TytoHome™
מדריך להתחלה מהירה

health is in your hands

ברוכים הבאים לטייטו!ב
אנחנו מברכים אתכם על הרכישה של  TytoHomeועל ההחלטה שלכם “לקחת את הבריאות בידיים!” .נתתם לעצמכם
ולמשפחתכם את כל הנוחות והשקט הנפשי שבדיקה מרחוק יכולה להציע ,בכל זמן ,בכל מקום .אנחנו נרגשים על הצטרפותכם
למשפחת טייטו!ט
המדריך הזה ינחה אתכם כיצד להפעיל את  TytoHomeבפעם הראשונה ,ויספק הדרכה כללית כיצד
להשתמש בו כדי לבצע בדיקת רופא מקיפה בנוחות מהבית.
אנחנו ממליצים לבצע הפעלה ראשונית של  TytoHomeמוקדם ככל שאפשר ,כך שיהיה מוכן לשימוש כאשר תצטרכו אותו .זהו
תהליך קל שימשך פחות מ 10-דקות.ת

לחווית שימוש מיטבית ,מומלץ מאד לצפות בסרטוני ההדרכה ולהתנסות
בביצוע בדיקות באמצעות כניסה למצב “אימון” באפליקציית .Tyto

בנוסף למדריך זה ,הכנו עבורכם סדרה של סרטוני הדרכה קצרים שיעזרו לכם להפעיל את  .TytoHomeהסרטונים יוצגו
אוטומטית כאשר תפעילו את אפליקציית  Tytoבטלפון הנייד או בטבלט .אתם יכולים גם לגשת אל סרטונים אלו בכל פעם
שתבחרו ב
בפינה הימנית העליונה של אפליקציית .Tyto
סרטונים אלו הם הדרך הטובה ביותר עבורכם ללמוד כיצד להשתמש ב  TytoHomeואנחנו ממליצים בחום לצפות בהם.ם
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היכרות ראשונית
מכשיר Tyto
כפתור
הדלקה וכיבוי

נקודה כחולה
לסימון כיוון
החיבור

מחוון
טעינה

מצלמה

מסך מגע

מדחום
אינפרא-אדום

מתאמים

כיסויים
לאוטוסקופ*פ

מקלון
לבדיקת גרון**

מתאם
למקלון גרון

סטטוסקופ

אוטוסקופ

*כיסויים לאוטוסקופ מגיעים באורך  3מ”מ מיודעים לילדים עד גיל  ,3ובאורך  4מ”מ למבוגרים ולילדים גדולים יותר.ר
**מקלון לבדיקת גרון מגיע באורך  6ס”מ לילדים ו 8-ס”מ למבוגרים.ם

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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חיבור האוטוסקופ ,הסטטוסקופ
ומתאם למקלון הגרון
האוטוסקופ ,הסטטוסקופ ומתאם
מקלון לגרון מתחברים בקלות למכשיר
ם Tytoעל ידי התאמת סימון הנקודה
הכחולה (ראו בדוגמת הסטטוסקופ
למטה ,תמונה  .)1בכדי לנתקם ,משכו
בעדינות את המתאם.ם

איך לחבר את מקלון הגרון

כיבוי והדלקה של מכשיר Tyto

מקלון פלסטי לגרון מתחבר למתאם
לשימוש במקרה הצורך.ן

כדי להדליק את המכשיר פשוט לחצו
על הכפתור הממוקם בחלק העליון של
המכשיר.ן

חברו את מתאם מקלון הגרון למכשיר
ן Tytoעל ידי התאמת הנקודות
הכחולות .הכניסו את מקל הגרון לתוך
המתאם עד שישמע קליק .לניתוק,
לחצו על לשונית הנעילה שבתחתית
המקלון (תמונה .)3ן

הנקודה הכחולה

כדי לכבות ,יש להחליק כלפי מטה על
גבי מסך המגע במכשיר ,ולבחור “כיבוי”
ן)( (shutdownתמונה .)5ן
אם המכשיר אינו מגיב ,לחצו והחזיקו
את הכפתור הממוקם בחלקו העליון
של המכשיר ,באופן רציף במשך 10
שניות כדי לכפות כיבוי.ן

תמונה 1

איך להשתמש
בכיסויי האוטוסקופ
על מנת לשמור על האוטוסקופ
נקי ,צרפנו כיסויים לאוטוסקופ .ניתן
להשתמש בהם על גבי האוטוסקופ
(תמונה  .)2הכיסויים באים בשני גדלים,
קטן ( 3מ“מ) לילדים קטנים (מתחת
לגיל  )3וכיסוי גדול ( 4מ“מ) לילדים
גדולים יותר ולמבוגרים.ם

תמונה 4

כיבוי
תמונה 3

השימוש במעמד הטלפון החכם

תמונה 2

מעמד לטלפון חכם משולב כחלק
ממארז  ,TytoHomeעל מנת שתוכלו
לשמור את ידייכם פנויות לביצוע
הבדיקות באמצעות מכשיר Tyto
ו(תמונה .)4ם

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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הפעלה ראשונית
אנא הכינו את  TytoHomeלפעולה מוקדם ככל שניתן,
כדי שיהיה מוכן לשימוש כאשר תזדקקו לו .תהליך
הפעלה ראשונית הוא קל ויקח פחות מעשר דקות.
תצטרכו את סיסמת הרשת האלחוטית הביתית שלכם
כדי להשלים את התהליך.ך
שלב  :1הורידו מחנות האפליקציות את אפליקציית .TytoCare
שלב  :2צמדו את אפליקציית  Tytoואת מכשיר .TytoCare

על מנת שמכשיר  Tytoשלכם יוכל לתקשר עם אפליקציית
ב ,Tytoעליכם לצמד אותם .השתמשו ברשת האלחוטית
הביתית שלכם  -וודאו שהטלפון או הטאבלט בו אתם
משתמשים אכן מחובר אל הרשת האלחוטית הביתית,
ושאתם נמצאים בחדר שבו הקליטה טובה (למשל ,קרוב אל
הנתב).ב
אנא וודאו שיש ברשותכם את סיסמת הרשת האלחוטית
הביתית ,אתם תצטרכו את הסיסמא כדי להשלים את תהליך
הצימוד .תוכלו גם להשתמש בטלפון החכם או בטאבלט
כנקודת גישה אלחוטית ).(hotspot
שלב  :3מסך הצימוד יוצג באפליקציית  Tytoהכניסו את
סיסמת הרשת האלחוטית הביתית ולחצו ( Nextהמשך).
אם מסך זה איננו מוצג באופן אוטומטי ,לחצו על כפתור
הצימוד האדום  ,שנמצא בפינה הימנית העליונה על מסך
האפליקציה.ה

תמונה 8

שלב  :4הפעילו את מכשיר  Tytoבאמצעות כפתור ההפעלה.
לחצו על כפתור ” “I have the appעל מסך המכשיר
(תמונה  ,)6ולאחריו על כפתור ”( “Scan Barcodeסריקת
ברקוד) (תמונה .)7ו
שלב  :5השתמשו במצלמת המכשיר כדי לסרוק את הברקוד
המוצג במסך האפליקציה (תמונה .)8הר
שלב  :6כעת תראו כפתור צימוד בצבע ירוק בפינה
הימנית העליונה של מסך האפליקציה
 .מצב זה
מעיד שהאפליקציה מצומדת בהצלחה .על מסך המכשיר
תוכלו לראות אייקון
בפינה הימנית העליונה של מסך
המכשיר .כעת אתם מוכנים לשימוש ב .TytoHome

תמונה 6

תמונה 7

אם הצימוד לא הצליח ,וודאו שסיסמת הרשת האלחוטית
נכונה וסרקו את הברקוד בשנית .אם מסך הברקוד אינו מופיע
באופן אוטומטי ,החליקו על פני מסך המגע כלפי מטה ובחרו
ה( Pairingצימוד).ה
לאחר שהשלמתם את תהליך ההפעלה ,אנא וודאו שאתם
מטעינים את סוללת  TytoHomeבמלואה ,כך שהמכשיר
יהיה מוכן לשימוש.ש

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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בדיקת רופא אונליין באמצעות Tyto
 TytoHomeמאפשר לכם להזמין ביקור רופא אונליין
מ
באמצעות וידאו ,ולאפשר לו לבדוק אתכם מרחוק.ט

100%

8:08 AM

Carrier

ישראל ישראלי

שלב  :1הכנסו לאפליקציית  Tytoשבטלפון החכם או
בטאבלט.ט
שלב  :2הפעילו את מכשיר  Tytoבאמצעות לחיצה על
כפתור הדלקה שבראש המכשיר.ט
הזמינו רופא אונליין

שלב  :3וודאו שאפליקציית  Tytoמצומדת למכשיר .Tyto
הקישור יתבצע באופן אוטומטי אם כבר צימדתם אותם באופן
ידני בשלב ההפעלה הראשונית של המכשיר ,ואתם נמצאים
באותה רשת אלחוטית.ט

אם הקישור אינו מתבצע באופן אוטומטי ואתם רואים את
כפתור הצימוד האדום  ,אנא בצעו את ההנחיות לצימוד
בפרק “תפעול תקלות ” של מדריך זה.ט
תוכלו גם לצפות בסרטון ההדרכה על צימוד .ניתן למצוא את
הסרטון באמצעות לחיצה על כפתור
שנמצא בפינה
הימנית העליונה של אפליקצית .Tyto
שלב  :4בחרו את המטופל שתרצו לבדוק.ט

תרגול עצמי

תמונה 9

שלב  :5בחרו “הזמינו רופא אונליין” (תמונה .)9ט
שלב  :6בחרו את סוג הביקור המתאים.
שלב  :7המתינו עד שהרופא יתחיל את הביקור .עם תחילת
הביקור ,תתבקשו להצטרף .לחצו “להצטרף” כדי להתחיל את
שיחת הוידאו עם הרופא.א
שלב  :8עם תחילת שיחת הוידאו עם הרופא ,השליטה על
מכשיר  Tytoשבידכם עוברת אליו .הרופא ינחה אתכם
בביצוע הבדיקות השונות .אתם תתבקשו לחבר את האביזרים
השונים לפי הבדיקות שהרופא יבצע.ע
שלב  :9לאחר שהרופא יסיים את הבדיקה ,יתכן שהוא ירצה
לשלוח אליכם את סיכום הביקור .מסמכים אלו יופיעו בתיבת
הדואר שלכם.ה

תמונה 10

צעד  :10כעת תוכלו לכבות את המכשיר באמצעות החלקה
כלפי מטה על מסך המגע ,ובחירה בכיבוי (תמונה  .)10זיכרו
להטעין את סוללת המכשיר במלואה לפני החזרתו לאריזה.ה

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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ביצוע בדיקות באמצעות Tyto
בדיקת קצב לב

סרטוני הדרכה וביצוע
בדיקות במצב “אימון“

שלב  :1בחרו קצב לב

מומלץ לנסות את המכשיר ולבצע בדיקות בעצמכם,
לפני השימוש הראשון עם רופא .לחיצה על מצב “אימון”
תאפשר לכם להפעיל את  Tytoמבלי ליצור ביקור עם
הרופא .בדיקות שתבצעו במצב זה לא ישמרו ולא ישלחו
לרופא ,והן מיועדות להתנסות בלבד.א
בהפעלה ראשונה של כל אחת מהבדיקות יוצג סרטון
הדרכה קצרצר .לחוויה מיטבית ,חשוב מאד לצפות
בסרטונים ולהתנסות בביצוע הבדיקות בטרם שיחה
עם רופא.א

במסך המכשיר.ה

שלב  :2חברו את הסטטוסקופ לפי ההנחיה במסך .ובהתאם
לסימון הנקודות הכחולות.ת
שלב  :3הניחו את הסטטוסקופ על החזה לפי ההנחיה
על מסך המכשיר ובאפליקציה ,ולחצו “התחל” .וודאו
שהסטטוסקופ יציב והמנעו מדיבור או קולות חזקים בסביבת
המכשיר .במקרה של בדיקה באיכות נמוכה מדי ,תוצג הודעה
על גבי המסך.ה
שלב  :4לאחר שהבדיקה מסתיימת ומוצגת תוצאה ,לחצו
א( Doneסיום) .סימן יופיע ליד כפתור הבדיקה שבמסך
הראשי.י

בדיקת לב ובדיקת ריאות
או ריאות
שלב  :1בחרו בדיקת לב
הבדיקות פועלות באופן דומה).א

במכשיר (שתי

שלב  :2חברו את הסטטוסקופ לפי ההנחיה במסך ,בהתאם
לסימון הנקודות הכחולות.א
שלב  :3הניחו את הסטטוסקופ על החזה או הגב ,לפי המיקום
המצויין במכשיר ובאפליקציה ,ולחצו ( Startהתחל) כדי
להפעיל את ההקלטה.ה
שימו לב:א
י על הסטטוסקופ להיות במגע ישיר עם העור
י בעת בדיקת ריאות ,על הנבדק לנשום עמוק
וווובזמן כל ההקלטה
י שימו לב לכיווני ימין ושמאל של המטופל
י המנעו מתזוזה מיותרת בזמן ההקלטה ,תזוזת
ווווהסטטוסקופ מפריעה מאד למקרופון הרגיש
וווושבתוך המכשיר
י המנעו מדיבור או רעשים חזקים בזמן ההקלטה

בדיקת עור
במסך המכשיר .בדיקה זו
שלב  :1בחרו בדיקת עור
נמצאת במסך הבדיקות השני ,שניתן לראותו באמצעות
החלקה על המסך מצד ימין לצד שמאל .אין צורך במתאם
עבור בדיקה זו.י
שלב  :2בחרו ( Startהתחל) כדי להפעיל את המצלמה .כוונו
את המצלמה אל העור ולחצו על כפתור הצילום .על המצלמה
להיות בטווח של כחמישה ס”מ מפני העור על מנת שהתמונה
תהיה ממוקדת היטב .כדי לעזור במיקוד ,תוכלו ללחוץ על פני
מסך המגע כדי שהמצלמה תתמקד בנקודת הלחיצה .לחצו
על ( Repeatחזור) כדי לצלם תמונה נוספת.ע
שלב  :3לאחר שסיימתם לצלם את כל התמונות הדרושות,
לחצו ( Doneסיום) .סימן יופיע ליד כפתור הבדיקה
שבמסך הראשי.י

על גבי מסך המכשיר ובאפליקציה יוצג מחוון לאיכות הקלטה.
אם תפעלו לפי ההנחיות שלמעלה ,מחוון האיכות יהיה ירוק.
מחוון צהוב משמעו הקלטה באיכות נמוכה ,ומחוון אדום מורה
על רעש חזק (בעקבות דיבור ,רעש או תזוזה של המכשיר).ר

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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לצפייה בסרטוני הדרכה ,בחרו ב

בפינה הימנית העליונה של אפליקציית Tyto

בדיקת אוזניים

מדידת טמפרטורה

שלב  :1חברו את האוטוסקופ אל המכשיר .התאימו את
הנקודות הכחולות לחיבור נכון.ה

שלב  :1בחרו טמפרטורה
מתאם עבור בדיקה זו.ה

שלב  :2חברו את כיסוי האוטוסקופ .שני גדלים כלולים
באריזה :גודל אחד עבור מבוגרים וילדים ,וגודל אחר עבור
פעוטות מתחת לגיל שלוש.ע

שלב  :2החזיקו את המכשיר במרכז המצח של הנבדק .על
המכשיר להיות קרוב לפני העור אך לא לגעת בו ,במרחק
של עד  5ס”מ .וודאו שאין שיער או זיעה על פני העור באיזור
המדידה .לחצו ( Startהתחל).יי

שלב  :3בחרו בדיקת אוזניים במסך המכשיר .בחרו את
האוזן ממנה תתחילו ,ושימו לב שאינכם מבלבלים בין צד ימין
לשמאל של הנבדק .לחצו ( Startהתחל) כדי להפעיל את
ההקלטה.ע
שלב  :4לאחר שזיהיתם את עור התוף בהקלטה (שימו
לב לתמונה לדוגמה המוצגת בזמן ההקלטה על מסך
האפליקציה) לחצו על ( Stopעצור) על מנת לעצור את
ההקלטה.ע

שלב  :3הטמפרטורה תוצג על המסך וישמע צפצוף שמורה
על סיום הבדיקה .לחצו ( Doneסיום) .לסיום הבדיקה ,או
י( Repeatחזור) כדי למדוד שוב .לאחר שתסיימו יוצג ליד
כפתור הבדיקה שבמסך הראשי.י

בדיקת גרון
שלב  :1בחרו בדיקת גרון

שימו לב:ב
י הזהרו לבל תפגעו בעור התוף
י משיכה בתנוך האוזן בזמן הבדיקה מיישרת את
ווווותעלת האוזן ומקלה על התנועה בתוך התעלה
י אם אינכם מצליחים לראות את עור התוף
ווווונסו שוב

במסך המכשיר.ה

שלב  :2לחצו ( Startהתחל) כדי להתחיל להקליט ועקבו
אחר הנחיות למקם את המכשיר בתוך הפה ,עם המצלמה
לכיוון הלוע.ע

שלב  :5בחרו באוזן האחרת ,צלמו את עור התוף ולחצו Stopע
(עצור) לסיום ההקלטה.ע
שלב  :6לחצו ( Doneסיום) .לסיום הבדיקה .סימן
ליד כפתור הבדיקה שבמסך הראשי.י

במסך המכשיר .אין צורך לחבר

יופיע

שלב  :7נקו היטב את האוטוסקופ ואת עדשתו באמצעות
אלכוהול לאחר השימוש.י

עליכם ללכוד תמונה טובה של הגרון והשקדים .דוגמה של
תמונת שקדים מוצגת באפליקצייה בזמן
הבדיקה.ה
אם אתם נתקלים בקושי להשיג תמונה טובה של השקדים,
נסו לחבר את המקלון לגרון .ראו בעמוד  5הנחיות לחיבור.ר
Stop
שלב  :3לאחר שהשגתם את התמונה הנכונה לחצו על י
( Doneסיום).
(עצור) על מנת להפסיק את ההקלטה ,ועל י

לסיים את הבדיקה .סימן
שבמסך הראשי.י

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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תחזוקה
כיצד לטעון את מכשיר הטייטו

ניקיון המכשיר והאביזרים

י למכשיר  Tytoיש סוללה נטענת

י אנא נקו את המכשיר לפני השימוש .את המכשיר יש
ווווולנקות בעזרת מגבוני אלכוהול איזופרופיל  70%או ספוגית
וווווכותנה הטבולה באלכוהול .70%ו

י מצב טעינת הסוללה
וווווהמכשיר.ר

מוצג בפינה הימנית-עליונה של

י מומלץ להטעין את המכשיר לאחר כל שימוש.רי
י לטעינת המכשיר יש להסיר את רצועת והגומי שבתחתית
וווווהמכשיר ,ולחבר את חוט והמטען לשקע העגול הקטן
ווווויותר .שימו לב כי השקע העגול הגדול יותר מיועד לחיבור
וווווואוזניות להאזנה לסטטוסקופ.ר
י במהלך הטעינה ,נורית צהובה תדלק על גבי המכשיר.
ווווובטעינה מלאה הנורית תהיה ירוקה.ר
י מטעמי בטיחות ,אין אפשרות לבצע בדיקות בזמן טעינת
וווווהמכשיר.ר
י
חסכון בסוללה
י למכשיר  Tytoמנגנון אוטומטי לחסכון בסוללה ,כאשר
וווווהמכשיר איננו בשימוש במשך דקה אחת ,הוא נרדם
ווווווהמסך כבה .נורית ירוקה מהבהבת במצב זה.ה
י לאחר שהמכשיר במצב שינה במשך שלוש דקות ,הוא
וווווכבה מעצמו.ה
י על מנת לצאת ממצב שינה יש ללחוץ על כפתור
ווווההפעלה שבראש המכשיר.יהמכשיר חוזר למצבו
ווווהקודם.ה

י נקו את המשטח החיצוני של המכשיר ע”י ניגוב המשטח
ווווובעזרת מגבוני האלכוהול .השתמשו בספוגית או במקלון
ווווואוזניים לניקוי משטחים צרים או פחות נגישים ,כמו עדשת
וווווהאוטוסקופ.ר
י אנא וודאו כי העדשה הממוקמת בחלק הקדמי של
וווווהאוטוסקופ ועדשת המצלמה של המכשיר נקיות לפני
וווווהשימוש.ר
י
דרישות הרשת האלחוטית הביתית
י אנא וודאו חיבור לאינטרנט לפני הכניסה לאפליקצייתו
.Tyto

י חברו את מכשיר  Tytoאל הרשת האלחוטית הביתית
ווווושלכם ,והשתמש במכשיר באיזור בעל קליטה חזקה,
וווווקרוב לנתב.ר
י במידה ואין ברשותכם רשת אלחוטית ביתית ,ניתן
ווווולהשתמש בנקודת גישה (הוטספוט) מטלפון סלולארי
וווווחכם אחר.ר
י חיבור המכשיר לרשת האלחוטית הביתית דורש הזנת
וווווסיסמת הרשת.ת
י מכשיר  Tytoדורש חיבור אינטרנט במהירות של לפחות
ווווו 2מגה ,הן בהעלאה והן בהורדה.ה

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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תפעול תקלות
מכשיר  Tytoאינו מתחבר לאפליקציה

אני חווה איכות נמוכה של וידאו או קול

י אם מכשיר  Tytoוהאפליקציה אינם מחוברים (מצומדים)
ווווואחד לשני ,כפתור הצימוד יוצג בצבע אדום בפינה
וווווהעליונה-ימנית של האפליקציה .ה

י ואתם חווים תמונת ווידאו או קול באיכות נמוכה ,נסו
ווווולהתקרב למיקום הנתב (ראוטר).ו

י במקרה זה ,בצעו מחדש את תהליך צימוד המכשיר
ווווווודאו שאתם משתמשים בסיסמה הנכונה של הרשת
וווווהאלחוטית.ח

י בדקו כי מהירות החיבור של הרשת האלחוטית הביתית,
ווווועומדת בדרישות המהירות של  2מגה העלאה והורדה.ו

י לביצוע צימוד באפליקציית  ,Tytoלחצו על כפתור
וווווצימוד המכשיר האדום שמוצג בפינה העליונה-ימנית
ווווושל האפליקציה .ה

לכל שאלה ,אנא צרו קשר עם התמיכהה
דואל:הhelpdesk@tytocare.com

י לשם ביצוע הצימוד במכשיר  ,Tytoהחליקו על גבי
ווווומסך מכשיר מטה כדי לגשת לתפריט ההגדרות ובחרו
ווווובאופציית הצימוד ) .(Pairingלאחר שתסרקו את הברקוד
ווווובהצלחה ,תוצג באפליקציה הודעה על הצלחת הצימוד.
ווווו(תמונה .)11ח
י תוכלו לצפות בסרטוני ההדרכה הרלוונטים לתהליך
ווווהצימוד ,ע”י לחיצה על כפתור סימן השאלה המוצג
וווובפינה הימנית-עליונה של האפליקציה
.ה

איני יכול לכבות את המכשיר

תמונה 11

י החליקו על גבי מסך המגע כדי לגשת לתפריט ההגדרות,
וווווולחצו על כפתור הכיבוי.ה
י במידה והמכשיר אינו מגיב כלל ,או במידה שמוצג מסך
וווווכחול ,לחצו על כפתור ההדלקה בחלקו העליון של
וווווהמכשיר למשך  10שניות ברציפות עד לכיבוי המכשירר
).(Shutdown

לכל שאלה ,אנא צור קשר עם התמיכה בדואל:לhelpdesk@tytocare.com
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