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Πριν ξεκινήσετε: 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια  

 

Προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν από τη χρήση 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ατυχήματος για εσάς ή για άλλους, όπως 
ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

ΠΡΟΣΟΧΉ: 
Αυτό το εγχειρίδιο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος υλικής βλάβης σε αυτήν 
ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.  

 
Το διάλυμα Digitsole Pro® δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο. Το Digitsole Pro ® μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει έναν επαγγελματία υγείας ή οποιονδήποτε χρήστη να ολοκληρώσει μια κλινική 

αξιολόγηση χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρει το προϊόν. Ο ιατρός υγειονομικής περίθαλψης είναι 

υπεύθυνος για τη διάγνωση.   

Το Digitsole Pro ® είναι μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση του βάδισματος και του 

βηματισμού ασθενών ηλικίας 7 ετών και άνω που έχουν μέγεθος παπουτσιού ≥ 30 (μέγεθος ΕΕ = 12-12,5 US Kids). Το 

μέγεθος της σόλας θα πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος του ποδιού του ασθενούς. Με πάτους Digitsole Pro ® και 

DSPods, είναι υποχρεωτικό οι ασθενείς να φορούν καθαρές κάλτσες.  

Θα πρέπει να διενεργούνται αναλύσεις σε ασθενείς που είναι σε θέση:  

• Να περπατήσουν & να τρέξουν (ανάλογα με το είδος της ανάλυσης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο 

πάροχος υγειονομικής περίθαλψης)  

• Να κατανοήσουν, να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν απλές οδηγίες κινητικότητας 

Μια ενότητα σας επιτρέπει να καταγράφετε βίντεο κατά τη διάρκεια των αναλύσεών σας με την εφαρμογή για κινητά. 

Ωστόσο, αυτή η ενότητα βίντεο είναι δεν αποτελεί μέρος του πεδίου εφαρμογής της ιατρικής συσκευής. 

Πρόσθετες ενότητες μπορούν να συμπληρώσουν τη χρήση του Digitsole Pro: 

• Μια ενότητα βίντεο που σας επιτρέπει να καταγράφετε βίντεο κατά τη διάρκεια των αναλύσεών σας με την 

εφαρμογή για κινητά, 

• Μια ενότητα μετάβασης που σας επιτρέπει να ανακτήσετε τις αναλύσεις που κάνατε προηγουμένως με το 

PodoSmart,  

Ωστόσο, αυτές οι προαιρετικές ενότητες δεν αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογής της ιατρικής συσκευής. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 

 

• Μην ανοίγετε, τρυπάτε ή χτυπάτε. 

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τα DSPods εάν έχουν υποστεί ζημιά, μην αντικαταστήσετε κανένα από τα 

εξαρτήματά του παρά μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις - Επικοινωνήστε με τον πωλητήΜην το 

ρίξετε στη φωτιά. 

• Τα παπούτσια με μεταλλική πλάκα στο κάτω μέρος δεν πρέπει να φοριούνται. 

• Αποφύγετε την κάμψη ή τη συστροφή των DSPods σας. 

• Αν τα DSPods σας έχουν επιδεινωθεί, μην τα χρησιμοποιείτε. 

• Μια πληγή δεν πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με τη σόλα ή το DSPod. 

• Επικοινωνήστε με την υποστήριξη digitsole στο contact@digitsole.com εάν η συσκευή παράγει αποτελέσματα 

που διαφέρουν από τις παρατηρήσεις σας. 

• Εάν η συσκευή εμφανίζει αντικρουόμενες πληροφορίες ή κείμενο, καταργήστε την επιλογή της προσωρινής 

μνήμης του προγράμματος περιήγησης και ανανεώστε τη σελίδα με το πλήκτρο F5. 

• Μη χρησιμοποιείτε τα DSPod κοντά σε συσκευή μαγνητικού συντονισμού. * 

mailto:contact@digitsole.com
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• Μόνο τα παρεχόμενα ή εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζεται η 

απόδοση της συσκευής (ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ...). 

• Αυτός ο εξοπλισμός περιέχει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της διάρκειας 

ζωής της, ο εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται σωστά. 

 

*Η ασφάλεια του προϊόντος σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού δεν έχει διερευνηθεί. Δεν έχει δοκιμαστεί στο 

περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού για θέρμανση ή ανεπιθύμητη κίνηση. Η ασφάλεια του προϊόντος δεν είναι 
σαφής στο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού. Μια μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιείται σε ένα άτομο 
που έχει αυτή την ιατρική συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δυσλειτουργία της συσκευής. 

 

Προειδοποίηση RF 

Η συσκευή έχει δοκιμαστεί για να διασφαλιστεί ότι πληροί τα γενικά κριτήρια έκθεσης σε RF. Η συσκευή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμό υπό φορητές συνθήκες έκθεσης. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους 

περιορισμούς έκθεσης σε ακτινοβολία RF που καθορίζονται από την EC, την FCC και τη Βιομηχανία του Καναδά για τον 

γενικό πληθυσμό (ανεξέλεγκτη έκθεση). Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνεργασία με άλλη κεραία ή 

πομπό, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. 

Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο της παρούσας ειδοποίησης στέλνοντας μας email στο contact@digitsolepro.com 

Προβλεπόμενη χρήση 
 

Η τυπική έκδοση Digitsole Pro® είναι μια λύση για τους επαγγελματίες υγείας που εμφανίζει αντικειμενικά δεδομένα 
με βάση τις μετρήσεις κινητικότητας των ασθενών με χωρο-χρονικά και κινηματικά. Οι εκθέσεις κινητικότητας 
παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας: 

• Ένα σύνολο εμβιομηχανικών μετρήσεων με οπτική σύγκριση με τα πρότυπα βιβλιογραφίας, 

• Την ψηφιακή "γραμμή βάδισης" που συνδέεται με την πίεση, 

• Βασικές ερμηνείες των παραμέτρων κινητικότητας,   

• Την εξέλιξη των παραμέτρων κινητικότητας ως αποτέλεσμα διαφόρων αναλύσεων.  
Μια τυποποιημένη εξέταση μπορεί να επιλεγεί από τον επαγγελματία υγείας για να επικεντρωθεί στους 
εμβιομηχανικούς παράγοντες που συνδέονται με την κινητικότητα του ασθενούς. 
Ο ιατρός υγειονομικής περίθαλψης θα χρησιμοποιήσει αυτές τις αναφορές για να διεξαγάγει μια πιο εμπεριστατωμένη 
ιατρική έρευνα προκειμένου να αποφασίσει μια διάγνωση. 

 
 

Αντένδειξη 
 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική αντένδειξη. Ωστόσο, οι δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται μόνο σε ασθενείς που 

μπορούν: 

• Να περπατήσουν και να τρέξουν (ανάλογα με το είδος της ανάλυσης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο 

πάροχος υγειονομικής περίθαλψης)  

• Να κατανοήσουν, να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν απλές οδηγίες κινητικότητας 

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 
 

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εντοπιστεί ανεπιθύμητες ενέργειες  

mailto:contact@digitsolepro.com
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Περιγραφή προϊόντος 
Οι επαγγελματίες υγείας, οι τραυματιοφορείς, οι αθλητικοί προπονητές, οι φροντιστές και οποιοσδήποτε έχει τα 

προσόντα για να εκτελέσει ποσοτικοποιημένες αναλύσεις κινητικότητας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή 

Digitsole Pro® (βάδισμα και τρέξιμο). 

Το Digitsole Pro ® μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός τυπικού πρωτοκόλλου ανάλυσης κινητικότητας (περπάτημα 

ή τρέξιμο) στη συνεδρία ενός ασθενούς με τον επαγγελματία υγείας του, ανεξάρτητα από το αν έχει αναφέρει 

προβλήματα κινητικότητας ως αποτέλεσμα διαφόρων λόγων.  

Το Digitsole Pro ® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 7 ετών, με μέγεθος παπουτσιού ≥ 

30 (μέγεθος ΕΕ = 12-12,5 US Kids) και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Αξιολόγηση κινητικότητας  

• Επιτόπια ή εξ αποστάσεως παρακολούθηση 

• Παρακολούθηση αποκατάστασης 

Οι πάτοι digitsole Pro και τα DSPods μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρκετούς ασθενείς.  

Η συσκευή Digitsole Pro ® προορίζεται για χρήση σε ιατρικό επαγγελματικό πλαίσιο. Ωστόσο, το σύστημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε άλλους χώρους (νοσοκομείο, εξωτερικό, εσωτερικός τύπος σπιτιού ή δομή υγειονομικής 

περίθαλψης) για την παρακολούθηση και τη συλλογή καθημερινών δεδομένων κινητικότητας για ασθενείς (ενήλικες 

και παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω).  

Το σύστημα Digitsole Pro ® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των δεδομένων κινητικότητας των 

ανθρώπων και την παροχή προειδοποιήσεων σε ασθενείς, οικογενειακούς φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και 

επαγγελματίες του παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και για την εξαγωγή αναλύσεων δεδομένων από μια ομάδα 

ασθενών με τη μορφή πινάκων εργαλείων που δείχνουν δεδομένα προϊόντων που έχουν συγκεντρωθεί. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να μεταφορτωθούν και να οργανωθούν σε έναν πίνακα εργαλείων, ο οποίος μπορεί στη 

συνέχεια να μοιραστεί με επαγγελματίες υγείας, παραϊατρικό προσωπικό, αθλητικούς προπονητές, οικογενειακούς 

φροντιστές ή οποιονδήποτε έχει τα προσόντα να ερμηνεύσει τις παραμέτρους βάδισης ή λειτουργίας.  

 

Περιεχόμενο κιτ 
 

Το κιτ Digitsole Pro ® συνοδεύεται από θήκη που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:  

• 6 πάτοι με τα ακόλουθα μεγέθη:  

o (μέγεθος ΕΕ) 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 και 46/47 

o (Μέγεθος ανδρών των ΗΠΑ) 4.5/5.5, 6-7, 7.5-8.5, 9-10 και 10.5-11.5 

o (Μέγεθος Γυναικών ΗΠΑ) 5.5/6.5, 7-8, 8.5-9.5, 10-11 and 11.5-12.5 

• 2 DSPods (1 δεξιά, 1 αριστερά) 

• 1 κιτ φορτιστή DSPods, αποτελούμενο από βύσμα φορτιστή και βάση φορτιστή 

• 1 έγγραφο που υποδεικνύει πού μπορεί να βρεθεί το εγχειρίδιο χρήσης και πώς μπορούν να εισαχθούν τα 

DSPods στους πάτους digitsole 

• 1 έγγραφο που περιγράφει τον τρόπο χρήσης του κιτ φορτιστή 

• Ένας ιμάντας  
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 Εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ 
 

Κιτ ενός ζεύγους DSPods DSPS001-ΚΙΤ10 

Κιτ φορτιστή DSPS001-ΚΙΤ00 

- Υποδοχή φορτιστή DSPods DSPS001-CAB00 

-  Βάση φόρτισης DSPods DSPS001-CAB10 

Σετ με 7 ζεύγη πάτων Digitsole Pro DSPS001-KIT20 

Σόλα ψηφίων Pro 30-32 σόλα 

 (ΗΠΑ 12-1,5) 
DSPS001-INS30 

Σόλα ψηφίων Pro 33-35 σόλα 

 (ΗΠΑ 2-4) 
DSPS001-INS33 

Digitsole Pro 36-37 σόλα 

 (ΗΠΑ Άνδρες 4.5-5.5 – ΗΠΑ Γυναίκες 5.5-6.5) 
DSPS001-INS36 

Digitsole Pro 38-39 σόλα  

(ΗΠΑ Άνδρες 6-7 - ΗΠΑ Γυναίκες 7-8) 
DSPS001-INS38 

Digitsole Pro 40-41 σόλα  

(Ηπα Ανδρών 7.5-8.5 – ΗΠΑ Γυναίκες 8.5-9.5) 
DSPS001-INS40 

Digitsole Pro 42-43 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 9-10 – ΗΠΑ Γυναίκες 10-11) 
DSPS001-INS42 

Digitsole Pro 44-45 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 10.5-11.5 – Γυναίκες των ΗΠΑ 11.5-12.5) 
DSPS001-INS44 

Digitsole Pro 46-47 σόλα 

(ΗΠΑ Ανδρών 12-13 – ΗΠΑ Γυναίκες 13-14) 
DSPS001-INS46 
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Digitsole Pro 48-49 σόλα  
(ΗΠΑ Ανδρών 13.5-14.5)  

DSPS001-INS48 

Σετ ενός ζεύγους Σόλα ψηφίων Pro 30-32 σόλα 

 (ΗΠΑ 12-1,5) 
DSPS001-KIT30 

Σετ ενός ζεύγους Σόλα ψηφίων Pro 33-35 σόλα 

 (ΗΠΑ 2-4) 
DSPS001-KIT33 

Σετ ενός ζεύγους Σόλα ψηφίων Pro 36-37 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 4.5-5.5 – ΗΠΑ Γυναίκες 5.5-6.5) 
DSPS001-KIT36 

Σετ ενός ζεύγους σόλας Digitsole Pro 38-39 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 6-7 - ΗΠΑ Γυναίκες 7-8) 
DSPS001-KIT38 

Σετ ενός ζεύγους σόλας Digitsole Pro 40-41 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 7.5-8.5 - ΗΠΑ Γυναίκες 8.5-9.5) 
DSPS001-KIT40 

Σετ ενός ζεύγους σόλας Digitsole Pro 42-43 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 9-10 – ΗΠΑ Γυναίκες 10-11) 
DSPS001-KIT42 

Σετ ενός ζεύγους σόλας Digitsole Pro 44-45 σόλα 

(ΗΠΑ Άνδρες 10.5-11.5 – Γυναίκες των ΗΠΑ 11.5-12.5) 
DSPS001-KIT44 

Σετ ενός ζεύγους σόλας Digitsole Pro 46-47 σόλα 

(ΗΠΑ Ανδρών 12-13 – ΗΠΑ Γυναίκες 13-14) 
DSPS001-KIT46 

Σετ ενός ζεύγους σόλας Digitsole Pro 48-49 σόλα  
(ΗΠΑ Ανδρών 13.5-14.5) 

DSPS001-KIT48 

Σετ με 6 ζεύγη ανταλλακτικών Digitsole Pro DSPS001-KIT50 

     - 3 ζεύγη πάτου Digitsole Pro 30-32 (US 12-1,5) DSPS001-KIT30 

     - 3 ζεύγη πάτων Digitsole Pro 33-35 (US 2- 4) DSPS001-KIT33 

Σετ βαλίτσα Digitsole Pro DSPS001-KIT50 

Προτεινόμενες προδιαγραφές υπολογιστή/τηλεφώνου  
 

Η διεπαφή Digitsole Pro είναι συμβατή τόσο με υπολογιστές όσο και με tablet. Η διεπαφή: MacOS / iOS - Παράθυρα - 

Πρόγραμμα περιήγησης Android.web: Mozilla Firefox – Google Chrome – Microsoft Edge.  

Η εφαρμογή Digitsole Pro είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα. Λειτουργικό σύστημα: Android 6.0+/iOS 15.0+. 

 

 

Λειτουργία των LED DSPods 
 

• Οι λυχνίες LED είναι κόκκινες: τα DSPod φορτίζονται. 

• Οι λυχνίες LED είναι απενεργοποιημένες:  

o Τα DSPods είναι συνδεδεμένα, που σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένα. 

o Τα DSPods δεν φορτίζονται, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. Απλά 

ανακινήστε τα για να τα θέσετε εκτός αυτής της λειτουργίας. 

• Οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν: Τα DSPods είναι έτοιμα για χρήση.  
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Εγκατάσταση προϊόντος 
Λειτουργία προϊόντος 
Τοποθετήστε τα DSPods στους πάτους σας ως εξής: 

• Αναγνώριση αριστερών και δεξιών DSPod 

 

 

 

 

 

 

• Αναγνώριση της αριστερής σόλας και της δεξιάς σόλας 

 

 

 

 

 

 

• Τοποθετήστε το αριστερό DSpod στην αριστερή σόλα και το δεξιό DSPod στη δεξιά. Λάβετε υπόψη ότι τα 

DSPods πρέπει να εισαχθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. για να λειτουργήσει η καταγραφή δεδομένων (δείτε 

την παρακάτω εικόνα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόκτηση δεδομένων μπορεί επίσης να γίνει με τη χρήση DSPods τοποθετημένων στο κάτω μέρος του ποδιού. 

Εφόσον η τοποθέτηση των DSPods αποφεύγει οποιαδήποτε απροσδόκητη ολίσθηση*. 

*Τα DSPods πρέπει να τοποθετηθούν στις παρεχόμενες μονάδες. Η διάταξη πρέπει να τοποθετείται στην κορυφή του ποδιού μεταξύ του μεσαίου σφηνοειδούς και του 

εγγύς μισού του δεύτερου μεταταρσίου. Οι ετικέτες των DSPods πρέπει να είναι στραμμένες προς τα πάνω, με τα codpieces προς τα έξω. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Πριν χρησιμοποιήσετε τα DSPods για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να τα φορτίσετε μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες 
LED σε αυτά. 

DSPod δεξιά DSPod αριστερά 

Αριστερή 

σόλα 

Δεξιά σόλα 
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Δημιουργία λογαριασμού 
 

Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, μεταβείτε στην ακόλουθη σελίδα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Digitsole Pro ® : 

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up 

 

Αφού διαβάσετε τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον 

κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το λογαριασμό digitsole Pro ® . 

Ο κωδικός πρόσβασής σας πρέπει να έχει τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες, να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό, ένα 

πεζό γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμα και έναν ειδικό χαρακτήρα για λόγους ασφαλείας. 

 

Μετά από αυτό, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν κωδικό για να επιβεβαιώσετε την 

εγγραφή σας. Παρακαλώ εισάγετέ το στο πεδίο που παρέχεται.  

Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.  

 

 

 

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up
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Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων 
 

Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραμέτρων, μεταβείτε στο λογαριασμό σας στην επάνω δεξιά 

γωνία 

 

Στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση διπλού ελέγχου ταυτότητας στο μενού. 

 

Σαρώστε το QRCode με την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (για παράδειγμα, Google authenticator) 

και εισαγάγετε τον κωδικό στην περιοχή που καθορίζεται για το σκοπό αυτό. 
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Κατεβάστε την εφαρμογή για κινητά 
 

Η εφαρμογή Digitsole Pro® είναι δωρεάν και λειτουργεί με κινητές συσκευές iOS 15.0+ και Android 6.0+. 

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού στο τηλέφωνό σας για να δείτε ποιες συσκευές είναι συμβατές με τις 

εφαρμογές.  

Εισαγάγετε digitsole Pro® στη γραμμή αναζήτησης για να εντοπίσετε την εφαρμογή:  

• Για συσκευές iOS, μεταβείτε στο App Store®   

• Για συσκευές Android, μεταβείτε στο κατάστημα Google Play™  

  

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα περιήγησης Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ή την 
πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft Edge. Ανατρέξτε στην ενότητα συμβατότητας 
https://www.digitsolepro.com/customer-support για συμβατές εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης. Είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο με Android 6.0+ ή iOS 15.0+. 
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Χρήση της εφαρμογής για κινητά 

Σύνδεση με την εφαρμογή 
 

 
 

 
 
 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ήδη δημιουργήσει το λογαριασμό σας στη διεπαφή web και μπορείτε να 
συνδεθείτε σε αυτήν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα ίδια 
διαπιστευτήρια.  
 
Για να συνδεθείτε, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.  
 
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, μεταβείτε στη διεπαφή 
Digitsole Pro® και δημιουργήστε έναν νέο. 

 

 
 
 

 

 Διαχείριση DSPods 

Προσθήκη DSPods 
Για να προσθέσετε DSPods στο λογαριασμό σας από την κύρια οθόνη της εφαρμογής, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
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• Αν δεν έχετε ήδη DSPods, μεταβείτε στην περιοχή "DSPods" και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη 

 

   
 

• Αν έχετε ήδη DSPods, μεταβείτε στην περιοχή "Τα DSPods μου" και κάντε κλικ στο "Δείτε όλα", το οποίο θα 

σας ανακατευθύνει σε μια λίστα με τα DSPods σας. Επιλέξτε Προσθήκη DSPods από το μενού. 

Για να προσθέσετε τα DSPods στο λογαριασμό σας, μεταβείτε σε μια νέα σελίδα και σαρώστε τον κωδικό Datamatrix 

στο ζεύγος DSPods. Αν έχετε περισσότερα από ένα ζευγάρι DSPods, επαναλάβετε τη διαδικασία. 

 

 

 

  

 

  

 

Παράδειγμα κωδικού datamatrix 
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Ενημέρωση DSPods 

 

 

 

 

Κάντε κλικ στο Έλεγχος για ενημερώσεις για να ελέγξετε την έκδοση DSPods και να 

δείτε αν πρέπει να ενημερωθούν. 

Θα έχετε την επιλογή να εκτελέσετε την ενημέρωση τώρα ή αργότερα. 

Σας συμβουλεύουμε να το κάνετε τώρα, αλλά αν επιλέξετε να το κάνετε αργότερα, θα 

πρέπει απλώς να κάνετε rescan τα Pods σας προσθέτοντας τα ξανά στο λογαριασμό 

σας, έτσι ώστε η ενημέρωση να σας προτείνεται. 

 

 

 

 

 

Κατάργηση DSPods 

 

 

 

 

 

Κάντε κλικ στο "Δείτε όλα" στην ενότητα "Τα DSPods μου" από την κύρια οθόνη 

εφαρμογής για να ανακατευθυνθείτε σε μια λίστα με τα DSPods σας. Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο κάδου απορριμμάτων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, επιλέξτε τα ζεύγη 

που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή 

επιλεγμένων ζευγών. Για να τερματίσετε τη λειτουργία διαγραφής, κάντε κλικ στο 

εικονίδιο σταυρού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 
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Ελέγξτε τα επίπεδα μπαταρίας 
 

 

 

 

Όταν τα DSPod φορτίζονται, δεν μπορείτε να δείτε το επίπεδο φόρτισης των DSPods σας, 

επειδή είναι συνδεδεμένα και φορτίζονται. 

Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης των DSPods σας, μεταβείτε στη σελίδα DSPods. 

Εμφανίζονται τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας του αριστερού και δεξιού DSPods. 

Κάνοντας κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη, μπορείτε να ανανεώσετε τα επίπεδα 

μπαταρίας. 

 

 

 

 

 

 

Ρυθμίσεις εφαρμογής 
 

Μονάδες 
Στην ενότητα "Ρυθμίσεις", μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα μονάδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην 

εφαρμογή. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα μετρικά και αυτοκρατορικά συστήματα. 

Γλώσσες 
Η εφαρμογή μας είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Η επιλογή της γλώσσας ορίζεται σύμφωνα με αυτή που έχει 

οριστεί ως η κύρια γλώσσα στο τηλέφωνό σας.Διαχείριση ασθενών 

  

Σε περίπτωση προβλήματος: 
 
Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να δείτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας μετά την επαναφόρτωση της 
σελίδας, τα DSPods ενδέχεται να "κοιμούνται" (για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιούνται αυτόματα μετά 
από περίπου 20 λεπτά). Ανακινήστε τα έντονα για να τα "ξυπνήσετε" (παρακαλώ ΜΗΝ τα χτυπήσετε σε σκληρή 
επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τους αισθητήρες). Στη συνέχεια, σαρώνοντας προς τα κάτω στην οθόνη 
σας, μπορείτε να φορτώσετε ξανά τον ιστότοπο και να δείτε την μπαταρία των DSPods, αυτή η ενέργεια μπορεί να 
διαρκέσει 30 δευτερόλεπτα. 
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Διαχείριση ασθενών 

Προσθήκη ασθενούς 

 

 

 

 

 

Για να προσθέσετε έναν νέο ασθενή στο λογαριασμό 

σας από την κύρια οθόνη εφαρμογής, κάντε κλικ στην 

επιλογή Δείτε όλα κάτω από την περιοχή "Οι ασθενείς 

μου" και, στη συνέχεια, στο  λογότυπο + στην επάνω 

δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εμφανίζεται μια φόρμα. συμπληρώστε το αρχείο ασθενούς συμπληρώνοντας 

τουλάχιστον τις σελίδες πληροφοριών και παθολογίας. Εάν ο ασθενής σας δεν έχει 

παθολογία, επιλέξτε «Υγιής ασθενής». 

Είναι κρίσιμο να επιλέξετε τη σωστή παθολογία, επειδή θα επηρεάσει τις ερμηνείες και 

τα πρότυπα των αναλύσεων. 

Η καρτέλα Επαφή είναι προαιρετική. Ωστόσο, σας επιτρέπει να προσθέσετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας του ασθενούς σας, ώστε να μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί του. 

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε αυτοκρατορικές μονάδες, για να έχετε πρόσβαση σε 

μεγέθη ανδρών ή γυναικών, είναι απαραίτητο να επιλέξετε πρώτα το φύλο του 

ασθενούς σας. 
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Επεξεργασία ασθενούς 

 
Κάντε κλικ στον ασθενή που θέλετε να επεξεργαστείτε από τη λίστα των ασθενών και το 

αρχείο ασθενούς θα ανοίξει. Επιλέξτε Επεξεργασία από το μενού στην επάνω δεξιά γωνία 

της οθόνης. Όταν εμφανιστεί η φόρμα, συμπληρώστε την με τις ζητούμενες πληροφορίες 

και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 

σας.  

Μετά από αυτό, ο φάκελος του ασθενούς θα ενημερωθεί. 

 

Διαγραφή ασθενούς 

 

Κάντε κλικ στον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα ασθενών και το αρχείο 

ασθενούς θα ανοίξει. Επιλέξτε Διαγραφή από το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της 

οθόνης και μετά επιβεβαιώστε τη διαγραφή. Μετά από αυτό, θα μεταφερθείτε στη νέα 

ενημερωμένη λίστα ασθενών.  

 
Σημείωση: Πρόκειται για μη αναστρέψιμη ενέργεια. 

 

 

Επικοινωνήστε με έναν ασθενή 

 

 

 

Κάντε κλικ στον ασθενή με τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε από τη λίστα ασθενών 

και ο φάκελος του ασθενούς θα ανοίξει. Εάν έχετε εισαγάγει τον αριθμό τηλεφώνου 

του ασθενούς σας, μπορείτε να τον καλέσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί  
Κλήση. Αν έχετε εισαγάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ασθενούς 

σας, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κάνοντας κλικ στο  κουμπί Αποστολή μηνύματος 
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Αναζήτηση ασθενούς 

 

 

Πληκτρολογήστε το επώνυμο ή/και το όνομα του ασθενούς που θέλετε από τη λίστα 

ασθενών στο πεδίο κειμένου στο επάνω μέρος της οθόνης. 

 

Σημείωση: Η αναζήτηση ασθενούς λειτουργεί μόνο με μία λέξη, οπότε αν γράψετε το 

όνομα και το επώνυμο του ασθενούς σας στη γραμμή αναζήτησης, δεν θα βρείτε καμία 

αντιστοιχία 

 

 

 

 

 

 

Έναρξη και διακοπή της καταγραφής δεδομένων 
 

  
1 – Μεταβείτε στο αρχείο του ασθενούς σας μόλις 

δημιουργηθεί ο ασθενής σας και προστεθούν τα DSPods στο 
λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα ανάλυση. 

2 - Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο ανάλυσης 
που θέλετε να εκτελέσετε. 
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                   (1)                  (2)                (3)             (4) 
 

3 -Χρησιμοποιώντας το παραπάνω μενού, μπορείτε στη συνέχεια να εισάγετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τον ασθενή σας. (1) 

• Μπορείτε να εισαγάγετε τη θέση και την ένταση του πόνου ή των πόνων του ασθενούς σας στην καρτέλα 

Πόνος (2).  

• Μπορείτε να καθορίσετε την ακαμψία και την απορρόφηση κραδασμών των παπουτσιών του ασθενούς σας 

στην καρτέλα Τύπου παπουτσιού (3)..  

• Οποιαδήποτε συσκευή υποβοήθησής σας που χρησιμοποιείται από τον ασθενή σας θα πρέπει να 

αναγράφεται στην καρτέλα Βοήθεια για περπάτημα (4).   

 

 

 

 

Στη συνέχεια, επιλέξτε το ζεύγος DSPods με το οποίο θα χρησιμοποιήσετε για τη λήψη 

δεδομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τα DSPods 

και θα σας στείλει στην οθόνη όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την ανάλυση. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε πολλά ζεύγη DSPods, φροντίστε να επιλέξετε αυτά που 
αντιστοιχούν στους πάτους των παπουτσιών του ασθενούς σας. 
 
Εάν έχετε ένα μόνο ζεύγος DSPods, θα μεταφερθείτε απευθείας στην οθόνη 
για να ξεκινήσετε την ανάλυση. 
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Μόλις τοποθετηθούν τα DSPods στους πάτους και κατόπιν  οι πάτοι στα παπούτσια 

του ασθενούς, κάντε κλικ στο κουμπί Play για να ξεκινήσετε τη λήψη δεδομένων. 

Μετά την εμφάνιση του χρονόμετρου, ο ασθενής σας θα πρέπει να παραμείνει σε 

στατική θέση για 3 έως 5 δευτερόλεπτα για προετοιμασία πριν αρχίσει να περπατά ή 

να τρέχει. 

 

 

 

 

 

 

 
Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή ανάλυσης για να τερματίσετε τη λήψη δεδομένων. Όταν 

ολοκληρωθεί η καταγραφή, τα δεδομένα αποστέλλονται απευθείας στη διεπαφή web 

Digitsole Pro®. 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Εάν μοιράζεστε ένα χώρο εργασίας με έναν ιατρό, δεν είναι δυνατόν να εκτελέσετε μια ανάλυση στον ίδιο 

ασθενή την ίδια στιγμή, ούτε είναι δυνατόν να εκτελέσετε ταυτόχρονες λήψεις στον ίδιο λογαριασμό Digitsole Pro. Και 

στις δύο περιπτώσεις αυτό μπορεί να μπλοκάρει το λογαριασμό σας και να δημιουργήσει σφάλματα. 
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Προβολή των δεδομένων 
 

Στην περιοχή "Οι ασθενείς μου", κάντε κλικ στην επιλογή Δείτε όλα και μετά επιλέξτε τον σχετικό ασθενή. Τώρα είστε 

στον φάκελο του ασθενούς.  

Κάντε κλικ στην ανάλυση που θέλετε να δείτε στην ενότητα "Αναλύσεις". 

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος προβολής που θέλετε στην κορυφή: Γενική ή Γωνιακή 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Για περισσότερες λεπτομέρειες θα συνδεθείτε αυτόματα με τη διεπαφή Web Digitsole 

Pro, όπου μπορείτε να εκτελέσετε μια πιο εντατική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Εάν έχετε "Δεν υπάρχουν αρκετά βήματα" στο τέλος της δραστηριότητάς σας: 

• Φροντίστε να τοποθετήσετε τα DSPods στη σωστή θέση στους πάτους. (Ανατρέξτε στη σελίδα 9) 

• Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ακίνητοι κατά τη φάση προετοιμασίας. 

• Στην ανάλυση βάδισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει περισσότερα από 20 βήματα κατά τη διάρκεια της 

απόκτησης. 

• Στην ανάλυση τρεξίματος, βεβαιωθείτε ότι τρέχετε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 8 km/h. 
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Χρήση της διεπαφής web 

Σύνδεση στη διεπαφή 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη κάνει το λογαριασμό σας στη διεπαφή web. 

Μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτήν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τα ίδια διαπιστευτήρια.  Συνδεθείτε μέσω του 

παρακάτω συνδέσμου: https://app.digitsolepro.com/auth/sign-in 

 

Για να συνδεθείτε, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης του 

λογαριασμού σας.  

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε 

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο που παρέχεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 

Αποστολή κωδικού. 

 

 

Μαζί με τον νέο κωδικό πρόσβασής σας, εισαγάγετε τον κωδικό που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν 

κάνετε κλικ στην επιλογή Υποβολή, ο κωδικός πρόσβασής σας θα αλλάξει.  

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up
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Στη συνέχεια, προχωρήστε στην οθόνη σύνδεσης, όπου εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και 

τον νέο κωδικό πρόσβασής σας για να χρησιμοποιήσετε το Digitsole Pro®. 

 

Ρυθμίσεις περιβάλλοντος εργασίας Web 
 

  
 

Μονάδες 
Στην ενότητα "Ρυθμίσεις", μπορείτε να επιλέξετε το σύστημα μονάδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη διεπαφή 

web. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα μετρικά και αυτοκρατορικά συστήματα. 

Γλώσσες 
Η διαδικτυακή διεπαφή μας είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Στην ενότητα "Ρυθμίσεις", μπορείτε να επιλέξετε 

τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη διεπαφή web 
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Ειδοποιήσεις 
Μόλις εκτελέσετε μια απόκτηση Digitsole Pro μέσω της εφαρμογής για κινητά, τα αποτελέσματα μεταδίδονται 

απευθείας στη διαδικτυακή διεπαφή. Θα ειδοποιηθείτε από έναν ήχο. Η ειδοποίηση βρίσκεται στην ειδική καρτέλα 

στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, κάνοντας κλικ σε αυτήν θα έχετε άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα 

ανάλυσης του ασθενούς σας. 

 
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο της ειδοποίησης πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις της διεπαφής web. Μπορείτε να 

επιλέξετε ανάμεσα σε πολλούς ήχους. 

 

Χώρος εργασίας 

 

Στην ενότητα "Ρυθμίσεις", μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες του χώρου εργασίας σας, να προσθέσετε μέλη και 

λειτουργίες. 

 

Στην ενότητα "Λογότυπο", μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε το λογότυπό σας. Αυτό θα 

εμφανίζεται στις εξαγωγές των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των ασθενών σας. 

 

Στην ενότητα "Members" (Μέλη), κάντε κλικ στο "Invite a new member" (Πρόσκληση νέου μέλους) πάνω δεξιά στην 

οθόνη σας για να προσθέσετε έναν χρήστη Digitsole® Pro στο χώρο εργασίας σας. 

 

Μόλις προστεθεί, θα έχει πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς και τις αναλύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε 

αυτόν τον χώρο εργασίας. Θα μπορούν επίσης να εκτελούν αναλύσεις για τους ασθενείς σε αυτόν τον χώρο 

εργασίας. 

Ωστόσο, δεν θα έχετε πρόσβαση στους ασθενείς και στα αποτελέσματα ανάλυσης που υπάρχουν στον χώρο 

εργασίας του μέλους που προστέθηκε στον χώρο εργασίας σας. 

Για να πλοηγηθείτε μεταξύ διαφόρων χώρων εργασίας, επιλέξτε τον επιθυμητό χώρο εργασίας στη γραμμή που 

βρίσκεται πάνω αριστερά στην οθόνη σας. 
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Χαρακτηριστικά 
Στην ενότητα "Χώρος εργασίας", μπορείτε να βρείτε τα χαρακτηριστικά στα οποία έχετε εγγραφεί. 

 

 
 

Αλλαγές στο λογαριασμό μου 
 

Διαχείριση πληροφοριών για επαγγελματίες υγείας 

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του επαγγελματία, μεταβείτε στο κουμπί Ο λογαριασμός σας πάνω δεξιά 

 

Στη συνέχεια, για να αλλάξετε τις πληροφορίες του επαγγελματία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Πένας . 
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Διαχείριση ασθενών 
 

Προσθήκη ασθενούς 
Επιλέξτε την καρτέλα Ασθενείς και, στη συνέχεια, Νέος ασθενής πάνω δεξιά. 

 

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, που σας επιτρέπει να εισάγετε τα στοιχεία, τη διεύθυνση, την προτιμώμενη μέθοδο 

επαφής, το σκοπό της εξέτασης και οποιοδήποτε ιστορικό και παθολογίες. 

Τα υποχρεωτικά πεδία υποδεικνύονται με αστερίσκο (*) στην ενότητα "Πληροφορίες" και στην ενότητα "Παθολογία". 

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη 

 

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε αυτοκρατορικές μονάδες, για να έχετε πρόσβαση σε μεγέθη ανδρών ή γυναικών, είναι 

απαραίτητο να επιλέξετε πρώτα το φύλο του ασθενούς σας. 
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Επεξεργασία ασθενούς 
Για να κάνετε αλλαγές στο αρχείο ενός ασθενούς, μεταβείτε στην καρτέλα Ασθενής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον 

ασθενή. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ασθενούς για να κάνετε αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία, τη διεύθυνση και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του ασθενούς. 

Ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί, θα μπορείτε να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια γνωστή παθολογία, 

αιτία για εξέταση και ιστορικό κάνοντας κλικ στα εικονίδια της πένας ή στο Προσθήκη για να προσθέσετε νέα. 

 

 

Διαγραφή ασθενούς 
Για να διαγράψετε έναν ασθενή, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασθενής, στη δεξιά πλευρά της οθόνης, στη γραμμή που 

αντιστοιχεί στον ασθενή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κόκκινο λογότυπο Διαγραφή 

ασθενούς. 

Σημείωση: Πρόκειται για μη αναστρέψιμη ενέργεια. 
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Αναζήτηση ασθενούς 
Πληκτρολογήστε το επώνυμο ή/και το όνομα του ασθενούς που αναζητάτε στην αναζήτηση ασθενούς στην επάνω 

δεξιά γωνία της Αρχικής σελίδας  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομά του για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 

αρχείο του. 

 

 

Ο φάκελος του ασθενούς 

 

 

Από τον φάκελο του ασθενούς, θα έχετε πρόσβαση σε διάφορες καρτέλες: 

1. Πίνακας οργάνων - Θα βρείτε την πρόσφατη ανάλυση του ασθενούς σας, καθώς και τις πιθανές 

παθολογίες του και τον λόγο της επίσκεψης που μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε. 

2. Φάκελος ασθενούς - Θα βρείτε τις πληροφορίες του ασθενούς σας τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε. Από 

αυτή την κατηγορία μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αλλάξετε κάποιες παθολογίες, τους λόγους για 

διαβούλευση και το ιστορικό του ασθενούς. 

3. Ανάλυση ιατρού - Θα βρείτε όλες τις αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον ασθενή. 

4. Εξέλιξη - Θα βρείτε την εξέλιξη των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του ασθενούς ταξινομημένη ανά 

τύπο ανάλυσης. 
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Διαχείριση εξαγορών 

Μετονομασία μιας απόκτησης 

 

 

Από την καρτέλα "Ανάλυση ιατρού" στο αρχείο ασθενούς ή απευθείας από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, 

μπορείτε να μετονομάσετε την ανάλυσή σας.  

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο της πένας, μετονομάστε τη δοκιμή και, στη συνέχεια, κάντε 

κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η δοκιμή σας έχει πλέον μετονομαστεί. 
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Διαγραφή καταγραφής δεδομένων 
Επιλέξτε την καρτέλα Ασθενείς και, στη συνέχεια, τη γραμμή του επιλεγμένου ασθενούς. Βρίσκεστε τώρα στον φάκελο 

ασθενούς. 

Κάντε κλικ στην ανάλυση που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ πάνω δεξιά... και επιλέξτε Διαγραφή 

ανάλυσης 

 
 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο που σας ζητά να επιβεβαιώσετε την αίτηση διαγραφής. Η καταγραφή δεδομένων θα 

διαγραφεί οριστικά εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. 
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Προβολή των δεδομένων 
 

Επιλέξτε την καρτέλα Ασθενείς και, στη συνέχεια, τη γραμμή του επιλεγμένου ασθενούς. Τώρα είστε στον φάκελο 

του ασθενούς.  

Η ενότητα "Αναλύσεις" είναι στα δεξιά. Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε να δείτε κάνοντας κλικ σε αυτήν. 

 

Η ανάλυση του ασθενούς εμφανίζεται τώρα. 

Στο επάνω δεξί μέρος μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προβολής που θέλετε να έχετε: Γενικά ή Λεπτομέρειες, στη 

συνέχεια: Νευρολογική, Τραυματολογική, Αποκατάσταση ή Προεπιλογή.  
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Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσαρμόσετε το φίλτρο σας κάνοντας 

κλικ στην επιλογή Δημιουργία προσαρμοσμένου φίλτρου. Κατά τη 

δημιουργία του, θα μπορείτε να επιλέξετε τις παραμέτρους που θέλετε να 

εμφανίσετε και να του δώσετε το όνομα που επιθυμείτε.  

 

 

 

 

 Αφού δημιουργήσετε τα προσαρμοσμένα φίλτρα σας, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο 

της πένας, θα μπορείτε να τα μετονομάσετε, να τα τροποποιήσετε και να τα 

διαγράψετε. 

 

 

Οι αναλύσεις βάδισης που πραγματοποιούνται με την έκδοση "Embedded" των αλγορίθμων μας, δηλαδή 

με έναν υπολογισμό δεδομένων που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως σε DSPods (όπως για το Digitsole 

Pro 1.0) θα επισημαίνονται με αυτό το λογότυπο:  

 

Οι αναλύσεις περπατήματος χωρίς αυτό το λογότυπο θα αντιστοιχούν στις αναλύσεις που 

πραγματοποιούνται με την έκδοση "Raw" των αλγορίθμων μας, δηλαδή με έναν υπολογισμό των 

δεδομένων που πραγματοποιούνται στο σύννεφο από τις πρώτες πληροφορίες των αισθητήρων που 

καταγράφονται από τα πέλματα. 
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Δημιουργία αναφοράς 

Αναφορά αξιολόγησης 

 
Επιλέξτε την καρτέλα Ασθενείς και, στη συνέχεια, τη γραμμή του επιλεγμένου ασθενούς. Βρίσκεστε τώρα στον φάκελο 

ασθενούς. Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε να δείτε κάνοντας κλικ πάνω της. 

 

Μόλις ανοίξει η ανάλυση, κάντε κλικ... στην επάνω δεξιά γωνία, ακολουθούμενο από εξαγωγή PDF. 

 

Η σελίδα διεξαγωγής αναλύσεων θα εμφανιστεί. 
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Εάν θέλετε να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξαγωγή μιας ανάλυσης εκτέλεσης, απλά πρέπει να 

επιλέξετε δύο σημεία στο γράφημα της καρτέλας λεπτομερειών όπως παρακάτω:  

 

Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Εξαγωγή PDF, όπως πριν ανοίξει η σελίδα εξαγωγής ανάλυσης. 

Επιλέγοντας το πλαίσιο λεπτομερειών θα έχετε πρόσβαση σε ένα πιο λεπτομερές PDF, συμπεριλαμβανομένης της 

σύγκρισης των δύο σημείων που επιλέξατε προηγουμένως.  
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Εξαγωγή αναφοράς σύγκρισης 

 
Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασθενής και στη συνέχεια στη γραμμή του επιθυμητού ασθενούς. 

Βρίσκεστε τώρα στο αρχείο του ασθενούς. Κάντε κλικ στη σάρωση στην οποία θέλετε να 

αποκτήσετε πρόσβαση. 

 

Μόλις ανοίξει η ανάλυση, κάντε κλικ στο ... πάνω δεξιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Σύγκριση.  
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Στη συνέχεια, επιλέξτε την ανάλυση με την οποία θέλετε να τη συγκρίνετε.  

 

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Εξαγωγή PDF. 

 

Η σελίδα εξαγωγής της ανάλυσης θα ανοίξει.   
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Αλλαγή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην έκθεση 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής ανάλυσης, μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

• Επιλέξτε το πλαίσιο "Για προχωρημένους" για να δημιουργήσετε μια πιο προηγμένη αναφορά 

• Εμφανίστε ή όχι τα στοιχεία του γιατρού σας (e-mail, αριθμό τηλεφώνου και λογότυπο), τσεκάροντας ή 

ξετσεκάροντας τα αντίστοιχα κουτάκια. 

• Εμφανίστε ή όχι τα στοιχεία του ασθενούς σας (όνομα, ηλικία, φύλο, ύψος και βάρος), τσεκάροντας ή όχι τα 

αντίστοιχα κουτάκια. 

 

Εκτύπωση αναφοράς 
Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή της ανάλυσης, μπορείτε να εκτυπώσετε την έκθεση κάνοντας κλικ στο κουμπί Εξαγωγή 

στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. 
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Σύγκριση δεδομένων των αποτυπωμάτων 
Επιλέξτε την καρτέλα Ασθενείς και, στη συνέχεια, τη γραμμή του επιλεγμένου ασθενούς. Τώρα είστε στον φάκελο 

του ασθενούς.  

Η ενότητα "Αναλύσεις" είναι στα δεξιά. Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε να συγκρίνετε κάνοντας κλικ σε αυτήν. 

 

Μόλις ανοίξει η ανάλυση, κάντε κλικ στο... στην επάνω δεξιά γωνία, ακολουθούμενο από το Compare. 

 

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ανάλυση με την οποία θέλετε να τη συγκρίνετε. 
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Προσθήκη σχολίων 
Μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο στην ενότητα που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των αποτελεσμάτων 

ανάλυσης μιας δραστηριότητας.  

Τα σχόλια αυτής της ενότητας θα αποθηκευτούν. Τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας, μπορείτε να τα βρείτε ανά 

πάσα στιγμή. 

 

 

Μετά την εξαγωγή της αναφοράς, μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο στις ενότητες που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό.  

Τα σχόλια που εισάγετε εδώ δεν θα αποθηκευτούν στη διασύνδεση. 

Μπορείτε, ωστόσο, να τα αποθηκεύσετε εκτυπώνοντας την αναφορά, στέλνοντας την στον ασθενή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και αποθηκεύοντας την ως PDF. 
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Δείτε την εξέλιξη των παραμέτρων  
Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασθενείς και, στη συνέχεια, στη γραμμή του επιθυμητού ασθενούς.  

Είστε τώρα στον φάκελο του ασθενούς.   

Κάντε κλικ στο evolution. 

 

 

Από την καρτέλα εξέλιξης, θα βρείτε την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του ασθενούς σας 

ταξινομημένα ανά τύπο ανάλυσης. 

Επάνω δεξιά μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προβολής που θέλετε να έχετε: Προεπιλογή, Νευρολογική, 

τραύμα, reathletization. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προεπιλεγμένη προβολή ή να την 

προσαρμόσετε με τις ρυθμίσεις που θέλετε να εμφανίζονται. 
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Προαιρετικές ενότητες 

Μονάδα βίντεο 
 

Η καταγραφή του ασθενούς κατά τη διάρκεια της λήψης είναι πλέον προαιρετική λειτουργία. Η μονάδα βίντεο είναι 

μια μονάδα αγοράς συμβατή με όλους τους διαθέσιμους τύπους ανάλυσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να το προβάλετε 

στην εφαρμογή για κινητά ή από τη διεπαφή web. 

 

Εφαρμογή για κινητά  
 

 

 

 

Για να καταγράψετε έναν ασθενή κατά τη διάρκεια της απόκτησης, ξεκινήστε τη 

δραστηριότητα ως συνήθως. Αφού επιλέξετε ένα ζεύγος DSPods, μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε την εγγραφή βίντεο. 

 

 

Εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το βίντεο, θα ξεκινήσει στην αρχή της ανάλυσης και θα 
καταγράφει αυτόματα μέχρι να σταματήσετε τη δραστηριότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της δραστηριότητας, μπορείτε να βρείτε το βίντεο στην ίδια θέση με τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης. 
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Διαδικτυακή διεπαφή 
 

Εάν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά και επιλέξετε να καταγράψετε την ανάλυση του ασθενούς σας, το 

βίντεο θα είναι διαθέσιμο στα αποτελέσματα της ανάλυσης. 

 
 

Από τη διεπαφή ιστού, δεν μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στην ανάλυση ασθενούς. 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί ... στην επάνω δεξιά γωνία του βίντεο, μπορείτε να διαγράψετε το βίντεο που σχετίζεται με 

την ανάλυση. Αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη. 
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Μετανάστευση PodoSmart 
 

Ако сте потребител на Podosmart и желаете да мигрирате своя акаунт, пациенти и тестове към акаунт в DS Pro, 

следвайте ръководството по-долу. 

 

Имате акаунт в Podosmart, но нямате акаунт в Digitsole Pro 

 

Ако нямате акаунт в Digitsole Pro, моля, вижте раздела "Инсталиране на продукта" в този документ и следвайте 

стъпките за създаване на акаунт.  

След това проверете при вашия дистрибутор дали имате достъп до опцията "Миграция на Podosmart" във 

вашия акаунт.  

Ако сте готови да мигрирате, можете да продължите с останалите инструкции. 

 

Имате акаунт в Digitsole Pro и можете да мигрирате данните си от Podosmart 

 

• В уеб интерфейса на Digitsole Pro отидете в менюто "Settings" (Настройки) и щракнете върху раздела 

"Podosmart Migration" (Миграция на Podosmart). 

• Състоянието ви е "Прекъсната връзка", кликнете върху бутона "Свързване" по-долу. 

 

• Ще се появи нова страница. Въведете идентификационните си данни за Podosmart и щракнете върху "Вход", 

за да свържете профила си в Podosmart с профила си в Digitsole Pro. 
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• След като въведете данните си, ще бъдете пренасочени към страницата с настройки на Digitsole Pro със статус 

"Свързан". 

 

• След това отидете в менюто на пациента и щракнете върху "Импортиране от Podosmart". 

 

 

• След като разполагате със списък на пациентите си в Podosmart, можете да кликнете върху "Мигриране", за 

да импортирате досието на пациента и тестовете в профила си в Digitsole Pro. Този процес може да отнеме 

до няколко минути, в зависимост от броя на тестовете, които трябва да бъдат импортирани. 
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• Когато се мигрира пациент, в профила ви в Digitsole Pro се създава нов пациент, който се маркира като 

"Мигриран от Podosmart", а мигрираните тестове се маркират по същия начин. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

• Μόνο οι αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος του 2019 μπορούν να μεταφερθούν στη 

διεπαφή Digitsole Pro. 

• Μόνο οι αναλύσεις εκτέλεσης που πραγματοποιούνται μετά το τέλος του 2020 μπορούν να μεταφερθούν στη 

διεπαφή Digitsole Pro. 

• Δεν θα μπορείτε να συγκρίνετε τις αναλύσεις που εκτελούνται με το Digitsole Pro με τις αναλύσεις που 

εξάγονται από το PodoSmart. 

• Δεν θα μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της ανάλυσης των PodoSmart και Digitsole Pro στο ίδιο γράφημα. 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:  

• В зависимост от активността на даден пациент във вашия акаунт в Podosmart, миграцията може да отнеме 

няколко минути.Съветваме ви да мигрирате пациента преди срещата с него. 

• След като пациентът е бил мигриран, няма да е възможно да бъде мигриран отново, моля, уверете се, че не 

се правят нови сканирания с Podosmart, след като пациентът е бил мигриран към Digitsole Pro. 

• Ако извършвате сканиране в Digitsole Pro с импортиран пациент, сканиранията в Podosmart ще бъдат 

отбелязани като "Мигрирани от podosmart" и ще се появят в еволюцията заедно със сканиранията в Digitsole 

Pro, които извършвате. 

• Моля, имайте предвид, че Podosmart е по-стара система, така че може да се наблюдават малки разлики в 

данните между сканиранията в Podosmart и Digitsole Pro. 

• Сканиранията, мигрирани от Podosmart, се маркират с това лого:  
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Συντήρηση 

Φόρτιση DSPods 
 

Αφαιρέστε τα DSPods από τους πάτους και τοποθετήστε τα σε κάθε πλευρά του φορτιστή Plug USB. Αφού συνδέσετε 

τα δύο πλαίσια στο βύσμα USB, τοποθετήστε τα πάντα στη υποδοχή του φορτιστή που παρέχεται για το σκοπό αυτό. 

Για να τροφοδοτήσει τη συσκευή, συνδέστε το βύσμα σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας ή σε μια παροχή ρεύματος 

που πληροί τις ιατρικές προδιαγραφές IEC 60601-1: 2005 (2MOOP) or IEC 62368-1. 

Ο χρόνος επαναφόρτισης είναι περίπου 2,5 ώρες. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΉ  
Θυμηθείτε να φορτίσετε τα DSPods πριν τα αφήσετε αποσυνδεδεμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε 
να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας. 
Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής των DSPods σας, φορτίστε τα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται 
από 10°C (50°F) έως 40°C (104°F). 
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Οδηγίες καθαρισμού για τη συσκευή σας 

 

 
Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε τη σόλα μόνο με καθαρή κάλτσα. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάλτσες μιας χρήσης -  

Συνιστάται οι ακόλουθες εργασίες να εκτελούνται σε τακτική βάση και πριν από την πρώτη χρήση: 

• Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- EN1276*, EN13727*, EN13697*, EN14561 βακτηριοκτόνο (συμπεριλαμβανομένου του SARM). 

- Μυκοβακτηρίδιο Terrae EN14348* και EN14563* φυματίωση. 

- Μυκητιακό EN14562* (στον Ασπεργίλλο Φουγκιμάτους). 

- Λεβουριδικίδη EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* στις Καντίντα αλμπικάν. 

- Virucide EN14476 σε HBV, HCV, Αδενοϊό, Κορωνοϊό, Νοροϊός, RSV, H1N1, HSV-1, Πολυομαϊός* και Ροταϊός*. 

*Εκτός αν είναι πολύ λερωμένο 

• Συνιστούμε τα μαντηλάκια STERIMED για την ΕΕ και το προϊόν SANI-CLOTH για τις ΗΠΑ, τα οποία διατίθενται από 

digitsole στη διεύθυνση: contact@digitsolepro.com και πληροί τις απαιτήσεις. 

• Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα πριν επαναχρησιμοποιηθεί ή σκουπίστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι. 

 

ΠΡΟΣΟΧΉ  

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με διαβρωτικές χημικές ουσίες, λάδι, ασετόν ή προϊόντα με βάση το πετρέλαιο 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, στεγνωτήριο χεριών ή άλλον εξοπλισμό. 

• Αποφύγετε τη βύθιση της συσκευής σε νερό 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Μπαταρία 

• Μπαταρία: Πολυμερές ιόντων λιθίου  

• Ονομαστική τάση: 3.7V  

• Τάση φόρτισης: 4.2V  

• Κύκλος ζωής ~ 500 κύκλοι  

• Πλήρης χρόνος φόρτισης: 2h30  

• Ενεργή λειτουργία: 1,2 mA  

• Σε κατάσταση αναμονής (αν και δεν χρησιμοποιείται), η συνολική αυτονομία είναι: 1750 h  

 

 

Φορτιστής 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΉ  
Ο εξοπλισμός φόρτισης πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC60601-1  
Είσοδος: 100-240 V - 50/60 Hz 
Έξοδος: 5.0V με ρεύμα εξόδου μεγαλύτερο από 30mA 

 

 

 

mailto:contact@digitsolepro.com


   
 

50     PS_0001_IFU_000_EL rev03 από 03-2023 

Ραδιοφωνική ενότητα 
 

Ζώνη συχνότητας:  2400-2483.5MHz   

Μέγιστη ισχύς:   10 mW 

Κατηγορία:   Ομάδα 1 Κατηγορία Β (σύμφωνα με το CISPR 11) για οικιακή χρήση

 

 

Περιβάλλον χρήσης 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΉ 
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρήστε τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

 

Μέγιστη πίεση σώματος: 50 kg/cm2 (ή 500 n/cm2) 

Μέγιστο φορτίο των πάτων 200 κιλά 

Ατμοσφαιρική πίεση Μεταξύ 70-106Kpa 

Σχετική υγρασία κατά τη στιγμή της χρήσης (επίπεδο 

υγρασίας) 

10 ~ 95% 

Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας Μεταξύ 0°C και 60°C (μεταξύ 32°F και 140°F) 

 

Απόδοση προϊόντος 
 

Διάρκεια ζωής του 

προϊόντος 

2 χρόνια 

Διάρκεια εγγύησης 2 χρόνια 

Χρόνος αποθήκευσης 1 έτος, ωστόσο η φόρτιση των DSPods κάθε 6 μήνες είναι υποχρεωτική, διαφορετικά 

τα DSPods θα είναι άχρηστα. 

 

  

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την οδηγία EMC 2014/30/EU και το πρότυπο IEC 60601-1-2:2014 για την 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ιατρικού εξοπλισμού ή/και ιατρικών ηλεκτρικών συστημάτων. Οι παράμετροι 

αυτές προορίζονται να προσφέρουν εύλογη προστασία από παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. 

Ωστόσο, λόγω της χρήσης εξοπλισμού μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων και άλλων πηγών παρεμβολών στην 

υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες ρυθμίσεις, σημαντικά επίπεδα παρεμβολών από την εγγύτητα ή την ισχύ 

της πηγής ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της συσκευής. 

Ωστόσο, μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή θα μπορούσε να μπλοκάρει μια απόκτηση και αυτή θα έπρεπε να 

επαναληφθεί μετά από ανατροφοδότηση σφάλματος από την εφαρμογή στο τέλος της απόκτησης. Συνιστούμε 

να κρατάτε οποιαδήποτε συσκευή ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 cm από τα 

DSPods. 

 



   
 

51     PS_0001_IFU_000_EL rev03 από 03-2023 

Λεπτομερής απόδοση 

Παράμετροι βάδισης 

o Μήκος βηματισμού2: Απόσταση που διανύεται από το πόδι σε κύκλο βάδισης. 

o Ρυθμός: Αριθμός βημάτων ανά λεπτό. 

o Χρόνος κύκλου: Χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών επαφών του ίδιου ποδιού. 

o Χρόνος στάσης : Η διάρκεια μεταξύ της επαφής της φτέρνας και της προώθησης των δαχτύλων για κάθε 

πόδι κατά τη διάρκεια του κύκλου βηματισμού χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρόνου στάσης 

βάδισης, ο οποίος είναι η διάρκεια της περιόδου του κύκλου βάδισης όταν το άκρο βρίσκεται σε επαφή με 

το έδαφος. 

o Χρόνος αιώρησης: Η διάρκεια μεταξύ της προώθησης των ποδιών και της επαφής της φτέρνας για κάθε 

πόδι κατά τη διάρκεια του κύκλου διασκελισμού χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χρόνου 

αιώρησης, που είναι το μήκος του τμήματος του κύκλου βάδισης όταν το άκρο δεν έρχεται σε επαφή με το 

έδαφος. 

o Διπλή υποστήριξη: Αυτό είναι το ποσοστό του κύκλου βάδισης κατά τη διάρκεια του οποίου και τα δύο 

άκρα έρχονται σε επαφή με το έδαφος. 

o Ταχύτητα: Η ταχύτητα με την οποία το σώμα κινείται σε ευθεία γραμμή ενώ περπατά. 

o Γωνίες πρηνισμού και υπτιασμού2 : Η μέση γωνία κλίσης μεταξύ του ποδιού και της επιφάνειας της γης. 

Ο υπτιασμός είναι αρνητική γωνία, ενώ ο πρηνισμός είναι θετική. 

o Διάρκεια της φάσης στήριξης: Το πρώτο επιμέρους στοιχείο της φάσης κατεύθυνσης. Όταν η φτέρνα 

χτυπήσει στο έδαφος και απορροφήσει την κρούση, ξεκινά η φάση στήριξης. Τελειώνει όταν τα πόδια 

αγγίζουν το έδαφος. 

o Διάρκεια της επίπεδης φάσης ποδιών: Το δεύτερο επιμέρους συστατικό της φάσης στήριξης. Η φάση του 

επίπεδου ποδιού αρχίζει όταν το πλήρες πόδι έρχεται σε επαφή με το έδαφος και τελειώνει όταν 

αφαιρείται η φτέρνα. 

o Διάρκεια της φάσης προώθησης: Το τρίτο επιμέρους συστατικό της φάσης στάσης. Ο χρόνος μεταξύ των 

γεγονότων ανύψωσης της τακούνι και των toe αναφέρεται ως προώθηση. 

o Συμμετρία: Η αναλογία του χρόνου έκθεσης του δεξιού ποδιού (αντίστοιχα, του αριστερού ποδιού) και 

του αθροίσματος των χρόνων έκθεσης του δεξιού και του αριστερού ποδιού. 

o Γραμμή βάδισης: Η γραμμή βάδισης εκτιμάται χρησιμοποιώντας τις γωνίες πρηνισμού/υπτιασμού σε 

τέσσερα σημαντικά γεγονότα (χτύπημα φτέρνας, χτύπημα των ποδιών, ανύψωση φτέρνας και ανύψωση 

ποδιών) για να προσδιοριστεί η τροχιά του κέντρου πίεσης κατά τη διάρκεια της αποσύνδεσης του ποδιού. 

o Αναλογία πρόωσης: Η αναλογία της ταχύτητας με την οποία το πέλμα αφαιρείται από το έδαφος προς τη 

μέση ταχύτητα κατά τη διάρκεια της ταλάντευσης  

o Βήμα2: : Κατά την αρχική επαφή, η γωνία κάμψης/προέκτασης του ποδιού στην επιφάνεια της γης. 

o Περιφέρεια: Κάθετη στη γραμμή προόδου, η απόσταση μεταξύ του κέντρου των τακουνιών κάθε ποδιού 

o Εκκαθάριση1,2: Ελάχιστο ύψος δαχτύλου κατά την ταλάντευση. 

o Γωνία εξέλιξης Step: Κατά τη διάρκεια της επίπεδης φάσης του ποδιού, η γωνία μεταξύ της διαδρομής 

βάδισης και του προσανατολισμού του ποδιού.  

 

Παράμετροι εκτέλεσης 

o Μήκος βηματισμού: Απόσταση που διανύεται από το πόδι σε κύκλο βάδισης. 

o Χρόνος ανάλυσης: Χρόνος εκτέλεσης κατά τη λήψη δεδομένων. 

o Ταχύτητα: Η μέση ταχύτητα με την οποία το σώμα κινείται σε ευθεία γραμμή ενώ τρέχει. 

o Ρυθμός: Αριθμός βημάτων ανά λεπτό. 

o Ασυμμετρία: Η αναλογία του χρόνου έκθεσης του δεξιού ποδιού (αντίστοιχα, του αριστερού ποδιού) και 

του αθροίσματος των χρόνων έκθεσης του δεξιού και του αριστερού ποδιού. 

o Τύπος επίθεσης: Ορίζεται ως το τμήμα του ποδιού που έρχεται σε επαφή με το έδαφος στην αρχή ενός 

βηματισμού 

o Γωνία επίθεσης 2: Γωνία μεταξύ ποδιού και εδάφους κατά την αρχική επαφή. 
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o Στάση: Η επαφή υπολογίζεται ως το διάστημα μεταξύ της αρχικής επαφής και της ανύψωσης των ποδιών 

για κάθε πόδι καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου βηματισμού ως ποσοστό της διάρκειας της περιόδου του 

κύκλου βηματισμού κατά τη διάρκεια της οποίας το άκρο βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος. 

o Ταλάντευση: Η ταλάντευση είναι το ποσοστό του χρόνου κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας όταν 

το άκρο δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος, μετρούμενο ως διάστημα μεταξύ του ανελκυστήρα ποδιών και 

της αρχικής επαφής για κάθε πόδι κατά τη διάρκεια του κύκλου βηματισμού. 

o Διπλή ταλάντευση: Για έναν τρέχοντα κύκλο, το ποσοστό του χρόνου όταν κανένα πόδι δεν έρχεται σε 

επαφή με το έδαφος. 

o Γωνίες πρηνισμού και υπτιασμού2:: Γωνία κλίσης μεταξύ του ποδιού και της επιφάνειας της γης. Ο 

υπτιασμός είναι αρνητική γωνία, ενώ ο πρηνισμός είναι θετική. 

o Δύναμη πρόσκρουσης: Μέγιστη κατακόρυφη δύναμη αντίδρασης εδάφους στη φάση στήριξης βάδισης. 

o Αλλαγές παραμέτρων κατά την εκτέλεση: Επιτρέπει τη σύγκριση δύο ροπών. 

 

Παρακαλώ σημειώστε: Η ακρίβεια αυτών των μέτρων επικυρώνεται μόνο σε περιορισμένα αποτελέσματα 

ανάλυσης, δηλαδή ρυθμό, ταχύτητα και μήκος βηματισμού στο πλαίσιο των ακόλουθων παθολογικών 

περιπάτων: 

- Ανακαμπτόμενο βάδισμα, παρκινσονικό βάδισμα,  

- Ημι-καμπουριασμένο βάδισμα,  

- Διπληγικό βάδισμα, σπαστικό βάδισμα,  

- Βηματισμός ιπποειδών,  

- Βηματισμός,  

- Ημιπληγικό περπάτημα, Περπάτημα με θερισμό 

 
1 Η εκκαθάριση δεν εμφανίζεται για δραστηριότητες που εκτελούνται με τα μεγέθη 30 έως 35 (US 12 έως 4).  

  

2 : Οι λοβοί τοποθετούνται στο πάνω μέρος του ποδιού:   

- Η τοποθέτηση των ακροδεκτών στην κορυφή του ποδιού προσφέρει πιο περιορισμένη ακρίβεια από ό,τι η τοποθέτηση στη σόλα, κυρίως λόγω της λιγότερο καλής 

επαναληψιμότητας της τοποθέτησης του αισθητήρα και της παρασιτικής κίνησης που μπορεί να εμφανιστεί στην κορυφή του ποδιού.   

- Οι γωνίες πρηνισμού και υπερηβισμού, καθώς και η γωνία βήματος ή η γωνία προσβολής επιστρέφονται μόνο σε σχετική γωνία και όχι σε απόλυτη. Αυτό ισχύει τόσο 

για το περπάτημα όσο και για το τρέξιμο.  

- η απόσταση δεν μπορεί να υπολογιστεί όταν περπατάτε  
 

Όροι αποστολής και αποθήκευσης 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΉ 
Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια 
ζωής. 
Για να αποφύγετε την καταστροφή των μπαταριών, θυμηθείτε να φορτίσετε τους πάτους πριν τους 
τοποθετήσετε μακριά για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 

Το συνιστώμενο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας για 

αποθήκευση είναι 
μεταξύ 75 και 100%. 

Θερμοκρασίες αποθήκευσης και αποστολής μεταξύ -10°C και 60°C (μεταξύ 14°F και 140°F) 

Ατμοσφαιρική πίεση 0 ~ 100% HR 

Συνιστώμενη υγρασία (επίπεδο υγρασίας) μεταξύ 50-106Kpa 

Συνιστώμενο υψόμετρο  Λιγότερο από 3000 μέτρα 
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Ορισμοί συμβόλων 

Σύμβολο Περιγραφή Σύμβολο Περιγραφή 

 

Το τεχνολογικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις 
της ευρωπαϊκής οδηγίας 93/42/ΕΚ, η οποία 
καλύπτει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  

Ιατρική συσκευή 

 

Συνεχές ρεύμα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 5 
V 30mA. 

 

Όταν μια συσκευή φτάσει στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής της, πρέπει να απορρίπτεται 
ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Τέλος ζωής 
προϊόντος" για περισσότερες πληροφορίες  

 

Κατασκευαστής 

 

Αυτό το προϊόν είναι επαναχρησιμοποιήσιμο, 
ακολουθήστε τους κανονισμούς της περιοχής 
σας. 

 

Παρακαλώ μην χτυπήσετε 
 

Συσκευή μη ιοντίζόμενης ακτινοβολίας με 
πομπό RF. 

 

Παρακαλώ μην επισκευάσετε 
 

Ημερομηνία κατασκευής. 

 

Παρακαλώ μην βυθίζετε τη σόλα στο νερό 

 

Παρακαλώ μην τρυπάτε 

 

Σας παρακαλώ μην βάζετε φωτιά. 

 

Παρακαλώ μην τοποθετείτε στο πλυντήριο 

IP54 
Συσκευή προστατευμένη από ισχυρούς 
ψεκασμούς νερού  

 

Παρακαλώ μην λυγίζετε 

 

Αυτό το σύμβολο στο κουτί υποδεικνύει "Όριο 
ατμοσφαιρικής πίεσης" κατά τη διάρκεια της 
αποστολής και της αποθήκευσης. 

 

Πλευρά φορτιστή για λήψη δεδομένων 

 

Αυτό το σύμβολο στο κουτί σημαίνει "Όριο 
θερμοκρασίας".  

 

Αυτό το σύμβολο στο κουτί σημαίνει "Σχετικό 
όριο υγρασίας". 

 

ΗΠΑ: Δήλωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνίας (FCC) 

 

Αυτό το σύμβολο στο κουτί σημαίνει 
"Διατηρήστε το στεγνό", επειδή το προϊόν 
πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και 
το νερό. 

 

Αποτρέψτε τον κίνδυνο ασφυξίας 
 

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιο χρήσης. 

 

Το προϊόν είναι πιστοποιημένο τύπου 
σύμφωνα με το ιαπωνικό διάταγμα MPT αριθ. 
37 του 1981 (Πιστοποίηση συμμόρφωσης 
τεχνικού κανονισμού συγκεκριμένου 
ραδιοεξοπλισμένου εξοπλισμού) 

 

Εφαρμοσμένο μέρος τύπου Β (αυτή η συσκευή 
προστατεύεται από το ρεύμα διαρροής και 
τους ηλεκτρικούς κλονισμούς) 

 

Υποδείξτε έναν πιθανό κίνδυνο που σχετίζεται 
με τη χρήση της συσκευής 

 

Να φυλάσσουμε μακριά από παιδιά. Μπορεί 
να προκαλέσει ασφυξία. 

 

Κανονική χρήση φορτιστή 
 

Συμβάλλει οικονομικά στην οργάνωση της 
ανακύκλωσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 94/62/ΕΕ και το εθνικό δίκαιο. 

 

Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε συσκευή 
μαγνητικού συντονισμού 

 Εμπορική αναφορά της συσκευής. 

 

Ενημερώστε ότι ορισμένες πληροφορίες για 
χρήση είναι διαθέσιμες στο web 

 

Απαγορεύεται η χρήση του φορτιστή 

REF 
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Κανονιστική συμμόρφωση 
 

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτόν τον ιατρικό εξοπλισμό έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14971, ιδίως 

όσον αφορά τον συνολικό υπολειπόμενο κίνδυνο.  

Το Digitsole Pro συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα: 

• Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε με την 

ευρωπαϊκή οδηγία 2007/47/ΕΚ. 

• Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με 

την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με την εμπορευματοποίηση του ραδιοεξοπλισμού 

(RED). 

• Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον 

περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ROHS). 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οδηγία 2012/19/ΕΕ του Συμβουλίου (ΑΗΗΕ) για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού της 4ης Ιουλίου 2012 

• Οδηγία CEM 2014/30/UE  

• IEC 60601-1: 2005 (2MOOP) or IEC 62368-1 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012: Ιατρικός ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και βασικές επιδόσεις 

• IEC 60601-1-2:2014: Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός. Πρώτο μέρος: Γενικοί κανόνες ασφαλείας. Παράπλευρη 

προδιαγραφή: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις και δοκιμές 

Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Συμμόρφωσης (digitsole.com) ή μπορεί να ζητηθεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@digitsole.com 

 

FCC-FCCID: 2ΑΚ4H-DSI 
Ηνωμένες Πολιτείες: Δήλωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με 
τους κανόνες FCC Μέρος 15 της FCC. Η λειτουργία του υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: 

 
"Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Digitsole ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τον 
τερματισμό του δικαιώματος του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό" 
Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC και έχει 
αποφασιστεί να πληροί τις απαιτήσεις για ψηφιακή συσκευή κλάσης Β. Οι παράμετροι αυτές προορίζονται να 
προσφέρουν εύλογη προστασία από παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 
στις ραδιοεπικοινωνίες εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να 
παρασχεθεί καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. 
Εάν αυτή η συσκευή προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να 
προσδιοριστούν απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά, συνιστάται στον χρήστη να δοκιμάσει μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες για να διορθώσει τις παρεμβολές: 

• Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας λήψης ή μετακινήστε την. 
• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 
• Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 
• Ζητήστε βοήθεια από έναν έμπορο ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης. 

 

Τέλος ζωής του προϊόντος 
Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται σε κανονισμούς ανακύκλωσης που διαφέρουν 

ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Για να τηρείτε υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές, ακολουθήστε τους 

κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας πριν από την απόρριψη των DSPod.  

Ως αποτέλεσμα, η συσκευή θα πρέπει να επιστραφεί στον πάροχο, τον διανομέα ή τον κατασκευαστή υγειονομικής 

περίθαλψης.  

https://compliance.digitsole.com/fr/conformity
mailto:contact@digitsole.com


   
 

55     PS_0001_IFU_000_EL rev03 από 03-2023 

Υποστήριξη και βοήθεια  

Βοήθεια - Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Πλήρεις πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: https://www.digitsolepro.com/customer-support 

Επαφή 
 

Έχετε κάποια ερώτηση ή μια πρόταση; Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή! 

Επικοινωνήστε μαζί μας: 

+33 (0)3 55 40 91 55 

+1 720 798 4452 

contact@digitsole.com 

Παρακαλούμε στείλτε μας email στο Vigilance@digitsole.com εάν έχετε ένα δυσάρεστο περιστατικό που σχετίζεται 

άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση της συσκευής. 

 

Σήμανση CE 
 

Ημερομηνία σήμανσης CE: Μάιος 2021             

REF DSPS001-FPT00 

UDI-DI: 03700565774633 

 

 

 

DIGITSOLE S.A.S 

13 Rue Héré 

Place Stanislas 

54000 Νancy 

Γαλλία 
 

https://www.digitsolepro.com/customer-support
mailto:contact@digitsole.com
mailto:Vigilance@digitsole.com

