net jei
aliarmo pranešimai perduodami ir rodomi laiku, vizualizacijos rodomos
dokumentavimo tikslais.

• Dializės aliarmus ir įspėjimus visuomet patvirtinkite tik dializės aparate.
IFU 38910539LT / Rev. 1.04.01 / 07.2021 13 / 80
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2.2 Bendrieji saugos nurodymai

2.3 Informacija atsakingai organizacijai

2.3.1 Atitikimas

Teisiniu požiūriu ši programa laikoma medicinos prietaisu.

Gamintojas pateikia atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB direktyvą dėl
medicinos prietaisų.

2.3.2 Reikalavimai naudotojui

Naudotojams taikomi apribojimai ir naudotojų kvalifikacija

Šią programą naudoti leidžiama tik atitinkamai apmokytiems asmenims,
turintiems reikiamos patirties ir techninių žinių vykdant dializę (gydytojai,
sveikatos priežiūros specialistai).

Naudotojų prieiga ribojama prieigos kontrolės ir prisijungimo priemonėmis.

2.3.3 Gamintojo vykdomas apmokymas prieš komisavima

B. Braun Avitum AG vykdo įvairius mokymus, kurių turinys priklauso nuo
tikslinės auditorijos (mokymų turinys gali keistis).

ĮSPĖJIMAS!

Naudotojas privalo būti ypač atidus procedūros duomenų perkėlimo į dializės
aparatą metu! Naudotojas privalo visuomet atidžiai patikrinti visus procedūros
duomenis pagal originalų receptą (gydytojo pasirašyta popierinė versija) prieš
patvirtinant juos procedūrai!

• Visuomet įsitikinkite, kad įvesti duomenys yra teisingi, duomenys atitinka
pacientą ir dializės sesiją! Pagal šiuos kriterijus taip pat patikrinkite iš kitų
šaltinių gautus duomenis (programinės įrangos apskaičiuoti duomenys,
duomenys, perkelti iš prijungtų prietaisų ar eksportuoti iš išorinių
sistemų).

• Gamintojas nepriima jokių garantinių pretenzijų dėl neteisingai pritaikytų
ar interpretuotų duomenų. Ypač sistemos atliktų skaičiavimų atveju, kai
tokie duomenys naudojami tolesnių procedūrų ar diagnostikos tikslais.
Pavyzdžiui, Kt/V skaičiavimai, kuriuos sistema atliko pagal įrašytus
duomenis.

• Ši stebėsenos sistema nėra skirta dializės procedūrų stebėsenai ir
savalaikiam dializės aparato aliarmų aptikimui. Užtikrinkite, kad dializės
aparatą naudojantis personalas visuomet laiku reaguotų į akustinius ir
optinius dializės aparato aliarmus.

• Naudotojas, taikydamas tinkamas alternatyvias procedūras (pvz.,
laboratorinius tyrimus, šunto bandymą), privalo patikrinti ir patvirtinti, kad
sistemos apskaičiuoti duomenys yra teisingi. Tik tokiu atveju šiuos
duomenis galima naudoti tolesnių procedūrų ar diagnostikos tikslais. Tai
itin svarbu atliekant dializės efektyvumo rodiklio (Kt/V) skaičiavimus bei
sistemoje skaičiuojant UF ir svorio reikšmes, kurias būtina patvirtinti
atitinkamais laboratoriniais matavimais. Šiuo atveju naudotojas taip pat
privalo įsitikinti, kad skaičiavimų rezultatai yra teisingi.

Daugiau informacijos apie naudotojo prisijungimą rasite skyriuje 3.2
Naudotojo prisijungimas (20).
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Saugumas NEXADIA monitor 2
Informacijos apie mokymus ieškokite NEXADIA monitor 2, susisiekite su
platintoju.

2.4 Patvirtinamieji dokumentai, nuoroda į kitą 
dokumentaciją

Kliento programos, skirtos NEXADIA monitor 2, naudojimo instrukcija
prieinama elektronine ir popierine forma. 

Elektroninė (PDF formatu) naudojimo instrukcijos versija yra NEXADIA
monitor 2 diegimo laikmenoje. 

Šią naudojimo instrukciją rasite NEXADIA monitor 2 kliento programos meniu
paspaudę Pagalba > Naudotojo instrukcija. 

Prireikus, gamintojas taip pat gali pristatyti spausdintą naudojimo instrukcijos
versiją.

Taip pat prieinamos išorinės duomenų bazės ir atskirų jos komponentų
diegimo ir konfigūravimo instrukcijos.

2.5 Garantija ir atsakomybė

Programos klaidas, kurios riboja ar trukdo programos naudojimui pagal
paskirtį, stengiamasi kuo greičiau pašalinti, pavyzdžiui, diegiant programinės
įrangos naujinius. Naujiniai siunčiami el. paštu arba prieinami atsisiuntimui.

Garantinius susitarimus viršijančios pretenzijos ir susitarimai dėl programos
plėtotės yra atskiro susitarimo su platintoju dalis.
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Produkto aprašymas NEXADIA monitor 2
3 Produkto aprašymas

3.1 Trumpas aprašymas

Kliento programa yra naudotojo sąsaja, skirta NEXADIA monitor 2 – dializės
duomenų valdymo sistemai.

Šioje programoje, atliekant dializės procedūras, rodomi su procedūra susiję
duomenys.

Naudotojas gali rankiniu būdu įvesti ar keisti šiuos duomenis.

Ši programa paremta mažafunkcio kliento (angl. thin client) technologija, todėl
ji yra tik duomenų rodymo ir įvesties sąsaja. Programoje ar darbo vietoje
leidžiamas tik minimalus duomenų tvarkymas (lyginant su interneto naršyklės
technologija).

Programa ryšiui su stebėsenos serverio programa naudoja TCP/IP protokolą.

Eksploatavimo duomenys

NEXADIA monitor 2 Leidžia automatizuoti daugelį kasdienės dializės
procedūros etapų:

• individualaus paciento paskyros perkėlimas iš dializės duomenų bazės
prieš pradedant procedūrą,

• automatinis paciento svorio perkėlimas iš svarstyklių į sistemą,

• reikiamų ultrafiltracijos parametrų apskaičiavimas,

• įspėjimas dėl neteisingų ar netinkamų skaičiavimo rezultatų (patikimumo
patikros),

• paskirtų procedūros reikšmių perkėlimas į dializės aparatą,

• virtualus tikslinių ir einamųjų dializės aparato reikšmių aptikimas
dokumentavimui (aliarmai, nustatymai, rodmenys, pagrindiniai rodikliai),

• visų vykstančių procedūrų apžvalga su pagrindinėmis būsenomis
(progresas, aparato būsenos, aliarmo būsena ir t. t.),

• dializės protokolų sudarymas popierinėms dokumentacijos versijoms,

• procedūros rezultatų perdavimas į apskaitos sistemą ir (ar) išorinę
informacinę sistemą,

• dializės efektyvumo parametrų nustatymas / išvedimas (savalaikėms
intervencijoms procedūros metu ar galutiniam procedūros įvertinimui),

• duomenų archyvinimas ir ilgalaikis vertinimas antrinių vertinimų išvedimui
(šunto kokybė, dializės efektyvumas ir t. t.),

• duomenų surinkimas iš kitų tinkle esančių medicinos prietaisų ar rankinis
įvedimas (pvz., kraujo dujų analizė, laboratoriniai matavimo prietaisai).

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui dėl įvestų neteisingų procedūros parametrų!

• Įsitikinkite, kad visi įvesti duomenys atitinka procedūroje dalyvaujantį
pacientą (taip pat žr. Pagalba > ApieNEXADIA monitor 2).
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3.2 Naudotojo prisijungimas

Priklausomai nuo nustatymų, naudotojo gali būti reikalaujama prisijungti su
naudotojo vardu ir slaptažodžiu, kad galėtų naudotis šia programa.

Tik sėkmingai prisijungus naudotojui bus leista naudoti funkcijas pagal jam
suteiktą prieigos lygį.

Įvedus neteisingus prisijungimo duomenis rodomas įspėjimas (trikampis).
Daugiau informacijos gausite užvedę pelės žymeklį ant šio trikampio.

Jei pamiršote savo slaptažodį, atstatykite jį Naudotojų valdymas skiltyje.

Slaptažodžio keitimas (neįmanoma prisijungus prie aktyvaus katalogo)

1. Prisijungimo lange pasirinkite naudotoją.

2. Paspauskite Keisti slaptažodį nuorodą.

3. Naujas slaptažodis skirtuke įveskite dabartinį slaptažodį pagal
slaptažodžio nustatymus.

4. Patvirtinkite naują slaptažodį.

5. Paspauskite OK, kad išsaugotumėte.

 Slaptažodis rodomas šifruotais simboliais.

PIN keitimas

1. Pasirinkite Keisti PIN.

2. Naujas PIN skirtuke, Dabartinis slaptažodis laukelyje įveskite dabartinį
slaptažodį.

3. Į Naujas PIN laukelį įveskite naują PIN.

4. Dar kartą įveskite naują PIN Pakartokite PIN laukelyje.

5. Patvirtinkite OK mygtuku.

Prisijungusio naudotojo vardas rodomas apatiniame dešiniajame ekrano
kampe.

Bet kuriuo metu galima iš naujo prisijungti paspaudus užrakto simbolį ar
pasirinkus Failas > Atsijungti. 

Saugumo lygiai

Prieigos parinktys, skirtos NEXADIA monitor 2 naudotojams, yra
sukonfigūruotos serverio pusėje.

Jei naujas slaptažodis neatitinka slaptažodžio nustatymų, ekrane rodomas
pranešimas, raginantis įvesti kitą slaptažodį.

Pakeitimai pritaikomi tik paleidus dializės aparatą iš naujo ir pasirinkus
procedūros pasirinkimą.

Daugiau informacijos apie saugumo lygius ieškokite atitinkamo serverio
instrukcijose.
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3.3 Pagrindinis ekranas

Programos veikimas pagrįstas sesijomis, tai reiškia, kad visi duomenys
hierarchiškai struktūrizuojami pagal pacientus ir jų sesijas.

1. Pradėti programą.

 Atidaromas pagrindinis langas su sesijos apžvalga.

 Programos išvaizda atitinka naudojimo instrukcijoje aprašytas
konfigūracijas.

Aprašymas 2 lygis 1 lygis 0 lygis

Reikia prisijungti su naudotojo 
vardu ir slaptažodžiu įjungus 
NEXADIA monitor 2

Taip Taip Ne

Reikia įvesti naudotojo vardą ir 
slaptažodį atliekant bet kokius 
pakeitimus

Taip Ne Ne

Prisijungusio naudotojo vardas 
matomas ekrano apačioje

Taip Taip Ne

Leidimai pagal naudotojų valdymą Taip Taip Ne

Prieinamas atsijungimo meniu Taip Taip Ne

Naudotojo pakeitimas prireikus 
(naudojant Failas > Atsijungti arba 
spaudžiant užrakto simbolį 
juostoje ekrano apačioje), jei 
naudotojo leidimų nepakanka tam 
tikriems veiksmams atlikti

Ne Taip Ne

Naudotojo paskyra lieka įjungta iki 
atjungimo rankiniu ar automatiniu 
būdu

Ne Taip Ne

Prisijungimas kiekvienam 
veiksmui atlikti

Taip Taip Ne

Prieinamas meniu Papildoma > 
Parinktys > Automatinio atjungimo 
laikas [min.]

Taip Taip Ne

Daugiau informacijos apie naudotojų valdymą rasite atitinkamoje instrukcijoje.
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Sesijos apžvalgos lango viršuje yra meniu, kuriuo valdoma programa.

Lango viduryje rodoma pasirinktų sesijų apžvalga.

Ekrano apačioje esančioje būsenos juostoje rodoma ryšio su serveriu būsena
ir papildoma sistemos informacija.

3.4 Meniu funkcijos

3.4.1 Failas

Šiame meniu pasiekiamos pagrindinės programos funkcijos.

Jungtis prie serverio

1. Pasirinkite Failas > Jungtis prie serverio.

2. Įveskite serverio IP adresą ar tinklo pavadinimą.

3. Jei reikia, įveskite kitą portą.

4. Patvirtinkite paspausdami OK.

 Programa prisijungia prie serverio.

 Sukuriamas naujas įrašas paskutinių naudotų serverių sąraše.

Paskutiniai serveriai

1. Pasirinkite Failas > Paskutiniai naudoti serveriai.
 Rodomi paskutiniai sėkmingi prisijungimai prie serverio.

2. Pasirinkite įrašą.

 Programa jungiasi prie pasirinkto serverio.

1. Pasirinkite Failas > Paskutiniai naudoti serveriai > Išvalyti sąrašą.

 Ištrinami visi įrašai iš serverių sąrašo.

 Paleidus programą pakartotinai, reikės iš naujo įvesti serverio
duomenis.

Iliustracija 3-1 Pagrindinis ekranas
22 / 80 IFU 38910539LT / Rev. 1.04.01 / 07.2021



3

Produkto aprašymas NEXADIA monitor 2
Programos paciento kortelė

Sąlygos

• Būtina įdiegti atitinkamą kortelės programuotuvo programinę įrangą ir
tvarkykles (pristatoma kartu su diegimo paketu).

• Būtina nurodyti iSYCardPrommer.exe failo adresą (žr. Papildoma >
Parinktys > Paciento kortelės programuotuvo failo pavadinimas).

1. Pasirinkite Failas > Paciento kortelė.

2. Įstatykite reikiamą paciento kortelę į kortelių programuotuvą.

 Dabar galite programuoti paciento kortelę.

3. Skiltyje Papildoma > Parinktys pasirinkite reikiamą kortelių skaitytuvą ir
paciento kortelę.

4. Įsitikinkite, kad visi duomenys teisingi ir patvirtinkite paspausdami OK.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.

Iliustracija 3-2  Paciento kortelės įdėjimas
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5. Iš sąrašo pasirinkite pacientą ir paspauskite Programuoti.

Sėkmingai atlikus procedūrą, lange rodomas paciento vardas, gimimo data ir
paciento ID patikrai.

Iliustracija 3-3 Kortelių skaitytuvo pasirinkimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui pasirinkus neteisingą paciento kortelę, procedūrą su
neteisingais parametrais!

• Prieš pradedant programuoti įsitikinkite, kad pasirinkote reikiamą
pacientą.

• Netinkama procedūra dėl neteisingai pasirinktos paciento kortelės gali
sukelti rimtų komplikacijų ir net mirtį.

Šis ID susiejamas su atitinkamu pacientu dializės aparate.

Rekomenduojama ant kortelės užrašyti paciento vardą.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientams dėl netinkamai ar klaidingai paženklintos paciento
kortelės!

• Programuojant paciento kortelę įsitikinkite, kad kortelėje yra teisingi
duomenys.

• Netinkama procedūra dėl neteisingai pasirinktos paciento kortelės gali
sukelti rimtų komplikacijų ir net mirtį.
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Naudotojo atsijungimas

1. Pasirinkite Failas > Atsijungti.
 Atjungiamas prisijungęs naudotojas ir rodomas atitinkamas dialogo

langas.

2. Pasirinkite Prisijungti.
3. Įveskite prisijungimo duomenis, kad prisijungtumėte arba naudokite kito

naudotojo prisijungimo duomenis.

4. Pasirinkite Išeiti. 
 Programa uždaroma.

Išeiti

1. Pasirinkite Failas > Išeiti arba spauskite X dešiniajame viršutiniame
kampe.

 Programa uždaroma. 

3.4.2 Žiūrėti

Atnaujinti (F5)

Fone nuolat automatiškai vykdomas duomenų sinchronizavimas tarp serverio
ir kliento programos. Tačiau, išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, dėl tinklo
problemų ar prireikus iš naujo paleisti serverį, gali prireikti pakartoti duomenų
sinchronizavimą.

1. Pasirinkite Žiūrėti > Atnaujinti (F5) arba spauskite F5.

 Vidinė atmintis visiškai išvaloma ir vėl užpildoma iki nurodytos
būsenos.

Ekrano maketas

Apžvalgos lange ir kliento programos ekrano makete yra įvairių stulpelių,
kuriuos pagal poreikį galima grupuoti, pridėti, pašalinti ar keisti jų tvarką. 

Konkrečios darbo vietos maketo nustatymai išsaugomi ir iškviečiami vėl
paleidus kliento programą.

Rodyti paieškos skydelį Ctrl+F

Informacijos paieškai naudokite paieškos funkciją.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui pasirinkus neteisingą paciento kortelę, procedūrą su
neteisingais parametrais!

• Įstačius paciento kortelę į dializės aparatą, prieš pradedant procedūrą
patikrinkite, ar rodoma informacija (paciento vardas) sutampa su
procedūroje dalyvaujančio asmens duomenimis.

• Netinkama procedūra dėl neteisingai pasirinktos paciento kortelės gali
sukelti rimtų komplikacijų ir net mirtį.

Atidaryti duomenų langai automatiškai neatnaujinami. Juose taip pat rodomi
duomenys iš paskutinių duomenų užklausų, kai langas buvo atidarytas arba
kada paskutinį kartą išsaugotas.
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1. Pasirinkite Žiūrėti > Ekrano maketas > Rodyti paieškos skydelį arba
pasirinkite Ctrl+F.

 Rodomas paieškos laukelis.

2. Įveskite paieškos kriterijus pagal toliau pateiktą lentelę.

3. Spauskite Ieškoti.
 Aktyvinama paieška, o paieškos rezultatai pažymimi geltona spalva.

4. Paspauskite Išvalyti ar spauskite ESC.

 Išvalomas paieškos laukelis.

5. Paspauskite rodyklę šalia paieškos laukelio.

 Rodoma paieškos istorija.

Leisti maketo keitimą

1. Paspauskite Žiūrėti > Ekrano maketas > Leisti maketo keitimą.

 Leisti maketo keitimą funkcija aktyvinta.

 Dabar galite konfigūruoti maketo nustatymus.

Šie nustatymai yra:

• pridėti ar pašalinti stulpelius ir grupes (žr. Stulpelių ir grupių pridėjimas ir
šalinimas).

• Stulpelių filtro konfigūravimas.

• Grupavimo konfigūravimas.

Paieškos 
kriterijus Aprašymas

Müller Visuose stulpeliuose ieškoma įrašų, kuriuose yra 
„Müller“ eilučių. Paiešką taip pat galima atlikti pagal 
termino dalį.

Müller Mayer 
Wilhelm

Visuose stulpeliuose ieškoma įrašų, kuriuose yra 
„Müller“ ARBA „Mayer“ ARBA „Wilhelm“ eilučių.

"HD Dialog" Visuose stulpeliuose ieškoma įrašų, kuriuose yra „HD 
dialog” eilučių.

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

Visuose stulpeliuose ieškoma įrašų, kuriuose yra 
„09.11.1956” IR „Richard Fischer“ eilučių.

“Target UF”:1200 „Tikslinis UF“ stulpeliuose ieškoma įrašų, kuriuose yra 
„1200“ eilutė.

"Machine":Dialog „Aparatas“ stulpeliuose ieškoma įrašų, kuriuose yra 
„Dialog“ eilutė.

Paieška atliekama tik sesijos apžvalgoje rodomoje informacijoje.
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Stulpelių filtro konfigūravimas

1. Užveskite pelės žymeklį ant stulpelio antraštės.

 Dešinėje stulpelio antraštės pusėje yra mažas filtro simbolis (šalia
pavadinimo juostos, filtruojamų stulpelių atveju).

2. Paspauskite filtro simbolį.

 Rodomi galimi filtravimo kriterijai.

3. Pasirinkite filtravimo kriterijus. 

 Bus rodomi tik pasirinkti kriterijai.

 Apačioje kairėje pusėje esančioje poraštėje rodomas filtro simbolis,
po kuriuo yra užrašas Rodinys filtruojamas.

 Stulpelio antraštėje esančio filtro simbolio spalva pasikeičia į mėlyną.

4. Nuimkite varneles priešais filtrą.

 Dabar vėl rodoma visos sesijos apžvalga.

5. Jei norite pasirinkti kitą filtrą, paspauskite rodyklę.

6. Jei norite ištrinti įrašą, užveskite pelės žymeklį ant elemento ir paspauskite
ant balto kryžiuko raudoname apskritime.

Tvarkyti maketus

Su šia funkcija galite įkelti išsaugotus maketus į naudojamą darbo stotį.

1. Paspauskite Tvarkyti maketus.

2. Pasirinkite maketą iš išsaugotų maketų sąrašo.

3. Paspauskite Įkelti nustatymus ir pasirodžiusiame lange spustelėkite Taip.

 Atidaromas maketas.

Išsaugoti nustatymus

1. Naudokite Pakeisti maketą funkciją.

2. Paspauskite Išsaugoti nustatymus ir įveskite pavadinimą.

 Maketo nustatymai išsaugoti. Dabar jie matomi kitose darbo stotyse ir
juos galima įkelti iš kitų darbo stočių.

 Prie galimų maketų sąrašo pridedamas naujas maketas.

Įkelti nustatymus

1. Pasirinkite norimą maketą.

2. Paspauskite Įkelti nustatymus.

 Esami maketo nustatymai perrašomi pasirinktais maketo
nustatymais.

Ištrinti nustatymus

1. Pažymėkite norimą maketą.

2. Paspauskite Ištrinti nustatymus.

Tai atlikus nepamirškite išjungti meniu, kad apsaugotumėte nuo tolesnės
prieigos. 
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3. Patvirtinkite paspausdami Taip.

 Maketas ištrinamas.

 Jei maketas įkeltas kitoje darbo stotyje, jis iš ten ištrintas nebus.

Atkurti numatytuosius nustatymus

1. Spauskite Atkurti numatytuosius nustatymus.

2. Visi pakeitimai atšaukiami ir atkuriami numatytieji maketo nustatymai.

Kalba

Kliento programoje galite rinktis iš įvairių kalbų su skirtingais datos ar skaičių
formatais. 

1. Paspauskite Žiūrėti > Kalba, jei norite pakeisti sistemos kalbą.

2. Pasirinkite norimą kalbą (šalį). 

Trūkstamus kalbos paketus galite gauti iš gamintojo.

Pirmą kartą įjungus programą, naudojama operacinės sistemos kalba (Kaip
operacinėje sistemoje parinktis).

Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei programoje įdiegta atitinkama kalba.
Priešingu atveju naudojama numatytoji kalba (anglų k.).

Pakeitimai pritaikomi tik pakartotinai paleidus programą.

3.4.3 Sesija

Sesija dažniausiai paleidžiama automatiškai iškart, kai tik į prijungtą prietaisą
(pvz., svarstykles) įstatoma paciento kortelė. Prireikus naują sesiją paleisti
rankiniu būdu, atlikite tai toliau aprašytame meniu.

Apžvalgos ekrane pagal numatytuosius nustatymus rodomos aktyvios sesijos.
Sesijos naujinamos automatiškai. Daugiau sesijų nustatymų rasite šiame
meniu elemente.

Šį meniu galima įjungti dešiniuoju pelės klavišu sesijos apžvalgoje.

Pradėti sesijas Ctrl+N

Sąlygos

• Dar nėra aktyvių šio paciento sesijų arba

• yra aktyvi sesija, tačiau tam tikrą laiką šiam pacientui neįvesta jokių
duomenų.

1. Įstatykite paciento kortelę į prijungtą medicinos prietaisą.

 Sistema automatiškai sukuria naują sesiją.

 Iš išorinės duomenų bazės į sesiją automatiškai įkeliami iš anksto
nustatyti duomenys (paskyra, prietaiso nustatymai, vaistai ir t. t.).

arba

Sąlygos

• Dar nėra aktyvių šio paciento sesijų.

1. Paspauskite Sesija > Pradėti sesijas.

 Nauja sesija sukuriama rankiniu būdu.

 Iš išorinės duomenų bazės į sesiją automatiškai įkeliami iš anksto
nustatyti duomenys (paskyra, prietaiso nustatymai, vaistai ir t. t.)

2. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą pacientą (-us). 
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3. Jei norite filtruoti pacientų sąrašą, naudokite lentelės viršuje esantį
paieškos skydelį. Pavyzdys:

4. Paspaudus stulpelio antraštę, stulpelis surikiuojamas, kad būtų patogiau
atlikti paiešką.

5. Vienu metu spauskite ant pacientų vardų ir Shift klavišą (keleto įrašų
pasirinkimas) arba Ctrl klavišą (vieno įrašo pasirinkimas).

 Vienu metu pažymimi keli pacientai.

6. Patvirtinkite paspausdami OK.

 Sukuriamos atitinkamos sesijos, kurios tuomet rodomos sesijų
apžvalgoje.

 Sesijos pradžios laikas sukuriamas automatiškai.

Patvirtinus, veiksmus galima stebėti poraštėje esančioje eigos juostoje. Kitų
veiksmų pradėti negalima, kol nebus užbaigtas vykdomas veiksmas.

Uždaryti sesijas Ctrl+Q

1. Pasirinkite Uždaryti sesijas parinktį (dažniausiai naudojama užbaigus
sesiją).

2. Pasirinkite norimą sesiją.

 Sesijos uždarymui pasirenkamos panašiu principu kaip ir Pradėti
sesijas atveju.

3. Patvirtinkite paspausdami OK.

 Patikrinama, ar visi duomenys yra užbaigti. Jei ne, rodomas
įspėjimas.

Paieškos 
tekstas

Reikšmė

„Mayer“ Ieškoma pacientų pagal šį vardą.

„ma“ Ieškoma pacientų, kurių vardas prasideda „Ma“ arba 
kurių varde yra šios raidės.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui pasirinkus neteisingą paciento kortelę ir (ar) procedūrą su
neteisingais parametrais!

• Rankiniu būdu paleidus paciento sesiją, prieš pradedant procedūrą
būtinai turite patikrinti, ar įvesti duomenys (vardas ir pavardė) sutampa su
gydomo paciento duomenimis.

• Netinkama procedūra dėl neteisingai pasirinktos paciento kortelės gali
sukelti rimtų komplikacijų ir net mirtį.

Daugiau informacijos apie sesijos paleidimą rasite lange Pagrindiniai
duomenys.
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Sistema neleidžia uždaryti sesijos, kol gaunami duomenys. Patikrinama, ar
paskutinį kartą duomenys įvesti daugiau nei prieš 3 minutes (konfigūruojama).
Jei ne, sistema neleidžia uždaryti sesijos. Pabandykite uždaryti sesiją po kelių
minučių.

Dialogo lange rodomos uždaromos sesijos su atitinkamais būsenos
pranešimais. Čia galite patikrinti, ar buvo uždarytos visos pasirinktos sesijos ir
jų duomenys buvo eksportuoti sėkmingai. Priklausomai nuo sistemos
apkrovos, procesas gali užtrukti kelias sekundes. 

Būsenos signalas apačioje kairėje pusėje ir simboliai pavieniuose stulpeliuose
žymi proceso eigą. Jei šio veiksmo užbaigti nepavyksta (pvz., nėra atsako iš
pagrindinės sistemos), uždarykite langą paspausdami Atšaukti. 
Lange rodomą informaciją galima išspausdinti naudojant Spausdinti klavišą;
tuomet išspausdintą informaciją galima pateikti sistemos administratoriui
gedimų šalinimui.

Ištrinti sesijas Ctrl+Delete

1. Pasirinkite Ištrinti sesijas.

2. Pasirinkite norimą sesiją.

 Bandymams sukurtas sesijas bei sesijas, kuriose nėra naudotojo
duomenų, galima ištrinti.

 Sesijos ištrynimui pasirenkamos panašiu principu kaip ir Pradėti
sesijas atveju.

3. Būtina patvirtinti kiekvienos ištrinamos sesijos dialogo langą.

 Jei sesijoje, kurią planuojama ištrinti, yra aktyvi duomenų įvestis,
rodomas pranešimas. 

 Bandykite ištrinti po kelių minučių.

Jei vienu metu bandysite ištrinti keletą sesijų, pranešimas bus rodomas tik
kartą.

Patvirtinus, veiksmus galima stebėti poraštėje esančioje eigos juostoje. Kitų
veiksmų pradėti negalima, kol nebus užbaigtas vykdomas veiksmas.

Išspausdinti sesijos duomenis Ctrl+P

Jei reikalinga popierinė dializės protokolo versija, visus sesijos duomenis
galima išspausdinti. Šiam tikslui kliento programoje naudojama „Crystal
Reports“ funkcija.

Norint naudotis šia funkcija svarbu, kad būtų teisingai nustatytas
spausdintinės ataskaitos šablono adresas (žr. Papildoma > Parinktys >
Stebėsenos ataskaitos failo adresas) ir būtų įdiegti „Crystal Reports“
komponentai.

Sesijos uždarymas reiškia, kad įrašoma sesijos pabaigos laiko žyma ir sesija
pašalinama iš aktyvių sesijų sąrašo. Šie duomenys perkeliami į išorinę
duomenų bazę.

Bet kuriuo metu galima peržiūrėti sesiją, duomenų įvestį ir išvestį (žr. Įkelti
uždarytas sesijas).

Pasirinkite Ištrinti sesijas tik tuo atveju, jei tiksliai žinote, kad pasirinktus
duomenis galima ištrinti.

Ištrintų duomenų atkurti neįmanoma!
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Užbaigus dializę ir iš dializės aparato gavus visus reikiamus rodmenis, galima
peržiūrėti spaudinį ir išspausdinti.

1. Pasirinkite Išspausdinti sesijos duomenis.

 Atidaroma spaudinio peržiūra.

Lange esančiais simboliais galite atlikti įvairius veiksmus (iš kairės į dešinę):

• eksportuoti protokolą,

• išspausdinti protokolą,

• atnaujinti rodinį,

• kopijuoti protokolą.

Įkelti uždarytas sesijas Ctrl+L

1. Pasirinkite Įkelti uždarytas sesijas.

 Rodomos uždarytos (neaktyvios) sesijos.

 Įkėlus, neaktyvias sesijas galima bet kuriuo metu keisti. 

 Vėliau informaciją galima dokumentuoti ar taisyti. 

2. Paspauskite Įkelti tik pasirinktiems pacientams; 

 Galima pasirinkti pavienius pacientus.

3. Sesijai pasirinkti pažymėkite pacientų vardus.

4. Jei norite pasirinkti daugiau sesijų, žymėkite laikydami nuspaustą Ctrl
klavišą.

 Sesijos įkėlimui pasirenkamos panašiu principu kaip ir Pradėti sesijas
atveju.

Datos laukeliuose galima nurodyti laiką, kada sesija (-os) turi prasidėti. 

1. Įveskite datą arba paspauskite rodyklę prie datos langelio ir pasirinkite
reikiamą datą. 

 Šią funkciją galima įjungti F4 klavišu.

2. Paspauskite Pritaikyti, kad patvirtintumėte nurodytus kriterijus.

Patvirtinus, veiksmus galima stebėti poraštėje esančioje eigos juostoje. Kitų
veiksmų pradėti negalima, kol nebus užbaigtas vykdomas veiksmas.

Duomenų mainai

Taip pat NEXADIA monitor 2 gali keistis duomenimis su išorine duomenų
baze. Galimi 3 duomenų mainų tipai:

• nuorodų sąrašų importavimas (pacientų sąrašai, dializatorių sąrašai,
vaistų poreikis, laboratorijos parametrai ir t. t.),

• iš anksto nustatytų sesijos duomenų importavimas (pacientui paskirtas
režimas, vaistai ir t. t.),

• surinktų procedūros duomenų eksportavimas į išorinę duomenų bazę.

Visos 3 duomenų mainų procedūros dažniausiai atliekamos automatiškai.

Tačiau, tam tikrais atvejais duomenų mainus reikia inicijuoti rankiniu būdu.

Dėl išsamesnės informacijos apie sesijos duomenų spausdinimą kreipkitės į
sistemos administratorių.
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Importuoti nuorodų sąrašo duomenis Ctrl+B

Jei išorinėje duomenų bazėje sukuriami nauji pacientai ar įrašai (pvz., dializės
aparatai, vaistų poreikis, reikmenys ir t. t.), su Importuoti nuorodų sąrašo
duomenis funkcija galima inicijuoti duomenų sinchronizavimą, kuris veikia
programos fone. 

Tokiu atveju nauji įrašai tampa prieinami NEXADIA monitor 2. Duomenų
mainų būseną ir istoriją bet kuriuo metu galima patikrinti meniu: Sesija >
Duomenų mainai > Rodyti duomenų mainus (informacija pateikiama pirmame
skirtuke Nuorodų sąrašo duomenų perdavimas).

Importuoti sesijos duomenis Ctrl+I

Pradėjus naują sesiją, visi su sesija susiję duomenys automatiškai
importuojami iš išorinės duomenų bazės.

Jei duomenis reikia pakeisti, atlikite tai išorinėje duomenų bazėje, nes, dėl
saugumo priežasčių duomenų negalima keisti stebėsenos sistemoje (pvz.,
aparato reikšmių).

Duomenims įkelti iš naujo naudokite Importuoti sesijos duomenis funkciją.

Duomenų importavimo eigą ir būseną galite stebėti Sesijos > Duomenų
mainai > Rodyti duomenų mainus (informacija rodoma antrame skirtuke
Sesijos duomenų perdavimas).

Eksportuoti sesijos duomenis Ctrl+E

Uždarant aktyvią sesiją, duomenys automatiškai perkeliami į išorinę duomenų
bazę. Jei vėliau planuojate pakeisti į išorinę duomenų bazę perkeliamus
duomenis, rinkitės Eksportuoti sesijos duomenis funkciją.

Rodyti duomenų mainus

Nuorodų sąrašo duomenų perdavimas skirtuke rasite informaciją, kuria
apsikeičiama nuorodų sąrašo importavimo metu (Duomenų mainai >
Importuoti nuorodų sąrašo duomenis).

Sesijos duomenų perdavimas skirtuke rasite su sesija susijusią informaciją
(taip pat žr. Duomenų mainai > Importuoti sesijos duomenis).

3.4.4 Papildoma

Parinktys

Bendrosios parinktys, serverio pertraukties laikas

Nustato serverio pertraukties laiką ilgesnių perdavimų metu.

Bendrosios parinktys, leisti įjungti kelias programas vienu metu

Leisti įjungti kelias programas vienu metu vienoje darbo stotyje.

Rodymo parinktys, rodyti grupės skydelį

Šiomis funkcijomis optimizuojama sesijos apžvalga, kad galėtumėte greičiau
rasti reikiamą informaciją.

Su šia funkcija bus perrašyti visi tuo metu stebėsenos sistemoje atlikti
duomenų pakeitimai!

Su šia funkcija bus perrašyti visi tuo metu išorinėje duomenų bazėje atlikti
duomenų pakeitimai!
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1. Pasirinkite Teisinga.

 Grupės skydelis rodomas programos viršuje.

2. Pasirinkite Neteisinga. 

 Grupės skydelis paslepiamas.

3. Stulpelius grupės skydelyje galima grupuoti nuvelkant ar

4. spaudžiant dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės ir pasirenkant
Grupuoti pagal šį stulpelį.

Pakartokite procedūrą su visais stulpeliais, kuriuos norite sugrupuoti.

Jei norite grupuoti pagal palatą ir kabinetą, vilkite abu stulpelius kairiuoju
pelės klavišu į grupės skydelį.

Skliausteliuose prie įrašo nurodomas įrašų skaičius.

Jei grupavimo funkcija nebereikalinga, Papildoma > Parinktys skiltyje
tiesGrupuoti pagal šį stulpelį parinktimi pasirinkite Neteisinga.

Jei, aktyvinus grupavimą, vėl paslėpsite grupės skydelį, bus rodomas
įspėjimas, ir turėsite pasirinkti, ar palikti grupavimą, ar atstatyti.

Adresai, stebėsenos ataskaitos failo adresas

Čia galite įvesti spausdinamos ataskaitos šablono adresą. Pagal šį *.RPT failą
paruošiama ataskaita, kai aktyvinate Sesija > Išspausdinti sesijos duomenis
funkciją. Šį šabloną galite pritaikyti pagal poreikius su „Crystal Reports“.

Adresai, paciento kortelės programuotuvo failo pavadinimas

Šiame laukelyje reikia nurodyti iSYCardPrommer.exe failo adresą, kuriuo
iškviečiama programa paciento kortelės programavimui (žr. Failas > Paciento
kortelė).

Saugos parinktys, automatinio atjungimo laikas [min.]

Nustatomas laikas, po kurio naudotojas automatiškai atjungiamas, jei
neatlieka jokių veiksmų (su pele ar klaviatūra).

Iliustracija 3-4 Grupavimas pagal palatą ir kabinetą, įsk. įrašų skaičių
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Galimos reikšmės nuo 0 iki 300 (įskaitant dešimtainius skaičius); numatytasis
nustatymas – 10. 0 reiškia, kad funkcija yra išjungta.

Sistemos informacija Shift+F1

Paspauskite, kad įjungtumėte sistemos duomenų langą.

Sistemos apžvalga skirtuke pateikiami pagrindiniai sistemos duomenys ir
licencijos informacija:

Sistemos pranešimų skirtuke rodomi pranešimai iš sistemos „BedSideLinks“,
kuriuos administratorius naudoja gedimų šalinimui. Pranešimus galima
grupuoti chronologiškai.

Pakeisti žurnalą

Kliento programoje galima atlikti sistemos žurnalų duomenų keitimus; jie
rodomi Pakeisti žurnalą lange (keisti negalima).

Pakeitimai prieinami visoje sistemoje, nepriklausomai nuo kliento, kuriame jie
atliekami.

Prie duomenų pakeitimų žymimas naudotojo vardas (jei aktyvus naudotojų
valdymas) ir laikas.

Sistema automatiškai generuoja žurnalo įrašus ir susieja juos su paciento
sesija.

3.4.5 Pagalba

Naudotojo instrukcija F1

Čia rasite elektroninę naudotojo instrukcijos versiją.

Apie NEXADIA monitor 2 

Čia rasite informaciją apie autorių teises ir atsakomybę.

Iliustracija 3-5 Apie „NEXADIA monitor 2“ 
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3.5 Sesijos apžvalga

Duomenų lango atidarymas

1. Dukart spragtelėkite ant langelio apžvalgos lange.

 Ekrano centre atidaromas atitinkamos sesijos duomenų langas su
reikiamais duomenimis.

 Priklausomai nuo duomenų lango, kai kuriuose laukeliuose galima
atlikti duomenų pakeitimus.

 Jei visa informacija netelpa duomenų langelyje, naudokite
slankjuostes, esančias lango dešinėje ir apačioje.

3.5.1 Eilutės

Įjungus NEXADIA monitor 2, sesijos apžvalgoje rodoma visų aktyvių pacientų
sesijų apžvalga. 

Kiekvienos sesijos duomenys rodomi atskirose eilutėse. Nurodoma sesijos
pradžia ir sesijos pabaiga.

3.5.2 Stulpeliai / grupės

Stulpeliuose pateikiama paciento informacija pagal nurodytą kategoriją (pvz.,
palatos pavadinimas).

Grupėse apjungiami susiję stulpeliai:

1. Užveskite pelės žymeklį ant grupės.

 Rodoma etiketė.

Stulpelio pločio keitimas

1. Užveskite pelės žymeklį ant 2 stulpelius skiriančios linijos taip, kad
pasirodytų dviguba rodyklė.

Iliustracija 3-6 Sesijos apžvalga

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui pasirinkus neteisingą paciento kortelę ir (ar) įvedus
neteisingus parametrus!

• Prieš atliekant pakeitimus duomenų lange ar prieš pritaikant rodomas
reikšmes dializės procedūrai, įsitikinkite, kad jos sutampa su pacientu.

• Dėl netinkamos procedūros galimos rimtos komplikacijos ar mirtis!
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2. Nuspauskite pelės klavišą ir tempkite liniją į kairę ar į dešinę.

 Stulpelio plotį galima keisti pagal poreikį.

3. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės ir pasirinkite
Tinkamiausias dydis.

 Stulpelio plotis nustatomas taip, kad būtų matoma visa informacija.

4. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės ir pasirinkite
Tinkamiausias dydis (visi stulpeliai).
 Visiems stulpeliams pritaikomas optimalus dydis.

5. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ant grupės, kad įjungtumėte tuos
pačius meniu elementus.

Rikiuoti stulpelius

1. Spragtelėkite ant stulpelio antraštės.

 Rodyklė stulpelio antraštėje rodo, kad aktyvintas rikiavimas.

 Stulpelio turinį galima rikiuoti didėjančia ar mažėjančia tvarka.

2. Spragtelėkite dešiniuoju pelės klavišu ant stulpelio antraštės ir pasirinkite
Rūšiuoti didėjančia tvarka arba Rūšiuoti mažėjančia tvarka.

 Nurodoma rikiavimo tvarka.

3. Paspauskite Valyti visą rūšiavimą (tik tuo atveju, jei aktyvintas rūšiavimas).

 Stulpelio rikiavimas atstatomas.

4. Pasirinkite meniu funkciją Žiūrėti > Ekrano maketas > Tvarkyti maketus >
Atkurti numatytuosius nustatymus.

 Atkuriamas visų stulpelių rikiavimas.

Stulpelių ir grupių pridėjimas ar šalinimas

1. Norėdami pridėti stulpelius ar grupes, pasirinkite stulpelio/grupės
parinkiklį.

2. Nuvilkite reikiamą stulpelio antraštę kairiuoju pelės klavišu į apžvalgos
ekraną.

 Rodyklės žymi vietą, į kurią įterpiamas naujas stulpelis.

3. Dukart spragtelėkite ant stulpelio.

 Stulpelis įterpiamas į apžvalgos ekraną.

4. Jei norite pašalinti stulpelį, sesijos apžvalgoje paspauskite kairįjį pelės
klavišą ant stulpelio antraštės ir nuvilkite stulpelį į tuščią vietą po sesijos
sąrašu ar tiesiai į stulpelio/grupės parinkiklį.

 Stulpelis pašalinamas.

5. Grupės šalinamos tokiu pat principu.

Jei stulpelyje visas turinys netelpa, tai pažymima

‒ 3 taškais, jei tai tekstas,

‒ dviguba rodykle (>>), jei tai simboliai (pvz., stulpeliai Pranešimų
stulpelyje).

Procedūros apžvalgoje būtina palikti bent 3 toliau nurodytus pacientą
identifikuojančius stulpelius: Pacientas, paciento vardas ar paciento ID.
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Galimi stulpeliai

Rizikos stulpelį DRAUDŽIAMA ištrinti iš apžvalgos.

Įterpus ar pašalinus stulpelius, ekrano apžvalgoje išsaugokite maketą su
Išsaugoti maketą funkcija, kad galėtumėte naudoti šią konfigūraciją kitą kartą.

Stulpelis Aprašymas

Aktyvus Sesijos būsenos rodymas: aktyvus taip/ne.
Neaktyvioms sesijoms įkelti iš duomenų bazės 
spauskite Sesija > Įkelti uždarytas sesijas.

Pavardė Paciento pavardė (taip pat žr. duomenų langą 
Pagrindiniai duomenys).

Pavadinimas Paciento pavardė ir vardas (taip pat žr. duomenų 
lange Pagrindiniai duomenys, pavardė ir vardas).

Pacientas Rodoma paciento pavardė, vardas ir gimimo data. 
Jei naudojama sistemoje neatpažįstama paciento 
kortelė (neteisingas sistemos ID, neteisingas tinklo 
kodas ar pacientas yra ištrintas iš išorinės duomenų 
bazės), rodomas klaustuko simbolis ir numatytoji 
data 01.01.1900 (taip pat žr. duomenų langą 
Pagrindiniai duomenys).

Gimimo data Paciento gimimo data (taip pat žr. duomenų langą 
Pagrindiniai duomenys).

Lytis Paciento lytis (taip pat žr. duomenų langą 
Pagrindiniai duomenys).

Palata Palata, kurioje atliekama dializės procedūra (taip pat 
žr. duomenų langą Pagrindiniai duomenys).

Kabinetas Kabinetas, kuriame atliekama dializės procedūra 
(taip pat žr. duomenų langą Pagrindiniai duomenys).

Vieta Vieta, kurioje atliekama dializės procedūra (taip pat 
žr. duomenų langą Pagrindiniai duomenys).

Paciento ID Rankiniu būdu įvestas paciento ID (taip pat žr. 
duomenų langą Pagrindiniai duomenys).

Rizikos Jei yra su pacientu susijusių rizikų (taip pat žr. 
duomenų lange Pagrindiniai duomenys), šioje 
vietoje rodomas įspėjamasis trikampis. Užvedus 
pelės žymeklį ant įspėjamojo trikampio rodoma 
etiketė su informacija apie riziką.

Sesijos pradžia Sesijos pradžios data ir laikas. Jei sesija buvo 
pradėta einamąją dieną, nurodomas tik laikas (taip 
pat žr. duomenų lange Pagrindiniai duomenys). 
Rodymo formatas atitinka įjungtos programos šalies 
nustatymus (žr. Rodyti > Kalba).
IFU 38910539LT / Rev. 1.04.01 / 07.2021 37 / 80



3

NEXADIA monitor 2 Produkto aprašymas
Svoris prieš 
dializę

Rodomas iki dializės apskaičiuotas paciento svoris, 
paremtas įvestais duomenimis. Šis stulpelis, visų 
pirma, naudojamas faktiniam svoriui patikrinti, o 
tuomet – žingsnio pasverkite prieš dializę rodymui. 
Jei reikšmė ženkliai skiriasi nuo tikslinio svorio, 
rodomas geltonas įspėjamasis trikampis (taip pat žr. 
duomenų langą Svorio duomenys).

Paskirtas tikslinis 
svoris

Tikslinis svoris iš paskyros, esančios išorinėje 
duomenų bazėje. Ši reikšmė yra gydytojo išrašytos 
paskyros nuoroda (žr. duomenų lange Svorio 
duomenys).

Svoris po dializės Paciento svoris po dializės. 
Šis stulpelis, visų pirma, naudojamas faktinei svorio 
reikšmei pasitikrinti, o tuomet – žingsnio pasverkite 
po dializės rodymui (taip pat žr. duomenų lange 
Svorio duomenys).

Realus svorio 
netekimas

Po dializės procedūros apskaičiuotas svoris (taip 
pat žr. duomenų lange Svorio duomenys).

Kraujo spaudimas Rodomi einamieji kraujo spaudimo matavimai, 
kiekvienas jų atvaizduojamas vertikaliu stulpeliu. 
Jei matavimų reikšmė viršija individualias ribines 
reikšmes, atitinkamas stulpelis pakeičia spalvą į 
raudoną. 
Užveskite pelės žymeklį ant stulpelio, kad 
peržiūrėtumėte reikšmes neatidarant duomenų 
lango (taip pat žr. duomenų lange Kraujo 
spaudimas).

UF būsena Skirtingomis spalvomis ir simboliais pateikiamas 
kokybinis UF skaičiavimų rezultatų atvaizdavimas:
• Pilkas kvadratas: UF skaičiavimai (dar) neatlikti,

nes trūksta įvesties.

• Raudona: apskaičiuotas vidutinis UF greitis
viršija šiam pacientui paskirtą maksimalų
vidutinį UF greitį.

• Žalia: apskaičiuotas UF greitis yra toleruotinas.

• Geltona: UF reikšmės pakeistos rankiniu būdu,
nes apskaičiuotas svorio netekimas buvo per
didelis.

• Pilkas kvadratas su perbrauktu UF užrašu:
skaičiavimais nustatyta, kad UF nereikalinga.

Raudonas simbolis reiškia, kad aparato nustatymų 
perdavimas į dializės aparatą yra blokuojamas. 
(Atsisiųsti) (taip pat žr. duomenų lange UF 
nustatymai).

Stulpelis Aprašymas
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Galimybės Rodomas šios sesijos paskyros pavadinimas. Jei 
vienam pacientui paskirtas daugiau nei vienas 
paskyros profilis, pagal šią informaciją galima 
nustatyti, ar importuota teisinga paskyra pagal 
konkrečią dieną. Jei laukelis yra tuščias, duomenys 
(dar) nebuvo importuoti iš išorinės duomenų bazės 
(taip pat žr. duomenų lange Galimybės).

UF greitis Rodomas einamasis (arba paskutinis išmatuotas) 
UF greitis dializės aparate, matavimo vienetai – [ml/
val.] (taip pat žr. duomenų lange Aparato 
rodmenys).

Kt/V Rodoma procedūros metu išmatuota / apskaičiuota 
Kt/V reikšmė. 
Atitinkama vėliausiai perkelta reikšmė 
atvaizduojama kaip progreso juosta. Kairysis pilkos 
zonos kraštas žymi tikslinę reikšmę, kurią reikia 
pasiekti. Žalia juosta žymi einamojo Kt/V progresą 
iki tikslinės reikšmės arba už jos. 
Dukart spragtelėjus ant šio laukelio atidaromas 
duomenų langas Aparato rodmenys (Kurso 
diagrama skirtukas), kuriame pateikiamos grafiškai 
atvaizduotos reikšmės.

Procedūros 
trukmė

Praėjęs laikas nustatyto laiko atžvilgiu (taip pat žr. 
duomenų lange Aparato rodmenys).

Atsisiųsti Pateikiamas kokybinis įvedamų reikšmių perdavimo 
į dializės aparatą atvaizdavimas. 
Pilkas laukelis žymi sesiją, kurios duomenų 
atsisiuntimas (dar) nepradėtas.
Pilkas simbolis su varnele reiškia, kad įvedamos 
reikšmės buvo sėkmingai perkeltos į dializės 
aparatą. Naudotojas gali nepritaikyti įvedamų 
reikšmių dializės aparate, tokiu atveju pilkas 
simbolis su varnele bus rodomas visos sesijos 
metu.
Žalias simbolis su dviguba varnele reiškia, kad 
įvedamos reikšmės buvo perkeltos į dializės aparatą 
ir naudotojas jas priėmė ir patvirtino. 
Geltonas simbolis žymi klaidą atsisiuntimo metu. 
Užveskite pelės žymeklį ant šio simbolio – rodoma 
etiketė su klaidos aprašymu. 
Raudonas simbolis reiškia, kad atsisiuntimo funkcija 
yra išjungta arba neprieinama (taip pat žr. duomenų 
lange Aparato būsenos).

Tikslinis UF Rodomas atitinkamas einamasis UF tikslinis tūris 
mililitrais [ml]. Šios reikšmės perkeliamos iš dializės 
aparato į NEXADIA monitor 2 ir gali skirtis nuo UF 
nustatymuose suplanuotų UF tikslinių tūrių (taip pat 
žr. duomenų lange Aparato nustatymai).

Stulpelis Aprašymas
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Procedūros 
pradžia

Procedūros pradžios data ir laikas. Jei procedūra 
buvo pradėta einamąją dieną, nurodomas tik laikas 
(taip pat žr. duomenų lange Pagrindiniai duomenys). 
Rodymo formatas atitinka įjungtos programos šalies 
nustatymus (žr. Rodyti > Kalba).

Procedūros 
pabaiga

Procedūros pabaigos data ir laikas. Jei procedūra 
buvo pradėta einamąją dieną, nurodomas tik laikas 
(taip pat žr. duomenų lange Pagrindiniai duomenys).
Rodymo formatas atitinka įjungtos programos šalies 
nustatymus (žr. Rodyti > Kalba).

Progresas Rodoma procedūros eiga: praėjęs procedūros 
laikas ir nustatyta procedūros trukmė. Baigus 
procedūrą, skritulinės diagramos spalva pasikeičia 
iš žalios į pilką.
Laukeliuose esantis kortelės simbolis reiškia, kad į 
dializės aparatą įstatyta paciento kortelė. 
Įspėjimo simbolis tame pačiame laukelyje reiškia, 
kad kilo problema su dializės aparatu. Užveskite 
pelės žymeklį ant įspėjamojo simbolio, kad 
gautumėte daugiau informacijos (taip pat žr. 
duomenų lange Aparato būsenos).

Aparato būsenos Rodoma, ar konkrečiame dializės aparate tuo metu 
yra aliarmo būsena (raudonas simbolis) ar įspėjimas 
(geltonas simbolis).
Daugiau informacijos gausite užvedus pelės žymeklį 
ant laukelio.
Įspėjimai ir aliarmai sesijos apžvalgoje rodomi tik 
Procedūros fazės metu (taip pat žr. duomenų lange 
Aparato būsenos).

Aparato fazė Nurodomas tuo metu vykstančios dializės aparato 
fazės pavadinimas (taip pat žr. duomenų lange 
Aparato būsenos):
• Procedūros pasirinkimas

• Pasiruošimas

• Procedūra

• Procedūros pabaiga

• Dezinfekcija

Aparatas Prijungto dializės aparato tipas (taip pat žr. 
duomenų lange Aparato būsenos). Iš pradžių 
aparato tipas nustatomas pagal paskyrą, o vėliau 
pakeičiamas į prijungto aparato tipą.

Stulpelis Aprašymas
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Medikamentai Rodomi dializės procedūrai priskirti vaistai (jei 
reikia) ir jų kiekiai (dializės vaistai ir vaistai pagal 
poreikį). 
Pilka juosta žymi dar nepatvirtintus vaistus. Žalia 
juosta žymimi pacientui tinkamai suleisti vaistai.
Jei suleista ne paskirta vaistų dozė / kiekis, tokie 
vaistai žymimi geltona juosta.
Atmesti vaistai žymimi raudonai. Ilgalaikiai vaistai 
apžvalgoje nerodomi.
2 rodyklėmis nurodomos vietos, kuriose yra tik 
ilgalaikių vaistų įrašai ir (ar) ištrinti įrašai (taip pat žr. 
duomenų lange Vaistai).

Laboratorija Prieinamos laboratorijos reikšmės žymimos žaliomis 
juostomis (taip pat žr. duomenų lange Laboratorija).

Komentarai Išsaugoti komentarai žymimi žalia juosta (taip pat žr. 
duomenų lange Komentarai).

Pranešimai Išsaugoti, neatsakyti pranešimai žymimi pilka 
juosta. 
Patvirtintų pranešimų spalva pasikeičia iš pilkos į 
žalią (taip pat žr. duomenų lange Pranešimai).

Kontrolinis 
sąrašas

Nepatvirtinti kontrolinio sąrašo įrašai žymimi pilka 
juosta. 
Patvirtintų įrašų spalva pasikeičia iš pilkos į žalią 
(taip pat žr. duomenų lange Kontrolinis sąrašas).

Sesijos pabaiga Sesijos pabaiga žymima laiko žyma, įskaitant datą ir 
laiką pagal programos kalbos formatą. 
Jei procedūra buvo pradėta einamąją dieną, 
nurodomas tik laikas (taip pat žr. duomenų lange 
Pagrindiniai duomenys).

Stulpelis Aprašymas
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3.6 Duomenų langai

3.6.1 Duomenų langas, bendrasis

Duomenų lange pateikiami sesijos duomenys.

① nurodomas pasirinktas pacientas. 

Trumpasis sąrašas ② , kuriuo galima perjungti į kito paciento sesiją. 

③ ir ④ mygtukais atliekami atitinkami veiksmai.

Duomenų lango sąraše ⑤ įjungiamos duomenų sritys. 

Sesijos duomenų srityje ⑥ pateikiama einamoji informacija pagal pasirinktą
duomenų langą.

Pakeisto laukelio ⑦ fonas yra geltonos spalvos.

Pacientų sąrašas didėjančia/mažėjančia tvarka

1. Spragtelėkite ant vardo įrašo (Iliustracija 3-7, ② ).

2. Spragtelėkite ant stulpelio antraštės.

 Rikiuokite pacientų sąrašą didėjančia ar mažėjančia tvarka.

1 Pasirinktas pacientas

2 Trumpasis sąrašas 
paciento pakeitimui

3 Ištrinti/naujas mygtukas

4 Išsaugoti/atstatyti 
mygtukas

5 Duomenų lango sąrašas

6 Sesijos duomenys

7 Pakeistas laukelis

Iliustracija 3-7 Duomenų langas

3 4
1 2

5

6
7
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Informacijos apie kategoriją iškvietimas

1. Atidarykite atitinkamą paciento duomenų langą.

2. Spragtelėkite ant vardo įrašo (Iliustracija 3-7, ② ).

3. Pasirinkite kitą pacientą iš sąrašo, slinkdami į viršų ar apačią.

 Informacija apie kategoriją, pvz., skirtingų pacientų svorio duomenys,
iškviečiama iš eilės.

 Veiksmo mygtukas (Išsaugoti/atstatyti, Iliustracija 3-7, ④ ) duomenų
lange tampa aktyvus tik atlikus pakeitimą.

4. Paspauskite mygtuką Išsaugoti.
 Pakeisti duomenys išsiunčiami į serverį ir iškart rodomi. 

 Galima patikrinti įvestus duomenis.

5. Paspauskite mygtuką Atstatyti.
 Atstatoma originali reikšmė (jei pakeitimas dar nebuvo išsaugotas).

Pakeitimai duomenų languose

Visi pakeitimai duomenų languose įrašomi į atskirą žurnalą (Pakeitimų
žurnalas).

Iš išorinės duomenų bazės importuotus duomenis galima redaguoti. Išimtys:
aparato nustatymai, paciento duomenys – vardas, gimimo data, lytis, ID ir
rizikos. 

Šie pakeitimai išsaugomi tik atitinkamos sesijos dokumentuose ir nekeičia
išorinėje duomenų bazėje esančių originalių duomenų.

Teksto ir rodinių laukelių su pilku fonu keisti negalima.

Į kai kuriuos sąrašus (kraujo spaudimo reikšmės, laboratorijos parametrai ir t.
t.) galima įtraukti naujus įrašus, naudojant Naujas mygtuką, ar ištrinti įrašus
Ištrinti mygtuku (Iliustracija 3-7, ③ ).

Pakeistas laukelis pažymimas geltona spalva. 

Iliustracija 3-8 Pacientų sąrašas

Visuomet rinkitės šį duomenų įvedimo metodą, kad paciento duomenys būtų
išsaugomi serveryje kaip numatyta!
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Priklausomai nuo laukelio tipo, naudotojas informuojamas, jei reikšmė yra už
numatytų patikimumo ribų. Tokiu atveju reikšmę reikia pataisyti, kad ji būtų
diapazono ribose. Prieš išsaugant reikia paspausti ant kito laukelio.

Duomenų langų dydis

1. Užveskite pelės žymeklį ties duomenų lango kraštu.

 Ekrane pasirodo dviguba rodyklė.

2. Nuspauskite pelės klavišą ir vilkite lango kraštą į norimą pusę.

 Duomenų langai gali būti skirtingų dydžių.

 Nustatyta padėtis ir dydis išsaugomi uždarius duomenų langą, todėl
bus prieinami kitą kartą paleidus kliento programą tame pačiame
aparate.

Duomenų lango uždarymas

1. Paspauskite ESC arba

2. Paspauskite Enter arba

3. Paspauskite X viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Jei reikšmė buvo pakeista ir neišsaugota, uždarant duomenų langą rodomas
atitinkamas įspėjimas.

1. Paspauskite Taip.

 Pakeitimas pritaikomas.

2. Paspauskite Ne.

 Pakeitimas atmetamas, o langas uždaromas.

3. Paspauskite Atšaukti.
 Duomenų langas lieka atidarytas.

Aktyvių sesijų procedūros duomenis keisti galima tik dializės aparate, jokiu
būdu ne išorinėje duomenų bazėje, nes pastaroji nebesinchronizuojama su
kliento programa.

ĮSPĖJIMAS!

Atidžiai patikrinkite pakeistus duomenis, nes dėl neteisingų duomenų gali kilti
pavojus paciento saugumui. Duomenys automatiškai perkeliami į prijungtą
dializės aparatą. Dėl neteisingų duomenų galimas neteisingas duomenų
interpretavimas ir pacientui atliekama netinkama procedūra, kuri gali sukelti
rimtas komplikacijas ir baigtis mirtimi!

• Patikrinkite įvestus duomenis prieš perkeliant į serverį: tik paspaudus
Išsaugoti mygtuką pakeisti duomenys siunčiami į serverį ir atgal.

• Pasikeitus bet kokiems duomenims patikrinkite, ar atidaryti reikiamo
paciento ir dializės sesijos duomenų langai. Šią informaciją galima rasti
duomenų lango antraštės srityje.
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Tolesni veiksmai duomenų languose

1. Tabuliavimo klavišo naudojimas.

 Duomenų languose galite pereiti nuo vieno redaguojamo laukelio iki
kito. Tuo metu laukelis paryškinamas.

2. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą. Kontekstiniame meniu galima atlikti
šiuos veiksmus:

• atšaukti paskutinį veiksmą,

• iškirpti reikšmę iš laukelio,

• nukopijuoti reikšmę iš laukelio,

• įklijuoti nukopijuotą reikšmę,

• ištrinti reikšmę arba

• pasirinkti visą laukelio turinį.

3.6.2 Pagrindiniai duomenys

Rodomi pagrindiniai pasirinktos sesijos duomenys.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Rodomi duomenys yra sugeneruoti automatiškai (ID, sesijos/procedūros
pradžia ar pabaiga) arba įkelti iš išorinės duomenų bazės.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Paciento duomenų srityje esanti informacija yra paimta iš išorinės duomenų
bazės ir jos keisti negalima.

Sesijos duomenų ir su pacientu susijusių rizikų srityse pateikiama toliau
nurodyta informacija:

1 Palata

2 Kabinetas

3 Vieta

4 Perdavimas telefonu

5 Paciento kortelės vieta

6 Sesijos ID sistemoje

7 Sesijos pradžia

8 Procedūros pradžia

9 Sesijos pabaiga

10 Procedūros pabaiga

11 Su pacientu susijusios 
rizikos

Iliustracija 3-9 Pagrindiniai duomenys
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Datos ir laiko keitimas rankiniu būdu

1. Paspauskite ant datos ir (ar) laiko ir įveskite rankiniu būdu arba

Vertė Aprašymas 

Palata ① Palatų sąrašas iš išorinės duomenų bazės 
(laukeliui išvalyti naudokite apskritą mygtuką su 
kryžiuku).

Kabinetas ② Kabinetų sąrašas iš išorinės duomenų bazės 
(laukeliui išvalyti naudokite apskritą mygtuką su 
kryžiuku).

Vieta ③ Lovų sąrašas iš išorinės duomenų bazės (laukeliui 
išvalyti naudokite apskritą mygtuką su kryžiuku).

Telefonas 
transporto ④

Transportavimo įmonės telefono numeris iš 
išorinės duomenų bazės.

Paciento kortelės 
vieta ⑤

Keisti negalima.
Rodoma dabartinė paciento kortelės vieta.
Tuščias laukelis reiškia, kad paciento kortelės nėra 
nei viename prijungtame prietaise.
Pirmoji įrašo dalis nurodo prietaiso tipą:
weight = svarstyklės, lab = laboratorijos prietaisas, 
dia = dializės aparatas, bp = kraujo spaudimo 
matavimo prietaisas.
Antra dalis (po pirmos @) nurodo prietaiso 
pavadinimą.

Sistemos sesijos ID
⑥

Keisti negalima.
Sesijos ID sistemoje. Ši informacija automatiškai 
sukuriama pradėjus sesiją ir yra unikali kiekvienai 
sesijai.

Sesijos pradžia ⑦ Sesijos pradžios laikas. Automatiškai 
sugeneruojama sesijos pradžioje.

Procedūros pradžia
⑧

Procedūros pradžios laikas. Automatiškai 
sukuriama pradėjus procedūrą (būsena gaunama 
iš dializės aparato).

Sesijos pabaiga ⑨ Sesijos pabaigos laikas. Automatiškai sukuriama 
uždarius sesiją (Meniu > Sesija > Uždaryti sesijas).

Procedūros pabaiga
⑩

Procedūros pabaigos laikas. Automatiškai 
sukuriama procedūros pabaigoje (būsena 
gaunama iš dializės aparato).

Su pacientu 
susijusios rizikos ⑪

Keisti negalima.
Rodomos išorinėje duomenų bazėje saugomos su 
pacientu susijusios rizikos.

Laukelius su baltu fonu, pvz., procedūros vietą ar laiko žymas, galima 
keisti rankiniu būdu, jei jos neatitinka siūlomų reikšmių.
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2. naudokite „į viršų“ ir „į apačią“ klavišus arba

3. rodyklių mygtukus arba

4. spauskite F4 ir iškvieskite pagalbos įrankį.

5. Patvirtinkite paspausdami OK.

 Sureguliuojama sesijos pradžia ir pabaiga arba procedūros pradžia ir
pabaiga.

3.6.3 Svorio duomenys

Šiame duomenų lange rodomi su svoriu susiję duomenys.

Atitinkamų reikšmių skaičiavimai atliekami tik serverio pusėje, atlikus
duomenų pakeitimus ar įvedus duomenis iš prijungtų prietaisų.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Kai kurios rodomų reikšmių yra importuotos iš išorinės duomenų bazės. Kitais
atvejais jos perkeliamos iš ankstesnių sesijų.

Svorio reikšmę (bruto, neto ar taros) galima perkelti iš prijungtų svarstyklių. 

Algoritmas užtikrina tinkamą duomenų interpretavimą (nustatoma, ar
svėrimas atliktas prieš dializę ar po dializės, klasifikuojami bruto, neto ar taros
svoriai).

Individualioms sesijoms būdingos reikšmės (suplanuotas skysčių
suvartojimas, dienos tikslinis svoris ir t. t.) yra įkeliamos iš išorinės duomenų
bazės, tačiau, jei reikia, jas galima keisti.

1 Prieš dializę

2 Svarstyklių rodmenys

3 Tara

4 Svoris prieš

5 Suplanuotas skysčių 
suvartojimas

6 Tikslinis svoris

7 Paskirta

8 Svorio netekimo tikslinė 
vertė

9 Po dializės

10 Svarstyklių rodmenys

11 Tara

12 Svoris po

13 Faktinis skysčių 
suvartojimas

14 Svorio netekimo faktinė 
vertė

15 Skirtukas – svėrimo po 
dializės istorija

16 Skirtukas – einamieji 
svarstyklių rodmenys

Iliustracija 3-10 Svorio duomenys
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Kokius veiksmus galima atlikti?

1. Reikiamų duomenų nustatymas.

2. Paspauskite Išsaugoti.
3. Patikrinkite, ar skaičiavimo rezultatai yra patikimi.

Svoris prieš dializę ①

Reikšmės redaguojamuose stulpeliuose turi būti diapazone nuo 0 iki 300.
Priešingu atveju šalia laukelio rodomas raudonas apskritimas su baltu
kryžiuku ir pranešimas: Įveskite vertę nuo 0 iki 300. Pranešimas pradings tik
įvedus teisingą reikšmę ir paspaudus kitą laukelį. Kol to nepadarysite,
Išsaugoti ar Atstatyti funkcijos bus neprieinamos.

ĮSPĖJIMAS!

Svorio reikšmės naudojamos UF tūrio skaičiavimui, kuris automatiškai
perkeliamas į dializės aparatą! Todėl atidžiai patikrinkite savo įvestas
reikšmes ir programoje gautas reikšmes.

• Jei apskaičiuotas svoris prieš dializę daugiau nei 10 % (serveryje
konfigūruojama reikšmė) skiriasi nuo paskirto tikslinio svorio, geltonas
įspėjamasis trikampis rodomas duomenų languose Svorio duomenys ir
UF nustatymai bei apžvalgos ekrano Svoris prieš dializę stulpelyje.

• Tokiu atveju nedelsiant patikrinkite, ar skaičiavimai yra patikimi.

Vertė Aprašymas

Svarstyklių rodmenys
②

Medicininių svarstyklių bruto svorio rodmenys.
Virtualiai užfiksuotas svoris pirmojo svėrimo 
metu (galimai su vežimėliu ar neštuvais).

Tara ③ Drabužių, vežimėlio ir pan. svoris, kurį reikia 
atimti iš pirmo svarstyklėmis užfiksuoto svorio. 
Įprastai ši reikšmė įrašoma virtualiai antrojo 
svėrimo metu (tik vežimėlio ir pan.). 
Šią reikšmę galima įvesti ar pakeisti rankiniu 
būdu. Kitu atveju ši reikšmė įkeliama iš išorinės 
duomenų bazės sesijos pradžioje, jei taros 
svoris yra pastovus (pvz., protezo atveju).

Svoris prieš dializę ④ Rezultatas, gautas taros svorį atėmus iš bruto 
svorio.

Suplanuotas skysčių 
suvartojimas ⑤

Numatomas skysčių suvartojimas, per burną ar 
parenteralinis, į kurį dializės metu reikia 
atsižvelgti kaip į šalintino skysčio tūrį. 
Šią reikšmę galima importuoti iš išorinės 
duomenų bazės. Galima keisti rankiniu būdu.
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Svoris po dializės ⑨

Tikslinis svoris ⑥ Svoris, kurį reikia pasiekti dializės sesijos 
pabaigoje. 
Gali skirtis nuo paskirto tikslinio svorio, jeigu, 
pavyzdžiui, UF greitį reikia sumažinti dėl ūmios 
kraujotakos problemos. Palyginimui rodomas 
paskyroje nurodytas svoris.

Paskirta ⑦ Tikslinis svoris iš paskyros, esančios išorinėje 
duomenų bazėje. Ši reikšmė visuomet rodoma 
kaip atskaitinė gydytojo paskirta reikšmė. 

Svorio netekimo 
tikslinė reikšmė ⑧

Apskaičiuotas skysčio pašalinimas, paremtas 
prieš tai įvestomis reikšmėmis. 
UF nustatymuose (UF tūris) naudojama kaip 
tikslinis UF tūris (1 kg atitinka 1000 ml).
SKAIČIAVIMAS: svarstyklių rodmenys (prieš 
dializę) - Tara (prieš dializę) = Svoris prieš 
dializę + Suplanuotas skysčių suvartojimas - 
Tikslinis svoris = Tikslinis svorio netekimas.

Vertė Aprašymas

Svarstyklių rodmenys
⑩

Bruto svoris sveriant dializės procedūros metu.

Tara ⑪ Drabužių, vežimėlio ir pan. svoris, kurį reikia 
atimti iš pirmo svarstyklių užfiksuoto svorio. 
Įprastai ši reikšmė įrašoma virtualiai antrojo 
svėrimo metu (tik vežimėlio ir t. t.) po dializės 
procedūros.

Svoris po dializės ⑫ Rezultatas, gautas taros svorį atėmus iš bruto 
svorio.

Faktinis skysčių 
suvartojimas ⑬

Skysčių suvartojimas, per burną ar 
parenteralinis, dializės metu.

Svoris prieš dializę ④ Žr. svoris prieš dializę: rezultatas, gautas taros 
svorį atėmus iš bruto svorio.

Faktinis svorio 
netekimas ⑭

Svoris, apskaičiuotas po dializės; turi visiškai 
sutapti su nustatytu ar dializės aparate rodomu 
ultrafiltracijos tūriu.
SKAIČIAVIMAS: svarstyklių rodmenys (po 
dializės) - Tara (po dializės) = Svoris po 
dializės + Faktinis skysčių suvartojimas - Svoris 
prieš dializę = Faktinis svorio netekimas

Vertė Aprašymas
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3.6.4 UF nustatymai

UF nustatymų duomenų lange yra reikšmės, kurios naudojamos UF greičio
skaičiavimams.

Skirtukas Aprašymas

Istorija po svėrimo ⑮ Paskutinių 10 procedūrų svėrimai po dializės; 
šias reikšmes galima naudoti kaip atskaitines 
faktinio tikslinio svorio nustatymui.

Einamieji svarstyklių 
rodmenys ⑯

Iš prijungtų svarstyklių (pvz., asmeninių 
svarstyklių ar sveriamosios lovos) perduotų 
duomenų sąrašas, įskaitant įrašymo laiką.

1 Svorio netekimas

2 Procedūros trukmė

3 UF greičio perspėjimo 
riba

4 UF tūris

5 UF trukmė

6 UF greitis

7 Kokybinis UF 
skaičiavimų 
atvaizdavimas

Iliustracija 3-11  UF nustatymai

Išmatuota / paskirta duomenys

Svorio netekimas
①

Ši reikšmė paimta iš Svorio duomenys 
duomenų lango apskaičiuotam svorio 
neteikimui kilogramais (svorio netekimo tikslinė 
vertė).

Procedūros trukmė
②

Procedūros trukmė. Importuota iš išorinės 
duomenų bazės.

UF greičio 
perspėjimo riba ③

Maksimali ultrafiltracijos greičio reikšmė. 
Importuota iš išorinės duomenų bazės.

Gauti UF duomenys

UF tūris ④ Svorio netekimo tūrinė išraiška (1 kg netekto 
svorio prilygsta 1000 ml UF tūriui).

UF trukmė ⑤ Procedūros trukmė.

UF greitis ⑥ Visos procedūros apskaičiuotas vidurkis (UF 
tūris : UF trukmė = UF greitis).
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Koks rodomų duomenų šaltinis?

Įprastai numatytieji duomenys yra importuojami iš išorinės duomenų bazės. 

Vidutinis UF greitis skaičiuojamas iš UF tūrio ir UF trukmės ir yra lyginamas su
maksimaliu UF greičiu. Po tekstu rodomas kokybinis UF skaičiavimų
atvaizdavimas (spalvotas simbolis su tekstu ⑦ ).

Jei apskaičiuotas UF greitis yra mažesnis nei maksimalus vidutinis UF greitis,
kurį šis pacientas gali toleruoti, rodoma žalios spalvos būsena. Jei
apskaičiuotas UF greitis yra didesnis nei maksimalus leistinas greitis, rodoma
raudonos spalvos būsena.

Jei apskaičiavus UF greitį gaunamas 0, UF vertinimo laukelyje rodomas šis
pranešimas: UF nereikalinga.

Jei duomenų UF greičiui apskaičiuoti nepakanka, rodomas šis pranešimas:
Skaičiavimas neatliktas. Trūksta įvesties.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Jei UF greitis per didelis (t. y. UF greičio perspėjimo riba yra viršijama,
raudona būsena), Veiksmų srities duomenų lange galimos 3 parinktys UF
blokavimui išspręsti:

1. Veiksmo laukelyje paspauskite Sumažinti.
 UF tikslinis tūris sumažinamas, kad apskaičiuotas UF greitis neviršytų

maksimalaus UF greičio. Skysčių likučiai paciente (skysčių
perteklius). Rodomas skysčių perteklius (Iliustracija 3-12, ① ).

 Rodomas tekstinis pranešimas: UF vertės sureguliuotos rankiniu
būdu.

2. Veiksmo laukelyje paspauskite Pailginti.
 UF laikas sureguliuojamas taip, kad būtų pasiektas maksimalus UF

greitis. Procedūros trukmė pailginama, rodomas papildomas
procedūros laikas (Iliustracija 3-13, ① ).

 Rodomas tekstinis pranešimas: UF vertės sureguliuotos rankiniu
būdu.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientams dėl neteisingų UF reikšmių!

• Atidžiai patikrinkite apskaičiuotą UF reikšmę ir UF įspėjimą prieš
pradedant dializės procedūrą, kadangi jie tiesiogiai veikia pacientą.

• Pavojus pacientui dėl neteisingų verčių!

1 Skysčių perteklius

Iliustracija 3-12 Sumažinti mygtukas
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3. Veiksmo laukelyje paspauskite Viršyti.
 Naudotojas patvirtina maksimalaus paskirto UF greičio viršijimą.

 Rodomas tekstinis pranešimas: UF vertės sureguliuotos rankiniu
būdu.

 Visai 3 atvejais būsenos spalva pakeičiama į geltoną, tai reiškia, kad
UF blokavimas buvo išspręstas.

3.6.5 Aparato nustatymai

Einamieji nustatymai skirtuke rodomi einamosios aparato įvedamos reikšmės
(t. y. naujausios atsiųstos aparato reikšmės). 

1 Papildomas procedūros 
laikas

Iliustracija 3-13 Pailginti mygtukas

Iliustracija 3-14 Viršyti mygtukas

Iliustracija 3-15 Einamieji nustatymai
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Kurso diagramos skirtuke rodomos paskirtos ir apskaičiuotos aparato
nustatymų reikšmės (Paskirta stulpelyje ① ) ir chronologinis aparato įvedamų
reikšmių kursas. UF blokavimo atveju atitinkamų parametrų reikšmės
rodomos kaip raudonos spalvos klaustukai, kol naudotojas nepaspaudžia
vieno iš galimų mygtukų UF nustatymų duomenų lange blokavimui išspręsti.

Pasirinktų parametrų grafinius kursus galima peržiūrėti Kurso diagramos
skirtuke. Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1 Paskirta stulpelis

Iliustracija 3-16 Kurso lentelė

Iliustracija 3-17 Kurso diagrama
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1. Paspauskite Pasirinkti parametrus ir pasirinkite vieną ar daugiau
parametrų (tuo pat metu spaudžiant Ctrl klavišą).

2. Dukart spragtelėkite ant parametro, kurį norite matyti Kurso lentelėje. 

 Atidaroma Kurso diagrama su šiais parametrais. 

3. Pažymėkite prie parametrų esantį žymimąjį langelį.

 Parametrai rodomi arba paslepiami.

4. Paspauskite Pašalinti visus.

 Diagrama išvaloma.

5. Kurso diagramoje galima pagal poreikį padidinti arba sumažinti
informacijos rodinį. 

Jei be rodomo stulpelio kurso diagramoje yra tik dar vienas įrašas, kurso
diagramos naudoti negalima.

Veiksmas Poveikis

Spragtelėkite ant 
diagramos laikydami 
nuspaustą Shift 
klavišą

Paspaudus Shift klavišą vietoje pelės žymeklio 
atsiranda didinamojo stiklo piktograma. 
Kai vietoje pelės žymeklio rodoma didinamojo 
stiklo piktograma, užveskite ją ant norimos 
priartinti srities, laikykite nuspaustą Shift klavišą 
ir spauskite kairįjį pelės klavišą, kad 
padidintumėte. Tokiu būdu pasirinktą diagramos 
sritį galima priartinti 3 kartus.

Spragtelėkite ant 
diagramos laikydami 
nuspaustą Alt 
klavišą

Paspaudus Alt klavišą vietoje pelės žymeklio 
atsiranda didinamojo stiklo piktograma. 
Kai vietoje pelės žymeklio rodoma didinamojo 
stiklo piktograma, užveskite ją ant reikiamos 
srities, laikykite nuspaustą Alt klavišą ir spauskite 
kairįjį pelės klavišą. Tokiu būdu pasirinktą 
diagramos sritį galima atitolinti 3 kartus.

Paspauskite Shift 
klavišą ir pasirinkite 
norimą grafiko sritį

Paspaudus Shift klavišą vietoje pelės žymeklio 
atsiranda didinamojo stiklo piktograma. Kai pelės 
žymeklis pasikeičia į didinamojo stiklo 
piktogramą, kairiuoju pelės klavišu galite 
pažymėti norimą grafiko sritį.
Atleidus pelės klavišą, padidinama pasirinkta 
grafiko sritis.

Ctrl ir „+“ ar „-“ 
klavišas

Laikykite nuspaustą Ctrl klavišą ir spauskite „+“: 
grafikas padidinamas 20 % nuo originalaus 
dydžio. Laikykite nuspaustą Ctrl klavišą ir 
spauskite „-“: grafikas sumažinamas 20 % nuo 
originalaus dydžio.

Dydžio keitimas 
pelės ratuku

Kaip ir kitose „Windows“ programose, grafiką 
galite padidinti ar sumažinti pelės ratuku.
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Duomenų lange pateikiama informacija apie konkretų aparatą, jei dializės
Paskyros lange nurodytas dializės aparatas ar prijungtas aparatas jau
perdavė informaciją apie tipą į programą.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Pirminis paskirtų reikšmių duomenų šaltinis yra procedūros paskyra iš išorinės
duomenų bazės (duomenų importavimas sesijos pradžioje). Papildomus
nustatymus rasite kituose duomenų languose (pvz., Vaistai).

Kokius veiksmus galima atlikti?

Duomenų langai skirti išimtinai duomenų rodymui.

3.6.6 Aparato būsenos

Pateikiama informacija apie einamąją dializės aparato būseną ir nekintamas
jo savybes.

Duomenų lange pateikiama informacija apie konkretų aparatą, jei dializės
Paskyros lange nurodytas dializės aparatas ar prijungtas aparatas jau
perdavė informaciją apie tipą į programą.

Ctrl+Z kombinacija Vienu metu paspaudus Ctrl+Z atstatomas 
ankstesnis grafiko dydis.
Visi tos pačios rūšies veiksmai (pvz., keli 
didinimo veiksmai) laikomi vienu veiksmu. 
Paspaudus Ctrl+Z atstatomas originalus 
diagramos dydis iki didinimo veiksmų.
Jei buvo atlikti skirtingi veiksmai (pvz., didinimas 
ir mažinimas), norint atstatyti originalų diagramos 
dydį, reikia pasirinkti kitą duomenų langą ir vėl 
grįžti prie originalaus duomenų lango.

Grafiką galima padidinti iki 100 kartų. Daugiau spaudžiant Shift klavišą 
padidinti jo nepavyks.

PRANEŠIMAS!

Procedūros parametrai, perkeliami į dializės aparatą, atitinka būseną sesijos
pradžioje (įprastas importas) ar po naudotojo aktyvintos importavimo
komandos. Tai netaikoma UF reikšmių atveju, nes jos gali pasikeisti rankiniu
būdu įvedus paciento svorį.

Veiksmas Poveikis
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Einamosios būsenos skirtuke pateikiami paskutiniai iš prijungto dializės
aparato perkelti parametrai. Ekrano viršuje rodoma atitinkama laiko žyma.

Kurso lentelės skirtuke pateikiama dinaminės būsenos istorija kas minutę. Čia
galima peržiūrėti dializės aparato aliarmų pranešimus ar įvairias aparato
fazes.

Kai kuri informacija, pavyzdžiui, aliarmų pranešimai ar įspėjimai, dializės
aparate pateikiami nustatyta programos kalba. Jei kalba nesukonfigūruota,
rodoma šifruotais simboliais.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Čia rodomi iš prijungto dializės aparato gauti duomenys.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Duomenų langas skirtas išimtinai duomenų rodymui.

Iliustracija 3-18 Einamosios būsenos
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3.6.7 Aparato rodmenys

Einamosios reikšmės skirtuke pateikiamos paskutinės prijungto dializės
aparato išmatuotos reikšmės. Lango viršuje rodoma duomenų perdavimo
laiko žyma.

Kurso lentelės skirtuke pateikiamas aparato per procedūrą išmatuotų verčių
sąrašas su laiko žymomis. Duomenų perkėlimas vyksta kas minutę arba, kai
dializės aparatas gauna svarbius duomenis.

Kurso diagramos skirtuke grafiškai atvaizduojami pasirinkti parametrai
(daugiau informacijos pateikta 3.6.5 Aparato nustatymai (52)). Spragtelėjus
ant Rodyti Kt/V parametrus, pateikiamos Išmatuotos vieno rodiklio Kt/V
reikšmės ir Išmatuoto subalansuoto Kt/V reikšmės.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Tai išskirtinai prijungto prietaiso išmatuotos reikšmės. Įvedimas rankiniu būdu
negalimas.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Duomenų langas skirtas išimtinai duomenų rodymui.

Iliustracija 3-19 Einamosios reikšmės

Daugiau informacijos ieškokite atitinkamose dializės aparato instrukcijose.
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3.6.8 Galimybės

Galimybių duomenų lange galima dokumentuoti procedūros modifikacijas.

Atitinkamame duomenų lange pateikiama paskyra pagal aparatą (dializės
aparate įvestos reikšmės).

1 Bendrosios informacijos 
skirtukas

2 Profilio pavadinimas

3 Sukūrimo data

4 Autorius

5 Profilio komentarai

Iliustracija 3-20 Galimybės - Bendroji informacija skirtukas

1 Procedūros tipas

2 Procedūros metodas

3 Prietaisas

4 Dializatorius

5 Prieigos tipas

6 Prieigos vieta

7 Gydytojo atliekama 
punkcija

Iliustracija 3-21 Galimybės - Bendroji informacija, bendroji paskyra skirtukas

1 Antikoaguliantas

2 Skyrimo modelis

3 Konversijos koeficientas 
[vnt./ml]

4 Fizinis vienetas

5 1 boliuso tūris [ml]

6 2 boliuso tūris [ml]

7 Laikas iki 2 boliuso 
[min.]

8 3 boliuso tūris [ml]

9 Laikas iki 3 boliuso 
[min.]

10 Nuolatinis greitis [ml/
val.]

11 Likęs laikas be [min.]

12 Protamino skyrimas

Iliustracija 3-22 Galimybės - Bendroji informacija, rankinės antikoaguliacijos skirtukas
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Koks rodomų duomenų šaltinis?

Informacija Galimybių skirtuke perkeliama iš išorinės duomenų bazės ir yra
paremta gydytojo paskyrimais.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Po procedūros galima dokumentuoti procedūros modifikacijas.

Bendrosios informacijos skirtukas

Informacija Iliustracija 3-20

Profilio pavadinimas Išorinėje duomenų bazėje išsaugotos 
paskyros pavadinimas

Sukūrimo data Paskyros sukūrimo data

Autorius Sukūrusio asmens vardas

Profilio komentarai Papildoma su procedūra susijusi informacija

Bendroji paskyra Iliustracija 3-21

Procedūros tipas Procedūros tipas

Procedūros metodas Dializės procedūros metodas (pvz., HD, HDF 
ir t. t.)

Prietaisas Suplanuotas dializės aparatas

Dializatorius Suplanuotas dializatorius

Prieigos tipas* Suplanuotas prieigos tipas

Prieigos vieta* Suplanuota prieigos vieta

Gydytojo atliekama 
punkcija**

Pažymėkite langelį, jei gydytojas atliko 
paciento punkciją

Rankinė antikoaguliacija*** Iliustracija 3-22

Antikoaguliantas Rankiniu būdu suleidžiamo antikoagulianto 
pavadinimas

Skyrimo modelis Čia nurodomi skyrimo intervalai

Konversijos koeficientas 
[IU/ml]

Tarptautinių vienetų (IU) konversijos į ml 
koeficientas

Fizinis vienetas Antikoagulianto fizinis vienetas

1 boliuso tūris [ml] 1-ojo boliuso tūris 

2 boliuso tūris [ml] 2-ojo boliuso tūris 

Laikas iki 2 boliuso [min.] Laikas, kuris turi praeiti iki 2 boliuso skyrimo 

3 boliuso tūris [ml] 3-ojo boliuso tūris 
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Medžiagų skirtuke galima pridėti ir pašalinti medžiagas

1. Sąrašo apačioje paspauskite pliusą.

2. Pasirinkite reikiamą įrašą laukeliui.

 Įrašas pridedamas prie medžiagų sąrašo.

3. Sąrašo apačioje paspauskite X.

 Įrašas pašalinamas iš medžiagų sąrašo.

Laikas iki 3 boliuso [min.] Laikas, kuris turi praeiti iki 3 boliuso skyrimo 

Nuolatinis greitis [ml/val.] Nurodomas greitis

Likęs laikas be [min.] Procedūros laikas be antikoagulianto skyrimo

Protamino skyrimas Pažymėkite langelį, jei reikalingas protamino 
skyrimas

*Kai „NEXADIA expert“ naudojama kaip išorinė duomenų bazė, Prieigos 
tipas ir Prieigos vieta rodomi Prieigos tipo eilutėje.
**Kai „NEXADIA expert“ naudojama kaip išorinė duomenų bazė, šie laukeliai 
būna tušti.
***Kai NEXADIA expert naudojama kaip išorinė duomenų bazė, ši sritis 
nerodoma. Rankinės antikoaguliacijos dokumentavimui naudokite duomenų 
langą Vaistai.

Bendrosios informacijos skirtukas

Pakeiskite duomenis, kad jie atitiktų atliekamą procedūrą. 

Šis pakeitimas galioja tik tuo metu vykstančioje sesijoje ir nepakeičia
originalaus išorinėje duomenų bazėje saugomo paskyrimo.
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3.6.9 Kraujo spaudimas

Kraujo spaudimo duomenų langeMatavimų skirtuke įrašomi širdies ir
kraujagyslių sistemos parametrai tokie kaip kraujo spaudimas, pulsas,
vidutinis arterinis kraujo spaudimas.

Individualios apžvalgos ribos rodomos Ribų skirtuke. 

Jei matavimai yra už nurodyto diapazono ribų, jie atitinkamai atvaizduojami
ekrane: raudonomis rodyklėmis pažymima, kai viršijamos viršutinės ar
apatinės ribos. 

Sesijos apžvalgos pagrindiniame ekrane rodomi raudoni stulpeliai.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Vidutines reikšmes gali automatiškai ar rankiniu būdu matuoti prijungti
prietaisai.

Ribos perkeliamos iš išorinės duomenų bazės. 

Lentelės reikšmės atvaizduojamos Kurso diagramoje. Informacija apie
pagrindinius veikimo parametrus pateikiama Aparato nustatymų duomenų
lange.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Matavimų skirtukas

1. Vienam ar keliems įrašams pridėti (1 įrašas = 1 eilutė) naudokite Naujas
funkciją ② .

2. Jei norite pakeisti reikšmę, spragtelėkite ant laukelio ir įveskite norimą
reikšmę.

3. Jei norite ištrinti vieną ar daugiau įrašų, naudokite Ištrinti ① funkciją.

Iliustracija 3-23 Matavimai

Jei automatiškai aptinkamos reikšmės nebuvo perkeltos, galite bet kada jas
įvesti rankiniu būdu.

Įvedus reikšmes rankiniu būdu, automatinis vidutinio arterinio spaudimo
skaičiavimas neatliekamas.
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4. Nustatyti aritmijas ③ ir dokumentuoti paciento padėtį matavimo metu
(nežinoma, gulima, sėdima, stovima, Padėties stulpelyje ④ ).

5. Pažymimi prieš ir po procedūros atliekami matavimai (Prieš ar Po Prieš/
Po procedūros stulpelyje ⑤ ).

Ribų skirtukas

1. Nustatomos sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo ir pulso viršutinės ir
apatinės ribos.

Rodinio tinkinimas

1. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės.

2. Rūšiuoti didėjančia tvarka.

 Mažiausia reikšmė rodoma viršuje.

3. Rikiuoti mažėjančia tvarka. 
 Didžiausia reikšmė rodoma viršuje.

4. Valyti rūšiavimą. 

 Pašalinamas stulpeliui pritaikytas rikiavimas.

5. Valyti visą rūšiavimą. 

 Pašalinamas stulpeliams pritaikytas rikiavimas.

6. Stulpelio parinkiklis: pridėkite ar pašalinkite stulpelius nuvelkant ar dukart
spragtelint.

 Ši funkcija negalima Laiko, Sistolinio spaudimo [mmHg], Diastolinio
spaudimo [mmHg] ir Pulso [1/min.] stulpeliams.

7. Tinkamiausias dydis.

 Pritaikomas stulpelio dydis, kad jame tilptų visa informacija.

8. Tinkamiausias dydis (visi stulpeliai).
 Sureguliuojamas visų stulpelių plotis pagal prieinamą erdvę ir

simbolius.

3.6.10 Medikamentai

Duomenų lange Vaistai rodomi paskirti vaistai ir dokumentuojamas jų
skyrimas.

1 Rodyklė

2 Paskirta

3 Vaistų paskyrimas

4 Tipas

5 Skyrimo tipas

6 Paskyrimo kiekis

7 Paskyrimo vienetai

8 Atsakingas

9 Dokumentavimo laikas

10 Komentaras

Iliustracija 3-24 Medikamentai
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Stulpelis Reikšmė

Rodyklė ① Sunumeruota patogesniam naudojimui.

Skirta ② Šiame laukelyje patvirtinama, kad vaistai buvo 
skirti. 
Varnelė pažymima automatiškai, patvirtinant, kad 
buvo skirta reikiama vaistų dozė / kiekis.

Vaistų paskyrimas
③

Čia pateikiami paskirti vaistai ir visa susijusi 
informacija (pvz., aktyviosios medžiagos, dozė, 
skyrimo forma ir matavimo vienetai). 
Informacija visų pirma perkeliama iš išorinės 
duomenų bazės (duomenų importavimas), bet, 
esant vaistų poreikiui, ją galima papildyti. 
Tokiu atveju paskyrimas pasirenkamas iš sąrašo 
(katalogo), gaunamo iš išorinės duomenų bazės.

Tipas ④ Nurodoma, ar skyrimas susijęs su
• Ilgalaikiais vaistais

• Dializės vaistais

• Vaistais pagal poreikį

Ilgalaikiai vaistai – tai vaistai, kuriuos pacientas 
geria ne tik dėl dializės, bet ir individualiai 
namuose (pvz., „digitalis“).
Jie nerodomi sesijos apžvalgoje.
Dializės vaistai – dializės sesijos metu sveikatos 
priežiūros personalo skiriami vaistai (pvz., 
„Eritropoetinas“).
Vaistai pagal poreikį – dažniausiai skiriami pagal 
poreikį sesijos metu (pvz., analgetikai, greito 
veikimo širdies ir kraujagyslių vaistai).
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Skyrimo tipas ⑤ Šiame stulpelyje nurodomi sveikatos priežiūros 
specialistų skiriami vaistai. Iš išskleidžiamojo 
sąrašo pasirinkite vieną iš nurodytų būsenos 
kategorijų:
• Dar nesuleista (pradinė būsena).

• Suleistas kiekis pagal paskyrimą (vaistai skirti
pagal receptą). Galima tik tuo atveju, kai
pasirinktas vaistų tipas yra dializės vaistai ar
vaistai pagal poreikį.

• Suleistas dokumentuotas kiekis (dozė/kiekis
buvo pakeistas; suleistas kiekis įvedamas į
atitinkamą stulpelį; priežastis nurodoma
komentarų stulpelyje).

• Skyrimas atmestas dėl medicininių priežasčių
(vaistai nebuvo suleisti dėl medicininių
priežasčių; priežastis nurodoma komentarų
stulpelyje). Reikšmė paskyrimo kiekis
stulpelyje automatiškai nustatoma 0.00.

• Skyrimo atsisakė pacientas (vaistų atsisakė
pacientas, todėl jie nebuvo suleisti; priežastis
nurodoma komentarų stulpelyje). Reikšmė
paskyrimo kiekis stulpelyje automatiškai
nustatoma 0.00.

Paskyrimo kiekis
⑥

Čia įvedamas faktinis suleistas kiekis, jei jis skiriasi 
nuo vaistų paskyrimo laukelyje nurodyto kiekio. 
Galima įvesti skaitines reikšmes nuo > 0 iki ≤  999 
999,99.

Skiriamų vaistų 
matavimo vienetai
⑦

Skiriamų vaistų matavimo vienetai (pvz., ml, mg).

Atsakingas ⑧ Programa, pagal naudotojų valdymo sistemą ir 
jūsų identifikacinius duomenis, gali automatiškai 
įvesti jūsų vardą į šį laukelį, kaip atsakingą už 
vykdymą asmenį.

Dokumentavimo 
laikas ⑨

Atlikto veiksmo laiko žyma. 
Nustatoma automatiškai, tačiau galima pakeisti 
sukuriant įrašą rankiniu būdu ar naudojant 
pagalbinę programą, kai paspaudžiama ant 
rodyklės ar F4.

Komentaras ⑩ Komentarai gali būti susiję su paciento reakcija į 
skirtus vaistus arba su vaistų skyrimu. Daugiausiai 
128 simboliai.

*Skyrimo atsisakyta įrašą matysite įkėlus uždarytą sesiją iš senesnės 
NEXADIA monitor 2 versijos.

Stulpelis Reikšmė
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Rikiuoti stulpelius

1. Paspauskite ant stulpelio antraštės.

 Rikiuokite stulpelį didėjančia ar mažėjančia tvarka.

 Rodyklės simbolis nurodo, kad stulpelis yra surikiuotas.

Stulpelio tipas, ilgalaikių vaistų rodymas/slėpimas

1. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės, Tipas.

2. Pasirinkite Rodyti ilgalaikius vaistus.

 Rodomi ilgalaikiai vaistai.

 Atlikite tokius pat veiksmus, jei norite paslėpti ilgalaikius vaistus.

Keisti stulpelių tvarką

1. Paspauskite kairįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės. 

2. Paspauskite ir palaikykite.

3. Perkelkite stulpelį į norimą vietą.

4. Atleiskite pelės klavišą.

 Stulpelio vieta pakeista.

Keisti stulpelio plotį

1. Užveskite pelės žymeklį į tarpą tarp dviejų antraščių.

2. Paspauskite kairįjį klavišą ir laikykite nuspaustą.

3. Vilkite stulpelio kraštinę į kairę ar dešinę pusę.

 Stulpelio plotis pakeistas.

4. Jei norite atstatyti originalų plotį, spragtelėkite dešiniuoju pelės klavišu ant
stulpelio antraštės.

5. Pasirinkite meniu Tinkamiausias dydis parinktį, jei norite sureguliuoti vieno
stulpelio dydį, arba Tinkamiausias dydis (visi stulpeliai), jei norite pritaikyti
visiems stulpeliams.

Pašalinti / rodyti stulpelius

1. Paspauskite ant stulpelio antraštės kairiuoju pelės klavišu ir vilkite į šalį.

 Leidžiama ištrinti Atsakingas ir Komentaras stulpelius.

2. Paspauskite ant stulpelio antraštės.

3. Paspauskite Stulpelio parinkiklio parinktį.

 Rodomas stulpelio parinkiklis; pašalintą stulpelį galima grąžinti dukart
spragtelėjus pelės klavišu.

Rodyklės, Paskirta ir Paskyrimas stulpelius galima keisti tik vieną su kitu. 

Vieno ar kelių iš šių stulpelių neleidžiama perkelti į dešinę. Šie 3 stulpeliai
visuomet būna matomi. Šis principas taip pat galioja tuo atveju, kai duomenų
langas yra minimalaus dydžio, ir jums reikia slinkti į dešinę, kad
peržiūrėtumėte visus stulpelius.
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Vaistų spalvinis ženklinimas

Skirtingi vaistai Vaistų stulpelyje, Rodyklės stulpelyje ir sesijos apžvalgoje
išskiriami skirtingomis spalvomis.

Sesijos apžvalgoje galimas dar vienas rodinio formatas.

>> Duomenų lange yra tik tie įrašai, kurie sesijos apžvalgoje nėra atvaizduoti
spalvotais stulpeliais: Ilgalaikiai vaistai irIštrinti vaistai pagal poreikį.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Informacija apie paskirtus vaistus paimta iš išorinės duomenų bazės.

Vaistus pagal poreikį galima įvesti rankiniu būdu sesijos metu.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Dializės vaistai

Pradėjus sesiją, pradinė būsena yra – Dar nesuleista (pilka).

ĮSPĖJIMAS!

Turėkite omenyje, kad skiriant vaistus sistema atlieka tik pagalbinę ir
priminimo funkciją. Dėl techninių priežasčių neįmanoma nuolat užtikrinti, kad
su vaistų skyrimu susijusi informacija būtų sinchronizuojama su sistemos
komponentais (serveriu, klientu, dializės aparatu). Bet kokiu atveju
sinchronizavimas atliekamas su uždelsimu!

• Todėl visuomet palyginkite elektroninės sistemos rodomą informaciją su
gydytojo išrašytu paskyrimu.

• Prieš skiriant bet kokius vaistus visuomet įsitikinkite, kad šie vaistai dar
nebuvo skirti kito sveikatos priežiūros specialisto.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui dėl perimtų neteisingų procedūros duomenų!

• Jei NEXADIA monitor 2 duomenys neatrodo patikimi ar neatitinka
paskyrimo, pasitarkite su atsakingu gydytoju.

• Jei dializės aparato duomenys, perkelti iš NEXADIA monitor 2, neatrodo
patikimi ar nesutampa su paskyrimu, pasitarkite su atsakingu gydytoju.

Spalva Paaiškinimas

Pilka Dializės vaistai ar vaistai pagal poreikį, dar nesuleisti.

Žalias Dializės vaistai, suleisti pagal paskyrimą.

Geltona Dializės vaistai, kurių dozė buvo pakeista suleidimo metu.
Suleisti vaistai pagal poreikį. 

Raudonas Dializės vaistai ar vaistai pagal poreikį, kurių buvo 
atsisakyta.

Jokios 
spalvos

Ilgalaikiai vaistai.
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Skyrimo tipas stulpelyje pasirinkus įrašą Paskirtas kiekis pagal paskyrimą
patvirtinama, kad vaistai buvo suleisti pagal paskyrą (žalia). 

Tačiau kiekį galima keisti.

Vaistų galima atsisakyti. Kad tai padarytumėte, turite arba pakeisti būseną į
Atsisakyta dėl medicininių priežasčių, arba į Atsisakė pacientas (raudona).
Skirto kiekio reikšmė automatiškai nustatoma 0.00. 

Dializės vaistų negalima ištrinti.

Ilgalaikiai vaistai 

Nepriklausomai nuo pakeitimų, ilgalaikiai vaistai sesijos apžvalgoje nerodomi
(be spalvos). Tik informaciniais tikslais.

Pradėjus sesiją, pradinė būsena yra – Dar nesuleista.

Skyrimo tipas stulpelyje pasirinkus įrašą Paskirtas kiekis pagal paskyrimą
patvirtinama, kad vaistai buvo suleisti pagal paskyrą.

Ilgalaikių vaistų negalima atsisakyti. Kad tai padarytumėte, turite arba pakeisti
būseną į Atsisakyta dėl medicininių priežasčių, arba į Atsisakė pacientas
(raudona). Skirto kiekio reikšmė automatiškai nustatoma 0.00. 

Ilgalaikių vaistų negalima ištrinti.

Vaistai pagal poreikį

Jei vaistus reikia suleisti pagal poreikį, paspauskite Naujas ir pasirinkite
reikiamus vaistus iš sąrašo.

Naujai sukurtų vaistų pagal poreikį būsena – Dar nesuleista (pilka). Suleidus
vaistus, stulpelyje Skyrimo tipas pakeiskite įrašą į Paskirtas dokumentuotas
kiekis ir įveskite atitinkamą kiekį į Paskyrimo kiekis laukelį (geltona). 

Vaistų pagal poreikį galima atsisakyti. Kad tai padarytumėte, turite arba
pakeisti būseną į Atsisakyta dėl medicininių priežasčių, arba į Atsisakė
pacientas (raudona). Skirto kiekio reikšmė automatiškai nustatoma 0.00. 

Netinkamai dokumentuotus vaistus galima pažymėti kaip ištrintus su Ištrinti
funkcija. Įrašai išlieka, bet jie perbraukiami ir į juos toliau nebeatsižvelgiama
sesijos apžvalgoje (jokios spalvos).

Kad pakeitimas būtų pritaikytas, reikia išsaugoti atitinkamu mygtuku.

Kad pakeitimas būtų pritaikytas, reikia išsaugoti atitinkamu mygtuku.

Kad pakeitimas būtų pritaikytas, reikia išsaugoti atitinkamu mygtuku.

PRANEŠIMAS!

Neplanuotos paciento procedūros atveju pranešimai gali būti neužbaigti.
Tuomet rodomas specialus programos sugeneruotas pranešimas su
atitinkama informacija. Duomenų lango sąraše šalia pranešimų įrašu rodomas
įspėjamasis ženklas.
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3.6.11 Pranešimai

Galima sukurti su sesija susijusius pranešimus kitiems naudotojams.

Tokie pranešimai rodomi visose darbo stotyse, jei palaiko funkciją, ir
atitinkamuose dializės aparatuose. 

Pranešimus, kurių didžioji dalis būna veiksmų nurodymai, galima patvirtinti
darbo stotyse ar dializės aparate. Patvirtinimo apibrėžimas yra įstaigos
atsakomybė: patvirtinimas gali reikšti patvirtinimą, kad kažkas buvo
perskaityta ir (ar) atlikta.

Įvesti pranešimų kitai sesijai ar konkrečiam pacientui skirtų pranešimų
negalima.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Pranešimus gali rankiniu būdu įvesti naudotojas pradėjus sesiją.

Kai kuriose išorinėse duomenų bazėse galima įvesti pranešimus nurodymų ar
instrukcijų forma, kurie bus rodomi sesijos pradžioje.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Siųsti pranešimus

1. Paspauskite Naujas.

2. Įveskite tekstą naujoje eilutėje. Galima įvesti keletą eilučių.

3. Jei pranešimas išsaugomas Išsaugoti mygtuku, jis automatiškai
išsiunčiamas.

 Sistema automatiškai nustato siuntėjo vardą ir išsiuntimo laiką.

PRANEŠIMAS!

Vaistų paskyrimas stulpelyje esanti informacija visuomet turi atrodyti kaip
pavyzdyje (kairėje nuo rodyklės – vaisto pavadinimas, dešinėje nuo rodyklės –
informacija apie skyrimą):

- Dializės vaistai: 

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

- Vaistai pagal poreikį:

Pavyzdys: Erypo ® FS 5000 FER -> Dozė: 1 FER

Ši informacija rodoma atitinkamame dializės aparate.

ĮSPĖJIMAS!

Turėkite omenyje, kad ši sistema atlieka tik pranešimų mainų priminimo ir
gairių funkciją. Dėl techninių priežasčių neįmanoma nuolat užtikrinti, kad su
pranešimais susijusi informacija būtų laiku sinchronizuojama su visais
sistemos komponentais (serveriu, klientu, dializės aparatu). Bet kokiu atveju
sinchronizavimas atliekamas su uždelsimu!

• Elektroninėje sistemoje dirbant su instrukcijomis, nurodymais ar
panašiais įrašais paremta informacija, užtikrinkite, kad ji visuomet būtų
sutikrinama su gydytojo rašytinėmis instrukcijomis.
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4. Pranešimus galima patvirtinti pažymint langelį kairiuoju pelės klavišu
naudojamoje darbo stotyje ar bet kurioje kitoje darbo stotyje ar dializės
aparate (jei palaikoma).

 Sistema automatiškai įveda patvirtinusio naudotojo vardą ir
patvirtinimo datą.

 Ištrinti pranešimai rodomi perbraukti.

Rodinio tinkinimas

1. Pakeisti stulpelių vietas. Paspauskite ant stulpelio antraštės, laikykite
nuspaustą kairįjį pelės klavišą ir keiskite stulpelio vietą.

2. Pašalinti stulpelius. Paspauskite kairįjį pelės klavišą ir išvilkite stulpelį iš
rodinio. 

 Tai taikoma Siuntėjo ir Patvirtinta stulpeliams. 

3. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės ir pasirinkite
Stulpelio parinkiklis. 

 Stulpelio parinkiklyje rodomi visi pašalinti stulpeliai.

4. Dukart spustelėkite ant reikiamo įrašo, kad stulpelis vėl atsirastų
apžvalgoje.

3.6.12 Komentarai

Komentarų duomenų lange dokumentuojamos sesijos priežiūros ataskaitos,
komplikacijos, rezultatai ir komentarai.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Tai sesijos metu rankiniu būdu atlikti įrašai.

Kai kuriuose dializės aparatuose duomenis galima įvesti aparato ekrane
sesijos metu. Šie duomenys perkeliami į stebėsenos sistemą.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Ištrinti/pridėti įrašus

1. Ekrano viršuje spustelėkite Naujas.

2. Įveskite bet kokį tekstą ar pasirinkite tekstą iš trumpojo sąrašo.

 Sąrašas yra išorinėje duomenų bazėje ir bus perkeliamas nuorodų
sąrašo importavimo metu.

 Atsakingas stulpelio informacija automatiškai atnaujinama pagal
prisijungusio naudotojo vardą.

3. Esamus įrašus galima keisti iš eilės.

4. Pažymėkite įrašą ir paspauskite Ištrinti.
 Įrašas pašalintas.

Rodinio tinkinimas

1. Pakeisti stulpelių vietas. Paspauskite ant stulpelio antraštės, laikykite
nuspaustą kairįjį pelės klavišą ir keiskite stulpelio vietą.

 Negalima keisti Laikas stulpelio vietos.

2. Pašalinti stulpelius. Paspauskite kairįjį pelės klavišą ir išvilkite stulpelį iš
rodinio. 

 Tai taikoma stulpeliui Atsakingas. 
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3. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės ir pasirinkite
Stulpelio parinkiklis. 

 Stulpelio parinkiklyje rodomi visi pašalinti stulpeliai.

4. Dukart spustelėkite ant reikiamo įrašo, kad stulpelis vėl atsirastų
apžvalgoje.

3.6.13 Kontrolinis sąrašas

Pasitelkiant kontrolinį sąrašą galima sudaryti kiekvienam pacientui pritaikytą
veiksmų, kuriuos reikia atlikti sesijos metu, sąrašą. Atliktas individualias
užduotis patvirtina naudotojas. Kai kuriuose dializės aparatuose įrašus galima
patvirtinti aparato ekrane sesijos metu. Šie duomenys perkeliami į stebėsenos
sistemą.

Apžvalgos ekrane nepatvirtintos užduotys žymimos pilka juosta, o patvirtintos
– žalia.

Koks rodomų duomenų šaltinis?

Kontrolinio sąrašo elementai importuojami iš išorinės duomenų bazės.

Neleidžiama pridėti papildomų įrašų.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Patvirtinkite užduotis

1. Paspauskite būsenos laukelį Patvirtinta stulpelyje, kad patikrintumėte.

2. Patvirtinkite Išsaugoti mygtuku.

 Užduotis pažymima kaip atlikta.

 Dokumentuojamas užduotį atliekančio asmens vardas ir atlikimo
laikas.

Rodinio tinkinimas

1. Pakeisti stulpelių vietas. Paspauskite ant stulpelio antraštės, laikykite
nuspaustą kairįjį pelės klavišą ir keiskite stulpelio vietą.

2. Pašalinti stulpelius. Paspauskite kairįjį pelės klavišą ir išvilkite stulpelį iš
rodinio. 

 Tai taikoma stulpeliui Atsakingas. 

3. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio antraštės ir pasirinkite
Stulpelio parinkiklis. 

 Stulpelio parinkiklyje rodomi visi pašalinti stulpeliai.

4. Dukart spustelėkite ant reikiamo įrašo, kad stulpelis vėl atsirastų
apžvalgoje.

3.6.14 Laboratorija

Sesijos metu įrašytos laboratorijos reikšmės rodomos Laboratorija duomenų
lange.

Naudokite kontrolinius sąrašus, kad nurodytumėte individualius darbų
srautus, kurie itin praverčia naujiems darbuotojams kaip gairės.

Įrašų ištrinti negalima. 

Jei matote ištrintų (perbrauktų) įrašų, jie yra perkelti iš senesnės sistemos.
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Koks rodomų duomenų šaltinis?

Išmatuotos reikšmės gaunamos iš prijungtų prietaisų, kurie perduoda
matavimų rezultatus į stebėsenos sistemą.

Kokius veiksmus galima atlikti?

Ištrinti/pridėti įrašus

1.  Ekrano viršuje spustelėkite Naujas.

 Įrašas pridėtas.

 Rankiniu būdu pridėti parametrus galima tik tuomet, kai jie jau įtraukti
į žinomų parametrų sąrašą. Jie yra išorinėje duomenų bazėje ir
perkeliami nuorodų sąrašo importavimo metu.

2. Pažymėkite įrašą ir paspauskite Ištrinti.
 Įrašas pašalintas.

Rodinio tinkinimas

1. Pakeisti stulpelių vietas. Paspauskite ant stulpelio antraštės, laikykite
nuspaustą kairįjį pelės klavišą ir keiskite stulpelio vietą.

 Negalima keisti Matavimo laikas stulpelio vietos.

2. Pašalinti stulpelį. Paspauskite kairįjį pelės klavišą ir išvilkite stulpelį iš
rodinio. 

 Tai taikoma stulpeliams Šaltinis, Matavimo Nr., Santrumpa ir
Pastaba.

Stulpelis Paaiškinimas

Matavimo laikas Reikšmės įrašymo laiko žyma

Parametro 
pavadinimas

Pasirinkimo laukelis su parametrais, gautais iš 
išorinės duomenų bazės

Vertė Skaitinė vertė

Šaltinis Prijungto laboratorinio prietaiso pavadinimas ar 
asmens, pridėjusio įrašą, vardas

Santrumpa Santrumpa, naudojama parametrams identifikuoti

Matavimo Nr. Matavimų numeracija

Pastaba Laisvo teksto laukelis papildomiems komentarams

Parametro pavadinimas stulpelyje esantis parametrų sąrašas gaunamas iš
išorinės duomenų bazės, kuriai ši informacija reikalinga tam, kad galėtų
tinkamai priskirti matavimus perkėlimo metu.

Jei automatiškai aptinkamos reikšmės nebuvo perkeltos, galite bet kada jas
įvesti rankiniu būdu.
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3. Ant stulpelio antraštės paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkite
Stulpelio parinkiklis. 

 Stulpelio parinkiklyje rodomi visi pašalinti stulpeliai.

4. Dukart spustelėkite ant reikiamo įrašo, kad stulpelis vėl atsirastų
apžvalgoje.

3.7 Šaukiniai

Šaukinys Funkcija

F1 Iškviečiama naudojimo instrukcija

F2 Pažymimas laukelio turinys

F4 Iškviečiamas įrankis datos ir laiko nustatymui laukelyje

F5 Sesijos apžvalgos atnaujinimas

Ctrl+N Naujos sesijos sukūrimas

Ctrl+Q Sesijos uždarymas

Ctrl+Del Ištrinti sesiją

Ctrl+P Išspausdinti sesijos duomenis

Ctrl+L Įkelti uždarytas sesijas

Ctrl+A Pasirenkant sesijas pažymimi visi įrašai

Ctrl+B Importuoti nuorodų sąrašo duomenis

Ctrl+I Importuoti sesijos duomenis

Ctrl+E Eksportuoti sesijos duomenis

Shift+F1 Sistemos informacija

Ctrl+C Nukopijuoti laukelio turinį 

Ctrl+V Įklijuoti į laukelį

Ctrl+X Iškirpti laukelio turinį

Ctrl+F Rodyti paieškos langelį

Alt+F4 Išjungti programą

ESC Išjungti langą
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4 Diegimas

4.1 Diegimas

Užtikrinkite, kad serverio ir kliento komponentus, skirtus NEXADIA monitor 2,
įdiegtų kvalifikuotas specialistas.

4.2 Paruošimas eksploatavimui

Įdiegus programą, ant darbalaukio išsaugomas programos šaukinys.
Programa paleidžiama dukart spragtelėjus ant piktogramos.

Programą taip pat galima paleisti per „Windows“ starto meniu.

Pirmą kartą įjungus programą (kiekvienam prie kompiuterio prisijungiančiam
naudotojui) reikia nurodyti serverio identifikatorių.

1. Įveskite serverio pavadinimą ar serverio adresą (IP).

2. Patvirtinkite OK mygtuku arba paspauskite Enter.
3. Klientas bando prisijungti prie serverio.

 Sėkmingai prisijungus, ekrano apačioje, kairėje pusėje esanti
būsenos indikacija pakeičia spalvą į žalią.

 Jei bandymas nesėkmingas, rodomas klaidos pranešimas.

4. Patikrinkite prisijungimą prie serverio, ar tinkamai veikia serverio
programos, taip pat, ar pagrindinio ekrano apačioje, dešinėje pusėje,
įvestas IP adresas ar serverio pavadinimas.

 Jei būsenoje rodoma, kad prisijungta prie serverio, reiškia, kad
programa paruošta naudoti.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
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5 Skyrimas

5.1 Veiksmai išimtinėmis situacijomis

5.1.1 Duomenų sinchronizavimas - Kliento serveris

Esant nepalankioms sąlygoms, pvz., tinklo ryšio sutrikimas ar programos
veikimo sutrikimas, gali atsirasti neatitikimų tarp duomenų serveryje ir
duomenų kliento programoje. 

Duomenų naujinimas

1. Spauskite Naujinti arba F5.

 Inicijuojamas pakartotinis visų duomenų įkėlimas.

Programos uždarymas ir pakartotinis paleidimas

1. Jei atnaujinus programos gedimai išlieka, pabandykite išjungti ir
pakartotinai paleisti programą.

 Jei nepavyko, susisiekite su sistemos administratoriumi.

5.1.2 Programos sutrikimas

5.1.3 Sistemos sutrikimas

Avarinis planas turi apimti toliau nurodytus aspektus:

• Kuriuose galima gauti su procedūra susijusią paskyros informaciją (pvz.,
kiekvieno paciento popierinė procedūros režimo versija turi būti
prieinama ir kas mėnesį atnaujinama). 

• Kaip bus dokumentuojama dializės procedūra (pvz., ranka pildomos
išspausdintos ataskaitos formos).

5.2 Duomenų saugumas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus pacientui dėl nepavykusio duomenų išsaugojimo sutrikus programos
veikimui.

• Sutrikus programos veikimui, paleiskite programą iš naujo ir patikrinkite,
kad buvo išsaugoti visi aparato sugeneruoti duomenys!

• Jei reikia, pakartokite paskutinius atliktus veiksmus.

Jei visa sistema sugenda ir jos toliau naudoti nebepavyksta, vadovaukitės
įstaigoje tokioms situacijoms sudarytu avariniu planu.

PRANEŠIMAS!

Būtina kurti atsargines duomenų kopijas. Tik tokiu būdu įmanoma išvengti
neatitikimų ir dėl jų atsirandančių klaidų. 

Daugiau informacijos rasite atitinkamose instrukcijose!
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5.3 Pagalba

Pirmojo lygio pagalba

Nurodykite bent viena asmenį, kuris bus atsakingas už vietinės sistemos
administravimą. Šis asmuo turi būti apmokytas ir patyręs sistemos
naudotojas, kuris gebėtų atsakyti į kitų naudotojų klausimus ir išspręsti
problemas.

Jei kilo problemų su kliento programa ar išorinėmis duomenų bazėmis,
susisiekite su platintoju.

Adresus ir kontaktus rasite pirkimo dokumentuose.

Antrojo lygio pagalba

Jei problemų nepavyko išspręsti pirmojo lygio pagalbos priemonėmis,
susisiekite su platintoju. Platintojas susisieks su gamintojo centrine
aptarnavimo sistema.

Trečiojo lygio pagalba

Jei jūsų klausimų ar problemų nepavyko išspręsti pirmojo ir antrojo lygių
pagalbos priemonėmis, jūsų klausimas bus perduotas trečiojo lygio pagalbai.
80 / 80 IFU 38910539LT / Rev. 1.04.01 / 07.2021


	Turinys
	Turinys

	1 Apie šią naudojimo instrukciją
	1.1 Autorių teisės
	1.2 Galiojimas
	1.3 Identifikacija
	1.4 Paskirties grupe
	1.5 Įspėjimai, pastabos ir simboliai
	1.6 Informacija ir veikla
	Turinys

	2 Saugumas
	2.1 Numatytoji paskirtis
	2.2 Bendrieji saugos nurodymai
	2.3 Informacija atsakingai organizacijai
	2.3.1 Atitikimas
	2.3.2 Reikalavimai naudotojui
	2.3.3 Gamintojo vykdomas apmokymas prieš komisavima

	2.4 Patvirtinamieji dokumentai, nuoroda į kitą dokumentaciją
	2.5 Garantija ir atsakomybė
	Turinys

	3 Produkto aprašymas
	3.1 Trumpas aprašymas
	3.2 Naudotojo prisijungimas
	3.3 Pagrindinis ekranas
	3.4 Meniu funkcijos
	3.4.1 Failas
	3.4.2 Žiūrėti
	3.4.3 Sesija
	3.4.4 Papildoma
	3.4.5 Pagalba

	3.5 Sesijos apžvalga
	3.5.1 Eilutės
	3.5.2 Stulpeliai / grupės

	3.6 Duomenų langai
	3.6.1 Duomenų langas, bendrasis
	3.6.2 Pagrindiniai duomenys
	3.6.3 Svorio duomenys
	3.6.4 UF nustatymai
	3.6.5 Aparato nustatymai
	3.6.6 Aparato būsenos
	3.6.7 Aparato rodmenys
	3.6.8 Galimybės
	3.6.9 Kraujo spaudimas
	3.6.10 Medikamentai
	3.6.11 Pranešimai
	3.6.12 Komentarai
	3.6.13 Kontrolinis sąrašas
	3.6.14 Laboratorija

	3.7 Šaukiniai
	Turinys

	4 Diegimas
	4.1 Diegimas
	4.2 Paruošimas eksploatavimui
	Turinys

	5 Skyrimas
	5.1 Veiksmai išimtinėmis situacijomis
	5.1.1 Duomenų sinchronizavimas - Kliento serveris
	5.1.2 Programos sutrikimas
	5.1.3 Sistemos sutrikimas

	5.2 Duomenų saugumas
	5.3 Pagalba


