
Rychlý prùvodce pøevodem výsledkù do ScanPointu

Vložte skener do komunikaèního stojanu
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Komunikaèní stojan

Proveïte mìøení

Spus�te ScanPoint LC
Pro spuštìní 2x kliknìte na ikonu, 
která je umístìna na ploše

ScanPoint zobrazí nevyplnìný záznam o vyšetøení
a objeví se upozornìní:

      Zaøízení obsahuje nové mìøení 
      (Device is holding new scan)
      nebo
      Zaøízení je naplnìno mìøeními.
      (Device is holding complete scan)

Ukazatel stavu: Nevyjímejte skener z kom.
stojanu, pokud ukazatel svítí èervenì

Tlaèítkem "Submit" pøeveïte 
mìøení do poèítaèe

Dokud nebude ukonèen pøenos namìøených výsledkù do 
poèítaèe, NEVYJÍMEJTE skener z komunikaèního stojanu. 
Skener lze vyjmout až po rozsvícení zeleného ukazatele.

Zobrazení výsledkù vyšetøení 
na obrazovce
• Na displeji bude zobrazen výsledný obsahu 
   moèového mìchýøe v mililitrech.

• Šest B-mode obrázkù, zachycujících rùzné pohledy
   na moèový mìchýø.

6 Uložení výsledkù mìøení

a. Zadejte informace o pacientovi

    • Patient ID (zadejte nebo mùžete vybrat kliknutím na tlaèítko Search)
    • Examined by (jméno osoby, která provádìla vyšetøení)
    • Pacient's Last name and First name (pøíjmení a jméno pacienta)
    • Name of Physician (jméno lékaøe)    

    (Do pole Pacient ID zadávejte pouze èíslice nebo 
    písmena. V pøípadì, že do pole napíšete znaky 
    nebo symboly, nepùjde vyšetøení uložit !) 

b. Tlaèítkem "Save Exam" se otevøe dialogové okno "Uložit jako..."

    • Vyberte složku, kde chcete vyšetøení uložit
    • Jméno souboru, pod nímž bude vyšetøení uloženo 
      se automaticky objeví ve formátu: pacientova ID_datum_èas
    • Vyšetøení mùžete uložit pod tímto jménem nebo zadat jiné

c. Kliknìte na Uložit

7 Zobrazení uložených vyšetøení
a. Z menu na levé stranì okna ScanPointu LC vyberte 
    "Past Exams" (Uložená mìøení).

b. Pro zobrazení seznamu uložených mìøení udìlejte 
    následující:
    Zadejte Pacientovu ID (napište nebo vyberte po klepnutí
    na "Search"), kliknìte na "Go".
    NEBO, kliknìte na "Show All" pro zobrazení seznamu 
    všech uložených mìøení.

c. Zaškrtnìte jedno nebo více vyšetøení, které vás zajímá 
    a kliknìte na "Open Selected" (Otevøít zvolená).
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