
 

 

 

  Guia do ApneaLink AirTM com AirViewTM
 

 
 

Passos a serem realizados antes da inclusão do paciente 

 
Criação de uma ficha de paciente genérica 

1. Inicie sessão no AirView e vá para o separador "Pacientes", depois para 
“Examinado/diagnosticado". 

 
2. Clique em  

3. Preencha pelo menos as seguintes informações sobre o paciente: 

  "Médico associado": Médico responsável pela classificação, se 

estiver fora da organização AirView 

 "Nome": XX 

 "Apelido": XX 

 "Data de nascimento": 01/01/1900 

 
4. Clique em "Guardar". O ecrã "Associação do dispositivo" será então 

exibido. 
 

Programação do ApneaLink Air e associação à ficha do paciente 

1. O ecrã "Associação do dispositivo" é exibido. 

Se não for exibido: quando estiver na ficha do paciente desejada, clique no botão “Associação do dispositivo” 

 
2. Ligue o ApneaLink Air ao computador com o cabo USB fornecido 

 
3. Clique em "Continuar" e, de seguida, marque a caixa que indica a eliminação dos dados. Finalmente, clique em 

"Sim, iniciar associação". 

Nota 1: A associação de um dispositivo irá apagar todos os dados existentes. Verifique antecipadamente se a gravação anterior 
foi transferida. 

Nota 2: Este passo utiliza o módulo Java. É portanto necessário que a sua versão de Java seja atualizada regularmente para a correta 
preparação do seu equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. O seu equipamento está agora pronto para registar um novo paciente. 

Etapa indispensável para evitar a 
Mistura ou perda dos dados do 

paciente 



 

 

 

Passos a serem realizados após o registo do paciente 

Inicie sessão no AirView e vá para o separador "Pacientes", depois para "Examinado/diagnosticado". 
 

Transferência de dados do paciente 

 
1. Na barra de ferramentas, clique em  . 

 
2. Ligue o dispositivo Apnea Link Air ao seu computador utilizando o cabo USB 

e clique em "Continuar". 

Nota: O AirView deteta o dispositivo e procura automaticamente o paciente 
ativo associado. Se não for encontrado nenhum paciente, pode procurá-lo 
manualmente. 

 
3. Clique em "Sim, começar a transferir". 

Nota: Certifique-se de que selecionou o paciente desejado, uma vez que esta 
acção não pode ser anulada. A transferência do dispositivo será iniciada 
automaticamente e será exibida uma mensagem de confirmação. 

 
4. Clique em "Procurar por pacientes ativos" se o ficheiro de paciente 

apresentado não corresponder. 

 
5. O relatório automático será exibido instantaneamente. Se o médico 

associado tiver sido devidamente informado, poderá então aceder aos 
dados do seu paciente. 

 

 

Personalização da ficha do paciente 

1. Assim que o seu relatório for exibido, clique em  . 

2. Ao clicar no link "Editar" no final da página, poderá personalizar 
as seguintes informações do paciente: 

 "Médico Associado": Médico responsável pela classificação, se 

estiver fora da organização AirView 

 "Nome": 

 "Apelido": 
Nome e apelido do paciente 

 "Data de nascimento": Data de nascimento do 

paciente (ex: 03/05/1957) 

 
3. Se trabalha com um médico responsável pela classificação, também pode 

associar o seu "Médico responsável pela classificação" aqui, para o caso de se ter 

esquecido durante a criação do paciente. 
 

4. Depois clique em "Guardar". 

 
 
 

Preparação para o próximo registo 

Para garantir que o seu ApneaLink Air está sempre pronto e para evitar problemas de última hora no computador, 
repita os 2 passos seguintes diretamente (ver na parte da frente): 

 "Criação de uma ficha de paciente genérica" 

 "Programação” do ApneaLink Air" 


