
A program áttekintése
Kövesse az alábbi ábrát és leírást a vérnyomásmérő adatainak
számítógépbe történő átküldéséhez!

Csatlakoztassa az USB
kábelt számítógépe
USB csatlakozójához!

Csatlakoztassa a kábel
mini-USB részét
a készülék mini-USB
csatlakozójához!

1.2.A

A vérnyomásmérő csatlakoztatása a számítógéphez
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A program áttekintése
A program beállításaira, profilok mentésére, adatok
nyomtatására és a programból való kilépésre használhatók.
Kattintson a "Segítségre"     ,hogy megnyissa a súgó  fájlt.

Grafikonnézet

Páciensnézet
Táblázat

Páciensek

Páciens

listája

Keresőmező

Fealadatgombok Főgombok

Főgombok

A program főablaka

Páciens adatainak rögzítéséhez.Páciens adatlapja:
Páciensek listája: Megmutatja a rendszerben lévő betegek listáját.
Bemutatás céljából látható egy adatlap minta.
Keresőmező: Egy beteg név alaján történő keresésére szolgál.
Feladatgombok: Speciális programgombok, melyek páciensprofilok
létrehozására vagy törlésére, betegazonosítók készülékről számítógépre
vagy számítógépről a készülékre történő átvitelére használhatók.

A következő ábra a Blood Pressure Analyzer program (BPA)
páciensprofil ablaka:

adatlapja
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Kezdeti lépések
.

• Nyomja meg a           Páciens nézetet az adatlap kitöltéséhez! 
Egy kitöltött adatlap példaként megnézhető.

• Az idő és a dátum a készüléken automatikusan beállítható a számítógépről
a Beállítások             megnyomásakor.

• Nyomja meg             a páciens azonosítójának készülékre küldéséhez.

 

 információk szerzéséhez! (Az eredeti, angol nyelvű Help fájlban működik)

A Következő lépések egy gyors útmutatást nyújtanak a Blood Pressure Analyzer
program használatának kezdeti lépéseihez.

Következő alkalommal a készülék a betegprofilt automatikusan megnyitja.

• Az adatok átviteléhez nyomja meg           ! A mentett mérések átkerülnek 

az adatlapra és megjelennek a grafikusnézetben is.

• Hozzászólások             állíthatók be a grafikonon a dátumokra lépve.

• Válassza ki a páciens nevét a pácienslistából a profiljának megjelenítéséhez!

• Keressen pácienst úgy, hogy begépeli a páciens családi nevét a keresőmezőbe! 

Kattintson a narancssárgával aláhúzott hivatkozásokra továbbiMegjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:
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Programgombok
A következő gombok a program használata közben bármikor
elérhetők.

Egy nyomtatási előnézet jelenik meg elsőként, ahol a legördülő ablakban
 választhatjuk ki a nyomtatni kívánt dokumentum típusát.

Főgombok

 – kattintson erre a gombra a betegprofil elmentéséhez!MentésMentésMentésMentésMentés

– kattintson erre a gombra a képernyőn láthatók kinyomtatásához! NyomtatásNyomtatásNyomtatásNyomtatásNyomtatás

Kattintson a narancssárgával aláhúzott hivatkozásra
a gombok müködésének további információihoz!
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Programgombok
  – kattintson ide a dátum és idő beállításához, válassza ki a pulzus-
nyomás vagy az artériás középnyomás  (MAP) nézetet, állítsa be a szisztolés 
és diasztolés nyomás alapértékeket, a vérnyomásmérőn az órát, valamint
exportálja/importálja a páciens profil adatait a programba és programból!

– kattintson ide a a BPA program online segítségéhez történő
hozzáféréshez!

– kattintson ide a BPA programból való kilépéshez!

BeállításokBeállításokBeállításokBeállításokBeállítások

SegítségSegítségSegítségSegítségSegítség

KilépésKilépésKilépésKilépésKilépés
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Programgombok
– kattintson ide a mentett mérések készülékről a programba

történő átviteléhez!

Adatátvitel

Speciális programgombok
Az alábbiakban a speciális gombok funkciói kerülnek bemutatásra.

ványabban jelennek meg. Például amikor a készülék nincs

Páciensnézet

csatlakoztatva a számítógéphez, az átvitel gomb az itt fel-
tüntetett módon jelenik meg.

A paciensnézet az, ahol a páciensprofil létrehozható vagy törölhető.
A betegazonosító-szám elküldhető vagy az adatok átmásolhatók a készülékről

Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés: Amikor a gombok nem használhatóak hal-

a programba.

Új páciens – kattintson ide új páciensprofil létrehozásához!

Páciens törlése – kattintson ide a kiválasztott páciensprofil törléséhez!

Amikor a páciensprofil könyvtár üres vagy nincs páciensprofil kiválasztva,

ez az utasítás nem elérhető.

Páciensazonosító küldése – kattintson ide az azonosítószám készülékre
küldéséhez! A csatlakoztatott készülék szinkronizál a nyitott páciensprofillal.
A páciensazonosító küldés nem működik, amíg új páciensprofil van nyitva.
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Páciensprofil kezelése
A grafikusnézet lehetővé teszi, hogy a beteg adatai grafikus ábrázolásban is
 láthatóak legyenek az adatokkal összefüggő statisztikákkal együttesen,
amikhez később hozzászólások csatolhatók.

Hozzászolások – kattintson ide a pácienst kiegészítő információkhoz!

– kattintson ide a szisztolés, diasztolés nyomás, a pulzusszám, a
MAP (artériás középnyomás) vagy a PP (pulzusnyomás) magas, alacsony
Statisztikák

Grafikon

Histogram – kattintson ide az adatok hisztogram formában történő
megjelenítéséhez!

– kattintson ide az adatok grafikus megjelenítéséhez!

Korreláció – kattintson ide az adatok korrelációs formában történő
megjelenítéséhez!

Grafikus-
nézet

 és átlagértékeinek megtekintéséhez!
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Páciensprofil kezelése
Páciensprofil létrehozása

Ez a rész leírja hogyan kell létrehozni és kitölteni a páciensprofilt.
Kattintson             a páciensnézetre!

Új profil 
létrehozásalétrehozásalétrehozásalétrehozásalétrehozása

•  Családnév (kötelező)
•  Keresztnév (kötelező)
•  Azonosítószám (kötelező) orvos által adott, a beteg nem tudja

megváltoztatni.

2. Írja be a beteg információit:

1. Nyomja meg         új páciens profil létrehozásához!
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Páciensprofil kezelése
4. Írja be a beteg személyes adatait!

•  Testsúly – gépelje be a beteg testsúlyát (kilogramm vagy font)!
•  Magasság – gépelje be a beteg magasságát (centiméter vagy hüvelyk)!
•  Nem – nyomja meg a beteg nemének legördülő ablakból történő

kiválasztásához!

5. Írja be a páciens egészségére és kockázati tényezőire vonatkozó
információkat!

•  Dohányzó – nyomja meg a

az igen vagy nem lehetőségek
közötti választáshoz!

•  Cukorbeteg – 

az igen vagy nem lehetőségek

közötti

•  Kor – a születési dátum beírásával a kor automatikusan kiszámolásra
kerül.

•  Családtörténet – írja be a családdal kapcsolatos, a páciens egészségi
állapotára vonatkozó információkat!

•  Páciensjegyzetek – írja be a pácienssel kapcsolatos különféle

Válasszon ki egy profilt a páciensprofil listából és kattintson

a páciens nyilvántartásának készülékről történő törléséhez.

Páciensprofil kereshető úgy, hogy beírjuk
a páciens nevét a keresés mezőbe. Szabó

Írja be a páciens nevét a keresés mezőbe.
A program kilistázza az azonos kezdőbetűvel rendelkező összes páciens nevét.

profil
törlése

keresés

3. Írja be a páciens elérhetőségeit és születési adatait.
•  Lakcím/Telefonszám/E-mail cím

beállításához, a legördülő lista segítségével!
•  Születési idő - nyomja meg a beteg születési hónap, nap és év

nyomja meg
választáshoz!

információkat!

Páciens-

Páciens-
9



Páciensprofil kezelése
Ha a készülék csatlakoztatva van egy számítógéphez, az azonosítószám
 gomb elérhetővé válik és engedélyezi új páciens azonosítójának átvitelét
vagy az azonosítószám készüléken történő megváltoztatását.

1.

2.

3.

4.

5.

Csatlakoztassa a készü-
léket a számítógéphez.
Amennyiben olyan be-
tegazonosító van a
készüléken, ami nincs a
program pácienslistáján,
akkor a következő figyel-
meztető üzenet jelenik
meg:

Kattintson a a ki-
választott páciensazono-
sító-szám elküldéséhez.

Ha egy másik betegazo-
nosító már a készüléken
van, önnek jóvá kell
hagynia az azonosító
cserét.

Kattintson az                gombra!

Amennyiben adatok
vannak a készüléken,
önnek engedélyezni kell
azok felülírását.

Kattintson            ; Az
azonosító megváltozik,
az adatok a készüléken
maradnak, összekapcsolva
az új betegazonosítóval.

Beteg-
azonosító
kezelése
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Páciensprofil-adatok elemzése
Kattintson az azonosító megváltoztatásához és a készüléken
lévő adatok törléséhez!

Ha egyszer egy páciensazonosító el lett küldve a készülékre, a páciens profilja
minden csatlakoztatáskor automatikusan megnyílik, ameddig az azonosító
változatlan marad.

Amennyiben a készülék csatlakoztatvaPáciens
adatainak
átvitele

van a számítógéphez, az azonosító
tárolva van rajta valamint a páciens-

gomb          aktiválódik és engedé-
lyezi a páciensprofil adatainak átvitelét.
A páciensinformáció-kijelző szintén átvált ugyanarra az azonosítóra.

lista is tartalmazza,az adatátvitel

Amennyiben az azonosító tárolva van a készüléken, de  nincs rajta
a pácienslistán, akkor a gomb nem használható           .

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez!

2. Kattintson          a páciens profil információinak elküldéséhez!

Egy képernyő tünik fel mutatva, hogy a beteg profilja átvitelre került.
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Páciensprofil-adatok elemzése
EveningMorning

Ez a rész leírja a páciens mérési adatainak grafikus elemzési folyamatát és
megmagyarázza hogyan kell a statisztikaablakot olvasni, értelmezni.
Kattintson a grafikusnézetre, hogy lássa a páciensprofil grafikus
nézetének kijelzését.

Pulzus értékekPulzus értékekPulzus értékekPulzus értékekPulzus értékekPulzus értékek

•  A páciens mérési adatai automatikusan a grafikonhoz hozzáadásra, a páciens-
profilra pedig mentésre kerülnek.

•  A pontok mutatják a napszakot amikor
az adat felvételre került. A pontok
bal oldalt a reggeli méréseket mutatják.
A pontok jobb oldalt az esti méréseket
mutatják.

•  A félkövér dátum számok a szombatot
és a vasárnapot mutatják.

•  A sárga rész mutatja a dátumot amikor az adatok átvitelre kerültek.

Adatok elemzése

Szisztolés/Diasztolés értékekSzisztolés/Diasztolés értékekSzisztolés/Diasztolés értékekSzisztolés/Diasztolés értékekSzisztolés/Diasztolés értékek

Statisztikák,
hozzászólások
vagy időszak

Kattintson a
statisztikák

megjelenítéséhez

Kattintson
hozzászólás

írásához

Kattintson hisztogram nézethez

Kattintson adatátvitelhez
12



Páciensprofil-adatok elemzése
13

Ez a két nyíl teszi lehetővé a beteg
adatainak időtartam szerinti
megjelenítését.

Grafikusablak 
irányítása

Adatmegjelenítés
kiválasztása

időszak szerint

Kattintson         és         a nézet fel- és legörgetéséhez. Kattintson         és         a
nézet jobbra és balra görgetéséhez. Másképpen, kattintson és húzza a        a
nézet változtatásához.
Kattintson              a nézet összehúzásához. Kattintson               a nézet
szétnyitásához.

1.  Kattintson a nyíllal       a "from" mellé
az induló dátum kiválasztásához.
A naptárnézet fog feltünni.

2.  Kattintson a kezdődátumra, ahonnan a
statisztikát figyelni szeretné.
Kattintson a        az előző hónapok
megtekintéséhez. Kattintson a
a következő hónapok megtekintéséhez.

3.  Kattintson a nyíllal        a "to" mellé és válassza ki a naptárnézetből
a befejező dátumot.
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Páciensprofil-adatok elemzése
Leolvasások
kiválasztása

•  View all readings: az összes mentett adat kijelzése az Analizátor
programban.

•  Only morning readings: az összes reggel gyűjtött adat kijelzése
•  Compare morning readings with the evening readings: a reggeli

leolvasások és az esti leolvasások grafikus összehasonlítása.

Reggeli mérések

Esti mérések

Kattintson és mozgassaKattintson és mozgassaKattintson és mozgassaKattintson és mozgassaKattintson és mozgassa
fel és le ezt a vonalatfel és le ezt a vonalatfel és le ezt a vonalatfel és le ezt a vonalatfel és le ezt a vonalat
14



Páciensprofil-adatok elemzése
Kattintson         a beteg adatainak megtekintéséhez hisztogram formában.

A hisztogramnézet százalékos formában mutatja meg a páciens által mért

értékek előfordulását. Állítsa be a kívánt napszakot (reggeli, esti vagy összes
mérés) a meghatározott időszakok megtekintéséhez és nézze meg a kiválaszott
időszak alatt mért értékek százalékos összefüggéseit.

Hisztogramnézet

Hisztogram
leírása
15



Páciensprofil-adatok elemzése
systolic diastolic pulse

Az alábbi példában a páciens leolvasásai a következőképpen
alakultak: szisztolés értékei 48%-ban 140, a diasztolés értékei
60%-ban 80, pulzus értékei pedig 65%-ban 80 voltak.

Kattintson           a páciens adatainak megtekintéséhez korrelációs grafikon formában.

A korrelációnézet lehetőséget nyújt a beteg adatainak négy tartománybeli
eloszlásának megtekintésére (diasztolé túl magas, szisztolé és diasztolé túl
 túl magas, szisztolé túl magas, normál). Állítsa be az időszakot (reggeli,

Korrelációs nézet

Korreláció
leírása

Példa:Példa:Példa:Példa:Példa:
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Páciensprofil-adatok elemzése
esti vagy összes mérés) a meghatározott időszakok megtekintéséhez és nézze
meg, hogy a mérések hogyan oszlanak el a négy tartományban.

Az előbbi példa szerint, ahol a páciens összes leolvasását láthatjuk
a legtöbb érték a normális tartományba esik. A diasztolés mérések mindig
normális értékeket mutatnak. Viszont a szisztolés nyomás általában magas
és néha mindkét, a szisztolés és a diasztolés érték is túl magas. A mérések
egy olyan sávban oszlanak el, mely a jobb felső sarok felé emelkedik.

BPA 3.1.X a statisztikai információkat táblázatos formában is mutatja. A program

ki tudja jelezni az összes információt, mint például dátum, idő, szisztolés nyomás,
diasztolés nyomás pulzus stb., meghatározott időszakra vonatkozólag, ami
tiszta áttekintést és könnyű kezelést tesz lehetővé.

Például:Például:Például:Például:Például:

Táblázatos nézet
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Páciensprofil-adatok elemzése
A hozzászólások lehetővé teszik tetszőleges speciális páciensinformációk
hozzáadását.

1.  Kattintson a hozzászólások gombra
és válasszon ki egy színt a

hozzászolások jelzései közül.
(Kattintson a képre a folyamat
mozgókép illusztrációjához.)

2.  Kattintson a hozzászólások gombra
fogja meg és húzza oda a

kívánt dátumhoz.

Egy sárga ovális forma kerüli körbe

a dátumot.

3.  Kattintson és húzza az ovális végét
ameddig a hozzászólás érvényes.

4.  Írjon hozzászólást a szövegdobozba.
A doboz körvonalának színe
megegyezik a 3. lépésben
létrehozott ovális színével.

Hozzászólások beállítása
18



Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
1.  Kattintson         a hozzászólás ablak megnyitásához.

2.  Kattintson egy hozzászólásra a dátum sávon a dátum és a hozzászólás
kapcsolatának megtekintéséhez.

1.  A kurzorral válassza ki a hozzászólást.

2.  Nyomja meg a          a hozzászólás törléséhez.

Hozzászolás megtekintése:Hozzászolás megtekintése:Hozzászolás megtekintése:Hozzászolás megtekintése:Hozzászolás megtekintése:

Hozzászólás törlése:Hozzászólás törlése:Hozzászólás törlése:Hozzászólás törlése:Hozzászólás törlése:
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Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
A statisztikanézet
lehetõvé teszi, hogy
a páciens adatait egy
pillanat alatt láthassa.

Nyomja meg          a 
statisztika nézet megte-
kintéséhez.

Lehetővé teszi, hogy a statisztika megjelenítéséhez kiválasszuk az időtartamot.

1.  Kattintson a "View all statistics" gombra, hogy lássa a betegrõl
gyûjtött összes adatot.

2.  Kattintson a "From" mellet lévõ        
a kezdõ dátum kiválasztásához.
A naptár nézet fog elõtûnni.

3.  Kattintson a dátumra, amirõl szeretné,
hogy a statisztika megtekintésének
kezdõpontja lenne.

Kattintson          az elõzõ hónap megtekintéséhez.

Kattintson          a következõ hónap megtekintéséhez.

4.  Kattintson a "to" melletti nyílra          és válassza ki a dátum nézetbõl
a befejezõ dátumot.

Statisztikák megjelenítéseStatisztikák megjelenítéseStatisztikák megjelenítéseStatisztikák megjelenítéseStatisztikák megjelenítése

StatisztikaStatisztikaStatisztikaStatisztikaStatisztika
idõtartamaidõtartamaidõtartamaidõtartamaidõtartama

StatisztikákStatisztikákStatisztikákStatisztikákStatisztikák

PáciensPáciensPáciensPáciensPáciens

IdõtartamIdõtartamIdõtartamIdõtartamIdõtartam
kiválasztásakiválasztásakiválasztásakiválasztásakiválasztása
statisztikákstatisztikákstatisztikákstatisztikákstatisztikák

megjelenítéséhezmegjelenítéséhezmegjelenítéséhezmegjelenítéséhezmegjelenítéséhez
20



Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
• Systolic 

• Diastolic 

• Pulse 

• MAP 

• PP 

Settings.

A statisztika nézet kijelzi a következõ információkat:

– a válaszott idõtartamon belül kijelzi az átlagosan mért,

valamint a legnagyobb és legkisebb szisztolés értékeket.

– a válaszott idõtartamon belül kijelzi az átlagosan mért,
valamint a legnagyobb és legkisebb diasztolés értékeket.

– a válaszott idõtartamon belül kijelzi az átlagosan mért,
valamint a legnagyobb és legkisebb pulzusszámokat.

– a válaszott idõtartamon belül kijelzi az átlagosan mért,
valamint a legnagyobb és legkisebb MAP értékeket.

– a válaszott idõtartamon belül kijelzi az átlagosan mért,

valamint a legnagyobb és legkisebb pulzusnyomást.

az MAP és a PP nem látható egy idõben.
Válasszon ki a beállításokon belül egyet

Statisztikai
adatok

megtekintése

Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:
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Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
őA program általános paramétereinek beállítására szolgálnak.

Kattintson a beállítási ablak megnyitásához

Képernyőbeállítások
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Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
• Date format 

• Time format

• Metric format

• Erase the measurements after reading

• Display Pulse Pressure

• Display MAP

       
( SYS-DIA=PP 150 - 80=70mmHg ).

dia + 1/3Ppulse
Ppulse=Psys – Pdia.

sys= 130, Pdia=80:
MAP = 80 + 1/3(130-80) = 96.7

A következõk leírják az egyes adatokat, amelyek tetszés szerint állíthatók.

 – Lehetõség van a megjelenített dátum formátumának

 – Lehetõség van a megjelenített óra formátumának
beállításához: 12 órás vagy 24 órás

 – Lehetõség van kiválasztani a mértékegységet:
kilogramm és centiméter (kg/cm) vagy font és hüvelyk (lb./in).

 – Kattintson erre a gombra,
hogy a program törölje a méréseket a készülékrõl azok leolvasása után.

– Kattintson erre a gombra, ha a pulzusnyomást
(PP) szeretné inkább a nézetben látni.statisztika

statisztika

Megjegyzés: A Blood Pressure Analyzer program két módon képes
mutatni az artériás nyomást:

Pulzusnyomás (PP) és az artériás középnyomás (MAP).
Néhány orvos a pulzusnyomással mások a MAP értékkel szeretnek dolgozni.
A pulzusnyomásl a szisztolés (SYS) és a diasztolés (DIA) értékek különbsége.

például:

– Kattintson erre a gombra, ha az artériás középnyomást
(MAP) szeretné inkább a nézetben látni.

Az MAP nem egyenlõ az átlagos szisztolés és diasztolés értékekkel.
A következõ képlettel számolható ki: P ahol,

Például: P

Általános
beállítások beállítására: nap.hónap.év, hónap.nap.év, év.hónap.nap
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Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
• SYS/DIA

Lehetősége van egy szisztolés és diasztolés normál értéket beállítani.

írjon be egy meghatározott
normál értéket a szisztolé és a
diasztolé mezõbe:

A dátum és idõ átvihetõ a számítógéprõl a készülékre. A program tájékoztat,

ha eltérés van a készüléken és a számítógépen beállított idõ között.

Kattintson                a készülék idejének a csatlakoztatott számítógéphez
történõ beállításához.

Lehetosége van biztonsági okokból a páciensfájlok kimentésére.

1.  Kattintson              a páciens adatainak kimentésére egy meghatározott helyre.

Kiválaszthatja a mentés helyét

2.  Válassza ki a könyvtárat ahová az adatfájlokat is ki szeretné menteni.

SYS/DIASYS/DIASYS/DIASYS/DIASYS/DIA
norma

beállítása
• WHO Standard (140/90) – Kattintson ide az Egészségügyi Világszervezet

normál értékének a használatához – 140 (szisztolés) és 90 (diasztolés)

Vérnyomásmérő
órájának

kimentése
Páciensfájlok

beállítása
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Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
3.  Kattintson              az adatok kiviteléhez.
Az exportált adatfájlok XML-ként lesznek
mentve és a betegazonosító szerint
lesznek elnevezve.

Lehetoség van a paciensfájlok hozzádására a program
adatbázisához.

1.  Kattintson             fájlok meghatározott helyrõl történõ hozzáadásához

2.  Keressen rá számítógépén a fájl helyére. Válassza ki a fájlt és

kattintson              . A páciens adatai bekerülnek a program adatbázisába

és a hozzá lesz adva a páciens listához.

hozzáadása
Páciensfájlok
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Program beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatásaProgram beállításainak megváltoztatása
.

Lehetõség van a kiválaszott
páciens adatainak exportálása
CSV (Comma Separated
Values) formátumban

A CSV fájlok megnyithatók
és feldolgozhatók az összes
statisztikai programmal.
Használja a következõ lépé-

seket a páciens adatainak CSV
formátumba exportálásához:

1.  Válassza ki a pácienst
a pácienslistáról.

2.  A CSV gomb aktiválódik a
beállítások alatt, amint ki-
válaszott egy beteget a
pácienslistáról. Kattintson
a gombra az exportálás
elindításához.

3.  Megválaszthat meghatá-
rozott nevet és helyet,
ahová a CSV fájlt menteni
szeretné a számítógépen.
Állítsa be a nevet és a
helyet és kattintson OK.

A CSV fájl létrejön, amire egy felugró ablak figyelmezteti is.
Ezután a merevlemezén megkeresheti és haználhatja a fájlt elemzésre.

Kiválaszott

exportálása
CSV-be

páciensprofil
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Gyakran ismételt kérdések/ BPA program
 

Az készülékem miért nem töltodik be, annak ellenére, hogy a szoftverben

megfelelõen létrehoztam egy profilt?

•  Gyõzõdjön meg róla, hogy az egység USB kábellel csatlakoztatva volt
a számítógéphez mielott telepítette volna a meghajtót.

Ha nem, törölje a szoftvert és ismételje meg a folyamatot helyesen.

•  Lehet, hogy számítógépének újraindításra van szüksége mielõtt a
változások érvénybe lépnének.

•  Ellenõrizze, hogy az egység csatlakoztatva van és próbálja meg a kábelt
bedugni egy másik USB-portba.

•  Gyõzõdjön meg róla, hogy a készülékbe az elemek megfelelõen lettek-e
betéve vagy csatlakoztassa egy AC adapterhez és azt dugja be a konnektorba.

Csatlakoztathatom a vérnyomásmérõ egységet egy USB elosztóba?

Azt tanácsoljuk csak aktív USB elosztót használjon. A csatlakozás hibás
lehet passzív USB elosztó esetén az instabil energiaellátottság miatt.

Más készülékek zavarhatják a letöltést a vérnyomásmérõmrõl?

Néha más készülékek elfoglalják a virtual-com portot amit a mi
készülékünk is használ, így nem fogja felismerni a használt portot és
nem fog tudni kommunikálni sem. Kérjük NE csatlakoztasson másik készüléket
amíg a vérnyomásmérõ készüléke csatlakoztatva van a számítógéphez.

Egyszer már telepítettem az egységet, de most nem tölti be.

Próbálja manuálisan újratelepíteni az illesztõprogramokat. Futtassa a 
HidComInst.exe fájlt az USB Driver mappából. Gyõzõdjön meg róla, hogy
a helyes beteget kiválaszotta mielõtt megkísérli letölteni a méréseit.

Gyakran ismételt kérdések

Elsõ részElsõ részElsõ részElsõ részElsõ rész

Kérdés 1Kérdés 1Kérdés 1Kérdés 1Kérdés 1

Telepítés, illesztőprogramok és letöltés

Kérdés 2Kérdés 2Kérdés 2Kérdés 2Kérdés 2

Kérdés 3Kérdés 3Kérdés 3Kérdés 3Kérdés 3

Kérdés 4Kérdés 4Kérdés 4Kérdés 4Kérdés 4
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Gyakran ismételt kérdések/ BPA program
Betöltöttem a készülékemet, de az adatok megmaradtak a memóriában.

A szoftver beállításoknál változtathatja meg ezt az állapotot. Kattintson
a képernyõ alján a beállítások gombra. A Beállítások párbeszédablakon
belül, válassza ki az "Erase the measurements after downloading" sort. 
Ha a kör be van jelölve, a késobbiekben az adatok el lesznek távolítva a
vérnyomásméro készülékből. Az adatok törölhetők magával a készülékkel

A Memória gombot kell 7 másodpercig lenyomva tartani, amíg a Clr
felirat fel nem tünik a kijelzőn.

Kérdés 5Kérdés 5Kérdés 5Kérdés 5Kérdés 5
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Gyakran ismételt kérdések/ BPA program
Három vonal van a vérnyomásmérőm kijelzőjén és nem méri a vérnyomásomat.

A három szaggatott vonal a vérnyomásmérőjének kijelzőjén azt jelzi,
hogy a készüléke USB kábellel csatlakoztatva van a számítógéphez.
A vérnyomásmérő funkció ilyenkor nem muködik. Mérések végzé-
séhez kérjük csatlakoztassa le a készülékét a számítógéprõl, ezután
használja azt a kezelési kézikönyv útmutatása szerint. A mérések tárolva
lesznek a  memóriábann, és egy későbbi időpontban áttölthetők.

Honnan tudjam, ha végeztem a szoftver telepítésével?

A szoftver telepítése akkor teljes, ha az illesztőprogram telepítve van. 
Ezt az eszközkezelő alkalmazásban lehet ellenőrizni (Vezérlőpultban 
található), úgy hogy a vérnyomásmérő legyen csatlakozva a számítógéphez. 
Itt keresse meg a portok (COM és LTP) elemet a listában, és bontsa ki a 
részleteket. (dupla kattintással vagy a felirat mellett bal oldalon található 
ikonnal). Keresse meg itt a részletek között azt az elemet, mely tartalmazza 
a Cypress kifejezést. Ha a lista tartalmazza ezt, akkor a szoftver telepítése 
befejeződött.

Kérdés 6Kérdés 6Kérdés 6Kérdés 6Kérdés 6

Kérdés 7Kérdés 7Kérdés 7Kérdés 7Kérdés 7
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Gyakran ismételt kérdések/ BPA program
 

Ki tudom nyomtatni a szoftver memóriáján szeplõ összes adatot?

Igen. Kattintson a képernyő alján lévő Print gombra. A legördülő menüből
válassza ki a nyomtatni kívánt oldal típusát, ezután kattintson
a nyomtatás gombra.

Ki kell nyomtatnom az összes adatot vagy választhatok biznyos napok illetve
napszakok között?

Ebben az esetben nincs lehetõség megadni, hogy a reggeli vagy  az esti
mért értékeket mutassa kizárólag.

Második részMásodik részMásodik részMásodik részMásodik rész

Kérdés 1Kérdés 1Kérdés 1Kérdés 1Kérdés 1

Kérdés 2Kérdés 2Kérdés 2Kérdés 2Kérdés 2

Szoftverkezelés
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Gyakran ismételt kérdések/ BPA program
A grafikonnézet fül a képernyő jobb felső sarkában van. Válassza ezt 
a nézetet! Ekkor a dátum ettől-eddig tartományba állítható a From és a
To határokkal. Utána menjen vissza a nyomtatáshoz!

Hány pácienst tudok felvinni a rendszerbe?

Nincsen limitálva hogy hány páciensprofil hozható létre a programban.

Ahogy ez a számítógépeknél normálisan történni szokott, egy nagyobb
adatbázis esetleg lassíthat a rendszeren.

Miért vannak sárga vonalak a grafikonomon és a táblázatomon, valamint
egyik miért sötétebb, mint a másik?

Minden alkalommal, mikor a szoftver letöltésre kerül a program a
a dátumon jelzi ezt azzal, hogy világossárgává alakul. Mindennapos

letöltsénél a szoftver sötétsárgára színezi a váltakozó dátumokat
a különböző napokat.megkülönböztetve egymástól

Az adatok kinyomtatásakor a sötétsárga kiemelések esetleg nehezzé
tehetik az áttekintést. Ez elkerülhető, ha nem minden nap töltjük le
az adatokat. Az ön vérnyomásmérője rendelkezik elegendő memóriával
ahhoz, hogy csak heti egyszeri vagy kétszeri adatmentésre van szüksége.

Vannak különleges fájlok, amelyek szükségesek a program futtatásához?

A mi programunk müködéséhez a Microsoft.NET keretrendszere
szükséges. A program nem fog futni, ha MSCOREE.DLL nincs telpítve.

Van bármi különleges hardverkövetelménye a BPA programnak?

Nincsen semmilyen speciális hardverkövetelmény, csak egy USB port.

Hogyan készíthetek az adatokról biztonsági másolatot?

A beállításokon belül az exportés és az import funkció használatával.
Exportálhatja az összes páciensprofilt valamelyik meghajtójára.
Mindegyik páciensnek lesz egy XML fájlja. Probléma esetén a fájlok
onnan visszavihetők a BPA szoftverre.

Kérdés 3Kérdés 3Kérdés 3Kérdés 3Kérdés 3

Kérdés 4Kérdés 4Kérdés 4Kérdés 4Kérdés 4

Kérdés 5Kérdés 5Kérdés 5Kérdés 5Kérdés 5

Kérdés 6Kérdés 6Kérdés 6Kérdés 6Kérdés 6

Kérdés 7Kérdés 7Kérdés 7Kérdés 7Kérdés 7
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Gyakran ismételt kérdések/ BPA program
Az adataimat véletlen rossz profilra mentettem rá. Van bármi amivel helyre
 tudom hozni ezt a problémát?

Az adatok letöltése előtt mindig győződjön meg róla, hogy a megfelelő
páciens van kiválasztva. Ha az "Erase measurements after downloading"
beállítás az aktuális, akkor letöltés után az adatok a vérnyomásmérő

az adatok a készülék memóriájában maradnak és újra letölthetők a
megfelelő pácienshez.

Két adatpontot látok egymásra helyezve a grafikonomon.

Két ugyanazon adat letöltése okozza ezt. Kérjük menjen a
beállításokhoz és válassza ki az "erase measurements after download"

opciót. Egy másik lehetőségként tisztítsa meg a készülékét manuálisan
minden letöltés után úgy, hogy a memóriagombot nyomva tartja a Clr
felirat feltünéséig.

Hogyan tudom újratelepíteni a szoftvert anélkül, hogy az adataim amiket

már átküldtem elvesznének?

Exportálja az adatait előszőr XML fájlként. Később, az újratelepítés
után ezeket az XML fájlokat visszatöltheti a szoftverre.

Hogyan hat az én Microsoft.NET biztonsági szintem a BPA szoftverre?
Milyen hatással vannak rá a különbözõ Szerviz csomagok (1 és 2)?

Az alapértelmezett biztonsági szint a számítógépeken teljesen
megbízhatóak. Ha egy alacsonyabb megbízhatósági szintre vált,
az megakadályozhatja a BPA program mûködését XP környezetben.

Kérdés 8Kérdés 8Kérdés 8Kérdés 8Kérdés 8

Kérdés 9Kérdés 9Kérdés 9Kérdés 9Kérdés 9

Kérdés 10Kérdés 10Kérdés 10Kérdés 10Kérdés 10

Kérdés 11Kérdés 11Kérdés 11Kérdés 11Kérdés 11

készülékről törölve lesznek. Ha ez az opció nincs kiválasztva, akkor
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