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Panel startowy

AioCare - Zaprojektowany dla Ciebie, 
stworzony dla kolejnego pokolenia 
zdrowego oddechu.
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Panel startowy
Jeśli posiadasz już konto, wystarczy 
kliknąć tekst „Zaloguj się” i zalogować się 
podając email i hasło.

Aby utworzyć nowe konto dla pacjenta, 
należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
Aby zarejestrować nowe konto, 
należy podać adres email.

Uwaga:
- Na ten adres zostanie wysłany automatyczny 

email w celu zweryfikowania i potwierdzenia
chęci założenia nowego konta.

- Podany adres emailowy będzie równocześnie 
używany do ewentualnego kontaktu z pacjentem 
w sprawach obsługi, jak i problemów 
technicznych aplikacji i urządzenia AioCare.

Hasło powinno zawierać minimum 
8 znaków, w tym przynajmniej:
- Jedną dużą i małą literę
- Jeden znak specjalny oraz
- Jedną cyfrę.

Klikając „Warunki użycia AioCare” lub 
„Polityka prywatności” możemy zapoznać 
się ze szczegółowymi dokumentami.

Aby dokończyć rejestrację, należy 
kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

3

3

1
1

2

2

4

4



aiocare.com strona 8

Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
Po kliknięciu przycisku „Zaczynamy” aplikacja 
przeniesie użytkownika do kreatora, który krok 
po kroku należy wypełniać.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
W kolejnym kroku aplikacja poprosi 
o podanie imienia i nazwiska.

Aby wpisać imię lub nazwisko, 
należy kliknąć w odpowiednie pole.

Po wypełnieniu danych należy 
kliknąć przycisk „Dalej”.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
Następnie aplikacja poprosi o podanie płci.

Aby wybrać płeć, należy kliknąć w ikonę kobiety lub mężczyzny.

Dane wykorzystywane są do obliczeń parametrów
spirometrycznych oraz do statystyk wewnętrznych.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
W kolejnym kroku aplikacja poprosi 
o podanie daty urodzenia.

Aby wybrać datę urodzenia, należy podać numer 
dnia, miesiąca i rok w odpowiednim miejscu 

lub skorzystać z kalendarza klikając w ikonkę kalendarza.

Dane wykorzystywane są do obliczeń parametrów
spirometrycznych oraz do statystyk wewnętrznych.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
Następnie aplikacja poprosi o podanie rasy.

Aby wybrać rasę, należy kliknąć napis „Wybierz rasę”.

Dane wykorzystywane są do obliczeń parametrów
spirometrycznych oraz do statystyk wewnętrznych.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
W kolejnym kroku aplikacja poprosi 
o podanie wzrostu i wagi.

Dane wykorzystywane są do obliczeń parametrów
spirometrycznych oraz do statystyk wewnętrznych.

Aby wpisać swój wzrost lub wagę, należy 
kliknąć odpowiedni napis.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.
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W przedostatnim kroku aplikacja 
poprosi o podanie numeru telefonu.
Ten krok nie jest obowiązkowy.

Podany numer telefonu posłuży za ewentualny 
kontakt w przypadku problemów technicznych 
z aplikacją i urządzeniem AioCare.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Dalej”.

Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
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W ostatnim kroku aplikacja poprosi o podanie 
dodatkowych informacji na temat palenia 
papierosów i przyjmowania leków.

Dane wykorzystywane są do statystyk wewnętrznych.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Zakończ”.

Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta
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Po zarejestrowaniu nowego konta, na podany wcześniej 
adres emailowy przyjdzie automatyczna wiadomość 
z linkiem do zweryfikowania i aktywowania nowego konta.

Uwaga!
Funkcje związane z przeprowadzeniem badań 
nie będą aktywne aż do momentu aktywacji konta 

Aby wygenerować nowy email do aktywacji konta, 
należy kliknąć „Wyślij ponownie”.
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Rejestracja - Nowe konto 
dla pacjenta



aiocare.com strona 17

Aby zalogować się do istniejącego już konta, należy 
podać adres email, który użyto podczas rejestracji

Należy użyć hasła, które utworzono 
w momencie rejestracji konta.

Hasło powinno zawierać minimum 
8 znaków, w tym przynajmniej:
- Jedną dużą i małą literę
- Jeden znak specjalny oraz
- Jedną cyfrę.

W przypadku zapomnienia hasła, aplikacja 
umożliwia zrestartowanie oraz utworzenie 
nowego hasła. Aby tego dokonać, należy 
kliknąć przycisk „Zapomniałeś hasła?”

Po wpisaniu adresu email oraz hasła, 
należy kliknąć przycisk „Zaloguj się”.
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Logowanie - Nowe konto 
dla pacjenta
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Główny panel 
aplikacji AioCare
Na głównym panelu aplikacji znajdują się sekcje:
- Łączenie urządzenia z telefonem
- Centrum powiadomień
- Wybór badania
- Instrukcja wykonywania badań / ostatnie wyniki
- Statystyki
- Dziennik badań
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Aby połączyć telefon z urządzeniem, 
należy nacisnąć ikonę połączenia. 1

Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare1
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Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
Aby połączyć telefon z urządzeniem 
AioCare, należy kliknąć przycisk „Połącz”. 2

2
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Aby nastąpiło połączenie telefonu z urządzeniem, 
należy mieć w telefonie włączony moduł Bluetooth.

Jeśli moduł Bluetooth jest wyłączony, należy 
go włączyć przesuwając suwak na ekranie aplikacji. 
Moduł Bluetooth w telefonie włączy się automatycznie.

Rekomendujemy również włączenie modułu 
GPS w celu zwiększenia prawdopodobieństwa 
poprawnego połączenia z urządzeniem.

Po przesunięciu suwaka aplikacja wyświetli systemowe 
okno, na którym będzie możliwe włączenie modułu GPS. 
Po włączeniu modułu, należy powrócić do aplikacji AioCare.

Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
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Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
Po włączeniu modułu Bluetooth w telefonie, 
aplikacja pozwoli przejść do następnego 
kroku łączenia telefonu z urządzeniem.

Moduł GPS nie jest wymagany do połączenia 
z urządzeniem AioCare, ale w celu zwiększenia 
prawdopodobieństwa poprawnego połączenia
urządzenia AioCare z urządzeniem mobilnym 
rekomendujemy włączenie modułu GPS.
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W kolejnym etapie należy włączyć urządzenie 
AioCare i położyć je w pobliżu telefonu, 
a następnie kliknąć przycisk „Sparuj teraz”.

Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
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Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
Aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenie.
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Gdy aplikacja znajdzie urządzenie poprzez 
wyświetlenie na liście urządzeń, należy potwierdzić 
kliknięciem numer seryjny zgodny z numerem 
na spirometrze, który chcemy sparować.

Jeżeli urządzenie nie pojawi się na liście urządzeń,
zalecamy włączenie modułu GPS w urządzeniu mobilnym.

Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
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Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
Po potwierdzeniu połączenia telefonu 
z urządzeniem, należy kliknąć przycisk „Ok”.
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Gdy aplikacja połączy się z urządzeniem, 
wyświetli się ekran z potwierdzeniem 
połączenia. Aby przejść do ekranu głównego 
aplikacji, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”.

Łączenie telefonu 
z urządzeniem AioCare
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Widok na główny panel aplikacji 
z połączonym urządzeniem.

1

1

Główny panel 
aplikacji AioCare







Przeprowadzenie badania spirometrycznego
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Pomiar spirometryczny
Aby przeprowadzić pomiar spirometryczny, należy 
kliknąć w przycisk „Zacznij” na kafelku „Spirometria”.
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Pomiar spirometryczny
Pamiętaj, aby wykonać pomiar musisz 
być połączony z urządzeniem.

Aby rozpocząć badanie, należy 
kliknąć przycisk „Start”.

Aplikacja daje możliwość obejrzenia 
krótkiego filmu przedstawiającego prawidłowy 
sposób użycia urządzenia AioCare.

Aby wypełnić ankietę przed rozpoczęciem 
badania, należy kliknąć w zielone pole ankiety.

Połączenie między aplikacją a urządzeniem 
oznaczone jest kolorem:
- Kolor szary oznacza, że urządzenie 

nie jest podłączone.
- Kolor niebieski oznacza, że jest podłączone.
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Pomiar spirometryczny 
- Ankieta
Przed rozpoczęciem badania, w aplikacji pojawi 
się krótka ankieta z pięcioma pytaniami.

1. Czy wystąpiły u Pana/Pani w ciągu dnia objawy ze strony
układu oddechowego typu świszczący oddech, napad 
kaszlu, duszność czy uczucie ucisku w klatce piersiowej?

2. Czy nasilenie objawów ze strony układu oddechowego 
nastąpiło w nocy lub nad ranem?

3. Czy nasilenie objawów spowodowało ograniczenie 
codziennych aktywności?

4. Czy wystąpienie świszczącego oddechu, napadu 
kaszlu, duszności czy uczucia ucisku w klatce 
piersiowej wymagało przyjęcia leków doraźnych?

5. Czy dzisiaj przyjęła Pan/Pani leki stosowane 
regularnie na astmę?

Po zaznaczeniu odpowiedniej odpowiedzi należy 
kliknąć przycisk „Dalej”.
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Pomiar spirometryczny 
- Ankieta
Aby zakończyć ankietę i przejść do badania, 
należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź, 
a następnie kliknąć przycisk „Wyślij”.
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Pomiar spirometryczny 
- Zerowanie przepływu
Przed rozpoczęciem pomiaru zawsze 
należy wykonać zerowanie przepływu.

Aby rozpocząć proces zerowania przepływu, 
należy kliknąć tekst „Zerowanie przepływu” 
i postępować zgodnie z instrukcją
lub nacisnąć przycisk „Start”, aby uruchomić 
automatyczne zerowanie przepływu.
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Pomiar spirometryczny 
- Zerowanie przepływu
Proces „zerowania przepływu” jest konieczny, aby 
zapewnić poprawne wyniki. Proces trwa tylko 5 sekund.

Aby rozpocząć proces zerowania przepływu, 
należy kliknąć przycisk „Start”.

W trakcie zerowania przepływu spirometr powinien 
pozostawać nieruchomy i z dala od swobodnego 
przepływu powietrza (np. otwartego okna).
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Pomiar spirometryczny
- Zerowanie przepływu
Po poprawnym zakończeniu procesu 
zerowania przepływu urządzenie gotowe 
jest do przeprowadzenia pierwszego pomiaru.

Aby wrócić do początku badania, 
należy kliknąć przycisk „Zamknij”.
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Aplikacja poinformuje, że został wykonany proces 
zerowania przepływu. W ten sposób aplikacja 
i urządzenie gotowe są do rozpoczęcia badania.

Aby wykonać badanie, należy kliknąć przycisk „Start”.
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Pomiar spirometryczny 
- Zerowanie przepływu
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Ekran przedstawia krótką instrukcję 
wykonania badania spirometrycznego.

Aby przejść do pomiaru, należy kliknąć przycisk „Start”.

Krótka instrukcja:
1. Załóż klips na nos i załóż ustnik z filtrem do tuby AioCare.
2. Obejmij ustnik szczelnie ustami.
3. Oddychaj spokojnie (2-3 x wdech-wydech).
4. Spokojnie wydmuchaj do końca całe powietrze z płuc.
5. Energicznie nabierz pełne płuca powietrza.
6. Natychmiast, mocno wydmuchaj całe powietrze z płuc. 

(pomimo wrażenia braku powietrza w płucach 
dmuchaj przez co najmniej 6 sekund).

Pomiar spirometryczny 
- Krótka instrukcja
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Na ekranie pojawi się animacja przedstawiająca oddech.

Pomiar spirometryczny 
- Przeprowadzenie pomiaru
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Aby pomiar był prawidłowo wykonany 
muszą zostać spełnione dwa kryteria:

1. kryterium plateau (rejestrowany sygnał przez 
co najmniej 1 sekundę musi być równy zero) oraz

2. kryterium czasu wydechu (pomiar musi trwać 
minimum 6 sekund).

Pomiar spirometryczny 
- Przeprowadzenie pomiaru
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1

2
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Po przeprowadzeniu prawidłowego pomiaru aplikacja 
wyświetli komunikat o możliwości zakończenia pomiaru.

Aby zakończyć dany pomiar spirometrii i przejść 
do podsumowania pomiaru, należy kliknąć przycisk „Stop”.

Pomiar spirometryczny 
- Przeprowadzenie pomiaru
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W podsumowaniu pomiaru aplikacja w sposób 
graficzny przedstawia wynik spirometryczny.

Poniżej grafiki pokazane są najważniejsze wartości 
takie jak FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF czy FEF25 itp.

Aby sprawdzić więcej parametrów, należy przesunąć 
ekran w dół lub kliknąć przycisk „Wszystkie wyniki”.

Można „Zapisać” lub “Anulować” pomiar, 
klikając odpowiedni przycisk.

Pomiar spirometryczny 
- Podsumowanie pomiaru
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Widok dodatkowo wyświetlanych 
parametrów dla danego pomiaru.

Krótki opis wyświetlanych parametrów:

- FVC - natężona pojemność życiowa 
- FEV1 - natężona objętość wydechowa

pierwszosekundowa 
- FEV1/FVC - wskaźnik Tiffeneau 
- PEF - szczytowy przepływ wydechowy 
- FEF - natężony przepływ wydechowy

Pomiar spirometryczny 
- Podsumowanie pomiaru
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Test spirometryczny może obejmować 
do 8 pojedynczych pomiarów.

Aby wykonać prawidłowo całe badanie, należy spełnić 
kryterium powtarzalności oraz kryterium poprawności.

Pomiary przedstawione są za pomocą 
czerwonych lub zielonych kulek:
- Kolor zielony oznacza, że pomiar został 

wykonany prawidłowo.
- Kolor czerwony oznacza, że pomiar 

nie został wykonany prawidłowo.

Aby przejść do podsumowania pomiarów, 
należy kliknąć przycisk „Następny pomiar”.

Pomiar spirometryczny 
- Podsumowanie badania
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Aplikacja wyświetla najlepsze wyniki dla
parametrów FEV1, FVC oraz PEF ze wszystkich 
wykonanych pomiarów w danym badaniu.

Dodatkowo aplikacja umożliwia wgląd do wszystkich
przeprowadzonych pomiarów w danym badaniu.

Aby przejść do kolejnego pomiaru, należy 
nacisnąć przycisk „Następny pomiar”.

Pomiar spirometryczny 
- Podsumowanie badania
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Aby zakończyć badanie, należy kliknąć przycisk 
„Zamknij”, a następnie przycisk „X”.

Po wykonaniu 3 poprawnych, powtarzalnych 
pomiarów aplikacja poinformuje o zakończonym 
badaniu spirometrycznym.

Po spełnieniu obu kryteriów aplikacja wyświetli 
najlepsze wyniki FEV1, FVC oraz PEF z całego badania.

Aplikacja daje możliwość przeanalizowania osobno 
każdego z pomiarów. Aby tego dokonać, należy 
kliknąć w pomiary.

Pomiar spirometryczny 
- Podsumowanie badania
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Lista błędów:
1. Błąd BEV (Back extrapolation error) - upewnij się, 

że po głębokim wdechu natychmiast wydychasz 
całe powietrze, nie zatrzymuj powietrza.

2. Błąd plateau (Plateau error) - kontynuuj wydech dłużej, 
upewnij się, że w płucach nie pozostało powietrze.

3. Błąd czasu wydechu (Too short exhalation) - kontynuuj
wydech przez conajmniej 6 sekund.

4. Wykryto kaszel (Cough detection) - upewnij się, 
że płynnie wypuszczasz powietrze, staraj się nie kaszleć.

5. Błąd danych (Wrong data) - upewnij się, że wykonujesz
sekwencję 3 normalnych oddechów, po czym następuje 
głęboki wdech i szybki wydech.

6. Błąd PEF (Time to PEF error) - pamiętaj 
o szybkim wydychaniu.

Pomiar spirometryczny
- Błędy podczas pomiaru

1
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Przeprowadzenie badania pikflometrycznego
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Pomiar pikflometryczny
Aby przeprowadzić pomiar pikflometryczny, należy 
kliknąć w przycisk „Zacznij” na kafelku „Pikflometria”.

1

1
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Pomiar pikflometryczny
Pamiętaj, aby wykonać pomiar musisz 
być połączony z urządzeniem.

Aby rozpocząć badanie, należy kliknąć przycisk „Start”.

Aplikacja daje możliwość obejrzenia krótkiego 
filmu przedstawiającego prawidłowy sposób 
użycia urządzenia AioCare.

Aby wypełnić ankietę przed rozpoczęciem 
badania, należy kliknąć w zielone pole ankiety.

Połączenie między aplikacją a urządzeniem 
oznaczone jest kolorem:
- Kolor szary oznacza, że urządzenie nie jest podłączone.
- Kolor niebieski oznacza, że jest podłączone.

2
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3
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Pomiar pikflometryczny  
- Zerowanie przepływu
Proces „zerowania przepływu” jest konieczny, 
aby zapewnić poprawne wyniki. Proces trwa 
tylko 5 sekund i odbywa się w analogiczny 
sposób jak przy badaniu spirometrycznym.

W trakcie zerowania przepływu spirometr powinien 
pozostawać nieruchomy i z dala od swobodnego 
przepływu powietrza (np. otwartego okna).
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Pomiar pikflometryczny 
- Krótka instrukcja
Ekran przedstawia krótką instrukcję 
wykonania badania pikflometrycznego.

Aby przejść do pomiaru, należy
kliknąć przycisk „Start”.

Krótka instrukcja:
1. Oddychaj swobodnie
2. Weź głęboki wdech
3. Dmuchaj najszybciej jak to

możliwe prosto w AioCare

1

1
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Pomiar pikflometryczny  
- Przeprowadzenie badania
Aby rozpocząć próbę badania pikflometrycznego, 
należy kliknąć w przycisk „Start”.

1

1
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Pomiar pikflometryczny 
- Przeprowadzenie badania
Po naciśnięciu przycisku „Start” środek koła zacznie 
wypełniać się na niebiesko. Jest to czas 
na przygotowanie się do próby dmuchnięcia.

Po wypełnieniu koła, należy wydmuchać z całych sił powietrze.

Aplikacja daje możliwość zatrzymania próby. Aby 
tego dokonać, należy kliknąć w przycisk „Stop”.

2
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Pomiar pikflometryczny  
- Przeprowadzenie badania
Po wykonaniu próby, należy kliknąć przycisk 
„Dalej” aby przejść do kolejnego pomiaru.

3
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Pomiar pikflometryczny 
- Przeprowadzenie badania
Po wykonaniu 3 poprawnych prób badanie zostaje zakończone.

Aby przejść do podsumowania badania 
pikflometrycznego, należy kliknąć przycisk „Dalej”.

4
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Pomiar pikflometryczny  
- Podsumowanie badania
W podsumowaniu pomiaru aplikacja w sposób graficzny 
przedstawia wynik badania pikflometrycznego.

Poniżej grafiki przedstawiony jest najlepszy 
wynik PEF uzyskany w trakcie tego badania.

Pomiar, można „Zapisać” lub “Anulować”, 
klikając odpowiedni przycisk.

1
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Przeprowadzenie pomiaru rytmu serca
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Pomiar rytmu serca
Aby przeprowadzić pomiar rytmu serca, należy kliknąć 
przycisk „Zacznij” na kafelku „Rytm serca”.

1

1
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Pomiar rytmu serca
Aby rozpocząć badanie, należy kliknąć przycisk „Start”.

Aplikacja daje możliwość obejrzenia krótkiego 
filmu przedstawiającego prawidłowy sposób 
użycia urządzenia AioCare.

Połączenie między aplikacją a urządzeniem 
oznaczone jest kolorem:
- Kolor szary oznacza, że urządzenie nie jest podłączone.
- Kolor niebieski oznacza, że jest podłączone.
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Pomiar rytmu serca
- Krótka instrukcja
Ekran przedstawia krótką instrukcję
wykonania pomiaru rytmu serca.

Aby przejść do pomiaru, należy kliknąć przycisk „Start”.

Krótka instrukcja:
1. Połóż palec na czujniku.
2. Upewnij się, że dłoń jest ciepła.
3. Naciśnij start.

1

1
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Pomiar rytmu serca
- Przeprowadzenie badania
Grafika przedstawia postęp zebranego 
sygnału, na podstawie którego 
przeprowadzona zostanie analiza rytmu serca.

Aby pomiar został zakończony, należy 
trzymać palec na czujniku do momentu 
wypełnienia całego paska postępu pomiaru.

Poniżej w sposób graficzny przedstawiony
jest sygnał rytmu serca zebrany 
z przyłożonego do czujnika palca.

Pomiar rytmu serca trwa kilka sekund.2

3

3
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Pomiar rytmu serca
- Podsumowanie badania
W podsumowaniu pomiaru aplikacja w sposób 
graficzny przedstawia wynik pomiaru rytmu serca.

Poniżej przedstawiony jest uśredniony wynik
rytmu serca z całego zebranego sygnału.

Aplikacja daje możliwość przejrzenia analizowanego sygnału.

Pomiar, można „Zapisać” lub “Anulować”, 
klikając odpowiedni przycisk.
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Dziennik badań



aiocare.com strona 72

Dziennik badań pacjenta
Aby zobaczyć wyniki wszystkich przeprowadzonych
badań, należy kliknąć przycisk „Dziennik”.

1

1
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Dziennik badań pacjenta
Aby powrócić do ekranu głównego, należy 
kliknąć przycisk „X”.

Aplikacja daje możliwość sortowania 
badań po dacie wykonania, jak i po 
typie przeprowadzonego badania.

Po kliknięciu w wybrane badanie, aplikacja 
wyświetli szczegóły dotyczące całego 
badania, jak i pojedynczych pomiarów.
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Dziennik badań pacjenta
- Szczegóły badania
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, 
należy kliknąć przycisk „<”.

W szczegółach badania aplikacja 
w sposób graficzny przedstawia wynik 
spirometryczny dla całego badania.

Poniżej grafiki pokazane są najważniejsze wartości 
dla całego badania takie jak FEV1, FVC oraz PEF.

Aplikacja daje możliwość przeanalizowania 
osobno każdego z pomiarów. Aby tego 
dokonać, należy kliknąć w pomiary.
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Dziennik badań pacjenta
- Szczegóły badania
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, 
należy kliknąć przycisk „<”.

Po rozwinięciu pomiarów, aplikacja daje możliwość 
przeanalizowania poszczególnego pomiaru. 
Aby tego dokonać, należy kliknąć w dany pomiar.
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Dziennik badań pacjenta 
- Szczegóły pojedynczego pomiaru
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, 
należy kliknąć przycisk „<”.

W szczegółach pomiaru, aplikacja w sposób 
graficzny przedstawia wynik spirometryczny 
dla pojedynczego pomiaru.

Poniżej pokazane są najważniejsze wartości 
dla pojedynczego pomiaru takie jak FEV1, 
FVC, FEV1/FVC, PEF itp.

Aby sprawdzić więcej parametrów, należy
przesunąć ekran w dół lub kliknąć przycisk
„Wszystkie wyniki”.
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Dziennik badań pacjenta 
- Szczegóły pojedynczego pomiaru
Dalsze szczegóły wybranego pomiaru.





Raporty
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Raport 
- Eksport danych
Aby otworzyć lub wyeksportować raport 
z całego badania bądź jednego pomiaru, 
należy przejść do dziennika badań, 
a następnie wyszukać odpowiednie badanie.

Klikając na wybrane badanie, otrzymasz 
szczegółowe informacje o danym badaniu. 1

1
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Raport - Eksport danych 
z całego badania
W celu otwarcia raportu z całego badania, 
należy kliknąć czerwony przycisk „Raport”.

Aby wyeksportować raport i wysłać go na emaila, należy 
kliknąć niebieski przycisk „Eksportuj”.
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Raport - Podgląd raportu
z całego badania
Po kliknięciu czerwonego przycisku, w aplikacji 
otworzy się raport z badania spirometrycznego.

Aby powrócić do poprzedniego widoku, 
należy kliknąć „X” w prawym górnym rogu ekranu.

3
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Raport - Eksport danych
z całego badania
W celu wysłania raportu z badania 
spirometrycznego (wyeksportowania danych), 
należy w pierwszej kolejności wpisać odpowiedni 
adres email, na który dane zostaną wysłane.

Uwaga:
Domyślnie ustawionym adresem email jest adres, 
którym użytkownik zalogował się do aplikacji.

Następnie należy wybrać format, w jakim 
dane mają zostać przedstawione, przesuwając 
odpowiedni suwak.

Aby wyeksportować raport i wysłać go na emaila,
należy kliknąć niebieski przycisk „Wyślij”.
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Raport - Eksport danych
z całego badania
Po poprawnym wyeksportowaniu danych (raportu),
u góry ekranu pojawi się odpowiedni komunikat.

Uwaga:
Do wyeksportowania danych (wygenerowania 
raportu) niezbędne jest połączenie urządzenia
mobilnego z internetem.

7
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Raport - Eksport danych 
z pojedynczego pomiaru
Eksport danych (generowanie raportu) z pojedynczego 
pomiaru odbywa się w analogiczny sposób jak 
w przypadku eksportowania danych z całego badania.

Aby tego dokonać, należy w dzienniku badań przejść
do podsumowania badania i kliknąć w pomiary.

W aplikacji pojawią się szczegółowe informacje 
o pomiarach wykonanych w tym badaniu.

1
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Raport - Eksport danych 
z pojedynczego pomiaru
Klikając w dany pomiar, otrzymasz szczegółowe 
informacje o danym pomiarze.

2
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Raport - Eksport danych 
z pojedynczego pomiaru
W celu otwarcia raportu z pojedynczego pomiaru, 
należy kliknąć czerwony przycisk „Raport”.

Aby wyeksportować raport i wysłać go na emaila, należy 
kliknąć niebieski przycisk „Eksportuj” i postępować 
w taki sam sposób, jak w przypadku eksportowania 
danych dla całego badania. 4
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Dziękujemy!

aiocare.com


