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Wyświetlacz LCD

Membrana – tą stroną przykładaj stetoskop do ciała

BUDOWA STETOSKOPU

Tu możesz podłączyć kabel
ładowarki lub słuchawki

StethoMe® jest w pełni

bezpieczne, spełnia najwyższe

standardy potwierdzone

certyfikatem medycznym

(CE 2274) oraz licznymi

publikacjami naukowymi.

Budowa stetoskopu

Cześć!

Cieszymy się, że zostałeś użytkownikiem StethoMe®.

StethoMe® to inteligentny stetoskop, współpracujący

z aplikacją, który pozwoli Ci w łatwy sposób

kontrolować astmę i zbadać płuca.



Pobierz i uruchom aplikację StehoMe®1

Uruchom stetoskop

Po raz pierwszy uruchomisz stetoskop poprzez

włożenie i wyciągnięcie wtyczki jack do gniazda.
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Od tej pory nie musisz już wyłączać stetoskopu.

Jeśli stetoskop nie będzie używany przejdzie

w stan uśpienia. Będziesz mógł go wybudzić

poprzez energiczne poruszenie w kierunku

pionowym.

Opis pozostałych gestów obsługiwanych przez

stetoskop znajdziesz w dołączonej instrukcji, która 

dostępna jest również na stronie StethoMe.com.

?

URUCHOMIENIE STETOSKOPU



 Zanim rozpoczniesz badanie:

• Wydmuchaj dziecku nos i poproś o odkaszlnięcie

 zalegającej wydzieliny.

• W trakcie badania dziecko powinno oddychać

 głęboko w jak najbardziej naturalny, niewymuszony

 sposób, najlepiej przez usta.

Kontrola astmy

Poproś dziecko, aby usiadło lub położyło

się na plecach. W trakcie badania powinno być bez

górnej części ubrania. Należy zwrócić uwagę, aby 

dziecko patrzyło prosto przed siebie i nie przyciskało 

brody do klatki piersiowej.

Zalecana pozycja pacjenta

StethoMe® jest urządzeniem, które nagrywa

oraz analizuje dźwięki pochodzące z płuc

i serca. Dodatkowe dźwięki np. włączony

telewizor, radio czy rozmowy mogą zakłócić

lub nawet uniemożliwić badanie. Dlatego

staraj się zachować ciszę i wyłączyć

urządzenia mogące powodować zakłócenia.

W trakcie badania nie stukaj w obudowę

stetoskopu i staraj się utrzymać stetoskop

w jednej pozycji.

KONTROLA ASTMY



Przyłóż stetoskop we wskazanym punkcie po prawej

stronie klatki piersiowej.

?

Trzymaj stetoskop lekko dociskając do ciała.

Nagrywanie rozpocznie i zakończy się automatycznie.

?

Jeśli nie udało się uzyskać wyniku badania, możesz

w tym momencie powtórzyć badanie.

?

Aplikacja może poprosić Cię o nagranie dodatkowego

punktu w celu dokładniejszego pomiaru tętna.

Dodatkowy pomiar trwa 15 sekund. Jeśli to możliwe

w jego trakcie dziecko powinno na chwilę wstrzymać

oddech lub oddychać  możliwie płytko, aby dźwięki

serca były lepiej słyszalne.

?

Wykonaj badanie

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi

w aplikacji. Upewnij się, że stetoskop jest włączony.
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StethoMe® automatycznie wykrywa

zbyt głośne dźwięki  i poruszanie ste-

toskopem. Jeśli hałas jest zbyt duży,

wyświetli się czerwona ikona

(patrz obok).

?

2 Odczytaj wynik badania

Po zakończeniu badania otrzymasz wynik analizy

wykonanej za pomocą certyfikowanych

algorytmów StethoMe® AI.

KONTROLA ASTMY

Czas badania:
30 sekund



Możliwe oznaczenia:

Nie wykryto nieprawidłowych dźwięków

osłuchowych.

Wykryto niewielką liczbę nieprawidłowych

dźwięków osłuchowych.

Wykryto nieprawidłowe dźwięki osłuchowe.

Nie udało się określić wyniku badania.

W trakcie badania nie wykryto wystarczającej

liczby oddechów.

Za wysoka wartość parametru.

Podwyższona wartość parametru.

Obniżona wartość parametru.

Skala prezentująca intensywność

zarejestrowanych świstów i furczeń.

Świsty (0-100)
63

Furczenia (0-100)
15

Więcej informacji na temat interpretacji wyników

znajdziesz na naszej stronie w zakładce FAQ.

?

3 Odpowiedz na dodatkowe pytania

Po zakończeniu badania pojawią się 3 krótkie

pytania dotyczące aktualnego stanu zdrowia

dziecka. Odpowiedz na nie. Odpowiedzi zapiszą

się w historii badań, będzie to również dodatkowa

informacja dla lekarza przy udostępnieniu

badania.

4 Udostępnij wynik lekarzowi

Możesz wysłać link do swojego badania za pomocą

przycisku „Udostępnij”. Link będzie ważny przez 48 h.

Lekarz uzyska dostęp do dźwięków i analiz. W linku

nie będą zawarte Twoje dane personalne.

KONTROLA ASTMY



 Zanim rozpoczniesz badanie

• Wydmuchaj dziecku nos i poproś o odkaszlnięcie

 zalegającej wydzieliny.

• W trakcie badania dziecko powinno oddychać

 naturalnie i głęboko, najlepiej przez usta.

Pozycja pacjenta

Dla dzieci samodzielnie siedzących preferowana jest

pozycja siedząca lub stojąca. Dla mniejszych dzieci

możliwe jest badanie na rękach rodzica.

Wykonaj badanie

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi

w aplikacji. Upewnij się, że stetoskop jest włączony.
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Badanie rozpocznie się automatycznie po przyłożeniu

stetoskopu bezpośrednio do skóry pacjenta.

?

Przykładaj stetoskop dokładnie w miejscach

pokazanych na ekranie aplikacji.

?

PEŁNE BADANIE PŁUC

Pełne badanie płuc



Możliwe oznaczenia:

Nie wykryto nieprawidłowych dźwięków

osłuchowych.

Wykryto niewielką liczbę nieprawidłowych

dźwięków osłuchowych.

Wykryto nieprawidłowe dźwięki osłuchowe.

Nie udało się określić wyniku badania.

Nagrano zbyt mało punktów lub nagrane

punkty są zbyt słabej jakości do określenia

wyniku badania.

Za wysoka wartość parametru.

Podwyższona wartość parametru.

Obniżona wartość parametru.

4 Odczytaj wynik badania

Po zakończeniu badania otrzymasz wynik analizy

wykonanej za pomocą certyfikowanych

algorytmów StethoMe® AI.

StethoMe® automatycznie wykrywa

zbyt głośne dźwięki  i poruszanie ste-

toskopem. Jeśli hałas jest zbyt duży,

wyświetli się czerwona ikona

(patrz obok).

Jeśli chcesz poprawić

jakość nagrywanych

punktów, oddychaj

głęboko przez usta

i zachowaj naturalne

tempo oddechu. Unikaj

hałasu i poruszania

stetoskopem w trakcie

badania.

?

Po nagraniu wszystkich punktów następuje

weryfikacja jakości badania. Jeśli nie wszystkie

punkty zostały nagrane lub niektóre z nich są

niskiej jakości, zostaniesz o tym poinformowany

i będziesz mógł je poprawić.

?

Weryfikacja jakości nagrań

Punkty nagrane poprawnie.

Punkty nienagrane.

Punkty nagrane w niskiej

jakości. Nie wykryto oddechu

lub nadmierny hałas 

w pomieszczeniu.

4

2

Popraw nagrania

Wyświetl wynik

2
!

PEŁNE BADANIE PŁUC



Udostępnij wynik lekarzowi

Możesz wysłać link do swojego badania za pomocą

przycisku „Udostępnij”. Link będzie ważny przez 48 h.

Lekarz uzyska dostęp do dźwięków i analiz. W linku

nie będą zawarte Twoje dane personalne.

• Tylko lekarz może zlecać leczenie i diagnozować

 choroby układu oddechowego.

• Nigdy samodzielnie nie diagnozuj pacjenta

 w oparciu tylko o wyniki uzyskiwane za pomocą

 urządzenia.

• Urządzenia nie należy używać w przypadku silnego

 napadu astmy czy niewydolności oddechowej.

• Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z pełną

 instrukcją obsługi. 
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Pamiętaj!!
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W przypadku problemów
prosimy o kontakt pod adresem:

support@StethoMe.com

StethoMe.com


