ביצוע בדיקות בהנחיית הצוות המטפל במכשיר TYTO
פניית הצוות המטפל
לביצוע בדיקה
 .1הדלק את מכשיר ה TYTOואת הטאבלט
 .2לחץ על האייקון
 .3הקלד סיסמא Aa123456
 .4פעל בהתאם להנחיות – לחיצה על
"אישור" ו"הצטרפות" היכן שתתבקש

ביצוע בדיקות באמצעות המכשיר
איש הצוות המטפל ינחה אותך אילו בדיקות לבצע:
בדיקת לב ,דופק וריאות –
יש לפעול על פי הנחיות הצוות והאיור המוצג .יש למקם
את המכשיר על גופך בהתאם לנקודות המצויינות

גרון – יש לשים את מקל הבדיקה (מקל עץ) על גבי הצד האחורי של מכשיר ה .TYTO
בסיום הבדיקה יש לזרוק את מקל העץ לפח האשפה.
חום – יש לכוון את המכשיר קרוב למרכז המצח (אין צורך להצמיד את המכשיר)
ולהמתין מס' שניות ,לפי הנחיית הצוות המטפל

הערה כללית לגבי התקנת האביזרים על גבי המכשיר –
יש לשים לב שהנקודה הכחולה על האביזר ,נמצאת באותו מקום של הנקודה הכחולה
שעל גב המכשיר
במקרה והטאבלט לא מחובר לאינטרנט:
 .1לחץ על כפתור ההגדרות במסך הראשי
 .2היכנס ל"חיבורים" ולחץ על ""WIFI
וודא כי הכפתור במצב "מופעל".
 .3בחר בשם הרשת >- clalit guest
האייקון יופיע בראש המסך מצד שמאל

בסיום הבדיקה יש לכבות את מכשיר ה  TYTOוהטאבלט,
לנקות אותם באמצעות מגבון חיטוי ולהטעינם.
אופן כיבוי מכשיר ה :TYTO
פתחאת התפריט העליון במסך מכשיר ה־TYTO
(באמצעות גלילת האצבע מלמעלה)
וללחץ על .Shutdown
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הדרכה להפעלת מכשיר ה TYTO
שלב א

כניסה לאפליקציה ולמכשיר הטייטו

 .1הדליקו את מכשיר ה TYTO
בכפתור המסומן
 .2הקליקו על האייקון בטאבלט:
 .3הזינו שם המשתמש וסיסמא הרשומים על גבי הטאבלט:
שם משתמש,room_bed_ :
סיסמאAa123456 :
 .4לחצו על כניסה .כעת יוצג בחלקו העליון של המסך עיגול בצבע כתום

שלב ב

חיבור/צימוד מכשיר הטייטו לטאבלט

 .5יש להמתין עד כדקה עד שהעיגול הכתום יהפוך לעיגול בצבע ירוק
 .6אם לאחר המתנה של דקה החיווי הופך לצבע אדום
ולא לעיגול ירוק ,יש לכבות את מכשיר ה ,TYTO
להדליק שוב ולהמתין שהעיגול יהפוך לירוק.
 .7הקליקו על _room_bed

שלב ג

בקשה לשיחה עם איש צוות מטפל

 .8הקליקו על הכפתור "ביקור רופא אונליין"

במסך המתקבל – בחרו ב _carmeldoc
 .9תתקבל הודעה – "בקשתך התקבלה"
 .10ברגע שאיש הצוות יהיה זמין תראה זאת במסך הטאבלט
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