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Norādījumi Saver EVO lietotājiem
Programmatūra Saver EVO® ļauj izgūt datus par defibrilācijas notikumu no jūsu HeartSine® samaritan® PAD un PDU 
atmiņas kartes. Saver EVO ļaus jums arī pārvaldīt notikumu datus, kas ir saglabāti datorā, ciktāl tas attiecas uz 
drukāšanu, importēšanu un eksportēšanu citiem Saver un Saver EVO lietotājiem.

Saver EVO tiek nodrošināta ar programmatūras licenci, kas ļauj instalēt un lietot programmatūru vienā datorā, kurā ir 
Microsoft Windows programmatūra (ieteicams Windows 10).

Lejupielāde no tīmekļa vietnes:
Saver EVOinstalācija var būt nepieciešama administratora atļauja — ja nepieciešams, sazinieties ar savu sistēmas 
administratoru/IT pakalpojumu sniedzēju.

1. Atveriet vietni HeartSine.com, lai lejupielādētu jūsu reģionam atbilstošu Saver EVO programmatūru.

2. Pēc lejupielādes palaidiet “  SaverEVO_setup.exe,” lai instalētu Saver EVO. (Ievērojiet ekrānā redzamos 
norādījumus.)

3. Izlasiet lietotāja licences līgumu. Lai uzstādītu šo programmatūru, jums jāpieņem šī līguma nosacījumi. Lai pieņemtu 
nosacījumus, nospiediet pogu “Tālāk” (Next).

4. Saver EVO tiks instalēta noklusējuma atrašanās vietā un standarta konfigurācijā. Noklikšķiniet uz pogas “Piekrītu” 
(I agree), lai pieņemtu nosacījumus. Šos noklusējuma iestatījumus nevajadzētu mainīt, ja neesat pieredzējis 
datorlietotājs.

5. Ja jums jautā par ierīces draiveru sertifikāciju, noklikšķiniet uz pogas “Tomēr turpināt” (Continue anyway).

Ātrie norādījumi
Lai izgūtu ierakstītos defibrilācijas notikumu datus no HeartSine samaritan PAD vai PDU atmiņas kartes, rīkojieties šādi:

1. Pievienojiet attiecīgo ierīci datoram.

2. Atveriet programmatūru Saver EVO.

3. Noklikšķiniet uz pogas  vai .

4. Noklikšķiniet uz pogas , lai atainotu saglabāto notikumu sarakstu.

5. Iezīmējiet sarakstā vajadzīgo ierakstīto notikumu.

6. Noklikšķiniet uz pogas , lai skatītu notikumu.

7. Noklikšķiniet uz pogas  un ievadiet pacienta informāciju pēc nepieciešamības, lai saglabātu notikumu datorā. 

8. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz , lai izdrukātu notikuma ierakstu.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO lietošana 
Zemāk ir redzams Saver EVO sākuma ekrāns.

Saver EVO sākuma ekrāns.

 samaritan PAD — atver HearSine samaritan PAD defibrilatoram specifisko funkciju izvēlni.  
 Skatiet 5. lpp., lai uzzinātu vairāk.

 samaritan PDU — atver PDU defibrilatoram specifisko funkciju izvēlni. Skatiet 12. lpp., lai uzzinātu vairāk.

 Pārvaldīt saglabātos notikumus (Manage saved events) — atver šajā datorā saglabātajiem notikumiem  
 specifisko funkciju izvēlni. Skatiet 16. lpp., lai uzzinātu vairāk.

 Iziet no Saver EVO (Exit Saver EVO) — aizver programmatūru Saver EVO.

 Mainīt Saver EVO paroli (Change Saver EVO password) — ļauj nomainīt Saver EVO paroli un atlasīt valodas  
 iestatījumu. Ļauj lietotājam arī aplūkot informāciju par Saver EVO laidienu.

Iepriekš minēto specifisko izvēļņu lietošana būs aprakstīta detalizētāk turpmākajās sadaļās.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO lietošana kopā ar samaritan PAD
Lai izmantotu Saver EVO ar HeartSine samaritan PAD, jums būs nepieciešams USB datu kabelis (iespējams, tas ir 
iekļauts HeartSine samaritan PAD komplektā). Ja jums nav kabeļa, lūdzu, sazinieties ar Stryker tirdzniecības pārstāvi vai 
pilnvaroto izplatītāju. Ja HeartSine vārteja ir savienota ar jūsu AED, varat izmantot mikro USB kabeli.

1. Izmantojot USB datu kabeli, pievienojiet to HeartSine samaritan PAD un USB portam jūsu datorā. Atveriet 

programmatūru Saver EVO.

2. Noklikšķinot uz samaritan PAD pogas, tiks atvērts zemāk redzamais logs.

Saver EVO PAD piekļuves ekrāns

 PAD dati (PAD Data) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai izgūtu notikumu datus no PAD. Skatiet 6. lpp., lai uzzinātu  
 vairāk.

 Mainīt PAD iestatījumus (Change PAD Settings) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai palaistu diagnostiskos testus 
 vai izmainītu HeartSine samaritan PAD konfigurāciju (skaļumu, valodu vai laiku). Skatiet 8. lpp., lai uzzinātu 
 vairāk.

 Atpakaļ (Back) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atgrieztos Saver EVO sākuma ekrānā.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Notikumu datu izgūšana no HeartSine samaritan PAD
Lai izgūtu defibrilācijas notikuma datus no HeartSine samaritan PAD, pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram, un tad 
noklikšķiniet uz pogas “PAD dati” (PAD Data). Tas sāks meklēšanu HeartSine samaritan PAD atmiņā un tiks uzskaitīti visi 
ierakstītie notikumi, parādot tos, kā redzams tālāk.

Saver EVO PAD notikumu žurnāla saraksta ekrāns

Notikumi, kuru teksts ir zaļā krāsā un kuriem pievienots simbols , ir notikumi, kas jau ir saglabāti datorā.

 Saglabāt visu (Save All) — noklikšķinot uz šīs pogas, visi notikumi, kas uzskaitīti PAD notikumu žurnālā, tiks  
 saglabāti datorā vienā failā.

PIEZĪME. Šādā veidā saglabātus notikumus nevar izgūt skatīšanai ar šo Saver EVO versiju. Lai izgūtu notikumus no šī 
faila, sazinieties ar HeartSine Technologies klientu atbalsta dienestu. Lai saglabātu notikumus atsevišķi vēlākai izgūšanai, 
lūdzu, skatiet funkciju “Saglabāt” (Save) sadaļā “Notikumu skatīšana HeartSine samaritan PAD ekrānā” 7. lpp.

 Skatīt (View) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atainots atlasītais notikums.

 Dzēst (Erase) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiks dzēsti visi notikumi no HeartSine samaritan PAD notikumu  
 žurnāla.  Skatiet 8. lpp., lai uzzinātu vairāk par datu dzēšanu.

 Atpakaļ (Back) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PAD piekļuves ekrānā.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Notikumu skatīšana ierīcē HeartSine samaritan PAD
1. Lai skatītu notikumu, iezīmējiet notikumu sarakstā un tad noklikšķiniet uz pogas “Skatīt” (View).  

Tiks atainots defibrilācijas notikums ar EKG līkni un notikumu žurnālu vienā skatīšanas logā.

Saver EVO PAD notikumu skata logs

2. Tagad jūs varat izvēlēties saglabāt šo atainoto notikumu datorā, noklikšķinot uz pogas “Saglabāt” (Save). Šādā veidā 
saglabātos notikumus var izgūt un skatīt programmatūrā Saver EVO. Tas sniedz iespējas ievadīt informāciju, kas ļauj 
identificēt pacientu datorā saglabāto notikumu sarakstā. Informācija par pacientu var saturēt burtus un ciparus, un 
ikvienu lauku var aizpildīt vai atstāt tukšu, ja vēlaties.

Saver EVO PAD pacienta informācijas logs

PIEZĪME. Tiklīdz defibrilācijas notikuma dati ir saglabāti jūsu datorā, šo informāciju nevar mainīt.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO notikumu skata logs arī ietver šādas pogas: 

  Drukāt (Print ) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek izdrukāts pašlaik skata logā atainotais notikums.

  Drukas priekšskatījums (Print Preview) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai priekšskatītu drukājamos datus uz 
  ekrāna.

  Atpakaļ (Back) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PAD notikumu žurnāla saraksta  
 ekrānā.

HeartSine samaritan PAD atmiņas dzēšana
1. Lai dzēstu HeartSine samaritan PAD atmiņu, noklikšķiniet uz pogas Dzēst (Erase). 

2. Piesardzības apsvērumu dēļ programmatūra Saver EVO lūgs jūs ievadīt paroli pirms atmiņas dzēšanas. Kad pareizā 
parole ir ievadīta, HeartSine samaritan PAD atmiņa tiks dzēsta. Lai uzzinātu, kā nomainīt noklusējuma paroli, lūdzu, 
skatiet sadaļu “Paroles un valodas maiņa programmatūrā Saver EVO” 17. lpp. 

 Kad notikumu dati ir izgūti no HeartSine samaritan PAD un saglabāti datorā, ieteicams notikumus dzēst no 
HeartSine samaritan PAD atmiņas. Tas nodrošinās, ka visa atmiņa ir pieejama cita defibrilācijas notikuma 
ierakstīšanai.

 UZMANĪBU! HeartSine iesaka lejupielādēt visu HeartSine samaritan PAD atmiņu pirms tās dzēšanas. Šo 
informāciju vajadzētu droši saglabāt uzziņas vajadzībām nākotnē. 

HeartSine samaritan PAD iestatījumu maiņa
PAD iestatījumu maiņas poga ļauj lietotājiem konfigurēt dažus HeartSine samaritan PAD iestatījumus:

• pārbaudīt/ iestatīt laiku;

• veikt diagnostikas testus.

Turklāt lietotāji ar attiecīgām pilnvarām var mainīt šādus iestatījumus:

• skaļums;

• iespējot/atspējot metronoma skaņu.

1. Noklikšķinot uz pogas “Mainīt PAD iestatījumus” (Change PAD settings), jūs varēsiet piekļūt šim ekrānam (skatīt 
nākamo lappusi):

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO PAD iestatījumu maiņas logs

2.   Pārbaudīt/iestatīt PAD laiku (Check/Set PAD time) — šī poga ļauj lietotājam sinhronizēt HeartSine 
samaritan PAD un viņa datora laiku.

Saver EVO PAD laika pārbaudīšanas/iestatīšanas logs

3. Noklikšķinot uz pogas “Sinhronizēt” (Synchronize), laiks HeartSine samaritan PAD defibrilatorā tiks iestatīts uz tādu 
laiku, kāds redzams datorā, kuram tas ir pievienots.

4. Noklikšķiniet uz pogas “Aizvērt” (Close), lai atgrieztos Saver EVO PAD defibrilatora iestatījumu maiņas logā.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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  Palaist diagnostiskos testus (Run Diagnostic Tests) — šī poga ļauj lietotājam veikt dažus pamata testus, lai 
pārbaudītu HeartSine samaritan PAD funkcionēšanu. Pieejamo diagnostisko testu sarakstam piekļūst no nolaižamās 
izvēlnes, kā redzams tālāk.

Saver EVO PAD diagnostisko testu logs

Saver EVO noteiks pievienotā PAD defibrilatora veidu un atainos atbilstošās etiķešu ilustrācijas, lai vadītu lietotāju testu 
laikā. 

  Rediģēt PAD konfigurāciju — noklikšķiniet šo pogu, lai atvērtu PAD konfigurācijas rediģēšanas logu (atainots 
zemāk), kur varat skatīt un mainīt skaņas un metronoma iestatījumus, kā arī skatīt savienotās HeartSIne samaritan PAD 
ierīces programmatūras versiju. Lai apstiprinātu veiktās izmaiņas, jums tiks parādīta uzvedne ievadīt Saver EVO paroli. 
Lai uzzinātu, kā nomainīt noklusējuma paroli, lūdzu, skatiet sadaļu “Paroles un valodas maiņa programmatūrā Saver 
EVO” 17. lpp.

Saver EVO PAD konfigurācijas rediģēšanas logs

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO lietošana kopā ar PDU*
1. Lai lietotu Saver EVO kopā ar samaritan PDU atmiņas karti, jums jāievieto karte karšu lasītājā, kas atbalsta MMC/SD 

formātu un kas ir vai nu pievienots, vai nu iebūvēts datorā, kurā darbojas Saver EVO. Lūdzu, ņemiet vērā, ka var paiet 
dažas sekundes vai pat vairāk nekā minūte, pirms jūsu datora operētājsistēma atpazīst karti karšu lasītājā. 

2.  Sākuma ekrānā noklikšķiniet pogu samaritan PDU. Tā atvērs tālāk atainoto logu.

Saver EVO PDU piekļuves ekrāns 

  PDU dati (PDU Data) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai izgūtu notikumu datus no PDU atmiņas kartes. Skatiet  
 13. lpp., lai uzzinātu vairāk.

  PDU iestatījumi (PDU Settings) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai skatītu konfigurācijas iestatījumus. Skatiet  
 15. lpp., lai uzzinātu vairāk.

  Atpakaļ (Back) — noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atgrieztos Saver EVO sākuma ekrānā.

* samaritan PDU nebija pieejams ASV un HeartSine šo izstrādājumu vairs nepiedāvā.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Notikumu datu izgūšana no PDU atmiņas kartes
Pārliecinieties, ka samaritan PDU atmiņas karte ir ievietota SD/MMC karšu lasītājā un noklikšķiniet uz pogas “PDU dati” 
(PDU Data). Tādējādi tiks uzskaitīti notikumi, kas ir ierakstīti atmiņas kartē.

Saver EVO PDU notikumu žurnāla saraksta ekrāns

 

Notikumi ar pulksteņa simbolu  ir PDU pašpārbaudes testi, kas ir izdevušies sekmīgi.

Notikumi, kuru teksts ir zaļā krāsā un kuriem pievienots simbols , ir notikumi, kas jau ir saglabāti datorā.

 Saglabāt visu (Save All) — šī poga PDU režīmā ir atspējota. 

 Skatīt (View) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek atainots atlasītais notikums. Skatiet 13. lpp., lai uzzinātu vairāk.

 Dzēst (Erase) — šī poga PDU režīmā ir atspējota.

 Atpakaļ (Back) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PDU piekļuves ekrānā.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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PDU saglabāto notikumu skatīšana 
1. Lai skatītu notikumu, iezīmējiet notikumu sarakstā un tad noklikšķiniet uz pogas “Skatīt” (View). Tiks atainots 

defibrilācijas notikums ar EKG līkni un notikumu žurnālu vienā skatīšanas logā:

 
Saver EVO PDU notikumu skata logs

2. Tagad lietotājs var izvēlēties saglabāt šo atainoto notikumu datorā, noklikšķinot uz pogas “Saglabāt” (Save). Tas 
sniedz iespējas ievadīt informāciju pacientu atpazīšanai. Informācija par pacientu var saturēt burtus un ciparus, un 
ikvienu lauku var aizpildīt vai atstāt tukšu, ja vēlaties.

 
Saver EVO PDU pacienta informācijas logs

PIEZĪME. Tiklīdz defibrilācijas notikuma dati ir saglabāti jūsu datorā, šo informāciju nevar mainīt.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO notikumu skata logs arī ietver šādas pogas: 

 Drukāt (Print ) — noklikšķinot uz šīs pogas, tiek izdrukāts pašlaik skata logā atainotais notikums.

 Drukas priekšskatījums (Print Preview) — noklikšķinot uz šīs pogas, ekrānā tiek atainots drukājamo datu  
 priekšskatījums.

 Atpakaļ (Back) — noklikšķinot uz šīs pogas, jūs atgriezīsieties Saver EVO PDU notikumu žurnāla saraksta  
 ekrānā.

PDU iestatījumu skatīšana
Noklikšķinot uz pogas “Skatīt iestatījumus” (View Settings) jūs varēsiet piekļūt šim PDU konfigurācijas ekrānam. Šis 
ekrāns ļauj lietotājiem skatīt baterijas stāvokli, skaļruņu skaļumu, valodas un metronoma iestatījumus, KPR ātrumu 
un ilgumu un derīguma termiņu, programmatūras versiju un PDU ierīces sērijas numuru. Lietotājs var tikai skatīt šos 
iestatījumus, bet nevar veikt nekādas izmaiņas.

Saver EVO PDU iestatījumu skatīšanas logs

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO ar saglabātiem notikumiem lietošana
Poga “Pārvaldīt saglabātos notikumus” Manage Saved Events Saver EVO galvenajā ekrānā ļauj lietotājam pārskatīt 
notikuma datus, kas ir lejupielādēti no HeartSine samaritan PAD, samaritan Data-Pak baterijas vai PDU atmiņas kartes un 
saglabāti datorā. 

1. Noklikšķinot uz šīs pogas, tiks atvērts šāds logs

2. Iezīmējot notikumu sarakstā un noklikšķinot uz pogas “Skatīt” (View), tiks atvērts saglabātais notikums, lai skatītu 
EKG datus un notikumu žurnālu.

Eksportēšana un importēšana
Programmatūrai Saver EVO ir funkcijas, kas ļauj lietotājiem nosūtīt defibrilācijas notikumu datus citiem cilvēkiem, kuriem 
ir programmatūra Saver EVO, kā arī saņemt tos. Lai nosūtītu vai saņemtu saglabāto notikumu kopijas, izmantojiet Saver 
EVO eksportēšanas un importēšanas funkcijas.

Notikumu eksportēšana:
1. Saglabāto notikumu pārvaldīšanas ekrānā iezīmējiet notikumu vai notikumus, ko jūs vēlaties eksportēt un noklikšķiniet 

uz pogas Eksportēt (Export).

2. Dators pieprasīs atrašanās vietu datorā, kur jūs vēlaties saglabāt eksporta failu, un arī ļaus jums izvēlēties 
eksportētā faila nosaukumu.

3. Noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt” (Save), lai saglabātu failu izvēlētajā atrašanās vietā.

Tad ir iespējams pievienot šo failu e-pasta ziņojumam, izmantojot jūsu parasto e-pasta programmatūru, un nosūtīt 
eksportēto failu citam lietotājam, kuram ir programmatūra Saver EVO.

Saver EVO notikumu datus var aplūkot tikai cits Saver EVO lietotājs. Iepriekšējā programmatūra Saver neimportēs un 
neatainos Saver EVO datus sekmīgi.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Notikumu importēšana:
Lai importētu notikumus un skatītu tos savā datorā, fails, ko jums ir nosūtījis cits Saver vai Saver EVO lietotājs, jāsaglabā 
kādā atrašanās vietā jūsu datorā.

1. Saver EVO saglabāto notikumu pārvaldīšanas ekrānā noklikšķiniet pogu Importēt (Import).

2. Pārlūkojiet atrašanās vietu, kur fails ir saglabāts, un noklikšķiniet uz “Atvērt” (Open).

3. Ieraksti tiks pievienoti Saver EVO failu sarakstam jūsu datorā.

Tos pēc tam var skatīt, iezīmējot notikumu sarakstā un noklikšķinot uz pogas “Skatīt” (View).

Saver EVO pareizi importēs un atainos notikumu datus, kas tikuši eksportēti no iepriekšējās programmatūras 
versijas — Saver.

Saglabāto notikumu dzēšana
Saver EVO var dzēst saglabātos notikumus no jūsu datora atmiņas. Notikumi tiek dzēsti atsevišķi, atlasot notikumu(-s), ko 
dzēst (var atlasīt vairākus notikumus), un iezīmējot attiecīgo notikumu. 

Kad jūs esat apstiprinājis(-usi), ka ir atlasīti tikai tie notikumi, ko vēlaties izdzēst, noklikšķiniet pogu Dzēst (Erase).  
Piesardzības apsvērumu dēļ programmatūra Saver EVO lūgs jūs ievadīt paroli pirms atmiņas dzēšanas. Kad pareizā 
parole ir ievadīta, atmiņa par atlasītajiem notikumiem tiks dzēsta no jūsu datora.

Uzmanību! Lūdzu, pirms dzēšanas pārliecinieties, ka ir atlasīti tikai notikumi, ko jūs vēlaties dzēst. Tiklīdz tie ir dzēsti no 
jūsu datora, atmiņā saglabātos notikumus vairs nevar atjaunot un visa informācija ir zudusi.  

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Saver EVO iestatījumu maiņa
Programmatūrai Saver EVO ir dažas funkcijas, kuras var mainīt vai izpildīt, tikai ievadot paroli. Tādējādi programmatūras 
administratori var noteikt ierobežojumus, ka tikai pilnvaroti lietotāji var piekļūt noteiktām iespējām. Saver EVO instalēšanas 
laikā noklusējuma parole ir “password”.

Paroles maiņa:

1. Šajā galvenajā Saver EVO ekrānā noklikšķiniet nelielo pogu Iestatījumi (Settings). Tiks atvērts šis logs:

Iestatījumu maiņas ekrāns

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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2. Ievadiet pašreizējo paroli un noklikšķiniet uz Apstiprināt (Confirm).

3.  Divreiz ievadiet jauno paroli un noklikšķiniet Lietot (Apply), lai veiktu izmaiņas.

4.  Noklikšķiniet Labi (OK), lai aizvērtu paroles maiņas logu.

 PIEZĪME. Saver EVO atkārtota instalēšana atiestatīs paroli uz programmatūras noklusējuma paroli. Tomēr šī darbība 
nedzēsīs iepriekš saglabātos notikumu datus.

Saver EVO valodas maiņa 
1. Lai izvēlētos, Saver EVO valodu, atlasiet valodu nolaižamajā sarakstā un noklikšķiniet Lietot (Apply).

2. Noklikšķinot Lietot (Apply), parādīsies zemāk redzamais ekrāns un Saver EVO būs jāpārstartē, lai valodas izmaiņas 
stātos spēkā.

3.  Lai aizvērtu Saver Evo, noklikšķiniet attiecīgi “Jā” (Yes) vai “Nē” (No).

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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Lai pārbaudītu automātiskos atjauninājumus:
1. Ja ir atlasīts lodziņš “Iespējot” (Enable), tad ikreiz, kad startēta programmatūra Saver EVO, tā mēģinās savienoties ar 

HeartSine tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai ir jaunāka Saver EVO versija. Ja ir pieejams atjauninājums, Saver EVO 
startēšanas laikā jums atainos zemāk redzamo logu.

2. Izvēlieties attiecīgi “Jā” (Yes) vai “Nē” (No), ja vēlaties lejupielādēt jaunāku Saver EVO versiju.

Kiberdrošība
• Jūsu datoram jābūt visiem Microsoft drošības ielāpiem. 

• Regulāri dublējiet datora failus (tostarp Saver EVO failus).

• Ir ieteicams datoram instalēt pretvīrusu/ļaunprogrammatūras novēršanas programmatūru, to ieslēgt un regulāri 
atjaunināt.

• Lai pierakstītos datorā, izmantojiet drošu paroli. Parolei jāsatur lielie un mazie burti, kā arī cipari un simboli.

Norādījumi Saver EVO lietotājiem
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