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Metrikus adatok 
 

A paciensek metrikus adatainak használata, az adatoknál megjeleníthető adatok köre változott. Az új adatok 

bevezetésével lehetővé tettük egy olyan megjelenítés használatát, amiben minden esetben Ön dönti el, 

milyen metrikus adatokat, és azokat milyen sorrendben szeretne látni, használni. Az adatokat továbbra is az 

eddig megszokott helyen (ellátás, karton) találja meg. Ön dönt, mikor vált az új használati módra.  

Ebben a leírásban elolvashatja hogyan válthat, és hogyan állíthatja be a saját igényeinek megfelelően az új 

metrikus adatok működését. 

 

Megjelenítés 
A metrikus adatok kezelése új nézettel bővült, melyben lehetősége van új metrikus adatok rögzítésére, és az 

adatok megjelenítését a saját igényeinek megfelelően állíthatja be. 

A Metrikus adatok rész jobb felső részében a verzióváltást követően egy új ikon jelenik meg. Erre kattintva 

tud átváltani az eddig használható formátumról az új, táblázatos módra. 

 
 

Az új nézet használatakor a percentilek és a korábbi metrikus adatok elérésére szolgáló gombok is 

felkerülnek a táblázat jobb felső sarkába 
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Az új nézet használatával 
- lehetősége van új metrikus adatok rögzítésére, használatára 
- adat típusonként eldöntheti, milyen metrikus adatokat szeretne látni, használni 
- a metrikus adatokat milyen sorrendben szeretné az új panelen megjeleníteni 

 

 

A használatot és a gyors áttekintést segíti 
- az adatot tartalmazó „cellák” szövege, és az ahhoz tartozó eredmény vastag betűvel kerül kiírásra 
- az adatot nem tartalmazó cellák vékony, halványabb betűvel láthatók 
- beállítható, hogy minden metrikus adat, vagy csak az adott paciens releváns adatait mutassa az Ixnet 
- beállítható a színezés 
- beállítható a metrikus adatok panel mérete, hogy minden, az Ön számára fontos adatot láthasson 

 

 

A színezés az első használatkor az alábbi: 
Fehér háttér: írható metrikus adatok 

Rózsaszín háttér: számított metrikus adatok  

A cella végén megjelenő sárga sáv azoknál a metriksu adatoknál jelenik meg, amelyek az adott páciensre 

nézve, illetve az ellátás típusa, szakmája szerint nem releváns adatot tartalmaznak. 
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Az új panel használata 
Az adatok beemelése az eddig is működő beállítások szerint megtörténik. Egy metrikus adat beírásához 

elegendő a megfelelő cellára kattintani (a cellán belül bárhová). 

 
A cella tartalma írhatóvá válik, miközben megjelenik az adat neve, és ha van, mértékegysége is. A 

következő metrikus adat beírásához elegendő a megfelelő cellára kattintani, vagy egyszerűen csak ENTER-t 

nyomni a billentyűzeten. 

A metrikus adatok megjelenítésére szolgáló rész mérete igény esetén megnövelhető. Ehhez elegendő a 

metrikus adatok alján látható pöttyözött részhez vinni az egérmutatót, majd a bal gomb nyomva tartásával a 

kívánt méretre állítani. 

 
 

 

A metrikus panel beállítása 
A megjelenő adatokat, azok sorrendjét és a különböző adatok színét a beállítások gombra kattintva tudja 

módosítani. 
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A megjelenő ablakban az alábbi beállítási lehetőségeket találja: 

 
1. A számított és a nem releváns mezők színezését állíthatja. 
2. A nézeten megjelenítheti vagy elrejtheti a páciens számára nem releváns adatokat. Amennyiben 

ezeket elrejti, a nézeten belül az adatok sorrendje páciensenként eltérhet! 
3. Kiválaszthatja, hogy mely adatok jelenjenek meg a metrikus adatok közt. 
4. A nyilakkal az adatok sorrendjén tud módosítani. 

 

Különleges cellák 
A vérnyomást tartalmazó cellákba „per” jellel ( / ) elválasztott értékeket tud 

rögzíteni. 

 

 

A kutacs cellában lehetősége van mértékegységet választani, a beírt érték 

melletti gombra kattintva tud cm és ujj között váltani. 

 

 

A pulzus minőség cellában lehetősége van az előre létrehozott szövegpanelből 

beemelni adatot. A készletet a cellán jobb egérgombbal kattintva éri el. Az itt 

megjelenő lista a karbantartásra kattintva módosítható. 

 


