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Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą 
instrukcją obsługi. 
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące 
bezpiecznego i właściwego użytkowania wyrobu, oraz wskazówki optymalizacji pracy z programem. 

 

 

Instrukcja użycia 
Platformy Pregnabit Cloud 

Instrukcja dla Pacjentki 

 
 
Producent:           0197 
Nestmedic S.A. 
ul. Gwiaździsta 15A, lok. 410 
01-656 Warszawa 
https://www.pregnabit.com 
Infolinia techniczna: (+48) 71 757 57 08    
 
Wydanie 9.0, Warszawa, 28 marca 2022 r. 
Copyright© Nestmedic SA 2022 
 

 



 

Pregnabit Cloud, wersja 9.0 strona  2/68 
-PACJENTKA 

 

 

Ważne informacje 

Należy zapoznać się dokumentem i dokumentami wymienionymi w sekcji zasobów dodatkowych 
dotyczącymi działania oprogramowania, przed rozpoczęciem korzystania z platformy Pregnabit 
Cloud. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z wymaganiami obowiązującego regulaminu 
korzystania z Platformy. 
 
Działania obejmujące dostarczanie danych i zarządzanie nimi muszą być wykonywane zgodnie  
z obowiązującym kodeksem postępowania i prawem. 
W żadnym wypadku spółka Nestmedic S.A. nie będzie odpowiedzialna za szkody pośrednie lub 
bezpośrednie wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub stosowania platformy Pregnabit 
Cloud. 
 
Przykłady i schematy w tej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. 
 
Powielanie treści niniejszej instrukcji w całości lub w części bez pisemnej zgody NESTMEDIC S.A  
jest zabronione. 
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Preface 

 
 

Wprowadzenie Niniejsza instrukcja użycia zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
wyrobu medycznego Pregnabit Cloud stanowiącego oprogramowanie 
medyczne służące do monitorowania dobrostanu płodu urządzeniami 
Pregnabit lub Pregnabit Pro w ostatnim trymestrze ciąży, na podstawie 
zapisów badań KTG wykonanych przez wyroby medyczne transmitujące 
do Pregnabit Cloud 4 zbiory danych:  
• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[bpm] tętna matki; 
• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[bpm] akcji serca płodu; 
• Zbiór punktów czas[ms]/wartość[%] skurczów macicy; 
• Zbiór punktów czas[ms]/zdarzenie ruchów płodu. 
 
Aktualna wersja instrukcji użycia wyrobu dostępna jest pod adresem: 
https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-instrukcje-uzytkowania-dla-
pacjentki/ 
 
Aktualna wersja etykiety wyrobu dostępna jest pod adresem: 
https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-etykieta-patient/  
 

Instrukcja zawiera niezbędne informacje potrzebne do użycia wyrobu 
przez użytkownika - Pacjentkę. Integralną część niniejszej wersji instrukcji 
użycia stanowi instrukcja użycia dla Profesjonalnego Użytkownika. 
 
W instrukcji zostały ujęte najważniejsze funkcje wyrobu medycznego 
Pregnabit Cloud, jak również ostrzeżenia i komunikaty, które mogą okazać 
się pomocne w trakcie użytkowania wyrobu. 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z całością treści 
niniejszej instrukcji. 
 
Z niniejszą instrukcją powinny zapoznać się przede wszystkim: 
• pacjentki samodzielnie zakładające konto na platformie Pregnabit Cloud, 

które poprzez formularz zamówienia dostępny na platformie Pregnabit 
Cloud samodzielnie zamawiają wyrób do teleKTG oraz usługę zdalnego 
monitoringu dobrostanu płodu (opisu badania teleKTG; pacjentki on-
line), 

• pacjentki, których konto na platformie Pregnabit Cloud powiązane jest 
z placówką medyczną przekazującą wyrób do przeprowadzenia badania 
teleKTG podczas spotkania w placówce (pacjentki stacjonarne). 

 

https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-instrukcje-uzytkowania-dla-pacjentki/
https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-instrukcje-uzytkowania-dla-pacjentki/
https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-etykieta-patient/
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Pregnabit Cloud nie zastępuje wizyt lekarskich w placówce medycznej lub 
leczenia w trybie hospitalizacji, gdy jest ono wskazane stanem zdrowia 
pacjentki. 
 
W razie pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, pacjentka 
powinna niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza albo położnej, udać się do 
najbliższego szpitala lub skontaktować się z numerem alarmowym 112. 
 

Cel dokumentu Instrukcja ma na celu przekazanie użytkownikowi wyrobu informacji 
niezbędnych do użycia oprogramowania medycznego Pregnabit Cloud 
służącego do monitorowania dobrostanu płodu w ostatnim trymestrze 
ciąży.  
 

Dla kogo 
przeznaczona jest 
instrukcja użycia 
 

Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników platformy – Pacjentek 
korzystających z wyrobu medycznego Pregnabit Cloud do wglądu w 
wyniki ich badań i komunikacji z personelem medycznym gwarantującej 
czasy reakcji właściwe dla wykrytego przypadku. 
  
Wskazania: 
Wyrób medyczny Pregnabit Cloud przeznaczony jest do stosowania przez 
personel medyczny oraz pacjentki w trzecim trymestrze ciąży, szczególnie 
w przypadku: 

▪ ciąży po terminie porodu, 
▪ zmiany charakteru ruchów płodu odczuwanych przez 

pacjentkę 
▪ chorób pacjentki: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób 

nerek, chorób, wątroby, wad serca, choroby tarczycy, zespołu 
antyfosfolipidowego i innych 

▪ powikłań ciąży: niewydolności łożyska, zaburzeń krążenia  
w pępowinie, małowodzia, wielowodzia, zaburzeń 
wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, konfliktu 
serologicznego, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego 
indukowanego ciążą i innych, 

▪ wewnątrzmacicznego obumarcia płodu w przeszłości, 
▪ wieku ciężarnej powyżej 40 roku życia, 
▪ stwierdzenia nieprawidłowości we wcześniejszych badaniach 

KTG. 
 
Przeciwwskazania: 
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu medycznego 
Pregnabit Cloud. 
Pregnabit Cloud jest przeznaczony do obsługi plików w formacie 
Pregnabit, dlatego obecnie możliwe zastosowanie jego jest ograniczone 
przez przeciwwskazania do stosowania mobilnych urządzeń KTG serii 
Pregnabit. 
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Spodziewane korzyści kliniczne: 
▪ zwiększenie bezpieczeństwa pacjentki poprzez zastosowanie 

priorytetyzacji wyników badań podlegających ocenie przez 
personel medyczny; 

▪ skrócenie czasu do diagnozy (ograniczenie ryzyka związanego 
z późnym wykryciem nieprawidłowości w przebiegu ciąży);  

▪ zwiększenie szansy na zapobiegniecie uszkodzeniu płodu 
spowodowanemu występującymi patologiami, ze szczególnym 
uwzględnieniem niedotlenienia na skutek hipoksemii 
płodowej;  

▪ szansa na istotnie szybsze wykrycie potencjalnych patologii 
rozwoju płodowego i przebiegu ciąży; 

▪ zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki w miejscach z 
ograniczonym dostępem do opieki medycznej; 

▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjentek.  
 

Wiedza uzyskiwana za pomocą Pregnabit Cloud na podstawie zapisów 
badań transmitowanych przez aparaty KTG, szczególnie – te mobilne, do 
użytku domowego, służy personelowi medycznemu do wczesnego 
wykrywania potencjalnych zagrożeń, diagnozowania odchyleń od normy i 
podejmowaniu stosownych działań medycznych. 
 
Podsumowanie profilu ryzyka wyrobu medycznego i powiązanych celów 
bezpieczeństwa IT:  
- Ten wyrób medyczny przetwarza dane wrażliwe, w tym dane medyczne 
i dane osobowe.  
- W instrukcji użycia są zawarte wymagania dot. systemu operacyjnego.  
- Działania potrzebne do zapewnienia integralności i walidacji 
oprogramowania odbywają bez udziału użytkownika końcowego.   
- Od użytkownika końcowego wymaga się odbycia szkolenia w zakresie 
użytkowania i obsługi tego wyrobu medycznego.  
- W instrukcji użycia zostały zdefiniowane minimalne wymagania dot. 
stacji roboczej na której ten wyrób medyczny może być użytkowany.  
- Na użytkowniku spoczywa obowiązek dopilnowania aktualności, tj. 
instalacji nowszych wersji i łat bezpieczeństwa oprogramowania stacji 
roboczej.  
- Zakładanym środowiskiem użytkowania wyrobu medycznego jest 
środowisko domowe. 
- Użytkowanie poza zakładanym środowiskiem użytkowania może 
prowadzić do niewłaściwych wniosków medycznych.   
- Na stacjach roboczych, na których użytkowany jest ten wyrób medyczny, 
zaleca się stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci 
oprogramowania antywirusowego i anti-malware. 
- Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa i w razie potrzeby 
przywracania stanu systemu z tych kopii odbywa się bez udziału 
użytkownika końcowego. 
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Kwestie prawne Copyright notice 

Copyright © 2022 Nestmedic S.A. All Rights Reserved. Dokument 
dostępny w wersji elektronicznej. 
 
This document and any accompanying Software products are copyrighted 
by Nestmedic S.A. Any reproduction and/or distribution without prior 
written consent from Nestmedic S.A. is strictly prohibited. Please refer to 
the license agreement for details. 
 
Dokument i oprogramowanie, którego dotyczy są objęte prawami 
własności Nestmedic S.A. Jakiekolwiek kopiowanie/dystrybucja bez 
uzyskania pisemnej zgodny Nestmedic S.A jest ściśle zabroniony. Zapoznaj 
się z warunkami licencji.  
 
Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić ́
producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym 
użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. 
 
Gwarancja 
Produkt jest objęty gwarancją producenta.  
 
Reklamacje 
Reklamacje należy zgłaszać poprzez przycisk ZGŁOŚ PROBLEM 
zamieszczony w menu dolnym Platformy Pregnabit Cloud lub poprzez 
kontakt z Producentem, którego dane zamieszczono poniżej. 
 
Kontakt: 
Nestmedic S.A. 
ul. Gwiaździsta 15A, lok. 410 
01-656 Warszawa 
https://www.pregnabit.com 
Infolinia techniczna: (+48) 71 757 57 08   
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Jak korzystać z platformy – część dla nowych 
użytkowniczek, Pacjentek 

 

Co jest 
wymagane, aby 
korzystać z 
platformy 

Oprogramowanie dostępne na platformie Pregnabit Cloud działa poprawnie na 
większości urządzeń typu: tablety, smartfony, komputery stacjonarne, laptopy, na 
systemach Windows, Android oraz iOS. Oprogramowanie nie wymaga instalowania 
dodatkowych aplikacji, a dostęp odbywa się wyłącznie przez przeglądarkę. a Do 
poprawnego działania konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i 
systemów operacyjnych: 
 
Komputery: 

• minimum 4GB pamięci RAM, dla użytkowników w roli Pacentka  
• mininum 8GB pamięci RAM i monitor o rozdzielczości w pionie 1366 pikseli 

dla użytkowników w roli innej niż Pacjentka 

 

Przeglądarki: 
• Google Chrome - od wersji oznaczonej jako 88.0.4324 oraz w wersjach 

wyższych z gałęzi stabilnej 
 
Systemy operacyjne: 

• Microsoft Windows - wersje 7,8,8.1,10 i wyższe 
• Apple macOS - w wersji 10.12 i wyższych 
• Linux - dystrybucje wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, pracujące 

na jądrze w wersji oznaczonej jako 4.0 i nowszych, z gałęzi stabilnej 
 

Urządzenia mobilne (dla trybu mobilnego)   
• wyposażone w wyświetlacz o rozmiarze co najmniej 4.5 cala i posiadający 

minimalną rozdzielczość w pione 320 pikseli 
 

Mobilne systemy operacyjne (dla trybu moblinego): 
• Android - od wersji oznaczanej jako 7.0 (nazwa Nougat) lub nowszej 
• iOS -  od wersji oznaczanej jako 13.0. lub nowszej  

 

Dodatkowe oprogramowanie: 
Zainstalowane oprogramowanie pozwalające na przeglądanie dokumentów PDF 
(dotyczy także trybu mobilnego). 
 
Środowisko pracy: 

• zalecane oprogramowanie antywirusowe 

• zalecane oprogramowanie chroniące przed malware 

• zalecane stosowanie firewall 
• sieć dopuszczająca kodowanie transmisji SSL 

 

Rozdział  1 
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Rejestracja i 
aktywacja konta 

Aby korzystać z zasobów platformy konieczne jest przejście etapu rejestracji. Przebieg 
procesu rejestracji uzależniony jest od modelu, w którym działa pacjentka. 

Pacjentka stacjonarna 
Pacjentka stacjonarna oznacza użytkowniczkę samodzielnie zakładającą konto na 
platformie Pregnabit Cloud na podstawie kodu otrzymanego od lekarza lub 
użytkowniczkę, której konto zostało założone i uzupełnione przez pracownika 
jednostki medycznej. Zamówienie wyrobu teleKTG oraz usługi zdalnego 
monitorowania dobrostanu płodu dokonuje w jednostce medycznej. 
 
Postępowanie w przypadku, gdy konto pacjentki zostało założone przez pracownika 
medycznego placówki medycznej.  
Na adres e-mail podany podczas rejestracji dokonanej przez pracownika placówki 
medycznej wysłany został mail umożliwiający zakończenie procesu rejestracji. Należy 
kliknąć na link aktywacyjny, celem dokończenie procesu rejestracji. Po wyświetleniu 
ekranu powitalnego należy dwukrotnie wprowadzić hasło, a następnie wybrać zapisz. 
Hasło musi składać się z min 8 znaków w tym min. jednej małej, jednej wielkiej litery, 
jednej cyfry i jednego znaku specjalnego (np. *, &, !, # itp.) 

 
 
W ekranie zgód należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin działania platformy 
oraz Regulamin RODO. Brak akceptacji regulaminów jest jednoznaczny z rezygnacją 
z korzystania z platformy.  
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Kliknięcie zgód na przestrzeganie obu regulaminów oraz wybór dalej kończy proces 
rejestracji.  
 
Konto zakładane samodzielnie przez pacjentkę 
Samodzielnie założenie konta wymaga uzyskania kodu instytucji. Kod składa się  
z czterech cyfr myślnika i kolejnych czterech cyfr. W przypadku nieposiadania kodu 
należy zgłoś się do Placówki przekazującej wyrób do przeprowadzenia badania 
teleKTG. Kod można również przypisać w panelu Usługi w późniejszym terminie. 
Należy: 

• Wpisać imię, nazwisko i adres e-mail pacjentki. Na wskazany przy rejestracji 
adres e-mail będą przychodziły istotne informacje dotyczące platformy. 
Ważne, aby był on prawdziwy i aktywny. 

• Wybrać rodzaj i wprowadzić numer telefonu – numer ten będzie podlegał 
weryfikacji. Jeśli będzie to telefon komórkowy na podany numer przesłany 
zostanie wysłany SMS potwierdzający. W przypadku podania telefonu 
stacjonarnego pracownik medyczny skontaktuje się z użytkownikiem w celu 
potwierdzenia prawidłowości numeru. Ważne, aby numer ten był prawdziwy  
i aktywny. 

• Wybrać z listy rozwijanej kraj zamieszkania tj kraj w którym realizowane będą 
fizycznie usługi. 

• Wprowadzić i zatwierdzić hasło. Hasło musi składać się z min 8 znaków w tym 
min. jednej małej, jednej wielkiej litery, jednej cyfry i jednego znaku 
specjalnego (np. *, &, !, # itp.). System przy pomocy ikon wskazuje, które z 
warunków poprawności hasła nie są spełniane. 
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Jeżeli użytkownik posiada kod uzyskany od personelu medycznego instytucji należy 
zaznaczyć pole: Posiadam kod instytucji. W tym momencie aktywuje się dodatkowy 
panel pozwalający na wprowadzenie kodu 
 

 
 
Jeżeli wprowadzony kod będzie błędny, system wyświetli komunikat: 
 

 
! Rozwiązywanie problemów – błąd może wynikać z 2 przyczyn – literówki we 
wprowadzaniu kodu – należy sprawdzić i wpisać jeszcze raz numer lub błędu przy np. 
przepisywaniu kodu. Aby pozyskać prawidłowy kod należy skontaktować się z placówką 
medyczną.  
 
W przypadku wprowadzenia prawidłowego kodu, System sprawdza czy intencją 
użytkownika jest zapisanie się do Instytucji do której kod jest przypisany w systemie. 
Aktywacji następuje przycisk pozwalający na uruchomienie konta potwierdzam  
i zakładam konto. Należy kliknąć na niego, aby przejść do panelu logowania.  
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Pacjentka korzystającą z usług on-line 
Po wybraniu na stronie platformy opcji Rejestruj wyświetlony zostanie następujący 
panel: 
 

 
Należy: 

• Wpisać imię, nazwisko i adres e-mail pacjentki. Na wskazany przy rejestracji 
adres e-mail będą przychodziły istotne informacje dotyczące platformy. 
Ważne, aby był on prawdziwy i aktywny. 

• Wybrać rodzaj i wprowadzić numer telefonu – numer ten będzie podlegał 
weryfikacji. Jeśli będzie to telefon komórkowy na podany numer przesłany 
zostanie SMS potwierdzający. W przypadku podania telefonu stacjonarnego 
pracownik medyczny skontaktuje się z użytkownikiem w celu potwierdzenia 
prawidłowości numeru. Ważne aby numer ten był prawdziwy i aktywny. 

• Wybrać z listy rozwijanej kraj zamieszkania tj. kraj w którym realizowane będą 
fizycznie usługi. 

• Wprowadzić i zatwierdzić hasło. Hasło musi składać się z min 8 znaków w tym 
min. jednej małej, jednej wielkiej litery, jednej cyfry i jednego znaku 
specjalnego (np. *, &, !, # itp.). System przy pomocy ikon wskazuje, które z 
warunków poprawności hasła nie są spełniane. 

• Wprowadzanie kodu instytucji jest opcjonalne. Jeśli pacjentka nie posiada 
kodu lub planuje wyłącznie korzystanie z usług on-line nie należy zaznaczać 
pola Posiadam kod instytucji. Możliwość powiązania konta pacjentki z 
placówką medyczną może zostać przeprowadzoną w późniejszym terminie. 

• Po zakończeniu wprowadzania danych i ich rejestracji na adres e-mail 
wskazany na etapie rejestracji zostanie przesłany e-mail aktywacyjny.  
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• Proces rejestracji należy zakończyć poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. 
System przeniesie użytkownika do panelu logowania.  

 

Pierwsze 
logowanie 
odzyskiwanie 
hasła i konta 

W panelu logowania należy wpisać adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz 
hasło. 

 
W przypadku, gdy pacjentka zapomni hasło istnieje możliwość jego zmiany poprzez 
wybór nie pamiętam hasła. Wybór ten zainicjuje przesłanie maila, na adres mailowy 
podany na etapie rejestracji, umożliwiającego jego zmianę. 
 
! Rozwiązywanie problemów – w przypadku potrzeby przypomnienia adresu e-mail na 
który zarejestrowano konto należy skontaktować się z infolinią. W trakcie rozmowy może 
być potrzeba udzielenia odpowiedzi na pytania potwierdzające weryfikację tożsamości. 
Pozytywna weryfikacji pozwoli na odtworzenie adresu e-mail.  
 

Dwuetapowa 
autoryzacja 

Przy pierwszym logowaniu masz wybór, czy chcesz korzystać poprzez jednorazowy 
dostęp czy dodać urządzenie do zaufanych. Jednorazowy dostęp przewidziany jest 
dla wszystkich sytuacji, w których nie jesteś pewna kto ma dostęp do urządzenia,  
z którego korzystasz. Kiedy stale i w bezpieczny sposób korzystasz z danego 
urządzenia, możesz je dodać do zaufanych.  
 

 
 

Jednorazowy 
dostęp 

Po wybraniu „jednorazowy dostęp”, na podany adres e-mail przyjdzie kod 
dostępu, który należy wpisać w pole poniżej i zatwierdzić. 
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Wybierając jednorazowy dostęp, przy ponownym logowaniu niezbędne będzie 
ponowne przejście przez ten sam - drugi etap logowania. 

Dodawanie 
urządzenia do 
zaufanych 

Aby w przyszłości pominąć drugi etap logowania, tj. podawania kodu - należy dodać 
urządzenie – przeglądarkę, z której się korzysta, do zaufanych urządzeń.  
 
Należy nazwać urządzenie, z którego się korzysta: 

 
Na podany adres e-mail przyjdzie kod dostępu, który należy wpisać w pole 
poniżej i zatwierdzić. 

 
Szkolenie i pomoc 
w korzystaniu z 
obsługi platformy 

System został wyposażony w help kontekstowy – wskazówki do wybranych, 
istotnych funkcjonalności oraz trzy filmy obejmujące: podstawowe informacje o 
platformie, opis procesu kwalifikacji, instrukcję składania zamówienia.  
 
Szary znacznik wskazuje miejsce, gdzie zawarte zostało dodatkowe wyjaśnienie. Po 
kliknięciu w znacznik pojawiają się dodatkowe informacje. 
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Szkolenia dostępne są zarówno z menu głównego, jak i w sekcjach których dotyczą. 
Potwierdzenie zapoznania się ze wszystkimi częściami szkolenia wymagane jest na 
etapie składania zamówienia na usługę w ramach usługi on-line, lub uruchomienia 
przez personel medyczny zlecenia.  
 

 
Dla przypomnienia w odpowiednich miejscach serwisu zamieszczono linki do 
wybranych części szkolenia.  

 
 

Usługi on-line Są to usługi, na które składają się:  
• Założenie konta przez pacjentkę. 
• Wypełnienie elektronicznego formularza: danych ciąży i szerszego kontekstu 

medycznego. 
• Ocena przez system podstawowych warunków realizacji usługi.  
• Przekazanie elektronicznego formularza kwalifikacyjnego do wybranej 
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jednostki medycznej. 
• Ocena formularza przez lekarza i podjęcie decyzji o kwalifikacji do badania 

KTG. Na tym etapie może zaistnieć konieczność konsultacji 
telefonicznej/video. Każda z instytucji samodzielnie podejmuje decyzję 
kwalifikacyjną w oparciu  
o dane zawarte w kwestionariuszu oraz dodatkowy wywiad. 

• Złożenia zamówienia elektronicznego przez pacjentkę. 
• Realizacja badania z wykorzystaniem dostarczonego przez wybraną jednostkę 

urządzenia. 
• Elektroniczny dostęp do raportów z badań. 

Usługi mogą być świadczone przez placówkę inną aniżeli placówka, w której 
prowadzona jest ciąża. Istnieje też możliwość korzystania z usług więcej niż jednej 
placówki medycznej. Warunkiem jest posiadanie przez placówkę konta i podpisanej 
umowy o współpracy. Aby sprawdzić możliwość realizacji usług zapoznaj się z listą 
instytucji świadczących usługi KTG.  

Usługi stacjonarne 
– świadczone 
przez placówkę 
prowadzącą ciążę 

Usługi stacjonarne realizowane są na wniosek i przez instytucje, w której prowadzona 
jest ciąża. Warunkiem realizacji usługi w tym modelu jest przypisanie konta do lekarza 
prowadzącego przez placówkę medyczną. Przypisania tego dokonuje jednostka 
medyczna lub pacjentka wykorzystując unikatowy kod instytucji lub lekarza. Usługi 
stacjonarne mogą być realizowane tylko w jednej instytucji w tym samym czasie. Na 
usługi stacjonarne składają się: 

• Założenie konta przez jednostkę medyczną lub pacjentkę. 
• Wydanie przez lekarza kwalifikacji do badania KTG. 
• Wypełnienie elektronicznego formularza: danych ciąży i szerszego kontekstu 

medycznego przez placówkę medyczną lub pacjentkę. 
• Utworzenie przez personel medyczny zlecenia usługi dla pacjentki. 
• Realizacja badania z wykorzystaniem dostarczonego przez wybraną jednostkę 

urządzenia. 
• Elektroniczny dostęp dla pacjentki do raportów z badań. 

 
Model mieszany Pacjentka korzystająca z usług stacjonarnych w dowolnym momencie może również 

zamówić usługę dodatkową on-line w dowolnej realizującej ją instytucji będącej 
partnerem NESTMEDIC. Warunkiem zamówienia usługi jest kompletność danych 
ciąży i brak przeciwwskazań do wykonania badania teleKTG, w szczególności  
w warunkach domowych. 
 
Zamówienie można złożyć korzystając z panelu Usługi 
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W przypadku, gdy jako pierwsze realizowane były usługi on-line istnieje możliwość 
przypisania istniejącego konta do placówki medycznej w której prowadzona jest ciąża.  
 

 
 

Twoje konto, 
dane i profil. 

Konto pacjentki i wszystkie zgromadzone w nim dane zawsze należą do pacjentki. 
Zgromadzone w nim dane mogą zostać udostępniane wybranym pracownikom 
personelu medycznego przez pacjentkę.  
 
Konto może zostać: 

• Zawieszone przez pacjentkę. W trakcie zawieszenia pacjentka ma dostęp do 
wszystkich danych historycznych, nie ma możliwości zamawiania i realizacji 
usług. Zawieszenie oznacza rezygnację z uzyskiwania powiadomień  
z platformy na wskazany przy rejestracji adres e-mail.  

• Odwieszone w dowolnym momencie przez pacjentkę. 
• Zdezaktywowane przez administratora platformy. Dezaktywacja uniemożliwia 

uruchamianie nowych usług lub wprowadzanie danych nowej ciąży. Pacjentka 
w dalszym ciągu ma dostęp do wszystkich danych historycznych 
zgromadzonych na platformie. 
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Profil pacjentki zawiera wszystkie wprowadzone w trakcie rejestracji dane oraz 
informacje o stopniu spełnienia warunków do realizacji usług tj: 

• Szkolenia z platformy. 
• Potwierdzenie numeru telefonu – należy wysłać SMS, a następnie 

wprowadzić kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości. 

 
 

Umożliwia wprowadzenie następujących danych: 
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• Adres/adresy, w których może być realizowana usługa. W trakcie 
składania zamówienia użytkownik zostanie poproszony o wskazanie 
konkretnego adresu dla danego zlecenia. W profilu można wymienić 
wszystkie potencjalne adresy. 

• Dane osoby kontaktowej. Należy wypełnić formularz. Konieczne jest 
zapewnienie aktualności i poprawności danych. Z osobą kontaktową może 
kontaktować się personel medyczny w trakcie interpretacji badania, jeśli 
konieczne będzie podjęcie kroków w przypadku zaistnienia ryzyka 
medycznego i braku możliwości kontaktu z pacjentką. 

 

 
 

Główne elementy 
interfejsu 
platformy 

W systemie wyodrębniono sekcje:  
• Panel główny – ekran na którym wyświetlane są główne akcje (np wypełnienie 

formularza), które powinna podjąć pacjentka oraz najważniejsze 
powiadomienia. Akcje pozwalają na bezpośrednie przejście do części 
interfejsu umożliwiających ich wykonanie. Aby przejść do panelu głównego 
należy kliknąć w logo Pregnabit Cloud. 
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• Ciąża – strona na której zgromadzone są dane medyczne ciąży oraz informacje 

o statusie wniosków o kwalifikacje.  

 
 

• Usługi – strona na której można zamówić usługę i zapoznać się ze statusem 
jej realizacji.   

 
• Moje badania – strona, na której umożliwiono dostęp do wszystkich 

przeprowadzonych badań w każdej z placówek. 

Akcje które należy 
podjąć 
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• Górny pasek, pozostałe elementy nawigacyjne: powiadomienia, profil  

i możliwość wylogowania się z serwisu. 
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Pacjentki stacjonarne – tj. pacjentki, których konto na platformie 
Pregnabit Cloud powiązane jest z placówką medyczną przekazującą 
wyrób do przeprowadzenia badania teleKTG podczas spotkania w 

placówce. 
 
Pacjentki samodzielnie tworzące i uzupełniające konto – uzupełnianie danych 
medycznych 
 
Warunki 
wstępne 
zalogowania do 
serwisu 

Pacjentka posiada zarejestrowane konto oraz przypisanie do konkretnej 
instytucji/lekarza prowadzącego lub kod instytucji/lekarza. Pacjentka 
wyrazi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Platformy oraz RODO. 

 
 
Lub kod, który umożliwia przypisanie do Instytucji 

  
 

Logowanie do 
serwisu i 
rozpoczęcie 
korzystania z 
usług. 

Aby zalogować się do serwisu należy wpisać adres e-mail podany  
w trakcie rejestracji oraz hasło. 

Rozdział 1.1  
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Po zalogowaniu do serwisu w panelu głównym należy wybrać rodzaj akcji 
– przypisanie do jednostki medycznej lub rozpoczęcie korzystania z usługi 
on-line. 

 
 

Wypełnianie 
podstawowych 
danych ciąży 
 
 

Panel główny wskaże konieczność wypełnienia danych medycznych 
pomocnych przy podjęciu decyzji o kwalifikacji. Wszystkie dane będą 
niezbędne na etapie składania zamówienia, dlatego zalecane jest 
wypełnienie wszystkich wymaganych danych. 
 

 

Wybierz tą opcję jeśli 
chcesz korzystać z 

usług stacjonarnych 

Wybierz aby 
rozpocząć 

wprowadzanie 
danych 
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Należy wybrać z listy rozwijanej: 

• rodzaj ciąży: pojedyncza lub mnogą, 
• przebieg ciąży: prawidłowy lub patologiczny. 

 
Ciąża patologiczna to ciąża o nieprawidłowym przebiegu, ciąża wysokiego 
ryzyka z uwagi na obciążony wywiad położniczy. 
 
Wprowadzić: 

• liczbę przebytych ciąż – należy uwzględnić wszystkie ciąże bez 
względu na ich efekt,  

• liczbę porodów – należy uwzględnić wszystkie porody zarówno 
siłami natury, jak cesarskie, itp., 

• należy wprowadzić masę ciała przed ciążą, 
• datę ostatniej miesiączki (tj pierwszy dzień ostatniej miesiączki), 
• długość cyklu miesiączkowego. 

 
Na podstawie wprowadzonych danych, system wyliczy przybliżoną datę 
porodu. Datę tę należy zweryfikować po pierwszym badaniu USG 
wprowadzając dane uzyskane w trakcie badania. Po kliknięciu w wiek ciąży 
określony na podstawie badania USG system wyświetli dodatkowy panel 
pozwalający na uzupełnienie następujących informacji: 
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! Rozwiązywanie problemów – Istnieją przeciwskazania do realizacji badan KTG 
w domu. Jeśli z podanych danych wynikać będzie, iż takie przeciwskazania 
wystąpiły, system wyświetli stosowny komunikat  
i uniemożliwi wnioskowanie o kwalifikacje oraz składanie zamówień  
w ramach usług on-line. W takim przypadku proces wprowadzania danych 
zostanie przerwany. 
 

 
 

Wprowadzanie 
dodatkowych 
danych 
medycznych  
 

Zakończenie wprowadzania danych ciąży spowoduje wyświetlenie 
kwalifikatora – formularza pozwalającego na dostarczenie szerszych  
danych medycznych kontekstowych dla podjęcia decyzji o kwalifikacji oraz 
późniejszej interpretacji badania. 
 
W kolejnych krokach system zapyta o kondycję zdrowotną, poprzednie  
i obecną ciąże, choroby towarzyszące, przyjmowane leki. W przypadku 
pojawienia się wątpliwości dotyczących wypełniania formularza należy 
skontaktować się z infolinią. 
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Istnieje szereg uwarunkowań medycznych wyłączających możliwość 
korzystania z usługi. W przypadku wyświetlenia czerwonego komunikatu 
uniemożliwiającego korzystanie z usługi KTG dalsze wprowadzanie danych 
nie jest zasadne, gdyż nie ma możliwości korzystania z usługi teleKTG. 
Należy zweryfikować wprowadzone dane, w przypadku pomyłki dokonać 
korekty, a następnie wybrać zakończ. 
 

 
 
Podsumowanie wypełnionych danych znajduje się na stronie ciąża  
w panelu Formularz Kwalifikacyjny. 
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Istnieje możliwość edycji zarówno danych ciąży jak i formularza 
kwalifikacyjnego. Zmiany należy wprowadzać zgodnie ze stanem faktyczną 
oraz zapewnić kompletność i wiarygodność danych. Wprowadzone dane są 
podstawą do podejmowania istotnych decyzji medycznych. Dane będą 
weryfikowane w trakcie wizyty lub video konsultacji z lekarzem placówki.  
 
W przypadku warunków wykluczających system poinformuje o braku 
możliwości realizacji badań KTG w domu poprzez wyświetlenie poniższego 
komunikatu: 
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Pacjentki których konto zostało utworzone i uzupełnione częściowo lub w całości 
przez personel medyczny – uzupełnianie danych medycznych 
 
Warunki wstępne 
zalogowania do serwisu 

Pacjentka posiada zarejestrowane konto, które przypisanie jest do 
konkretnej instytucji/lekarza prowadzącego oraz placówka 
medyczna częściowo lub w całości wypełniła dane pacjentki. 
Pacjentka potwierdziła przestrzeganie regulaminu Platformy  
i RODO. 

 
 

Logowanie do serwisu i 
rozpoczęcie korzystania 
z usług. 

Aby zalogować się do serwisu należy wpisać adres e-mail podany  
w trakcie rejestracji oraz hasło. 

 
 
Po zalogowaniu do serwisu w panelu głównym systemu 
wyświetlony zostanie komunikat oraz wskazana akcje niezbędna 
dla realizacji usługi. Należy kliknąć na przycisk i zrealizować 
zalecaną akcję. 
 
W przypadku gdy dane pacjentki zostały wprowadzone częściowo 
należy wybrać przycisk uzupełnij dane a następnie uzupełnić 
formularz. Pola wypełnione przez personel medyczne nie mogą 
być edytowane przez pacjentkę. Po uzupełnieniu brakujących pól 
należy zapisać formularz. 
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Wypełnianie/uzupełniani
e podstawowych danych 
ciąży 
 
 

 
 
Należy wybrać z listy rozwijanej: 

• rodzaj ciąży: pojedyncza lub mnogą, 
• przebieg ciąży: prawidłowy lub patologiczny. 

 
Ciąża patologiczna to ciąża o nieprawidłowym przebiegu, ciąża 
wysokiego ryzyka z uwagi na obciążony wywiad położniczy. 
 
Wprowadzić: 

• liczbę przebytych ciąż – należy uwzględnić wszystkie ciąże 
bez względu na ich efekt. 

• liczbę porodów – należy uwzględnić wszystkie porody 
zarówno siłami natury, jak cesarskie, itp., 

• należy wprowadzić masę ciała przed ciążą, 
• datę ostatniej miesiączki (tj pierwszy dzień ostatniej 

miesiączki), 
• długość cyklu miesiączkowego. 
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Na podstawie wprowadzonych danych, system wyliczy przybliżoną 
datę porodu. Datę tę należy zweryfikować po pierwszym badaniu 
USG wprowadzając dane uzyskane w trakcie badania. Po kliknięciu  
w wiek ciąży określony na podstawie badania USG system 
wyświetli dodatkowy panel pozwalający na uzupełnienie informacji 
dotyczących wieku ciąży uzyskanych po badaniu USG, który 
przedstawiono poniżej: 
 

 
 
! Rozwiązywanie problemów – Istnieją przeciwskazania do realizacji 
badan KTG w domu. Jeśli z podanych danych wynikać będzie, iż takie 
przeciwskazania wystąpiły, system wyświetli stosowny komunikat i 
uniemożliwi wnioskowanie o kwalifikacje oraz składanie zamówień w 
ramach usług on-line. W takim przypadku proces wprowadzania 
danych zostanie przerwany. 
 

 
 

Wypełnianie/uzupełniani
e dodatkowych danych 
medycznych  
 

W przypadku, gdy braki w danych dotyczą również pogłębionego 
wywiadu medycznego, system wyświetli stosowny formularz. 
Uzupełnij brakujące dane. 
Pytania obejmują kondycję zdrowotną, poprzednie i obecną ciąże, 
choroby towarzyszące, przyjmowane leki. W przypadku pojawienia 
się wątpliwości dotyczących wypełniania formularza należy 
skontaktować się z infolinią lub placówką medyczną, w której 
prowadzona jest ciąża. 
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Istnieje szereg uwarunkowań medycznych wyłączających 
możliwość korzystania z usługi. W przypadku wyświetlenia 
czerwonego komunikatu uniemożliwiającego korzystanie z usługi 
KTG dalsze wprowadzanie danych nie jest zasadne, gdyż nie ma 
możliwości korzystania z usługi teleKTG. Należy zweryfikować 
wprowadzone dane, w przypadku pomyłki dokonać korekty, a 
następnie wybrać zakończ. 
Podsumowanie wypełnionych danych znajduje się na stronie ciąża 
w panelu Formularz Kwalifikacyjny 
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Kwalifikacja i tworzenie zlecenia 
 

Istnieje możliwość edycji zarówno danych ciąży jak i formularza 
kwalifikacyjnego. Zmiany należy wprowadzać zgodnie ze stanem 
faktycznym oraz zapewnić kompletność i wiarygodność danych. 
Wprowadzone dane są podstawą do podejmowania istotnych 
decyzji medycznych. Dane będą weryfikowane w trakcie wizyty lub 
video konsultacji z lekarzem placówki.  
 
W przypadku warunków wykluczających system poinformuje  
o braku możliwości realizacji badań KTG w domu. 

 
 

Kwalifikacja 
KTG 
 

Lekarz prowadzący lub inny pracownik medyczny placówki w której 
prowadzona jest ciąża podejmuje decyzje o kwalifikacji na podstawie 
wypełnionego formularza, zgromadzonych danych o pacjentce 
pochodzących z innych źródeł, wywiadu uzupełniającego. Osoba 
kwalifikująca może podjąć decyzję: 

• Pozytywną. 
 

 
Stosowny komunikat pojawi się w panelu sterującym. Status kwalifikacji  
w panelu ciąża zmieni się na pozytywną.  
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• Negatywną.  

 
 
System powiadomi o negatywnej decyzji kwalifikacyjnej wyświetlając 
wiadomość w panelu głównym oraz zmieniając status kwalifikacji na 
negatywna na stronie ciąża. 

 

 

Zarówno dane, jak i bazująca na nich kwalifikacja mogą ulec zmianie – 
zarówno z pozytywnej na negatywną, jak i przeciwnie. W przypadku takiej 
zmiany system powiadomi o korekcie decyzji kwalifikacyjnej w panelu 
głównym.  
W przypadku zmiany danych skutkujących brakiem możliwości realizacji 
usługi, lekarz dokona ich weryfikacji. W trakcie weryfikacji zostanie 
zablokowana możliwość kontraktowania nowych usług. W przypadku 
potwierdzenia braku możliwości realizacji usługi przez lekarza realizowane 
usługi zostaną anulowane. Nie będzie także możliwości kontraktowania 
kolejnych usług w żadnym z modeli. Jeżeli urządzenie jest w posiadaniu 
pacjentki, możliwość wykonywania na nim badań zostanie zablokowana.  
W każdym z zaistniałych przypadków system będzie udostępniał dane o 
statusie procesu weryfikacji i dostępności usług w panelu głównym oraz na 
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stronie usługi.  
 
Weryfikacja 

 
 
Zmiana kwalifikacji z pozytywnej na negatywną 

 
 

Tworzenie 
zlecenia 
 

Zlecenie tworzone jest przez kadrę instytucji medycznej. Jego uruchomienie 
wymaga: 

• potwierdzenia przez pacjentkę nr telefonu – informacja ta znajduje 
się w profilu pacjentki – należy sprawdzić czy numer telefonu został 
potwierdzony, 

• potwierdzenia przez pacjentkę zapoznania się ze szkoleniem  
z platformy – informacja ta znajduje się w profilu pacjentki. 

• kompletu danych medycznych- w zakładce ciąża należy sprawdzić 
czy zarówno podstawowe dane ciąży, jak i dane wprowadzone  
w formularzu kwalifikacyjnym zostały wypełnione.  

Zlecenie może zostać uruchomione u Pacjentek, których wiek ciąży osiągnął 
min. 32 tydzień. Jeżeli ciąża nie osiągnęła jeszcze w/w wieku usługa nie może 
zostać aktywowana. Personel medyczny posiada wszystkie dane oraz 
narzędzia przypominające o możliwości uruchomienia usługi. Po osiągnięciu 
min. wieku ciąży tj. 32 tygodnia, pacjentka otrzyma komunikat, który 
wyświetli się w panelu głównym. 
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Pacjentki on-line tj. pacjentki samodzielnie zakładające konto na 
platformie Pregnabit Cloud, które poprzez formularz zamówienia 

dostępny na platformie Pregnabit Cloud samodzielnie zamawiają wyrób 
do teleKTG oraz usługę zdalnego monitoringu dobrostanu płodu (opisu 

badania teleKTG) 
 
Warunki 
wstępne 
korzystania z 
serwisu 

Pacjentka posiada zarejestrowane konto. Pacjentka potwierdziła zapoznanie 
się i przestrzeganie regulaminu Platformy i RODO. 
 

Pierwsze 
logowanie 
do serwisu 

Aby zalogować się do serwisu należy wpisać adres e-mail podany  
w trakcie rejestracji oraz hasło. 

 
System w pierwszym kroku poprosi o wprowadzenie danych ciąży. 

 
Kliknięcie w przycisk wprowadź dane ciąży przekieruje do formularza 
wypełniania danych.  
 
Przy kolejnych logowaniach w panelu głównym wyświetlać będą się 
komunikaty odpowiadające działaniom podejmowanym na platformie.  
W panelu wskazywane będą główne akcje, które należy podjąć, aby korzystać 
z usług.  

Rozdział  1.2  
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Wypełnienie 
podstawowy
ch danych 
ciąży 

 
 
Należy wybrać z listy rozwijanej: 

• rodzaj ciąży: pojedyncza lub mnogą, 
• przebieg ciąży: prawidłowy lub patologiczny. 

 
Ciąża patologiczna to ciąża o nieprawidłowym przebiegu, ciąża wysokiego 
ryzyka z uwagi na obciążony wywiad położniczy. 
 
Wprowadzić: 

• liczbę przebytych ciąż – należy uwzględnić wszystkie ciąże bez względu 
na ich efekt. 

• liczbę porodów – należy uwzględnić wszystkie porody zarówno siłami 
natury, jak cesarskie, itp., 

• należy wprowadzić masę ciała przed ciążą, 
• datę ostatniej miesiączki (tj pierwszy dzień ostatniej miesiączki), 
• długość cyklu miesiączkowego. 

 
Na podstawie wprowadzonych danych, system wyliczy przybliżoną datę 
porodu. Datę tę należy zweryfikować po pierwszym badaniu USG 
wprowadzając dane uzyskane w trakcie badania. Po kliknięciu w wiek ciąży 
określony na podstawie badania USG system wyświetli dodatkowy panel 
pozwalający na uzupełnienie następujących informacji:  
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! Rozwiązywanie problemów – Istnieją przeciwskazania do realizacji badan KTG  
w domu. Jeśli z podanych danych wynikać będzie, iż takie przeciwskazania 
wystąpiły, system wyświetli stosowny komunikat i uniemożliwi wnioskowanie o 
kwalifikacje oraz składanie zamówień w ramach usług on-line. W takim przypadku 
proces wprowadzania danych zostanie przerwany. 
 

 
System wyświetli informację o braku możliwości realizacji usługi w panelu 
głównym.  
Jeżeli dane ciąży nie wzbudzają zastrzeżeń system wyświetli komunikat  
o konieczności wypełnienia kwalifikatora do badań KTG. 
 

Wprowadza
nie 
dodatkowyc
h danych 
medycznych 

Zakończenie wprowadzania danych ciąży spowoduje wyświetlenie 
kwalifikatora – formularza pozwalającego na dostarczenie szerszych danych 
medycznych kontekstowych dla podjęcia decyzji o kwalifikacji oraz późniejszej 
interpretacji badania. 
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Kliknięcie na przycisk kwalifikacja spowoduje otworzenie formularza. 
W kolejnych krokach system zapyta o stan zdrowia, poprzednie  
i obecną ciąże, choroby towarzyszące, przyjmowane leki. Należy wypełnić 
formularz. W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących wypełniania 
formularza należy skontaktować się z infolinią. 

 
 
Istnieje szereg uwarunkowań medycznych wyłączających możliwość 
korzystania z usługi. W przypadku wyświetlenia czerwonego komunikatu 
uniemożliwiającego korzystanie z usługi KTG dalsze wprowadzanie danych nie 
jest zasadne, gdyż nie ma możliwości korzystania z usługi teleKTG. Należy 
zweryfikować wprowadzone dane, w przypadku pomyłki dokonać korekty,  
a następnie wybrać zakończ. 
W przypadku braku przeciwwskazań wyświetlony zostanie przycisk wyślij oraz 
pole potwierdzenia jednostki medycznej, do której formularz ma zostać 
wysłany. Formularz można wysłać jako ostatni krok jego wypełniania lub 
zapisać i wysłać później. Formularz może być wysyłany do różnych instytucji, 
które aktualnie sa w ofercie  
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Podsumowanie wypełnionych danych znajduje się na stronie ciąża  
w panelu Formularz Kwalifikacyjny. Kompletność danych przedstawia poniższy 
ekran: 
 

 
 
Istnieje możliwość edycji zarówno danych ciąży jak i formularza 
kwalifikacyjnego. Aby edytować dane należy wybrać przycisk Edytuj 
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dane/edytuj formularz w odpowiednich panelach. Zmiany należy wprowadzać 
zgodnie ze stanem faktycznym oraz zapewnić kompletność  
i wiarygodność danych. Wprowadzone danę są podstawą do podejmowania 
istotnych decyzji medycznych. Dane będą weryfikowane w trakcie wizyty lub 
video konsultacji z lekarzem placówki.  
 
W przypadku warunków wykluczających system poinformuje o braku 
możliwości realizacji badań teleKTG, w tym np. w domu. 

 
 
 
Jeżeli na skutek edycji danych warunki wykluczające zostaną usunięte system 
poinformuje o możliwości realizacji kolejnych kroków. Informacja wyświetli się 
w panelu głównym. 
 
System wskaże niezbędne akcje, które należy podjąć, aby przekazać wniosek o 
formularz kwalifikacyjny do wybranej jednostki. 
Kliknij zakończ wypełnianie formularza, aby dokończyć wprowadzanie danych. 

 
 
Jeżeli wniosek o kwalifikacje nie został wysłany, system przypomni o jego 
przekazaniu. Należy wybrać zakończ i wyślij. Następnie system potwierdzi, do 
której placówki medycznej wniosek ma zostać wysłany.  
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Kwalifikacja 
KTG 

Decyzję o kwalifikacji do badań KTG podejmuje lekarz na podstawie danych 
formularza oraz ewentualnie przeprowadzenia dodatkowego wywiadu  
w trakcie video konsultacji. W przypadku usług on-line nie ma możliwości 
przesłania formularza niepełnego lub zawierającego dane wykluczające. 
Decyzja wydawana jest przez każdą instytucję niezależnie  
i brak kwalifikacji w jednej z placówek nie oznacza braku możliwości 
wnioskowania o realizację usługi w innej jednostce medycznej. Wnioski  
o kwalifikację można wysyłać z poziomu podstrony usługi. Należy wybrać  
i kliknąć przycisk wyślij wniosek o kwalifikację lub zapoznać się  
z dodatkowymi ofertami klikając na przycisk przejrzyj ofertę innych dostawców 
i wskazać do którego z nich wniosek ma zostać wysłany. 

 
 
Po wysłaniu wniosku system poinformuje o jego statusie. Aby sprawdzić na 
jakim etapie jest jego procedowanie należy wejść w podstronę ciąża.  
W panelu Kwalifikacja do badań KTG wyświetlane są informacje  
o kolejnych krokach procesu.  
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Lekarz może podjąć decyzję negatywną, pozytywną lub poprosić  
o dodatkowe dane niezbędne do podjęcia decyzji, w tym o potrzebie 
przeprowadzenia video konsultacji. O konieczności uzupełnienia danych 
pacjentka zostanie poinformowana poprzez system powiadomień oraz 
personel medyczny. 
 
W przypadku uzyskania negatywnej oceny, w panelu ciąża wyświetlona 
zostanie odpowiednia informacja. 

 
W przypadku kwalifikacji pozytywnej, system w panelu sterowania wyświetli 
wskazanie do zamówienia usługi. Wskazanie takie pojawi się w przypadku, gdy 
ciąża osiągnie wiek min. 32. tygodnia. Jeżeli kwalifikacja została 
przeprowadzona przed tym terminem zamówienie będzie możliwe dopiero, 
gdy ciąża osiągnie „odpowiedni” wiek.  
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Wszystkie wskazówki istotne dla procesu kwalifikacji wyświetlane będą w 
panelu głównym. 
 
W przypadku realizacji kwalifikacji w więcej niż jednej placówce dla każdej z 
nich, wskazówki i status będą wyświetlane w zakładce ciąża.  
 

 
Składanie 
zamówienia 
elektroniczn
ego. 

Aby złożyć zamówienie należy wybrać jednostkę, w której usługa będzie 
realizowana, a następnie wypełnij formularz zamówienia.  
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Zamówienie można złożyć klikając na przycisk Zamów badanie KTG do domu, 
lub z panelu usługi wybierając odpowiednią jednostkę medyczną. W tym celu 
 
Należy wypełnić wszystkie części formularza: 

a) wybrać usługę 
 

 
Należy sprawdzić czy dane, które posłużyły do kwalifikacji są aktualne, jeśli nie, 
należy dokonać korekty. W przypadku, gdy nie zapoznano się ze szkoleniem 
bądź, gdy nie wybrano potwierdzenia o zapoznaniu się z nim, należy zapoznać 
się ze szkoleniem i/lub potwierdzić jego znajomość,  
a następnie wybrać dalej. 
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Następnie należy potwierdzić i uzupełnić/wprowadzić dane osoby kontaktowej 
i zweryfikować/zaktualizować dane adresowe pacjentki oraz osoby 
kontaktowej, a następnie kliknąć dalej. 
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Następnie należy wybrać metodę i dokonać płatności 
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System wygeneruje umowę zawierającą dane adresowe i osobowe stron oraz 
ogólne warunki umowy. Należy zapoznać się z nimi, przeczytać regulamin 
świadczenia usług oraz zatwierdzić umowę i regulamin,  
a następnie wybrać dalej.  

 
W systemie wygenerowane zostanie podsumowanie zamówienia. Po jego 
zatwierdzeniu zostanie ono wysłane do wybranej jednostki medycznej. 
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Realizacja usług teleKTG 
 
Uruchomienie 
zamówienia - 
statusy 
 

Na stronie usługi można obserwować poszczególne etapy realizacji zlecenia 
usługi. Etap – opłacone jest opcjonalny dla pacjentek stacjonarnych, nie we 
wszystkich jednostkach medycznych usługa ta wiąże się z odpłatnością. 
Statusy: 

• Złożone: oznacza iż zamówienia zostało wprowadzone przez personel 
medyczny i przydzielono do niego urządzenie. 

• Wysyłka – urządzenie zostało wysłane. 
• Uruchomienie badania – urządzenie zostało dostarczone pacjentce i 

zostało przynajmniej raz przeprowadzone. 
• Zakończone – nastąpił termin zakończenia usługi. Należy odesłać 

urządzenie do jednostki medycznej. 

 
 
W panelu dostępna jest również informacja o czasie trwania oraz numerze 
zamówienia. W przypadku konieczności kontaktu z infolinią, należy powołać 
się na numer zamówienia.  
 

Realizacja 
usługi 

Badanie jest realizowane z wykorzystaniem wyrobu medycznego Pregnabit 
lub Pregnabit Pro. Platforma pełni następujące funkcje wspierające realizację 
usługi: 

• udostępniania narzędzia czat w trakcie interpretacji badania, zalecane 
realizowanie tej funkcji z wykorzystaniem urządzenia mobilnego, 

• umożliwia przekazanie wskazówek dotyczących badania – np. 
sposobu użycia urządzenia, przygotowania do badania itp., wskazówki 
te dystrybuowane są poprzez wewnętrzny system powiadomień, 

• przechowuje raporty z badań, umożliwia ich przeglądanie oraz 
udostępnianie. 
 

Badania 
Aby zapoznać się z wynikami badań należy wybrać podstronę moje badania.  
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Następnie wybrać odpowiednie badanie i przejść do szczegółów wybierając 
przycisk szczegóły. W zakładce Podsumowanie i opis istnieje możliwość 
zapoznania się ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi badania. W 
części wskazówki zawarto informacje dotyczące przygotowania do badania 
lub jego realizacji, jeżeli zostały przekazane pacjentce. Poprzez wybór linka 
przy ikonie raportu istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią. W 
zależności od decyzji jednostki opisującej raport może zawierać wykres 
badania KTG. W przypadku, gdy jednostka medyczna korzysta także z usług 
Centrum Opisu w w/w zakładce mogą pojawić się 2 typy raportów: 1. 
Sporządzony przez Centrum Opisu, 
2. Przygotowany przez Lekarza Prowadzącego pacjentki. 
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W zakładce czat przechowywane są wszystkie czaty dotyczące danego 
badania. Po zakończeniu procesu interpretacji czat dla danego badania zostaje 
dezaktywowany. Aby uzyskać dostęp do poszczególnych zapisów należy 
wejść w pasek danego czatu.  
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Czat w trakcie interpretacji badania 
Informacja o rozpoczęciu czatu przez położną zostanie przekazana  
w ramach powiadomień. 
 

 
Po kliknięciu w link w powiadomieniach otworzy się odpowiedni panel, 
 w którym możliwe będzie prowadzenie czatu. 
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Udostępnianie badań 
Pacjentka może udostępnić wszystkie badania obecnej ciąży, jak również ciąż 
zakończonych. W tym celu należy kliknąć Udostępnij wszystkie badania. 
Udostępnione zostaną zarówno już opisane badania jak te, które dopiero 
zostaną przeprowadzone.  

 
 

System umożliwi wybranie osoby, której badania mają zostać udostępnione. 
Warunkiem jest, by osoba upoważniana była użytkownikiem platformy. Na 
etapie udostępniania danych Pacjentka może zaznaczyć poje Udostępnij dane 
ciąż zakończonych celem udostępnienia danych dotyczących ciąż 
zakończonych, a następnie wybrać udostępnij. 
 

 
 
W celu udostępnienia pojedynczego badania konieczne jest wybranie 
badania, a następnie wybór udostępnij. 
 



 

Pregnabit Cloud, wersja 9.0 strona  59/68 
-PACJENTKA 

 
kolejnym krokiem jest wybór osoby, której dane zostaną udostępnione, a 
następnie wybrać udostępnij. 
 

 
 
 

W celu wycofania dostępu do danych medycznych można: 
 

 

• usunąć globalnie zgodę na udostępnianie – w tym celu w panelu 
badań należy wybrać rezygnuj z udostępniania, a następnie wybrać 
osobę, której chcemy przestać udostępniać badania. 

• Usunąć udostępnianie poszczególnych badań – w tym celu należy 
klikając na Nie udostępniaj w szczegółowym widoku badania. 
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Uwaga usunięcie globalne udostępniania użytkownikowi powoduje usunięcie 
dostępu do wszystkich badań (również tych przypisywanych w widoku 
szczegółowym). 
 
Z listy należy wybrać osobę której dostęp do badań zostanie odebrany. 
 

 
 

Podsumowanie 
ciąży 

Po zakończeniu ciąży należy podsumować ją w systemie. W tym celu  
w podstronie ciąża należy wybrać przycisk Podsumuj ciążę. 

 
 
System wyświetla panel, w którym należy wprowadzić datę zakończenia ciąży 
oraz (opcjonalnie) wynik ciąży wybierając go z listy rozwijanej. Dane te nie są 
obowiązkowe, jednak mogą stanowić istotną informację przy interpretacji 
wyników w kolejnej ciąży, jeśli będzie ona prowadzona na platformie 
Pregnabit Cloud. 
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Zamknięcie ciąży powoduje, iż ulegają anulowaniu wszystkie usługi, które były 
zamówione i są w trakcie realizacji.  
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Pacjentki korzystające z obu typów usług 
 

Pacjentki on-
line 
Wnioskowani
e o 
przypisanie do 
instytucji 
prowadzącej 
ciążę 
 

W każdej chwili istnieje możliwość przypisania istniejącego konta do placówki 
medycznej, w której prowadzona jest ciąża.  

 
 
W panelu usługi, w części prowadzenie ciąży należy wybrać opcję wprowadź 
kod i wpisać kod otrzymany od instytucji. Aby udostępnić dotychczas 
wykonane badania lekarzowi prowadzącemu należy wybrać opcję udostępnij 
wszystkie badania. 

 
 
Pacjentka ma możliwość udostępnienia wybranego badania. Po wejściu  
w szczegóły badania należy kliknąć udostępnij a następnie wybrać jedną  
z opcji w panelu udostępniania.  

Rozdział 1.3  

 

Wybierz opcję 
aby udostępnić 

badania 
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W oknie Udostępnianie historii ciąży należy wybrać lekarz/położna 
prowadząca, a następnie udostępnij. 

 
 
Można również zrezygnować z prowadzenia ciąży w danej jednostce 
medycznej i wnioskować o prowadzenie w innej. 
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Wnioskowanie o inną jednostkę wymaga najpierw rezygnacji z aktualnie 
prowadzącej ciążę. W tej sytuacji system automatycznie cofa dostęp do 
badań realizowanych poza daną jednostką medyczną. 
 

Pacjentki 
stacjonarne - 
uruchamianie 
usług on-line 
 

Pacjentka realizująca wyłącznie usługi stacjonarne może wnioskować  
o realizację usług on-line. Warunkiem uruchomienia takiej usługi jest 
posiadanie kompletnych danych ciąży i kwalifikatora oraz brak warunków 
wykluczających. O realizację usługi można wnioskować w panelu usługi.  

 
W zależności od etapu procesu system będzie wyświetlał kolejne działania 
od: 

a) uzupełnienia danych medycznych, jeśli są niekompletne, 
b) przesłania wniosku o kwalifikacje, jeżeli nie został on jeszcze wysłany 

do danej placówki, 
c) przesłanie wniosku o uruchomienie zamówienia, jeżeli nie został on 

jeszcze przekazany. 
Klikając przycisk rozpoczynamy realizację wymaganej akcji. 
 
Aby zapoznać się z ofertą pozostałych partnerów projektu należy kliknąć na 
przycisk Przejrzyj oferty innych dostawców. Po otworzeniu strony  
z ofertami można wybrać i realizować usługę zgodnie z opisaną powyżej 
procedurą. 
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Kwalifikacja  W przypadku, gdy jedna placówka świadczy zarówno usługi stacjonarne jak i 
on-line uzyskanie pozytywnej kwalifikacji dla jednego modelu automatycznie 
oznacza pozytywną kwalifikacje w drugim.  
 

Panel główny I 
realizacja 
szeregu usług 
równolegle 

W panelu głównym wyświetlane są wskazania do realizacji działań dla obu 
modeli usług. Każda ze wskazówek zawiera informację, której z jednostek 
medycznych dotyczy. Istnieje możliwość realizowania równolegle szeregu 
usług on-line. Statusy każdej z usług są dostępne na podstronie usługi, 
zgodnie z poniższym ekranem: 
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Kolejna ciąża prowadzona z wykorzystaniem 
Pregnabit Cloud – pacjentki powracające 

 
 
Konto 
 

Zalecane jest zalogowanie do już utworzonego konta ze względu na dostęp do 
danych historycznych oraz szerszy kontekst dla oceny  
i interpretacji wyników badań. Jeżeli pacjentka zapomni hasło/e-mail należy 
zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w sekcji link 
 

Poprzednie 
ciąże 
 

Po zalogowaniu na podstronie ciąży i kliknięciu na przycisk przejrzyj poprzednie 
ciąże można uzyskać dostęp do danych historycznych ciąż prowadzonych na 
platformie. 

 
 
W zakładce poprzednie ciąże zamieszczone są wszystkie dane poprzednich ciąż 
wraz z raportami z badań. Pacjentka może udostępnić dane historyczne wybranej 
osobie.  

 
Przypisanie 
do 
placówki 

W systemie przechowywane są informacje o poprzedniej placówce, 
 w której prowadzona była ciąża. Istnieje możliwość wnioskowania  
o powtórne przypisanie do tej samej placówki lub wybrania innej.  

Rozdział  2  
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 W zakładce ciąża należy wybrać jedną z opcji: 
 
W tym celu należy wybrać wyślij wniosek o prowadzenie ciąży lub zmienić 
placówkę, w której ciąża ma być prowadzona poprzez wybór chcę prowadzić 
ciążę w innej placówce.  
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Wyjaśnienie symboli zamieszczonych na 

etykiecie wyrobu medycznego  
Pregnabit Cloud 

 
Wyjaśnienie 

symboli 
 

 

Producent 

 

Data produkcji 

 

Nr katalogowy 

 

Należy zapoznać się z instrukcją użycia 

 

Wyrób medyczny 

 

 

Rozdział  3  
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