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Regisztráció 
A Sensa24 – mérési naplóként – használható regisztráció nélkül is, de a teljes 
funkcionalitás kihasználáshoz regisztráció szükséges. A regisztrációnak két módja is 
van: regisztrálhatsz seboldalunkon vagy közvetlenül az alkalmazásban.

Itt ismertetjük a weboldalon történő regisztrációt, ha az alkalmazásban szeretnél 
regisztrálni, lásd alább az Alkalmazás használata szekciót.

Regisztrációhoz látogass el a 

https://sensa24.com/profil/

oldalra. 

A következő adatokat kell megadnod:
• Vezeték- és Keresztnév – megjelenik az alkalmazásban és a beállítások oldalon 

az egyszerű beazonosíthatóság kedvéért
• E-mail és jelszó– ezek segítségével léphetsz be profilodba, az alkalmazásba és 

az egészségügyi beállításokhoz.

A sikeres regisztrációról e-mailben értesítünk a megadott címen.
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Belépés 
Regisztrációkor megadott adataiddal a későbbiekben is beléphetsz:
• a webáruházba
• az egészségügyi és riasztási beállítások oldalra
• az alkalmazásba
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Az alkalmazás használata 

Letöltés 

A Sensa24 alkalmazást Android és IOS rendszerű telefonokra is elérhető:

Funkciók 
Az alkalmazást bejelentkezés nélkül is használhatod, a teljes funkcionalitáshoz 
javasoljuk, a fentieknek megfelelően regisztrálj és jelentkezz be.

Regisztráció 

A belépés oldalon található linkre koppina vagy a menüből érheted el a regisztráció 
funkciót. Itt – a webes regisztrációhoz hasonlóan – a következő adatokat kell 
megadnod:
• Vezeték- és Keresztnév – megjelenik az alkalmazásban és a beállítások oldalon 

az egyszerű beazonosíthatóság kedvéért
• E-mail és jelszó– ezek segítségével léphetsz be profilodba, az alkalmazásba és 

az egészségügyi beállításokhoz.

Az adatok bevitele után automatikusan beléptetünk az alkalmazásba, a sikeres 
regisztrációról pedig e-mailben értesítünk a megadott címen.
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           Google Play            App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.medictrend.sensa24
https://apps.apple.com/app/id1447223277


Mérések 

Bejelentkezés után rögtön erre az oldalra kerülsz. Ezen az oldalon láthatod eddig 
rögzített méréseidet, időrendben, a legfrissebb mérés mindig a lista tetején található. 
A mérés sorában látható ceruza ikonra koppintva megjegyzést is fűzhetsz az adott 
méréshez.

Kézi bevitel 
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• A menüben kattints a Kézi bevitel menüpontra!
• Válaszd ki a vérnyomásmérést!
• Vidd be a megfelelő értékeket!
• Küldd be a mérést!

A bevitt értékeken túl kézi bevitel esetén is jelezheted, ha készüléked 
szívritmuszavart mutat. Alaphelyzetben a kapcsoló nem jelez szívritmuszavart, 
bekapcsolásához húzd jobbra a gombot! 
Ezután a mérés megjelenik a mérések listájában.

Profilom 

Az Egészségügyi- és riasztási beállítások oldalon bevitt adataidat ellenőrizheted itt. 
Ha változtatni szeretnél, kattints a Beállítások menüpontra!

https://web.sensa24.com/

Orvosaim 

Egyes beállításokat a kényelmesebb használat érdekében az alkalmazásban is 
elvégezhetsz, ezek közül az egyik legfontosabb talán mérési eredményeid 
megosztása kezelőorvosoddal.
Ezt két lépésben teheted meg Orvosok menüben:

Először add meg taj számod és születési dátumod – erre azért van szükség, hogy 
kezelőorvosod egyértelműen beazonosíthasson.
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Majd add meg orvosod e-mail címét. Figyelem, ez a funkció csak a Sensa24 
rendszerében regisztrált orvosok esetén működik! Sikeres adatbevitel után Orvosod 
nevét és szakterületét is megjelenítjük. Mérési adataidat 2 kezelőorvossal is 
megoszthatod.

Rokonok 

Itt nézheted meg beteg rokonod méréseit – a funkcióhoz szükséges, hogy ő 
megossza adatait veled, vagy te vásárolj neki előfizetést.
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Mérések hozzáadása felhasználóhoz 
Ezt a menüpontot csak bejelentkezve láthatod. A funkció célja, hogy egy mérések se vesszen el. 
Ha korábban bejelentkezés nélkül használtad a Sensa24 alkalmazást, regisztrálatlan méréseidet itt 
hozzáadhatod felhasználódhoz. A mérések eredeti időpontjukkal kerülnek mentésre.




Mérések letöltése 

Csak regisztrált és bejelentkezett felhasználóknak elérhető funkció. Segítségével 
eddig mentett méréseid sosem vesznek el, ha újratelepíted az alkalmazást vagy 
telefont váltasz, méréseid egy gombnyomásra megjelennek az alkalmazásban.

Eszközök 

Az alkalmazáshoz párosított eszközök listája. Szükség esetén megszüntetheted az 
adatszinkronizációt vagy akár törölheted is őket.

Eü kérdőív 

A menüre koppintva az e-allapotfelmeres.hu weboldalra jutsz, ahol – orvosod 
javaslata alapján – tölthetsz ki kérdőíveket egészségügyi állapotodat illetően. A 
sikeres kitöltéshez szükséged lesz taj számodra és orvosod e-mail címére is, így 
tudjuk a kérdőív eredményét a megfelelő helyre juttatni.
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https://e-allapotfelmeres.hu


Beállítások 
Egészségügyi adataidat és riasztási beállításaidat az Egészségügyi- és riasztási 
beállítások oldalon végezheted el:

https://web.sensa24.com/

Belépés után kattints az Adatok menüpontra!
Előfizetés adatok: a webáruházban történt regisztráció során megadott adatok. 
Ezen adatok a webáruház Profil pontja alatt módosíthatók.
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Egészségügyi adatok: itt olyan adatok adhatók meg, amik a mérési eredmények 
jobb kiértékelését segítik. Ha orvosoddal is megosztod adataid, feltétlenül töltsd ki a 
TAJ szám rovatot!

Riasztási értékek: itt beállítható, milyen vérnyomás- illetve vércukor értéknél 
kapjanak értesítést a beállított rokonok.
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Riasztások: a riasztandó személyek elérhetőségei.

Havi összesítő: itt beállítható, kik kapják meg havonta emailben a mérési 
eredményeket.
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Jogosultságkezelés: itt megadható, kik férjenek hozzá a Sensa24 fiókhoz. 
Figyelem: itt csak regisztrált felhasználóknak adható jogosultság!

Rokonok: innen érhetők el azon felhasználók adatai, akik jogosultságot adtak saját 
fiókjukhoz. Lehetőség van arra is, hogy ezen felhasználók nevében használjuk a 
rendszert, ehhez elég a nevük melletti gombra kattintani.
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Orvos: orvosod email címének megadásával közvetlen hozzáférést biztosíthatsz 
mérési eredményeihez – csak a Sensa24-ben regisztrált orvosok részére.
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