Pikaopas
MESI mTABLET
Langaton lääkinnällinen tablettijärjestelmä

MITÄ PAKKAUS SISÄLTÄÄ?
Lääkinnällisen tason tablettiyksikkö

Suojattu ethernet-kaapeli - 2 m

Malli
MTABMD

AC/DC-verkkolaite MTABDSWlaitteelle.

MESI mTABLET -telakointi- ja tukiasema.
Malli
mTABDSMDW

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
noudata seuraavia suosituksia: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.
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ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
1. Kytkentä telakointiasemaan

Kytke latausasema verkkovirtaan
ja lähiverkkoon toimituksen
mukana tulleella verkkokaapelilla
ja virta-adapterilla.

2. MESI mTABLET -laitteen käyttöönotto
Laita MESI mTABLET
-laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa
lataustelakkaan ja lataa
akku täyteen.
Kun MESI mTABLET -laite
on ladattu, kytke laite
päälle painamalla tabletin
oikealla puolella olevaa
ON/OFF -painiketta.

3. Ensimmäinen käynnistys

MESI mTABLET -laitetta voidaan käyttää
useilla eri kielillä. Valitse haluamasi kieli
pudotusvalikosta. Voit vaihtaa asetuksia
myöhemmin käyttäjäasetuksista.
MESI mTABLETin lataustelakassa on
sisäänrakennettu Wi-Fi-tukiasema, johon
MESI mTABLET ottaa automaattisesti yhteyttä
ensimmäisellä käyttökerralla.
Jos haluat mieluummin käyttää toista
langatonta verkkoyhteyttä, valitse se
luettelosta ja anna suojaustiedot.
Wi-Fi-yhteys ei ole välttämätön MESI
mTABLETin perustoimintojen kannalta, mutta
sitä tarvitaan mittausten synkronoimiseksi
MESI mRECORDS -verkkosovelluksiin.
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DIAGNOSTIIKKAMODUULIN LINKITYS
Ennen kuin yhtään tallennetta voidaan suorittaa, on asianmukainen moduuli linkitettävä MESI
mTABLET laitteeseesi. Ota MESI mTABLET ja avaa käyttäjävälilehti.

Vaihe 1
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Janez Novak, dr. med.
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Siirry kohtaan Käyttäjäprofiili >
Asetukset > Moduulit >
+Lisää moduuli
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Paina asianmukaisen
moduulin yläosassa
olevaa painiketta.
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Vaihe 2
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Vaihe 3
Kun MESI mTABLET muodostaa yhteyden
moduuliin, moduulin yläosassa oleva valo
vaihtuu. Vahvista linkitysprosessi painamalla
moduulin yläosassa olevaa painiketta
uudestaan.

Vaihe 4
Viimeinen ruutu näyttää, että yhteyden
muodostaminen MESI mTABLETin ja
langattoman moduulin välillä onnistui.
Pääset kaikkiin liitettyjä moduuleja koskeviin
teknisiin tietoihin kohdasta Käyttäjäprofiili >
Asetukset > Moduulit.
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VAROITUKSET
MESI mTABLET -laitteen käyttäjien on saatava asianmukainen koulutus laitteen käyttöön. Käyttäjien
on luettava laitteen käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja noudatettava
liitettävien laitteiden käyttöohjeita.
Käytä vain MESIn toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita tai osia. Muiden kuin suositeltujen tai
toimitettujen osien käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia, tietojen epätarkkuutta ja/tai vaurioita
yksikölle.
Älä käytä tätä yksikköä alueilla, joilla on olemassa räjähdysvaara tai joilla on syttyviä kaasuja, esim.
anesteettisia aineita.
AC/DC-verkkolaite on kytkettävä pistorasiaan, joka on helposti käytettävissä (AC/DC-verkkolaite myös
eristää galvaanisesti). Älä pura laitetta välttääksesi sähköiskuja. Laitteen sisällä ei ole huollettavia
osia. Anna huoltotyöt vain pätevän henkilöstön tehtäväksi.
Käytä laitteen puhdistukseen vain ei-syövyttäviä puhdistusaineita. Laite voidaan pyyhkiä kostealla
pyyhkeellä.
Suojaa laite kosteudelta, nesteiltä ja äärimmäisen korkeilta/matalilta lämpötiloilta. Suojaa laite myös
mekaaniselta rasitukselta äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle, sillä se saattaa johtaa laitteen
väärään toimintaan.
Älä koskaan suorita itse minkäänlaisia korjauksia. Älä avaa laitetta. Laitteessa ei ole osia, jotka
käyttäjä voisi itse vaihtaa. Älä muuta tai muokkaa laitetta. Jos vikoja ilmenee, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai jakelijaan.
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KÄYTTÄJÄTILIT
1. Rekisteröi käyttäjätilisi

Jokaisen MESI
mTABLETin käyttäjän on
rekisteröitävä tili, jonka
kautta tietoihin voidaan
päästä turvallisesti
myös muilla laitteilla
(henkilökohtaiselta
tietokoneelta, tabletilta
tai tarvittaessa
puhelimella).

2. Työryhmät

Jokaisella lääkärillä voi olla vain yksi
työryhmä, mutta se voidaan jakaa
useampiin työryhmiin. Samalla hän
voi lisätä useampia sairaanhoitajia
tai lääkäreitä omaan työryhmäänsä.
Sairaanhoitajat voivat kuitenkin olla
osa useampaa työryhmää, mutta he
eivät voi luoda työryhmää tai lisätä
siihen henkilöitä. Tämä järjestelyn
avulla saadaan parempi yleiskuva
potilastiedoista.

MESI mRECORDS
MESI mRECORDS -tietoihin pääsee samoilla käyttäjän sisäänkirjautumistiedoilla kuin MESI
mTABLET -tietoihin osoitteessa https://mrecords.mesimedical.com. Koska mRECORDS
on verkkosovellus, pääset sen tietoihin mistä ja milloin tahansa. Kaikki mittaustulokset ja
potilastiedot synkronoidaan MESI mTABLET -tietojen ja MESI mRECORDS -tietojen välillä, jolloin
hoitohenkilökunta pääsee välittömästi katsomaan tallennettuja tietoja.
Kirjaudu sisään katsoaksesi lisätietoja ja opetusohjelmia tai rekisteröi tilisi osoitteessa
https://mrecords.mesimedical.com.

