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Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania  
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Współpracuje z następującymi urządzeniami: 
boso medilife PC2 
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boso medicus PC2 
TM-2430 
ABI-system 100 
ABI-system 100 PWV 
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Niniejsza edycja instrukcji obsługi i instalacji dotyczy wersji 4.2.0.128 programu boso profil-manager XD i wyższej 
z nielicznymi modyfikacjami, które pojawiły się w kolejnych wersjach programu.  
 
Zastosowane w opisach litery napędów posiadają następujące odniesienia: 
C:\ dla dysku lokalnego  
D:\ dla napędu CD/DVD 
Użyte w niniejszej  instrukcji nazewnictwo systemu plików dotyczy instalacji jednostanowiskowej w 
polskojęzycznej wersji systemu Windows 7 (32-bit) a w niektórych wypadkach podano nazwy z wersji 
niemieckiej lub angielskiej. 
Microsoft oraz Microsoft Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. 
 
 
Zawartość opakowania: 
1 płyta instalacyjna CD  
1 instrukcja obsługi w języku polskim 
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1. POCEDURY INSTALACYJNE 

1.1. PRZED INSTALACJĄ 

Program boso profil-manager XD zapewnia uzyskanie optymalnych korzyści przy minimalnym nakładzie pracy. 
Program został tak opracowany, aby zapewnić natychmiastowy przegląd wszystkich funkcji. Nie ma tu 
skomplikowanego systemu menu. Parametry konfiguracyjne programu zostały zorganizowane w formie 
systemu plików. 

1.1.1 Bezpieczeństwo danych 

Aby nie dopuścić do utraty danych zdecydowanie zaleca się wykonywanie kopii zapasowej pliku „profman.fdb” 
z katalogu: C:\ProgramData\Boso\ProfmanXD\  
 

1.1.2 Praca z programem 

Program może być obsługiwany za pomocą myszki i klawiatury w pełnym zakresie. Poszczególne funkcje 
programu dostępne są poprzez wciśniecie klawisza [Alt] i litery odpowiadającej podkreślonej literze w nazwie 
funkcji. 
 

Wymagania dla komputera 
Jakikolwiek komputer stosowany do 
przetwarzania danych spełniający normy 

standardu EU 60601-1. 
 
 
 

1.2. INSTRUKCJA INSTALACJI 

Instalacja zacznie się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM do napędu, gdy komputer ma włączoną funkcję 
autostartu. W przeciwnym razie ręcznie uruchom następujący plik z napędu CD (zazwyczaj jest to dysk 
D):D:\install.exe. Pojawi się okienko wyboru rodzaju instalacji (w języku niemieckim). W przypadku typowej 
instalacji jednostanowiskowej wybierz „Einzelplatzversion”, jak na poniższym obrazku. 

 
 
W niektórych wypadkach program można zainstalować z pliku profmanXD_setup.exe przy instalacji 
jednostanowiskowej lub profmanXDLan_setup.exe przy instalacji na serwerze w sieci komputerowej. 

Minimalne wymagania: 
Pentium II lub wyższy 
512 MB RAM 
Karta graficzna VGA 
100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym 
port USB 1.1  
Microsoft Windows XP 
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1.2.1. Instalacja jednostanowiskowa 

Jest to instalacja przewidziana do używania bazy danych programu tylko na jednym komputerze. Nie ma 
konieczności instalowania bazy danych Firebird na odrębnym komputerze, gdyż jest ona niejako już wbudowana 
w program. 
Wybierz język instalacji: 

 

Pojawi się okienko powitalne kreatora instalacji, naciśnij Dalej.  
Wybierz rodzaj urządzenia: 

 

 
 
W oknie wyboru docelowej lokalizacji programu na 
komputerze kliknij Dalej, jak niżej. 
 
 

 

Zaakceptuj również (Dalej) kolejne okna z nazwą 
folderu w Menu Start oraz z zezwoleniem na 
utworzenie ikony programu na pulpicie, aż dojdziesz 
do okienka gotowości instalacji. Kliknij Instaluj. 

 
 
Rozpocznie się proces instalacji, który powinien 
zakończyć się okienkiem, jak na rysunku. 
 
Sprawdź, czy zaznaczona została instalacja 
sterownika USB potrzebnego do prawidłowej 
obsługi połączenia ciśnieniomierza z komputerem 
„Install boso USB Driver”. Kliknij Zakończ i 
dokończ instalację sterowników akceptując 
pojawiające się okna. 
Możesz teraz zamknąć okienko wyboru rodzaju 
instalacji. 
  

Holter ciśnieniowy 24-godzinny 

Boso ABI System 100 

Ciśnieniomierz 
domowy dla pacjenta 
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1.2.2. Instalacja wielostanowiskowa 

Instalacja wielostanowiskowa jest wykonywana wtedy, gdy program będzie używany na kilku komputerach w 
środowisku sieciowym. Jeden z komputerów należy przeznaczyć wtedy do roli serwera bazy danych Firebird i 
będą się do niego łączyć inne komputery z programem boso profil-manager XD zainstalowanym bez bazy 
danych.  
Proces instalacji składa się wtedy w dwóch etapów, najpierw instalujemy samą bazę danych na wybranym 
komputerze, a następnie na pozostałych komputerach instalujemy samodzielny program boso profil-manager 
XD (nie ma przeszkód, aby program zainstalować równocześnie tam, gdzie znajduje się baza danych).  
We wszystkich przypadkach korzystamy z przycisków w sekcji „Netzwerkversion”. 

  
1.2.2.1. Instalacja serwera bazy danych Firebird 
W celu uruchomienia programu boso profil-manager XD w wersji wielostanowiskowej (sieciowej), serwer bazy 
danych powinien być zainstalowany tam, gdzie będą przechowywane dane. Kliknij na pierwszy przycisk po 
prawej stronie,  „Instalacja serwera Firebird-DB”. 
 

Po wybraniu języka instalacji, postępuj wg instrukcji programu instalacyjnego i zaakceptuj domyślne 
ustawienia. 

 
1.2.2.2. Instalacja pliku bazy danych 
 

Plik bazy danych „profman.fdb” może być przechowywany w dowolnej lokalizacji w sieci 
komputerowej, również na komputerze, gdzie oprogramowanie serwera Firebird było już 
zainstalowane wcześniej. 

 
Upewnij się, czy komputer zawiera oprogramowanie serwera Firebird w wersji 2.5 lub nowszej, czy w zaporze 
sieciowej komputera jest otwarty port TCP 3050 i czy dostęp do bazy danych oraz serwera bazy danych nie jest 
blokowany przez program antywirusowy.  
 
1.2.2.3. Instalacja programu boso profil-manager XD 
Program boso profil-manager XD możesz zainstalować na dowolnym komputerze podłączonym do sieci 
komputerowej. Wybierz trzeci przycisk od góry po prawej stronie: „Instalacja boso profilmanager XD”. 
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Postępuj w sposób analogiczny, jak w p. 1.2.1 dla wersji jednostanowiskowej. 
 
 1.2.2.4. Pierwsze uruchomienie sieciowej wersji programu 
Przy pierwszym uruchomieniu programu zainstalowanego w wersji wielostanowiskowej, pojawi się okienko 
logowania do bazy danych jako na poniższym obrazku. 
 
Wprowadzone tu dane logowania zostaną zapisane przez 
program do pliku „profman.ini”  znajdującego się w 
katalogu „C:\ProgramData\boso\profmanXD”. Plik ten 
można zmodyfikować w dowolnym czasie, np. gdy baza 
zostanie przeniesiona do innej lokalizacji w sieci. 
 
Nazwa serwera: Nazwa hosta komputera (serwera), na 
którym znajduje się baza danych. 
 
Plik bazy danych: Ścieżka do pliku bazy danych na serwerze (z perspektywy serwera). 
 
Nazwa użytkownika: Nazwa użytkownika logowania do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie „sysdba”. 
 
Hasło: Hasło logowania do serwera bazy danych Firebird. Domyślnie „masterkey”. 

1.3. Konwersja wcześniejszych wersji bazy danych 

W celu wykonania konwersji danych z wcześniejszych wersji bazy 
danych Firebird, zastosuj program Konwerter.exe. 
Uruchom ten program z katalogu: 
„C:\Program Files\Boso\ProfmanXD” lub  
z menu startowego systemu. 
 

Konwertowana baza musi się znajdować na lokalnym komputerze. Nie można wykonywać konwersji 
poprzez sieć. 

Program Konwerter.exe może też uruchomić się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu, gdy 
zostanie wykryta poprzednia instalacja. 
Wpisz nazwę użytkownika (username) i hasło (password), aby zalogować się do serwera bazy danych Firebird. 
Domyślnie: sysdba/masterkey. 
W polu nr 4. znajduje się lokalizacja docelowego pliku bazy danych, do którego będą konwertowane dane. 
W polu nr 5 wybierz wersję językową bazy źródłowej. 
W polu nr 6 wybierz rodzaj wersji źródłowej bazy danych,  np. „profil-manager 3”. 
Wybierz plik bazy danych, który będzie konwertowany.  
Kliknij w przycisk „Connect”, aby połączyć z plikiem bazy danych. Następnie kliknij w przycisk na samym dole 
uruchamiający transfer danych. 
Dane pomiarowe dotyczące pacjenta znajdującego się w obu plikach bazy danych zostaną przeniesione tylko w 
przypadku zgodności danych pacjenta w polach: imię, nazwisko i data urodzenia. Jako numer pacjenta zostanie 
przyjęty numer istniejący już w bazie docelowej. 
W przypadku odmiennych danych identyfikacyjnych pacjenta, w docelowej bazie danych zostaną założone 
nowe pozycje pacjentów, z nowymi numerami.  
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Wszyscy pacjenci z wykrytymi niezgodnościami wyświetlą na specjalnej liście. Przed migracją danych, należy 
zaktualizować dane, w przeciwnym wypadku nie zostaną przeniesione do nowej bazy danych. 

 
 
 

1.4. Ręczne instalowanie sterownika USB 

W normalnej sytuacji sterownik USB instaluje się automatycznie podczas instalacji całego programu. Po wpięciu 
do dowolnego portu USB kabla z podłączonym ciśnieniomierzem, połączenie zostanie automatycznie 
rozpoznane. 
Jeżeli z jakiś względów sterownik USB nie został zainstalowany, wtedy spróbuj zainstalować go ręcznie poprzez 
uruchomienie programu „dpinst_32bit.exe” lub „dpinst_64bit.exe” (w zależności od systemu operacyjnego) 
znajdującego się w katalogu „C:\Program Files\Boso\ProfmanXD\ftdi” lub na płytce instalacyjnej CD. Potem 
dopiero podłącz kabel USB. 
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2. Uruchomienie programu 
 
Po uruchomieniu programu pokaże się ekran, jak poniżej.  

 
 
Niezależnie od wyboru dokonanego podczas instalacji, bez problemu można 
przełączyć się na inny rodzaj urządzenia, który ma być obsługiwany przez program 
poprzez przycisk Zastosowanie. 
 

Jeśli dla danego rodzaju urządzenia znajdują się już jakieś dane w bazie danych, no wyświetli się ikona . W 

przeciwnym razie wyświetli się ikona: . 
Po przełączeniu się na inny rodzaj urządzenia, automatycznie wybrana zostanie zakładka „Dane pomiarowe”, 
gdzie wyświetlą się dane dotyczące tylko wybranego rodzaju urządzenia dla danego pacjenta. 
Uwaga: W dalszej części instrukcji obsługi zwróć uwagę na odmienne treści odnoszące się do różnych 
rodzajów urządzeń. 

Na górze po prawej stronie znajduje się przycisk pomocy: , który otwiera katalog z instrukcjami obsługi. 
Możesz do tego katalogu skopiować polską instrukcję obsługi pobraną wcześniej ze strony internetowej. 

2.1. Zakładka „Pacjent” - rejestr pacjentów 

W pierwszej zakładce „Pacjent" znajduje się lista pacjentów, dla których gromadzone są pomiary dla dowolnych 
rodzajów urządzeń. Lista może być sortowana w kolumnach poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny. Pacjentów 
można też wyszukiwać po nazwisku wpisując pierwsze litery nazwiska w polu Wyszukaj. Domyślnie znajduje się 
tam jedna pozycja testowa, którą warto zostawić do testowania różnych funkcji programu.  
Wyniki pomiarowe nowego pacjenta powinny być wgrywane do programu po utworzeniu nowej pozycji za 
pomocą przycisku Nowy. Zawsze przed transmisją danych sprawdź, czy dan zgrywane z urządzenia dotyczą 
właściwego pacjenta. 
Za pomocą przycisku Zmień można zmienić dane pacjenta.  
W celu usunięcia pacjenta z listy, wybieramy przycisk Usuń. Uwaga: usunięte pozycje nie mogą być już 
odzyskane. 
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2.1.1. Przycisk Eksport/Import 

Funkcje eksportu/importu danych pozwalają wymianę danych pomiędzy programem boso profil-manager XD a 
innymi programami, np. systemami danych medycznych stosowanych w klinikach. Wymianie podlegają dane 
pomiarowe pacjenta, który jest w danym momencie podświetlony na liście. 
 
2.1.1.1. Eksport Excel 
Eksport danych pacjenta do formatu .xls programu Excel z możliwością określenia dowolnej nazwy pliku. 
 
2.1.1.2. Eksport pacjenta (XML) 
Eksport danych pacjenta do formatu .xml, który może być odczytany przez inny program profil manager XD. 

2.1.2. Przycisk Import GDT 

Dotyczy sytuacji, gdy w placówce stosowany jest 
system przetwarzania medycznych wykorzystujący 
protokół GDT. Plik GDT jest odczytywany 
automatycznie podczas uruchamiania programu lub 
ręcznie za pomocą przycisku Import GDT. Jeżeli 
pacjent odczytany z pliku GDT już się znajduje w 
bazie danych Firebird, wtedy pojawi się pytanie, jak 
na rysunku. 
Gdy chcesz zachować dane zawarte w bazie Firebird, 
wybierz „Yes, select the patient”. 
Gdy chcesz, aby były brane pod uwagę dane z pliku 
GDT, wybierz „No, use patient data from GDT 
import”, co oznacza, że wszystkie istniejące dane 
zostaną przypisane do pacjenta z importowanego 
pliku GDT. 

2.1.4. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydruk samych danych personalnych pacjenta (bez danych pomiarowych, które można wydrukować 
na kolejnej zakładce). Wydruk zostanie skierowany najpierw do podglądu, skąd może być wydrukowany na 
drukarce lub do pliku PDF.  
Pewne parametry wydruku można ustawić również w ustawieniach programu (4.7.1. Zakładka „Ustawienia 
druku”).  
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz: 2.2.3. Karta „Ustawienia druku”), wszystkie wydruki będą tworzone 
dodatkowo (lub wyłącznie) w pliku PDF o nazwie pmXD_nnn.pdf, gdzie nnn-numer pacjenta. 
 

2.1.5. Przycisk „Lista rozliczeniowa” 

O ile jest aktywny, tworzy sumaryczne zestawienie wszystkich pomiarów dla aktualnie wybranego rodzaju 
urządzenia dokonanych w zadanym okresie czasu. 
Umożliwia np. pokazanie, ile zostało wykonanych pomiarów 24-godzinnych w pierwszym kwartale. 
Jeśli w ustawieniach wydruku (4.7.1. Zakładka „Ustawienia druku”) zostało wybrane Plik PDF, wtedy nazwa pliku 
pdf tworzonego przy każdym wydruku będzie: pmXD_cl.pdf. 
 

2.2. Przycisk „Ustawienia” 

Aby przejść do ustawień programu, kliknij w przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent”. 
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2.2.1. Karta „Lekarz” – dane lekarza 

Dane personalne lekarza leczącego pacjenta. Będą umieszczone 
w stopce na wydruku. 
 
 
 
 

2.2.2. Karta „Import/Eksport” 

W tym miejscu możesz skonfigurować 
położenie plików wymiany (do importu i 
eksportu) pomiędzy programem boso profil-
manager XD a systemem przetwarzania 
danych medycznych wykorzystującym interfejs 
GDT. 
Import GDT odbywa się przy każdym 
uruchomieniu programu lub może być 
wymuszony ręcznie za pomocą przycisku 
„Import GDT”. 
Eksport GDT odbywa się przy każdym zakończeniu pracy z programem (lub ręcznie poprzez przycisk 
„Eksport GDT”), ale tylko wtedy, gdy został wybrany pacjent zaimportowany automatycznie z systemu 
klinicznego.  

Eksport danych zostanie dezaktywowany, gdy po automatycznym imporcie, zostanie wybrany inny 
pacjent. Zostanie on jednak reaktywowany, gdy pierwszy pacjent zostanie ponownie wybrany. Eksport 

danych nie jest aktywny również wtedy, gdy nie został wykonany wcześniej import. 
 
W przypadku niektórych aplikacji medycznych (np. HL7 w szpitalach), może być konieczne wykonywanie stałego 
eksportu GDT i nazwanie pliku z użyciem zmiennych (Export.gdt -> yyyymmdd_hhmmss.gdt). Należy wtedy w 
programie zaznaczyć opcję: „Eksport GDT stale aktywny – w tym różne nazwy plików”. 

Gdy opcja ta zostanie wybrana, należy uważać na numerację pacjentów, aby uniknąć błędnego 
przypisania danych pomiarowych. 

 
Opcja „Utwórz plik PDF równolegle do eksportu GDT” oznacza, że podczas każdorazowego eksportu GDT 
będzie tworzony plik PDF. 

2.2.3. Karta „Ustawienia druku” 

Możesz tu określić, czy podczas użycia przycisku 
[Drukuj…] wydruk ma być skierowany na faktyczną 
drukarkę (wydruk na papierze), czy/lub do pliku 
PDF (Plik PDF). Musisz wybrać przynajmniej jedną 
opcję.  
W polu Ścieżka PDF znajduje się miejsce na dysku, gdzie są przechowywane pliki PDF. W polu Alternatywna 
ścieżka PDF można określić dodatkowe miejsce przechowywania plików PDF (np. na dysku sieciowym). 
Opcja Podgląd wydruku określa czy przed wydrukowanie ma się pojawić okno podglądu, czy wydruk ma być od 
razu skierowany do wydruku. 
Zaznaczenie opcji Monochrome oznacza, że wydruk będzie wykonywany w skali szarości, co może być 
przydatne, gdy posiadasz drukarkę kolorową i chcesz zaoszczędzić na kosztach eksploatacji.  
 
Pozostałe karty ustawień programu oraz dodatkowe ustawienia dla kart przedstawionych powyżej, zostały 
opisane w rozdziałach dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń:  
dla ABI/PWV: strona 14, dla TM-2430: strona: 22, oraz dla ciśnieniomierzy domowych: strona: 30. 
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KOLEJNE TRZY ROZDZIAŁY DOTYCZĄ TRZECH RÓŻNYCH RODZAJÓW URZĄDZEŃ.  
PRZECZYTAJ ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY TYLKO TEGO URZĄDZENIA, KTÓRY POSIADASZ. 
 

3. Urządzenie do pomiarów ABI/PWV 

3.1. Zakładka „Pacjent” 

Patrz rozdział: 2.1. Zakładka „Pacjent” - rejestr pacjentów 
Patrz rozdział: 3.4. Przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent” 

3.2. Zakładka „Dane pomiarowe” 

Znajdują się tu wszystkie wykonane do tej pory pomiary pacjenta, które można przeglądać po wcześniejszym 
wybraniu pacjenta w zakładce Pacjent. Lista pomiarów znajduje się po prawej stronie w pozycji Data-godzina. 
Z poziomu zakładki „Dane pomiarowe” inicjujemy też nowy pomiar ABI/PWV. 

 
Poniżej znajduje się opis poszczególnych danych pomiarowych: 

• Sys: ciśnienie skurczowe w ramieniu (wartości >140 mmHg na czerwono). 

• Dia: ciśnienie rozkurczowe w ramieniu (wartości >90 mmHg na czerwono). 

• PP: Ciśnienie tętna jest obliczane jako: PP = Sys – Dia (wartości >54 mmHg na czerwono). 

• PUL: puls w 1/min 

• Arr: wykrycie nieregularnego pulsu na poziomie powyżej 25% (w przypadku arytmii na czerwono). 

• ABI: (Ankle-Brachial Indeks = iloraz ciśnienia skurczowego z nogi i wyższego ciśnienia skurczowego z 
ramienia, wyświetlane na czerwono, gdy <0.9 (domyślnie) 

 

• baPWV (opcja): zmierzona prędkość fali tętna kostka-ramię (na czerwono, gdy >= 14,5m/s) 

• cfPWV (opcja): szyjno-udowa prędkość fali tętna wyliczana z baPWV (na czerwono, gdy >=10 m/s). (Nie 
wyliczana, jeśli obydwa wskaźniki ABI < 0,9). 

 
Do wyliczenia PWV potrzebne jest podanie wzrostu pacjenta. 
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• Sys: ciśnienie skurczowe w kostce.  

• Diff Ramię Sys: różnica między wartościami ciśnienia skurczowego lewego ramienia i prawego ramienia, 
(wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmHg). 

• Diff Ramię Dia: różnica między wartościami ciśnienia rozkurczowego lewego ramienia i prawego ramienia, 
(wyświetlane na czerwono, jeśli > 10 mmHg). 

 
Kliknięcie na wykres profilu oscylacji wyświetli wybrany profil w powiększeniu.  
Karta "Poziom tętna w czasie"  przedstawia przebieg oscylacji w czasie.  
Karta "Poziom tętna wg ciśnienia mankietu"  przedstawia przebieg oscylacji w zależności od ciśnienia w 
mankiecie. 

3.2.1. Przycisk „Usuń” 

Usuwa nieodwracalnie aktualnie wybrany komplet danych oraz wyliczenia. 
 

3.2.2. Przycisk „Eksport GDT” 

 
Ręcznie eksportuje dane pomiarowe pacjenta do pliku GDT. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy na wybranym 
pacjencie przeprowadzono import z pliku GDT.  
 

3.2.3. Przycisk „Uwagi…” – opis pomiaru 

 
 Kliknij na ten przycisk lub w pole „Uwaga”, aby dodać własne uwagi do pomiaru.  
Treść opisu, która powtarza się często przy różnych badaniach może być zachowana jako szablon (Zapisz jako 
szablon) i wstawiona w prosty sposób do aktualnego opisu z listy szablonów (Szablony uwag). 

      
 
Pomiary zawierające uwagi do pomiaru są w polu Data-godzina oznaczone literką „B”. 

3.2.4. Przycisk „Drukuj…” 

 
Pozwala na wydrukowanie wyników wybranych pomiarów pacjenta na drukarce z możliwością wcześniejszego 
podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na stronie: 10. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: abi_nnn-RRRRMMDD_m.pdf, gdzie 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pomiaru. 
m – oznaczenie rodzaju raportu – pomiary (measurements). 

3.2.5. Przycisk „Pomiar ABI” - uruchomienie pomiaru 

Inicjuje urządzenie boso ABI system 100 i rozpoczyna nowy pomiar. 
W każdej chwili możesz przerwać wykonywanie pomiaru poprzez przycisk [Przerwij pomiar] lub naciśnięcie 
przycisku STOP na urządzeniu. 
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Jak tylko pomiar na jednej kończynie zostanie zakończony, uaktywni się przycisk [Zapisz pomiar], co oznacza, że 
możesz zakończyć badanie już na tym etapie (np. gdy pacjent nie ma jakiejś kończyny). 
Gdy pomiar zakończy się na wszystkich kończynach, wokół przycisku [Zapisz pomiar] wyświetli się zielona 
ramka, co oznacza, że pomiar zakończył się sukcesem i możesz zachować wyniki. 
 
Gdy podczas pomiaru pojawi się błąd, w odpowiednim okienku pomiaru pojawią się następujące komunikaty 
błędu: 

• (82) błąd pomiaru -> powtórz pomiar. Gdy błąd ten będzie się powtarzał, to wskazuje to na 
chorobę układu krążenia. Zaleca się wykonanie dalszych badań, o ile przyczyną nie są jakieś 
względy techniczne. Gdy żadne wyniki nie pojawią dla ciśnienia skurczowego w kostce, sprawdź 
mankiet oraz przewody i powtórz pomiar. Gdy za drugim razem również nie pojawią się wyniki, to będzie to 
wskazywało na chorobę krążeniową lub miażdżycę. 

• (83) podłącz mankiet. 

• (89) błąd systemowy -> Urządzenie powinno zostać sprawdzone przez serwis producenta. 

3.2.6. Przycisk „Pomiar ABI + PWV” (opcja) 

Przeprowadza pomiar wskaźnika PWV po 10 sekundach od zakończenia pomiaru ABI (opisanego w punkcie 
poprzednim). 
Gdy pomiar zostanie wykonany, wokół przycisku [Zapisz pomiar] pojawi się zielona ramka. Oznacza to, że wyniki 
pomiaru zostały pomyślnie wykonane i mogą być zachowane w bazie danych. 
 

3.3. Zakładka „Profile” – profile pacjenta 

 
 
Zmierzone wartości ABI (a także wartości PWV o ile opcja ta została wybrana) dla wszystkich pomiarów są 
prezentowane w formie wykresów słupkowych. Kolor wartości ABI koresponduje z wartościami granicznymi 
określonymi w ustawieniach programu: Ustawienia | Ocena (na czerwono, gdy ABI < 0.9). 
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Po prawej stronie ekranu dostępne są różne opcje wyświetlania profilu pacjenta: 
 

• Pokaż wartości (standard): pokaż wartości liczbowe ABI nad słupkami. 

• Legenda: pokaż na wykresie legendę odczytów. 

• 3D: wyświetlaj słupki z efektem trójwymiarowości. 

• Grid lines: pokaż linie siatki układu współrzędnych. 

• Opis 90: pokaż nazwę osi x obróconą o 90. 

• Szerokość słupka: regulacja szerokości słupka. 

3.3.1. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie profili pomiaru w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z 
ustawieniami opisanymi na stronie: 10. 
 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: abi_nnn-RRRRMMDD_p.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
p – oznaczenie rodzaju raportu – profil. 
 
 
 

3.4. Przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent” dla ABI/PWV 

3.4.3. Karta „Ocena” – wartości graniczne 

 
Można tu określić wartości graniczne brane pod uwagę przy 
klasyfikacji PAOD. 
 

Zmiany zostaną uwzględnione dopiero po ponownym 
uruchomieniu programu. 

 
 

3.4.4. Karta „Tryb testowy” 

Kliknięcie w któryś z powyższych przycisków 
przełączy urządzenie ABI w tryb testowy. 
Kliknięcie w przycisk „Zakończ test” wyłączy tryb 
testowy. 
Przykładowym zastosowaniem tej funkcji jest 
sprawdzanie ciśnienia podczas wykonywania 
procedur kontrolnych.  
W porozumieniu z producentem, można 
przeprowadzić testy funkcjonalne dla urządzeń z 
opcją PWV w celu wykonania symulacji. 
 

Przycisk „Czujnik cisnienia B” ma zastosowanie tylko dla urządzeń o numerze seryjnym powyżej 
466 20000. 
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4. Holter ciśnieniowy 24-godzinny 

4.1. Zakładka „Pacjent” – rejestr pacjentów 

Patrz rozdział: 2.1. Zakładka „Pacjent” - rejestr pacjentów 
Patrz rozdział: 4.7. Przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent” dla TM-2430 

4.2. Zakładka „Dane pomiarowe” 

Znajdują się tu wszystkie wykonane do tej pory pomiary pacjenta, które można przeglądać po wcześniejszym 
wybraniu pacjenta w zakładce Pacjent. Lista pomiarów znajduje się po prawej stronie w pozycji Przedział Czasu 
- Urządzenie.  

 
Z poziomu zakładki „Dane pomiarowe” dokonujemy zaprogramowania urządzenia TM-2430 oraz odczyt 
danych. 
Jeśli przed przejściem na tą zakładkę nie wybierzesz wcześniej pacjenta lub nie zaimportujesz pacjenta 
automatycznie poprzez GDT, wyświetli się komunikat: „Wybierz pacjenta”, a jeśli jest podłączone urządzenie, 
wyświetli się okienko proponujące ręczny wybór pacjenta z listy pacjentów lub automatyczny wybór pacjenta 
na podstawie identyfikatora zapisanego w urządzeniu. 
Poszczególne kolumny zawierają następujące dane: 
1. Numer kolejny pomiaru. 
2. Data: data i czas pomiaru (wg zegara w ciśnieniomierzu). 
3. SYS: ciśnienie skurczowe. 
4. DIA: ciśnienie rozkurczowe. 
5. PUL: puls 
6. MAP: Średnie ciśnienie tętnicze (mean arterial pressure) - obliczane jako MAP = Dia + 1/3*PP 
7. PP: Ciśnienie tętna jest obliczane jako: PP = Sys – Dia 
8. Exclude: wykluczenie pomiaru - po zaznaczeniu kwadracika, pomiar nie będzie uwzględniany w ocenie 

profilu i w statystykach. 
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9. S: pomiar wykonany w nocy (podczas snu). 
10. Uwaga: komentarz do pomiaru – aby go 

wprowadzić kliknij dwukrotnie na wybranej 
pozycji. Pojawi się następujące okienko: 

 
 
 
 

4.2.1. Przycisk „Usuń przedział czasu” 

Usuwa nieodwracalnie aktualnie wybrany przedział czasu wraz z pomiarami. 

4.2.2. Przycisk „Eksport GDT” 

Ręcznie eksportuje dane pomiarowe pacjenta do pliku GDT. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy na wybranym 
pacjencie przeprowadzono import z pliku GDT.  

4.2.3. Przycisk „Wpisy ręczne” 

Umożliwia ręczne wprowadzenie kompletu danych 
pomiarowych z możliwością podania dowolnego czasu. 
Dane wprowadzone ręcznie są tutaj wyświetlane na 
oddzielnej liście. Tylko w tym miejscu można je w każdej 
chwili poprawić lub usunąć.  
 
 
 
 

4.2.4. Przycisk „Drukuj…” 

Pozwala na wydrukowanie wyników wybranych pomiarów pacjenta na drukarce z możliwością wcześniejszego 
podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na stronach: 10 i 
22. Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub 
wyłącznie) w pliku PDF o nazwie: tm_nnn-RRRRMMDD_m.pdf, gdzie 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pomiaru. 
m – oznaczenie rodzaju raportu – pomiary (measurements). 

4.2.5. Przycisk „Programuj” 

Pozwala ustawić parametry działania 
urządzenia TM-2340 podczas użytkowania 
przez pacjenta. Urządzenie jest 
programowane z unikalnym 
identyfikatorem pacjenta wygenerowanym 
przez program. Dzięki temu podczas 
późniejszego zgrywania wykonanych 
pomiarów, pobrane dane zostaną 
automatycznie przypisane do właściwego 
pacjenta. 
Aktualnie wybrany pacjent jest zawsze 
widoczny w oknie parametrów urządzenia. 
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Programowanie pozwala na ustawienie następujących parametrów: 

• Tryb 
o Standardowe ustawienia (Okresy/Interwały): urządzenie wykonuje pomiary co 15 minut od 

godziny 7 rano do 22 wieczorem oraz co 30 minut w godzinach nocnych od 22 do 7 rano. 
o Przycisk spania: użytkownik samodzielnie decyduje, kiedy mają się rozpocząć interwały nocne (co 

30 minut) i dzienne (co 15 minut) za pomocą przycisku  na urządzeniu. Zaletą tego trybu jest 
możliwość dopasowania interwałów do potrzeb pacjenta, np. u pacjentów o nieuregulowanej 
porze snu. 

o Ustawienia użytkownika: zarówno okres noc/dzień jak i długość trwania interwałów można 
ustawić zgodnie z wymaganiami lekarza. Czas trwania interwału może wynosić: 5, 10, 20, 30, 60 lub 
120 minut. 

• Zastosuj czas systemowy (Apply System Time): zaznaczenie tej opcji powoduje, że zegar urządzenia (TM-
2430 Time) zostanie ustawiony zgodnie z aktualnym czasem na komputerze (Current System Time). 

• Wyświetlaj pomiary (Display on): Określa, czy wyniki pomiarów mają być wyświetlane na urządzeniu, aby 
były widoczne dla pacjenta. 

• Maksymalne ciśnienie inflacji: maksymalny limit ciśnienia, do którego będzie pompowany mankiet 
(pomimo automatycznie wyliczanego przez urządzenie ciśnienia inflacji na podstawie ostatnio 
zmierzonych wartości ciśnienia skurczowego). 

 
Jeśli ciśnienie skurczowe pacjenta jest bliskie lub przewyższa podaną tutaj wartość, nie będzie możliwy 
pomiar ciśnienia, a urządzenie wyświetli błąd. 

 
Zaprogramowanie numeru pacjenta oraz funkcja limitu ciśnienia inflacji nie jest dostępna dla starszych 
urządzeń TM-2430 o numerach seryjnych poniżej SN M 0713550. 

 

4.2.6. Przycisk „Odczytaj wartości pomiarowe” – transfer danych 

Pozwala na transfer danych z urządzenia TM-2430 na komputer. Zanim wykonasz transmisję danych podłącz 
urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB, następnie kliknij na przycisk „Odczytaj wartości pomiarowe”. 
Gdy dane zostaną przeniesione, wyświetli się okienko „Measurement successfuly transfered”.  
Dane powinny się już znajdować w bazie 
danych programu. 
Jeśli naciśniesz na przycisk „Modify”, możesz 
dostosować czasy rozpoczęcia interwałów 
dziennych i nocnych do ich faktycznego 
występowania w typowym rozkładzie dnia 
pacjenta. 
Jeśli chcesz wyczyścić pamięć urządzenia, 
naciśnij przycisk „Yes”. Dane pomiarowe na 
urządzeniu zostaną utracone i urządzenie 
będzie gotowe do zaprogramowania dla innego pacjenta. 

4.2.7. Przycisk „Uwagi…” – opis pomiaru 

Kliknij na ten przycisk lub w pole „Uwaga”, aby dodać 
własne uwagi do pomiaru.  
Treść opisu, która powtarza się często przy różnych 
badaniach może być zachowana jako szablon (Zapisz 
jako szablon) i wstawiona w prosty sposób do 
aktualnego opisu z listy szablonów (Szablony uwag). 
Pomiary zawierające uwagi do pomiaru są w polu Data-godzina oznaczone literką „B”. 
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4.3. Zakładka „Profil Sys/Dia” 

Przedstawia trendy zmian ciśnienia tętniczego. 

 
Pod wykresem przebiegu ciśnienia Sys/Dia znajduje się wykres dodatkowy przedstawiający trend zmian pulsu. 
Można go ukryć poprzez wybranie „Ukryte” na liście „Wykres dodatkowy”. 
Najechanie kursorem myszki na odpowiedni punkt wykresu wyświetli szczegółowe dane pomiarowe wraz z 
dokładnym czasem pomiaru. 
Zwróć uwagę na odstępy pomiędzy pionowymi liniami siatki, które pozwalają na rozróżnienie interwałów 
dziennych od nocnych.  

4.3.1. Przycisk „Zmień” 

Pozwala na dostosowanie czasu rozpoczęcia interwałów dziennych i nocnych do ich faktycznego 
występowania w typowym rozkładzie dnia pacjenta, co jest brane pod uwagę przy wyliczeniach 
statystycznych. 

4.3.2. Przycisk „Krzywa porównawcza” 

Nakłada na istniejący wykres inny 24-godzinny zestaw danych pomiarowych pacjenta (o ile istnieje), co 
pozwala na wychwycenie różnić pomiędzy odrębnymi badaniami. 

4.3.3.  Przycisk „Okno czasowe” 

Umożliwia wybór przedziału czasu, którego ma dotyczyć wykres: 

• Auto (domyślny) – od pierwszego pomiaru do ostatniego 

• Dzień -  okres dokładnie 24 godzin. 
Za pomocą prawego przycisku myszko możesz uchwycić wybrany wykres i przesuwać go w poziomie. 

4.3.4. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie wykresu profilu SYS/DIA, Pulsu oraz statystyki na drukarce z możliwością 
wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na 
stronach: 10 i 22. 
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Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: tm_nnn-RRRRMMDD_sys.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
sys – oznaczenie rodzaju raportu – sys/dia. 

4.4. Zakładka „Profil MAP” 

W zakładce „Profil MAP” prezentowany jest przebieg średniego ciśnienia tętniczego w formie graficznej.  

 
Średnie ciśnienie tętnicze (mean arterial pressure) jest obliczane w sposób następujący: 
MAP = Dia + 1/3 (Sys – Dia) lub MAP = Dia + 1/3 PP 
Pod wykresem przebiegu średniego ciśnienia tętniczego znajduje się wykres dodatkowy przedstawiający trend 
zmian pulsu. Można go ukryć poprzez wybranie „Ukryte” na liście „Wykres dodatkowy”. 
Najechanie kursorem myszki na odpowiedni punkt wykresu wyświetli wartość MAP wraz z dokładnym czasem 
pomiaru. 

4.4.1. Przycisk „Zmień” 

Pozwala na dostosowanie czasu rozpoczęcia interwałów dziennych i nocnych do ich faktycznego 
występowania w typowym rozkładzie dnia pacjenta, co jest brane pod uwagę przy wyliczeniach 
statystycznych. 

4.4.2. Przycisk „Krzywa porównawcza” 

Nakłada na istniejący wykres inny 24-godzinny zestaw danych pomiarowych pacjenta (o ile istnieje), co 
pozwala na wychwycenie różnić pomiędzy odrębnymi badaniami. 

4.4.3.  Przycisk „Okno czasowe” 

Umożliwia wybór przedziału czasu, którego ma dotyczyć wykres: 

• Auto (domyślny) – od pierwszego pomiaru do ostatniego 

• Dzień -  okres dokładnie 24 godzin. 
Za pomocą prawego przycisku myszko możesz uchwycić wybrany wykres i przesuwać go w poziomie. 



-20- 

4.4.4. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie aktualnego wykresu profilu MAP na drukarce z możliwością wcześniejszego podglądu 
w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na stronach: 10 i 22. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: tm_nnn-RRRRMMDD_map.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
map – oznaczenie rodzaju raportu – Pofil MAP. 

4.5. Zakładka „Profil PP” 

W zakładce „Profil PP” prezentowany jest przebieg ciśnienia tętna w formie graficznej. 

 
Ciśnienie tętna jest obliczane w następujący sposób: 
PP = Sys – Dia 
Pod wykresem przebiegu średniego ciśnienia tętniczego znajduje się wykres dodatkowy przedstawiający trend 
zmian pulsu. Można go ukryć poprzez wybranie „Ukryte” na liście „Wykres dodatkowy”. 
Najechanie kursorem myszki na odpowiedni punkt wykresu wyświetli wartość PP wraz z dokładnym czasem 
pomiaru. 

4.5.1. Przycisk „Zmień” 

Pozwala na dostosowanie czasu rozpoczęcia interwałów dziennych i nocnych do ich faktycznego 
występowania w typowym rozkładzie dnia pacjenta, co jest brane pod uwagę przy wyliczeniach 
statystycznych. 

4.5.2. Przycisk „Krzywa porównawcza” 

Nakłada na istniejący wykres inny 24-godzinny zestaw danych pomiarowych pacjenta (o ile istnieje), co 
pozwala na wychwycenie różnić pomiędzy odrębnymi badaniami. 
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4.5.3.  Przycisk „Okno czasowe” 

Umożliwia wybór przedziału czasu, którego ma dotyczyć wykres: 

• Auto (domyślny) – od pierwszego pomiaru do ostatniego 

• Dzień -  okres dokładnie 24 godzin. 
Za pomocą prawego przycisku myszko możesz uchwycić wybrany wykres i przesuwać go w poziomie. 

4.5.4. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie aktualnego wykresu profilu PP na drukarce z możliwością wcześniejszego podglądu 
w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na stronach: 10 i 22. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: tm_nnn-RRRRMMDD_pp.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
pp – oznaczenie rodzaju raportu – Pofil PP. 

4.6. Zakładka „Statystyka” 

 

 
 
W zakładce „Statystyka” prezentowane są sumaryczne wartości pomiarowe, zarówno całościowo dla wszystkich 
pomiarów (Łącznie), jak również osobno dla interwałów dziennych (Dzień), nocnych (Noc) i w ujęciu 
różnicowym (Różnica dzień/noc).   
Dla każdego okresu podana jest liczba pomiarów (Wartości pomiarowe). 
 
W poszczególnych kolumnach pokazane są następujące wartości: 

• Min: najmniejsza wartość w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• Mean: średnia wartość w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• Max: maksymalna wartość w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• SD: odchylenie standardowe w rozpatrywanym przedziale czasowym 



-22- 

• >Limit: procentowe przekroczenie ustalonych limitów (patrz: 4.7.3 Zakładka „Wartości graniczne”). 

• MBPS: Wyliczenie porannego wzrostu ciśnienia - wzrost ciśnienia po wstaniu z łóżka 
MBPS = ŚrSysDzień – ŚrSysNoc 
Gdzie: ŚrSysDzień – średnia wartość ciśnienia skurczowego w pierwszych dwóch godzinach dziennych 
       ŚrSysNoc – uśrednione trzy wartości ciśnienia skurczowego w otoczeniu najniższego ciśnienia  
                                 skurczowego w nocy (wartość przed, wartość najniższa, wartość po wartości najniższej)  

Wyświetlone jest również wyliczenie procentowe wzrostu/spadku podczas nocy. 
 

4.6.1. Przycisk „Zmień” 

Pozwala na dostosowanie czasu rozpoczęcia interwałów dziennych i nocnych do ich faktycznego 
występowania w typowym rozkładzie dnia pacjenta, co jest brane pod uwagę przy wyliczeniach 
statystycznych. 

4.6.2. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie wykresu profilu SYS/DIA, Pulsu oraz statystyki na drukarce z możliwością 
wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na 
stronach: 10 i 22. 
Wydruk jest taki sam, jak p. 4.3.4. Przycisk „Drukuj”. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: tm_nnn-RRRRMMDD_sys.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
sys – oznaczenie rodzaju raportu – SYS/DIA. 
 
 

4.7. Przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent” dla TM-2430 

Patrz opis poszczególnych kart ustawień w rozdziale: 2.2. Przycisk „Ustawienia”. 

4.7.1. Zakładka „Ustawienia druku” 

Patrz p. 2.2.3. Karta „Ustawienia druku”. 
 
Dodatkowe ustawienia dotyczą formatu wydruku i 
decydują o tym, jakie zakładki zostaną 
wydrukowane automatycznie za pomocą przycisku 
wydruku zbiorczego w prawym górnym rogu 
programu: 
 

 
 
Opcje do zaznaczenia odpowiadają poszczególnym zakładkom. Za pomocą przycisków Nowy i Usuń istnieje 
możliwość skonfigurowania gotowych formatów, zestawów opcji. Uwaga: w nazwie formatu nie mogą 
znajdować się polskie litery. 
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4.7.2. Zakładka „Interfejs” 

Konfiguruje połącznie pomiędzy komputerem a 
ciśnieniomierzem TM-2430. Wybierz odpowiedni port 
komunikacji. 
Jeśli zaznaczona jest opcja Automatyczny wybór USB, 
program zawsze będzie sprawdzał, do którego portu USB jest 
podłączony ciśnieniomierz, zanim zacznie transfer danych. Jeśli w tym samym czasie jest podłączonych więcej 
niż jedno urządzenie, należy je wszystkie odłączyć, za wyjątkiem samego ciśnieniomierza, z którego będzie 
wykonywany odczyt danych. Na ekranie pojawi się stosowny komunikat. Jeśli opcja ta nie jest aktywna, to do 
transmisji danych zostanie użyty port wybrany z listy. 
  
Opcja Automatyczny wybór portu COM działa analogicznie, jak opisano powyżej, ale dotyczą połączenia za 
pomocą kabla szeregowego RS-232. 
 
Trzecią opcję należy zaznaczyć wtedy, gdy posiadasz stary model ciśnieniomierza (wg numeru seryjnego), który 
nie posiada funkcji zaprogramowania identyfikatora pacjenta i maksymalnego limitu ciśnienia inflacji.  
 

4.7.3 Zakładka „Wartości graniczne” 

 
Wartości graniczne ułatwiają ocenę wyników poprzez 
ustalenie pewnych granicznych wartości odniesienia 
(patrz rozdział: 4.6. Zakładka „Statystyka”). 
W kolumnach Dzień i Noc znajdują się wartości graniczne 
dla interwałów dziennych i nocnych. 
 
 
 
 
 
 

4.7.4. Zakładka „Profile” 

 
Możemy tu określić, czy na wykresach profilu Sys/Dia, MAP 
oraz PP ma być stosowana linia obwiedni (Narysuj 
obwiednie), czy mają być umieszczane pionowe linie 
wartości granicznych (Nanieś wartości graniczne) oraz czy 
ma być widoczna legenda dla wartości granicznych. 
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5. Ciśnieniomierz domowy (Pomiar pacjenta) 
Dotyczy ciśnieniomierzy boso dedykowanych do użytku domowego . 

5.1. Zakładka „Pacjent” – rejestr pacjentów 

Patrz rozdział: 2.1. Zakładka „Pacjent” - rejestr pacjentów 
Patrz rozdział: 5.7. Przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent” dla ciśnieniomierzy domowych 
W przypadku stosowania ciśnieniomierza w warunkach domowych, możesz wpisać tu swoje dane personalne 
lub dane innych członków rodziny, dla których mają być gromadzone i analizowane dane pomiarowe. 

5.2. Zakładka „Dane pomiarowe” 

Wszystkie wyniki pomiarów danego pacjenta odczytane do tej pory z ciśnieniomierza są prezentowane na jednej 
liście. Znajdują się one w zakładce Dane pomiarowe, na którą należy kliknąć po wcześniejszym wybraniu 
pacjenta w zakładce Pacjent. Obok listy po prawej stronie na górze znajduje się informacja o okresie 
pomiarowym (Przedział czasu) oraz nazwa rodzaju urządzenia (Urządzenie). Okres pomiarowy odpowiada 
wykonanej transmisji danych pomiarowych.  

 
 
Poszczególne kolumny zawierają następujące dane: 
1. Numer kolejny pomiaru. 
2. Data: data czas pomiaru (wg zegara w ciśnieniomierzu). 
3. SYS: ciśnienie skurczowe. 
4. DIA: ciśnienie rozkurczowe. 
5. PUL: puls 
6. MAP: Średnie ciśnienie tętnicze (mean arterial pressure) - obliczane jako MAP = Dia + 1/3*PP 
7. PP: Ciśnienie tętna jest obliczane jako: PP = Sys – Dia 
8. Arr.: wykrycie arytmii. 
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9. Exclude: wykluczenie pomiaru – po zaznaczeniu kwadracika, pomiar nie będzie uwzględniany w ocenie 

profilu i w statystykach. 
10. Uwaga: komentarz do pomiaru – aby go wprowadzić 

kliknij dwukrotnie na wybranej pozycji.  
 
 
 

5.2.1. Przycisk „Usuń” 

Usuwa cały komplet danych związanych z zaznaczonym okresem (transmisją). 

5.2.2 Przycisk „Export GDT” 

Eksportuje dane pomiarowe pacjenta do pliku GDT. Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy na wybranym 
pacjencie przeprowadzono import z pliku GDT.  

5.2.3. Przycisk „Wpisy ręczne” 

Pozwala na manualne wprowadzenie swoich 
pomiarów na listę wyników, czyli bez transmisji za 
pomocą kabla USB. Taka możliwość może być 
czasami przydatna, gdy chcemy dodać pomiary 
wykonane innym ciśnieniomierzem, np. u lekarza 
(wpisujemy wtedy również odpowiedni 
komentarz) lub gdy chcemy wykorzystać program 
do rejestracji pomiarów jeszcze innej osoby 
posiadającej ciśnieniomierz bez funkcji transmisji 
danych. 
Dane wprowadzone ręcznie są tutaj wyświetlane 
na oddzielnej liście. Tylko w tym miejscu można je 
w każdej chwili poprawić lub usunąć.  

5.2.4. Przycisk „Drukuj…” 

Pozwala na wydrukowanie wyników wybranych pomiarów pacjenta na drukarce z możliwością wcześniejszego 
podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na stronach: 10 i 
30). Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub 
wyłącznie) w pliku PDF o nazwie: tm_nnn-RRRRMMDD_m.pdf, gdzie 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pomiaru. 
m – oznaczenie rodzaju raportu – pomiary (measurements).  

5.2.5. Przycisk „Odczytaj wartości pomiarowe” – transfer danych 

Pozwala na transfer danych z ciśnieniomierza na komputer. Zanim 
wykonasz transmisję danych podłącz urządzenie z komputerem za 
pomocą kabla USB, następnie kliknij na przycisk „Odczytaj wartości 
pomiarowe”. 
Pojawi się okienko informujące, aby w ciągu 6 sekund nacisnąć na 
ciśnieniomierzu przycisk START/STOP. Rozpocznie się transmisja danych 
pomiarowych (Reading data…).  
Po zakończeniu transmisji możesz określić, czy ma być utworzony nowy okres (New 
Period), albo czy dane mają być przypisane do istniejącego już w programie okresu 
(Add new row), który można wybrać z listy. 
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5.2.6. Przycisk „Granice interwałów” 

Możesz tu zdefiniować godziny graniczne odpowiadające poszczególnym porom 
dnia, tj. porze przed południem oraz porze popołudniowe. (Patrz kolejny punkt). 
Domyślnie, początkiem okresu przedpołudniowego jest godzina 00:00 (północ), 
a początkiem okresu popołudniowego godzina 12:00. 
 

5.2.7. Filtrowanie danych pomiarowych 

Pod listą pomiarów znajduje się sekcja narzędzi pozwalających na filtrowanie danych. 

 
 
Domyślnie wyświetlane są wszystkie dane. Można jednak zawęzić listę do pomiarów tylko 
przedpołudniowych lub tylko popołudniowych. 
Po kliknięciu w kratkę Przedział, można dodatkowo zawęzić listę pomiarów do 
określonego przedziału czasu. Kliknij następnie dla ułatwienia w symbol strzałki  i 
wybierz odpowiedni dzień kalendarza. 

5.3. Zakładka „Profil Sys/Dia” 

Przedstawia graficzne przebiegi trendu zmian ciśnienia krwi w czasie. 

 
Dane można zawęzić za pomocą filtru w dolnej części ekranu w sposób opisany w punkcie poprzednim.  
Pod wykresem przebiegu ciśnienia Sys/Dia znajduje się wykres dodatkowy przedstawiający trend zmian pulsu. 
Można go ukryć poprzez wybranie „Ukryte” na liście „Wykres dodatkowy”. 
Najechanie kursorem myszki na odpowiedni punkt wykresu wyświetli szczegółowe dane pomiarowe wraz z 
dokładnym czasem pomiaru. 

5.3.1. Wybór danych przedpołudniowych, popołudniowych i łącznych 

Dodatkowo możemy ustawić Okno czasowe na obserwację dzienną, tygodniową, miesięczną, kwartalną i 
roczną. Aby uwzględnić wszystkie pomiary, wybierz: :”Łącznie”. 
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Za pomocą kursora ekranowego myszko () można zwiększyć dokładność wykresu poprzez wybranie  
dowolnego przedziału czasowego. 

5.3.2. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie wykresu profilu SYS/DIA, Pulsu oraz statystyki na drukarce z możliwością 
wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na 
stronach: 10 i 30. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: medi_nnn-RRRRMMDD_sys.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
sys – oznaczenie rodzaju raportu – sys/dia. 
 

5.4. Zakładka „Profil MAP” 

W zakładce „Profil MAP” prezentowany jest przebieg średniego ciśnienia tętniczego w formie graficznej.  

 
 
Średnie ciśnienie tętnicze (mean arterial pressure) jest obliczane w sposób następujący: 
MAP = Dia + 1/3 (Sys – Dia) lub MAP = Dia + 1/3 PP 

5.4.1. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie wykresu profilu SYS/DIA, Pulsu oraz statystyki na drukarce z możliwością 
wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na 
stronach: 10 i 30. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: medi_nnn-RRRRMMDD_map.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
map – oznaczenie rodzaju raportu – Profil MAP. 
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5.5. Zakładka „Profil PP” 

W zakładce „Profil PP” prezentowany jest przebieg ciśnienia tętna w formie graficznej.  

 
 
Ciśnienie tętna jest obliczane w następujący sposób: PP = Sys – Dia 
 

5.5.1. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie wykresu profilu SYS/DIA, Pulsu oraz statystyki na drukarce z możliwością 
wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na 
stronach: 10 i 30. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: medi_nnn-RRRRMMDD_pp.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
pp – oznaczenie rodzaju raportu – Profil PP. 
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5.6. Zakładka „Statystyka” 

 

 
 
W zakładce „Statystyka” prezentowane są sumaryczne wartości pomiarowe, zarówno całościowo dla wszystkich 
pomiarów (Łącznie), jak również osobno dla pomiarów przedpołudniowych (Przedpołudnie), popołudniowych 
(Popołudnie) i w ujęciu różnicowym (Różnica Przedpołudnie/Popołudnie).   
Dla każdego okresu podana jest liczba pomiarów (Wartości pomiarowe) wraz z liczbą wykrytych arytmii. 
 
W poszczególnych kolumnach pokazane są następujące wartości: 

• Min: najmniejsza wartość w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• Mean: średnia wartość w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• Max: maksymalna wartość w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• SD: odchylenie standardowe w rozpatrywanym przedziale czasowym 

• >Limit: procentowe przekroczenie ustalonych limitów (patrz: 5.7.3. Zakładka „Wartości graniczne”). 
 
Porównanie statystyczne wartości przedpołudniowych i popołudniowych (Różnica Przedpołudnie/Popołudnie) 
stosuje wyliczenie procentowe wg wzoru (Am-Aa)/Aa, gdzie Am-wartość średnia przedpołudniowa, Aa-wartość  
średnia popołudniowa.  Obok wyliczenia widzimy informację, czy nastąpił spadek czy wzrost wartości. 

5.6.1. Przycisk „Drukuj” 

Pozwala na wydrukowanie wykresu profilu SYS/DIA, Pulsu oraz statystyki na drukarce z możliwością 
wcześniejszego podglądu w sposób opisany w p. 2.1.4. Przycisk „Drukuj” i zgodnie z ustawieniami opisanymi na 
stronach: 10 i 30. 
Przy zaznaczeniu opcji Plik PDF (patrz strona: 10), wszystkie wydruki będą tworzone dodatkowo (lub wyłącznie) 
w pliku PDF o nazwie: medi_nnn-RRRRMMDD_sys.pdf, gdzie: 
nnn – numer pacjenta 
RRRRMMDD – data pierwszego pomiaru. 
sys – oznaczenie rodzaju raportu – sys/dia. 
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5.7. Przycisk „Ustawienia” w zakładce „Pacjent” dla ciśnieniomierzy domowych 

Patrz opis poszczególnych kart ustawień w rozdziale: 2.2. Przycisk „Ustawienia”. 

5.7.1. Zakładka „Ustawienia druku” 

Patrz p. 2.2.3. Karta „Ustawienia druku”. 
 
Dodatkowe ustawienia dotyczą formatu wydruku 
i decydują o tym, jakie zakładki zostaną 
wydrukowane automatycznie za pomocą 
przycisku wydruku zbiorczego w prawym górnym 
rogu programu: 
 

 
 
 
Opcje do zaznaczenia odpowiadają poszczególnym zakładkom. Za pomocą przycisków Nowy i Usuń istnieje 
możliwość skonfigurowania gotowych formatów, zestawów opcji. Uwaga: w nazwie formatu nie mogą 
znajdować się polskie litery. 
 

5.7.2. Zakładka „Interfejs” 

 Konfiguruje połącznie pomiędzy komputerem a 
ciśnieniomierzem. Wybierz odpowiedni port 
komunikacji. 
Jeśli zaznaczona jest opcja Pierwsze dostępne złącze 
USB, program wybierze pierwszy dostępny port 
USB. Jeśli komputer posiada więcej niż jedno złącze 
USB i opcja ta jest włączona, należy odłączyć wszystkie inne urządzenia USB, za wyjątkiem samego 
ciśnieniomierza, z którego będzie wykonywany odczyt danych.  

5.7.3. Zakładka „Wartości graniczne” 

Wartości graniczne ułatwiają ocenę wyników 
poprzez ustalenie pewnych granicznych 
wartości odniesienia (patrz: 5.6. Zakładka 
„Statystyka”). 
Wartości graniczne można ustawić oddzielnie 
dla pomiarów przedpołudniowych, 
popołudniowych i łącznie. 
 

 5.7.4. Zakładka „Profil” 

 
Możemy tu określić, czy na wykresach profilu Sys/Dia, MAP 
oraz PP ma być stosowana linia obwiedni (Narysuj 
obwiednie) oraz czy mają być umieszczane pionowe linie 
wartości granicznych (Nanieś wartości graniczne). 
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DODATEK A – Opis rekordów GDT 
Poniżej podane zostały typy rekordów interfejsu GDT. 
Typ rekordu 6320 „Żądanie nowego badania” 
Pole 8000: identyfikacja rekordu 
8100: długość rekordu 
8315: GDT ID odbiorcy 
8316: GDT ID nadawcy 
8410: Identyfikator testowy (skrót: BDM00-pomiaru pacjenta, BDM01-pomiaru 24h, BDM02-pomiar ABI/PWV)  
9218: Numer wersji GDT 
3000: Numer pacjenta 
3101: Nazwisko pacjenta 
3102: Pierwsze imię pacjenta 
3103: Data urodzenia pacjenta 
3105: Numer ubezpieczenia 
3106: Adres pacjenta (miasto) 
3107: Adres pacjenta (ulica) 
3110: Płeć pacjenta (1-mężczyzna, 2-kobieta) 
3622: wzrost pacjenta (cm) 
3623: waga pacjenta (kg) 
 
Typ rekordu 6310 „Transmisja danych z badania” 
Pole 8000: identyfikacja rekordu 
8100: długość rekordu 
8315: GDT ID odbiorcy 
8316: GDT ID nadawcy 
9218: Numer wersji GDT 
3000: Numer pacjenta 
8402: Mapowanie dla szczególnego urządzenia lub procesu 
6200: Data badania 
6228: Tabela wyników w formacie tekstowym 
6302: Identyfikator pliku archiwizacji 
6303: Format pliku 
6304: Zawartość pliku 
6305: Odniesienie pliku 
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KONTAKT 
Wytwórca i serwis: 
BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG 
Bahnhofstrasse 64 
D-72417 Jungingen, Niemcy 
tel: +49 7477-9275-0 

                                               0124 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
Sklep medyczny: diaMedica              TEL: 65 619 3855 
www.diamedica.pl 

 

 
 
Tłumaczenie treści instrukcji obsługi urządzenia na język polski jest własnością intelektualną AP Plan i jest 
chronione prawem. Wykorzystywanie w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody AP Plan jest 
niedozwolone. 

Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-16 


