
Stručný návod

Po výběru některé z 
těchto možností (a–d) 
se skener automaticky 
přesune na obrazovku
výběru umístění na 
těle (obrázek 8).

Vyberte jednu ze čtyř 
nabízených možností 
(obrázek 5).

1 SPUŠTĚNÍ 2 PROVOZNÍ REŽIM

Obrázek 8 – Obrazovka 
výběru umístění na těle

Obrázek 2 – Úvodní 
obrazovka

Obrázek 5 – Obrazovka 
provozního režimu

Obrázek 6 – Obrazovka 
skenování čárových 
kódů
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Stisknutím tlačítka Čárový 
kód spustíte úplné nahrávání 
dat. Tento režim použijte, 
pokud má pacient náramek s 
čárovým kódem a v síti WiFi 
máte nainstalovaný řídicí panel 
brány skeneru Provizio SEM.

Na obrazovce skenování 
čárových kódů stiskněte 
tlačítko Čárový kód 
(obrázek 6).

Pomocí zeleného světla 
namiřte čtečku čárových 
kódů na čárový kód 
pacienta (obrázek 7).

Jakmile skener čárový 
kód přečte, vydá 
krátký tón a přejde 
na obrazovku výběru 
umístění na těle. 
(obrázek 8).

Pokud se čárový kód 
nedaří naskenovat, 
můžete ID pacienta 
zadat ručně po stisknutí 
tlačítka Ruční ID 
pacienta (možnost c) v 
pravém dolním rohu.

Stisknutím tlačítka 
Ruční mapování spustíte 
režim ručního provozu. 
Tato možnost je vhodná v 
případě, že pacient nemá 
náramek s čárovým 
kódem nebo nemáte v 
síti WiFi nainstalovaný 
řídicí panel brány.

a

b

Po stisknutí tlačítka 
Ruční ID pacienta v 
pravém dolním rohu 
můžete ID pacienta 
zadat ručně pomocí 
klávesnice na displeji 
skeneru.

c

Skener Provizio® 
SEM se spouští 
vyjmutím z nabíjecí 

stanice nebo podržením 
tlačítka Akce, dokud 
se nerozsvítí displej a 
nezobrazí se úvodní 
obrazovka (obrázek 2). 
Během spouštění skeneru 
se nedotýkejte snímací 
hlavy (obrázek 1).

Ukazatel baterie

Čtečka čárového kódu 
pacienta 

Obrázek 1 – Skener Provizio® SEM v nabíjecí stanici
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Skener s jednorázovým 
senzorem

Po přibližně 4 sekundách se 
zobrazí obrazovka Instalace 
snímače (obrázek 3).

Obrázek 3 – Obrazovka 
instalace senzoru

Vyjměte jednorázový 
senzor pro skener Provizio 
SEM z obalu a nasaďte jej 
na snímací hlavu (obrázek 
4). Po správném nasazení 
snímače se ozve cvaknutí.
Poznámka – na každou 
relaci skenování pacienta 
použijte nový snímač.

Obrázek 4 – Instalace 
senzoru na skener 
Provizio SEM

Pokračujte stisknutím tlačítka 
Další obrazovka. Skener ověří, 
zda je senzor správně nasazen, 
a poté se zobrazí obrazovka 
Provozní režim (obrázek 5).

Obrázek 7 – Skenování 
čárového kódu 
pacienta

Stisknutím tlačítka 
Školení v levém dolním 
rohu spustíte zkušební 
režim pro zaškolování 
personálu.

d



Stručný návod

Jakmile proměříte všechny části 
těla a hodnoty delta budou přija-
telné (obrázek 9), stiskněte tlačítko 
Domů. Pokud používáte skener s 
jednorázovým senzorem, skener  

se vrátí na obrazovku instalace senzoru 
(obrázek 3).
Pokud používáte skener s pevně zabudo-
vanou hlavou, tlačítko Domů skener vrátí na 
obrazovku provozního režimu (obrázek 5).
Skener následně uloží všechny naměřené 
hodnoty, které budou až do nahrání na řídicí 
panel brány zašifrované.
Pokud používáte variantu s ručním nabíjením, 
hodnoty SEM se po ukončení relace skenování 
vymažou.

Odstraňte jednorázový senzor opatrným 
zatažením směrem od konektoru senzoru 
(obrázek 10).

4 RESETOVÁNÍ

Obrázek 9 – Obrazovka 
výběru umístění na těle (po 
dokončení skenování)

Obrázek 10 – Sejmutí 
senzoru ze skeneru 
Provizio SEM
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Skener se začne nabíjet, jakmile jej vložíte do 
nabíjecí stanice (obrázek 11). Kontrolka nabíjecí 
stanice začne blikat zeleně. Když je skener vložený 
do nabíjecí stanice, jeho dotyková obrazovka 
je deaktivovaná a na displeji se zobrazuje stav 
nahrávání dat a úroveň nabití baterie (obrázek 12).
Pokud svítí všech pět zelených pruhů, je skener 
plně nabitý.

Skener lze vypnout 
stisknutím a podržením 
tlačítka Akce.

7 NABÍJENÍ A VYPNUTÍ

Obrázek 12 – 
Obrazovka nabíjení

2

Stisknutím tlačítka 
Vybrat zvolte část těla, 
kterou chcete skenovat: 
kost křížová, levá pata 
nebo pravá pata.

3 SKENOVÁNÍ

Ze skenované oblasti odstraňte 
veškerou povrchovou vlhkost a hmotu.

a

Přitiskněte snímací hlavu na pokožku 
pacienta v oblasti, která má být 
skenována. Pozvolně zvyšujte tlak na 
skener, dokud se skenování nespustí.

b

Po úspěšném zaznamenání hodnoty 
skener modře zabliká a vydá krátký tón.

c

Oddalte senzor od pokožky. Když jsou 
kruhy relace pod umístěním na těle 
vyplněné, znamená to, že je měření 
dokončeno (obrázek 1).

d

Po zaznamenání 3 hodnot se u symbolu 
Δ zobrazí indikační hodnota.

f

Δ ≥ 0,6 může znamenat zvýšené 
riziko vzniku dekubitu. Tuto hodnotu 
interpretujte při vytváření klinického 
úsudku.

g

Opakováním výše uvedených kroků 
získáte úplný soubor skenovaných 
hodnot.

e

Čištění a dezinfekci 
skeneru Provizio SEM 
provádějte podle postupů 
čištění a dezinfekce
uvedených v uživatelské 
příručce dostupné na 
následující adrese:

Pokud používáte 
skener s jednorázovým 
senzorem, nasaďte před 
skenováním dalšího 
pacienta nový senzor.

https://sem-scanner.com/product/user-guides

5 ČIŠTĚNÍ

Pokud chcete naměřené hodnoty nahrát, vložte skener 
Provizio SEM do nabíjecí stanice (obrázek 11). Skener zahájí 
bezdrátovou komunikaci, připojí se k řídicímu panelu brány 
a nahraje na něj všechny uložené šifrované datové relace. 
Následně se nahraná data ze skeneru vymažou.

Obrázek 11 – Nabíjecí stanice 
skeneru Provizio SEM

6 NAHRÁVÁNÍ DAT

Stisknutím tlačítka 
Obrazovka výběru 
umístění na těle se na 
tuto obrazovku vraťte 
a zopakujte postup 
skenování u zbývajících 
částí těla.

h

Data lze z brány expor-
tovat prostřednictvím 
souboru CSV, což 
umožňuje podrobnou 
analýzu.
Pokud se během 
procesu nahrávání 
zobrazí X, vaše připojení 
k WIFI nebylo zahájeno. 
Vyjměte zařízení z 
nabíjecí stanice a znovu 
jej umístěte zpět. Pokud 
chyba přetrvává, kontak-
tujte tým IT


