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1 Sobre estas Instruções de uso

Este instruções de uso faz parte integral do NEXADIA monitor 2. Por esse    
motivo, guarde-o para consulta, ao longo de toda a vida útil do produto.

Este instruções de uso, tanto na versão digital como na versão impressa, dá    
uma visão geral sobre o funcionamento da interface do utilizador do    
NEXADIA monitor 2 – Gestão de dados para diálise da B. Braun Avitum AG.

O instruções de uso tem de estar sempre disponível para qualquer utilizador    
ou administrador de sistema.

É possível consultar mais informações sobre todos os outros componentes    
do sistema nos respetivos instruções de uso.

A informação e os dados contidos neste instruções de uso podem sofrer    
modificações sem qualquer aviso prévio.

Este instruções de uso, partes do mesmo, programas, ou partes dos    
mesmos, não podem ser reproduzidos nem distribuídos para nenhuma    
finalidade sem a autorização escrita expressa da B. Braun Avitum AG.

Cópias podem apenas ser efetuadas em conformidade com o    
enquadramento das disposições estatutárias aplicáveis.

A distribuição a entidades terceiras é proibida.

Sujeito a erros e modificações.

1.1 Direitos de autor

Este documento é propriedade da B. Braun Avitum AG, com todos os direitos    
associados.

1.2 Validade

Fabricante

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Alemanha

Tel. +49 (5661) 71-0

Fax. +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Designação do 
programa

NEXADIA monitor 2 Programa Cliente, Cliente, 
Browser

Nome do produto NEXADIA monitor 2

Versão do 
programa

2.1.x
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 7



1

NEXADIA monitor 2 Sobre estas Instruções de uso

    

         

       
      

       
     

      

   

    

    
      

          

      

     
Distribuidor com morada exata

Para obter informação relativa ao fornecimento, contacte diretamente o    
fabricante ou consulte a documentação da compra.

Informação sobre a localização da informação de identificação no produto

Quando o programa é iniciado, abre-se uma janela que contém o nome e a    
marca CE do produto.

É possível aceder a informação sobre a versão do programa e informação    
legal a qualquer momento, no próprio programa, utilizando o comando de    
menu Ajuda, Acerca NEXADIA monitor 2.

1.3 Identificação

Este instruções de uso foi elaborado pela B. Braun Avitum AG.

Dependendo do distribuidor, o programa fornece a seguinte informação:

NEXADIA monitor 2 é o nome do produto da B. Braun Avitum AG.

Neste instruções de uso não é feita nenhuma distinção por nome dos    
produtos essencialmente idênticos e o programa será designado, de forma    
abreviada, por Cliente.

1.4 Grupo-alvo

O grupo-alvo para este instruções de uso são os profissionais de saúde.

O programa pode apenas ser utilizado por pessoas devidamente formadas no    
seu funcionamento adequado.

1.5 Alertas, Observações e Símbolos

Utilizam-se 4 palavras sinalizadoras neste documento: PERIGO, ATENÇÃO,    
CUIDADO e AVISO.

As palavras sinalizadoras PERIGO, ATENÇÃO e CUIDADO apontam para    
situações particularmente perigosas para utilizadores e doentes.

A palavra sinalizadora AVISO aponta para informações direta ou    
indiretamente relacionadas à prevenção de danos, e não relativos a riscos    
pessoais.

A palavra sinalizadora e a cor do cabeçalho indicam o grau ou o nível de    
perigo:

PERIGO!

Indica uma situação perigosa iminente que, se não evitada, resultará em    
morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO!

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, resultará    
em morte ou ferimentos graves.
8 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019
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Mensagens de advertência sugerem também medidas que devem ser    
tomadas a fim de evitar a respetiva situação perigosa. Assim, mensagens de    
advertência relacionadas ao risco de ferimentos podem ter a seguinte    
estrutura:

1.6 Informações e atividades

Informações

Atividades

1. Deste modo, são listadas as instruções para uma atividade.

 Este símbolo marca o resultado de uma atividade.

CUIDADO!

Indica uma situação perigosa que, se não evitada, resultará em ferimentos    
menores ou moderados.

AVISO!

Utilizado para referenciar as práticas não relacionadas a ferimentos pessoais,    
isto é, informações direta ou indiretamente relacionadas à prevenção de    
danos.

Cabeçalho com palavra sinalizadora

Indica-se aqui o tipo de risco!
Indica-se aqui a fonte da situação de risco, bem como as consequências 
possíveis caso as medidas não sejam seguidas.
• Esta lista contem as medidas para evitar danos.

Esta lista contem informações úteis adicionais quanto aos procedimentos,    
informações de base e recomendações.
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 9
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Segurança NEXADIA monitor 2

        
      
     

     

      
       

       

      

      

         
     
      

       
      
      

        

      

        
       

         

      
2 Segurança

2.1 Finalidade

Finalidade, Funções Principais, Área de Aplicação

O NEXADIA monitor 2 é um software que pode ser utilizado por múltiplas    
estações de trabalho e por múltiplos utilizadores em simultâneo. O software    
foi concebido para utilização em hemodiálise e desempenha as seguintes    
funções:

• transferência de parâmetros terapêuticos do doente de uma base de    
dados de nefrologia que esteja conectada à máquina de diálise,

• gravação e registo automático de dados de tratamento gerados por uma    
máquina de diálise ou por um dispositivo externo e/ou manual por um    
utilizador numa estação de trabalho,

• visualização do progresso do tratamento de um doente a partir de uma    
estação de trabalho,

• transferência dos dados de tratamento gerados para uma base de dados    
de nefrologia que esteja conectada.

O NEXADIA monitor 2 utiliza as plataformas Windows no ambiente Cliente/    
Servidor.

De forma a facilitar a introdução dos dados na máquina de diálise, é possível    
proceder à transferência opcional de valores de tratamento adicionais antes    
do tratamento para máquinas de diálise adequadas; tal requer a confirmação    
do utilizador antes de iniciar o tratamento na mesma.

O sistema destina-se a ser utilizado por médicos, pessoal de enfermagem e    
também por doentes (no contexto da diálise de cuidados limitados), que    
tenham recebido a devida formação e que possuam qualificações para utilizar    
o sistema.

O sistema pode ser utilizado em regime de internamento ou em regime de    
diálise de ambulatório.

O sistema pode ser instalado por técnicos de serviço, administradores, ou    
ainda por pessoal com formação na configuração do sistema.

ATENÇÃO!

O NEXADIA monitor 2 não foi concebido para um desempenho à prova de    
falhas nem para a alta disponibilidade. Por esso motivo, poderá ocorrer perda    
de dados caso ocorra uma falha de comunicação com a base de dados.

• No caso de uma falha do sistema, continue o tratamento de diálise sem o    
NEXADIA monitor 2.

• Substitua as funções do sistema por processos de ação manual. Estes    
fazem parte das funções fundamentais da máquina de diálise.
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 13
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2.2 Aviso geral de segurança

2.3 Informações para a organização responsável

2.3.1 Conformidade

Em termos legais, o programa é um dispositivo médico.

O fabricante emite uma declaração de conformidade com os requisitos    
conforme a Diretiva relativa aos Dispositivos Médicos 93/42/CEE.

ATENÇÃO!

NEXADIA monitor 2 não se destina expressamente a alertar remotamente o    
pessoal de enfermagem em relação a alarmes de diálise, apesar da    
informação de alarme ser transmitida e exibida em tempo real para fins de    
documentação.

• Certifique-se de que os alarmes e avisos de diálise são sempre    
confirmados diretamente na máquina de diálise.

ATENÇÃO!

A transferência de dados relacionados com o tratamento para a máquina de    
diálise requer cuidado e responsabilidade por parte do utilizador! Tem de ser    
salientado de forma explícita que o utilizador tem de comparar sempre todos    
os dados de tratamento com a prescrição médica original (em formato de    
papel, com a assinatura do médico), antes de os mesmos serem aceites para    
tratamento!

• Certifique-se sempre de que os dados são introduzidos de forma correta    
e atribuídos ao doente correto e à sessão de diálise correta! Além disso,    
de acordo com estes critérios, verifique os dados que resultem de fontes    
que não sejam suas (calculadas por software, transmitidas por    
dispositivos conectados, importados de sistemas externos).

• O fabricante não aceitará qualquer responsabilidade por dados aplicados    
ou interpretáveis que estejam incorretos.

• Isto aplica-se em particular a cálculos executados pelo próprio sistema, e    
que sejam utilizados para outras finalidades de terapêutica ou    
diagnóstico. Exemplo: estimativa do Kt/V calculada pelo sistema com    
base em dados gravados.

• A monitorização dos tratamentos de diálise relativamente à deteção    
atempada de alarmes na máquina de diálise poderá não ser executada    
com o atual sistema de monitorização. Certifique-se de que, em todos os    
casos, os alarmes da máquina de diálise, tanto acústicos como visuais,    
são detetados de forma atempada, diretamente por parte do pessoal que    
utiliza o equipamento.

• Com recurso a procedimentos alternativos adequados (por ex.    
investigações laboratoriais, avaliação do acesso vascular), o utilizador    
tem de verificar e confirmar que os dados calculados pelo sistema estão    
corretos. Só depois é que estes podem ser utilizados para outras    
finalidades de terapêutica ou diagnóstico. Isto é de particular importância    
no que respeita o cálculo da eficácia do Kt/V da diálise, bem como aos    
cálculos dos valores de UF e de peso no sistema, que têm de ser    
verificados através de medidas laboratoriais adequadas. Também aqui, o    
utilizador tem de verificar se os resultados dos cálculos estão corretos.
14 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019
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2.3.2 Exigências ao utilizador

Restrições do utilizador e informação sobre a qualificação

A utilização do programa requer uma formação do utilizador e deverá ficar    
reservada a pessoas com os conhecimentos técnicos necessários em    
espaços de diálise (médicos, profissionais de saúde).

A limitação do grupo de utilizadores é possível através do controlo de acesso    
e do login do utilizador.

2.3.3 Formação pelo fabricante antes da comissão

B. Braun Avitum AG disponibiliza várias atividades de formação, cujo    
conteúdo depende do público-alvo específico (o conteúdo poderá sofrer    
alterações a curto prazo).

Para obter mais informação sobre formação no NEXADIA monitor 2 contacte    
o seu distribuidor.

2.4 Documentação de apoio, referência a outra 
documentação relevante

O instruções de uso da Aplicação Cliente do NEXADIA monitor 2 estão    
disponíveis em formato digital e impresso. 

O instruções de uso digitais (documento PDF) faz parte do NEXADIA monitor    
2 CD de instalação. 

Este pode ser obtido no programa Cliente NEXADIA monitor 2 através do    
menu Ajuda, instruções de uso. 

Mediante pedido, o fabricante pode fornecer uma versão impressa.

Estão disponíveis manuais técnicos para a instalação e configuração da base    
de dados externa e dos seus componentes individuais.

2.5 Garantia e responsabilidade

Erros do programa, que obstruam ou restrinjam o trabalho com o programa    
conforme o especificado, são resolvidos com a maior rapidez possível, por    
exemplo, através de atualizações de software. Estas são disponibilizadas por    
e-mail ou download.

As reclamações que vão para além da garantia e dos acordos sobre as    
atualizações do programa estão sujeitas a acordos com o seu distribuidor.

É possível consultar mais informação sobre o login do utilizador no capítulo    
3.2 Autenticação do utilizador (20).
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 15
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3 Descrição do produto

3.1 Breve descrição

A Aplicação Cliente serve de interface do utilizador do NEXADIA monitor 2 –    
Gestão de dados para diálise.

Esta aplicação apresenta dados relacionados com o tratamento durante os    
tratamentos de diálise.

Estes podem ser completados ou modificados manualmente pelo utilizador.

Designado de "Thin Client", o programa é apenas uma interface de    
visualização e introdução de dados. Apenas quantidades mínimas de dados    
são processadas no programa ou no local de trabalho.

O programa comunica com o programa do servidor de monitorização através    
do protocolo TCP/IP.

ATENÇÃO!

Risco para os doentes devido à introdução de parâmetros de tratamento    
incorretos!

• Certifique-se de que os parâmetros introduzidos se aplicam ao doente    
tratado (ver também Ajuda, Acerca NEXADIA monitor 2 ).
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 19



3

NEXADIA monitor 2 Descrição do produto

      

     

     

     

     

       

   
    

      

     
     

       
   

      
     
   

     
      

     

      
      

      
Dados relativos ao desempenho

O NEXADIA monitor 2 permite a automatização de muitos passos de    
processo na prática diária da diálise:

• transferência da prescrição de tratamento individual do doente da base    
de dados de diálise antes do início do tratamento,

• transferência automática do peso do doente das balanças para o    
sistema,

• cálculo dos parâmetros de ultrafiltração,

• aviso em caso de resultados de cálculo incorretos ou intoleráveis    
(verificações de plausibilidade),

• transferência dos valores de tratamento prescritos para a máquina de    
diálise,

• deteção online de valores alvo e valores atuais da máquina de diálise    
para documentação (alarmes, definições, leituras, sinais vitais, etc.),

• apresentação resumida de todos os tratamentos com características    
essenciais em curso (progresso, estados da máquina, estatutos de    
alarme, etc.),

• Produção de protocolos de diálise para documentação em papel,

• transmissão dos dados dos resultados do tratamento para um sistema de    
contabilidade e/ou para um sistema de informação externo,

• determinação dos parâmetros da eficiência da diálise (para a intervenção    
atempada durante o tratamento ou para uma avaliação final do    
tratamento),

• arquivo de dados e avaliação a longo prazo para a derivação de    
avaliações secundárias (qualidade do acesso vascular, eficiência da    
diálise, etc.),

• recolha de dados de outros dispositivos médicos de forma online ou    
através de introdução manual (por ex. exame de gasimetria arterial,    
monitores de tensão arterial externos, instrumentos de medição    
laboratoriais).

3.2 Autenticação do utilizador

Dependendo da configuração, poderá ser necessário iniciar sessão com o    
nome do utilizador e uma palavra-passe individual, antes de utilizar o    
programa.

A utilização, em conformidade com as permissões atribuídas, é apenas    
possível após um inicio de sessão efetuado com sucesso.

Em caso de autenticação incorreta, surgirá um triângulo vermelho de aviso.    
Para além deste triângulo, pode ser obtida mais informação passando o    
cursor do rato sobre o mesmo.

Se esqueceu a sua palavra-passe, é possível proceder à sua recuperação    
utilizando a Administração de utilizadores.

Alterar palavra-passe (Não é possível quando se está ligado a um AD (Active 
Directory) )

1. Selecione o utilizador na janela de autenticação.
20 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019
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2. Clique no link Alterar palavra-passe.

3. No separador Nova palavra-passe, introduza a atual palavra-passe de    
acordo com as definições das palavras-passe.

4. Confirme a nova palavra-passe.

5. Prima OK para guardar.

 A palavra-passe é apresentada com carateres de preenchimento.

Alterar PIN

1. Selecione Alterar PIN.

2. No separador Novo PIN, introduza a atual palavra-passe no campo    
Palavra-passe atual.

3. Introduza um novo PIN no campo Novo PIN.

4. Confirme o novo PIN no campo Escreva novamente PIN.

5. Grave com OK.

Após uma autenticação com sucesso, surge o nome do utilizador no canto    
inferior direito do ecrã.

O processo de autenticação pode ser reiniciado a qualquer momento,    
clicando no símbolo do cadeado ou em Ficheiro, Logoff. 

Níveis de segurança

As opções de acesso para os utilizadores do NEXADIA monitor 2 estão    
configuradas no servidor.

Se a nova palavra-passe não corresponder às definições das palavras-passe    
aparece uma mensagem a solicitar a introdução de outra palavra-passe.

A alteração só produz efeito depois de a máquina de diálise ser reiniciada e    
se proceder à seleção da terapia.

Para obter detalhes sobre como definir o nível de segurança, consulte os    
respetivos manuais dos servidores.

Descrição Nível 2 Nível 1 Nível 0

Autenticação com nome de 
utilizador e palavra-passe quando 
se inicia o NEXADIA monitor 2

Sim Sim Não

É necessário introduzir o nome de 
utilizador e a palavra-passe 
quando são efetuadas alterações

Sim Não Não

Nome do utilizador com sessão 
iniciada visível na barra do rodapé

Sim Sim Não
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 21
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3.3 Ecrã principal

O programa está totalmente orientado para as sessões, o que significa que    
todos os dados são ordenados numa hierarquia baseada nos doentes e nas    
suas sessões.

1. Iniciar o programa.

 O ecrã principal é aberto com uma vista geral da sessão.

 O aspeto é consistente com as configurações descritas nestas    
instruções de utilização.

Permissões de utilizador de 
acordo com a Gestão de 
Utilizadores

Sim Sim Não

Menu Terminar sessão disponível Sim Sim Não

É necessário alterar o utilizador 
(através de Ficheiro, Terminar 
sessão ou clicando no símbolo do 
cadeado na barra do rodapé), se 
a permissão não for suficiente 
para uma tarefa

Não Sim Não

As contas do utilizador 
permanecem com sessão iniciada 
até terminar sessão manualmente 
ou de forma automática.

Não Sim Não

Registo de atividade por utilizador Sim Sim Não

Menu Extras, Opções, Tempo de 
auto Terminar sessão automático 
[min] disponível

Sim Sim Não

Descrição Nível 2 Nível 1 Nível 0

Para mais informação sobre a Gestão de Utilizadores consulte o respetivo    
manual.

Fig. 3-1 Ecrã principal
22 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019
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Na extremidade superior da vista geral da sessão, encontra-se um menu para    
a utilização do programa.

É mostrada uma vista geral das sessões em curso na parte central da janela.

A barra de estado na parte inferior da extremidade do ecrã apresenta    
informação relativa ao estado de ligação ao servidor e informação de sistema    
adicional.

3.4 Funções do menu

3.4.1 Arquivo

Este menu permite o acesso rápido às funções do programa principal.

Ligar ao servidor

1. Selecione Ficheiro, Conectar ao servidor.
2. Introduza o endereço de IP ou o nome da rede (hostname) do servidor.

3. Se for necessário, introduza outra porta.

4. Confirme com OK.

 Estabelece uma ligação a um servidor.

 Cria uma nova entrada na lista dos servidores recentes.

Servidores recentes

1. Selecione Ficheiro, Servidores recentes.

 Apresenta as últimas ligações de sucesso a servidores.

2. Selecione entrada.

 A aplicação liga-se a este servidor.

1. Selecione Ficheiro, Servidores recentes, Limpar lista.

 Todas as entradas são eliminadas da lista de servidores.

 Quando se reinicia a aplicação, tem de se voltar a introduzir os dados    
do servidor.

Programar o cartão do doente

Condições prévias

• Têm de estar instalados os respetivos softwares e os drivers    
correspondentes para o programador de cartões (fornecido com o pack de    
instalação).

• Tem de ser facultado o caminho até ao ficheiro, iSYCardPrommer.exe    
(ver Extras, Opções, Nome do ficheiro do programador de cartões do    
doente).

1. Selecione Ficheiro, Cartão do doente.

2. Insira um cartão de doente adequado no programador de cartões.

 O cartão do doente pode ser programado.

Para obter mais informações, contacte o fabricante.
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3. Em Extras, Opções selecione o leitor de cartões correto e o cartão de    
doente correto.

4. Certifique-se de que todos os detalhes estão corretos e confirme com OK.

5. Selecione o doente da lista e clique em Program.

Fig. 3-2  Inserir o cartão do doente

Fig. 3-3 Selecione o leitor de cartões
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Após uma operação bem sucedida, o nome do doente, a data de nascimento    
e a ID do doente associada são exibidos para efeitos de verificação numa    
caixa de diálogo correspondente.

Fim da sessão do utilizador

1. Selecione Arquivo, Terminar sessão.

 A sessão do utilizador atual é terminada, e é apresentada a respetiva    
caixa de diálogo.

2. Selecione Iniciar sessão.

3. Introduza os dados do utilizador para voltar a iniciar sessão ou para iniciar    
sessão com outro.

4. Selecione Sair. 
 A aplicação é encerrada.

ATENÇÃO!

Perigo para o doente, devido à seleção de um cartão de doente errado,    
tratamento com parâmetros incorretos!

• Certifique-se de que selecionou o doente correto antes de proceder à    
programação.

• Um tratamento incorreto devido a um cartão de doente errado poderá    
resultar em complicações graves ou mesmo em morte.

Consequentemente, esta ID é depois associada ao doente correspondente    
na máquina de diálise.

Para evitar erros, recomenda-se que o nome do doente seja escrito no    
cartão.

ATENÇÃO!

Perigo para o doente devido a identificação incorreta ou falsa no cartão do    
doente!

• Ao programar um cartão de doente, tem de verificar se o cartão contém    
os detalhes corretos.

• Um tratamento incorreto devido a um cartão de doente errado poderá    
resultar em complicações graves ou mesmo em morte.

ATENÇÃO!

Perigo para o doente, devido à seleção de um cartão de doente errado,    
tratamento com parâmetros incorretos!

• Depois de inserir o cartão do doente na máquina de diálise, e antes de    
iniciar o tratamento, tem de verificar se a informação apresentada (nome    
do doente) corresponde à pessoa a ser tratada.

• Um tratamento incorreto devido a um cartão de doente errado poderá    
resultar em complicações graves ou mesmo em morte.
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Sair

1. Selecione Arquivo, Sair ou clique em X no canto superior direito.

 A aplicação é encerrada. 

3.4.2 Visualização

Atualizar F5

A sincronização contínua dos dados entre o servidor e a Aplicação Cliente    
ocorre automaticamente em segundo plano. No entanto, em situações de    
exceção, por exemplo após problemas de rede ou quando for necessário    
reiniciar o servidor, poderá ser necessário repetir a sincronização de dados.

1. Selecione Visualização, Atualizar F5 ou prima F5.

 A memória interna é completamente limpa e preenchida de novo no    
estado definido.

Layout do ecrã

O ecrã de vista geral e, consequentemente, a configuração do ecrã da    
Aplicação Cliente contém várias colunas que podem ser agrupadas,    
removidas, adicionadas ou reordenadas. 

Geralmente, as definições de layout de qualquer estação de trabalho em    
particular são guardadas e relembradas quando a Aplicação Cliente é    
reiniciada.

Mostrar painel de pesquisa Ctrl+F

Utilize a função de pesquisa para encontrar informação específica.

1. Selecione Visualização, Layout do Ecrã, Mostrar Painel de Pesquisa ou    
selecione Ctrl+F.

 É mostrado o campo de pesquisa.

2. Introduza os critérios de pesquisa de acordo com a seguinte tabela.

As janelas de detalhes abertas não são automaticamente atualizadas. Estas    
janelas também apresentam os dados da última consulta de dados, de    
quando a janela esteve aberta ou de quando foi guardada pela última vez.

Critérios de 
pesquisa Descrição

Müller Pesquisa entradas em todas as colunas que 
contenham o string de carateres “Müller”. Pode 
também pesquisar aqui apenas uma parte de um 
termo.

Müller Mayer 
Wilhelm

Pesquisa entradas em todas as colunas que 
contenham o string de carateres “Müller” OU "Mayer" 
OU "Wilhelm".

"Dialog HD" Pesquisa todas as colunas com base em entradas que 
contenham o string de carateres “Dialog HD”.

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

Pesquisa todas as colunas com base em entradas que 
contenham o string de carateres “09.11.1956” & 
“Richard Fischer”.
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3. Clique em Pesquisar.
 A pesquisa é ativada e os resultados de pesquisa são destacados a    

amarelo.

4. Clique em Apagar ou prima ESC.

 Remove todos os carateres do campo de pesquisa.

5. Clique no botão de seta ao lado do campo de pesquisa.

 É mostrado o histórico de pesquisas.

Permitir alterações de layout

1. Clique em Visualização, Layout do Ecrã, Permitir Modificações de Layout.
 Permissão de modificações de layout ativado.

 As definições de layout podem ser configuradas.

Estas são:

• Adicionar e remover colunas e bandas (ver Adicionar e remover colunas    
e bandas).

• Configurar filtro de colunas.

• Configurar agrupamento.

Configurar filtro das colunas

1. Passe o cursor do rato por cima do cabeçalho da coluna.

 No cabeçalho da coluna encontra-se um pequeno símbolo de filtro,    
no lado direito, ao lado da barra de título (para colunas que podem    
ser filtradas).

2. Clique no símbolo do filtro.

 São exibidos os critérios de filtro disponíveis.

3. Selecione os critérios de filtro. 

 Apenas os critérios selecionados são visíveis após a ativação.

 O símbolo do filtro é exibido no rodapé inferior esquerdo, por baixo do    
qual é exibido o texto A vista é filtrada.

 A cor do símbolo do filtro no cabeçalho da coluna muda para azul.

4. Remova as marcas de seleção a seguir ao filtro.

 A vista geral da sessão completa volta a ficar visível.

“UF alvo”:1200 Pesquisas na coluna “UF alvo” por entradas que 
contenham o string de carateres “1200”.

“Máquina":Dialog Pesquisas na coluna “Máquina” por entradas que 
contenham o string de carateres “Dialog”.

Critérios de 
pesquisa Descrição

A pesquisa funciona apenas para a informação atualmente visível na vista    
geral da sessão.
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5. Para selecionar outro filtro, clique na seta para baixo.

6. Para eliminar uma entrada, passe o cursor do rato por cima de um item e    
clique na cruz branca no círculo vermelho.

Gerir layouts

Utilize esta função para carregar um layout previamente guardado na atual    
estação de trabalho.

1. Clique em Gerir Layouts.

Guardar definições

1. Execute Alterar layout.
2. Clique em Guardar definições e introduza um nome.

 As definições de layout são guardadas. Estas são visíveis noutras    
estações de trabalho e podem ser carregadas noutras estações de    
trabalho.

 O novo layout é adicionado à lista de layouts disponíveis.

Carregar definições

1. Selecione o layout pretendido.

2. Clique em Carregar definições.

 As definições atuais de layout são substituídas pelas definições de    
layout selecionadas.

Eliminar definições

1. Assinale o layout pretendido.

2. Clique em Eliminar definições.

3. Confirme com Sim.

 O layout é eliminado.

 Se o layout já estiver carregado noutra estação de trabalho, continua    
a manter-se válido.

Restaurar predefinições

1. Clique em Restaurar predefinições.

2. Todas as alterações serão descartadas e é restaurado o layout de origem.

Idioma

Na Aplicação Cliente pode escolher de entre vários idiomas de programa com    
diferentes formatos de data ou números. 

1. Clique em Visualização, Idioma para alterar o idioma do sistema.

2. Selecione o idioma (país) pretendido. 

O fabricante pode fornecer packs de idioma que estejam em falta.

Quando a aplicação é iniciada pela primeira vez, não está pré-selecionada    
nenhuma preferência de idioma, mas sim a opção (Como o sistema    
operativo).

Depois de concluir esta tarefa, o menu deve estar desativado para evitar    
qualquer acesso. 
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Esta opção funciona apenas se estiver disponível um idioma relevante na    
aplicação. Caso contrário, é utilizado o idioma predefinido (inglês).

A aplicação tem de ser reiniciada para a alteração produzir efeito.

3.4.3 Sessão

Por norma, uma sessão é automaticamente iniciada quando o cartão do    
doente é inserido num dispositivo conectado (por ex. uma balança). Se for    
necessário reiniciar uma sessão manualmente, pode fazê-lo através do    
seguinte menu.

Por defeito, as sessões ativas são apresentadas no ecrã de vista geral. As    
sessões são atualizadas automaticamente. Neste item de menu são    
disponibilizadas mais opções de sessão.

Também pode aceder ao menu, clicando com o botão direito do rato na vista    
geral da sessão.

Iniciar sessões Ctrl+N

Condições prévias

• Ainda não existe nenhuma sessão ativa para este doente ou

• já existe uma sessão ativa, mas não foram introduzidos dados para este    
doente durante um determinado período de tempo.

1. Insira o cartão do doente num dispositivo médico conectado.

 O sistema cria automaticamente uma nova sessão.

 São automaticamente importados dados predefinidos de uma base    
de dados externa para a sessão (prescrição, definições do    
dispositivo, medicação, etc.)

ou

Condições prévias

• Ainda não existe nenhuma sessão ativa para este doente.

1. Clique em Sessão, Iniciar sessões.

 É criada manualmente uma nova sessão.

 São automaticamente importados dados predefinidos de uma base    
de dados externa para a sessão (prescrição, definições do    
dispositivo, medicação, etc.)

2. Selecione o(s) doentes(s) correspondente(s) da lista. 

3. Para filtrar a lista dos doentes, pode ser utilizado o painel de pesquisa por    
cima da tabela. Exemplo:

4. Ao clicar no cabeçalho da coluna atual, a coluna é ordenada para facilitar    
a pesquisa.

Texto de 
pesquisa

Significado

“Mayer” Pesquisa por doentes com este nome

“ma” Pesquisa por doentes cujo nome comece por “Ma” 
ou cujo nome contenha estas letras.
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5. Clique nos nomes dos doentes e, em simultâneo, prima a tecla Shift    
(seleções múltiplas) ou a tecla Ctrl (seleções únicas).

 São selecionados vários doentes simultaneamente.

6. Confirme com OK.

 São criadas as sessões correspondentes e, em seguida, ficam    
visíveis na vista geral da sessão.

 A hora a que a sessão começa é criada automaticamente.

Após confirmação, é possível rastrear a atividade através da barra de    
progresso no rodapé. Não podem ser iniciadas mais ações até esta ter sido    
concluída.

Fechar sessões Ctrl+Q

1. Selecione Fechar sessões (normalmente, depois de concluir uma    
sessão).

2. Selecione a sessão pretendida.

 A escolha da sessão (ou sessões) a ser fechada é igual à descrição    
Iniciar sessões.

3. Confirme com OK.

 É verificado se todos os dados estão completos. Se não, é    
apresentada uma mensagem de aviso.

O sistema impede o encerramento (acidental) de sessões até os dados    
serem recebidos. É verificado se a última introdução de dados foi há mais de    
3 minutos (configurável). Se não for o caso, o sistema impede o    
encerramento da sessão. Tente voltar a fechar a sessão após alguns    
minutos.

ATENÇÃO!

Perigo para o doente, devido à seleção de um cartão de doente errado e/ou    
tratamento com parâmetros incorretos!

• Depois de iniciar a sessão do doente de forma manual, antes de iniciar o    
tratamento, tem de verificar se a informação introduzida (nome e data de    
nascimento) corresponde à pessoa a ser tratada.

• Um tratamento incorreto devido a um cartão de doente errado poderá    
resultar em complicações graves ou mesmo em morte.

É possível consultar mais informação sobre o início da sessão na janela de    
detalhes Dados básicos.

Fechar uma sessão significa que o horário do fim da sessão é registado, e a    
sessão deixa de ser apresentada na lista das sessões ativas. Estes dados    
são transferidos para a base de dados externa.

É possível visualizar a sessão, bem como a entrada e saída de dados a    
qualquer momento (ver Carregar sessões fechadas).
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Uma caixa de diálogo exibe as sessões previstas para encerramento com as    
respetivas mensagens de estado do sistema. Pode verificar se todas as    
sessões selecionadas foram fechadas e se os dados foram exportados com    
sucesso. Em função da utilização do sistema, este processo poderá demorar    
alguns segundos. 

O sinal de estado no fundo esquerdo e os símbolos das colunas individuais    
mostram o progresso do processo. Se não for possível concluir esta ação    
(por ex. na ausência de uma resposta do servidor), a janela pode ser fechada    
com Cancelar. 
De forma a simplificar a resolução de problemas, é possível imprimir o    
conteúdo da janela, utilizando o botão Imprimir, para ser mostrado ao    
administrador do sistema.

Eliminar sessões Ctrl+Delete

1. Selecione Eliminar sessões.

2. Selecione a sessão pretendida.

 As sessões que tenham sido criadas para finalidades de ensaio ou    
que não contenham dados médicos de utilizadores podem ser    
eliminadas.

 A escolha da sessão (ou sessões) a ser eliminada é igual à descrição    
Iniciar sessões.

3. É necessário confirmar uma caixa de diálogo para todas as sessões a    
serem eliminadas.

 Se a sessão a ser eliminada tiver dados ativos, é apresentada uma    
mensagem. 

 Volte a tentar eliminar a sessão após alguns minutos.

Se estiver a eliminar múltiplas sessões de uma vez, receberá apenas uma    
notificação.

Após confirmação, é possível rastrear a atividade através da barra de    
progresso no rodapé. Não podem ser iniciadas mais ações até esta ter sido    
concluída.

Imprimir dados de sessão Ctrl+P

De forma a criar uma versão impressa de um protocolo de diálise, todos os    
dados de uma sessão podem ser impressos. A Aplicação Cliente utiliza o    
Crystal Reports para o efeito.

Um requisito prévio para esta funcionalidade é que o caminho para o modelo    
de impressão do relatório esteja devidamente definido (ver Extras, Opções,    
Caminho do ficheiro de relatório de monitorização) e que estejam instalados    
os componentes específicos do Crystal Reports.

Assim que o tratamento de diálise esteja concluído e tenham sido obtidas as    
leituras da máquina de diálise, é possível solicitar a pré-visualização da    
impressão e iniciar a impressão.

1. Selecione Imprimir dados de sessão.

 É aberta a pré-visualização da impressão.

Selecione Eliminar sessões apenas se tiver a certeza de que os dados    
selecionados podem realmente ser eliminados.

Depois de eliminados, não é possível recuperar os dados!
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Na janela, os símbolos permitem-lhe realizar várias tarefas relacionadas    
como o protocolo (da esquerda para a direita):

• Exportar protocolo,

• Imprimir protocolo,

• Atualizar vista,

• Copiar protocolo.

Carregar sessões fechadas Ctrl+L

1. Selecione Carregar sessões fechadas.

 São mostradas as sessões fechadas (inativas).

 Após o carregamento, as sessões de dados inativas podem ser    
alteradas a qualquer momento. 

 Subsequentemente, é possível documentar ou corrigir a informação. 

2. Clique em Carregar apenas para doentes selecionados; 

 podem ser selecionados doentes individuais.

3. Selecione os nomes dos doentes para selecionar a sessão.

4. Para selecionar mais sessões, prima a tecla Ctrl enquanto procede à    
seleção.

 A seleção da sessão (ou sessões) a ser carregada é similar à    
descrição Iniciar sessões.

Os campos de data permitem a especificação de um período de tempo no    
qual a sessão (ou sessões) foi iniciada. 

1. Introduza uma data ou clique na seta na caixa da data, para selecionar a    
mesma. 

 Também pode iniciar esta função pressionando F4.

2. Clique em Aplicar para confirmar os critérios especificados.

Após confirmação, é possível rastrear a atividade através da barra de    
progresso no rodapé. Não podem ser iniciadas mais ações até esta ter sido    
concluída.

Transferência de dados

Opcionalmente, o NEXADIA monitor 2 pode transferir dados com uma base    
de dados externa. Distinguem-se 3 tarefas de transferência de dados:

• Importação de listas de referência (listas de doentes, listas de    
dialisadores, medicação complementar, parâmetros laboratoriais, etc.),

• Importação de dados predefinidos de sessão (regime específico do    
doente, medicação prescrita, etc.),

• Exportação de dados de tratamento recolhidos para a base de dados    
externa.

Geralmente, todas as 3 tarefas de transferência de dados são realizadas de    
forma automática.

Para mais informação sobre a impressão dos dados de sessão, contacte o    
seu administrador de sistema.
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No entanto, a transferência de dados para determinadas tarefas poderá ter    
de ser iniciada manualmente.

Importar Lista de Dados de referência Ctrl+B

Se forem criados novos doentes ou entradas de lista (por ex. máquinas de    
diálise, medicação complementar, consumíveis, etc.) na base de dados    
externa utilizando Importar dados da lista de referência, é possível iniciar a    
sincronização de dados, que será executada discretamente em segundo    
plano. 

Assim, estarão disponíveis novas entradas no NEXADIA monitor 2. O estado    
e o histórico da transferência de dados está disponível a qualquer momento,    
através do menu Sessão, Transferência de dados, Mostrar transferência de    
dados (informação no primeiro separador Transferência de dados da lista de    
referência).

Importar dados de sessão Ctrl+I

Ao iniciar uma sessão, são automaticamente importados dados predefinidos    
relacionados com a sessão da base de dados externa.

Se tiverem de ser alterados dados que, por motivos de segurança, não    
possam ser alterados no sistema de monitorização (por ex. valores da    
máquina), estas alterações podem ser subsequentemente efetuadas através    
da base de dados externa.

Utilizando Importar dados de sessão, é iniciado o recarregamento dos dados.

O progresso da importação dos dados e o respetivo estado podem ser    
monitorizados utilizando Sessões, Transferência de dados, Mostrar    
transferência de dados (informação no segundo separador Transferência de    
dados de sessão).

Exportar dados de sessão Ctrl+E

Ao fechar uma sessão ativa, os dados são automaticamente transferidos para    
a base de dados externa. Se, subsequentemente, alterar os dados que    
pretende transferir para a base de dados externa, selecione Exportar dados    
de sessão.

Mostrar transferência de dados

No separador Transferência de dados Lista de Referência encontra-se mais    
informação que é transferida durante a importação da lista de    
referência(Transferência de dados, Importar Lista de Dados De Referência).

No separador Transferência de dados de sessão é possível encontrar    
informação específica da sessão (ver também Troca de dados, Importar    
Dados da Sessão).

Com esta ação, alterações de dados que já tenham sido efetuadas no    
sistema de monitorização podem ser substituídos!

Com esta ação, alterações de dados que já tenham sido efetuadas na base    
de dados externa podem ser substituídas!
IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019 33



3

NEXADIA monitor 2 Descrição do produto

     

      

        

      

        

       

     

        

        
3.4.4 Extras

Opções

Opções gerais, tempo limite terminar sessão do servidor

Determina o tempo de limite do servidor durante transações mais    
prolongadas.

Opções gerais, Permitir o início de múltiplas instâncias de aplicações

Permitir o início de múltiplas instâncias de aplicações numa estação de    
trabalho.

Opções de Exbição, Mostrar painel de grupos

Estas funções otimizam a estrutura da vista geral da sessão, para encontrar a    
informação de forma mais rápida.

1. Selecione Verdadeiro.

 O painel de grupos é apresentado na parte superior da aplicação.

2. Selecione Falso. 

 O painel de grupos é ocultado.

3. As colunas podem ser agrupadas, arrastando e soltando as mesmas no    
painel de grupos ou

4. depois de se clicar com o botão direito num cabeçalho de coluna e    
selecionando Agrupar por esta coluna.

Proceda desta forma para todas as colunas que pretenda agrupar.

Se pretender agrupar de acordo com Enfermaria e Sala, arraste ambas as    
colunas com o botão esquerdo do rato para o painel de grupos.

A seguir à respetiva entrada, verá informação adicional entre parênteses,    
indicando o número das entradas listadas.

Se já não precisar da função de agrupamento, altere a entrada Agrupar por    
esta coluna em Extras, Opções para False.

Se estiver ativo um agrupamento quando voltar a ocultar o painel de grupos,    
será alertado, e poderá manter ou repor o agrupamento.

Fig. 3-4 Agrupar por Enfermaria e Sala, incl. número de entradas listadas
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Caminhos, caminho do arquivo de relatório de monitorização

Aqui é onde se introduz o caminho para imprimir o modelo do relatório. Com    
base neste arquivo *.RPT, é preparado um relatório, se utilizar a função    
Sessão, Imprimir dados de sessão. Pode personalizar este modelo através    
do Crystal Reports.

Caminhos, nome do arquivo do programador de cartões de doente

Neste campo, tem de indicar o caminho até ao arquivo iSYCardPrommer.exe,    
que acede à aplicação para a programação de cartões de doente individuais    
(ver Arquivo, Cartão de doente).

Opções de segurança, Tempo de auto Terminar Sessão automático [min]

Aqui, defina o tempo em minutos depois do qual a sessão do utilizador é    
automaticamente encerrada devido a inatividade (nenhuma atividade no rato    
nem no teclado).

São possíveis valores de 0 a 300 (mesmo números decimais); 10 é o valor    
predefinido. A função é desativada com um valor de 0.

Informação do sistema Shift+F1

Clique aqui para visualizar uma janela de estado com dados sobre o sistema.

O separador Vista geral do sistema mostra funcionalidades-chave do sistema    
e informação sobre a licença:

O separador Mensagens do sistema exibe mensagens do BedSideLinks no    
sistema, e funciona como um solucionador de problemas para o    
administrador. As notificações permitem o agrupamento cronológico.

Registo de alterações

O sistema regista alterações de dados nas Aplicações Cliente e exibe-as na    
caixa de diálogo Registo de alterações (não é possível efetuar alterações).

As alterações são possíveis em todo o sistema, independentemente do    
Cliente em que foram efetuadas.

As alterações de dados são rastreadas pelo nome do utilizador (se a    
administração de utilizadores estiver ativa) e pela hora.

As entradas de registo são geradas automaticamente pelo sistema e são    
associadas à sessão de doente correspondente.

3.4.5 Ajuda

Instruções de uso F1

Aqui encontra-se a versão eletrónica do instruções de uso.

Acerca NEXADIA monitor 2 

Fig. 3-5 Sobre o NEXADIA monitor 2 
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Aqui encontra-se informação referente ao copyright e à responsabilidade do    
utilizador.

3.5 Vista geral da sessão

Abrir janela de detalhes

1. No ecrã de vista geral, faça duplo clique numa célula.

 A janela de detalhes no centro do ecrã é aberta para a sessão    
correspondente e a área de dados pretendida.

 Em função da janela de detalhes, é possível alterar dados em    
determinados campos.

 Se o tamanho da janela de detalhes for insuficiente para apresentar    
o conteúdo, utilize as barras de deslocamento no lado direito e    
inferior da janela para ver mais informação.

3.5.1 Linhas

Quando o NEXADIA monitor 2 é iniciado, a vista geral da sessão apresenta    
uma vista geral de todas as sessões de doente ativas. 

Os dados de cada sessão são apresentados numa linha única. Uma sessão é    
definida pelo início da sessão e o fim da sessão.

3.5.2 Colunas/bandas

As colunas contêm informações dos doentes, cujo conteúdo pertence a uma    
determinada categoria (por ex. nome de enfermaria).

As bandas agrupam as colunas associadas:

Fig. 3-6 Vista geral da sessão

ATENÇÃO!

Perigo para o doente, devido à seleção de um cartão de doente errado e/ou a    
introdução de parâmetros incorretos!

• Antes de fazer alterações numa janela de detalhes ou utilizar os valores    
exibidos para o tratamento de diálise, certifique-se de que estes    
correspondem ao doente em causa.

• Um tratamento incorreto pode resultar em complicações graves ou    
mesmo em morte!
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1. Passe com o cursor do rato por cima de uma banda.

 A dica é apresentada.

Ajustar largura de coluna

1. Mova o cursor do rato sobre a linha que divide 2 colunas, de forma a    
aparecer uma dupla seta.

2. Com o botão do rato pressionado, desloque o cursor para a esquerda ou    
direita.

 A largura da coluna pode ser ajustada individualmente.

3. Com o botão direito do rato, clique no cabeçalho da coluna e selecione    
Melhor ajustamento.

 A largura ideal da coluna é definida de forma que toda a informação    
possa ser vista.

4. Com o botão direito do rato, clique no cabeçalho da coluna e selecione    
Melhor ajustamento (todas as colunas).
 Será ajustada a largura ideal da coluna para todas as colunas.

5. Com o botão direito do rato, clique numa banda para visualizar os itens do    
mesmo menu.

Ordenar colunas

1. Clique no cabeçalho da coluna.

 A seta no cabeçalho da coluna indica que a ordenação está ativa.

 O conteúdo de uma coluna pode ser ordenado de forma ascendente    
ou descendente.

2. Com o botão direito do rato, clique no cabeçalho da coluna e selecione    
Ordenação ascendente ou Ordenação descendente.

 É determinada a disposição da ordenação.

3. Clique em Apagar toda a ordenação (ativo apenas se tiver sido    
selecionada a disposição de ordenação).

 A ordenação da coluna é reposta.

4. Selecione a função de menu Ver, Layout do ecrã, Gerir layouts, Restaurar    
predefinições.

 A ordenação é reposta de uma só vez.

Adicionar e remover colunas e bandas

1. Para adicionar colunas ou bandas, selecione o seletor de colunas/    
bandas.

2. No ecrã de vista geral, arraste o cabeçalho da coluna pretendida com o    
botão esquerdo do rato pressionado.

 As setas mostram onde é inserida a nova coluna.

Se não for possível visualizar todo o conteúdo de uma coluna, tal será    
indicado por

• 3 pontos caso se trate de texto,

• uma dupla seta (>>) caso se trate de símbolos (por ex. barras na coluna    
Mensagens).
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3. Faça duplo clique numa coluna disponível.

 A coluna será posicionada corretamente no ecrã de vista geral.

4. Para remover uma coluna, faça clique com o botão esquerdo do rato e    
mantenha o cabeçalho da coluna pressionada na vista geral da sessão,    
em seguida arraste a coluna para o espaço livre por baixo da lista de    
sessões ou diretamente para o seletor de colunas/bandas.

 A coluna foi removida.

5. A adição e remoção de bandas faz-se de forma igual às colunas.

Colunas disponíveis

Para a identificação do doente, pelo menos 3 das seguintes colunas têm de    
permanecer na vista geral de tratamento: Doente, Nome do Doente ou ID do    
Doente.

A coluna Riscos NÃO PODE ser removida da vista geral.

Depois de inserir/remover colunas, deve ser utilizada a função Guardar    
layouts no ecrã de vista geral para que esta configuração seja utilizada noutra    
altura.

Coluna Descrição

Ativa Apresentação do estado da sessão: ativa sim/não.
As sessões inativas podem ser carregadas da base 
de dados utilizando o item de menu Sessão, 
Carregar sessões fechadas.

Apelido Apelido do doente (ver também a janela de detalhes  
Dados básicos).

Nome Combinação dos apelidos e dos nomes próprios do 
doente (ver também a janela de detalhes Dados 
básicos, apelido e nome próprio).

Doente Mostra o apelido, nome próprio e data de 
nascimento do doente. Se tiver sido utilizado um 
cartão de doente que não seja conhecido no 
sistema (ID de sistema incorreto, código de rede 
incorreto ou doente já eliminado da base de dados 
externa), é exibido um ponto de interrogação e a 
data predefinida 01.01.1900 (ver também a janela 
de detalhes Dados básicos).

Data de 
nascimento

Data de nascimento do doente (ver também a 
janela de detalhes Dados básicos).

Sexo Sexo do doente (ver também a janela de 
Monitorizar doente Dados básicos).
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Enfermaria Designação da enfermaria onde a diálise é 
realizada (ver também a janela Monitorizar doente 
Dados básicos).

Sala Designação da sala onde a diálise é realizada (ver 
também a janela Monitorizar doente Dados 
básicos).

Local Designação do local onde a diálise é realizada (ver 
também a janela de detalhes Dados básicos).

ID do doente ID do doente introduzida manualmente (ver também 
a janela de Monitorizar doente Dados básicos).

Riscos Se existir um risco específico para um doente (ver 
também a janela Monitorizar doente Dados 
básicos), aparece um triângulo de aviso neste local. 
Se passar com o rato por cima do triângulo de 
aviso, é exibida uma dica sobre o risco.

Início da sessão Data e hora do início da sessão. Se a sessão tiver 
sido iniciada no dia atual, é apenas indicada a hora 
(ver também a janela de Monitorizar doente Dados 
básicos). O formato de apresentação corresponde 
às definições do programa do país atual (ver Ver, 
Idioma).

Peso pré Mostra o peso pré-diálise calculado do doente, com 
base nos dados introduzidos. Esta coluna é 
utilizada, em primeiro lugar para verificar o valor de 
peso efetivo e, segundo lugar, para apresentar o 
passo pesagem pré-diálise. Se o valor variar 
significativamente do peso alvo, será exibido um 
triângulo de aviso amarelo (ver também a janela 
Monitorizar doente Dados de peso).

Peso alvo 
prescrito

Peso alvo da prescrição da base de dados externa. 
Este valor serve de referência para a prescrição 
médica feita pelo médico (ver a janela Monitorizar 
doente Dados de peso).

Peso pós Representa o peso do doente após a diálise. 
Esta coluna é utilizada, em primeiro lugar, para 
verificar o valor de peso efetivo e, em segundo 
lugar, para apresentar o passo pesagem pós-diálise 
(ver também a janela Monitorizar doente Dados de 
peso).

Perda de peso 
efetiva

Peso calculado após o tratamento de diálise (ver a 
janela Monitorizar doente Dados de peso).

Coluna Descrição
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Pressão arterial Mostra as atuais avaliações da pressão arterial, 
cada uma sob forma de barra vertical. 
Se o valor de uma avaliação exceder os valores 
limite individuais, a barra correspondente muda 
para vermelho. 
Passe o cursor sobre uma célula para exibir uma 
informação abreviada sobre os valores, sem que 
seja necessário abrir a janela Monitorizar doente 
(ver também a janela Monitorizar doente Pressão 
arterial).

Estado UF Apresenta uma representação qualitativa do 
resultado dos cálculos da UF com diferentes cores 
e símbolos:
• Quadrado cinzento: o cálculo da UF (ainda)      

não ocorreu devido à falta de dados      
introduzidos.

• Vermelho: a taxa de UF média calculada      
excede a taxa de UF média máxima prescrita       
para este doente.

• Verde: a taxa de UF calculada pode ser       
tolerada pelo doente.

• Amarelo: os valores da UF foram ajustados      
manualmente, porque a perda de peso     
calculada era demasiado alta.

• Quadrado cinzento com UF rasurado: o cálculo      
determinou que não é necessária nenhuma UF.

Um símbolo vermelho bloqueia a transferência das 
definições da máquina para a máquina de diálise. 
(Download) (ver também a janela Monitorizar 
doentes Ajustes UF).

Modalidades Apresenta o nome da prescrição para esta sessão. 
Se existir mais do que um perfil de prescrição para 
um doente, esta informação ajuda a decidir se foi 
importada a prescrição correta para o respetivo dia. 
Se o campo estiver em branco, (ainda) não foi 
realizada uma importação de dados com sucesso 
da prescrição da base de dados externa (ver 
também a janela de detalhes Modalidades).

Taxa de UF Mostra a atual taxa de UF (ou a mais recentemente 
detetada) na máquina de diálise em unidades [ml/h] 
(ver também a janela de detalhes Leituras da 
máquina).

Coluna Descrição
40 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019



3

Descrição do produto NEXADIA monitor 2
Kt/V Mostra o valor Kt/V medido/calculado do 
tratamento. 
O valor correspondente transferido mais 
recentemente é exibido sob forma de barra de 
progresso. A extremidade esquerda da área 
cinzenta assinala o valor alvo a ser obtido. A barra 
verde mostra o progresso de quão distante o atual 
valor Kt/V está do valor alvo ou se este já foi 
excedido. 
Faça duplo clique neste campo para seguir 
diretamente para a janela de detalhes Leituras da 
máquina (separador Gráfico de evolução), onde os 
valores são apresentados de forma gráfica.

Duração da 
terapia

Tempo decorrido em relação ao tempo definido (ver 
também a janela de detalhes Leituras da máquina).

Download Apresenta uma representação qualitativa da 
transferência dos valores definidos para a máquina 
de diálise. 
Um campo cinzento indica uma sessão na qual 
(ainda) não foi iniciado nenhum download de dados.
Um símbolo cinzento com uma marca de 
verificação indica que os valores definidos foram 
transferidos com sucesso para a máquina de 
diálise. Os utilizadores podem optar por não aplicar 
os valores definidos na máquina de diálise, o que 
deixará o símbolo cinzento com a marca de 
verificação presente ao longo de toda a sessão.
Um símbolo verde com uma dupla marca de 
verificação significa que os valores definidos foram 
transferidos para a máquina e que foram aceites e 
confirmados pelo utilizador. 
O símbolo amarelo indica um erro de download. 
Passando o cursor do rato sobre este símbolo, é 
exibida uma dica que descreve o problema. 
Um símbolo vermelho indica que a função de 
download está desativada e indisponível (ver 
também a janela de detalhes Estados da máquina).

UF alvo Indica o respetivo volume de UF alvo atual em 
unidades [ml]. Estes valores são transferidos da 
máquina de diálise para o NEXADIA monitor 2 e 
podem diferir dos volumes de UF alvo previstos nas 
Definições UF (ver também a janela de detalhes 
Definições da máquina).

Início da terapia Data e hora do início da terapia. Se a data 
corresponder ao dia atual, é apenas indicada a hora 
(ver também a janela de detalhes Dados básicos). 
O formato de apresentação corresponde às 
definições do programa do país atual (ver Ver, 
Idioma).

Coluna Descrição
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Fim da terapia Data e hora do fim da terapia. Se a data 
corresponder ao dia atual, é apenas indicada a hora 
(ver também a janela de detalhes Dados básicos).
O formato de apresentação corresponde às 
definições do programa do país atual (ver Ver, 
Idioma).

Progresso Indica o progresso da terapia, comparando o tempo 
decorrido com o tempo de tratamento definido. Se a 
terapia tiver terminado, o gráfico circular verde 
muda de cor para cinzento.
O símbolo do cartão na célula indica que o cartão 
do doente está inserido na máquina de diálise. 
Um símbolo de aviso na mesma célula indica um 
problema com a máquina de diálise. Para efeitos de 
clareza, é exibida informação quando passa o 
cursor do rato por cima do símbolo de aviso (ver 
também a janela de detalhes Estados da máquina).

Estados da 
máquina

Indica se a respetiva máquina de diálise está 
atualmente a exibir um alarme (símbolo vermelho) 
ou um aviso (símbolo amarelo).
Pode ser obtida informação adicional se passar o 
cursor do rato por cima da célula.
Os avisos e alarmes são apenas exibidos durante a 
fase da máquina Terapia na vista geral da sessão 
(ver também a janela de detalhes Estados da 
máquina).

Fase da máquina Exibe um texto com a possível fase em que a 
máquina de diálise se encontra atualmente (ver 
também a janela de detalhes Estados da máquina):
• Seleção da terapia

• Preparação

• Terapia

• Fim da terapia

• Desinfeção

Máquina Tipo da máquina de diálise atualmente conectada 
(ver também a janela de detalhes Estados da 
máquina). O tipo de máquina é determinado pela 
prescrição até ser substituída pelo tipo de máquina 
efetivamente conectado.

Coluna Descrição
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3.5.3 Agrupamento

Ver Extras, Opções, Mostrar painel de grupo.

3.5.4 Pesquisa

Ver Visualização, Layout do ecrã, Mostrar Painel de Pesquisa.

Medicação Indica se - e a quantidade de medicação foi 
prescrita para este tratamento de diálise 
(medicação para diálise e medicação 
complementar). 
As barras cinzentas indicam a medicação ainda a 
ser confirmada. A medicação administrada de forma 
adequada é apresentada numa barra verde.
Se uma medicação não for administrada na 
dosagem/quantidade prescrita, a barra fica 
amarela.
Uma medicação recusada é exibida a vermelho. 
Uma possível medicação a longo prazo não é 
apresentada na vista geral.
Neste caso, 2 setas mostram onde estão presentes 
apenas entradas para uma medicação a longo 
prazo e/ou entradas eliminadas (ver também a 
janela de detalhes Medicação).

Laboratório Os valores laboratoriais são apresentados como 
barras verdes (ver também a janela de detalhes 
Laboratório).

Comentários Os comentários guardados são apresentados como 
uma barra verde (ver também a janela de detalhes 
Comentários).

Mensagens As mensagens guardadas às quais não se tenha 
respondido são apresentadas como uma barra 
cinzenta. 
A cor das mensagens que sejam confirmadas muda 
de cinzento para verde (ver também a janela de 
detalhes Mensagens).

Lista de 
verificação

As entradas de listas de verificação não 
confirmadas são apresentadas com uma barra 
cinzenta. 
Quando as entradas são confirmadas, a cor da 
barra muda de cinzento para verde (ver também a 
janela de detalhes Lista de verificação).

Fim da sessão O fim de uma sessão é indicado como carimbo de 
hora, incluindo a data e hora atuais no formato de 
apresentação do idioma atual do programa. 
Se a data corresponder ao dia atual, é apenas 
indicada a hora (ver também a janela de detalhes 
Dados básicos).

Coluna Descrição
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3.5.5 Parâmetros de filtragem

Ver Permitir Modificações de Layout.

3.6 Janelas de detalhes

3.6.1 Janela de detalhes, Geral

As janelas de detalhes permitem um acesso controlado aos dados de sessão.

① mostra o doente selecionado. 

Uma lista restrita ② permite-lhe mudar para outra sessão de doente. 

Os botões ③ e ④ permitem executar as ações adequadas.

Pode aceder a esta área de dados através da lista de janelas de detalhes ⑤ . 

A área de dados de sessão ⑥ mostra informação atual, em função da janela    
de detalhes selecionada.

Um campo modificado ⑦ tem um fundo amarelo.

Lista de doentes por ordem ascendente/descendente

1. Clique no nome da entrada (Fig. 3-7, ② ).

2. Clique no cabeçalho da coluna.

 Ordene a lista de doentes por ordem ascendente ou descendente.

1 Doente selecionado

2 Lista restrita para mudar 
para outros doentes

3 Botão Apagar/Novo

4 Botão Guardar/Repor

5 Lista de janelas de 
detalhes

6 Dados de sessão

7 Campo modificado

Fig. 3-7 Janela de detalhes

3 4
1 2

5

6
7
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Acesso à informação de uma categoria

1. Abra a janela de detalhes correspondente de um doente.

2. Clique no nome da entrada (Fig. 3-7, ② ).

3. Selecione outro doente da lista, percorrendo a mesma para cima ou para    
baixo.

 É possível aceder em sucessão rápida à informação de uma    
categoria, por exemplo dados de peso, para vários doentes.

 O botão de ação (Guardar/Repor, Fig. 3-7, ④ ) só fica ativo numa    
janela de detalhes se for efetuada uma alteração.

4. Prima o botão Guardar.
 Os dados alterados são enviados para o servidor e exibidos de    

imediato. 

 Pode proceder-se à verificação dos dados introduzidos.

5. Prima o botão Repor.
 Será reposto o valor original (funciona enquanto a alteração não tiver    

sido guardada).

Alteração na janela de detalhes

Todas as alterações na janela de detalhes são registadas num livro de    
registos separado (Registo de alterações).
Os dados que são importados de uma base de dados externa podem ser    
editados. Exceções são as definições da máquina, nome dos dados do    
doente, data de nascimento, sexo, ID e riscos. 

Estas alterações são apenas guardadas na documentação da sessão    
correspondente e não têm qualquer efeito nos dados originais na base de    
dados externa.

Os campos de texto e visualização com fundo cinzento não podem ser    
alterados.

Fig. 3-8 Lista de doentes

Deve sempre ser escolhido este método de introdução de dados, para    
assegurar que os dados do doente no servidor são guardados conforme    
previsto!
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Em algumas listas (valores da pressão arterial, parâmetros laboratoriais etc.),    
as entradas novas podem ser adicionadas utilizando o botão de ação  Nova    
ou eliminadas utilizando o botão de ação Eliminar (Fig. 3-7, ③ ).

Uma alteração que tenha sido efetuada é indicada pelo fundo amarelo do    
campo. 

Em função do tipo do campo, o utilizador é avisado se um valor passar os    
limites predefinidos aceitáveis. Neste caso, é obrigatório alterar a entrada    
para que se situe dentro dos limites definidos. Antes de guardar a entrada    
tem de fazer clique noutro campo.

Tamanho das janelas de detalhes

1. Com o cursor do rato, navegue até à extremidade de uma janela de    
detalhes.

 Aparece uma dupla seta.

2. Com o botão do rato premido, arraste a extremidade da janela até ter o    
tamanho pretendido.

 O tamanho da janela de detalhes pode ser definido de forma    
individual.

 O tamanho definido é guardado e é disponibilizado quando se reinicia    
a Aplicação Cliente na mesma máquina.

Fechar janelas de detalhes abertas

1. Prima ESC, ou

2. Prima Enter, ou

3. Clique no X no canto superior direito da janela.

Se um valor tiver sido alterado mas não guardado ao sair da janela de    
detalhes, aparece uma caixa de diálogo correspondentes.

1. Clique em Sim.

 A alteração é efetuada.

2. Clique em Não.

 A alteração é cancelada e a janela é fechada.

3. Clique em Cancelar.
 A janela de detalhes original permanece aberta.

As alterações nos dados de tratamento para sessões ativas só podem ser    
efetuadas na máquina de diálise e não na base de dados externa, uma vez    
que a última já não está sincronizada com a Aplicação Cliente.
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Outras ações na janela de detalhes

1. Utilizar a tecla Tab.

 Em todas as janelas de detalhes, pode navegar de um campo    
editável para o seguinte. Ao fazer isto, o campo está completamente    
destacado.

2. Clique com o botão direito do rato. São possíveis as seguintes ações    
através do menu de contexto:

• desfazer a última ação,

• cortar valor de um campo,

• copiar um valor de campo,

• colar valor copiado,

• eliminar valor ou

• selecionar todo o conteúdo da célula.

ATENÇÃO!

Certifique-se de que as alterações dos dados são cuidadosamente    
verificadas, uma vez que dados incorretos podem comprometer a segurança    
do doente. Os dados são automaticamente transferidos para uma máquina    
de diálise conectada. Dados incorretos podem resultar em interpretações    
erradas e num tratamento incorreto, com complicações graves e    
possivelmente em morte!

• Verifique os dados introduzidos após a transferência para o servidor:    
apenas quando for premido o botão Guardar é que os dados alterados    
são enviados para o servidor e lidos de volta.

• No caso de qualquer alteração de dados, verifique se as janelas de    
detalhes do doente pretendido e da sessão de diálise foram abertas.    
Esta informação pode ser encontrada na área do cabeçalho da janela de    
detalhes.
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3.6.2 Dados básicos

É exibida a informação básica da sessão selecionada.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Os dados apresentados são gerados automaticamente (IDs, início ou fim de    
sessão/terapia) ou, originalmente, os dados são provenientes da base de    
dados externa.

Que ações podem ser executadas?

A informação na área Dados do doente é da base de dados externa e não    
pode ser alterada.

Nas áreas Dados de sessão e Riscos específicos do doente, é possível    
encontrar a seguinte informação:

1 Enfermaria

2 Sala

3 Local

4 Telefone do transporte

5 Localização do cartão 
do doente

6 ID de sessão do sistema

7 Início da sessão

8 Início da terapia

9 Fim da sessão

10 Fim da terapia

11 Riscos específicos do 
doente

Fig. 3-9 Dados básicos

Enfermaria ① Lista de enfermarias da base de dados externa (o 
campo pode ser limpo com o botão redondo com a 
cruz).

Quarto ② Lista de quartos da base de dados externa (o campo 
pode ser limpo com o botão redondo com a cruz).

Posição ③ Lista de camas da base de dados externa (o campo 
pode ser limpo com o botão redondo com a cruz).

Telefone para 
transporte ④

Número de telefone da empresa de transporte da 
base de dados externa
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Alterar data e hora manualmente

1. Clique em data e/ou hora e proceda à introdução manual ou

2. use as teclas para cima ou para baixo, ou

3. clique nos botões de seta ou

4. prima a tecla F4 e aceda à ferramenta de ajuda.

5. Confirme com OK.

 O início e o fim da sessão ou o início e o fim da terapia são ajustados.

Localização do 
cartão do doente
⑤

Não pode ser alterado.
Exibe informação sobre a atual localização do cartão 
do doente.
Um campo vazio significa que o cartão do doente 
específico não está inserido em qualquer dispositivo 
online conectado.
A primeira parte da entrada indica o tipo de 
dispositivo:
peso = balança, lab = dispositivo de laboratório, dia = 
máquina de diálise, pa = medidor de pressão arterial.
A segunda parte (após o primeiro @) indica o nome 
de produto do dispositivo.

ID de sessão do 
sistema ⑥

Não pode ser alterado.
Indica uma ID de sessão do sistema interna. Esta 
informação é criada automaticamente quando se 
inicia uma sessão, e é única para cada sessão.

Início da sessão
⑦

Hora do início da sessão. Gerado automaticamente 
no Início da sessão.

Início da terapia
⑧

Hora do início da terapia. Gerado automaticamente 
quando se inicia a terapia (este estado é reportado 
pela máquina de diálise).

Fim da sessão ⑨ Hora do fim da sessão. Gerado automaticamente 
quando se fecha uma sessão (Menu Sessão, Fechar 
sessões).

Fim da terapia ⑩ Hora do fim da terapia. Gerado automaticamente 
quando se termina a terapia (este estado é reportado 
pela máquina de diálise).

Riscos
específicos
riscos ⑪

Não pode ser alterado.
Exibe os riscos existentes para os doentes que estão 
guardados na base de dados externa.

Os campos com um fundo branco, como a localização do tratamento ou os 
carimbos de hora, podem ser editados manualmente quando não estiverem 
em conformidade com os valores propostos.
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3.6.3 Dados de peso

Todos os dados de peso relevantes são exibidos nesta janela de detalhes.

O cálculo dos valores adequados é executado exclusivamente no lado do    
servidor, após cada alteração de dados ou após a introdução de dados de    
dispositivos online conectados.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Alguns dos valores apresentados são importados de uma base de dados    
externa. Caso contrário, é efetuada uma transferência da sessão anterior.

O valor do peso (bruta, líquida ou com tara) pode, opcionalmente, ser    
fornecido pelas balanças conectadas. 

Assim, um algoritmo inteligente garante a interpretação correta dos dados    
(detetando o peso pré-diálise ou pós-diálise, a classificação de pesagem    
bruta, líquida ou com tara).

Os valores que sejam específicos para sessões individuais (ingestão de    
fluidos prevista, peso alvo diário, etc.), estão prescritos na base de dados    
externa, mas poderão ter de ser ajustados, se necessário.

Que ações podem ser executadas?

1. Defina os dados necessários.

2. Prima Guardar.
3. Verifique se os resultados dos cálculos são aceitáveis.

1 Antes da diálise

2 Leitura da balança

3 Tara

4 Peso antes

5 Ingestão de fluidos 
prevista

6 Peso alvo

7 Prescrito

8 Perda de peso alvo

9 Após a diálise

10 Leitura da balança

11 Tara

12 Peso após

13 Ingestão de fluidos 
efetiva

14 Perda de peso efetiva

15 Separador Histórico 
peso após diálise

16 Separador Leituras 
atuais da balança

Fig. 3-10 Dados de peso
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Peso antes da diálise ①

Os valores nos campos editáveis têm de se situar entre 0 e 300. Caso    
contrário, aparece um círculo vermelho com uma cruz branca ao lado do    
campo com a mensagem: Introduza um valor entre 0 e 300. A mensagem só    
desaparece se for introduzido um valor válido neste campo e se clicar noutro    
campo. Até essa altura, não é possível usar Guardar ou Repor.

ATENÇÃO!

Os valores de peso constituem a base do cálculo do volume de UF, que pode    
ser transferido automaticamente para a máquina de diálise!    
Consequentemente, verifique cuidadosamente os dados que introduziu e as    
saídas correspondentes do programa.

• Se o peso pré-diálise calculado diferir em mais de 10 % (valor    
configurável no servidor) do peso alvo prescrito, aparece um triângulo de    
aviso amarelo na janela de detalhes Dados de peso e Definições UF,    
bem como no ecrã de vista geral na coluna Pré-peso.

• Neste caso, verifique urgentemente o cálculo quanto à razoabilidade.

Valor Descrição

Leitura da balança ② Peso bruto da leitura do peso nas balanças 
médicas.
Por norma, o peso registado online aquando da 
primeira pesagem do doente (possivelmente 
em conjunto com a cadeira de rodas ou maca).

Tara ③ Peso do vestuário, cadeira de rodas, etc., que 
tem de ser deduzido do primeiro valor medido 
pelas balanças. 
Normalmente, este valor é registado online 
durante o segundo processo de pesagem 
(apenas cadeira de rodas, etc.). 
Este valor pode ser introduzido ou alterado 
manualmente. Em alternativa, este valor é 
importado da base de dados externa aquando 
do início da sessão, se o peso da tara for 
constantemente o mesmo (por ex. em caso de 
membro artificial).

Peso antes ④ Resultado da subtração da tara do peso bruto.

Ingestão de fluidos 
prevista ⑤

Ingestão de fluidos previsível, oral ou 
parenteral, que tem de ser tida em conta 
durante a diálise como volume de fluido a ser 
removido. 
Este valor pode ser importado de uma base de 
dados externa. Podem ser efetuadas 
alterações manuais.
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Peso após a diálise ⑨

Peso alvo ⑥ Peso a ser alcançado no fim desta sessão de 
diálise. 
Pode variar do peso alvo prescrito 
medicamente se, por exemplo, devido a um 
problema circulatório grave, for necessário 
reduzir a taxa de UF. Para efeitos de 
comparação, é apresentado o valor do peso da 
prescrição.

Prescrito ⑦ Peso alvo da prescrição da base de dados 
externa. Este valor é sempre exibido como 
referência à prescrição médica feita pelo 
médico. 

Perda de peso alvo ⑧ Remoção de fluido calculada, com base nos 
valores introduzidos previamente. 
Em caso de utilização como volume de UF alvo 
(1 kg corresponde a 1000 ml) nas Definições 
UF (volume de UF).
CÁLCULO: Leitura da balança (antes da 
diálise) - Tara (antes da diálise) = Peso antes + 
Ingestão de fluidos prevista - Peso alvo = Perda 
de peso alvo.

Valor Descrição

Leitura da balança ⑩ Peso bruto da leitura após o tratamento de 
diálise.

Tara ⑪ Peso do vestuário, cadeira de rodas, etc., que 
tem de ser deduzido da primeira leitura da 
balança. 
Normalmente, este valor é registado online 
durante o segundo processo de pesagem 
(apenas cadeira de rodas, etc.) após o 
tratamento de diálise.

Peso após ⑫ Resultado da subtração da tara do peso bruto.

Ingestão de fluidos 
efetiva ⑬

Ingestão de fluidos oral ou parenteral durante o 
tratamento de diálise.

Peso antes ④ Ver Peso antes: resultado da subtração da tara 
do peso bruto.

Perda de peso 
efetiva ⑭

Peso calculado após o tratamento de diálise; 
deve ser idêntico ao volume de ultrafiltração 
definido ou indicado na máquina de diálise.
CÁLCULO: Leitura da balança (após a diálise) 
- Tara (após a diálise) = Peso após - Ingestão 
de fluidos efetiva – Peso antes = Perda de 
peso efetiva

Valor Descrição
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3.6.4 Definições UF

A janela de detalhes Definições UF contém os valores que são utilizados para    
o cálculo da taxa de UF.

Separador Descrição

Histórico peso após 
diálise ⑮

Peso após a diálise dos últimos 10 
tratamentos; estes valores podem ser usados 
como referência quando se pretende 
determinar o peso alvo efetivo.

Leituras atuais da 
balança ⑯

Lista de dados transmitidos online de uma 
balança conectada (por ex. balanças pessoais, 
balanças de cama), incluindo a hora de registo.

1 Perda de peso

2 Duração da terapia

3 Limite de alerta da taxa 
de UF

4 Volume de UF

5 Tempo de UF

6 Taxa de UF

7 Representação 
qualitativa do cálculo da 
UF

Fig. 3-11  Definições UF

Dados medidos/prescritos

Perda de peso ① Este valor é retirado da janela de detalhes 
Dados de peso para a perda de peso calculada 
em kg (Perda de peso alvo).

Duração da terapia
②

Duração da terapia. Importada da base de 
dados externa.

Limite de alerta da 
taxa de UF ③

Valor da taxa de ultrafiltração máxima. 
Importada da base de dados externa.

Dados UF resultantes

Volume UF ④ Corresponde à perda de peso convertida em 
volume (1 kg de perda de peso corresponde a 
1000 ml de volume de UF).
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Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Geralmente, os dados predefinidos são importados da base de dados    
externa. 

A taxa de UF média é calculada utilizando o volume de UF e o tempo de UF,    
e é comparada com a taxa de UF máxima. É apresentada uma representação    
qualitativa do resultado do cálculo de UF por baixo do texto, sob forma de    
símbolo colorido, ou como texto ⑦ .

Se a taxa de UF calculada se situar abaixo da taxa de UF média máxima que    
pode ser tolerada por este doente, o estado é verde. Se a taxa de UF    
calculada se situar acima da taxa máxima permitida, o estado é vermelho.

Se o cálculo da taxa de UF resultar num valor de 0, é exibido o seguinte texto    
no campo de avaliação de UF: Cálculo ok. Não é necessária UF.

Se não existirem dados suficientes para calcular a taxa de UF, é exibido o    
seguinte texto: Não foi efetuado nenhum cálculo. Faltam dados.

Que ações podem ser executadas?

Se a taxa de UF for demasiado alta (ou seja, se o valor do Limite de alerta da    
taxa de UF tiver sido excedido, estado vermelho), são disponibilizadas 3    
opções na janela de detalhes na área Ação para resolver o bloqueio da UF:

1. No campo Ação, prima Reduzir.
 O volume de UF alvo é reduzido até a taxa de UF calculada deixar de    

exceder a taxa de UF máxima. O fluido permanece no doente    
(excedente de fluido). É exibido o excedente de fluido (Fig. 3-12, ① ).

 A revisão de texto indica: Resolvido. O volume de UF alvo foi    
reduzido.

Tempo UF ⑤ Tempo de terapia resultante.

Taxa UF ⑥ Valor médio calculado do tratamento total 
(volume de UF: tempo de UF = taxa de UF).

ATENÇÃO!

Risco para os doentes devido a valores de UF incorretos!

• Verifique cuidadosamente se o valor de UF calculado e o aviso de UF    
estão corretos antes de os utilizar para o tratamento de diálise, uma vez    
que têm um impacto direto no doente.

• Valores incorretos podem ter efeitos adversos no doente!

Dados UF resultantes
54 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019



3

Descrição do produto NEXADIA monitor 2

          
     

        

   
     
2. No campo Ações, prima Prolongar.
 O tempo de UF é adaptado de forma que a taxa de UF máxima seja    

atingida justamente. O tratamento é prolongado, é exibido o Tempo    
de terapia adicional (Fig. 3-13, ① ).

 A revisão de texto indica: Resolvido. O tempo de UF foi prolongado.

3. No campo Ações, prima Exceder.
 O utilizador aceita exceder a taxa de UF máxima prescrita.

 A revisão de texto indica: Resolvido. A taxa de UF máx. foi excedida.

 Em todos os 3 casos, a cor do estado mudou para amarelo, para    
indicar que o bloqueio da UF foi intencionalmente resolvido.

1 Excedente de fluido

Fig. 3-12 Botão de ação Reduzir

1 Tempo de terapia 
adicional

Fig. 3-13 Botão de ação Prolongar

Fig. 3-14 Botão de ação Exceder

Estas atividades também podem ser diretamente executadas em    
determinadas máquinas de diálise. É possível encontrar mais informação nos    
manuais da máquina de diálise.
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3.6.5 Definições da máquina

No separador Definições atuais, são representados os valores atuais    
definidos da máquina (ou seja, valores da máquina definidos mais    
recentemente). 

No separador Tabela de evolução é possível visualizar os valores prescritos e    
calculados das definições da máquina (coluna Prescrito ① ) e a evolução    
cronológica dos valores definidos da máquina. No caso de um bloqueio da    
UF, os valores dos respetivos parâmetros são apresentados sob forma de    
ponto de interrogação vermelho até o utilizador clicar num dos botões de    
ação possíveis na janela de detalhes Definições UF para resolver o bloqueio    
da UF.

Fig. 3-15 Definições atuais

1 Coluna Prescrito

Fig. 3-16 Tabela de evolução
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É possível rever evoluções gráficas de parâmetros selecionados no    
separador Gráfico de evolução. Proceda da seguinte forma:

1. Clique em Parâmetros selecionados e escolha um ou mais parâmetros    
(premindo simultaneamente a tecla Ctrl) para mostrar a seleção.

2. Faça duplo clique na Tabela de evolução num parâmetro a ser    
apresentado. 

 Esta ação abre o Gráfico de evolução com estes parâmetros. 

3. Selecione a caixa de verificação à esquerda dos parâmetros    
apresentados.

 Os parâmetros são apresentados ou ocultados.

4. Clique em Remover todos.

 O gráfico é limpo.

5. No gráfico de evolução, é possível aumentar ou reduzir a informação,    
conforme necessário. 

Fig. 3-17 Gráfico de evolução

Se, para além da coluna predefinida, existir apenas uma entrada na tabela de    
evolução não é possível utilizar o gráfico de evolução.
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A janela de detalhes exibe informação de um tipo de máquina específico se a    
máquina de diálise tiver sido especificada na Prescrição de diálise, ou se uma    
máquina conectada já tiver transmitido o seu tipo.

Ação Efeito

Clique no gráfico 
enquanto prime a 
tecla Shift

Depois de premir a tecla Shift, o cursor do rato 
transforma-se numa lupa. 
Com o cursor do rato transformado, é agora 
possível passar por cima da região que se 
pretende aumentar no gráfico, e clicar com o 
botão esquerdo do rato enquanto, em 
simultâneo, se prime a tecla Shift. Desta forma, o 
gráfico é sujeito a um aumento triplo.

Clique no gráfico 
enquanto prime a 
tecla Alt

Depois de premir a tecla Alt, o cursor do rato 
transforma-se numa lupa. 
Com o cursor do rato transformado, é agora 
possível passar por cima da região aumentada 
no gráfico, e clicar com o botão esquerdo do rato 
enquanto, em simultâneo, se prime a tecla Shift. 
Desta forma, o gráfico é sujeito a uma redução 
tripla.

Prima a tecla Shift e 
selecione uma área 
no gráfico

Depois de premir a tecla Shift, o cursor do rato 
transforma-se numa lupa. Agora, utilizando o 
cursor do rato transformado, é possível marcar 
uma área do gráfico com o botão esquerdo do 
rato.
Depois de soltar o botão do rato, a área 
previamente selecionada é aumentada.

Tecla Ctrl & “+” ou  
“-”

Mantenha premida a tecla Ctrl enquanto prime 
"+": o gráfico é aumentado em 20 % do seu 
tamanho original. Prima a tecla Ctrl enquanto 
prime "-": o gráfico é reduzido em 20 % do seu 
tamanho original.

Utilização da roda 
de deslocamento do 
rato

A roda de deslocamento do rato, tal como outras 
aplicações Windows, permitem aumentar ou 
reduzir o gráfico.

Utilização da 
combinação Ctrl+Z

Premir simultaneamente Ctrl+Z restaura o 
gráfico para o seu estado anterior.
Todas as ações do mesmo tipo (por ex. várias 
operações de aumento) são tratadas como uma 
ação única. Premir Ctrl+Z restaura o gráfico para 
o seu tamanho original, antes de qualquer 
aumento.
Se forem executadas diferentes operações (por 
ex. aumento e redução), e caso se pretenda 
restaurar o aspeto inicial do gráfico, é necessário 
selecionar primeiro outra janela de detalhes e 
regressar à original.

O gráfico pode ser aumentado até um máximo de 100 vezes. Depois 
disso, não pode ser aumentado premindo a tecla Shift.
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Qual é a proveniência dos dados exibidos?

A proveniência dos dados primária dos valores prescritos é a prescrição de    
tratamento da base de dados externa (importação de dados no início da    
sessão). Veja também outras janelas de detalhes (por ex. Medicação) para    
definições adicionais.

Que ações podem ser executadas?

Esta janela de detalhes destina-se exclusivamente à apresentação de dados.

3.6.6 Estados da máquina

Apresenta informação acerca do estado atual da máquina de diálise e das    
suas propriedades estáticas.

A janela de detalhes exibe informação de um tipo de máquina específico se a    
máquina de diálise tiver sido especificada na Prescrição de diálise, ou se uma    
máquina conectada já tiver transmitido o seu tipo.

O separador Estados atuais contém os parâmetros que foram mais    
recentemente transferidos para a máquina de diálise conectada. O respetivo    
carimbo da hora é apresentado na parte superior do visor.

No separador Tabela de evolução é exibido um histórico minuto a minuto da    
informação do estado dinâmico. Aqui é possível rastrear, em particular,    
mensagens de alarme ou diferentes fases da máquina de diálise.

Alguma informação, como mensagens de alarme ou avisos, é transferida no    
idioma do programa selecionado na máquina de diálise. Se não estiverem    
configurados ficheiros de idioma correspondentes, são apenas exibidos    
carateres de preenchimento.

AVISO!

Os parâmetros de tratamento transferidos para a máquina de diálise    
correspondem ao estado no início da sessão (importação normal) ou após    
uma ordem de importação por parte do utilizador. Isto não é válido para    
valores UF que possam sofrer alterações após a introdução manual do peso    
do doente.

Fig. 3-18 Estados atuais
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Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Os dados aqui apresentados são provenientes da máquina de diálise    
conectada.

Que ações podem ser executadas?

A janela de detalhes destina-se exclusivamente à apresentação de dados.

3.6.7 Leituras da máquina

O separador Valores atuais mostra os valores medidos que foram    
transferidos mais recentemente para a máquina de diálise conectada. O    
carimbo de hora da transferência dos dados correspondente é exibido na    
parte superior da janela.

O separador Tabela de evolução exibe uma lista com o histórico dos valores    
medidos pela máquina durante o tratamento, cada um com um carimbo de    
hora. A transferência é realizada a cada minuto ou quando a máquina de    
diálise obtém dados especiais.

O separador Gráfico de evolução permite a representação gráfica de    
parâmetros selecionados (para mais informação ver também 3.6.5 Definições    
da máquina (56)). Clicar em Exibir parâmetros Kt/V exibe os valores Kt/V de    
grupo único medido e os valores Kt/V equilibrados medidos.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Estes são exclusivamente os valores medidos obtidos online. A introdução    
manual não é possível.

Que ações podem ser executadas?

Esta janela de detalhes destina-se exclusivamente à apresentação de dados.

Fig. 3-19 Valores atuais

Para mais informação consulte os respetivos manuais da máquina de diálise.
60 IFU 38910472PT / Rev. 1.02.00 / 07.2019



3

Descrição do produto NEXADIA monitor 2

      

      

       
3.6.8 Modalidades

A janela de detalhes Modalidades permite documentar as modalidades de um    
tratamento.

A prescrição que dependa da máquina (valores definidos da máquina de    
diálise) pode ser encontrada na respetiva janela de detalhes.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

O conteúdo de Modalidades é proveniente das bases de dados externas e    
baseia-se na informação de prescrição do médico.

1 Separador Geral

2 Nome do perfil

3 Data de criação

4 Criador

5 Comentários do perfil

Fig. 3-20 Separador Prescrição Informação

1 Tipo de tratamento

2 Método de terapia

3 Dispositivo

4 Dialisador

5 Tipo de acesso

6 Local de acesso

7 Punção realizada pelo 
médico

Fig. 3-21 Separador Prescrição Prescrição geral

1 Anticoagulante

2 Modelo de aplicação

3 Fator de conversão 
[unidades/ml]

4 Unidade física

5 Vol. Bolus 1 [ml]

6 Vol. Bolus 2 [ml]

7 Tempo até Bolus 2 [min]

8 Vol. Bolus 3 [ml]

9 Tempo até Bolus 3 [min]

10 Taxa contínua [ml/h]

11 Tempo restante sem 
[min]

12 Aplicação de protamina

Fig. 3-22 Separador Prescrição Anticoagulação manual
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Que ações podem ser executadas?

Após o tratamento pode documentar as modalidades do tratamento aqui.

Separador Informação

Informação Fig. 3-20

Nome do perfil Nome da prescrição guardada na base de 
dados externa

Data de criação Data em que a prescrição foi criada

Criador Nome da pessoa que criou a prescrição

Comentários do perfil Informação adicional relevante para o 
tratamento

Prescrição geral Fig. 3-21

Tipo de tratamento Tipo de tratamento

Método de terapia Método de tratamento de diálise (por ex. HD, 
HDF, etc.)

Dispositivo Máquina de diálise planeada

Dialisador Dialisador planeado

Tipo de acesso* Tipo de acesso planeado

Local de acesso* Local de acesso planeado

Punção realizada pelo 
médico**

Selecionar a caixa se a punção no doente 
tiver sido realizada por um médico

Anticoagulação manual*** Fig. 3-22

Anticoagulante Nome da medicação anticoagulante a ser 
aplicada manualmente

Modelo de aplicação Selecione aqui em que intervalos são 
aplicados

Fator de conversão 
[IU/ml]

Fator de conversão de unidades 
internacionais (UI) para ml

Unidade física Unidade física de anticoagulante

Vol. Bolus 1 [ml] Volume bolus 1 

Vol. Bolus 2 [ml] Volume bolus 2 

Tempo até Bolus 2 [min] Tempo que tem de decorrer antes da 
administração do bolus 2 

Vol. Bolus 3 [ml] Volume bolus 3 
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Separador Material Adicionar/remover materiais

1. Clique em Mais na extremidade inferior da lista.

2. Selecione a entrada adequada do campo da lista.

 A entrada é adicionada à lista de materiais.

3. Clique em X na extremidade direita da entrada.

 A entrada é removida da lista de materiais.

Tempo até Bolus 3 [min] Tempo que tem de decorrer antes da 
administração do bolus 3 

Taxa contínua [ml/h] Especificação da taxa

Tempo restante sem [min] Tempo de tratamento sem terapia 
anticoagulante

Aplicação de protamina Selecionar a caixa se for necessária a 
aplicação de protamina

*Quando se utiliza o NEXADIA expert como base de dados externa, o Tipo 
de acesso e Local de acesso são exibidos conjuntamente em Tipo de 
acesso.
**Estes campos não são preenchidos quando se utiliza o NEXADIA expert 
como base de dados externa.
***Ao utilizar o NEXADIA expert como base de dados externa esta área não 
é visível. Para documentação da anticoagulação manual use a janela de 
detalhes Medicação.

Separador Informação

Altere os dados de forma a corresponderem ao tratamento efetivamente    
realizado. 

Esta alteração aplica-se apenas à atual sessão e não altera a prescrição    
original na base de dados externa.
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3.6.9 Pressão arterial

Os parâmetros cardiovasculares da pressão arterial, frequência cardiáca e da    
pressão arterial média (PAM) são documentados na janela de detalhes    
Pressão arterial, separador Avaliações.

Os limites individuais da vista geral são exibidos no separador Limites. 

Se as medições se situarem fora dos limites, estas são exibidas de forma    
correspondente na tabela: símbolo de seta vermelha pela transgressão dos    
valores limite superiores ou inferiores. 

São exibidas barras vermelhas no ecrã principal na vista geral da sessão.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Os valores médios podem ser registados automaticamente, através dos    
dispositivos de medição conectados, ou manualmente.

Os limites são provenientes da base de dados externa. 

Os valores na tabela são exibidos num Gráfico de evolução. É possível    
consultar informação sobre o funcionamento básico na janela de detalhes    
Definições da máquina.

Que ações podem ser executadas?

Separador Avaliações

1. Para adicionar uma ou mais entradas(1 entrada = 1 fila) utilize Nova ② .

2. Valores individuais podem ser alterados clicando no respetivo campo e    
introduzindo um novo valor.

3. Para eliminar uma ou mais entradas, prima Eliminar ① .

Fig. 3-23 Medições

Se os valores detetados automaticamente não forem transferidos, tem a    
opção de os introduzir manualmente, a qualquer momento.

Se os valores forem introduzidos manualmente, não é efetuado o cálculo    
automático da pressão arterial média (PAM).
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4. Identifique arritmias ③ e documente a posição do doente na altura da    
medição (desconhecida, deitado, sentado, de pé, na coluna Posição ④ ).

5. Avaliações pré ou pós-terapia anotadas (Pré ou Pós na coluna Pré ou    
pós-terapia ⑤ ).

Separador Limites

1. Defina os limites superiores e inferiores da pressão arterial sistólica e    
diastólica, e da taxa de pulsação.

Personalizar a vista

1. Clique no botão direito do rato num cabeçalho de coluna.

2. Ordenação ascendente.

 O valor mais pequeno fica em cima.

3. Ordenar em ordem descendente. 
 O valor mais alto fica em cima.

4. Apagar ordenação. 

 Remove a ordenação desta coluna.

5. Apagar toda a ordenação. 

 Remove a ordenação de várias colunas.

6. Seletor de colunas: adicione ou remova colunas apresentadas,    
arrastando e largando as mesmas, ou com duplo clique.

 Esta opção não está disponível para as colunas Hora, Pressão    
sistólica [mmHg], Pressão diastólica [mmHg] e Taxa de pulsação [1 /    
min].

7. Melhor ajustamento.

 Ajusta a respetiva largura de coluna de forma a se ajustar ao    
conteúdo.

8. Melhor ajustamento (todas as colunas).
 Ajusta a largura de todas as colunas no espaço disponível de acordo    

com os respetivos carateres.

3.6.10 Medicação

1 Índice

2 Aplicada

3 Prescrição de 
medicação

4 Tipo

5 Tipo de aplicação

6 Quantidade de 
aplicação

7 Unidade de aplicação

8 Responsável

9 Tempo de 
documentação

10 Comentário

Fig. 3-24 Medicação
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A janela de detalhes Medicação exibe a medicação prescrita e documenta a    
administração.

Coluna Significado

Índice ① Numeração sequencial para uma melhor 
orientação.

Aplicado ② Neste campo é confirmado que a administração 
foi executada. 
A marca de verificação é definida 
automaticamente para documentar que a 
respetiva medicação foi administrada na dose/
quantidade indicada.

Prescrição de 
medicação ③

Aqui é listada a medicação prescrita com toda a 
informação adicional necessária (por ex. 
substância ativa, dose, forma de administração ou 
unidade de dosagem). 
A informação é proveniente principalmente de 
uma base de dados externa (importação de 
dados), mas também pode ser adicionada no 
contexto da medicação complementar. 
Nestes casos, a prescrição da medicação é 
escolhida de uma lista (catálogo interno), também 
fornecida por uma base de dados externa.

Tipo ④ Indica se a prescrição médica diz respeito a
• Medicação a longo prazo

• Medicação de diálise

• Medicação complementar

Medicação a longo prazo indica medicação que 
um doente toma não apenas em conjunto com a 
diálise, mas também de forma separada, em casa 
(por ex. digitálicos).
Esta não aparece na vista geral da sessão.
Medicação de diálise é medicação administrada 
durante uma sessão de diálise pelos profissionais 
de saúde (por ex. eritropoetina).
Medicação complementar é administrada, na 
maioria dos casos, de forma espontânea e 
conforme necessário durante uma sessão (por ex. 
analgésico, medicamentos cardiovasculares de 
rápida ação).
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Tipo de aplicação
⑤

Esta coluna é utilizada para especificar a 
medicação administrada pelos profissionais de 
saúde. Selecione uma das seguintes categorias 
de estado da lista pendente:
• Ainda não aplicada (estado inicial)

• Quantidade aplicada conforme prescrição (a    
medicação foi administrada conforme   
prescrito). Apenas disponível se o tipo de      
medicação = medicação de diálise ou     
medicação complementar.

• Quantidade aplicada conforme  
documentação (a dose/quantidade foi   
ajustada; a quantidade administrada é    
introduzida na coluna adequada; é possível     
justificar no campo de texto na coluna      
comentário ).

• Aplicação recusada por motivos médicos (a     
medicação não foi administrada   
intencionalmente por motivos médicos; é    
possível justificar no campo de texto na      
coluna comentário ). O valor na coluna      
Quantidade de aplicação está   
automaticamente definido para 0.00.

• Aplicação recusada pelo doente (a    
medicação foi recusada pelo doente, pelo que      
não foi administrada; é possível justificar no      
campo de texto na coluna comentário). O      
valor na coluna Quantidade de aplicação está      
automaticamente definido para 0.00.

Quantidade de 
aplicação ⑥

Aqui é introduzida a quantidade efetivamente 
administrada, se diferir da quantidade prescrita no 
campo Prescrição de medicação. Podem ser 
introduzidos valores numéricos entre > 0 e ≤  
999,999.99.

Unidade de 
aplicação ⑦

Unidade da medicação administrada (por ex. ml, 
mg).

Responsável ⑧ Com base na administração dos utilizadores e na 
sua autenticação no sistema, o programa pode 
introduzir automaticamente o seu nome aqui, para 
documentar as responsabilidades de execução.

Tempo de 
documentação ⑨

Carimbo da hora da tarefa executada. 
Definido automaticamente, mas pode ser alterado 
quando se cria a entrada de forma manual ou 
utilizando o programa de ajuda que abre quando 
se clica na seta pequena, ou depois de se premir 
a tecla F4.

Coluna Significado
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Ordenar colunas

1. Clique no cabeçalho da coluna.

 Ordene a coluna por ordem ascendente/descendente.

 Um símbolo de seta indica que a ordenação está ativa.

Tipo de coluna, exibir/ocultar medicação a longo prazo

1. Com o botão direito do rato, clique no cabeçalho da coluna, Tipo.

2. Selecione Exibir medicação a longo prazo.

 É exibida a medicação a longo prazo.

 Proceda da mesma forma para voltar a ocultar a medicação a longo    
prazo.

Alterar a ordem das colunas

1. Com o botão esquerdo do rato, clique no cabeçalho da coluna. 

2. Prima e mantenha premido.

3. Reposicione a coluna.

4. Solte o botão do rato.

 A coluna foi deslocada para outra posição.

Alterar a largura das colunas

1. Com o cursor do rato, navegue até à linha entre dois cabeçalhos de    
coluna.

2. Clique com o botão esquerdo e mantenha-o premido.

3. Arraste a extremidade da coluna para a esquerda ou direita.

 A largura da coluna foi ajustada.

4. Para restaurar o estado original, clique com o botão direito do rato num    
cabeçalho de coluna.

5. Selecione o item de menu Melhor ajustamento para ajustar uma coluna,    
ou Melhor ajustamento (todas as colunas) para todas.

Comentário ⑩ Os comentários associados à administração 
podem ser utilizados de acordo com a reação do 
doente ou de acordo com a própria administração. 
Máximo de 128 carateres.

* Verá uma entrada Aplicação recusada se tiver carregado uma sessão 
fechada de uma versão mais antiga do NEXADIA monitor 2.

Coluna Significado

A ordem das colunas Índice, Aplicada e Prescrição de medicação só pode    
mudar de posição entre si. 

Não é possível deslocar uma ou mais destas colunas para uma posição mais    
para a direita. Estas 3 colunas estão sempre visíveis. Isto aplica-se também    
se tiver sido aplicado o tamanho mínimo à janela de detalhes, e se tiver de se    
deslocar para a direita para ver todas as colunas.
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Colunas Remover/Exibir

1. Clique no cabeçalho da coluna e arraste a coluna da vista enquanto prime    
o botão esquerdo do rato.

 As colunas Responsável e Comentário podem ser removidas.

2. Clique no cabeçalho da coluna.

3. Clique em Seletor de colunas.

 O seletor de colunas é exibido e a coluna removida pode ser exibida    
repetindo o duplo clique.

Marcação de cores da medicação

Para ajudar a distinguir entre várias medicações, existem diferentes cores na    
coluna Medicação tanto para a coluna Índice como para a vista geral da    
sessão.

Existe outro formato de visualização na vista geral da sessão.

>>A janela de detalhes contém apenas entradas que não são representadas    
na vista geral da sessão com barras coloridas: Medicação a longo prazo  e    
Medicação complementar eliminada.

ATENÇÃO!

Tenha em conta que o sistema serve apenas para fins de assistência e como    
função de lembrete para a administração da medicação. Por motivos    
técnicos, nem sempre pode ser assegurado que a informação referente à    
medicação é sincronizada em todos os componentes do sistema (servidor,    
cliente, máquinas de diálise). Em qualquer dos casos, existirão atrasos na    
sincronização!

• Assim, certifique-se de que a informação fornecida pelo sistema    
eletrónico é comparada com a prescrição escrita do médico.

• Antes de proceder à administração de qualquer medicação, verifique se    
tal não foi já efetuado por outro elemento da equipa dos profissionais de    
saúde.

Cor Explicação

Cinzento Medicação de diálise ou medicação complementar, ainda 
não aplicada.

Verde Medicação de diálise, aplicada de acordo com uma 
prescrição.

Amarelo Medicação de diálise na qual, durante a administração, se 
alterou a dose em relação à prescrição.
Medicação complementar que foi administrada. 

Vermelho Medicação de diálise ou medicação complementar, cuja 
aplicação foi recusada.

Sem cor Medicação a longo prazo
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Qual é a proveniência dos dados exibidos?

A informação sobre a medicação prescrita é proveniente da base de dados    
externa.

A medicação complementar pode ser introduzida manualmente durante uma    
sessão.

Que ações podem ser executadas?

Medicação de diálise

Quando se inicia uma sessão, o estado inicial é Ainda não aplicada    
(cinzento).

Selecionar a entrada Quant. aplicada conforme prescrição na coluna Tipo de    
aplicação confirma que a medicação foi administrada de acordo com a    
prescrição (verde). 

Contudo, é possível ajustar a quantidade.

A medicação pode ser recusada. Para esse efeito, tem de alterar o estado    
para Aplicação recusada por motivos médicos ou para Recusado pelo doente    
(vermelho). Esta ação define a quantidade administrada automaticamente    
para 0.00. 

Uma medicação de diálise não pode ser eliminada.

Medicação de longo prazo 

Independentemente das alterações, uma medicação de longo prazo não é    
exibida na vista geral da sessão (sem cor). Meramente informativo.

Quando se inicia uma sessão, o estado inicial é Ainda não aplicada.

Selecionar a entrada Quant. aplicada conforme prescrição na coluna Tipo de    
aplicação confirma que a medicação foi administrada de acordo com a    
prescrição.

A medicação a longo prazo pode ser recusada. Para esse efeito, tem de    
alterar o estado para Aplicação recusada por motivos médicos ou para    
Recusado pelo doente (vermelho). Esta ação define a quantidade    
administrada automaticamente para 0.00. 

Uma medicação de longo prazo não pode ser eliminada.

Medicação complementar

Se um medicamento for administrado como medicação complementar, clique    
em Nova e selecione o medicamento na caixa da lista.

Uma medicação complementar criada de novo tem o estado Ainda não    
aplicada (cinzento). Assim que a medicação tenha sido administrada, altere a    
entrada na coluna Tipo de aplicação para Quantidade aplicada conforme    
documentado e introduza a quantidade de aplicação (amarelo)    
correspondente. 

De forma a entrar em vigor, é necessário guardar qualquer alteração com o    
respetivo botão de ação.

De forma a entrar em vigor, é necessário guardar qualquer alteração com o    
respetivo botão de ação.
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Uma medicação complementar pode ser recusada. Para esse efeito, tem de    
alterar o estado para Aplicação recusada por motivos médicos ou para    
Recusado pelo doente (vermelho). Esta ação define a quantidade    
administrada automaticamente para 0.00. 

Medicação documentada incorretamente pode ser assinalada como    
eliminada na fila correspondente, premindo Eliminar. Essas entradas    
permanecem, mas são rasuradas e deixam de ser tidas em conta na vista    
geral da sessão (sem cor).

3.6.11 Mensagens

É possível criar mensagens relacionadas com a sessão para outros    
utilizadores.

As mensagens são apresentadas em todas as outras estações de trabalho e    
– caso seja suportado – também na máquina de diálise correspondente. 

As mensagens, a maioria das quais são instruções de trabalho, podem ser    
confirmadas nas estações de trabalho ou na máquina de diálise. A definição    
de "confirmada” é da responsabilidade da instituição: a confirmação pode ser    
a confirmação de que foi lida alguma coisa e/ou que foi executada uma    
tarefa.

Não é possível introduzir mensagens para a sessão seguinte ou mensagens    
independentes de doentes.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

As mensagens podem ser introduzidas manualmente pelo utilizador depois    
de se iniciar a sessão.

Algumas bases de dados externas permitem a introdução de mensagens sob    
forma de ordens ou instruções, que podem ser exibidas quando se inicia a    
sessão.

De forma a entrar em vigor, é necessário guardar qualquer alteração com o    
respetivo botão de ação.

AVISO!

No caso de um tratamento não previsto para um doente, é possível que as    
mensagens não estejam completas. Nesse caso, é apresentada uma entrada    
especial gerada pela aplicação com a informação correspondente. Além    
disso, é exibido um sinal de aviso na lista de janelas de detalhes ao lado da    
entrada Mensagens.

ATENÇÃO!

Tenha em conta que o sistema tem apenas a finalidade de orientar e lembrar    
durante o processo de troca de mensagens. Por motivos técnicos, nem    
sempre pode ser assegurado que a informação referente a mensagens de    
todos os componentes do sistema (servidor, cliente, máquinas de diálise)    
está sincronizada. Em todos os casos, existirão atrasos na sincronização!

• Quando se trabalha com instruções, ordens ou informação similar com    
base numa entrada no sistema eletrónico, certifique-se de que estas são    
sempre comparadas com as instruções escritas do médico.
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Que ações podem ser executadas?

Enviar mensagens

1. Clique em Nova.

2. Introduza o texto na nova linha. São possíveis entradas de múltiplas    
linhas.

3. Quando se guarda uma mensagem com Guardar, esta é    
automaticamente enviada.

 O nome do remetente e a hora de envio são definidos    
automaticamente pelo sistema.

4. As mensagens podem ser confirmadas selecionando a caixa com o botão    
esquerdo do rato nesta estação de trabalho, ou noutra estação de    
trabalho ou máquina de diálise (caso seja suportado).

 O sistema introduz automaticamente o nome do utilizador que está a    
proceder à confirmação, e a data da confirmação.

 As mensagens eliminadas são apresentadas de forma rasurada.

Personalizar a vista

1. Desloque as colunas. Clique num cabeçalho de coluna, mantenha o botão    
esquerdo do rato premido e desloque a coluna.

2. Remova colunas. Remova a coluna da vista premindo o botão esquerdo    
do rato. 

 Isto aplica-se às colunas Remetente e confirmado. 

3. Com o botão direito do rato, clique num cabeçalho de coluna e selecione    
Seletor de colunas. 

 O seletor de colunas mostra todas as colunas removidas.

4. Fazendo duplo clique na entrada correspondente, a coluna volta a ser    
colocada na vista geral.

3.6.12 Comentários

Na janela de detalhes Comentários, são documentados relatórios dos    
cuidados, complicações, resultados e comentários da sessão.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Estas são exclusivamente entradas manuais durante a sessão.

Algumas máquinas de diálise permitem a introdução direta de dados no ecrã    
da máquina durante a sessão. Estes dados são transferidos para o sistema    
de monitorização.

AVISO!

No caso de um tratamento não previsto para um doente, é possível que as    
mensagens não estejam completas. Nesse caso, é apresentada uma entrada    
especial gerada pela aplicação com a informação correspondente. Além    
disso, é exibido um sinal de aviso na lista de janelas de detalhes ao lado da    
entrada Mensagens.
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Que ações podem ser executadas?

Eliminar/adicionar entradas

1. Clique em Nova na parte superior do ecrã.

2. Introduza um texto qualquer ou selecione texto predefinido da lista    
restrita.

 A lista é proveniente de uma base de dados externa e será    
transferida durante a importação da lista de referência.

 A informação na coluna Responsável é automaticamente atualizada    
através do nome do utilizador com sessão iniciada.

3. As entradas existentes podem ser subsequentemente alteradas.

4. Assinale uma entrada e clique em Eliminar.
 A entrada foi removida.

Personalizar a vista

1. Desloque as colunas. Clique num cabeçalho de coluna, mantenha o botão    
esquerdo do rato premido e desloque a coluna.

 A coluna Hora não pode ser deslocada.

2. Remova colunas. Remova a coluna da vista premindo o botão esquerdo    
do rato. 

 Isto aplica-se à coluna Responsável. 
3. Com o botão direito do rato, clique num cabeçalho de coluna e selecione    

Seletor de colunas. 

 O seletor de colunas mostra todas as colunas removidas.

4. Fazendo duplo clique na entrada correspondente, a coluna volta a ser    
colocada na vista geral.

3.6.13 Lista de verificação

Utilizando a lista de verificação, é possível definir uma lista individual para    
cada doente, com as tarefas que têm de ser executadas durante uma sessão.    
Após conclusão, as tarefas individuais são confirmadas pelo utilizador.

No ecrã de vista geral as tarefas não confirmadas são apresentadas com    
uma barra cinzenta; depois de confirmadas esta passa a verde.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Os itens na lista de verificação são importados da base de dados externa.

Não podem ser adicionadas entradas complementares.

Que ações podem ser executadas?

Confirmar tarefas

1. Clique no campo de estado na coluna Confirmado .

Utilize listas de verificação para especificar fluxos de trabalho individuais que    
oferecem orientação e uma estrutura de trabalho, em particular para pessoal    
novo.
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2. Confirme com Guardar.
 A tarefa está assinalada como executada.

 O nome da pessoa que executa a tarefa e a hora são documentados.

Personalizar a vista

1. Desloque as colunas. Clique num cabeçalho de coluna, mantenha o botão    
esquerdo do rato premido e desloque a coluna.

2. Remova colunas. Remova a coluna da vista premindo o botão esquerdo    
do rato. 

 Isto aplica-se à coluna Responsável. 
3. Com o botão direito do rato, clique num cabeçalho de coluna e selecione    

Seletor de colunas. 

 O seletor de colunas mostra todas as colunas removidas.

4. Fazendo duplo clique na entrada correspondente, a coluna volta a ser    
colocada na vista geral.

3.6.14 Laboratório

Todos os valores de laboratório registados durante uma sessão são exibidos    
na janela de detalhes Laboratório.

Qual é a proveniência dos dados exibidos?

Os valores são provenientes de dispositivos online conectados que    
transferem os resultados de medição para o sistema de monitorização.

As entradas não podem ser eliminadas. 

Se visualizar entradas assinaladas como eliminadas (rasuradas), é porque    
são provenientes de um sistema mais antigo, e também são exibidas aqui.

Coluna Explicação

Tempo de 
medição

Hora do valor registado

Nome do 
parâmetro

Campo de seleção com parâmetros provenientes da 
base de dados externa

Valor Valor numérico

Proveniência Nome do dispositivo laboratorial conectado ou da 
pessoa que adicionou a entrada

Abreviatura Abreviatura utilizada para identificar os parâmetros

N.º de medição Numeração da medição

Observação Campo de texto vazio para comentários adicionais
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Que ações podem ser executadas?

Eliminar/adicionar entradas

1.  Clique em Nova na parte superior do ecrã.

 A entrada foi adicionada.

 Os parâmetros podem apenas ser adicionados manualmente se já    
estiverem incluídos na lista dos parâmetros conhecidos. Estes são    
provenientes de uma base de dados externa e estão incluídos na    
importação da respetiva lista de referência.

2. Assinale uma entrada e clique em Eliminar.
 A entrada foi removida.

Personalizar a vista

1. Desloque as colunas. Clique num cabeçalho de coluna, mantenha o botão    
esquerdo do rato premido e desloque a coluna.

 A coluna Tempo de medição não pode ser deslocada.

2. Remova uma coluna. Remova a coluna com o botão esquerdo do rato. 

 Isto aplica-se às colunas Proveniência, N.º de medição, Abreviatura    
e Observação.

3. Com o botão direito do rato, clique num cabeçalho de coluna e selecione    
Seletor de colunas. 

 O seletor de colunas mostra todas as colunas removidas.

4. Fazendo duplo clique na entrada correspondente, a coluna volta a ser    
colocada na vista geral.

3.7 Atalhos

A lista de parâmetros na coluna Nome do parâmetro é proveniente de uma    
base de dados externa que precisa desta informação para a correta    
atribuição das medições durante a transferência.

Se os valores detetados automaticamente não forem transferidos, tem a    
opção de os introduzir manualmente, a qualquer momento.

Atalho Função

F1 Aceder a instruções de utilização

F2 Destacar conteúdo do campo

F4 Aceder à ajuda do sistema para definir a data e hora de 
um campo relevante

F5 Atualizar a vista geral da sessão

Ctrl+N Criar nova sessão
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Ctrl+Q Fechar sessão

Ctrl+Del Eliminar sessão

Ctrl+P Imprimir dados de sessão

Ctrl+L Carregar sessões fechadas

Ctrl+A Assinalar todas as entradas quando se selecionam 
sessões

Ctrl+B Importar dados da lista de referência

Ctrl+I Importar dados de sessão

Ctrl+E Exportar dados de sessão

Shift+F1 Informação do sistema

Ctrl+C Copiar conteúdo de um campo 

Ctrl+V Colar conteúdo para um campo

Ctrl+X Cortar conteúdo de um campo

Ctrl+F Exibir campo de pesquisa

Alt+F4 Sair da aplicação

ESC Sair de uma caixa de diálogo

Atalho Função
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4 Instalação

4.1 Instalação

Certifique-se de que a instalação correta dos componentes do servidor e    
cliente do NEXADIA monitor 2 foi realizada por uma pessoa qualificada.

4.2 Comissionamento inicial

Após a instalação, é colocado um ícone de atalho no ambiente de trabalho,    
para um arranque rápido do programa. Um duplo clique neste ícone inicia a    
aplicação.

Em alternativa, é possível iniciar o programa através do menu Iniciar do    
Windows.

No arranque inicial (para cada início de sessão de utilizador diferente no    
computador) é consultado o identificador do servidor.

1. Introduza o nome do servidor ou o endereço (endereço IP) do servidor.

2. Confirme os detalhes com OK, ou prima Enter.
3. O cliente tenta ligar-se ao servidor.

 Se a tentativa for bem-sucedida, o estado exibido no fundo esquerdo    
do ecrã muda para verde:

 Se a tentativa não for bem-sucedida, a mensagem de estado mostra    
um erro:

4. Verifique a ligação física ao servidor, o funcionamento normal dos    
programas do servidor e o endereço IP ou nome do servidor introduzido    
no fundo direito do ecrã principal.

 Se o estado indicar uma ligação bem-sucedida ao servidor, o    
programa está pronto para funcionamento.

Para obter mais informações, contacte o fabricante.
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5 Administração

5.1 Ações em situações de exceção

5.1.1 Sincronização de dados - Servidor do Cliente

Com condições desfavoráveis, por exemplo, após a interrupção da ligação de    
rede ao servidor ou se um programa falhar, poderão existir discrepâncias    
entre os dados no lado do servidor e os dados na Aplicação Cliente. 

Atualizar dados

1. Prima Atualizar no menu ou prima F5.

 É iniciado o recarregamento de todos os dados.

Fechar e reiniciar a aplicação

1. Se a atualização não resolver nenhuma das falhas do programa, encerre    
e reinicie a aplicação.

 Se tal não for bem-sucedido, contacte o administrador do sistema.

5.1.2 Falha do programa

5.1.3 Falha do sistema

Este plano de emergência tem de abranger os seguintes aspetos:

• Onde é possível obter informação de prescrição referente ao tratamento    
(por ex. tem de estar disponível um regime de tratamento impresso em    
papel para cada doente, e este tem de ser atualizado mensalmente). 

• De que forma é que o tratamento de diálise é documentado (por ex.    
modelos de relatório impressos que possam ser editados manualmente).

5.2 Segurança dos dados

ATENÇÃO!

Risco para o doente devido a falha quando são armazenados dados a seguir    
a uma falha do programa.

• Se o programa falhar durante o funcionamento, reinicie-o e verifique se    
foram armazenados alguns dados provenientes da máquina!

• Se for necessário, repita a última ação executada.

Se todo o sistema falhar e este deixar de poder ser utilizado, deverá ter um    
plano de enfermaria interno aplicável nestas situações.

AVISO!

A cópia de segurança regular dos dados é essencial. Apenas desta forma é    
possível evitar inconsistências de dados e subsequentes erros no tratamento. 

Para mais informação sobre este assunto, consulte os respetivos manuais!
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5.3 Ajuda e suporte

Suporte de primeiro nível

Designe pelo menos uma pessoa que seja responsável pela administração    
do sistema local. Esta pessoa deve ser um utilizador com formação e    
experiência no sistema, que consiga resolver questões e problemas básicos    
dos utilizadores.

Para além disto, se tiver problemas com a Aplicação Cliente ou a base de    
dados externa, contacte o seu distribuidor.

Consulte a documentação de compra para os endereços e contactos.

Suporte de segundo nível

Se o suporte de primeiro nível não tiver conseguido resolver a sua questão ou    
questões, contacte o seu distribuidor. Este organizará a assistência através    
do sistema de suporte central do fabricante.

Suporte de terceiro nível

Se as suas questões e problemas não puderem ser resolvidos nas duas    
primeiras instâncias, a sua questão será automaticamente reencaminhada    
para o suporte de terceiro nível.
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