
Snabbguide

MESI mTABLET

VAD FINNS I LÅDAN?

Innan enheten tas i bruk för första gången, läs noga igenom bruksanvisningen och följ 
rekommendationerna här: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

Trådlöst medicintekniskt Tablet-system

Modell

MTABMD

Medicinskteknisk tablet-enhet

Modell

mTABDSMDW

MESI mTABLET dockningsstation med åtkomstpunkt.

 Skyddad ethernet-kabel - 2m

AC/DC strömförsörjning för 
MTABDSW.



FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Anslut din laddningsstation 
till elnätet och till det lokala 
nätverket med nätverkskabeln 
och elkabeln som ingår. 

1. Anslut dockning

2. MESI mTABLET inställning

Ladda MESI mTABLET helt 
innan första användning 
genom att sätta in den i 
laddaren.

När MESI mTABLET är 
helt laddad, tryck på ON/
OFF-knappen på höger 
sida av tablet för att slå på 
enheten.

3. Första start

Eftersom MESI mTABLET erbjuder flera 
språk, välj önskat språk i rullgardinsmenyn. 
Den här inställningen kan ändras senare i 
användarinställningar.

Laddaren till MESI mTABLET kommer med 
inbyggd Wi-Fi-anslutning  som MESI 
mTABLET ansluter till automatiskt vid första 
användningen. 

Om ett annat trådlöst nätverk önskas, välj 
från listan och ange säkerhetsinformation.

Wi-Fi krävs inte för de väsentliga 
funktionerna på MESI mTABLET, men det är 
nödvändigt att mätningar synkroniseras med 
MESI mRECORDS webbapplikation.
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Gå till Användarprofil > Inställningar > 
Moduler > +Lägg till modul

1

2

Innan några inspelningar kan göras, måste lämplig modul paras med din MESI mTABLET. Ta MESI 
mTABLET och öppna användarfliken.

Profile

Circles

General

Modules

Sound

Messages Settings
Archive

Janez Novak, dr. med.
Janez Novak working group

DOCTOR

Connectivity

Messages Settings
Archive

Janez Novak, dr. med.
Janez Novak working group

DOCTOR

Connected modules

WECG12
ME02V03-0515000004
22.07.2015    12:05

WCUFFM
ME02V03-0515000004
22.07.2015    12:05

WCUFFM
ME02V03-0515000004
22.07.2015    12:05

+ Add Modul
e

PARNING AV DIAGNOSTISK MODUL

Steg 1

Tryck på 
knappen längst 
upp på lämplig 
modul.

Steg 2

När MESI mTABLET upprättat en anslutning 
med modulen, ändras ljuset längst upp 
på modulen. Bekräfta parningsprocessen 
genom att trycka på knappen längst upp på 
modulen igen.

Steg 3

Slutskärmen anger en lyckad anslutning 
mellan MESI mTABLET och den trådlösa 
modulen. Du har tillgång till all teknisk 
information om modulerna iAnvändarprofil 
> Inställningar > Moduler.

Steg 4

MTABSYSW - 3/4



VARNINGAR

Användare av MESI mTABLET måste ha rätt utbildning för att använda enheten. Innan 

första användning, måste användare noggrant läsa igenom hela bruksanvisningen och följa 

användarinstruktionerna för den anslutna utrustningen.

Använd bara tillbehör och andra delar rekommenderade eller levererade av MESI. Användning av 

andra än rekommenderade eller levererade delar kan resultera i skada, felaktig information och/eller 

skada på enheten.

Använd inte den här enheten i områden där det finns en explosionsrisk eller brandfarliga gaser såsom 

narkosmedel.

AC/DC-strömkabeln måste anslutas till en lättåtkomlig kontakt (AC/DC-strömkabeln fungerar även 

som galvanisk isolering). För att undvika elchock, montera inte isär enheten. Den innehåller inga 

reparerbara delar. Hänvisa service endast till kvalificerad personal.

Använd bara milda rengöringsmedel för att rengöra enheten. Enheten kan torkas av med en fuktig 

trasa.

Skydda enheten från fukt och vätskor och extremt höga/låga temperaturer. Skydda även enheten 

från mekanisk stress och utsätt den inte för direkt solljus, eftersom detta kan medföra att enheten inte 

fungerar ordentligt.

Utför aldrig reparationer av något slag själv. Öppna inte enheten. Enheten innehåller inga delar som 

kan bytas ut av användaren. Ändra inte eller anpassa enheten. Om ett fel uppstår, rådgör med din 

återförsäljare eller distributör.

DISTRIBUTÖRSINFORMATION

MESI KONTAKTINFORMATION

Adress  MESI, development of medical devices, Ltd.
  Letališka cesta 3C
  SI-1000 Ljubljana
  Slovenien, Europeiska Unionen

Telefon  +386 (0)1 620 34 87
E-post  info@mesimedical.com
Webbsajt  www.mesimedical.com
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ANVÄNDARKONTON

Varje användare 
med tillträde till MESI 
mTABLET måste 
registrera ett konto, 
som även ger dem 
möjlighet att komma åt 
data säkert på andra 
enheter (dator, tablet 
eller telefon vid behov).

Varje läkare kan vara ägare till endast 
en arbetsgrupp men kan bjudas in 
till flera arbetsgrupper. Samtidigt, kan 
läkaren lägga till flera sjuksköterskor 
eller läkare i sin arbetsgrupp. 
Sjuksköterskor, kan å andra sidan, 
vara en del av många arbetsgrupper, 
men de kan inte skapa en eller lägga 
till personer till den. Det här systemet 
möjliggör en bättre översikt av åtkomst 
av patientdata.

1. Registrera ditt användarkonto

2. Arbetsgrupper



MESI_MRECORDS

MESI mRECORDS är tillgängligt med samma användarinloggning som för MESI 
mTABLET på https://mrecords.mesimedical.com. Eftersom mRECORDS är en 
webbapp ger det dig möjlighet till åtkomst var som helst ifrån och när som helst. 
Alla mätningar och all patientdata synkroniseras mellan MESI mTABLET och MESI 
mRECORDS, och ger därmed den medicinska experten åtkomst till registrerad data 
omedelbart.

För ytterligare information, logga in eller registrera ditt konto på 
https://mrecords.mesimedical.com.


