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Simulátor METIman  

METIman patrí medzi vysoko vernostné pacientske simulátory reprezentujúce reálneho pacienta. 

Simulátor poskytuje široké možnosti nácviku správnych diagnostických a liečebných postupov 

z rôznych oblastí medicíny.   

Má rozsiahle klinické črty a schopnosti špeciálne vytvorené pre výučbu študentov medicíny,  ako 

aj pre iných zdravotníckych pracovníkov. Reálne simuluje ozvy srdca  a pľúc, zvuky peristaltiky čriev, 

hmatateľné pulzy, hlas pacienta ako aj jeho genitourinárne funkcie.  

 Je navrhnutý tak, aby vďaka možnosti bezdrôtového pripojenia mohol byť umiestnený do 

akéhokoľvek prostredia a v procese výučby dokonalo simuloval situácie reálneho života. Podľa 

zámeru využitia je možné simulátor umiestniť napríklad na štandardný operačný stôl, vyšetrovacie 

lehátko, alebo  na zem a iné miesta.  Konštrukcia simulátora METIman je navrhnutá tak, aby ho bolo 

možné dať aj do polohy sedu a napríklad pri  nácviku simulácie nehody  mohol byť  umiestnený aj 

priamo do vozidiel.  

Činnosť simulátora METiman je ovládaná pomocou riadiacej stanice prostredníctvom softvérovej 

aplikácie Müse. Inštruktor môže simulátor ovládať v reálnom čase priamym nastavovaním 

jednotlivých parametrov, alebo pomocou predprogramovaných takzvaných pacientskych scenárov 

(PSC). 

Vitálne funkcie pacienta z aktuálne prebiehajúceho scenára sa zobrazujú na pacientskom 

monitore pomocou aplikácie TouchPro. Pacientsky scenár a zobrazované vitálne funkcie sú funkčne 

prepojené.  

K simulátoru sú v Simulačnom výučbovom centre(SVC) dostupné dva počítače, kde jeden slúži ako 

riadiaca stanica a druhý ako pacientsky monitor. 

 

Spustenie simulátora METIman 

Pri spúšťaní simulátora je dôležité dodržiavať  postupnosť nasledovných krokov: 

1. Zapnutie simulátora. Skontrolujte, či je simulátor zapojený do siete elektrického napätia. 

V prípade využitia bezdrôtového pripojenia je nutné, aby batéria simulátora bola vopred 

nabitá (v prípade záujmu o takéto využitie simulátora, vopred kontaktujte pracovníkov SVC 

JLF UK v Martine). Zapnite figurínu pomocou tlačidla ON/OFF, ktoré sa nachádza na ľavom 

boku figuríny (v bedrovej oblasti po rozopnutí zipsu viď obrázok č.1). Pri zapínaní je potrebné 

tlačidlo ON/OFF podržať stlačené po dobu približne jednej sekundy. Následné sa rozbliká 

zelené svetielko umiestnené na tlačidle. Až keď svetielko prestane blikať a začne kontinuálne 

svietiť, simulátor je pripravený na použitie. 
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Obr. č. 1 Simulátor METIman-zapnutie 

 

2. Zapnutie inštruktorskej stanice. V ďalšom kroku zapnite počítač v ktorom sa nachádza softvér 

Müse, teda vašu Inštruktorskú stanicu. V SVC inštruktorskú stanicu reprezentuje MacBook. 

 

3. Prepojenie inštruktorskej stanice so simulátorom METIman. Inštruktorskú stanicu je nutné 

prepojiť so sieťou METIman tak, že v pravom hornom rohu obrazovky kliknete na ikonku  

bezdrôtové pripojenia. Po chvíľke by sa mala zobraziť sieť s názvom MMP0607. Ak je 

simulátor zapnutý, počítač by sa mal automaticky pripojiť k tejto sieti simulátora. Ak sa daná 

sieť zobrazí v ponuke, ale nie je pripojená, zvoľte požadovanú sieť. Po kliknutí na názov siete 

sa zobrazí dialógové okno, do ktorého je potrebné zadať heslo : metiadmin a potvrdiť . Po 

nadviazaní bezdrôtového spojenia medzi Inštruktorskou stanicou a figurínou METIman je 

dostupná  aplikácia ovládacieho softvéru – Müse. 

 

 

4. Spustenie aplikácie Müse. Aplikáciu Müse spustíte zapnutím internetového prehliadača na 

Inštruktorskej stanici (v SVC na MacBooku je potrebné spustiť prehliadač Safari). Po spustení 

prehliadača sa zobrazí okno, v ktorom sa nachádzajú dve softvérové aplikácie a to Müse 

a TouchPro.  Pre spustenie, ovládanie a  nastavovanie scenárov si zvoľte možnosť Müse. 

Následne sa otvorí prihlasovacie okno, kde je opäť potrebné do náležitých políčok zadať 

príslušné prihlasovacie údaje:  

Meno používateľa (Username) : admin 
Heslo ( Password): admin . 
 Po správnom zadaní mena a hesla sa už nachádzate priamo v pracovnom prostredí aplikácie 

ovládacieho softvéru - Müse.  

 

5. Spustenie pacientskeho monitora aplikáciou TouchPro. K výučbe so simulátorom METIman je 

dispozícii aj simulovaný pacientsky monitor, ktorý spustíte cez aplikáciu TouchPro. Pre 
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aktívne sledovanie vitálnych funkcií môžete samostatný počítač so spustenou aplikáciou 

umiestniť priamo k figuríne METIman.  Postup pre spustenie tejto funkcie je podobný ako pri 

spojení Inštruktorskej stanice a figuríny METIman. A teda po zapnutí počítača, na ktorom 

chcete, aby bol pacientsky monitor zobrazovaný (v SVC ho reprezentuje allinone počítač), 

skontrolujte bezdrôtové pripojenie počítača so sieťou MMP0607. Ak je spojenie už 

nadviazané, spustite internetový prehliadač Internet Explorer. Rovnako aj tu sa zobrazia 

v okne dve aplikácie  Müse a TouchPro. Pre spustenie a nastavovanie pacientskeho monitora 

si zvoľte možnosť TouchPro. Po chvíľke sa zobrazí aktívny pacientsky monitor v reálnom čase 

priamo prepojený s činnosťou figuríny METIman. 

 

Ovládací softvér - prostredie Müse 

Softvér Müse je webovou aplikáciou, ktorá dokáže komunikovať so simulátorom METIman. Táto 
aplikácia umožňuje priame ovládanie funkcií  simulátora, spúšťanie hotových pacientskych scenárov, 
ale aj vytváranie nových. 

Dôležité upozornenia pre správne fungovanie aplikácie :  

Počas behu aplikácie by nemali byť súčasne spustené žiadne iné softvéry.  

Na inštruktorskej stanici môže byť spustená len jedna aplikácia Müse pre jeden simulátor v rovnakom 
čase. 

Počas prevádzkovania aplikácie Müse nepoužívajte žiadne navigačné nástroje prehliadača.  

Spustenie aplikácie  

Pred samotným spustením aplikácie Müse sa uistite, že simulátor je zapnutý a inštruktorská 
stanica je pripojená k METIman sieti (podrobný postup viď spustenie simulátora bod 1 až 4). Len ak 
sú tieto podmienky splnené, môžete pokračovať ďalej.  

Aplikáciu ovládacieho softvéru Müse spustíte pomocou internetového prehliadača, kliknutím na 

jej ikonku . 

Následne sa otvorí prihlasovacie okno, kde je potrebné zadať prihlasovacie údaje do náležitých 
políčok ( obr. č. 2):  

Meno používateľa (Username) : admin 

Heslo ( Password): admin 
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Obr. č. 2 Zadávavanie prihlasovacích údajov 

Prihlasovacie údaje potvrďte. Po niekoľkých sekundách načítavania sa otvorí domovská stránka  
Müse v predvolenom nastavení (obr. č. 3).  

 

Domovská stránka 

Domovská stránka umožňuje užívateľom vytvárať nové pacientske scenáre (SCE), spúšťať 

už vytvorené, alebo ich vyhľadávať a editovať.  

 

Obr. č. 3 Domovská stránka Müse 

V pravom hornom rohu spustenej aplikácie Müse sa vždy nachádza ikonka domčeka , 

pomocou ktorej sa môžete z ktorejkoľvek časti softvéru vrátiť na jeho domovskú stránku.      
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Domovská stránka aplikácie Müse je rozdelená na dve hlavné časti a to Panel scenárov a 

Sumárny panel scenára. 

Panel scenárov 

V ľavej časti domovskej stránky je umiestnený Panel scenárov ( obr. č. 4).  V tejto časti 

nájdete všetky dostupné pacientske scenáre, a zároveň sa tu nachádza aj tlačidlo pre 

vytvorenie nového scenára. 

Vytvorené scenáre vyhľadávate pomocou vyhľadávacieho poľa vo vrchnej časti panela, do 

ktorého zadáte príslušný názov scenára. Ďalšou možnosťou vyhľadávania PSC je zobrazenie 

scenárov  pomocou záložiek Recent a All: 

- Recent - zoznam všetkých naposledy spustených alebo editovaných scenárov; 

- All – zoznam všetkých dostupných scenárov. 

V spodnej časti panela sa nachádzajú dve tlačidlá, a to tlačidlo otvorenia knižnice scenárov 

Open Library (vľavo) a tlačidlo pre vytvorenie nového scenára New SCE...(vpravo). Ak 

potrebujete asistenciu pri vytváraní nových pacientskych scenárov, prosíme kontaktujte 

zamestnancov Simulačného výučbového centra JLF UK v Martine.  

                                                                          

Obr. č. 4  Panel scenárov 

Ak ste si vybrali scenár, ktorý chcete spustiť, kliknite na jeho názov. Následne sa zmení aj 

obsah časti Sumárneho panela scenára, kde si môžete prečítať viac informácií o zvolenom 

prípade simulovaného pacienta.   
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Sumárny panel scenára 

Táto časť (obr. č. 5) ponúka základné informácie o zvolenom pacientskom scenári. 

Nájdete tu informácie o pacientovi (vek, pohlavie, váha, meno), popis jeho zdravotného 

stavu, ale aj učebné ciele vybraného scenára.  

 

Obr. č. 5  Sumárny panel scenára 

Samotný scenár spustíte pomocou tlačidla Run v pravom dolnom rohu Sumárneho panela 

scenára.    

 

Obrazovka spustenia – Run screen 

Po stlačení tlačidla Run a načítaní zvoleného scenára sa zobrazí Obrazovka spustenia. 

Pomocou obrazovky spustenia je možné vstupovať do pacientskeho scenára, ovládať a meniť 

činnosť simulátora  METIman.  

Môžeme ju rozdeliť na 3 základné časti (obr. č. 6) : 

- A - ľavá časť, zobrazuje Displej vitálnych funkcií, scenár a záznam udalostí. 

- B - stredná časť, zobrazuje Fyziologický náhľad 

- C - prvá časť, zobrazuje Paletu stavov pacienta, medikácií a intervencií.  
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Obr. č. 6  Obrazovka spustenia- Run screen 

A -Displej vitálnych funkcií, scenár a záznam udalostí  

Displej vitálnych funkcií 

Displej vitálnych funkcií (obr. č. 7) je zložený zo 6 

malých monitorov, obsahujúcich hodnoty a krivky 

vitálnych funkcií (VF) pacienta. Užívateľ môže ich obsah 

ľubovoľne meniť  podľa svojich potrieb, kliknutím na 

vybraný monitor. Po kliknutí sa objaví zoznam všetkých 

dostupných parametrov a kriviek, z ktorého si vyberie 

požadovaný parameter. Zmena parametra sa okamžite 

prejaví na monitore. Zobrazenie kriviek zaberá dva 

monitory. 

 

 

Obr. č. 7 Displej VF 

Scenár 

V časti Scenár sa nachádza názov spusteného scenára a názov jeho aktuálneho štádia. Ak 

je daný scenár zložený z viacerých štádií, práve táto časť umožňuje pohybovať sa medzi nimi 

a meniť ich v ľubovoľnom poradí.  

Nastavenie zmeny štádia  je možné dvoma spôsobmi: 

I. Zmena štádia scenára z prostredia Obrazovky scenára 

II. Zmena štádia scenára z prostredia Obrazovky spustenia. 



8 

 

I. Zmena štádia scenára z prostredia Obrazovky scenára, umožňuje užívateľovi, okrem 

samotnej zmeny, vidieť aj obsah, teda predprogramované nastavenia jednotlivých štádií. 

Postup pre presun do iného štádia scenára je zobrazený v nasledovných krokoch: 

- V časti Scenár kliknite na názov spusteného scenára. Otvorí sa vyskakovacie menu (obr. 

č.8); 

- Z menu si zvoľte možnosť Show Scenario; 

 

Obr. č. 8  Nastavenie zmeny štádia scenára z prostredia Obrazovky scenára 

- Následne sa v strede obrazovky otvorí Obrazovka scenára (obr. č.9), kde kliknite na tlačidlo 

s čiernou šípkou - Jump to State. Toto tlačidlo slúži na otvorenie prehľadu všetkých štádií 

daného scenára a prepnutie do zvoleného štádia.  

- Vyberte požadované štádium, ktoré chcete spustiť a kliknite naň 1-krát. Ak chcete zobraziť 

obsah tohto štádia, kliknite naň 2-krát.  

- Pre návrat na Obrazovku spustenia ( obr. č.6) stlačte tlačidlo Zatvoriť. 

 

Obr. č. 9  Obrazovka scenára 
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II. Zmena štádia scenára z prostredia Obrazovky spustenia. Táto možnosť slúži k rýchlemu 

posunu z jedného štádia do druhého. Postup pre presun do iného štádia scenára je 

zobrazený v nasledovných krokoch: 

- V časti Scenár kliknite na názov spusteného scenára. Otvorí sa vyskakovacie menu. 

V strednej časti menu sa nachádzajú názvy všetkých prednastavených štádií spusteného 

scenára (obr.č. 9). Vyskakovacie menu ponúka aj možnosť scenár  pozastaviť a opätovne 

spustiť. 

- Zvoľte si požadované štádium scenára. Kliknutím naň sa scenár posunie do zvoleného 

štádia. Takýmto spôsobom je možné posúvať pacientsky scenár do jeho prednastavených 

štádií podľa aktuálnej situácie. 

 

Obr. č. 9  Nastavenie zmeny štádia scenára z prostredia Obrazovky spustenia 

Záznam udalostí – Event Logs 

Počas celého priebehu simulovaného scenára sú automaticky zaznamenávané operácie 

vykonané na simulátore (napríklad zavedenie hrudného drénu, aplikovanie dekompresnej 

ihly,...), rovnako aj udalosti, ktoré boli nastavené z prostredia aplikácie Müse 

(nastavenie/spustenie zmeny srdcového rytmu napr. – tachykardie, ...). Pri každej 

zaznamenanej operácii je zaznamenaný aj čas, ktorý prebehol od začiatku spustenia 

simulovaného scenára (obr. č.10). 

 

Obr. č. 10  Záznam udalostí 
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B Fyziologický náhľad 

Fyziologický náhľad (obr. č. 11) tvorí hlavnú časť ovládania aktuálne prebiehajúceho 

scenára a tým aj priame ovplyvňovanie chovania sa figuríny. Umožňuje užívateľovi vybrať si 

zo 6 fyziologických  prehľadov reprezentujúcich jednotlivé systémy a vlastnosti ľudského 

organizmu: 

- Neurologický systém 

- Respiračný systém 

- Kardiovaskulárny systém 

- Tekutiny 

- Zvuky 

- Reč 

 

V každom z týchto prehľadov sa dajú nastavovať a meniť príslušné parametre. Pre výber 

konkrétneho menu k jednotlivým prehľadom systémov a vlastností je potrebné kliknúť na 

náležitý orgán, ikonku, alebo tlačidlo : 

 

- reč – kliknite na bublinku reči 

 

- neurologický systém – kliknite na 

obrázok mozgu 

- kardiovaskulárny systém – kliknite 

na obrázok srdiečka 

- respiračný- kliknite na obrázok 

pľúc 

- tekutiny- kliknite na kvapku krvi 

- zvuky – kliknite na tlačidlo 

označené Sounds  

 Obr. č. 11 Fyziologický náhľad 

 

Nastavenie parametrov 

Spustený scenár a tým aj priebeh simulácie je možné meniť  nastavovaním jednotlivých 

parametrov.  Softvér Müse umožňuje nastavovanie a zmenu parametrov dvoma spôsobmi 

a to prostredníctvom : 
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a)  palety kondícií/stavov pacienta 

b) fyziologického náhľadu 

a)Nastavovanie a zmena parametrov pomocou Palety kondícií/ stavov pacienta 

Paleta kondícií/stavov (obr. č.12) pacienta je funkcia softvéru, ktorou môžete rýchlo 

a jednoducho meniť stav pacienta. Ponúka už prednastavené stavy pacienta v rôznych 

štádiách. Môžete si vybrať stav zo zobrazeného menu alebo z celej palety kondícií. Na 

zobrazenie celej palety, kliknite na tlačidlo s názvom All Conditions. Po kliknutí na vybraný 

stav sa zobrazí zoznam štádií daného stavu a až po zvolení štádia sa simulátor automaticky 

prepne do zvoleného stavu (zmení sa fyziologický stav pacienta).   

 

Obr. č. 12 Paletakondícií 

Nastavovanie a zmena parametrov pomocou Fyziologického náhľadu  

Podľa parametra, ktorý si želáte zmeniť, kliknite na príslušnú časť tela. Vyhľadajte si 

v ponúknutom zozname želaný parameter a nastavte ho na novú hodnotu. V zapätí je táto 

hodnota/parameter reflektovaný do fyziológie pacienta.  

Neurologický systém 

Neurologický systém umožňuje riadiť klinické črty ako je žmurkanie, konvulzia, neuromuskulárna 

blokáda, telesná teplota, teplota krvi a reč. 
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Obr. č. 13 Neurologický systém 

Respiračný systém 

Respiračný systém ponúka rôzne klinické znaky ako sú dýchacie šelesty, dvíhanie hrudníka, 

priechodnosť dýchacích ciest. Celý rad reproduktorov vo vnútri simulátora, vytvára celú škálu 

dychových zvukov potrebných pre diagnostické účely. 

Realistické horné dýchacie cesty simulátora METIman poskytujú možnosť nácviku intubácie 

a aplikáciu iných dýchacích intervencií. Pre nácvik rôznych klinických situácií, s ktorými sa môžu 

študenti stretnúť počas svojej praxe s reálnymi pacientmi, simulátor umožňuje aj nácvik sťaženej 

intubácie.  

 

Obr. č. 14 Respiračný systém 

Kardiovaskulárny systém 

Kardiovaskulárny systém, umožnuje nastavovanie klinických znakov spojených so srdcovou 

činnosťou, vrátane hmatateľných pulzov, srdcových ozviev a elektrickej aktivity. Umožnuje reálne 

intervencie ako sú  pripojenia EKG elektród, možnosť defibrilácie reálnym defibrilátorom, meranie 

tlaku krvi.  
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Obr. č. 15 Kardiovaskulárny systém 

 

Simulátor má 14 aktívnych pulzových miest, ktoré sa dajú aktivovať/deaktivovať. Pulzy je možné 

nastavovať z ktorejkoľvek časti fyziologického náhľadu. 

 
Obr. č. 16 Aktivácia/deaktivácia pulzov 

Tekutiny 

METIman je schopný krvácať simultánne na dvoch stranách. Simulované môže byť artiriálne 

a venózne krvácanie.  Okrem simulovaného krvácania má simulátor aj ďalšie funkcie, kde sú 

využívané reálne tekutiny, simulátor je teda možné použiť aj pre nácvik urinárnej katetrizácie, 

drenáže hrudíka.  

Pre reálnejšiu simuláciu niektorých stavov a situácií, simulátor dokáže prostredníctvom funkcie 

Tekutín slziť, plakať a môžu mu vytekať aj sliny. 

 

Zvuky 

Rozmanité zvuky môžu byť simulované počas simulácie s METImanom. Simulátor má 

predprogramované niektoré vety, teda dokáže reálne rozprávať (predprogramované vety sú 

v anglickom jazyku - k zoznamu sa dostanete kliknutím na rečovú bublinu obr. č. 17).  
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Obr. č. 17 Aktivácia reči 

 

Okrem reči dokáže vydávať aj zvuky ( obr. č. 18), akými sú plač, laspavé dýchanie, kašel a iné...). 

Simulovať je možné aj zvuky peristaltiky čriev.  

  

 
Obr. č. 18 Aktivácia zvukov 

 

 

Vykonávanie intervencií 

K vykonávaniu intervencií v softvéri Müse slúžia jeho dve funkcie: 

-  funkcia Medikácie - Medications  

- funkcia Intervencie – Interventions. 
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Funkcia medikácie 

Táto funkcia funguje na podobnom princípe ako funkcia Stavy pacienta, a teda ponúka 

možnosť vybrať si z rýchleho (zobrazeného) menu medikácií, alebo po kliknutí na tlačidlo 

Medications a zvolení All Medicatinos (obr. č. 19) sa zobrazí kompletná ponuka medikácií. 

Kliknutie na konkrétny liek umožní nastavenie dávky lieku.  

 

Obr. č. 19 Funkcia Medikácie 

Funkcia intervencie 

Funkcia intervencie taktiež ponúka dve možnosť vykonania, alebo podania intervencie 

a to pomocou rýchleho (zobrazeného) menu intervencií  (intervencie, ktoré sú už 

prednastavené pri vytváraní, alebo editovaní scenára), alebo pomocou výberu z kompletnej 

ponuky dostupných intervencií. Kompletná ponuka intervencií sa zobrazí po kliknutí na All 

Interventions ( obr. č.20). 

 

Obr. č. 20 Funkcia Intervencie 
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Časová os  

Vo vrchnej časti obrazovky spustenia sa nachádza časová os ( obr. č. 21), ktorá 

zaznamenáva celý časový priebeh scenára.  Okrem informácie a o čase, obsahuje aj tlačidlo 

prehrávania, zastavenia, zrýchleného prehrávania vpred a tlačidlo záložka. 

 

Obr. č. 21 Časová os 

Tlačidlom záložka môžete na časovej osi označiť dôležitú, alebo zaujímavú udalosť, ktorá 

nastala počas priebehu scenára.  Po jeho skončení sa môžete k tejto udalosti vrátiť a v rámci 

záverečného debriefingu vzniknutú situáciu prediskutovať so študentami.  

Ukončenie SCE 

Prebiehajúci scenár ukončíte kliknutím na tlačidlo Stop ( obr. č. 22), ktoré sa nachádza 

vpravo hore na obrazovke spustenia. Pred spustením nového scenára je vždy potrebné mať 

riadne ukončené predchádzajúce scenáre. 

 

Obr. č. 22 Ukončenie SCE 

Návrat na Domovskú stránku počas spusteného scenára umožňuje tlačidlo Return. 

Resetovanie alebo uloženie stavu pacienta 

Počas práce s pacientom zo spusteného scenára je možné pacienta resetovať do 

pôvodného fyziologického nastavenia, ktoré mal daný pacient na začiatku po spustení 

scenára. Táto udalosť sa zaznamená v Udalostiach, avšak čas na časovej osi pokračuje bez 

zastavenia.  

Resetovanie vykonáte kliknutím na tlačidlo Patient v pravom dolnom rohu Obrazovky 

spustenia. Po kliknutí naň sa objaví vyskakovacie menu, ktoré ponúka na výber Resetovanie, 

alebo Uloženie. Po zvolení Resetovania sa objaví okno upozorňujúce užívateľa o resetovaní.  

Voľbu je potrebné opätovne potvrdiť. 
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Ak ste v priebehu scenára nastavili fyziologické zmeny pacienta, ktoré si pre daný scenár 

želáte uložiť aj do budúcnosti, uložíte ich pomocou rovnakého tlačidla Patient. Vo 

vyskakovaciom menu zvoľte možnosť Uložiť (Save) ( obr. č. 23). Následne sa objaví okno, 

v ktorom zvoľte meno pacienta a opätovne potvrďte voľbu uloženia. 

 

Obr. č. 23 Uloženie, resetovanie 

Monitor liečiv 

V spodnej časti Obrazovky spustenia, hneď vedľa tlačidla Patient (funkcia restovania, 

uloženia), sa nachádza tlačidlo Monitoru liečiv ( obr. č. 24).  Na tomto monitore sa zobrazujú 

už aplikované liečivá.  

 

Obr. č. 24 Monitor liečiv 
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TouchPro softvér – Pacientsky monitor vitálnych funkcií 

Súčasťou vybavenia simulátora je aj aplikácia simulovaného pacientskeho monitora, na 

ktorom sa zobrazujú hodnoty a krivky vitálnych funkcií ako sú EKG krivky, kapnogram, CVP, 

ABP, PAP, hodnoty frekvencie dýchania, tepov, teploty, neinvazívneho krvného tlaku (NIBP) 

atď.  

Pre vytvorenie reálnejšej simulácie je v Simulačnom centre JLF UK za týmto účelom 

dostupný samostatný počítač, na ktorom si prostredníctvom internetového prehliadača 

spustíte aplikáciu TouchPro. Túto aplikáciu je samozrejme možné spustiť aj z Inštruktorskej 

stanice, alebo z ďalšieho počítača, ktorý je pripojený k bezdrôtovej sieti simulátora 

METIman.  

TouchPro je teda softvér zobrazujúci monitor vitálnych funkcií simulovaného pacienta. 

Zobrazované vitálne funkcie sú funkčne prepojené so spusteným pacientskym scenárom. Ak 

sa vykoná zmena parametra vitálnej funkcie v aktuálne prebiehajúcom scenári, zmení sa 

daný parameter aj na pacientskom monitore. 

Podrobný postup pre spustenie pacientskeho monitora nájdete na stranách 2 a3 v časti 

Spustenie simulátora METIman  bod 5. 

Aplikácia pacientskeho monitora TouchPro má nasledovnú ikonku : 

 

Po spustení softvérovej aplikácie TouchPro sa na obrazovke objaví pacientsky monitor 

aktuálne spusteného pacienta (obr. č.25). 

 

Obr. č. 25 Pacientsky monitor 



19 

 

Úprava zobrazenia a vzhľadu pacientskeho monitora 

Aplikácia TouchPro umožňuje rôzne nastavenia pacientskeho monitora vitálnych funkcií, 

podľa aktuálnych požiadaviek užívateľa. Napríklad v úvode simulácie je možné mať spustenú 

aplikáciu bez zobrazovania hodnôt a jednotlivé hodnoty a parametre zobrazovať až postupne 

na vyžiadanie študenta, podľa postupnosti jeho krokov a intervencií. 

Nastavenie kriviek 

Aplikácia umožňuje zobrazenie až 6 rôznych kriviek naraz. Pridanie, respektíve uberanie 

počtu zobrazovaných kriviek sa nastavuje pomocou tlačidla Settings, ktoré sa nachádza 

v pravom dolnom rohu monitora. Kliknutím na Setttings sa v strede obrazovky zobrazia 

tlačidla   alebo  ( viď obr. 26). Tlačidlom so symbolom + krivku pridáte 

a tlačidlom – krivku odoberiete. 

 

Obr. č. 26 Nastavenie kriviek 

Zmenu parametra krivky, alebo jej nastavenie ( obr. č. 27) vykonáte kliknutím na 

požadovanú krivku, ktorú chcete nastaviť, alebo zmeniť. Vyberiete si z ponúkaného menu 

kriviek a nastavení a nové nastavanie sa vzápätí prejavia aj na monitore.  
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Obr. č. 27 Zmena a nastavenie parametra krivky 

Nastavenie číselných hodnôt 

Pacientsky monitor TouchPro pozostáva aj zo 4 číselných displejov, ktoré sa nachádzajú 

pod krivkami v jednom riadku. Displej môže byť prázdny, alebo obsahovať  hodnotu 

požadovaného parametra. Každý z číselných displejov je možné nastaviť podobne ako 

hodnoty krivky, teda kliknutím na príslušný displej a vybraním hodnoty zo zobrazeného 

menu. Rovnako aj v tomto prípade, zmena hodnoty sa ihneď prejaví na pacientskom 

monitore. 

Číselné hodnoty vitálnych funkcií sa menia automaticky so zmenou v scenári. Pozor si 

treba dať pri zobrazovaní  číselnej hodnoty neinvazívne zmeraného tlaku, kde je snaha 

o reálnu simuláciu. Túto hodnotu je potrebné aktualizovať vždy opätovným zmeraním tlaku. 

Pre tento účel slúži tlačidlo Manual NIBP ( obr. č. 28), ktoré sa nachádza v spodnej časti 

monitora. 

 

Obr. č. 28 Aktualizácia hodnoty NIBP 

Aplikácia TouchPro umožňuje aj cyklického nastavenie obnovovania hodnoty 

neinvazívneho tlaku krvi, pomocou tlačidla NIBP Cycling , ktoré 

nájdete v Nastaveniach pacientskeho monitora.   

Zmena pozadia 

Aplikácia je navrhnutá tak, aby si ju užívateľ mohol plne prispôsobovať spojím požiadavkám 

a podmienkam miesta priebehu simulácie. TouchPro ponúka aj zmenu pozadia pacientskeho 

monitora, ktoré zmeníte nasledovným spôsobom (obr. č. 29): 

- kliknite na tlačidlo Nastavenie (Settings 1) v pravom dolnom rohu obrazovky 

- z ponúknutého menu zvoľte tlačidlo Prispôsobenie (Configure 2) 

- v menu pozadí (3) máte na výber 5 farieb pozadia, z ktorých si vyberte jedno najvhodnejšie 

k vášmu aktuálnemu osvetleniu v miestnosti a zvoleným krivkám 

- pre zatvorenie zobrazovaného menu kliknite na tlačidlo s krížikom. 
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Obr. č. 29 Zmena pozadia 

Nastavenie zvuku 

Simulovaný pacientsky monitor, vydáva aj zvukovú signalizáciu ako reálny pacientsky 

monitor.  Systém vydá zvukový signál a alarmový indikátor začne blikať na mieste vitálnej 

funkcie, ktorá indikuje zlyhávanie, alebo ohrozenie života pacienta.  

Nastavenie zvukov (obr. č. 30) zrealizujete pomocou tlačidla Nastavenia (Settings 1) . Zo 

zobrazeného menu vyberte tlačidlo Audio Setup (2), následne sa otvorí ponuka nastavení 

zvukov (3). 

Pre rýchle a jednoduché vypnute/zapnutie zvuku slúži aj tlačidlo Mute v ľavom dolnom 

rohu obrazovky. 

 

Obr. č. 30 Nastavenie zvukov 

EKG záznam 

Pacientsky monitor je vybavený aj funkciou zobrazenia 12 zvodového EKG záznamu (obr.č.31) . 

Táto funkcia sa vyvolá kliknutím na tlačidlo 12-Lead ECG  , ktoré sa nachádza v ľavej 

spodnej časti monitoru.  
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EKG záznam zobrazuje aktuálne namerané hodnoty a je možné ho aj vytlačiť ( pomocou tlačidla 

Print v pravom dolnom rohu záznamu). 

 

Obr. č. 31 EKG záznam 

V pravom hornom rohu záznamu sa nachádza aj tlačidlo pre x pre zatvorenie záznamu a návrat na 

pacientsky monitor.  

Ak chcete zobraziť aktuálne EKG krivky, vždy je potrebné spustený záznam zatvoriť a znova spustiť. 

 

V prípade záujmu o podrobnejší návod k jednotlivým funkciám simulátora METIman odporúčame 

preštudovanie návodu (http://caehealthcare.com//images/uploads/documents/METIman-User-

Guide.pdf). 
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