
 

Instrukcja wykonywania pomiarów 
1. Wstęp 
Po zalogowaniu do profilu. Wybierz kafelek PACJENCI lub WYSZUKAJ 
PACJENTA. 

 

Wybierz pacjenta z listy, któremu chcesz wykonać pomiary. 

 

Na karcie pacjenta wybierz LISTA WIZYT, a następnie OTWÓRZ NOWĄ WIZYTĘ. 



 

 

Pod przyciskiem POBIERZ INSTUKCJĘ, możesz pobrać 2 instrukcję: 

- parowanie urządzeń w systemie (pierwszy krok) 

- wykonywanie pomiarów (drugi krok) 

 

 

Po połączeniu urządzeń w systemie (pierwszy krok), możesz przejść do 
wykonywania pomiarów. 

 

  



 

2. Wykonywanie pomiaru 
W zależności od rodzaju pomiaru, kliknij na WYKONAJ POMIAR przy Glukozie, 
Ciśnieniu krwi bądź Wadze. 

 

Wykonanie pomiaru: Analizatorem składu ciała WA-200 BT 
Przed wykonaniem pomiaru, pacjent powinien mieć uzupełniony w rubryce 
wzrost. 

Włącz urządzenie i wybierz POŁĄCZ w celu nawiązania połączenia z 
urządzeniem. 

 

 

  



 

Po połączeniu możesz wybrać: 

• ROZPOCZNIJ POMIAR, w celu dokonania pomiaru masy ciała 
• ROZPOCZNIJ PEŁNĄ ANALIZĘ, w celu wykonania pełnej analizy składu 

ciała (użytkownik powinien mieć bose stopy) 

 

Po kliknięciu ROZPOCZNIJ POMIAR, automatycznie dokonywany zostanie 
pomiar masy ciała. Po wykonaniu pomiaru i kliknięciu OK, pomiary zostaną 
zapisane do wizyty. 

 

 

Po kliknięciu ROZPOCZNIJ PEŁNĄ ANALIZĘ, w pierwszej kolejności wykonywany 
jest pomiar masy ciała, następnie obliczana jest reszta parametrów (tkanka 
tłuszczowa, tkanka mięśniowa, masa kostna, zawartość wody, BMI). Po 
kliknięciu OK, pomiary zostaną zapisane do wizyty, a pełna analiza składu 
ciała, będzie widoczna na karcie pacjenta (po zamknięciu wizyty). 



 

 

Po kliknięciu ROZŁĄCZ/PRZERWIJ zostanie przerwane połączenie bluetooth z 
urządzeniem.  

Wykonanie pomiaru: glukometrem ABARA SMART BT, ABRA PRO, 
DIAGNOSTIC GOLD CARE  
Włącz urządzenie i Wybierz POŁĄCZ w celu nawiązania połączenia z 
urządzeniem. 

 

Po połączeniu, nałóż kroplę krwi na pasek testowy Abra (glukometr ABRA 
SMART BT, ABRA PRO) lub Diagostic GOLD STRIP (Diagnostic GOLD CARE). 



 

 

Po wykonaniu pomiaru, ustaw znacznik posiłku (naczczo, przed posiłkiem, po 
posiłku i nieoznakowany) – opcja dostępna w  przypadku glukometrów 
mających możliwość ustawienia znacznika po wykonaniu pomiaru. 

 

Wyświetlony zostanie wynik pomiaru. Po kliknięciu OK, pomiar zostanie 
zapisany do wizyty, a po jej zamknięciu będzie widoczny na karcie pacjenta. 

Po kliknięciu ROZŁĄCZ/PRZERWIJ zostanie przerwane połączenie bluetooth z 
urządzeniem.  

 



 

Wykonanie pomiaru: ciśnieniomierzem CARDIC- 100 BT 
Włącz urządzenie i wybierz POŁĄCZ w celu nawiązania połączenia z 
urządzeniem. 

 

Po połączeniu, kliknij ROZPOCZNIJ POMIAR w celu wykonania badania.  

 

Rozpocznie się wykonywanie pomiaru. 



 

 

Po zakończeniu pomiaru, wyświetlony zostanie wynik. Po kliknięciu OK, 
pomiar zostanie zapisany do wizyty, a po jej zamknięciu będzie widoczny na 
karcie pacjenta. 

 

Po kliknięciu ROZŁĄCZ/PRZERWIJ zostanie przerwane połączenie bluetooth z 
urządzeniem.  

Pomiary z otwartej wizyty zostaną zapisane do karty pacjenta po jej 
zamknięciu. 

Możesz wykonać pomiar ponownie w otwartej wizycie. Do wizyty będzie 
zapisywany ostatnio wykonany wynik. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: istelcare@diagnosis.pl lub 
885 961 858 (pon-pt w godz. 8.00-16.00) 
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