
Ghid rapid

mTABLET MESI

CE CONȚINE CUTIA?

Înainte de prima utilizare a dispozitivului, citiți cu atenție manualul utilizatorului și 
urmați recomandările de aici: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

Sistem wireless cu tabletă de uz medical

Model

MTABMD

Unitate de tabletă de uz medical

Model

mTABDSMDW

Stație de andocare pentru mTABLET MESI cu punct de acces.

 Cablu coaxial pentru internet, 2 m

Sursă de alimentare c.a./c.c. Pentru 
MTABDSW.



PRIMA UTILIZARE

Conectați stația de încărcare 
la rețeaua de curent și la 
rețeaua locală de internet, 
folosind cablul de internet și 
adaptorul de curent incluse în 
ambalaj.

1. Conectarea stației de andocare

2. Configurarea mTABLET MESI

Înainte de prima utilizare, 
plasați mTABLET MESI în 
stația de încărcare pentru o 
încărcare completă.

După ce mTABLET MESI 
s-a încărcat, apăsați pe 
butonul PORNIT/OPRIT din 
partea dreaptă a tabletei, 
pentru a porni dispozitivul. 

3. Prima inițializare

Deoarece meniul mTABLET MESI este 
disponibil în mai multe limbi, selectați din 
meniul derulant vertical limba pe care 
vreți să o folosiți. Această setare poate fi 
modificată ulterior din setările utilizatorului.

Stația de încărcare a mTABLET MESI este 
prevăzută cu un punct de acces Wi-Fi 
încorporat, la care mTABLET MESI se va 
conecta automat la prima utilizare. 

Dacă vreți să folosiți altă rețea wireless, 
selectați-o din listă și introduceți informațiile 
de securitate.

Conexiunea Wi-Fi nu este necesară pentru 
funcțiile esențiale ale mTABLET MESI, 
dar este necesară pentru sincronizarea 
măsurătorilor cu aplicația web mRECORDS 
MESI.
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Deschideți Profilul utilizatorului > 
Setări > Module > +Adăugare modul

1

2

Înainte de a putea fi efectuate înregistrări, trebuie să fie asociat modulul corespunzător cu mTABLET 
MESI. Luați mTABLET MESI și deschideți fila utilizatorului.
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ASOCIEREA MODULULUI DE DIAGNOSTIC

Pasul 1

Apăsați butonul 
de deasupra 
modulului 
corespunzător.

Pasul 2

Atunci când mTABLET MESI stabilește 
conexiunea cu modulul, indicatorul luminos 
de deasupra modulului se va modifica. 
Confirmați procesul de asociere, apăsând 
din nou pe butonul de deasupra modulului. 

Pasul 3

Ecranul final indică stabilirea cu succes a 
conexiunii dintre mTABLET MESI și modulul 
wireless. Aveți acces la toate informațiile 
tehnice despre modulele conectate din 
Profilul utilizatorului > Setări > Module.

Pasul 4
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AVERTISMENTE

Utilizatorii mTABLET MESI trebuie să fie instruiți în mod adecvat pentru a utiliza dispozitivul.  Înainte de 

prima utilizare a dispozitivului, utilizatorii trebuie să citească cu atenție, în întregime, instrucțiunile de 

utilizare și să respecte instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor conectate.

Utilizați numai accesoriile și alte piese recomandate sau furnizate de MESI. Utilizarea altor piese 

decât a celor recomandate sau furnizate poate cauza rănirea, informații incorecte și/sau deteriorarea 

unității.

Nu utilizați această unitate în zone în care există pericol de explozie sau în prezența gazelor 

inflamabile, cum sunt cele pentru anestezie gazoasă.

Sursa de alimentare c.a./c.c. trebuie să fie conectată la o priză ușor accesibilă (sursa de alimentare 

c.a./c.c. servește și drept izolație galvanică). Pentru a preveni electrocutarea, nu dezasamblați 

unitatea. În interiorul acesteia nu există piese pe care le puteți depana. Pentru operațiuni de service, 

apelați numai la personal calificat.

Pentru a curăța dispozitivul, folosiți numai substanțe de curățare neagresive. Dispozitivul poate fi șters 

cu o cârpă umedă.

Protejați dispozitivul de umezeală, de lichide și de temperaturi extrem de mari/mici. De asemenea, 

protejați dispozitivul de suprasolicitare mecanică și nu îl expuneți la lumină solară directă, deoarece 

acest lucru poate cauza funcționarea incorectă a dispozitivului.

Nu efectuați niciodată niciun fel de reparații dvs. personal. Nu deschideți dispozitivul. Dispozitivul nu 

conține nicio piesă care poate fi înlocuită de utilizator. Nu modificați și nu adaptați dispozitivul. Dacă 

survine un defect, consultați-vă cu reprezentanța sau distribuitorul.

INFORMAȚII DESPRE DISTRIBUITOR

INFORMAȚIILE DE CONTACT ALE MESI

Adresa  MESI, development of medical devices, Ltd.
  Letališka cesta 3C
  SI-1000 Ljubljana
  Slovenia, Uniunea Europeană

Telefon  +386 (0)1 620 34 87
E-mail  info@mesimedical.com
Website  www.mesimedical.com
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CONTURILE UTILIZATORILOR

Fiecare utilizator care 
accesează mTABLET 
MESI trebuie să-și 
înregistreze un cont, 
ceea ce îi va permite 
accesul la date, în 
condiții de siguranță, 
pe alte dispozitive 
(computer personal, 
tabletă sau telefon, 
dacă este necesar).

Fiecare medic poate fi deținătorul unui 
singur grup de lucru, dar poate fi invitat 
să facă parte din mai multe grupuri de 
lucru. În același timp, medicul poate 
adăuga mai mulți asistenți medicali sau 
medici în grupul său de lucru. Pe de 
altă parte, asistenții medicali pot face 
parte din mai multe grupuri de lucru, dar 
nu pot să creeze grupuri și să adauge 
membri în grup.  Acest sistem permite 
o mai bună monitorizare a accesului la 
datele pacienților.

1. Înregistrați-vă contul de utilizator

2. Grupuri de lucru



mRECORDS MESI 

Aplicația mRECORDS MESI poate fi accesată cu aceleași date de autentificare 
ale utilizatorului ca mTABLET MESI la https://mrecords.mesimedical.com. 
Deoarece mRECORDS este o aplicație web, aveți accesul asigurat de oriunde, 
în orice moment. Toate măsurătorile și datele pacienților sunt sincronizate 
între mTABLET MESI și mRECORDS MESI, oferind astfel accesul instantaneu al 
medicului specialist la măsurătorile înregistrate.

Pentru mai multe informații și tutoriale, vă rugăm să vă autentificați sau să vă 
înregistrați contul pe 
https://mrecords.mesimedical.com.


