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A3 Használati Utasítás 1.1 A kiértékelő program működése

1.1 A kiértékelő program működése

A program elsősorban hosszúidejű 2 vagy 3 csatornás EKG felvételek beolvasására, aritmia analízisére és az 
eredménykiértékelésére alkalmas. Az EKG adatok beolvasása történhet különféle Holter felvételező 
egységekből, illetve egyéb digitális adattárolókból. A beolvasott EKG adatok a kiértékelő program adattár 
könyvtárába kerülnek. Az adattár könyvtárból kiválasztott felvétel aritmia analízise után interaktív eszközök 
segítségével kiértékelhető a felvétel, majd a kiértékelés alapján összeállítható a nyomtatásra kerülő lelet.
 

 A kinyomtatott leletet minden esetben kardiológus szakorvosnak is ellenőrizni kell! 

A program indulásakor az 1.1/1.ábrán látható kép jelenik meg a monitoron.

1.1/1.ábra

A felső két sorban lévő parancs nyomógombokkal lehet a kiértékelő programot működtetni. A parancs 
nyomógomboknak öt csoportja van.

könyvtár:

analízis:

kiértékelés:

V01 1.1/ 1. lap
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lelet:

tudományos eszközök:

Minden nyomógombnak három állapota van:  inaktív     aktív     kiválasztott

A nyomógombok aktuális állapota a kiétékelő program futási fázisától függ. Ha az egérrel rámutatunk egy aktív 
nyomógombra, akkor egy keret jelenik meg a gomb körül. A bal egérgomb megnyomásával lehet a 
nyomógombot kiválasztani, azaz a parancsot kiadni

A fenti nyomógombok darabszáma és elrendezése változhat az aktuális konfiguráció függvényében. Az 
opcionális funkciókat nem tartalmazó rendszerekben ezen funkciókhoz tartozó nyomógombok nem jelennek 
meg.
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1.2 Az egér használata

Az egér használatával kapcsolatban most ismertetünk néhány dolgot, ami nagyon fontos és általános érvényű a 
kiértékelő program használata közben. 

Parancsot úgy lehet kiadni, hogy a bal egérgombbal kell a nyomógombra kattintani.

1.2/ 1.ábra

Amennyiben grafikus ablakon belül kattintunk a bal egérgombbal, akkor ez általában megfelel a “lássuk” 
parancsnak. 

Ha egy trend  bármely pontjára kattintunk akkor a kijelölt időpont környezetének 10 perces full-disclosure 
megjelenítése következik(1.2/ 1.ábra). Ha a full-disclosure EKG görbe bármely pontjára kattintunk akkor a 
kijelölt időponttól kezdődő 10 másodpercnyi EKG szakaszt nagyítva fogjuk látni, mint EKG minta darabot (1.2/ 
1.ábra alul). 

Ha az aritmia események táblázatában valamelyik sorra kattintunk akkor a kijelölt óra perces bontásban 
megnyílik (1.2/ 2.ábra). Ha a perces táblába kattintunk egy sorra akkor a kijelölt perc környezetének 10 perces 
full-disclosure megjelenítése következik (1.2/ 1.ábra). 

V01 1.2/ 1. lap
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1.2/ 2.ábra

1.2/ 3.ábra

Megmérhetünk az EKG mintában két pont közti időt millisecundumban (1.2/ 3.ábra). Ha egy EKG mintán belül 
lenyomjuk a bal egér gombot megjelenik egy idő szürke színű marker. A bal gombot lenyomva tartva 
mozgassuk az egeret jobbra vagy balra, majd engedjük fel a gombot. Ezután megjelenik egy újabb marker és a 
bal felső sarokban a két marker távolsága.

1.2/ 4.ábra

Ha grafikus ablakon belül kattintunk a jobb egérgombbal akkor ez általában megfelel a “változtassuk meg” 
parancsnak. 

Egy EKG mintán belül kijelölhetünk egy szakaszt (egy vagy több QRS, zajos szakasz) amit át akarunk 
osztályozni (1.2/ 4.ábra): Mutassunk az EKG mintában az átosztályozni kívánt szakasz elejére, majd nyomjuk 
meg a jobb egérgombot. Ezt egy élénk zöld marker jelzi. A jobb gombot nyomva tartva mozgassuk az egeret 
az átosztályozni kívánt szakasz végére, és engedjük fel a gombot. Ezután az EKG minta bal szélén a 
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függőlegesen elhelyezett inaktív nyomógombok aktivizálódnak (színesek lesznek), amelyek közül bármelyik 
megnyomásával a kijelölt szakaszt átosztályozhatjuk.

1.2/ 5.ábra

A full-disclosure képben kijelölhetünk egy szakaszt (több perc is lehet) amit át akarunk osztályozni (1.2/ 5.ábra): 
Mutassunk a full-disclosure képben az átosztályozni kívánt szakasz elejére, majd nyomjuk meg a jobb 
egérgombot. Ezt egy élénk zöld marker jelzi. A jobb gombot nyomva tartva mozgassuk az egeret az 
átosztályozni kívánt szakasz végére, és engedjük fel a gombot. Ezután a full-disclosure kép bal szélén a 
függőlegesen elhelyezett inaktív nyomógombok aktivizálódnak (színesek lesznek), amelyek közül bármelyik 
megnyomásával a kijelölt szakaszt átosztályozhatjuk.

Ha az aritmia események táblázat perces felbontásában vagyunk (1.2/ 2.ábra) és a jobb egérgombbal 
kattintunk, akkor a perces táblázat becsukódik és ismét az órás bontás lesz látható.

V01 1.2/ 3. lap
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1.3 EKG minták

Az aritmia analízist követően a kiértékelés folyamán EKG minta (1.3/ 2.ábra), és full-disclosure (1.3/ 4.ábra) 
ablakok jelennek meg a képernyőn. Az ablakok mellett mindig megjelennek függőlegesen egy vagy két 
oszlopban parancs nyomógombok (1.3/ 1.ábra).

               

              1.3/ 1.ábra

A nyomógombok értelmezése:

 : előző vagy következő esemény vagy lap megjelenítése, 

 : jobbra vagy balra csúsztatás, 

 : kijelölés nyomtatásra,

 : nagyítás,
…  : átosztályozás,
 : QRS beszúrás.

Az 1.3/ 2.ábrán egy EKG minta látható. Amennyiben a felvétel 3 csatornás felvételezővel készül, úgy az EKG 
minták ablakban mind a három csatorna jele látható. Az ablak bal felső sarkában a minta kezdetének időpontja és 
a szívfrekvencia (HR), a jobb felső sarokban pedig a “papír” sebesség és a függőleges felbontás (erősítés) 
olvasható. Az R-hullámok feletti szürke szám a QRS osztály sorszámát mutatja A QRS-ek között az R-R 
távolságok láthatóak ezred másodpercben, az R-hullámok alatt pedig a QRS típusa: N=normál, V=VES, 
S=SVES, s=pitvar-fibrilláció, f=fúziós, p=pacemakeres, b=szárblokkos, x=artefact.

1.3/ 2.ábra

A VES ütések QRS-e piros, a SVES ütések QRS-e világos kék, az artefact szakaszok szürke vonallal vannak 
rajzolva. A pacemaker tüskéket színes háromszögek jelölik, piros a kamrai kék a pitvari spike. 

Az EKG mintát a jobbra- és balra nyíl segítségével vízszintesen tudjuk mozgatni, a nyomtató gombbal 
kijelölhetjük nyomtatásra, a nagyítóval kinagyíthatjuk (50 mm/sec, 20 mm/mV). Amelyik EKG mintát 
kijelöltük (a nyomtató gomb fehér hátterű) nyomtatásra az a lelet nyomtatásakor meg fog jelenni. Ha az EKG 
minta nem tartozik egy konkrét aritmia eseményhez, azaz például az EKG minta egy full-disclosure kép alatti 

V01 1.3/ 1. lap



A3 Használati Utasítás 1.3  EKG minták

kinagyított rész, akkor a nyomtató gomb megnyomása egy felhasználó által kijelölt eseményt tárol. A 
felhasználó által kijelölt események „USER” esemény megnevezéssel kerülnek nyomtatásra.

Megmérhetünk az EKG mintában két pont közti időt ezred másodpercben. Ha egy EKG mintán belül lenyomjuk 
a bal egér gombot megjelenik egy szürke idő marker. A bal gombot lenyomva tartva mozgassuk az egeret 
jobbra vagy balra, majd engedjük fel a gombot. Ezután megjelenik egy újabb szürke marker és a bal felső 
sarokban a két marker távolsága.

1.3/ 3.ábra

Az EKG mintában egy QRS-t vagy több QRS-ből álló szakaszt (1.3/ 3.ábra) átosztályozhatunk. Mutassunk az 
EKG mintában az átosztályozni kívánt szakasz elejére, majd nyomjuk meg a jobb egérgombot. Ezt egy élénk 
zöld marker jelzi. A jobb gombot nyomva tartva mozgassuk az egeret az átosztályozni kívánt szakasz végére, 
és engedjük fel a gombot. Ezután az EKG minta bal szélén a függőlegesen elhelyezett inaktív nyomógombok 
aktivizálódnak (színesek lesznek), amelyek közül bármelyik megnyomásával a kijelölt szakaszt 
átosztályozhatjuk (pl:. 1.3/ 3.ábrán A=artefact).

1.3/ 4.ábra

Amennyiben az R-detektor nem talált meg egy QRS-t (zajos szakasz, alapvonal ugrás, pacemaker szűrés, … 
miatt), akkor lehetőségünk van QRS beszúrására. Az egérrel álljunk rá az EKG mintában arra a pozícióra ahol a 
fel nem ismert QRS R-csúcsa van. Ezután nyomjuk le a bal egérgombot, majd engedjük fel. Ez hasonló, mint az 
idő intervallum mérés, csak az egeret nem szabad elmozdítani a lenyomás és felengedés között. Az egérgomb 
felengedése után a beszúrás nyomógomb aktivizálódik (2.3/ 4.ábra nyomógomb oszlop legalsó gombja). Ha a 
bal egérgombbal rákattintunk a beszúrás nyomógombra, akkor a függőlegesen elhelyezett QRS típus 
nyomógombok is aktivizálódnak, amelyek közül kiválaszthatjuk az új QRS típusát. A QRS típus 
nyomógombok közül arra kell kattintani amilyen típusú a beszúrni kívánt QRS.

V01 1.3/ 2. lap
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1.3/ 4.ábra

A  31. ábrán egy full-disclosure kép látható. Az ablakban 10 percnyi (10 * 1 perc) EKG jel van két csatornán 
kirajzolva.  A VES ütések QRS-e piros, a SVES ütések QRS-e világos kék, az artefact szakaszok szürke 
vonallal vannak rajzolva. Az EKG görbék háttere a pitvarfibrillációs szakaszoknál halvány sárga, egyébként 
halvány szürke. A jobbra- és balra nyíl a megelőző vagy következő 9 percre tudunk lapozni, a nyomtató 
gombbal meghívjuk a full-disclosure nyomtatás párbeszéd ablakot (33.ábra) ahol beállíthatjuk a nyomtatás 
paramétereit, a nagyítóval kinagyíthatjuk (6 * 30 másodperc).
A full-disclosure képben több QRS-ből álló szakaszt is átosztályozhatunk: Mutassunk a full-disclosure képben az 
átosztályozni kívánt szakasz elejére, majd nyomjuk meg a jobb egérgombot. Ezt egy élénk zöld marker jelzi. A 
jobb gombot nyomva tartva mozgassuk az egeret az átosztályozni kívánt szakasz végére, és engedjük fel a 
gombot. . Ezután a full-disclosure kép bal szélén a vízszintesen elhelyezett inaktív (szürke) nyomógombok 
aktivizálódnak (színesek lesznek), amelyek közül bármelyik megnyomásával a kijelölt szakaszt 
átosztályozhatjuk (12.ábra)

V01 1.3/ 3. lap
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2.1.1 Felvétel megnyitása trend információ nélkül

Ez a parancs a  nyomógombbal indítható. Amikor a felvételező készülékből vagy egyéb adattárolókból 
adatokat olvasunk be az A3 -ba, akkor ezek az adatok automatikusan az alapértelmezett könyvtárba kerülnek. Az 
alapértelmezett könyvtár a C:\arguscan\data könyvtár.

2.1.1/ 1.ábra

A 2.1.1/ 1.ábrán látható párbeszéd ablak segítségével választhatunk a tárolt felvételek közül. 

A név mezőben látható azoknak a pácienseknek a neve, akiknek már van mérésük az alapértelmezett 
könyvtárban. Kiválasztva a nevet megjelenik a páciens azonosítója, és a dátum, amikor a mérés készült. Jobb 
oldalon látható néhány személyi adat. 

Választhatunk azonosító alapján is, ekkor megjelenik a hozzá tartozó páciens neve a név mezőben. Ha egy 
páciensnek több mérése is szerepel már a könyvtárban, akkor ezek közül a mérés időpontja szerint tudunk 
választani. 

A „Betöltés” gomb megnyomásával a kiválasztott páciens mérési adatait megnyitjuk, és a képernyőn 
megjelennek a HR és ST trendek. 

Amennyiben az alapértelmezett könyvtáron  változtatni kell, akkor azt a “A telepítéshez kapcsolódó műszaki  
információ” fejezetben írtaknak megfelelően kell végezni.

V01 2.1.1/ 1. Lap
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2.3.1 Felvételező beolvasása páciens felvétel nélkül

A felvételező beolvasási parancs a  nyomógombbal indítható. 

 Mielőtt a felvételező beolvasását elindítjuk el kell olvasni a felvételező használati utasítását, és a 
beolvasás előkészítését annak megfelelően kell végezni.

Az A3 rendszerben lehetőség van több típusú Holter felvételező egységek beolvasására is. A beolvasás indítását 
követően a 2.3.1/ 1.ábrán látható párbeszéd ablak segítségével választhatjuk ki a felvevő típusát.

   2.3.1/ 1.ábra

Ha ASC-4 vagy ASC-5 felvételező kerül beolvasásra, akkor a „Rendben” gomb megnyomása után a 
2.3.1/2.ábra jelenik meg. A felvételezőben lévő felvételek listájából ki kell választani a beolvasandót, majd meg 
kell nyomni a „Rendben” gombot.

2.3.1/ 2.ábra

A „Rendben” gomb megnyomása után elindul a beolvasás és megjelenik a 2.3.1/ 3.ábra. A bal alsó mezőben az 
átvitelre vonatkozó szöveges információk jelennek meg. A jobb alsó mező az átvitel alatt folyamatosan 
„bekékül”, mutatva az átvitt és a hátralévő adatok arányát.

V02 2.3.1/ 1. Lap
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   2.3.1/ 3.ábra

A “Mégsem” gombbal megszakíthatjuk az átvitelt.  Miközben az adatátvitel folyamatban van a felső két 
gombbal kiválaszthatjuk, hogy a páciensnek, akinek az adatait másoljuk, van-e mérése az alapértelmezett 
könyvtárban. Ha még nincs, akkor kattintsunk az „Új páciens” gombra. 

 2.3.1/ 4.ábra

Ezután megjelenik az 2.3.1/ 4.ábrán látható párbeszéd ablak, ahol beírhatjuk a páciens személyi adatait. A nevet 
és az azonosítót minden esetben ki kell tölteni, mivel a keresések ezen paraméterek alapján történnek! Miután 
kitöltöttük az adatokat és az átvitel befejeződött ( jobb alsó mező kék) akkor kattintsunk az OK-ra. 

V02 2.3.1/ 2. Lap
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         2.3.1/ 5.ábra

Ha a páciensnek már van korábbi felvétele az alapértelmezett könyvtárban akkor a 2.3.1/ 3.ábrán látható  „Régi 
páciens” gombra kattintsunk! Ezután megjelenik a 2.3.1/ 5.ábrán látható párbeszéd ablak, ahol kiválaszthatjuk a 
páciensünket. Az OK gomb megnyomása után ismét az 2.3.1/ 4.ábrán látható párbeszéd ablak jelenik meg, azzal 
a különbséggel, hogy a mezők ki vannak töltve és a betöltött nevet, és azonosítót nem lehet változtatni.
Miután az adat beolvasása befejeződött és az OK –ra kattintottunk az automatikus aritmia analízis azonnal 
elindul (2.3.1/ 6.ábra).

             2.3.1/ 6.ábra

V02 2.3.1/ 3. Lap
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2.6 Tallózás

A tallózás parancsot csak akkor kell használni, ha a megtekinteni kívánt mérési adat nem az alapértelmezett  

könyvtárban van. A „Tallózás” parancsot  kiválasztva megjelenik egy párbeszéd ablak (2.6/ 1.ábra), 
amelynek segítségével a számítógépünk merevlemezén vagy ha a számítógépünk hálózatra van kötve akkor a 
hálózaton kiválaszthatjuk azt a könyvtárat ahol a megtekinteni kívánt mérési adatokat tartalmazó fájl található.

2.6/ 1.ábra

A  fájlnevek formátuma elég speciális ( pl: 06241351.X79 vagy 09131135.X18, azaz  a név 8-14 szám a 
kiterjesztés pedig “X” és két szám), így viszonylag könnyű ráismerni. A mérési adatok fájlneveinek első 8 
karaktere a beolvasás idejét jelölik, sorrendben: hónap, nap, óra, perc. 

Ha megtaláltuk a keresett könyvtárat akkor a könyvtárban lévő bármely mérési adatra (fájlra) a bal egérrel 
kétszer kattintva, kinyílik a 2.6/ 2.ábrán látható párbeszéd ablak, aminek elemei a kijelölt könyvtárban lévő 
páciensek nevei. A kiválasztás és a felvétel megnyitás ezután megegyezik a 2.1 „Felvétel megnyitása” pontban 
leírtakkal. 

Ha legközelebb ismét “Tallózást” használjuk a “ Felvétel megnyitása” helyett, akkor a tallózás a legutóbb 
beállított könyvtárból indul.
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2.6/ 2.ábra
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A3 Használati Utasítás 2.7.1  ArguScan Commander adatbázis kapcsolat nélkül 

2.7.1 ArguScan Commander adatbázis kapcsolat nélkül
A kiértékelő program lehetőséget biztosít a mérési adatok másolására a számítógép különböző könyvtárai, drive-
jai vagy a hálózaton egyéb számítógépek között. 

Az ArguScan Commander –t a  nyomógombbal lehet indítani. A 2.7.1/ 1.ábrán látható párbeszéd ablakban 
jobb és bal oldalon szimmetrikusan látható két különböző könyvtárban lévő felvételek listája. 

A Könyvtár mezőben látható, hogy melyik könyvtárban lévő felvételek azonosítói láthatóak a fölötte lévő Név,  
Azonosító, Dátum mezőkben. A bal oldali oszlopban az alapértelmezett könyvtár felvételei láthatók, míg a jobb 
oldali ablakban tetszőlegesen kiválasztott könyvtár felvételei. A Név, Azonosító, Dátum mezőkben egy felvétel 
kijelölése megegyezik a 2.1 „Felvétel megnyitása” menüpontnál tárgyaltakkal. A kijelölt felvételt ki lehet 
törölni a Törlés gomb megnyomásával, illetve át lehet másolni a másik könyvtárba. A másolást a <<Beolvasás, 
és Kiírás>> gombok megnyomásával lehet indítani. A Kiírás>> gomb megnyomásakor az alapértelmezett 
könyvtárban kijelölt felvétel kiíródik a jobb oldali oszlop könyvtárába. A <<Beolvasás gomb megnyomásakor 
pedig a jobb oldali oszlopban kijelölt felvétel fog beíródni megnyomásakor az alapértelmezett könyvtárba.

2.7.1/ 1.ábra

A jobb oldali mező könyvtárát módosíthatjuk a Módosítás gomb megnyomásával. A Módosítás gomb 
megnyomása után a 2.7.1/ 2.ábra jelenik meg. 

Az ablakban közvetlenül beírhatjuk a kijelölni kívánt könyvtár nevét, illetve a Tallózás nyomógomb 
megnyomását követően tallózhatunk (2.7.1/ 3.ábra) a könyvtárak és drive-ok között. A tallózást a 2.6 „Tallózás” 
parancsnál leírtak szerint kell végezni. Amennyiben begépeljük az alkönyvtár nevét, figyelni kell arra, hogy a sor 
végén “\” jel legyen!

          2.7.1/ 2.ábra
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2.7.1/ 3.ábra
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3.1 Teljes analízis

A „Teljes analízis” parancs indításával  óvatosan kell bánni, mert az összes beavatkozást (QRS 
átosztályozás, ütések átosztályozása, kijelölések nyomtatásra,…), amivel módosítottuk az automatikus aritmia 
analízis eredményét, eltörli, így újra (ha a kritériumokat nem módosítottuk) a felvételező beolvasása utáni 
eredményt kapjuk. 

Teljes analízist akkor célszerű kérni, ha valamit elrontottunk és “tiszta lappal” újra akarjuk analizálni a felvételt. 
Teljes analízis indítása előtt az adatvesztésre figyelmeztető felirat jelenik meg (3.1/1.ábra).

     3.1/ 1.ábra

Teljes analízist automatikusan is indulhat, ha az aritmia analizálás kritériumain alapvető változtatást végzünk 
(pl:. pacemaker analízis ki-be kapcsolása, …). A 3.1/ 2.ábrán látható analízis ablakban olvashatjuk, hogy hány 
perces a felvétel (Sum:1440), az analízis melyik fázisban van (RDET), hányadik percnél tart (Min:396), és ez 
hány százalékot jelent (27%).

3.1/ 2.ábra

Amennyiben meg akarjuk szakítani az analízist, akkor a „BREAK Analysis” gombra kell kattintani, és a 3.1/ 
3.ábrán látható figyelmeztetés után visszatöltődik a teljes analizálás indítása előtti állapot.

     3.1/ 3.ábra
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3.2 Kritériumok

A Kritériumok módosítása parancsot  akkor kell indítani, ha módosítani akarjuk az aritmia analízis 
paramétereit (3.2/ 1.ábra). 

3.2/ 1.ábra

A bal oldali oszlopban felsorolt aritmia paramétereket az egyes lenyíló ablakokban felkínált értékek közül kell 
kiválasztani. Erre akkor van szükség, ha az automatikus analízis alapértelmezett paramétersora jelen felvételre 
nem megfelelő (pl: a bradycardia küszöbét 50-ről 40 BPM-re akarjuk állítani, …). Az aritmia analízis 
paramétereinek módosítása esetén az „OK” megnyomása után automatikusa elindul a reanalízis.

A pacemaker analízist a „pacemaker analysis” szövegre történő egér kattintással tudjuk ki-be kapcsolni. A 
pacemaker analízis automatikusan kikapcsolt állapotban van a felvételek első analízisekor, kivéve, ha a „Páciens 
felvételnél” a pacemaker bejelölésre került. Amennyiben a pacemaker analízist átkapcsoljuk, akkor az „OK” 
megnyomása után elindul a „Teljes analízis”, és a megelőző kiértékelési módosítások elvesznek. (lásd: 3.1 
Teljes analízis)

Fokozott T-hullám szűrésre akkor van szükség, ha az R-hullámhoz képest túl nagy P- vagy T-hullám miatt 
gyakori a hibás R detektálás. Az „intensive T-wave filter” bekapcsolása esetén az „OK” megnyomása után 
elindul a „Teljes analízis”, és a megelőző kiértékelési módosítások elvesznek. (lásd: 3.1 Teljes analízis)

Az „Artefakt analízis” (4.3.4 rész) közben lehetőség van uj zajszint beállítására. Amennyiben a reanalízist új 
zajszinten kívánjuk elvégezni, akkor a beállított új zajszintet a “<<” nyomógomb megnyomásával tölthetjük a 
régi helyére. A zajszint megváltoztatása esetén az „OK” megnyomása után automatikusa elindul a reanalízis.
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A3 Használati Utasítás 4.1.1  Események táblázata

4.1.1 Események táblázata

A  gombnyomás hatására a 4.1.1/ 1.ábrán látható táblázat jelenik meg a képernyőn, amely óránkénti 
bontásban tartalmazza az összes szívverések számát, a maximális, átlagos és minimális szívfrekvenciát, a 
bradycardia, asystolia, RR-megnyúlás előfordulását, a VES, a SVES események számát. a pace-makeres ütések 
számát, illetve az ST szinteket csatornánként. 

4.1.1/ 1.ábra

Ha a bal egérgombbal a táblázatban valamelyik sorra kattintunk, akkor a kijelölt óra első fél órája perces 
bontásban megnyílik. 

Az első és a második fél óra között a  nyomógombokkal lehet váltani. Amennyiben a perces felbontású 
táblázatból vissza akarunk térni az órás felbontású táblázatba, akkor meg kell nyomni a jobb egér gombot.

Ha a perces táblában a bal egérgombbal rákattintunk egy sorra (egy percre) akkor a kijelölt perc környezetének 
10 perces full-disclosure megjelenítése következik. A kijelölt perc a 2. sor lesz a full-disclosure képen.
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A3 Használati Utasítás 4.1.2  HR, ST trendek

4.1.2 HR, ST trendek

A  gombnyomás hatására a 4.1.2/ 1.ábrán látható HR, VES, pacemaker, ST trendek jelenik meg a képernyőn. 

4.1.2/ 1.ábra

A HR trend ablakban pirossal a percen belüli maximális szívfrekvencia, feketével az átlagos, kékkel a percen 
belüli minimális szívfrekvencia látszik. 

Felül a HR trend tetején a pitvarfibrillációs szakaszokat halvány sárga sáv jelöli, amennyiben volt 
pitvarfibrilláció. Alul pirossal a VES ütések trendje látszik. Amennyiben a páciensnek volt pacemakere akkor a 
percben előfordult pacemakeres ütések trendje sárga grafikonja is látható. 

Az ST trendekben világos- közép- és sötétkékkel a három ponton mért ST értékek perces átlaga látható. A 
sötétkék trend a J ponthoz képest legközelebbi a világoskék a legtávolabbi pontokban mért ST értékek (lásd: 
4.3.1 ST analízis részt). Az ST trendek felett a depressziós szakaszokat piros, az elevációs szakaszokat kék sáv 
jelöli. Az ST trend szürke színű azon szakaszokon, ahol az ST trend mérése nem értelmezett (pl.: szárblokkos 
QRS, pitvarfibrilláció, …).

A bal egérgombbal a trendek bármelyik pontjára kattintva a kijelölt időpont környezetének full-disclosure képe 
lesz látható.
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4.1.3 Szélsőértékek

A  gombnyomás hatására a képernyőn (4.1.3/ 1.ábra) megjelennek a mérés ideje alatt előfordult alábbi szélső 
értékek. 

4.1.3/ 1.ábra

HR maximum, HR minimum, VES run maximum (a legnagyobb darabszámú kapcsolt VES), VES HR maximum 
(a legnagyobb frekvenciájú kapcsolt VES), SVES run maximum (a legnagyobb darabszámú kapcsolt SVES), 
SVES HR maximum (a legnagyobb frekvenciájú kapcsolt SVES), ST depression, ST elevation, RR maximum. 

Amelyik szélsőértékekre rákattintunk a bal egérgombbal, az esemény alul, az EKG minta ablakban megjelenik. 
A szélső értékek a lelet nyomtatása folyamán a harmadik oldalon lesznek láthatóak.
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4.1.4 Aritmia esemény minták

A  gombnyomás hatására a képernyőn a 4.1.4/ 1.ábra jelenik meg. A bal oldalon függőlegesen elhelyezett 
nyomógombokkal (  … )  lehet a látni kívánt aritmia típusát kiválasztani. A nyomógombok 
melletti szám mutatja, hogy mennyi esemény fordult elő a felvételben.

4.1.4/ 1.ábra

A két vagy három csatornás EKG minták az aritmia esemény 10 másodperc körüli környezetét mutatják. Az 
EKG mintákat lehet: jobbra-balra mozgatni, kijelölni nyomtatásra, nagyítani. Az „1.3 EKG minták” részben 
leírtaknak megfelelően QRS –eket át lehet osztályozni, illetve távolságokat mérhetünk a mintákban.

A  gombokkal  lapozhatunk a minták között. Ha valamely aritmia eseményből sok minta tárolódott lehetőség 

van automatikus lapozással végignézni az összes mintát. A  gombbal lehet elindítani, megállítani a lapozást, 

a  és  gombokkal növelni, csökkenteni a lapozási sebességet.
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4.1.6 Full-disclosure

Amennyiben 24 órás trendek valamely időpontjára kattintunk a bal egér gombbal, vagy rákattintunk a  
gombra, akkor a képernyőn a 4.1.6/ 1.ábra jelenik meg. 

4.1.6/ 1.ábra

A felső, nagy ablakban 10 percnyi EKG jel full-disclosure képe látható két csatornán. A full-disclosure kép 
bármelyik pontjára kattintva a bal egérrel, az így kijelölt időponttól kezdve az EKG jel nagyítva mint EKG 
minta jelenik meg az alsó ablakban. A kinagyított szakasz a full-disclosure képben sárga háttérrel látszik. A  full-
disclosure képben  lapozhatunk előre-hátra, kijelölhetjük nyomtatásra, nagyíthatjuk illetve markerek segítségével 
hosszú szakaszokat átosztályozhatunk. Ezeket a funkciókat részletesen az EKG minták (1.3) menüpontnál 
tárgyaljuk.

A bal oldalon lévő nyomógomb sor alsó három gombja ( , , ) segítségével automatikusan 

végiglapozhatjuk a teljes felvételt 9 perces (10 –1 perces átfedés) lépésekkel. Ha a  gomb be van nyomva 
(fehér háttér), akkor a lapozás szünetel. Ha a lapozást el akarjuk indítani, akkor a bal egérgombbal rá kell 

kattintani a  gombra. A  és  gombokkal a lapozás sebességét állíthatjuk.

A klasszikus full-disclosure nyomtatásra történő kijelölést a nyomtatót ábrázoló nyomógomb megnyomásával 
indíthatjuk. A gomb megnyomását követően a 4.1.6/ 2.ábrán látható párbeszéd ablak jelenik meg.
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A3 Használati Utasítás 4.1.6  Full-disclosure

4.1.6/ 2.ábra

A párbeszéd ablak segítségével állítjuk össze a full-disclosure módban nyomtatandó részeket. A „Rajzolás 
kezdete:” mezőben automatikusan a képernyőn megjelenített 10 perces EKG szakasz kezdő időpontja kerül.

Be kell állítani, hogy milyen felbontásban kerüljön nyomtatásra a kijelölt időtartomány. Ezt a jobb alsó 
(Felbontás:) lenyíló ablakban tudjuk kiválasztani. Egy oldalra a legtömörebben a 60 percet 60 sorban, a 
legolvashatóbban 1 percet 5 sorban lehet nyomtatni. Miután beállítottuk a „Felbontás” –t, a „Rajzolás vége” 
mező automatikusan kitöltődik.

A „Rajzolás kezdete” és „Rajzolás vége” mezőket bármikor módosíthatjuk (pl.: több órát akarunk nyomtatni).

Ki kell jelölni, hogy melyik csatornát (Ch1, Ch2) akarjuk látni.

Ha a beállításokat elvégeztük akkor a bal felső (nagy) ablakban lévő listához kell adnunk a Hozzáad gomb 
megnyomásával. A nyomtatás a listában szereplő sorrendben fog megtörténni. Amennyiben nem a lista végére 
kívánjuk a beállított nyomtatást tenni, akkor a bal egérgomb kattintásával válasszuk ki, hogy melyik sor elé 
akarjuk beszúrni és az Hozzáad helyett az Beszúr gombot nyomjuk meg.
Ha a listában törölni kívánunk egy sort, akkor a bal egérgomb kattintásával válasszuk ki a törlendő sort, majd 
nyomjuk meg a Töröl gombot. Ha egy soron módosítani akarunk, akkor a bal egérgomb kattintásával válasszuk 
ki a módosítandót, majd nyomjuk meg a Betölt gombot. Végezzük el a beállítások módosítását, majd az Felülír 
gombbal tegyük vissza a helyére a sort.
A Mindent töröl gombbal a lista összes sorát törölhetjük.
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4.2.1 Pitvari események

A  gomb megnyomása után megtekinthetjük az eltárolt szupraventrikuláris eseményeket (4.2.1 /1.ábra). Ilyen 
események a SVES, S_COU, S_SAL, S_VT, S_FIB és S_FLU.

4.2.1 /1.ábra

A képernyő felső ablakában megjelenik az eseményeket jelölő bar grafikon, ahol piros függőleges vonalak jelzik 
az eseményeket. Az alsó USER jelű sorban a felhasználó (kiértékelő orvos) által kijelölt esemény kék 
függőleges vonallal van jelölve. 

Egy piros vagy kék vonalra kattintva a bal egérrel a képernyő alsó ablakában megjelenik az esemény EKG minta 
görbéje. A jobbra, balra nyilakkal időben előre és hátra léphetünk az események között. Az EKG minta 
ablakban az  EKG minták (1.3) részben ismertetett összes művelet elvégezhető. A középső ablakban a HR 
minimum és maximum trendek láthatók. A bal egérgombbal a trend bármelyik pontjára kattintva a kijelölt 
időpont környezetének full-disclosure képe lesz látható. 

Ha az EKG mintát kijelöljük nyomtatásra, akkor a mintához tartozó piros vonal alatt egy sötét pont fog 
megjelenni.
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4.2.2 Kamrai események

A  gomb megnyomása után megtekinthetjük az eltárolt ventrikuláris eseményeket (4.2.2 /1.ábra). Ilyen 
események a VES, V_COU, V_SAL, V_T, V_BIG, RONT, V_FIB és V_FLU.

4.2.2 /1.ábra

A képernyő felső ablakában megjelenik az eseményeket jelölő bar grafikon, ahol piros függőleges vonalak jelzik 
az eseményeket. Az alsó USER jelű sorban a felhasználó (kiértékelő orvos) által kijelölt esemény kék 
függőleges vonallal van jelölve. 

Egy piros vagy kék vonalra kattintva a bal egérrel a képernyő alsó ablakában megjelenik az esemény EKG minta 
görbéje. A jobbra, balra nyilakkal időben előre és hátra léphetünk az események között. Az EKG minta 
ablakban az  EKG minták (1.3) részben ismertetett összes művelet elvégezhető. A középső ablakban a HR 
minimum és maximum trendek láthatók. A bal egérgombbal a trend bármelyik pontjára kattintva a kijelölt 
időpont környezetének full-disclosure képe lesz látható. 

Ha az EKG mintát kijelöljük nyomtatásra, akkor a mintához tartozó piros vonal alatt egy sötét pont fog 
megjelenni.

V01 4.2.2/ 1. Lap



A3 Használati Utasítás 4.2.3  Lassú ritmus

4.2.3 Lassú ritmus

A  gomb megnyomása után megtekinthetjük az eltárolt lassú ritmussal kapcsolatos eseményeket (4.2.3 /
1.ábra). Ilyen események a L_ASY, L_LONG és L_BRADY.

4.2.3 /1.ábra

A képernyő felső ablakában megjelenik az eseményeket jelölő bar grafikon, ahol piros függőleges vonalak jelzik 
az eseményeket. Az alsó USER jelű sorban a felhasználó (kiértékelő orvos) által kijelölt esemény kék 
függőleges vonallal van jelölve. 

Egy piros vagy kék vonalra kattintva a bal egérrel a képernyő alsó ablakában megjelenik az esemény EKG minta 
görbéje. A jobbra, balra nyilakkal időben előre és hátra léphetünk az események között. Az EKG minta 
ablakban az  EKG minták (1.3) részben ismertetett összes művelet elvégezhető. A középső ablakban a HR 
minimum és maximum trendek láthatók. A bal egérgombbal a trend bármelyik pontjára kattintva a kijelölt 
időpont környezetének full-disclosure képe lesz látható. 

Ha az EKG mintát kijelöljük nyomtatásra, akkor a mintához tartozó piros vonal alatt egy sötét pont fog 
megjelenni.
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4.2.4 ST események

A  gomb megnyomása után megtekinthetjük az eltárolt ST eseményeket (4.2.4 /1.ábra). Ilyen események az 
ST_ELEV és ST_DEPR.

4.2.4 /1.ábra

A képernyő felső ablakában megjelenik az eseményeket jelölő bar grafikon, ahol piros függőleges vonalak jelzik 
az eseményeket. Az alsó USER jelű sorban a felhasználó (kiértékelő orvos) által kijelölt esemény kék 
függőleges vonallal van jelölve. 

Egy piros vagy kék vonalra kattintva a bal egérrel a képernyő alsó ablakában megjelenik az esemény EKG minta 
görbéje. A jobbra, balra nyilakkal időben előre és hátra léphetünk az események között. Az EKG minta 
ablakban az  EKG minták (1.3) részben ismertetett összes művelet elvégezhető. A középső ablakban a HR 
minimum és maximum trendek láthatók. A bal egérgombbal a trend bármelyik pontjára kattintva a kijelölt 
időpont környezetének full-disclosure képe lesz látható. 

Ha az EKG mintát kijelöljük nyomtatásra, akkor a mintához tartozó piros vonal alatt egy sötét pont fog 
megjelenni.
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5.1 Leletnyomtatás
A kinyomtatott lelet minőségét (vonalvastagság, gridek, …) jelentősen befolyásolja a nyomtató beállítása. Ha 
nem találjuk megfelelőnek a kinyomtatott képet akkor a nyomtatóra vonatkozó nyomtatási minőség menüben 
módosítsuk a paramétereket ( 300dpi,  raszteres, finom vagy durva, ….). A paraméterek módosítására nem 
adunk konkrét utasítást, mivel ez a telepített nyomtatótól függ.

 A kinyomtatott leletet minden esetben kardiológus szakorvosnak is ellenőrizni kell! 

A  nyomógomb megnyomása után a kiértékelés folyamán megszerkesztett lelet minden oldala nyomtatásra 
kerül. A 5.1 /1.ábra mutatja, hogy a lelet hány lapból fog állni. A „Rendben” megnyomása után elindul a 
nyomtatás. 

     5.1 /1.ábra

A nyomtatás folyamatáról a 5.1 /2. ábrán lévő kép tájékoztat. 

          5.1 /2.ábra

A nyomtatást a „Mégsem” gombbal megszakíthatjuk. Megjegyezzük, hogy a  „A …lap kész” kiírás azt jelzi, 
hogy a program a lapot előállította, és a Windows nyomtató programjának átadta. A lap tényleges nyomtatása az 
elkészítéséhez képest több perccel is késhet.
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5.2 Diagnózis

A  gombot megnyomva megjelenik egy párbeszéd ablak (5.2 /1.ábra), ahol az orvos begépelheti a diagnózist. 
A diagnózis 10 sorból állhat, egy sor 100 karakterből. Nyomtatáskor a lelet első lapján fog a diagnózis 
megjelenni. 

      5.2 /1.ábra

A diagnózist készítő orvos nevét a „Doktor:” mezőbe kell beírni, ami szintén megjelenik a kinyomtatott 
diagnózis alatt. 

 A nyomtatott leletet érvényes, ha a kiértékelő orvos átnézte és aláírta!
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5.3 Leletszerkesztés

A  gomb megnyomása után állítható össze a kinyomtatandó lelet tartalma. A parancs kiadása után megjelenik 
egy párbeszéd ablak (5.3/1 .ábra), ahol kijelölhetjük a következőket:

Lehetőségünk van 8 előre beállított (A, B, C…H) lelet összeállítás közül választani. Az a lelet összeállítás kerül 
majd nyomtatásra, amelyik előtt a körben pont van, azaz kijelölésre került. A kijelölést megváltoztathatjuk, ha a 
bal egérrel rákattintunk egy másik „… típusú lelet” szövegre. Minden (új) felvétel kiértékelésének, 
nézegetésének az elején (beolvasáskor) az „Alapértelmezett:” összeállítás lesz automatikusan kijelölve. Az 
„Alapértelmezett:” kijelölését a lenyíló ablakkal módosíthatjuk.

Minden lelet típus összeállításhoz tartozik egy nyomógomb, amivel ellenőrizhetjük (Ellenőrzés) vagy 
beállíthatjuk (Beállítás) a kijelölt lelet típus tartalmát. Az A, B, C típusú leletek összeállítása állandó, nem lehet 
megváltoztatni, ezért a mellettük lévő nyomógombon csak „Ellenőrzés” szöveg van. A D, E, F, G, H típusú 
leletek összeállítása a „Beállítás” nyomógombbal megváltoztatható. Az A típusú lelet egy optimális (összegzés, 
trendek, szélső értékek, kijelölt EKG görbék), a B típusú egy teljes (összegzés, trendek, szélső értékek, HRV-t, 
HRV-f, kijelölt EKG görbék, a teljes mérés egy óra/lap felbontással), míg a C típusú egy minimális (összegzés, 
trendek, szélső értékek) nyomtatási összeállítás.

Az Intézet mezőbe írt szöveg meg fog jelenni a lelet minden oldalának fejlécében.

5.3/1. ábra

A 5.3/2. ábrán a B lelet összeállítását látjuk, miután megnyomtuk a „B típusú lelet” melletti „Ellenőrzés” 
gombot. Ebben a párbeszéd ablakban nem lehet a kijelöléseket megváltoztatni.
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5.3/2. ábra

A 5.3/3. ábrán az E lelet összeállítását látjuk, miután megnyomtuk a „E típusú lelet” melletti „Beállítás” gombot. 
Ebben a párbeszéd ablakban tetszés szerint módosíthatjuk az beállításokat.

      5.3/3.ábra
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Összesítés (első lap) tartalmazza a páciens adatait, a diagnózist, az aritmiák táblázatát és a statisztikát. 
A Trendek, Szélsőértékek, HRV-T, HRV-F, Pacemaker értelemszerűen egy-egy lap nyomtatása.

A „Páciens jelzés” kijelölése esetén valamennyi páciens jelzéshez tartozó EKG minta nyomtatásra kerül.
Az „USER” (felhasználó által kijelölt) kijelölése esetén valamennyi kijelölt EKG minta nyomtatásra kerül.
A „Kijelölt események” érvényesítésével azok az események kerülnek nyomtatásra, ahol az EKG minta melletti 
nyomtató nyomógombot benyomtuk (a nyomtató szimbólum aktív). Megjegyezzük, hogy a full disclosure 
képben minden USER esemény kijelölése estén, az EKG minta automatikusan kijelölésre kerül nyomtatásra is.

A „Full Disclosure” kijelölése esetén a kijelölt (a nagy fehér mezőben látható), lapok nyomtatásra kerülnek.
Amennyiben valamelyik eseménytípusból (pl: S_VT vagy L_ASY esemény) az összeset ki akarjuk nyomtatni, 
akkor azt érvényesíteni kell. Ezt körültekintően kell végezni, mert egyes eseményekből több ezer is lehet és 
ekkor a nyomtatás elhúzódik.

A Full Disclosure lapok összeállítása, módosítása a Full disclosure (4.1.6.) parancsnál leírtak szerint végezhető.
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5.4 Lelet előnéző
A kinyomtatott lelet minőségét (vonalvastagság, gridek, …) jelentősen befolyásolja a nyomtató beállítása. Ha 
nem találjuk megfelelőnek a kinyomtatott képet akkor a nyomtatóra vonatkozó nyomtatási minőség menüben 
módosítsuk a paramétereket ( 300dpi,  raszteres, finom vagy durva, ….). A paraméterek módosítására nem 
adunk konkrét utasítást, mivel ez a telepített nyomtatótól függ.

 A kinyomtatott leletet minden esetben kardiológus szakorvosnak is ellenőrizni kell! 

Mielőtt a leletet kinyomtatnánk, az előnézővel végignézhetjük a nyomtatási képeket. A   gomb megnyomása 
után a 5.4/1.ábrán látható kép jelenik meg a képernyőn. Az előnéző funkciója, hogy a lelet lapjait végig tudjuk 
nézni, bármelyik lapot külön-külön kinyomtathassuk, illetve az egyes lapokba nagyítással bele tudjunk nézni. A 
felső sorban a parancs nyomógombok közül azok aktívak, amelyeket a Leletszerkesztés (5.3) menüben 
engedélyeztünk (a nyomógombhoz tartozó lap nyomtatását kijelöltük). Ha ezekre a gombokra kattintunk a bal 
egérgombbal, akkor a hozzá tartozó lap megjelenik.

      5.4/1. ábra

A  gombokkal lapozhatunk előre-hátra. Ha a lap valamely részletét nagyítani akarjuk, akkor az egérrel 
mutassunk a nagyítandó területre, majd a bal egérgombbal kattintsunk rá (5.4/2. ábra). 
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5.4/2.ábra

A következő kattintás hatására ismét az eredeti nagyításban (5.4/1. ábra) látjuk a lapot. Ha a képen látható oldalt 

ki akarjuk nyomtatni, akkor nyomjuk meg a  nyomógombot!
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7.1 Telepítés

Az A3 program és az USB driverek telepítése

Helyezze be a CD meghajtóba a mellékelt telepítő lemezt! 
A telepítő program ezután automatikusan elindul:

Nyomja meg a „Tovább” gombot!
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Nyomja meg a „Tovább” gombot!

Nyomja meg a „Telepítés” gombot!
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Nyomja meg a „Befejezés” gombot!

Ezek után a program elindul, de rögtön ki is lép, mivel a hardver eszközök telepítése
még nem zajlott le.

Csatlakoztassuk az USB kulcs adaptert a számítógép USB portjához!
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Az „Új hardver varázsló” –ban válassza ki a „Telepítse a szoftvert beavatkozás nélkül” pontot!
Nyomja meg a „Tovább” gombot! Ezután a szoftver kulcs meghajtó telepítése lezajlik.

Ezután csatlakoztassuk a bekapcsolt ASC-5 felvevőt az USB kábel felhasználásával a számítógép USB 
portjához!

Az „Új hardver varázsló” –ban válassza ki a „Telepítse a szoftvert beavatkozás nélkül” pontot!
A „Tovább” gombra kattintva a telepítési folyamat lezajlik.

Ezek után az „Asztalon” lévő  A3 ikonra kattintva az ArguScan A3 program
már használható! 

A program indítása:

A programot kétféle módon indíthatjuk el: vagy duplán kattintunk az azstalon levő „ArguScan” ikonra az egér 
bal gombjával , vagy a „Start” menüben kiválasztjuk „Programok”-at, és az „ArguScan”-re kattintunk. 

A telepítéshez kapcsolódó néhány járulékos műszaki információ:

A lemezen a kiértékelő program az alábbi könyvtári elrendezésbe másolódik fel:

C: \ARGUSCAN
---DATA

--- … data files
---HELP

--- … help files
---PARAMS

--- arguscan.ini
--- sy??????.c61
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--- … other files
---RELEASE

--- arguscan.exe
--- … other files

--- …..

Lehetőség van az ArguScan könyvtárat a C törzsétől különböző helyre másolni az alábbiak betartása mellett: 
- Az ARGUSCAN könyvtárban lévő alkönyvtáraknak a fenti, eredeti elrendezésben kell maradni!
- A arguscan.ini fájlban kettő sort (3. és 4.) módosítani kell! A harmadik sorba be kell írni az 

ARGUSCAN könyvtár helyét a negyedikbe pedig az alapértelmezett adat könyvtár helyét!
pl: ArguScanPath=c:\arguscan\
    DataPath=c:\arguscan\data\

Lehetőség van az alapértelmezett DATA  könyvtárat az ARGUSCAN könyvtáron kívülre kijelölni:

pl: DataPath=e:\holter\dr-kovacs\data\
Ekkor az “E” lemezre a “holter\dr-kovacs\data” könyvtárba kerülnek a beolvasott adatok, illetve a “Felvétel 
megnyitása” parancsra ebben a könyvtárban lévő adatokat kínálja fel a program beolvasásra.
A arguscan.ini fájl egyéb sorain nem szabad változtatni, mert hibás működést okozhat!
Az sy??????.c61 fájl a rendszer konfigurálását tartalmazza, ezt a fájlt külön floppy vagy CD lemezen, 
biztonságos helyen meg kell őrizni!
A RELEASE könyvtárban a kiértékelő és analizáló programok vannak.
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7.2 Paraméterezés
A szerviz menü segítségével lehet az A3 működését befolyásoló paramétereket beállítani, módosítani. Az 

illetéktelen hozzáférés megakadályozása miatt a  gomb megnyomása után (7.2/1.ábra) a termék címke alatt 
be kell írni a kulcsot (Password:) a továbblépéshez.

       7.2/1.ábra

Az „OK” megnyomása után megjelenik a szerviz menü első lapja (7.2/2.ábra).

           7.2/2.ábra
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A „Battery” ablakban a kiértékelés alatt lévő felvételhez tartozó elem  feszültség függvény látható. A „SW-
version” a felvevő szoftverének verziószáma, a „HW-ID” a felvevő sorozatszáma, a „Meas. num” a mérés 
sorszáma. A „STOP-mode” a felvétel leállításának módja, ami lehet: 24 hour = letelt a 24 óra, Mem = betelt a 
memória, User = 24 óra letelte előtt leállították, Break! = valamilyen hiba miatt a program véletlenszerűen 
leállt.

Lelet nyomtatáskor előfordulhat, hogy nem látszik megfelelően az EKG jel mögött a milliméter beosztás. A 
printer paramétereinek módosítása nélkül a „Printer grid dot size” paraméter állításával lehet az optimálisan 
látható milliméter hátteret beállítani.

Az A3 kiértékelő képes ArguSys felvevőket is beolvasni. Mivel az ArguSys felvevőkben a tömörített adat 
szerkezete eltér az ArguScan felvevőkétől, ezért szükség van a felvétel konvertálására. Az „ASY import path” –
ba azt a létező útvonalat kell beírni ahova az ArguSys felvételeket tölteni lehet. 

Az A3 rendszerrel lehetséges a DL-800 típusú felvételezők beolvasása. A „Memory card path:” –ba azt a létező 
útvonalat kell írni, ahol a DL-800 -as típusú felvételezők memória kártyája (CF card) olvasható.

Amennyiben az A3 hálózati kapcsolatban van a LinkToA3 rendszerrel, akkor a „LinkToA3 path:” –ba azt a 
létező útvonalat kell írni, ahol a LinkToA3 könyvtár elérhrtő.

A „Modification of Pat. Admiss.” nyomógombbal a páciens felvétellel kapcsolatos paramétereket lehet 
beállítani. A „Modification of DB Parameters.” Nyomógombbal az adatbázissal kapcsolatos paramétereket 
lehet beállítani.

A páciens felvétellel kapcsolatos paraméterek konfigurálása.

A mérés peremfeltételeit a páciens felvételkor (2.2 fejezet) kell kitölteni. Tekintettel arra, hogy a különböző 
intézetekben különböző igények merülhetnek fel ezen paraméterek szükségességével és finomságával 
kapcsolatban, lehetőség van a paraméterek egyedi tételes konfigurálására. Ezek beállításra szükség van a 
rendszer üzembe helyezésekor, illetve bármikor változtatni lehet rajta, ha indokolt. Ezen paramétereken azonban 
csak az osztályt vezető orvos vagy orvos csoport változtathat.

A „Modification of Pat. Admiss.” gomb megnyomása után láthatjuk a 7.2/3. ábrát. Az alsó sorban lévő „E-mail 
address” minden felvételbe bekerül, és a központi adatbázisból történő felvétel letöltés esetén a felvétellel 
kapcsolatos kérdéseket e címre (vagyis a beküldőhöz) lehet küldeni.
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7.2/3.ábra

A páciens felvételkor három olyan paraméter csoport van, amelyek kezelése a nagy adatszám miatt problémát 
okoz. Ezek a „Medicine”, „Cardiac Disease”, „Other Disease”. 

„Total List” –nak neveztük ezen paraméterek legrészletesebb listáit. A gyógyszereknél a nemzetközi ATC 
kódokat a betegségeknél az ICD –t (International Classification of Diseases) használjuk. A szívbetegségeknél a 
négy karakter mélységű kódolást az egyéb betegségeknél a három karakter mélységűt használjuk. Abban az A3 
rendszerben amely Interneten keresztül kapcsolódik a központi ArguScan adatbázishoz, a „Total List” 
folyamatosan automatikusan frissül. 

Lehetőségünk van, hogy a „Total List” –ből kiemeljük azokat amiket a mi A3 rendszerünkben („System”) 
használni kívánunk. Ezt a „TOTAL LIST - - > > SYSTEM” nyomógomb csoporttal tehetjük meg. A páciens 
felvételnél tehát a „Total List” –ből a „System” –be átemelt elemeket (gyógyszereket, betegségeket) fogja a 
rendszer felkínálni. 

Ha például megnyomjuk a „TOTAL LIST - - > > SYSTEM” / „Medicine” gombot akkor a 7.2/4. ábrát 
láthatjuk.
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7.2/4.ábra

A jobb oldalon van a „Total List” a bal oldalon a „System” listája. A gombok értelmezése: „Delete all” a 
„System” összes elemét törli, „Add all” a „Total List” minden elemét betölti a „System”-be, „Delete” a 
„System” listájából törli a bal egérgombbal kijelöltet, „Add” a „Total List” -ből a „System”-be tölti a bal 
egérgombbal kijelöltet. Ha készen vagyunk akkor a „Rendben” gombbal tudjuk érvényesíteni.

A 7.2/3. ábrán a másik „SYSTEM - - > > 1.PAGE” gombcsoporttal tudjuk beállítani, hogy a „System” –ben 
meghatározott listából mi kerüljön a nyomtatható páciens felvételi lapra. A teendő megegyezik a fent leírtakkal, 
csak itt a jobb oldalon szerepel a „System” listája a bal oldalon pedig a majdani nyomtatásban megjelenő lista. A 
nyomtatható páciens felvételi lapra (a „Felvételi lap nyomtatása” a 2.2 fejezetben olvasható ) kerülő lista 
elemszámát az A4-es lapon lévő mezők mérete korlátozza, ha a sorok elérik a maximális darabszámot, akkor a 
program figyelmeztet.

A 7.2/3. ábrán a „Modification of Check List” gombot megnyomva előjön a 7.2/5. ábra. E táblázat segítségével 
határozhatjuk meg hogy mely paraméterek kitöltése legyen kötelező a páciens felvétel során. Amely paraméter 
előtt pipa jel van, azt ki kell tölteni mielőtt a felvétel beolvasását követő automatikus analízis elindul.
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7.2/5. ábra

A 7.2/3. ábrán a „Modification of DB Parameters” gombot megnyomva előjön a 7.2/6. ábra.

        7.2/6. ábra

Adatbázis kapcsolat esetén az A3 rendszerben automatikusan működik az archiváló rendszer is (2.5. fejezet). A 

felvételek betöltése, majd megnyitása ( ) mindig az alapértelmezett könyvtárból történik. Archiváló 
működése esetén a kiértékelt felvételek a 7.2/6.ábrán beállítható „holding day” nap után automatikusan kerülnek 
az archívumba. A tárolási napok (holding day) számolása a felvétel utolsó megnyitásától indul, vagyis egy 
felvétel akkor kerül az archívumba, ha a tárolási napok óta nem nyitották meg, nem néztek bele.
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