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Navodila za uporabnike programa Saver EVO 
Programska oprema Saver EVO® vam omogoča pridobiti defibrilacijske podatke o dogodku iz defibrilatorja HeartSine® 
samaritan® PAD in s spominske kartice PDU. Program Saver EVO omogoča tudi upravljanje s podatki o dogodku, ki so 
bili shranjeni na osebni računalnik, kot so tiskanje, uvažanje in izvažanje podatkov o dogodku drugim uporabnikom 
programov Saver in Saver EVO.

Program Saver EVO vključuje licenco za programsko opremo, ki omogoča namestitev in uporabo programske opreme 
na enem osebnem računalniku, ki ima nameščen program Microsoft Windows (po možnosti Windows 10).

Prenos s spletne strani
Za namestitev programa Saver EVO je morda potrebno administracijsko dovoljenje – po potrebi navežite stik s svojim 
skrbnikom sistema/ponudnikom IT storitev.

1. Pojdite na spletno stran HeartSine.com in prenesite programsko opremo Saver EVO za vašo regijo.

2. Po prenosu zaženite „  SaverEVO_setup.exe“, da namestite programsko opremo Saver EVO. (Sledite navodilom 
na zaslonu.)

3. Preberite uporabniško licenčno pogodbo. Za namestitev te programske opreme se morate strinjati s pogoji 
pogodbe. Kliknite gumb „Naprej“, da sprejmete pogoje.

4. Program Saver EVO se namesti na privzeto mesto s standardno konfiguracijo. Kliknite gumb „Strinjam se“, da 
sprejmete. Teh privzetih nastavitev ne smete spreminjati, če niste izkušen uporabnik računalnika.

5. Če se pokaže vprašanje o certifikatu gonilnika naprave, kliknite gumb „Vseeno nadaljuj“.

Kratka navodila
Pridobivanje zabeleženih defibrilacijskih podatkov o dogodku iz defibrilatorja HeartSine samaritan PAD ali spominske 
kartice PDU.

1. Ustrezno napravo priključite na osebni računalnik.

2. Odprite programsko opremo Saver EVO.

3. Kliknite gumb  ali gumb .

4. Kliknite gumb , da prikažete seznam shranjenih dogodkov.

5. Poudarite zahtevani zabeleženi dogodek na seznamu.

6. Kliknite gumb , da si ogledate dogodek.

7. Kliknite gumb  in vnesite podatke o bolniku, kot je zahtevano, da shranite dogodek na osebnem 
računalniku. 

8. Po potrebi kliknite gumb , da natisnete zapis o dogodku.

Saver EVO Navodila za uporabnike



4  |  Saver EVO

Uporaba programa Saver EVO 
Spodaj je prikazan začetni zaslon programa Saver EVO.

Začetni zaslon programa Saver EVO

 samaritan PAD – Odpre meni za funkcije, značilne za defibrilator HeartSine samaritan PAD.  
 Za več informacij glejte stran 5.

 samaritan PDU – Odpre meni za funkcije, značilne za PDU. Za več informacij glejte stran 12.

 Upravljaj shranjene dogodke (Manage Saved Events) – Odpre meni za funkcije, značilne za dogodke,  
 shranjene na osebni računalnik. Za več informacij glejte stran 16.

 Izhod iz programa Saver EVO (Exit Saver EVO) – Izhod iz programske opreme Saver EVO.

 Spremeni geslo programa Saver EVO (Change Saver EVO password) – Spremenite geslo programa  
 Saver EVO in izberite možnost jezika. Omogoča tudi, da si uporabnik ogleda informacije o pregledu programa 
 Saver EVO.

Uporaba zgornjih posebnih menijev bo podrobneje obdelana v naslednjih poglavjih.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Uporaba programa Saver EVO z defibrilatorjem HeartSine 
samaritan PAD
Za uporabo programa Saver EVO z defibrilatorjem HeartSine samaritan PAD potrebujete podatkovni kabel USB (ki 

je morda priložen defibrilatorju HeartSine samaritan PAD). Če nimate kabla, navežite stik s prodajnim zastopnikom 
podjetja Stryker ali pooblaščenim distributerjem. Če je z vašim AED povezan prehod HeartSine Gateway, lahko 

uporabite mikro USB kabel.

1. Podatkovni kabel USB povežite z defibrilatorjem HeartSine samaritan PAD in vhodom USB na svojem osebnem 

računalniku. Odprite programsko opremo Saver EVO.

2. S klikom na gumb samaritan PAD se odpre okno, prikazano spodaj.

Zaslon za dostop do PAD programa Saver EVO

 Podatki PAD (PAD Data) – Kliknite ta gumb, da pridobite podatke o dogodku iz defibrilatorja HeartSine  
 samaritan PAD. Za več informacij glejte stran 6.

 Spremeni nastavitve PAD (Change PAD Settings) – Kliknite ta gumb za zagon diagnostičnih testov ali  
 spremembo konfiguracije (glasnost in čas) na defibrilatorju HeartSine samaritan PAD. Za več informacij glejte 
 stran 8.

 Nazaj (Back) – Kliknite ta gumb, da se vrnete na začetni zaslon programa Saver EVO.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Pridobivanje podatkov o dogodku iz defibrilatorja  
HeartSine samaritan PAD
Za pridobivanje podatkov o dogodku iz defibrilatorja HeartSine samaritan PAD povežite defibrilator HeartSine 
samaritan PAD z osebnim računalnikom in nato kliknite gumb Podatki PAD (PAD Data). S tem preiščete spomin 
defibrilatorja HeartSine samaritan PAD in izpiše se seznam vseh shranjenih dogodkov, kot je prikazano spodaj.

Zaslon seznama dnevnika dogodkov PAD programa Saver EVO

Zeleno obarvani dogodki s simbolom  so dogodki, ki so že bili shranjeni na osebni računalnik.

 Shrani vse (Save All) – S klikom na gumb Shrani vse boste vse dogodke, navedene v dnevniku dogodkov  
 PAD, shranili na osebni računalnik v eni datoteki.

OPOMBA: dogodkov, shranjenih na ta način, ni mogoče pridobiti za ogled s to različico programa Saver EVO. Za 
pridobivanje dogodkov iz te datoteke navežite stik s službo za podporo strankam podjetja HeartSine Technologies. Za 
posamezno shranjevanje dogodkov za kasnejše pridobivanje si oglejte funkcijo „Shrani“ v poglavju Ogled dogodkov 
na defibrilatorju HeartSine samaritan PAD na strani 7.

 Ogled (View) – S klikom na ta gumb si lahko ogledate izbrani dogodek.

 Izbriši (Erase) – S klikom na ta gumb izbrišete vse dogodke iz dnevnika dogodkov defibrilatorja HeartSine  
 samaritan PAD. Za natančnejša navodila za brisanje podatkov glejte stran 8.

 Nazaj (Back) – Kliknite ta gumb, da se vrnete na zaslon za dostop do PAD programa Saver EVO.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Ogled dogodkov na defibrilatorju HeartSine samaritan PAD
1. Za ogled dogodka poudarite dogodek na seznamu in nato kliknite gumb Ogled.  

S tem prikažete defibrilacijski dogodek z zapisom EKG in dnevnik dogodkov v enem oknu za ogled.

Okno za ogled dogodka PAD programa Saver EVO

2. Zdaj lahko izberete shranjevanje prikazanega dogodka na osebni računalnik s klikom na gumb Shrani. Dogodke, 
shranjene na ta način, lahko pridobite in si jih ogledate v programu Saver EVO. Na voljo so možnosti za vnos 
informacij za identifikacijo bolnika s seznama shranjenih dogodkov na osebnem računalniku. Podatki o bolniku so 
lahko sestavljeni iz alfanumeričnih znakov, vsako polje pa se lahko izpolni ali po želji pusti prazno.

Okno za podatke o bolniku PAD programa Saver EVO

OPOMBA: ko je defibrilacijski dogodek shranjen na vaš osebni računalnik, te informacije ni mogoče spremeniti.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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V oknu za ogled dogodka programa Saver EVO so na voljo tudi naslednji gumbi: 

  Tiskanje (Print) – Kliknite ta gumb, da natisnete dogodek, ki je trenutno prikazan v oknu za ogled.

  Predogled tiskanja (Print Preview) – Kliknite ta gumb za predogled natisnjenih podatkov na zaslonu.

  Nazaj (Back) – Kliknite ta gumb, da se vrnete na zaslon seznama dnevnika dogodkov PAD programa  
 Saver EVO.

Brisanje pomnilnika na defibrilatorju HeartSine samaritan PAD
1. Za brisanje pomnilnika defibrilatorja HeartSine samaritan PAD kliknite gumb Izbriši. 

2. Program Saver EVO od vas zahteva, da pred brisanjem pomnilnika vnesete svoje geslo. Ko vnesete pravilno 
geslo, se pomnilnik defibrilatorja HeartSine samaritan PAD izbriše. Za informacije o spremembi privzetega gesla 
preberite poglavje Sprememba gesla v programu Saver EVO na strani 17. 

 Priporoča se brisanje dogodkov iz pomnilnika defibrilatorja HeartSine samaritan PAD, potem ko pridobite 
podatke o dogodku iz defibrilatorja HeartSine samaritan PAD in jih shranite na osebni računalnik. S tem se 
zagotovi, da je na voljo celoten pomnilnik za beleženje podatkov drugega defibrilacijskega dogodka.

 SVARILO: podjetje HeartSine priporoča, da pred brisanjem pomnilnika prenesete celotni pomnilnik 
defibrilatorja HeartSine samaritan PAD. Te informacije morate varno shraniti, če bi jih naknadno potrebovali. 

Spreminjanje nastavitev defibrilatorja HeartSine samaritan PAD
Gumb Spreminjanje nastavitev PAD uporabnikom omogoča, da konfigurirajo nekatere funkcije defibrilatorja 
HeartSine samaritan PAD, kot so:

• preverjanje/nastavitev časa

• zagon diagnostičnih testov

Poleg tega lahko uporabniki z ustreznimi pooblastili spremenijo naslednje:

• glasnost

• omogoči/onemogoči zvok metronoma

1. S klikom na gumb Spreminjanje nastavitev PAD se pokaže naslednji zaslon (glejte naslednjo stran):

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Okno za spreminjanje nastavitev PAD programa Saver EVO

2.   Preverjanje/Nastavitev časa PAD (Check/Set PAD time) – Ta gumb uporabnikom omogoča 
sinhronizacijo časa na defibrilatorju HeartSine samaritan PAD s časom na osebnem računalniku.

Okno za preverjanje/nastavitev časa PAD programa Saver EVO

3. Kliknite gumb Sinhroniziraj, da uskladite čas na defibrilatorju HeartSine samaritan PAD s časom na računalniku, 
s katerim je povezan.

4. Kliknite gumb Zapri, da se vrnete v okno za spreminjanje nastavitev PAD programa Saver EVO.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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  Zaženi diagnostične teste (Run Diagnostic Tests) – Ta gum uporabniku omogoča zagon nekaterih 
osnovnih testov za preverjanje delovanja defibrilatorja HeartSine samaritan PAD. Do seznama razpoložljivih 
diagnostičnih testov se dostopa prek spustnega menija, kot je prikazano spodaj.

Okno za diagnostične teste PAD programa Saver EVO

Program Saver EVO identificira vrsto priključene naprave PAD in prikaže ustrezne ilustracije oznak za vodenje 
uporabnika med testi. 

  Urejanje konfiguracije PAD (Edit PAD Configuration) – Kliknite ta gumb, da odprete okno za urejanje 
konfiguracije PAD (prikazano spodaj), v katerem si lahko ogledate in spremenite nastavitve glasnosti in metronoma 
ter različico programske opreme za priključeno napravo HeartSine samaritan PAD. Da potrdite te spremembe, 
program od vas zahteva vnos gesla za program Saver EVO. Za informacije o spremembi privzetega gesla preberite 
poglavje Sprememba gesla v programu Saver EVO na strani 17.

Okno za konfiguracijo urejanja PAD programa Saver EVO

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Uporaba programa Saver EVO s PDU*
1. Za uporabo programa Saver EVO s spominsko kartico samaritan PDU morate kartico vstaviti v čitalnik kartic, 

združljiv z MMC/SD, ki je priključen na osebni računalnik, na katerem je nameščen program Saver EVO, ali 
vgrajen vanj. Upoštevajte, da je lahko potrebnih nekaj sekund ali celo več kot ena minuta, da operacijski sistem 
vašega računalnika prepozna, da je v čitalnik kartic vstavljena kartica. 

2.  Na začetnem zaslonu kliknite gumb samaritan PDU. S tem se odpre spodnje okno.

Zaslon za dostop do PDU programa Saver EVO 

  Podatki PDU (PDU Data) – Kliknite ta gumb, da pridobite podatke o dogodku s spominske kartice PDU. Za  
 več informacij glejte stran 13.

  Nastavitve PDU (PDU Settings) – Kliknite ta gumb za ogled konfiguracijskih nastavitev. Za več informacij  
 glejte stran 15.

  Nazaj (Back) – Kliknite ta gumb, da se vrnete na začetni zaslon programa Saver EVO.

* samaritan PDU ni bil na voljo v ZDA in ga podjetje HeartSine ne zagotavlja več.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Pridobivanje podatkov o dogodku s spominske kartice PDU
Spominsko kartico samaritan PDU vstavite v čitalnik kartic SD/MMC in kliknite gumb Podatki PDU. Izpiše se seznam 
dogodkov, ki so zabeleženi na spominski kartici.

Zaslon seznama dnevnika dogodkov PDU programa Saver EVO

 

Dogodki s simbolom ure  so uspešna samotestiranja PDU.

Zeleno obarvani dogodki s simbolom  so dogodki, ki so že bili shranjeni na osebni računalnik.

 Shrani vse (Save All) – Ta gumb je v načinu PDU onemogočen. 

 Ogled (View) – S klikom na ta gumb si lahko ogledate izbrani dogodek. Za več informacij glejte stran 13.

 Izbriši (Erase) – Ta gumb je v načinu PDU onemogočen.

 Nazaj (Back) – Kliknite ta gumb, da se vrnete na zaslon za dostop do PDU programa Saver EVO.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Ogled dogodkov, shranjenih na PDU 
1. Za ogled dogodka poudarite dogodek na seznamu in nato kliknite gumb Ogled. S tem prikažete defibrilacijski 

dogodek z zapisom EKG in dnevnik dogodkov v enem oknu za ogled:

 
Okno za ogled dogodka PDU programa Saver EVO

2. Uporabnik lahko zdaj izbere shranjevanje prikazanega dogodka na osebni računalnik s klikom na gumb Shrani. 
Na voljo so možnosti za vnos informacij za identifikacijo bolnika. Podatki o bolniku so lahko sestavljeni iz 
alfanumeričnih znakov, vsako polje pa se lahko izpolni ali po želji pusti prazno.

 
Okno za podatke o bolniku PDU programa Saver EVO

OPOMBA: ko je defibrilacijski dogodek shranjen na vaš osebni računalnik, te informacije ni mogoče spremeniti.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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V oknu za ogled dogodka programa Saver EVO so na voljo tudi naslednji gumbi: 

 Tiskanje (Print) – Kliknite ta gumb, da natisnete dogodek, ki je trenutno prikazan v oknu za ogled.

 Predogled tiskanja (Print Preview) – Kliknite ta gumb za predogled natisnjenih podatkov na zaslonu.

 Nazaj (Back) – Kliknite ta gumb, da se vrnete na zaslon seznama dnevnika dogodkov PDU programa  
 Saver EVO.

Ogled nastavitev PDU
S klikom na gumb Ogled nastavitev dostopite do naslednjega zaslona za konfiguracijo PDU. Ta zaslon uporabniku 
omogoča ogled polnosti baterije, glasnosti zvočnika, nastavitev jezika metronoma, hitrosti in trajanja CPR ter datuma 
izteka roka uporabnosti, različice programske opreme in serijske številke naprave PDU. Uporabnik si lahko te 
nastavitve samo ogleda in jih ne more spreminjati.

Okno za ogled nastavitev PDU programa Saver EVO

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Uporaba programa Saver EVO s shranjenimi dogodki
Gumb za upravljanje shranjenih dogodkov na glavnem zaslonu programa Saver EVO uporabniku omogoča pregled 
podatkov o dogodku, ki so bili preneseni iz defibrilatorja HeartSine samaritan PAD, baterije samaritan Data-Pak ali 
spominske kartice PDU ter shranjeni na računalnik. 

1. S klikom na ta gumb se odpre naslednje okno:

2. Ko poudarite dogodek na seznamu in kliknete Ogled, se odpre shranjeni dogodek, kjer si lahko ogledate podatke 
EKG in dnevnik dogodkov.

Izvoz in uvoz
Program Saver EVO obsega funkcije, ki uporabnikom omogočajo pošiljanje ali prejemanje podatkov o defibrilacijskem 
dogodku drugim osebam, ki imajo programsko opremo Saver EVO. Za pošiljanje ali prejemanje kopij shranjenih 
dogodkov se uporabljata funkciji izvoz in uvoz programa Saver EVO.

Za izvoz dogodkov:
1. Na zaslonu za upravljanje shranjenih dogodkov poudarite dogodek ali več dogodkov, ki jih želite izvoziti, in nato 

kliknite gumb Izvoz.

2. Osebni računalnik vas bo vprašal po lokaciji na računalniki, kjer želite shraniti izvoženo datoteko, prav tako pa 
vam omogoča, da izberete 
ime izvožene datoteke.

3. Kliknite gumb Shrani, da shranite datoteko na izbrani lokaciji.

Zatem lahko to datoteko pripnete v e-pošto v svoji običajni programski opremi za e-pošto in izvoženo datoteko 
pošljete drugemu uporabniku, ki ima programsko opremo Saver EVO.

Podatke o dogodku iz programa Saver EVO si lahko ogleda samo drug uporabnik programske opreme Saver EVO. 
Predhodna programska oprema Saver ne omogoča uspešnega uvoza in prikaza podatkov iz programa Saver EVO.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Za uvoz dogodkov:
za uvoz dogodkov in njihov ogled na osebnem računalniku je treba datoteko, ki vam jo je poslal drug uporabnik 
programa Saver ali Saver EVO, shraniti na lokaciji na vašem osebnem računalniku.

1. Na zaslonu upravljanje shranjenih dogodkov programa Saver EVO kliknite gumb Uvoz.

2. Poiščite lokacijo, na kateri je bila shranjena datoteka, in kliknite Odpri.

3. Datoteke bodo dodane na seznam datotek programa Saver EVO na vašem računalniku.

Te si lahko nato ogledate tako, da poudarite dogodek na seznamu in nato kliknite gumb Ogled.

Program Saver EVO bo pravilno uvozil in prikazal podatke o dogodku, ki so bili izvoženi iz predhodnih 
različic programske opreme, imenovane Saver.

Za brisanje shranjenih dogodkov
Shranjene dogodke lahko izbrišete iz pomnilnika svojega računalnika s programom Saver EVO. Dogodke izbrišete 
posamezno tako, da izberete in poudarite dogodek (dogodke), ki ga (jih) želite izbrisati (izberete lahko več dogodkov). 

Ko se prepričate, da so bili izbrani samo dogodki, ki jih želite izbrisati, kliknite gumb Izbriši. Program Saver EVO od 
vas zahteva, da pred brisanjem pomnilnika vnesete svoje geslo. Ko vnesete pravilno geslo, se pomnilnik izbranega 
dogodka izbriše z vašega računalnika.

Svarilo: pred brisanjem se prepričajte, da so bili izbrani samo dogodki, ki jih želite izbrisati.  
Ko dogodke izbrišete iz pomnilnika vašega računalnika, jih ni mogoče obnoviti, in izgubili boste vse informacije.  

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Sprememba nastavitev programa Saver EVO
Program Saver EVO ima nekaj funkcij, ki jih je mogoče spremeniti ali dokončati samo z vnosom gesla. To skrbnikom 
programske opreme omogoča omejitev dostopa do nekaterih zmogljivosti samo za pooblaščene uporabnike. Po 
namestitvi programa Saver EVO je privzeto geslo „password“.

Za spremembo gesla:

1. Na tem glavnem zaslonu programa Saver EVO kliknite majhni gumb Nastavitve. S tem se odpre naslednje okno:

Zaslon za spreminjanje nastavitev

Saver EVO Navodila za uporabnike
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2. Vnesite veljavno geslo in kliknite Potrdi.

3.  Dvakrat vnesite novo geslo in kliknite Uporabi, da potrdite spremembo.

4.  Kliknite OK, da zaprete okno za spremembo gesla.

 OPOMBA: s ponovno namestitvijo programa Saver EVO se geslo v programski opremi ponastavi na privzeto geslo. 
Vendar se s tem ne odstranijo nobeni podatki o dogodku, ki so bili predhodno shranjeni.

Za spremembo jezika programa Saver EVO: 
1. Da izberete jezik programa Saver EVO, izberite jezik iz spustnega seznama in kliknite Uporabi.

2. Po kliku na Uporabi se prikaže naslednji zaslon in program Saver EVO je treba ponovno zagnati, da se izvedejo 
spremembe jezika.

3.  Ustrezno izberite Da ali Ne, da zaprete program Saver EVO.

Saver EVO Navodila za uporabnike
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Za preverjanje samodejnih posodobitev:
1. Če je ob vsakokratnem zagonu programa Saver EVO izbran okvirček Omogoči, se bo program poskušal povezati 

s spletno stranjo podjetja HeartSine in preverite morebitne novejše različice programa Saver EVO. Če je na voljo 
posodobitev, se ob zagonu programa Saver EVO pokaže naslednje okno.

2. Ustrezno izberite Da ali Ne, če želite prenesti novejšo različico programa Saver EVO.

Kibernetska varnost
• Prepričajte se, da so za vaš računalnik uporabljeni vsi programski popravki Microsoft. 

• Redno izvajajte varnostno kopiranje vašega računalnika (vključno z datotekami programa Saver EVO).

• Priporoča se namestitev protivirusnega/zaščitnega programja na vaš računalnik, ki je aktivno in posodobljeno.

• Za prijavo v računalnik uporabite močno geslo. Geslo morajo sestavljati velike in male črke ter številke in simboli.
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