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„Saver EVO“ naudojimo instrukcijos
„Saver EVO®“ programinė įranga leidžia gauti defibriliavimo įvykių duomenis iš „HeartSine® samaritan® PAD“ ir PDU atminties 
kortelės. Be to, „Saver EVO“ leidžia tvarkyti į AK įrašytus įvykių duomenis, t. y. spausdinti, importuoti ir eksportuoti įvykių duomenis 
kitiems „ Saver“ ir „Saver EVO“ naudotojams.

„Saver EVO“ pateikiama su programinės įrangos licencija, kuri leidžia įdiegti ir naudoti programinę įrangą viename AK, kuriame 
įdiegta „Microsoft Windows“ (pageidautina „Windows 10“).

Atsisiųskite iš žiniatinklio svetainės
Norint įdiegti „Saver EVO“ gali reikėti administravimo leidimo – jei būtina, kreipkitės į savo sistemos administratorių / IT paslaugų 
teikėją.

1. Atsidarykite HeartSine.com ir atsisiųskite „Saver EVO“ programinę įrangą savo regionui.

2. Atsisiuntę paleiskite „  SaverEVO_setup.exe“, kad būtų įdiegta „Saver EVO“. (Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.)

3. Perskaitykite naudotojo licencijos sutartį. Norint įdiegti šią programinę įrangą reikia patvirtinti sutarties sąlygas. Kad 
patvirtintumėte sąlygas, spustelėkite mygtuką „Next“ (toliau).

4. Standartinės konfigūracijos „Saver EVO“ bus įdiegta į numatytąja vietą. Norėdami patvirtinti, spustelėkite mygtuką „I agree“ 
(sutinku). Šių numatytųjų nuostatų nereikėtų keisti, nebent esate patyręs kompiuterio naudotojas.

5. Jeigu klausiama dėl prietaiso tvarkyklės sertifikavimo, spustelėkite mygtuką „Continue anyway“ (vis tiek tęsti).

Trumposios instrukcijos
Kaip gauti įrašytus defibriliavimo įvykių duomenis iš „HeartSine samaritan PAD“ arba PDU atminties kortelės.

1. Prijunkite atitinkamą prietaisą prie AK.

2. Atverkite „Saver EVO“ programinę įrangą.

3. Spustelėkite mygtuką  arba mygtuką .

4. Spustelėkite mygtuką , kad būtų atvertas įrašytų įvykių sąrašas.

5. Sąraše išryškinkite reikiamus įrašytus įvykius.

6. Spustelėkite mygtuką , jei norite peržiūrėti įvykius.

7. Spustelėkite mygtuką  ir įveskite reikiamą informaciją apie pacientą, kad įrašytumėte įvykį į AK. 

8. Jeigu reikia, spustelėkite  įvykio įrašui išspausdinti.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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„Saver EVO“ naudojimas 
Toliau parodytas „Saver EVO“ pradžios langas

„Saver EVO“ pradžios ekranas

 samaritan PAD – atveriamas „HeartSine samaritan PAD“ būdingų funkcijų meniu.  
 Išsamesnės informacijos žr. p. 5.

 samaritan PDU – atveriamas PDU būdingų funkcijų meniu. Išsamesnės informacijos žr. p. 12.

 Manage Saved Events (tvarkyti įrašytus įvykius) – atveriamas į AK įrašytiems įvykiams būdingų funkcijų meniu. 
 Išsamesnės informacijos žr. p. 16.

 Exit Saver EVO (uždaryti „Saver EVO“) – išjungiama „Saver EVO“ programinė įranga.

 Change Saver EVO password (pakeisti „Saver EVO“ slaptažodį) – pakeiskite „Saver EVO“ slaptažodį ir  
 pasirinkite kalbos parinktį. Be to, naudotojas gali matyti informaciją apie „Saver EVO“ peržiūras.

Konkrečių meniu naudojimas išsamiau aptariamas tolesniuose skirsniuose.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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„Saver EVO“ naudojimas su „HeartSine samaritan PAD“
Norint naudoti „Saver EVO“ su „HeartSine samaritan PAD“ reikia USB duomenų kabelio (kuris gali būti pateikiamas su „HeartSine 

samaritan PAD“). Jei neturite kabelio, kreipkitės į „Stryker“ pardavimo atstovą arba įgaliotąjį platintoją. Jei „HeartSine Gateway“ 

prijungiama prie jūsų AED, galite naudoti mažosios USB jungties kabelį.

1. USB duomenų kabeliu prijunkite „HeartSine samaritan PAD“ prie savo AK USB prievado. Atidarykite „Saver EVO“ programinę 

įrangą.

2. Spustelėjus „samaritan PAD“ mygtuką atveriamas toliau parodytas langas.

„Saver EVO“ PAD prieigos ekranas

 PAD Data (PAD duomenys) – spustelėkite šį mygtuką norėdami nuskaityti įvykio duomenis iš „HeartSine  
 samaritan PAD“. Išsamesnės informacijos žr. p. 6.

 Change PAD Settings (pakeisti PAD nuostatas) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite leisti diagnostinius testus  
 arba pakeisti „HeartSine samaritan PAD“ konfigūraciją (garsumą ir laiką). Išsamesnės informacijos žr. p. 8.

 Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ pradžios ekraną.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Informacijos apie įvykius gavimas iš „HeartSine samaritan PAD“
Jei norite gauti defibriliavimo įvykių duomenis iš „HeartSine samaritan PAD“, pasirūpinkite, kad „HeartSine samaritan PAD“ būtų 
prijungta prie AK, tada spustelėkite mygtuką „PAD Data“ (PAD duomenys). Tada bus ieškoma „HeartSine samaritan PAD“ atmintyje 
ir pateikiami visi įrašyti įvykiai, kaip parodyta toliau.

„Saver EVO“ PAD įvykių žurnalo sąrašo langas

Įvykiai, parodyti žaliu tekstu ir simboliu, jau buvo įrašyti į AK.

 Save All (įrašyti visus) – spustelėjus mygtuką „Save All“ (įrašyti visus) visi PAD įvykių žurnale išvardyti įvykiai  
 įrašomi į AK viename faile.

PASTABA: Šiuo būdu įrašytų įvykių negalima peržiūrėti naudojant šią „Saver EVO“ versiją. Jei norite gauti įvykių iš failo, kreipkitės į 
„HeartSine Technologies“ klientų aptarnavimo skyrių. Jei norite atskirai įrašyti įvykius, kad galėtumėte vėliau peržiūrėti, žr. funkciją 
„Save“ (įrašyti) skirsnyje „HeartSine samaritan PAD“ įvykių peržiūra 7 psl.

 View (peržiūrėti) – spustelėjus šį mygtuką rodomas pasirinktas įvykis.

 Erase (trinti) – spustelėjus šį mygtuką, iš „HeartSine samaritan PAD“ pašalinami visi įvykiai. 
 Išsamesnių patarimų, kaip pašalinti duomenis, žr. p. 8.

 Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PAD prieigos ekraną.  

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Įvykių peržiūra naudojant „HeartSine samaritan PAD“
1. Jei norite peržiūrėti įvykį, pažymėkite jį sąraše, tada spustelėkite mygtuką „View“ (peržiūrėti). Viename peržiūros lange bus 

atvertas defibriliavimo įvykis su EKG kreive ir įvykių žurnalu.

„Saver EVO“ PAD įvykių peržiūros langas

2. Dabar, spustelėję mygtuką „Save“ (įrašyti), galite rinktis įrašyti rodomą įvykį į AK. Šitaip įrašytus įvykius galima peržiūrėti 
„Saver EVO“. Yra parinkčių įvesti informacijai, kad būtų galima identifikuoti pacientą į AK įrašytų įvykių sąraše. Informacija apie 
pacientą gali būti skaičiai arba raidės, ir kiekvieną laukelį galima užpildyti arba palikti tuščią.

„Saver EVO“ PAD informacijos apie pacientą langas

PASTABA: Įrašius duomenis apie defibriliavimo įvykį į AK, tos informacijos nebegalima pakeisti.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Be to, „Saver EVO“ įvykių peržiūros lange yra tokie mygtukai: 

  Print (spausdinti) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite išspausdinti esamu metu peržiūros lange rodomą įvykį.

  Print Preview (spaudinio peržiūra) – spustelėkite šį mygtuką norėdami ekrane peržiūrėti spaudinio duomenis.

  Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PAD įvykių žurnalo sąrašo langą.

Atminties trynimas naudojant „HeartSine samaritan PAD“
1. Kad ištrintumėte „HeartSine samaritan PAD“ atmintį, spustelėkite mygtuką „Erase“ (trinti). 

2. Prieš ištrinant atmintį, „Saver EVO“ paragins įvesti slaptažodį kaip atsargumo priemonę. Įvedus tinkamą slaptažodį bus ištrinta 
„HeartSine samaritan PAD“ atmintis. Informacijos, kaip pakeisti numatytąjį slaptažodį, žr. skirsnyje „Saver EVO“ slaptažodžio 
keitimas 17 psl. 

 Rekomenduojama įvykių duomenis, gautus iš „HeartSine samaritan PAD“ ir įrašytus į AK, ištrinti iš „HeartSine samaritan 
PAD“ atminties. Taip bus užtikrinta, kad kito defibriliavimo įvykio duomenims įrašyti bus laisva visa atmintinė.

 DĖMESIO: „HeartSine“ rekomenduoja prieš ištrinant atsisiųsti visą „HeartSine samaritan PAD“ atmintį. Šią informaciją 
reikėtų saugiai laikyti, nes gali jos prireikti ateityje. 

„HeartSine samaritan PAD“ nuostatų keitimas
Mygtukas „Change PAD Settings“ (keisti PAD nuostatas) leidžia naudotojams sukonfigūruoti kai kurias „HeartSine samaritan PAD“ 
funkcijas:

• Patikrinti / nustatyti laiką

• Leisti diagnostinius testus

Be to, atitinkamas teises turintys naudotojai gali keisti tokias nuostatas:

• Garsumas

• Metronomo garso įjungimas / išjungimas

1. Spustelėjus mygtuką „Change PAD Settings“ (keisti PAD nuostatas) atveriamas toks ekranas (žr. kitą puslapį):

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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„Saver EVO“ PAD nuostatų keitimo langas

2.   Check/Set PAD time (patikrinti / nustatyti PAD laiką) – šis mygtukas leidžia naudotojams sinchronizuoti  
„HeartSine samaritan PAD“ laiką su AK laiku.

„Saver EVO“ PAD laiko tikrinimo / nustatymo langas

3. Spustelėjus mygtuką „Synchronize“ (sinchronizuoti), „HeartSine samaritan PAD“ nustatomas AK, prie kurio jis prijungtas, laikas.

4. Spustelėkite mygtuką „Close“ (užverti), kad grįžtumėte į „Saver EVO“ PAD nuostatų keitimo langą.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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  Run Diagnostic Tests (leisti diagnostinius testus) – šis mygtukas leidžia naudotojui paleisti kai kuriuos pagrindinius testus, 
kad patikrintų savo „HeartSine samaritan PAD“ veikimą. Galimų diagnostinių testų sąrašas atveriamas iš išskleidžiamojo meniu, kaip 
aprašyta toliau.

„Saver EVO“ PAD diagnostinių testų langas

„Saver EVO“ atpažins prijungto PAD prietaiso tipą ir rodys atitinkamus paveikslėlius, kad padėtų naudotojui atlikti testus. 

  Edit PAD Configuration (redaguoti PAD konfigūraciją) – spustelėkite šį mygtuką norėdami atidaryti PAD konfigūracijos 
redagavimo langą (parodytas toliau), kuriame galite peržiūrėti ir pakeisti tūrio bei metronomo nuostatas ir pamatyti prijungto 
„HeartSine samaritan PAD“ įrenginio programinės įrangos versiją. Norėdami patvirtinti šiuos pakeitimus turėsite įvesti „Saver EVO“ 
slaptažodį. Informacijos, kaip pakeisti numatytąjį slaptažodį, žr. skirsnyje „Saver EVO“ slaptažodžio keitimas 17 psl.

„Saver EVO“ PAD konfigūracijos redagavimo langas

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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„Saver EVO“ naudojimas su PDU*
1. Norint naudoti „Saver EVO“ su „samaritan PDU“ atminties kortele, reikia įdėti kortelę į MMC/SD suderinamą kortelių skaitytuvą, 

prijungtą prie kompiuterio (arba į jį įmontuotą), kuriame veikia „Saver EVO“. Atminkite, kad gali užtrukti kelias sekundes ar 
netgi daugiau nei minutę, kol kompiuterio operacinė sistema atpažins, kad kortelė yra kortelių skaitytuve. 

2.  Pradžios ekrane spustelėkite „samaritan PDU“ mygtuką. Bus atvertas toliau parodytas langas.

„Saver EVO“ PDU prieigos ekranas 

  PDU Data (PDU duomenys) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite gauti įvykių duomenis iš PDU atminties kortelės.  
 Išsamesnės informacijos žr. p. 13.

  PDU Settings (PDU nuostatos) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite peržiūrėti konfigūravimo nuostatas.  
 Išsamesnės informacijos žr. p. 15.

  Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ pradžios ekraną.

* „samaritan PDU“ nepasiekiama JAV ir nėra „HeartSine“ siūlomas gaminys.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Įvykio duomenų gavimas iš PDU atminties kortelės
Pasirūpinkite, kad „samaritan PDU“ atminties kortelė būtų įdėta į SD/MMC kortelių skaitytuvą ir spustelėkite mygtuką „PDU Data“ 
(PDU duomenys). Bus išvardyti įvykiai, kurie yra įrašyti į atminties kortelę.

„Saver EVO“ PDU įvykių žurnalo sąrašo ekranas

Įvykiai su laikrodžio ženklu  yra sėkmingai atlikti PDU savitikros testai.

Įvykiai, parodyti žaliu tekstu ir simboliu, jau buvo įrašyti į AK.

 Save All (įrašyti visus) – šis mygtukas PDU režimu yra išjungtas. 

 View (peržiūrėti) – spustelėjus šį mygtuką rodomas pasirinktas įvykis. Išsamesnės informacijos žr. p. 13.

 Erase (trinti) – šis mygtukas PDU režimu yra išjungtas.

 Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PDU prieigos ekraną.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Įvykių, įrašytų į PDU, peržiūra 
1. Jei norite peržiūrėti įvykį, pažymėkite jį sąraše, tada spustelėkite mygtuką „View“ (peržiūrėti). Viename peržiūros lange bus 

atvertas defibriliavimo įvykis su EKG kreive ir įvykių žurnalu:

 
„Saver EVO“ PDU įvykių peržiūros langas

2. Dabar, spustelėjęs mygtuką „Save“ (įrašyti), naudotojas gali rinktis įrašyti rodomą įvykį į AK. Tai suteikia galimybių įvesti 
informaciją, kad būtų galima identifikuoti pacientą. Informacija apie pacientą gali būti skaičiai arba raidės, ir kiekvieną laukelį 
galima užpildyti arba palikti tuščią.

 
„Saver EVO“ PDU informacijos apie pacientą langas

PASTABA: Įrašius duomenis apie defibriliavimo įvykį į AK, tos informacijos nebegalima pakeisti.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Be to, „Saver EVO“ įvykių peržiūros lange yra tokie mygtukai: 

 Print (spausdinti) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite išspausdinti esamu metu peržiūros lange rodomą įvykį.

 Print Preview (spaudinio peržiūra) – spustelėjus šį mygtuką ekrane rodomas spausdinamų duomenų peržiūros langas.

 Back (atgal) – spustelėkite šį mygtuką, jei norite grįžti į „Saver EVO“ PDU įvykių žurnalo sąrašo ekraną.

PDU nuostatų peržiūra
Spustelėjus mygtuką „View Settings“ (peržiūrėti nuostatas) atveriamas toliau parodytas PDU konfigūravimo ekranas. Šiame lange 
naudotojas gali peržiūrėti akumuliatoriaus galios, garsiakalbio garsumo, kalbos ir metronomo nuostatas, gaivinimo dažnį bei 
trukmę, taip pat PDU prietaiso galiojimo datą, programinės įrangos versiją ir serijos numerį. Naudotojas gali šias nuostatas tik 
peržiūrėti, o ne jas keisti.

„Saver EVO“ PDU nuostatų peržiūros langas

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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„Saver EVO“ naudojimas su įrašytais įvykiais
Mygtukas „Manage Saved Events“ (tvarkyti įrašytus įvykius) „Saver EVO“ pagrindiniame ekrane leidžia naudotojams peržiūrėti iš 
„HeartSine samaritan PAD“, „samaritan Data-Pak“ akumuliatoriaus arba PDU atminties kortelės atsisiųstus duomenis ir juos įrašyti į 
kompiuterį. 

1. Spustelėjus šį mygtuką bus atvertas toks langas:

2. Pažymėjus įvykį sąraše ir spustelėjus mygtuką „View“ (peržiūrėti) atveriamas įrašytas įvykis, kad būtų galima peržiūrėti EKG 
duomenis ir įvykių žurnalą.

Eksportavimas ir importavimas
„Saver EVO“ turi funkcijų, leidžiančių naudotojams siųsti arba gauti defibriliavimo įvykio duomenis kitam žmogui, turinčiam „Saver 
EVO“ programinę įrangą. Įrašytų įvykių kopijoms siųsti arba gauti naudojamos „Saver EVO“ eksportavimo ir importavimo funkcijos.

Norėdami eksportuoti įvykius:
1. Įrašytų įvykių tvarkymo ekrane pažymėkite vieną arba kelis įvykius, kuriuos norite eksportuoti, ir spustelėkite mygtuką 

„Export“ (eksportuoti).

2. AK paklaus, į kurią vietą kompiuteryje norite įrašyti eksportuojamą failą, ir leis pasirinkti eksportuojamo failo pavadinimą.

3. Failui į pasirinktą vietą įrašyti spustelėkite mygtuką „Save“ (įrašyti).

Tada, naudojantis įprastine el. pašto programa, eksportuotą failą galima pridėti prie el. laiško ir jį išsiųsti kitam „Saver EVO“ 
programinės įrangos naudotojui.

Įvykių duomenis iš „Saver EVO“ gali peržiūrėti tik kitas „Saver EVO“ naudotojas. Senesnė „Saver“ programinė įranga negalės 
sėkmingai importuoti ir rodyti duomenų iš „Saver EVO“.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Norėdami importuoti įvykius:
Norint importuoti įvykius ir juos peržiūrėti savo AK, failą, kuris buvo atsiųstas iš kito „Saver“ arba „Saver EVO“ naudotojo, reikia 
įrašyti į AK.

1. „Saver EVO“ įrašytų įvykių tvarkymo ekrane spustelėkite mygtuką „Import“ (importuoti).

2. Naršykite vietą, kur buvo įrašytas failas, ir jį atverkite.

3. Įrašai bus pridėti į „Saver EVO“ failų kompiuteryje sąrašą.

Tada juos galima peržiūrėti išryškinant įvykį sąraše ir spustelint mygtuką „View“ (peržiūrėti).

„Saver EVO“ tinkamai importuos ir rodys įvykio duomenis, eksportuotus iš senesnės programinės įrangos versijos, 
vadinamos „Saver“.

Įrašytų įvykių šalinimas
Įrašytus įvykius iš kompiuterio atmintinės gali ištrinti „Saver EVO“. Įvykiai trinami individualiai, pasirenkant įvykį(-ius), kuriuos reikia 
ištrinti (galima pasirinkti kelis įvykius) išryškinant. 

Kai pasirenkate visus norimus ištrinti įvykius, spustelėkite mygtuką „Erase“ (trinti). Prieš ištrinant atmintį, „Saver EVO“ paragins įvesti 
slaptažodį kaip atsargumo priemonę. Įvedus tinkamą slaptažodį pasirinkti įvykiai ištrinami iš jūsų kompiuterio.

Dėmesio: Prieš ištrindami patikrinkite, ar tikrai buvo pasirinkti tik norimi ištrinti įvykiai. Iš kompiuterio atmintinės ištrintų įvykių 
atkurti nebegalima, ir prarandama visa informacija.  

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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„Saver EVO“ nuostatų keitimas
„Saver EVO“ turi tam tikrų funkcijų, kurias galima keisti arba vykdyti tik įvedus slaptažodį. Tai leidžia programinės įrangos 
administratoriams riboti neįgaliotų naudotojų prieigą prie tam tikrų funkcijų. Diegiant „Saver EVO“ numatytasis slaptažodis yra 
„password“ (slaptažodis).

Norėdami pakeisti slaptažodį:

1. Pagrindiniame „Saver EVO“ ekrane spustelėkite mažą mygtuką „Settings“ (nuostatos). Bus atvertas toks langas:

Nuostatų keitimo ekranas

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir spustelėkite „Confirm“ (patvirtinti).

3.  Du kartus įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite „Apply“ (taikyti) norėdami atlikti pakeitimą.

4.  Spustelėkite OK (gerai) norėdami uždaryti slaptažodžio keitimo langą.

 PASTABA: Pakartotinai diegiant „Saver EVO“ atstatomas numatytasis programinės įrangos slaptažodis. Tačiau šis veiksmas 
nepašalins jokių įvykių duomenų, kurie buvo pirmiau įrašyti.

Norėdami pakeisti „Saver EVO“ kalbą 
1. Jei norite pasirinkti „Saver EVO“ kalbą, pasirinkite kalbą išskleidžiamame sąraše ir spustelėkite „Apply“ (taikyti).

2. Spustelėjus „Apply“ (taikyti) atveriamas toliau nurodytas ekranas ir „Saver EVO“ reikės paleisti iš naujo, kad būtų pritaikyta 
pasirinkta kalba.

3.  Spustelėkite „Yes“ (taip) arba „No“ (ne) norėdami uždaryti „Saver EVO“.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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Norėdami patikrinti, ar yra automatinių naujinimų:
1. Jeigu pasirinktas žymimasis langelis „Enable“ (aktyvinti), kaskart paleidus „Saver EVO“ bandoma jungtis prie „HeartSine“ 

internetinės svetainės ir tikrinti, ar nėra naujesnės „Saver EVO“ versijos. Jeigu yra naujinys, paleidžiant „Saver EVO“ apie tai 
pranešama.

2. Jeigu norite atsisiųsti naujesnę „Saver EVO“ versiją, rinkitės „Yes“ (taip), jei ne – rinkitės „No“ (ne).

Kibernetinė sauga
• Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje pritaikytos visos „Microsoft“ saugos pataisos. 

• Reguliariai kurkite kompiuterio duomenų atsargines kopijas (įskaitant „Saver EVO“ failus).

• Rekomenduojama kompiuteryje įdiegti antivirusinę / apsaugos nuo kenkėjiškų programų įrangą ir nuolat ją naudoti bei naujinti.

• Norėdami prisijungti prie kompiuterio naudokite patikimą slaptažodį. Slaptažodyje turi būti didžiųjų ir mažųjų raidžių, 
skaitmenų bei simbolių.

Saver EVO naudojimo instrukcijos
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