
Rychlý prùvodce pøevodem výsledkù do ScanPointu

Poznámka: Skener BVI 6400 pojme výsledky nejménì deseti vyšetøení nebo maximálnì
17 nahraných záznamù, podle délky jednotlivých zpráv. (Maximální délka zprávy 
je 8 vteøin)

Vložte skener do komunikaèního stojanu

Zadejte heslo a jméno 
do ScanPointu

Poté co vyplníte políèka s pøihlašovacím 
jménem a heslem, kliknìte na tlaèítko Sign in.

Komunikaèní stojan

Pøihlašovací 
jméno

Heslo

Sign in

Mobile BladderScan

Zvolte "View Exam Results" 
> "New Exams" v menu

Zobrazí se seznam nových vyšetøení

Nová vyšetøení

Vyšetøení  si  prohlédnete 
kliknutím na "Enter Details"

Vyberte vyšetøení jehož detaily chcete zobrazit 
a kliknìte na "Enter Details"

Zobrazit detaily
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V nabídce zvolte položku 
"Mobile BladderScan"



Rychlý prùvodce pøevodem výsledkù do ScanPointu

6 Kliknìte na tlaèítko "Listen..."

Pro poslech nahrávek uložených u vyšetøení 
kliknìte na tlaèítko "Listen.."

Poslech

Pro uložení vyšetøení pokraèujte body 7A & 7B.
Pokud chcete odstranit vyšetøení nebo opustit nabídku pokraèujte na bod 8.

Zadejte informace o pacientovi

Do urèených polí zadejte informace 
o pacientovi. Všechna pole oznaèená 
hvìzdièkou musí být vyplnìna. 

(Do pole Pacients ID pište pouze èíslice
nebo písmena. V pøípadì, že obsahuje 
jiné znaky nelze vyšetøení uložit)  Informace o pacientovi

Uložení informací o pacientovi

- Kliknìte na tlaèítko "Save and view results" pro uložení 
a prohlédnutí informací o pacientovi, mìøení a ultrazvukových 
obrázkù.

- Kliknìte na tlaèítko "Save a return to list" pro uložení informací
o pacientovi, bez prohlédnutí mìøení a ultrazvukových obrázkù 

Uložit a prohlédnout 
výsledky vyšetøení

Uložit výsledky a návrat 
do seznamu

Odstranit  vyšetøení 
nebo opuštìní nabídky

- Kliknìte na tlaèítko "Discard this exam" pro odstranìní vyšetøení. 
Vyšetøení bude nezvratnì ztraceno.

- Kliknìte na tlaèítko "Cencel" pro návrat na obrazovku s nabídkou 
"New Exam Results". Toto vyšetøení bude ve ScanPointu dostupné, 
dokud nebude uloženo nebo odstranìno.

Odstranit vyšetøení

Storno
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Pro získání dalších informací kontaktujte obchodního zástupce: Dana Fialová, fialova@medial.cz, 602 170 084
nebo servisní oddìlení: Jan Šantora, santora@medial.cz, 602 291 136.  


