MedicTime – a gyógyszerbevételre emlékeztető alkalmazás
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a kezelőorvos webes felületen beállítsa a különböző
terápiákat, ami megjelenik a páciens mobiltelefonján is az applikációval történő szinkronizálás
után. A szinkronizáláshoz szükséges, hogy az orvos által rögzített email cím megegyezzen a
páciens regisztráció során használt email címével.
Online elérhetőség a http://www.medictime.medictrend.hu/ oldalon.

1 REGISZTRÁCIÓ VAGY BELÉPÉS

Amennyiben már regisztrált, adja
meg felhasználónevét és jelszavát.

Ha még nem regisztrált, kattintson a
REGISZTRÁCIÓ feliratra.

1.1 REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP KITÖLTÉSE

Töltse ki a regisztrációs űrlapot.

Későbbiek során a PROFIL oldalon tudja adatait módosítani.

2. GYÓGYSZERTERÁPIA FELVITELE
Amennyiben Ön orvos kérjük, adja meg
betegének email címét. Az okostelefonra
letöltve az applikációt, ha a beteg ezzel az
email címmel jelentkezik be, látni fogja a
terápia beállításait.

Írja be a gyógyszer nevét. Az első 4 betű
megadása után a „Gyógyszer kiválasztása”
ikonra kattintva, a kereső megmutatja a
beírt szót tartalmazó támogatott
gyógyszereket, melyekből választhat.
A terápiát felíró orvos nevének megadása.
Nem szükséges kitölteni.

Gyógyszeradagolás megadása. Hányszor
mekkora dózist. Mértékegység
kiválasztásához kattintson a legördülő
nyílra.
Lehetőség van gyógyszerszedési ciklusok
beállítására. Pl. 3 hétig szedni kell, 1 hét
szünet.
Terápia kezdetének és befejezésének
beállítása. A beviteli mezőre kattintva, a
megjelenő felugró naptáron kiválasztható
a kívánt időpont.
Attól függően, hogy az adott gyógyszert naponta
hányszor kell bevenni, megjelenik 1., 2. stb.
értesítési időpont mező, ahol beállíthatja az órát
és percet. Lehetőség van arra, hogy a hét
különböző napjaira különböző időpontokat állítson
be. A napokat jelölő körökre kattintva kijelölhető,
hogy mely napokon mikor legyen az értesítés. A
„+” jellel tudunk újabb időpontokat felvenni.
A példában a hétköznapokat és a hétvégék
időpontjait külön állítottuk be. A telt zölddel jelölt
napokra érvényes az alatta lévő óra és perc
beállítás.

Alapbeállításban a hónap minden napjára
vonatkozik az értesítés kivéve, ha ciklusokat
állított be. Beállíthatja, hogy az egyes hónapok
mely időintervallumára vonatkozzon az
értesítés.
Mentés ikonra kattintva a beállítások rögzítésre
kerülnek.

3. BEÁLLÍTOTT TERÁPIÁK

A beteg saját vagy orvos által beállított terápiái a
„Beállított terápiáim” menüpont alatt érhetőek el.
Az orvos betegeinek beállított terápiái a
„Betegeim terápiái” menüpont alatt érheti el. Ez a
menüpont csak az orvosok számára érhető el.
4. VIZIT IDŐPONTJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A „Vizit időpontja” menüre kattintva érhető el.

Az orvossal történő konzultáció, vizsgálat, kontroll
stb. időpontjára történő emlékeztető beállítása
ezen a menüponton belül történik.
Az „Új vizit felvitele” ikonra kattintva rögzíthetőek
a következő vizit adatai.
„Mentés” ikonra kattintva tárolódnak az adatok és
megjelenik az okostelefon naptárjában.
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