
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

OPR CSÍPŐPRPRIMER  
 
 
Kör egyszeri, négyzet többszöri választási lehetőség. 
 
1. oldal 
 
Beteg adatai (etikett) 
Az etikett alapján kell kitölteni. A telefonszám beírása egy későbbi visszahívást hivatott 
segíteni, de nem kötelező. Jelezni kell, ha nem lesz beírva. Lakcím hasonló módon. 
A két naptárfunkció az évszámra kattintással is állítható.   
 
Többi értelemszerűen. 
Diagnozis: egyszeres választás. 
Tengely:    egyszeres választás. 
 
Anamnesztikus adatok 
Súlyosabb kísérőbetegség: többszörös választás. 
Korábbi beavatkozás és annak éve: többszörös választás. Évet is be kell írni. 
Műtét adatai 
Beültető hely neve: Listából választható, illetve az adott osztály megjelenik 
automatikusan. 
A többi rubrika a lap aljáig egyértelmű, de műtét időtartama bemetszéstől a bőrzárás 
végéig. 
 
2. oldal 
 
Kiegészítés  
Vápa és femur többszörös választás. 
Cementezés 
Ha mindkét komponens cement nélküli volt, a „Nem volt” rubrika töltendő ki. Ekkor a 
többi cementezésre vonatkozó többi kitöltési opció már nem tölthető ki. 
Profilaxis 
Összes alkalmazott profilaxis jelölendő. 
Szövődmények 
Többszöri választás a beteg hazaengedése előtt lehet csak komplettálni. 
Beültetett protézis  
Legördülő menüből választható. Ha nincs a listában kérjük jelezni, illetve a megjegyzés 
rovatba beírni a specifikációt, azonnal jelezni az mpr@ortopedtarsasag.hu e-mail címen. 
Megjegyzés: 
Ide lehet minden olyan megjegyzést beírni, amire az adatlap nem ad lehetőséget és az 
operatőr fontosnak tart. 
 
 
(A kitöltés után az adatlap alján a végleges lezárásra kattintva kiírja a program a 
hiányzó adatokat és csak a pótlás után lesz elmenthető.) 
Ideiglenes lezárás esetén később a kitöltő vissza tud térni az adatlapra. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

OPR CSÍPŐPRREOP  
 
 
 
Kör egyszeri, négyzet többszöri választási lehetőség.  
 
1. oldal 
 
Beteg adatai (etikett) 
Az etikett alapján kell kitölteni. A telefonszám beírása egy későbbi visszahívást hivatott 
segíteni, de nem kötelező. Jelezni kell, ha nem lesz beírva. Lakcím hasonló módon. 
A két naptárfunkció az évszámra kattintással is állítható. 
 
Többi értelemszerűen. 
Diagnozis: egyszeres választás. 
Tengely:    egyszeres választás. 
 
Anamnesztikus adatok 
Súlyosabb kísérőbetegség: többszörös választás. 
Korábbi beavatkozás és annak éve: Többszörös választás. Évet is be kell írni. 
Műtét adatai 
Beültető hely neve: Listából választható, illetve az adott osztály megjelenik 
automatikusan. 
A többi rubrika a lap aljáig egyértelmű, de műtét időtartama bemetszéstől a bőrzárás 
végéig. 
 
2. oldal 
 
Beavatkozás többszöri választás. 
 
Kiegészítés  
Vápa és femur többszörös választás. 
Cementezés 
Ha mindkét komponens cement nélküli volt, a „Nem volt” rubrika töltendő ki. Ekkor a 
többi cementezésre vonatkozó többi kitöltési opció már nem tölthető ki. 
Profilaxis 
Összes alkalmazott profilaxis jelölendő. 
Szövődmények 
Többszöri választás a beteg hazaengedése előtt lehet csak komplettálni. 
Beültetett protézis  
Legördülő menüből választható. Ha nincs a listában kérjük jelezni illetve a megjegyzés 
rovatba beírni a specifikációt, azonnal jelezni az mpr@ortopedtarsasag.hu e-mail címen. 
Megjegyzés: 
Ide lehet minden olyan megjegyzést beírni, amire az adatlap nem ad lehetőséget és az 
operatőr fontosnak tart. 
 
(A kitöltés után az adatlap alján a végleges lezárásra kattintva kiírja a program a 
hiányzó adatokat és csak a pótlás után lesz elmenthető.) 
Ideiglenes lezárás esetén később a kitöltő vissza tud térni az adatlapra. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

OPR TÉRDPRPRIMER 
 
Kör egyszeri, négyzet többszöri választási lehetőség. 
 
1. oldal 

 
Beteg adatai (etikett) 
Az etikett alapján kell kitölteni. A telefonszám beírása egy későbbi visszahívást hivatott 
segíteni, de nem kötelező. Jelezni kell, ha nem lesz beírva. Lakcím hasonló módon. 
A két naptárfunkció az évszámra kattintással is állítható. 
 
Többi értelemszerűen. 
Diagnozis: egyszeres választás. 
Tengely:    egyszeres választás. 
 
Anamnesztikus adatok 
Súlyosabb kísérőbetegség: többszörös választás. 
Korábbi beavatkozás és annak éve: Többszörös választás. Évet is be kell írni. 
Műtét adatai 
Beültető hely neve: Listából választható, illetve az adott osztály megjelenik 
automatikusan. 
A többi rubrika a lap aljáig egyértelmű, de műtét időtartama bemetszéstől a bőrzárás 
végéig. 
 
Beavatkozás többszöri választás. 
 
2. oldal 
 
Kiegészítés  
Femoralis és tibiális komponens: többszörös választás. 
Cementezés 
Ha mindkét komponens cement nélküli volt, a „Nem volt” rubrika töltendő ki. Ekkor a 
többi cementezésre vonatkozó többi kitöltési opció már nem tölthető ki. 
Profilaxis 
Összes alkalmazott profilaxis jelölendő. 
Szövődmények 
Többszöri választás a beteg hazaengedése előtt lehet csak komplettálni. 
Beültetett protézis 
Legördülő menüből választható. Ha nincs a listában kérjük jelezni illetve a megjegyzés 
rovatba beírni a specifikációt, azonnal jelezni az mpr@ortopedtarsasag.hu e-mail címen. 
Megjegyzés: 
Ide lehet minden olyan megjegyzést beírni, amire az adatlap nem ad lehetőséget és az 
operatőr fontosnak tart. 
 
 
(A kitöltés után az adatlap alján a végleges lezárásra kattintva kiírja a program a 
hiányzó adatokat és csak a pótlás után lesz elmenthető.) 
Ideiglenes lezárás esetén később a kitöltő vissza tud térni az adatlapra. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

OPR TÉRDPRREOP 
 
 
Kör egyszeri, négyzet többszöri választási lehetőség. 
 
1. oldal 
 
Beteg adatai (etikett) 
Az etikett alapján kell kitölteni. A telefonszám beírása egy későbbi visszahívást hivatott 
segíteni, de nem kötelező. Jelezni kell, ha nem lesz beírva. Lakcím hasonló módon. 
A két naptárfunkció az évszámra kattintással is állítható. 
 
Többi értelemszerűen. 
Diagnozis: egyszeres választás. 
Tengely:    egyszeres választás. 
 
Anamnesztikus adatok 
Súlyosabb kísérőbetegség: többszörös választás. 
Korábbi beavatkozás és annak éve: Többszörös választás. Évet is be kell írni. 
Műtét adatai 
Beültető hely neve: Listából választható, illetve az adott osztály megjelenik 
automatikusan. 
A többi rubrika a lap aljáig egyértelmű, de műtét időtartama bemetszéstől a bőrzárás 
végéig. 
 
2.oldal 
 
Beavatkozás többszöri választás. 
Kiegészítés  
Femoralis és tibiális kompones: többszörös választás. 
Cementezés 
Ha mindkét komponens cement nélküli volt, a „Nem volt” rubrika töltendő ki. Ekkor a 
többi cementezésre vonatkozó többi kitöltési opció már nem tölthető ki. 
Profilaxis 
Összes alkalmazott profilaxis jelölendő. 
Szövődmények 
Többszöri választás a beteg hazaengedése előtt lehet csak komplettáni. 
Beültetett protézis 
Legördülő menüből választható. Ha nincs a legördülő menüben, kérjük jelezni illetve a 
megjegyzés rovatba beírni a specifikációt, azonnal jelezni az opr@ortopedtarsasag.hu 
e-mail címen. 
Megjegyzés: 
Ide lehet minden olyan megjegyzést beírni, amire az adatlap nem ad lehetőséget és az 
operatőr fontosnak tart. 
 
(A kitöltés után az adatlap alján a végleges lezárásra kattintva kiírja a program a 
hiányzó adatokat és csak a pótlás után lesz elmenthető.) 
Ideiglenes lezárás esetén később a kitöltő vissza tud térni az adatlapra. 
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