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1

Johdanto AccuLinkiin
Tämä käyttöohje on oppaasi AccuLink-ohjelmiston käyttöön ja AccuScreenin konfigurointiin.

Huomautus • Suosittelemme ehdottomasti näiden ohjeiden huolellista lukemista ennen AccuLinkin ensimmäistä
käyttöönottoa.

1.1

AccuLink
AccuLink on ohjelmistotyökalu, jonka avulla voidaan hallita ja käsitellä tietoja, tarkastella tuloksia ja muokata raporttien
tulostusmahdollisuuksia yksinkertaisessa PC-sovelluksessa.
AccuLink toimii tiiviisti yhdessä Otometrics AccuScreen -testauslaitteiden kanssa mahdollistaen näyttönäkymien sekä
testisijaintien ja asennusten määrittämisen ja asentamisen suoraan PC:ltä. AccuScreen-testauslaitteita käytetään AccuLinkohjelmasta riippumatta, vaikka AccuLink-ohjelman määritystyökalut tarjoavat lisätoimintoja. AccuLink voidaan asettaa
toimimaan yhdessä 3. osapuolen ohjelmistojärjestelmän eSP:n tai muun tiedonvaihtojärjestelmän kanssa.

1.2

Käyttötarkoitus
AccuLink
AccuLink on tarkoitettu AccuScreenin kanssa audionomien, korva-, nenä- ja kurkkulääkäreiden ja muiden terveydenhuollon
ammattihenkilöiden käyttöön

1.3

Tietoa tästä käyttöohjeesta
Noudata varovaisuutta • Huomattakoon, että tämän käyttöohjeen kuvat valikoista ja näytöistä saattavat erota
omasta ohjelmistostanne.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu AccuLink-laitteen tärkeimmät toiminnot.
Suosittelemme tutustumista seuraaviin kohtiin:

Turvallisuus
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava AccuLink-laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Paikallisia lakeja ja asetuksia on myös aina noudatettava.

Käyttökoulutus
Suosittelemme tämän ohjeen lukemista ennen AccuLink-laitteen käyttöä sekä tutustumista itse ohjelmistoon ennen
AccuScreen-laitteen asetusten määrittämistä.
Voit tilata ilmaiset painetut käyttöoppaat ottamalla yhteyttä Otometrics (www.otometrics.com).

Otometrics - MADSEN AccuLink

5

1 Johdanto AccuLinkiin

1.4

Merkinnät
Varoitus-, tärkeää- ja huomautus-sanojen käyttö
Käyttäjän huomion kiinnitetään tietoihin, jotka koskevat laitteen tai ohjelmiston turvallista ja oikeaa käyttöä, käyttämällä
käyttöoppaassa varoitusilmoituksia seuraavasti:

Varoitus • osoittaa kuoleman tai vakavan vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle.

Tärkeää • osoittaa vammautumisen vaaraa käyttäjälle tai potilaalle tai vahingoittumisriskiä tiedoille tai laitteelle.

Huomautus • osoittaa erityisen tarkkuuden tarvetta.

1.4.1

Käyttöohjeessa liikkuminen
Valittavat valikot, kuvakkeet ja toiminnot on osoitettu lihavoinnein seuraavasti:

•

6

Napsauta työkalupalkin Tallenna-kuvaketta.
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AccuLink-ohjelmiston asentaminen

2.1

Asennus
Tärkeää • Älä liitä AccuScreen-latausasemaa tietokoneeseen ennen kuin ohjelma on kokonaisuudessaan asennettu
asennus-DVD:ltä.

AccuLink asennetaan itsenäisenä ohjelmana.

-laitteen asennuksen valmistelu AccuLink
Valmistele järjestelmä AccuLink-ohjelman asennusta varten seuraavasti:

2.2

•

Varmista, että tietokoneessa on riittävästi muistia ja levytilaa (katso järjestelmävaatimukset asennuslevyn kotelon
takakannesta).

•

Sulje kaikki Windows-ohjelmat asennusohjelman toiminnan varmistamiseksi.

AccuLinkin dokumentaatio
Löydät kaikki tarvittavat käyttöoppaat ja muun dokumentaation AccuLink-ohjelman asennus-DVD:ltä.
1. Aseta AccuLink -asennus-DVD DVD-asemaan.
2. Selaa DVD-asemaa ja valitse kansio Käyttöoppaat.
Käytettävissä olevat käyttöoppaat näkyvät pdf-tiedostoina.

Huomautus • Tutustu ennen testauksen aloittamista AccuScreenin ja AccuLinkin toimintoihin ja asetuksiin.

2.3

Asennus
Asenna AccuLink AccuLink -asennus-DVD:ltä seuraavasti:
1. Aseta AccuLink -asennus-DVD DVD-asemaan.
Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti. Jos asennus ei käynnisty, valitse Käynnistä > Suorita ja kirjoita
d:AccuLink.exe, missä d: viittaa DVD-asemaasi.
2. Ohjattu asennus opastaa asennuksen eri vaiheissa.
3. Valitse kohteet niiden ilmaantumisjärjestyksessä ja noudata näytössä annettuja ohjeita.
–

Asennuksen määritys tietojen vaihtoa varten
Klikkaa Asennustyyppi-sivulla avattavan valikon painiketta Tietolinkki-kentän oikealla puolella ja valitse sitten
sopiva tietojenvaihtojärjestelmä avattavasta valikosta.

4. Kun asennus on päättynyt, poistu ohjatusta valikosta klikkaamalla Valmis.
5. Voit nyt kytkeä yhden tai useamman AccuScreen-latausaseman. Lue lisää AccuScreenin käyttöohjeesta.
6. Kun olet kytkenyt yhden tai useamman AccuScreen latausaseman, käynnistä AccuLink.
7. Sinua pyydetään antamaan Käyttäjätunnus ja Salasana:

Otometrics - MADSEN AccuLink

7

2 AccuLink-ohjelmiston asentaminen

Käyttäjänimi: Admin
Salasana: 1234

2.3.1

AccuLink-ohjelman asennuksen purku
AccuLink-asennuksen purku:
1. Jos AccuLink on aktiivisena, lopeta AccuLink-ohjelma.
2. Käytä Windowsin ohjelmien poisto -toimintoa.

8

Otometrics - MADSEN AccuLink

3 AccuLinkin käytön aloittaminen

3

AccuLinkin käytön aloittaminen
1. Käynnistä AccuLink.
2. Syötä vakiokäyttäjätunnus ja -salasana:
–

Nimi: Admin
Salasana: 1234

3. Tutustu AccuLink-ikkunan asetuksiin ja yleisiin toimintoihin. Lue kohta AccuLink-ohjelmassa liikkuminen ► 10.
4. Määritä järjestelmän perustoiminnot Järjestelmämääritykset-pääikkunassa. Lue kohta Järjestelmämääritykset ► 47.
5. Napsauta Asetukseni-välilehteä ja syötä haluamasi salasana.

Jos käytät tietojenvaihtoa yhdessä potilaiden seurantajärjestelmän kanssa
1. Järjestelmän määrittäminen tietojenvaihtoa varten, katso Tietojen vaihdon asetusten määritys ► 53.
2. Määritys- tai potilastietojen tuominen, katso Tietojen tuonti AccuLinkiin ► 27.

Jos käytät AccuLinkiä itsenäisenä järjestelmänä
1. Valitse Toimipaikat ja klinikat, ja määritä toimipaikat, sijainnit ja klinikat.
2. Valitse tarvittaessa Käyttäjät ja profiilit. Käyttäjät Admin ja Screener on asennettu oletuskäyttäjiksi
3. Valitse Laitehallinta.
–

Luo kokoonpanossasi tarvittavat AccuScreen-laitteet. Lue kohta Laitteen lisääminen ► 41.

–

Valitse yksi AccuScreen-laite kerrallaan, ja napsauta Käyttäjän määritys -välilehteä määrittääksesi käyttäjät, jotka
ovat käytössä valitussa laitteessa. Jos yhtään käyttäjää ei ole käytössä, koko luettelo kopioituu laitteelle.

4. Jos haluat käyttää muita kuin oletustutkimusprotokollia, määritä protokollat, jotka tulee kopioida AccuScreenlaitteisiin:
–

ABR:n konfigurointi ► 43

–

DPOAE:n määritys ► 45

5. Määritä pakolliset kentät, jotka AccuScreen-laitteen käyttäjien on täytettävä rekisteröidessään potilaan laitteelle:
Tietokentän asetusten määrittäminen ► 52.
6. Määritä riskitekijä- ja kommenttiluettelot, jotka tulee kopioida AccuScreen-laitteisiin:
Riskitekijät-valikon määrittäminen ► 49
Kommenttivalikon konfigurointi ► 50

Asetusten lähettäminen AccuScreen-laitteisiin
1. Aseta AccuScreen-laite latausasemaan ja varista, että latausasema on kytketty tietokoneeseen. Kun latausasema on
kytketty asianmukaisesti, sen USB-merkkivalo palaa.
2. Varmista, että AccuScreen-laitteessa on virta päällä. Kun latausasemassa on virta päällä (sen Virta-merkkivalo palaa),
AccuScreen-laitteeseen kytkeytyy virta automaattisesti, kun se asetetaan latausasemaan.
3. Napsauta AccuLinkissä Päivitä-kuvaketta ja noudata ohjeita kohdassa Tietojen päivittäminen AccuScreenissä ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuLink-ohjelmassa liikkuminen
Tässä osiossa kuvataan seuraavia seikkoja:
• Pääikkuna ► 10.
•

Tietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen ► 12.

AccuLink-kokoonpanossasi käytettävissä olevat valikon välilehdet riippuvat käyttäjäprofiilisi asetuksista. Käyttäjäprofiilit
määritetään kohdassa Tarvikkeet ja luvat ► 34.
Katso kuvaukset potilaiden tietojen käsittelystä kohdissa AccuLink ja AccuScreen kohdasta Potilaiden ja tutkimusten hallinta
► 14.
Katso kuvaukset AccuLinkin ja AccuScreenin konfiguroinnista kohdasta AccuLink- ja AccuScreen-ohjelmien konfigurointi ►
29.

4.1

Pääikkuna
Kun käynnistät AccuLink-laitteet, avautuu Potilaat ja tutkimukset -ikkuna. Tästä ikkunasta voit käyttää kaikkia toimintoja,
joita tarvitaan tietojen käsittelyyn AccuScreen-laitteessa ja AccuScreen-laitteen toiminnan määrittämiseen.
Valikkopalkki
Työkalupalkki
Potilastiedot-valikko
Tutkimustulokset
Potilastiedot-luettelosta
valitulle potilaalle.
E. Kirjautumisnimi ja nykyinen
käyttäjä
F. Tuloksen yksityiskohdat
Tutkimustulokset-valikosta
valitulle tutkimukselle
G. Tilarivi, josta näkyy
ohjelmiston versio
A.
B.
C.
D.

4.2

Valikkopalkki
Valikkopalkki on ikkunan yläreunassa. Valikossa tehdyt valinnat näkyvät välilehtinä, joten saat käyttöösi AccuLinkin
tarjoamat toiminnot.
•

Potilaat ja tutkimukset
Potilastietojen ja potilaiden tutkimustulosten lisäämiseen, muokkaamiseen, poistamiseen ja tulostamiseen. Tässä voit
myös valita ikkunoita tietojen lataamista AccuScreeniin ja niiden sieltä lähettämistä varten. Lue kohta Potilaiden ja
tutkimusten hallinta ► 14.

•

Käyttäjät ja profiilit
Käyttäjien lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen ja heidän käyttäjäprofiiliensa määrittämiseen. Lue kohta
Käyttäjän hallinta ► 29.

10
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•

Toimipaikat ja klinikat
Tutkimustoimipaikkojen, klinikoiden ja sijaintien lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. Lue kohta Toimipaikan,
klinikan ja sijainnin hallinta ► 34.

•

Laitehallinta
Tutkimuksessa käytettyjen laitteiden lisäämiseen ja määrittämiseen. Lue kohta Laitehallinta ► 39.
Tässä voit myös määrittää tutkimuksia. Lue ABR:n konfigurointi ► 43 ja DPOAE:n määritys ► 45.

•

Järjestelmämääritykset
Järjestelmämääritykset ► 47

•

Asetukseni
Oman salasanan syöttämiseen. Lue kohta Asetukseni ► 56.

4.3

AccuLinkin käyttäjä
AccuLinkiin kirjautunut käyttäjä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
1. Voit vaihtaa käyttäjää napsauttamalla kaksoisnuolia.
Näytölle tulee Käyttäjän valtuutus -ikkuna.
2. Syötä nimi ja salasana ja valitse sitten Sisään kirjautuminen.

Huomautus • Järjestelmän pääkäyttäjän on luotava käyttäjä etukäteen. Lue kohta Käyttäjän hallinta ► 29.

4.4

Työkalupalkki
Työkalupalkin kuvakkeet riippuvat näytettävästä ikkunasta.

Työkalupalkin yleiset valinnat
Joitakin kuvakkeita käytetään useammassa ikkunassa:
Työkalupalkin yleiset kuvakkeet

Palaa takaisin
Näin pääset takaisin nykyisen välilehden päänäyttöön. Saat kehotteen tallentaa tai peruuttaa mahdolliset
tallentamattomat tiedot.

Tallenna (Ctrl + S)
Napsauta tallentaaksesi uudet tietosi.

Palauta
Napsauta palataksesi viimeksi tallennettuihin tietoihin.

Kumoa
Napsauta kumotaksesi muutokset.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Työkalupalkin yleiset kuvakkeet

Ohje (F1)
Napsauta avataksesi aihekohtaisen Ohjeen.

Päivitä
Napsauta päivittääksesi laitteen määritystiedot ja AccuScreen-laiteohjelmiston tarvittaessa. Lue kohta
Potilaan tutkimustietojen tulostus ► 25.

4.5

Tietojen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen
AccuLink-ohjelmassa voit lisätä, muokata ja poistaa monenlaisia tietoja. Jokaisen AccuLink-ohjelman ikkunan yläreunassa on
työkalupalkki, joka sisältää kuvakkeet näille toiminnoille.

4.5.1

Tietojen lisääminen
1. Valitse ikkuna, johon haluat lisätä tietoja.
2. Napsauta Lisää-kuvaketta työkalupalkista. Lisää-kuvakkeet sisältävät tämän symbolin.
Napsauttamalla Lisää potilas -kuvaketta pääset uuden tietueen lisäämisikkunaan.
Jos napsautat Lisää-kuvaketta muun tyyppisten tietojen lisäämistä varten, näytölle tulee luettelo
rekisteröidyistä kohteista. Tähän luetteloon lisätään tyhjä rivi ja muokattavat kentät näytetään näytön
oikealla puolella.
Pakolliset kentät ovat väriltään vaaleankeltaisia, ja ne on merkitty tällä symbolilla.
Pakollisia kenttiä voi muokata. Lue kohta Tietokentän asetusten määrittäminen ► 52.
3. Syötä tietoja asianmukaisiin kenttiin.
4. Jos lisäät potilastietueen, napsauta Riskit- ja Kommentit-välilehtiä Potilaseditori-ikkunan oikeassa
reunassa määrittääksesi riskitekijöitä tai lisätäksesi potilastietueeseen liittyviä kommentteja. Lue
Riskitekijöiden liittäminen potilaaseen ► 21 ja Kommentit ► 23.
5. Tallenna uudet tiedot valitsemalla Tallenna.
Tiedot näkyvät nyt kyseisen ikkunan tietoluettelossa.

4.5.2

Tietojen muokkaaminen
1. Valitse ikkuna, jonka tietoja haluat muokata.
2. Napsauta riviä, jolla olevan kohteen tietoja haluat muokata.
Jos luettelossa on enemmän merkintöjä kuin pystyt tarkastelemaan yhdessä ikkunassa, suorita haku. Lue
kohta Potilastietueen löytäminen ► 25.
3. Napsauta Muokkaa-kuvaketta työkalupalkista. Muokkaa-kuvakkeet sisältävät tämän symbolin.

4. Muokkaa tai lisää tietoja.

12
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5. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna.

4.5.3

Tietojen poistaminen
1. Valitse ikkuna, josta haluat poistaa tietoja.
2. Napsauta riviä, jolla näkyy kohde, jonka haluat poistaa.
Jos luettelossa on enemmän merkintöjä kuin pystyt tarkastelemaan yhdessä ikkunassa, suorita haku.
Lue kohta Potilastietueen löytäminen ► 25.
3. Napsauta työkalupalkin Poista-kuvaketta. Poista-kuvakkeet sisältävät tämän symbolin.
Sinua pyydetään vahvistamaan kyseisten tietojen poistaminen.

4.6

Tietojen päivittäminen AccuScreenissä
Päivitä-funktio on käytettävissä useimpien välilehtien päänäytöllä, mutta se on käytössä vain, jos nykyisellä käyttäjällä on
oikeudet lisätä ja muokata tietoja välilehdellä. (Käyttäjän oikeudet riippuvat käyttäjälle määritetystä profiilista. Lue kohta
Profiilien hallinta ► 32.)

Huomautus • Kun lähetät tietoja AccuScreen-laitteelle tai vastaanotat niitä siltä, laitteen määritystiedot ja
AccuScreen-laiteohjelmisto päivittyvät tarvittaessa.

1. Valitse asianmukaisesta ikkunasta kohta Päivitä.
Näytölle tulee teksti Määritysten synkronointiavustaja.
2. Napsauta päivitettävää laitetta.
3. Valitse Seuraava.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Potilaiden ja tutkimusten hallinta
Kun käynnistät AccuLink-ohjelman, näytöllä näkyy Potilaat ja tutkimukset -ikkuna sekä valikko, jossa näkyvät kohdassa
AccuLink tai AccuScreen viimeksi luodut potilastietueet.
Kun potilaat on seulottu, heidän tutkimustuloksensa voidaan lähettää AccuLinkiin. Myös AccuScreen-ohjelmassa luodut
uudet potilastietueet lähetetään AccuLink-ohjelmaan.

Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa voit tehdä seuraavia:

5.1

•

Valita ikkunoita potilastietojen ja potilaiden tutkimustietojen lisäämistä, muokkaamista, poistamista ja tulostamista
varten.

•

Luo potilastietueita AccuLink-ohjelmassa ja lataa ne AccuScreen-ohjelmaan, niin että ne saa helposti käyttöön
seulontaa varten.

Potilaat ja tutkimukset -pääikkuna
A. Potilashallinnan työkalupalkki ►
15
B. Potilastiedot-valikko ► 16
C. Tutkimustulokset-valikko ► 16
D. Nimenomaiset tutkimustulokset
► 16

Nämä ovat Potilaat ja tutkimukset -ikkunan päätoiminnot:
• Potilastietojen lähettäminen AccuLink-ohjelmasta AccuScreen-ohjelmaan ja niiden vastaanottaminen AccuLinkohjelmaan AccuScreen-ohjelmasta.
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•

Hakutoiminnon käyttäminen valittujen yksittäisten potilaiden tarkasteluun.

•

Tutkimusten poistaminen potilaan tutkimusluettelosta.

•

Tutkimusten uudelleenkohdentaminen potilaalta toiselle. Tästä on hyötyä tilanteissa, joissa tutkimus on tehty siten,
että AccuScreen-ohjelmassa oli valittuna väärä potilastietue.
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Potilashallinnan työkalupalkki
Potilaat
•

Lisää
Lue Tietojen lisääminen ► 12 ja Potilastietueen lisääminen ► 18.

•

Yksityiskohdat
Napsauta potilastietuetta ja muokkaa potilaan tietoja valitsemalla Muokkaa. Lue Tietojen
muokkaaminen ► 12 ja Potilaseditori-ikkuna ► 18.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

•

Tulosta
Lue kohta Potilaan tutkimustietojen tulostus ► 25.

Etsi
•

Etsi
Potilashaku, katso Potilastietueen löytäminen ► 25.

Tietojen vaihto
Tämän toiminnon avulla voit siirtää tietoja AccuLinkn ja potilaiden seurantajärjestelmän välillä.
Lue lisätietoja kohdasta Tiedonsiirto AccuLink-ohjelman ja potilaiden seurantajärjestelmän välillä ► 26.
•

Vie
Voit viedä AccuLinkin tietoja, jos olet asentanut tietojenvaihtotoiminnon HiTrackille,
Oz7:lle, eSP:lle, pathTrackille tai XML:lle. Lue kohta Tietojen vieminen AccuLinkistä ► 26.

•

Tuo
Voit tuoda tietoja, jos olet asentanut tietojenvaihtotoiminnon HiTrackille, eSP:lle tai
XML:lle. Lue kohta Tietojen tuonti AccuLinkiin ► 27.

AccuScreen
•

Lähetä
Napsauta lähettääksesi potilastietoja AccuLinkistä AccuScreeniin. Lue kohta Tietojen
lähettäminen AccuScreeniin ► 28.

•

Vastaanota
Napsauta vastaanottaaksesi tietoja AccuLinkistä AccuScreeniltä. Lue kohta Tietojen
vastaanottaminen AccuScreenistä ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuScreen
•

Päivitä
Napsauta synkronoidaksesi tiedot AccuLinkin ja AccuScreenin välillä. Lue kohta Tietojen
päivittäminen AccuScreenissä ► 13.

Potilastiedot-valikko
Näitä kenttiä ei voi muokata. Valitse potilas ja napsauta kohtaa Muokkaa tai Poista.

Potilastiedot-valikossa näkyvät:
•

Potilaan tunnistenumero

•

Sairaalan tunnus

•

Nimi

•

Syntymäaika

•

Ilmoitus, että valittuun potilastietueeseen on kohdennettu kommentteja (valitse Potilastiedot > Kommentit -välilehti
tarkastellaksesi kohdennettuja kommentteja)

•

Ilmoitus, että valittuun potilastietueeseen on kohdennettu riskejä (valitse Potilastiedot > Riskit -välilehti
tarkastellaksesi kohdennettuja riskejä)

•

Seulonnan tulokset

Tutkimustulokset-valikko
Tutkimustulokset-valikossa näkyvät potilaan tutkimustulokset. Tässä voit tarkastella yksittäisiä tutkimustuloksia sekä
tarvittaessa poistaa tutkimuksia ja kohdentaa niitä uudelleen. Tutkimustulokset-valikossa näkyvät seuraavat tiedot:
•

Testin tyyppi

•

Korva, jolle tutkimus on tehty, ja tutkimuksen tulos

•

Milloin tutkimus tehtiin

•

Tutkimuksessa käytetyt tutkimusprotokollat (jotka on määritetty kohdissa ABR:n konfigurointi ► 43 ja DPOAE:n
määritys ► 45)

•

Tutkimuksen kesto

•

Tutkimuksen suorittaja
Tutkimustuloksen symbolit
•

Hyväksytty/Selkeä vaste

•

Hylätty/Ei selkeää vastetta

•

Tutkimus epätäydellinen

Nimenomaiset tutkimustulokset
Kun napsautat tutkimusta potilaan tutkimusluettelossa, näytölle tulevassa ikkunassa näkyvät nimenomaiset tiedot potilaan
tutkimusluettelosta valitusta testistä.
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Napsauttamalla välilehtiä tämän ikkunan yläosassa pääset tarkastelemaan seuraavia tietoja:
•

Tutkimusta koskevat kommentit
Nimenomaiset tutkimusta koskevat kommentit, jotka on lisätty AccuScreenissä. Voit lisätä tutkimukseen liittyviä
kommentteja tässä ikkunassa:
–

•

Kirjoita kommenttisi tyhjään kenttään ja valitse Lisää kommentti.

Laitetiedot
Tietoja AccuScreen-laitteesta, jota käytettiin tutkimuksen suorittamiseen.

Huomautus • Katso tutkimustulosten kuva AccuScreenin käyttöohjeesta.

5.1.1

Tutkimuksen poistaminen
Tutkimuksen poistaminen:
1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -pääikkunasta potilas, jonka tutkimuksen haluat poistaa.
2. Klikkaa Tutkimustulokset-luettelossa tutkimusta, jonka haluat poistaa.
3. Paina PC-näppäimistön Delete-näppäintä. (Älä paina Poista-painiketta AccuLink-ikkunassa. Tämä poistaa koko
potilastietueen.)

5.1.2

Tutkimuksen uudelleenmääritys toiselle potilaalle
Jos tutkimustulokset tallennettiin AccuScreeniin väärän potilaan ollessa valittuna, tiedot voidaan määrittää uudelleen
oikealle potilaalle AccuLinkissa.
Voit määrittää tutkimuksen uudelleen seuraavasti:
1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -pääikkunasta potilas, jonka tutkimuksen haluat liittää toiseen potilaaseen.
2. Napsauta Tutkimustulokset-luettelossa tutkimusta, jonka haluat liittää uudelleen.
3. Poista tutkimus potilaan Tutkimustulokset-luettelosta painamalla Ctrl+X.
4. Valitse potilas, jolle haluat määrittää tutkimuksen.
5. Liitä tutkimus uuden potilaan Tutkimustulokset-luetteloon painamalla Ctrl+V

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Potilastietueen lisääminen
1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa Lisää.
Näin pääset Potilaseditori-ikkunaan.

2. Syötä tarvittavat tiedot Kentät esitellään Potilaseditorin kentät ► 19 -ikkunassa.
Pakolliset kentät ovat väriltään vaaleankeltaisia, ja niiden edessä on punainen nuoli.
3. Napsauta tarvittaessa ikkunan oikean reunan Riskit-välilehteä määrittääksesi potilaaseen liittyviä
riskitekijöitä. Lue kohta Riskitekijöiden liittäminen potilaaseen ► 21.
4. Napsauta tarvittaessa ikkunan oikean reunan Kommentit-välilehteä lisätäksesi potilaaseen liittyviä
kommentteja. Lue kohta Kommentit ► 23.
5. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna.
Potilas on nyt mukana Potilastiedot-valikossa Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa.

5.2.1

Potilaseditori-ikkuna
Käytät Potilaseditori-ikkunaa Potilaat ja tutkimukset -ikkunasta joko luodessasi potilastietueen tai halutessasi
tarkastella ja/tai muokata potilaan tietoja.
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1. Pääset muokkaamaan ja/tai tarkastelemaan potilastietoja kaksoisnapsauttamalla riviä, jolla näkyy
potilastietue, jota haluat tarkastella, tai valitsemalla potilastietueen ja napsauttamalla sen jälkeen
Yksityiskohdat-kuvaketta.
Kentät esitellään Potilaseditorin kentät ► 19 -ikkunassa.

Voit tarkastella vuorotellen potilaan tietoja, riskitekijöitä ja potilaaseen liitettyjä kommentteja.
2. Napsauta seuraavia kohtia saadaksesi käyttöön lisätoimintoja:
–

Potilaseditori-ikkunan Riskit-välilehteä, jonka avulla voit määrittää potilaaseen liittyvät riskitekijät.
Lue kohta Riskitekijöiden liittäminen potilaaseen ► 21.

–

Potilaseditori-ikkunan Kommentit-välilehti, jossa voit syöttää potilastietueeseen liittyviä
kommentteja. Lue kohta Kommentit ► 23.

3. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna.

Potilaseditorin kentät
Potilastiedot

Potilastunnus

Potilaan tunnus. Lue Tietokentän asetusten määrittäminen ► 52, jossa selostetaan,
miten muoto tulee määrittää.

Sairaalan tunnus

Sairaalan nimi tai kirjainlyhenne

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Potilastiedot

Etunimi

Potilaan etunimi

Sukunimi

Potilaan sukunimi

Syntymäaika

Kirjoita suoraan tai valitse pudotusvalikkona toteutetusta kalenterista

Syntymäpaikka

Potilaan syntymäpaikka

Kansalaisuus

Valitse maat sisältävästä pudotusvalikosta.

Kotiutettu

Päivä, jolloin potilas on kotiutettu sairaalasta (soveltuvin osin).

Menehtynyt

Päivä, jolloin potilas on menehtynyt (soveltuvin osin).

Sikiöikä

Niiden viikkojen määrä, jotka sikiö on ollut kohdussa.

Sukupuoli

Valitse pudotusvalikosta.

Paino

Vauvan paino

Pituus

Vauvan pituus

Suostumustila

Valitse pudotusvalikosta. Tämä määrittää, onko sairaala saanut äidin tai huoltajan
suostumuksen seuraaviin toimenpiteisiin:
• Ei mitään (suostumusta ei ole annettu)

Vastasyntyneiden tehoosasto

•

Seulonta

•

Kattavat tutkimukset

Valitse pudotusvalikosta:
• Kyllä, lapsi on vastasyntyneiden teho-osastolla
•

Seulontatutkimussuostumus

Valitse pudotusvalikosta:
• Kyllä, suostumus on annettu
•

Seurantasuostumus

Ei, lapsi ei ole vastasyntyneiden teho-osastolla

Ei, suostumusta ei ole annettu

Valitse pudotusvalikosta:
• Ei seurantaa
•

Yksinkertainen seuranta

•

Täysi seuranta

Äidin/huoltajan tiedot
Napsauta asianmukaista välilehteä tarkastellaksesi, syöttääksesi tai muokataksesi äitiin tai huoltajaan liittyviä tietoja.
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Otsikko

Äidin/huoltajan titteli

SSN.

Äidin/huoltajan henkilötunnus

Äidin tunnus

Äidin henkilötunnus
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Äidin/huoltajan tiedot

Etunimi

Äidin/huoltajan etunimi

Sukunimi

Äidin/huoltajan sukunimi

Syntymäaika

Äidin syntymäaika.
Kirjoita suoraan tai valitse pudotusvalikkona toteutetusta kalenterista.

Kieli

Valitse kielet sisältävästä pudotusvalikosta.
Tällä valinnalla määritetään äidille/huoltajalle mahdollisesti lähetettävän vakiokirjeen kieli. Jos
paikallisia merkkejä ei tueta, ne korvataan kirjeessä tähdellä (*).

Katuosoite

Äidin/huoltajan katuosoite.

Postinumero

Äidin/huoltajan osoitteeseen sisältyvä postinumero

Kaupunki

Äidin/huoltajan osoitteeseen sisältyvä kaupunki (postitoimipaikka).

Maa

Äidin/huoltajan osoitteeseen sisältyvä maa. Valitse maat sisältävästä pudotusvalikosta.

Osavaltio

Äidin/huoltajan osoitteeseen mahdollisesti sisältyvä osavaltio. Valitse osavaltio
pudotusvalikosta.

Ilmajohtokuulokkeet

Äidin/huoltajan puhelinnumero.

Matkapuhelin

Äidin/huoltajan matkapuhelinnumero.

Faksi

Äidin/huoltajan faksinumero.

Lääketieteelliset tiedot

Lääkitys

Jos potilaalla on lääkitys, syötä sitä koskevat tiedot tähän.

Lastenlääkäri

Potilaasta vastaava lastenlääkäri. Valitse pudotusvalikosta. Kun arvo on syötetty tähän kenttään, se
on mukana pudotusvalikossa.
Jos poistat arvon pudotusvalikosta, se poistuu vain luettelosta, ei kyseisen potilaan tiedoista,
missä sitä käytettiin.

Audionomi

Potilaasta vastaava audionomi. Valitse pudotusvalikosta. Kun arvo on syötetty tähän kenttään, se
on mukana pudotusvalikossa.
Jos poistat arvon pudotusvalikosta, se poistuu vain luettelosta, ei kyseisen potilaan tiedoista,
missä sitä käytettiin.

5.3

Riskitekijöiden liittäminen potilaaseen
1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa potilas, johon haluat liittää yhden tai useamman riskitekijän, ja
napsauta sitten kohtaa Yksityiskohdat.
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2. Napsauta Riskit-välilehteä Potilaseditori-ikkunassa määrittääksesi valittuun potilaaseen liittyviä
riskitekijöitä.
Ikkunassa näkyy vasemmalla luettelo riskitekijöistä. Oikealla näytetään luettelosta valittuun riskitekijään
liittyvät tiedot.
Riskitekijöiden luetteloa voi muokata. Lue kohta Riskitekijät-valikon määrittäminen ► 49.

3. Napsauta haluamaasi riviä Riskitekijät-valikossa.
4. Valitse On riski -kentässä Potilaan kohdistus -ikkunassa pudotusvalikosta Kyllä.
Symboli Riskitekijät-valikossa vaihtuu näyttämään varoitussymbolia.
5. Kun olet kohdistanut yhden riskitekijän tai useampia, tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna.

Riskitekijöiden symbolit
Esille tulee riskitekijän symboli:
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•

Määritys-kentässä Riskitekijät-luettelossa

•

Riski-sarakkeessa Potilastiedot-ikkunassa

•

Riskit-välilehdellä Potilaseditori-ikkunassa
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Riskitekijöiden symbolit

Tuntematon
Ei tiedetä, koskeeko tämä riskitekijä valittua potilasta.
Kun tämä symboli näkyy Potilaat ja tutkimukset - tai Potilaseditori-ikkunassa, se tarkoittaa, että potilaalle ei
ole asetettu mitään riskiä arvoon Kyllä ja vähintään yhden riskin arvo on Tuntematon.

Ei
Tämä riskitekijä ei koske valittua potilasta
Kun tämä symboli näkyy Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa tai Potilaseditori-ikkunassa, se tarkoittaa, että
potilaalle on kaikki riskit asetettu arvoon Ei.

Kyllä
Tämä riskitekijä koskee valittua potilasta.
Kun tämä symboli näkyy Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa tai Potilaseditori-ikkunassa, se tarkoittaa, että
potilaalle on kaikki riskit asetettu arvoon Kyllä.

Arvon Ei asettaminen tuntemattomille riskitekijöille
Voit asettaa samanaikaisesti kaikkien tuntemattomien riskitekijöiden asetukseksi Ei.
1. Napsauta työkalupalkin kuvaketta Riskit - Aseta Tuntematon-arvoksi Ei.

2. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna.

3. Napsauta kohtaa Palaa takaisin palataksesi Potilaat ja tutkimukset -näytölle tai Yksityiskohdatvälilehteä palataksesi Potilaseditori-ikkunaan.

5.4

Kommentit
Voit valita kommentit ennalta määritetystä luettelosta tai luoda omia kommentteja, jotka koskevat vain tätä potilasta.
Esimääritettyjen kommenttien luetteloa voi muokata. Lue kohta Kommenttivalikon konfigurointi ► 50.

Kommentin yhdistäminen potilaaseen
1. Kaksoisnapsauta Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa potilasta, johon haluat yhdistää yhden tai useamman kommentin.
2. Napsauta Kommentit-välilehteä Potilaseditori-ikkunassa lisätäksesi valittua potilasta koskevia kommentteja. Ikkunassa
näkyy luettelo kommenteista.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Esimääritellyn kommentin lisääminen
•

Valitse ikkunan alaosassa näkyvässä Kommentti-kentässä kommentti pudotusvalikosta. Valitse Lisää kommentti.
Kommentti näkyy yllä olevan ikkunan Kommentit-luettelossa.

Uuden kommentin luominen
•

Kirjoita Kommentti-kenttään haluamasi kommentti.

•

Napsauta Lisää kommentti -painiketta.
Kommentti näkyy yllä olevan ikkunan Kommentit-luettelossa.

Huomautus • Kommentti tallentaa ainoastaan tämän potilaan tietoihin, ei yleiseen kommenttiluetteloon.

Määritetyn kommentin tallentaminen
1. Kun olet määrittänyt esimääritellyn kommentin tai luonut uuden, valitse Tallenna.
2. Napsauta Palaa takaisin palataksesi Potilaat ja tutkimukset -näytölle tai Yksityiskohdat-välilehteä
jatkaaksesi nykyisen potilaan tietojen muokkausta.
Jos potilaaseen on liitetty kommentti, esille tulee kommenttikuvake:
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•

Kommentti-sarakkeessa Potilaan tiedot-luettelossa

•

Kommentit-välilehdellä Potilaseditori-ikkunassa
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Kommenttiluettelo

5.5

Kommentti

Kommentin teksti.

Päivämäärä

Päivä, jolloin kommentti liitettiin potilaaseen.

Tutkija

Sen henkilön käyttäjänimi, joka liitti kommentin potilaaseen.

Potilastietueen löytäminen
1. Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa voit suorittaa haun löytääksesi yhden tai
useamman nimenomaisen potilastietueen.
Hakutoiminto on työkalupalkissa.
2. Voit rajata hakua merkitsemällä aikajakson. Valitse pudotusvalikosta. Haku löytää
kaikki tänä aikana luodut potilastietueet.
Vaihtoehtoisesti voit suodattaa potilasluettelon tutkimustilan mukaan (tutkimaton,
kesken tai valmis).
3. Voit syöttää tietyn hakukriteerin, kuten potilaan tunnuksen, sukunimen tai
etunimen, tai osan siitä valitaksesi yhden tai useamman potilaan, joka vastaa tätä
kriteeriä. Käytä hakua painamalla OK-painiketta.
4. Napsauta riviä, jolla näkyy potilastietue, jonka haluat valita.
Jos sinun pitää aloittaa uusi haku, napsauta Tyhjennä-painiketta tyhjentääksesi Etsikentän. Voit nyt syöttää uuden hakukriteerin.

5.6

Potilaan tutkimustietojen tulostus
Tulosta esimääritetyt tutkimusraportit
1. Napsauta Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa riviä, jolla näkyy potilas, jonka tutkimustulokset haluat
tulostaa.
Lue tarvittaessa kohta Potilastietueen löytäminen ► 25
2. Napsauta työkalupalkilla Tulosta. Näytölle tulee pudotusvalikko.
Jos napsautat valikon otsikkoa, voit valita, minkä tyyppisiä raportteja haluat valikossa näkyvän. Jos haluat
palata tarkastelemaan kaikkia tyyppejä, napsauta pudotusvalikon otsikkoa ja valitse Kaikki ryhmät.
3. Valitse haluamasi raporttityyppi pudotusvalikosta.
Näytölle tulee raportin tulostuksen esikatselu.
4. Esikatselu-ikkunassa voit valita erilaisia toimintoja tulostettavan raportin määrittämiseen.

Tulosta valitut tutkimukset
Viimeisellä Tulosta-valikon valinnalla, Tulosta valitut tutkimukset, voit valita tutkimukset, jotka haluat mukaan
tulosteeseen.
1. Napsauta Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa riviä, jolla näkyy potilas, jonka tutkimustulokset haluat tulostaa.
Lue tarvittaessa kohta Potilastietueen löytäminen ► 25
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2. Pidä Ctrl-painiketta painettuna. Napsauta Tutkimustulokset-luettelossa tutkimuksia, jotka haluat tulostaa, ja vapauta
sitten Ctrl-painike.
Valitut rivit merkitään vaaleansinisellä taustavärillä.
3. Napsauta työkalurivin Tulosta-painiketta ja valitse vaihtoehto Tulosta valitut tutkimukset joko Perusraportit-ryhmästä
tai Yksityiskohtaiset raportit -ryhmästä.
Näytölle tulee raportin tulostuksen esikatselu.

Logon lisääminen tulosteeseen
Voit lisätä logosi raportin asetteluun käyttämällä haluamaasi kuvatiedostoa (.bmp). Lue kohta Raportin määritykset ► 48.

5.7

Potilaan tutkimustietojen tallentaminen tiedostoon
1. Napsauta Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa riviä, jolla näkyy potilas, jonka tutkimustulokset haluat
tallentaa tiedostona.
Lue tarvittaessa kohta Potilastietueen löytäminen ► 25.
2. Valitse Tulosta. Näytölle tulee pudotusvalikko.

3. Valitse haluamasi raporttityyppi pudotusvalikosta. Näytölle tulee raportin tulostuksen esikatselu.
4. Valitse Esikatselu-ikkunasta Tiedosto > Vie asiakirja...
5. Valitse tiedostotyyppi ja tallenna tiedosto.

5.8

Tiedonsiirto AccuLink-ohjelman ja potilaiden seurantajärjestelmän välillä
Huomautus • Tiedonsiirto on mahdollista, jos tietojenvaihtojärjestelmä on valittu AccuLink-ohjelman asennuksen
aikana.

Jos AccuLink on määritetty tietojen vaihtoon, voit viedä tietoja esimerkiksi potilaiden seurantajärjestelmään. Jotkin
tietojenvaihtotyypit mahdollistavat myös tietojen tuomisen.

Huomautus • Tietokoneen on oltava yhteydessä verkkoon, jotta sillä voi käyttää joko eSP:tä tai pathTrackia.

Tietojenvaihdon asennus
Ennen kuin voit vaihtaa tietoja AccuLink-ohjelman ja toisen sovelluksen välillä, AccuLink on määritettävä tätä tekemään
niin. Lue kohta Tietojen vaihdon asetusten määritys ► 53.

5.8.1

Tietojen vieminen AccuLinkistä
Potilastiedot ja tutkimustulokset viedään. eSP:ssä ja pathTrackissa tiedot viedään potilaiden seurantajärjestelmän
verkkopalveluun. HiTrackissa, Oz7:ssä ja XML:ssä tiedot viedään tiedostoon.
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1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa Vie ja napsauta sitten tiedonvaihtojärjestelmän nimeä.
2. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

5.8.2

Tietojen tuonti AccuLinkiin
Voit tuoda tietoja AccuLinkiin HiTrackista, eSP:stä tai XML-tiedostosta
Potilaiden
seurantajärjestelmä

Tuontityyppi

Tuotujen tietojen tyyppi

HiTrack

Tiedosto

Poimi luettelotiedot, mukaan lukien potilaan väestötiedot.

eSP

Verkkopalvelu

Järjestelmämääritysten tiedot:
Toimipaikat, klinikat, sijainnit
Käyttäjät
Riskitekijä

XML

Tiedosto

Potilastiedot
Riskit, valmiit kommentit
Toimipaikat, klinikat
Tuontitiedoston potilaisiin liitetyt käyttäjät

1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa Tuo ja napsauta sitten tiedonvaihtojärjestelmän nimeä.
2. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

5.9

Tiedonsiirto AccuLinkin ja AccuScreenin välillä
AccuLinkissä voit työskennellä suuren tietomäärän parissa, jonka voit sitten lähettää yhdelle tai useammalle AccuScreenlaitteelle. Voit tehdä jotain seuraavista:
• Luoda potilastietueita ladattaviksi laitteelle.
•

Luoda ja/tai määrittää AccuScreen-käyttäjiä ja heidän salasanojaan.

•

Luo ja/tai määritä sijainnit, klinikat ja toimipaikat, joissa AccuScreen-laitteita käytetään.

Huomautus • Kun lähetät tietoja AccuScreen-laitteelle tai vastaanotat niitä siltä, laitteen määritystiedot ja
AccuScreen-laiteohjelmisto päivittyvät tarvittaessa.

Tärkeää • Kun siirrät tietoa laitteiden AccuLink ja AccuScreen välillä, älä poista laitetta latausasemasta, ennen kuin
tiedon siirto on valmis. Laitteen poistaminen tiedonsiirron aikana voi vahingoittaa tietoa.

Tiedonsiirtoon valmistautuminen
1. Aseta AccuScreen-laite latausasemaan ja varmista, että se on käynnissä.
2. Varmista, että AccuScreen-latausasema on kytketty PC:hen AccuLink-ohjelmisto asennettuna (USB-merkkivalo
latausaseman edessä palaa).
3. Käynnistä AccuLink.
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5.9.1

Tietojen lähettäminen AccuScreeniin
1. Valitse potilastiedot, jotka haluat lähettää AccuScreeniin. Se tapahtuu painamalla Ctrl-näppäintä ja
napsauttamalla potilasrivejä, jotka haluat lähettää.
2. Valitse Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa Lähetä.
Näytölle tulee Tiedonlähetys-avustaja.
3. Valitse laite, jolle haluat lähettää tiedot.
4. Valitse Seuraava.

5.9.2

Tietojen vastaanottaminen AccuScreenistä
1. Valitse Potilaat ja tutkimukset -ikkunassa Vastaanota.
Näytölle tulee Tietojen vastaanoton avustaja.
2. Valitse laite, jolta haluat vastaanottaa tietoja.
3. Valitse Seuraava.
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6

AccuLink- ja AccuScreen-ohjelmien konfigurointi
AccuLink-ohjelmassa voit konfiguroida runsaasti eri toimintoja sekä AccuLinkille että AccuScreenille:
• Käyttäjän hallinta ► 29
•

Toimipaikan, klinikan ja sijainnin hallinta ► 34

•

Laitehallinta ► 39

•

ABR:n konfigurointi ► 43

•

DPOAE:n määritys ► 45

•

Järjestelmämääritykset ► 47

•

Asetukseni ► 56

Huomautus • Kun muutat määrityksiä tai syötät muita tietoja kuin potilastietueita tai tutkimuksia AccuLinkissä,
sinun pitää käyttää Päivitä-toimintoa tietojen tai määritysten muutosten lähettämiseksi AccuScreeniin. Lue kohta
Tietojen päivittäminen AccuScreenissä ► 13.

6.1

Käyttäjän hallinta
Voit asettaa käyttäjän AccuLink-ikkunassa ja liittää sitten käyttäjän AccuScreen-laitteeseen.
Kun napsautat Käyttäjät ja profiilit -välilehteä, näytölle tulee Käyttäjän hallinta -ikkuna, joka sisältää luettelon
rekisteröidyistä käyttäjistä ja heidän käyttäjäprofiilinsa tiedoista.

Huomautus • Kun muutat määrityksiä tai syötät muita tietoja kuin potilastietueita tai tutkimuksia AccuLinkissä,
sinun pitää käyttää Päivitä-toimintoa tietojen tai määritysten muutosten lähettämiseksi AccuScreeniin. Lue kohta
Tietojen päivittäminen AccuScreenissä ► 13.

A. Käyttäjän hallinnan
työkalupalkki ► 30
B. Käyttäjälista
C. Käyttäjätiedot ► 30
D. Yksityiset käyttäjäasetukset ►
31
E. Järjestelmän tiedot ► 31

Tässä ikkunassa voit lisätä, muokata ja poistaa käyttäjätietoja.
Luettelo käyttäjistä näkyy vasemmalla ja valitun käyttäjän tietoja voidaan muokata oikealla.

Otometrics - MADSEN AccuLink

29

6 AccuLink- ja AccuScreen-ohjelmien konfigurointi

Tässä voit myös valita ikkunan profiilien määritystä varten.

Käyttäjän hallinnan työkalupalkki
Käyttäjät
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

•

Avaa
Lue kohta Lukitun AccuLink-käyttäjän lukituksen avaaminen ► 32.

•

Profiilit
Lue kohta Profiilien hallinta ► 32.

6.1.1

Käyttäjän lisääminen
1. Lisää uusi käyttäjä valitsemalla Käyttäjän hallinta -ikkunasta Lisää. (Katso Tietojen lisääminen ► 12)
Täytä kentät, kuten seuraavassa kuvataan.

Käyttäjän hallinnan kentät
Käyttäjätiedot

Käyttäjätiedot-ikkunassa näkyvät käyttäjän tärkeimmät tiedot:

30

Kirjautumisnimi

Nimi, jolla käyttäjä on rekisteröitynyt järjestelmään

Etunimi

Käyttäjän etunimi

Sukunimi

Käyttäjän sukunimi.

Profiili

Käyttäjän järjestelmäprofiili, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeudet AccuScreen- ja AccuLinkohjelmiin. Profiili on luotava etukäteen. Lue kohta Profiilien hallinta ► 32.
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Yksityiset käyttäjäasetukset

Yksityiset käyttäjäasetukset -ikkunassa näkyvät käyttäjän yksityiset järjestelmätiedot järjestelmän pääkäyttäjän
määritysten mukaisina:

Salasana

Järjestelmän pääkäyttäjän/käyttäjän määrittämä salasana AccuScreen- ja AccuLink-laitteen käyttöä
varten.
Käyttäjä voi vaihtaa salasanan kirjauduttuaan sisään järjestelmän pääkäyttäjän määrittämällä salasanalla.
Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjä pystyy määrittämään uuden
salasanan Salasana- ja Vahvistus-kentissä.

Tärkeää • Suosittelemme, että järjestelmän pääkäyttäjä määrittää salasanan, joka alkaa isolla
kirjaimella tai numerolla, koska silloin kun käyttäjä kirjoittaa salasanan AccuScreeniin,
AccuScreenin salasanakenttä syöttää automaattisesti ison kirjaimen..

Lue kohta Käyttäjien salasanat ► 32.

Vahvistus

Käyttäjää asetettaessa järjestelmän pääkäyttäjän pitää antaa salasana uudelleen.

Kieli

Tämä kenttä määrittää yksittäisen käyttäjän kieliasetuksen AccuLink-ohjelmassa. Valitse näytölle
tulevasta kieliluettelosta napsauttamalla pudotusvalikon nuolta.
Käyttäjä voi muuttaa kieliasetusta Asetukseni-ikkunassa.

Järjestelmän tiedot

Järjestelmän tiedot -ikkuna näyttää käyttäjän tilan järjestelmässä:
Tila

Määrittää, onko käyttäjän profiili järjestelmässä käytössä vai poissa käytöstä.

Lukittu

Käyttäjän kirjautumisen tila, eli onko hänen kirjautumisensa AccuLink-ohjelmaan estetty, koska
virheellinen salasana on syötetty kolme kertaa peräkkäin.

Huomautus • Jos Admin-käyttäjätili on lukittu, sen saa avattua ainoastaan palautuskonsolin
avulla. Pyydä tuotteen toimittajalta ohjeita tilin avaamiseen.

Käyttäjätili on lukittuna ajan, joka on määritetty Käyttäjän ja profiilin määritys -ikkunan
AccuLinkin lukitusaika -kentässä. Tämän jälkeen tili avautuu automaattisesti.
Lue myös kohta Lukitun AccuScreen-käyttäjän lukituksen avaaminen ► 32.

2. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Käyttäjä on nyt mukana Käyttäjät-valikossa.
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6.1.2

Käyttäjien salasanat
Tärkeää • Suosittelemme, että järjestelmän pääkäyttäjä määrittää salasanan, joka alkaa isolla kirjaimella tai
numerolla, koska silloin kun käyttäjä kirjoittaa salasanan AccuScreeniin, AccuScreenin salasanakenttä syöttää
automaattisesti ison kirjaimen.
Tämä koskee myös tilanteita, joissa käyttäjä syöttää myöhemmin personalisoidun salasanan.

1. Jos olet järjestelmän pääkäyttäjä, valitse Käyttäjän hallinta -ikkuna ja syötä käyttäjän salasana ohjelmien AccuScreen ja
AccuLink käyttöä varten kenttään Salasana.
2. Syötä käyttäjän salasana uudelleen kenttään Vahvistus.
3. Ilmoita käyttäjälle uusi salasana.
4. Käyttäjän tulee sen jälkeen napsauttaa Asetukseni-välilehteä ja syöttää itse valitsemansa salasana.

6.1.3

Lukitun AccuScreen-käyttäjän lukituksen avaaminen
Jos käyttäjää estetään kirjautumasta sisään AccuScreen-laitteeseen, kun tämä on syöttänyt väärän salasanan kolmesti,
laitteen käyttäjätilin lukitus vapautetaan seuraavalla kerralla, kun laite kytketään AccuLink-ohjelmaan, joko laitemääritysten
päivittämiseksi tai tietojen lähettämiseksi tai vastaanottamiseksi.
Toimenpiteen voi suorittaa vain käyttäjä, jolla on oikeus päivittää laitteita ja jolla on Nollaa käyttäjät -oikeudet. (Tämä
määritetään kohdassa Tarvikkeet ja luvat ► 34).
Käyttäjän lukituksen avaaminen:
1. Aseta AccuScreen-laite latausasemaan ja varista, että latausasema on kytketty tietokoneeseen.
2. Kytke AccuScreen-laitteeseen virta.
3. Käynnistä AccuLink-ohjelma.
4. Napsauta Päivitä-kuvaketta ja noudata ohjeita kohdassa Tietojen päivittäminen AccuScreenissä ► 13.
Tämä nollaa lukitustilan AccuScreen-laitteessa.

6.1.4

Lukitun AccuLink-käyttäjän lukituksen avaaminen
Jos käyttäjää estetään kirjautumasta sisään AccuLink-laitteeseen, kun tämä on syöttänyt väärän salasanan kolmesti,
käyttäjätili lukitaan ajaksi, joka on syötetty Käyttäjähallinnan määritykset -ikkunassa Lukitusaika-kenttään.
Vaihtoehtoisesti, käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, voi vapauttaa käyttäjätilin lukituksen.
Käyttäjän lukituksen avaaminen:
1. Navigoi kohtaan Käyttäjät ja profiilit ja valitse käyttäjä, jonka lukituksen haluat avata.
2. Napsauta työkalupalkin Avaa-kuvaketta.
Käyttäjä voi nyt kirjautua sisään.

6.1.5

Profiilien hallinta
1. Valitse Käyttäjän hallinta -ikkunasta Profiilit siirtyäksesi Profiilien hallinta -ikkunaan.

Kun käynnistät AccuLinkin ensimmäisen kerran, huomaat, että oletusasetuksena on kaksi vakioprofiilia. Voit muuttaa näiden
profiilien oikeuksia tai lisätä uusia profiileja tarpeen mukaan.
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Tässä ikkunassa voit muuttaa AccuLinkin ja AccuScreenin käyttäjäprofiilien käyttöoikeuksia ja lisätä, muokata ja poistaa
käyttäjäprofiileja.

Tärkeää • Jos olet järjestelmän pääkäyttäjä, varo poistamasta järjestelmän pääkäyttäjän oikeuksia, jotka ovat
keskeisiä järjestelmän pääkäyttäjän roolin kannalta, koska tämä voisi estää sinua käyttämästä järjestelmän
pääkäyttäjän toimintoja.
Jos olet poistanut järjestelmän pääkäyttäjän oikeutesi, ota yhteyttä tuotteen toimittajaan ja pyydä neuvoja
oikeuksiesi palauttamiseen.

A. Profiilien hallinnan
työkalupalkki ► 33
B. Profiililuettelo ► 33
C. Profiilitiedot ► 34
D. Tarvikkeet ja luvat ► 34

Profiilien hallinnan työkalupalkki
Profiilit
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

Profiililuettelo
Profiilit-luettelossa näkyvät seuraavat tiedot rekisteröidyistä käyttäjäprofiileista:
•

Käyttäjäprofiilin nimi

•

Profiilin yleinen kuvaus

Valitse näitä kenttiä muokataksesi kyseinen profiili ja muokkaa sen kenttiä.
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6.1.5.1

Käyttäjäprofiilin lisääminen
1. Valitse Käyttäjän hallinta -ikkunassa Määritykset - Profiilit. Näin pääset Profiilien hallinta -ikkunaan.

2. Lisää uusi käyttäjäprofiili valitsemalla Lisää.
Kentät esitellään Profiilien hallinnan kentät ► 34 -ikkunassa.
3. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Käyttäjä on nyt mukana Profiilit-valikossa.

Profiilien hallinnan kentät
Profiilitiedot

Profiilitiedot-ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot valitusta profiilista:
Nimi

Käyttäjäprofiilin nimi

Kuvaus

Profiilin yleinen kuvaus

Tarvikkeet ja luvat

Tarvikkeet ja luvat -ikkunassa näkyy luettelo vastuualueista, joita voidaan asettaa tietyille käyttäjäprofiileille. Kun lisäät
profiilin, näytölle avautuu seuraaviin pääkategorioihin jaettu luettelo:

Nimi

Myönnä

6.1.6

•

AccuScreen Hallinta

•

Laitehallinta

•

Potilaat ja tutkimukset

•

Toimipaikat ja klinikat

•

Järjestelmämääritykset

•

Käyttäjät ja profiilit

Myönnä tai kumoa valitun käyttäjäprofiilin käyttäjäoikeudet valitsemalla
asianmukaiset valintaruudut.

Käyttäjäprofiilin poistaminen
Voit poistaa kaikki käyttäjäprofiilit pääkäyttäjän profiilia lukuun ottamatta.

6.2

Toimipaikan, klinikan ja sijainnin hallinta
Kun napsautat Toimipaikat ja klinikat -välilehteä, näytölle tulee Toimipaikan hallinta -ikkuna ja valikko, jossa näkyvät
rekisteröidyt toimipaikat ja niiden tiedot.
AccuLink tukee seuraavaa rakennetta:
• Toimipaikat
•
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•

6.2.1

Toimipaikat

Toimipaikan hallinta
A. Toimipaikan hallinnan
työkalupalkki ► 35
B. Toimipaikkaluettelo ► 35
C. Toimipaikan tiedot ► 36

Tässä ikkunassa voit lisätä, muokata ja poistaa toimipaikkoja.
Tässä voit myös valita ikkunat klinikoiden ja sijaintien lisäämistä ja määritystä varten.

Toimipaikan hallinnan työkalupalkki
Toimipaikat
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

•

Määritä klinikoita
Lisää, muokkaa ja poista toimipaikkaan liittyviä klinikoita napsauttamalla. Lue kohta Klinikan hallinta ►
36.

•

Määritä sijainteja
Lisää, muokkaa ja poista toimipaikkaan liittyviä sijainteja napsauttamalla. Lue kohta Toimipaikan hallinta
► 38.

Toimipaikkaluettelo
Toimipaikat-valikossa näkyvät rekisteröidyt toimipaikat ja niiden
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•

Nimi

•

Kuvaus

•

Koodi

Muokkaa näiden kenttien sisältöä valitsemalla kyseinen kenttä ja napsauttamalla kohtaa Muokkaa.

Toimipaikan tiedot
Toimipaikan tiedot -ikkunassa näkyvät seuraavat tärkeimmät tiedot toimipaikasta:

6.2.2

•

Nimi

•

Kuvaus

•

Koodi

Toimipaikan lisääminen
1. Lisää uusi toimipaikka valitsemalla Toimipaikan hallinta -ikkunassa Lisää.
Kentät esitellään Toimipaikan hallinnan kentät ► 36 -ikkunassa.
2. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Toimipaikka on nyt mukana Toimipaikat-valikossa.

Toimipaikan hallinnan kentät
Toimipaikkaluettelo
Näitä kenttiä ei voi muokata. Muokkaa toimipaikkaa tai poista se napsauttamalla.

Nimi

Toimipaikan nimi

Kuvaus

Toimipaikan yleinen kuvaus

Koodi

Toimipaikan koodi

Toimipaikan tiedot

6.2.3

Nimi

Toimipaikan nimi

Kuvaus

Toimipaikan yleinen kuvaus

Koodi

Toimipaikan koodi

Klinikan hallinta
Toimipaikat ja klinikat -ikkunassa voit valita Klinikat tarkastellaksesi valikkoa, jossa näkyvät rekisteröidyt klinikat ja niiden
tiedot.
1. Valitse Toimipaikan hallinta -ikkunassa Määritä klinikat siirtyäksesi Klinikan hallinta -ikkunaan.
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A. Klinikan hallinnan työkalupalkki
► 37
B. Klinikkaluettelo ► 37
C. Klinikan tiedot ► 37

Klinikan hallinnan työkalupalkki
Laitos
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

Klinikkaluettelo
Klinikat-luettelossa näkyvät seuraavat tiedot rekisteröidyistä klinikoista:
•

Nimi

•

Kuvaus

•

Koodi

Muokkaa näiden kenttien sisältöä valitsemalla kyseinen kenttä ja napsauttamalla kohtaa Muokkaa.

Klinikan tiedot
Klinikan tiedot -ikkunassa näkyvät seuraavat tiedot valitusta profiilista:
•

Nimi

•

Kuvaus

•

Koodi esim. sen sijainnin tunnistamiseen, johon klinikka on asetettu

•

Toimipaikka

•

Toimipaikkatyypit

Otometrics - MADSEN AccuLink

37

6 AccuLink- ja AccuScreen-ohjelmien konfigurointi

6.2.3.1

Klinikan lisääminen
Jos määrityksiisi sisältyvät Toimipaikkatyypit, sinun on luotava ne, ennen kuin voit valita niitä klinikoiksesi. Lue kohta
Toimipaikan lisääminen ► 39.
1. Valitse Toimipaikan hallinta ikkunasta Määritykset - Klinikat. Näin pääset Toimipaikan hallinta ikkunaan.
2. Lisää uusi klinikka valitsemalla Lisää.
Kentät esitellään Klinikan hallinnan kentät ► 38 -ikkunassa.
3. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Klinikka on nyt mukana Klinikat-valikossa.

Klinikan hallinnan kentät
Toimipaikkaluettelo

Nimi

Klinikan nimi

Kuvaus

Klinikan yleinen kuvaus

Koodi

Klinikan koodi

Klinikan tiedot

6.2.4

Nimi

Klinikan nimi

Kuvaus

Klinikan yleinen kuvaus

Koodi

Klinikan koodi esim. sen toimipaikan tunnistamiseen, johon klinikka on yhdistetty

Toimipaikka

Toimipaikka, johon klinikka on yhdistetty

Toimipaikkatyypit

Pudotusvalikko tyypeistä. Nämä tyypit on määritettävä etukäteen Toimipaikan hallinta ikkunassa.

Toimipaikan hallinta
Toimipaikat ja klinikat -ikkunassa voit valita Sijainnit saadaksesi näytölle valikon, jossa näkyvät rekisteröidyt sijainnit ja
niiden tiedot.
1. Valitse Toimipaikan hallinta -ikkunassa Määritä sijainnit, niin pääset Sijainnin hallinta -ikkunaan.
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A. Sijainnin hallinnan
työkalupalkki
B. Toimipaikkaluettelo
C. Toimipaikan tiedot

Sijaintiluettelo näkyy näytön vasemmalla puolella ja valitun sijainnin tietoja voidaan muokata oikealla puolella.

6.2.4.1

Toimipaikan lisääminen
1. Valitse Sijainnin hallinta -ikkunassa Määritykset - Sijainnit. Näin pääset Toimipaikan hallinta ikkunaan.
2. Lisää uusi toimipaikka valitsemalla Lisää. (Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.)
Täytä kentät, kuten seuraavassa kuvataan.
Toimipaikan tiedot

Nimi

Toimipaikan nimi

Kuvaus

Toimipaikan yleinen kuvaus

Koodi

Toimipaikan koodi esim. sen klinikan tunnistamiseen, johon toimipaikka on liitetty

3. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Nyt sijainti näkyy Toimipaikat-valikossa.

6.3

Laitehallinta
Kun napsautat Laitehallinta-välilehteä, näytölle tulee Laitehallinta-ikkuna, joka sisältää valikon, jossa näkyvät rekisteröidyt
laitteet, niiden sarjanumerot, milloin ne on viimeksi yhdistetty AccuLinkiin, sekä niiden yksilölliset tiedot.
Tässä ikkunassa voit lisätä, muokata ja poistaa laitteita.
Tästä voit myös valita ikkunat tutkimustoimintojen määrittämiseen ja käynnistää ohjatun toiminnon uusien
laiteohjelmistojen lataamiseen laitteisiin.
Kun olet asettanut tai muuttanut yhden tai useamman laitteen määritykset, kyseiset laitteet on päivitettävä. Lue kohta
Tietojen päivittäminen AccuScreenissä ► 13.
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6.3.1

Laitehallinta
A. Laitehallinnan työkalupalkki ►
40
B. Laiteluettelo ► 41
C. Yksittäiset asetukset ► 41
D. Yleiset määritykset ► 41
E. Järjestelmän tiedot ► 41

Laitehallinnan työkalupalkki
Laite
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

Määritykset
•

ABR
Lue kohta ABR:n konfigurointi ► 43

•

DPOAE
Lue kohta DPOAE:n määritys ► 45

•

Laiteohjelmisto
Lue kohta Laiteohjelmiston määrittäminen ► 47
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Laiteluettelo
Laitteet-luettelossa näkyvät seuraavat tiedot laitteesta:
•

Nimi

•

Sarjanumero

•

Viimeksi nähty, viimeisimmän AccuLink-yhteyden päivämäärä

Yksittäiset asetukset
Yksittäiset asetukset -ikkunassa näkyvät seuraavat tärkeimmät tiedot laitteesta:
•

Nimi

•

Sarjanumero

•

Koodi

•

Toimipaikka

•

Kieliasetus

Yleiset määritykset
Yleiset asetukset -ikkunassa näkyvät seuraavat laitteen asetukset:
•

Näytön aikakatkaisu

•

Virran aikakatkaisu

•

Kalibrointi/tauko

•

Tutkimustulosten termit

•

Tietojen poistaminen

•

Aloita ABR automaattisesti

•

TEOAE-mittapään sovitusavustaja

Järjestelmän tiedot
Järjestelmän tiedot -ikkunassa näkyvät seuraavat laitteen tiedot:

6.3.2

•

Viimeksi nähnyt AccuLink

•

Laiteohjelmisto päivitetty viimeksi

•

Laitteistoversio

•

Laiteohjelmistoversio

Laitteen lisääminen
1. Valitse Laitehallinta-ikkunasta Lisää uuden laitteen lisäämiseksi.

2. Syötä määritysasetukset, joita on sovellettava uuteen laitteeseen. Määritykset-välilehti on
oletusarvoisesti käytössä. Kentät esitellään Konfigurointi-välilehti ► 42 -ikkunassa.
3. Napsauta Käyttäjän määritys -välilehteä, ja valitse käyttäjät, joiden on pystyttävä käyttämään uutta
laitetta. Kentät esitellään Käyttäjän määritys -välilehti ► 43 -ikkunassa.
4. Napsauta Klinikat-välilehteä, ja valitse klinikat, jotka pitää kopioida uuteen laitteeseen. Kentät
esitellään Klinikat-välilehti ► 43 -ikkunassa.
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5. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Laite on nyt mukana Laitteet-valikossa.

6.3.2.1

Konfigurointi-välilehti
Laitehallintakentät
Yksittäinen asetus

Nimi

Laitteen nimi

Sarjanumero

Laitteen sarjanumero

Koodi

Laitekoodi

Toimipaikka

Sijainti, johon laite on kytketty

Kieli

Laitteen kieliasetus

Yleiset määritykset

Näytön
aikakatkaisu

Virransäästöasetus määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö sammuu automaattisesti, jos sitä ei
ole käytetty.

Virran
aikakatkaisu

Virransäästöasetus määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei
ole käytetty.

Kalibrointi/tauko

Tämä asetus määrittää impedanssitarkastuksen enimmäisajan tai ABR-tutkimuksen käyttäjän
valitseman tauon. Jos hyväksyttävää impedanssitasoa ei saavuteta ennen määritetyn ajan
päättymistä tai jos käyttäjä keskeyttää ABR-tutkimuksen pidemmäksi kuin määritetyksi ajaksi,
tutkimus päättyy ja sen tulokseksi tulee Epätäydellinen.

Tutkimustulosten
termit

Määrittää, mitä termejä käytetään tutkimustuloksissa. Voit valita termeistä Hyväksytty/hylätty tai
SV/ESV (Selkeä vaste/Ei selkeää vastetta).

Tietojen
poistaminen

Määrittää, poistetaanko tiedot laitteelta:
Manuaalisesti
Onnistuneen latauksen jälkeen
Poistetaan vanhat potilaat automaattisesti, kun muisti on täynnä (ennen poistamista näytetään
varoitus)

42

Aloita ABR
automaattisesti

Määrittää, aloitetaanko ABR-tutkimus automaattisesti impedanssitestin päätyttyä, jos
impedanssitaso on hyväksyttävä. Jos valittuna on Ei autom. aloitusta, käyttäjän on painettava
Aloita-painiketta impedanssitarkastuksen jälkeen, jotta tutkimus käynnistyy. Jos valittuna on
Autom. aloitus kun vihreä tai Autom. aloitus kun vihreä tai keltainen, tutkimus käynnistyy
automaattisesti, jos kyseinen impedanssitaso mitataan.

TEOAEmittapään
sovitusavustaja

Jos valintaruutu valitaan, mittapään sovitusmerkki näkyy TEOAE-tutkimusten aikana.
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Järjestelmän tiedot

6.3.2.2

Viimeksi nähty

Näyttää viimeisimmän AccuLink-yhteyden päivämäärän.

Viimeksi päivitetty

Näyttää, milloin valittu laite päivitettiin viimeksi.

Laiteversio

Näyttää valitun laitteen laiteversion.

Laiteohjelmiston versio

Näyttää valitun laitteen laiteohjelmiston version.

Käyttäjän määritys -välilehti
Käyttäjän määritys

6.3.2.3

Kirjautumisnimi

Näyttää luettelon AccuLinkissä luoduista käyttäjistä.

Kopioi
laitteeseen

Merkitse valintaruutu sen käyttäjän kohdalla, jolle haluat antaa luvan käyttää valittua
AccuScreeniä.

Klinikat-välilehti
Klinikat

6.3.3

Klinikka

Näyttää luettelon AccuLink-ohjelmassa luoduista klinikoista.

Kopioi
laitteeseen

Merkitse valintaruutu sen klinikan kohdalla, jonka haluat kopioida valittuun AccuScreenkohteeseen.

ABR:n konfigurointi
Laitehallinta-ikkunasta voit valita kohdan ABR-määritys luodaksesi ja valitaksesi ABR-protokollan AccuScreen-laitteeseen
oletusarvoisesti asennetun tilalle.
Tässä ikkunassa voit lisätä, muokata ja poistaa ABR-protokollia.
1. Valitse Laitehallinta-ikkunasta Määritä ABR siirtyäksesi ABR-määritykset-ikkunaan.
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A. ABR-määritysten työkalupalkki
► 44
B. ABR-protokollat -valikko ► 44
C. Yleiset tiedot ► 44
D. ABR-määritys ► 44

ABR-määritysten työkalupalkki
Esiasetus
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

ABR-protokollat -valikko
ABR-protokollat-valikossa näkyvät seuraavat tiedot käytettävissä olevista protokollista:
•

Nimi

•

Kuvaus

Yleiset tiedot
Yleiset tiedot -ikkunassa näkyvät seuraavat tärkeimmät tiedot protokollasta:
•

Nimi

•

Kuvaus

•

Kategoria, joka näyttää, mahdollistaako tutkimusprotokolla lisä- vai perusseulonnan.

ABR-määritys
ABR-määritys-ikkunassa näkyy seuraava asetus protokollalle:
•

44

ABR:n dB-taso.
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6.3.4

ABR-protokollan asetusten lisääminen
1. Valitse ABR-määritys-ikkunasta Lisää lisätäksesi uuden ABR-protokollan asennuksen.
Kentät esitellään ABR-määrityskentät ► 45 -ikkunassa.
2. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. ABR-protokolla näkyy nyt ABR-protokollat-valikossa.

ABR-määrityskentät
ABR-protokollat -valikko

Nimi

Protokolla-asetuksen nimi

Kuvaus

ABR-protokollan yleinen kuvaus

Yleiset tiedot

Nimi

Protokolla-asetuksen nimi

Kuvaus

Protokollan yleinen kuvaus

Kategoria

Valitse pudotusvalikosta vaihtoehto määrittääksesi, mahdollistaako tutkimusprotokolla lisä- vai
perusseulonnan. Tämän kentän avulla myönnetään käyttäjäprofiileille lupa käyttää nimenomaista
tutkimuskategoriaa. Lue kohta Tarvikkeet ja luvat ► 34.

ABR-määritys

ABR-taso

6.3.5

Pudotusvalikko testissä käytettävän dB-tason valitsemiseen.

DPOAE:n määritys
Laitehallinta-ikkunassa voit valita DPOAE-määritykset luodaksesi ja valitaksesi DPOAE-protokollan AccuScreen-laitteeseen
oletusarvoisesti asennetun tilalle.
Tässä ikkunassa voit lisätä, muokata ja poistaa DPOAE-protokollia.
1. Valitse Laitehallinta-ikkunassa Määritä DPOAE päästäksesi DPOAE-määritykset-ikkunaan.

Otometrics - MADSEN AccuLink

45

6 AccuLink- ja AccuScreen-ohjelmien konfigurointi

A. DPOAE-määritysten
työkalupalkki ► 46
B. DPOAE-protokollat-valikko ►
46
C. Yleiset tiedot ► 46
D. DPOAE-määritykset ► 46

DPOAE-määritysten työkalupalkki
Esiasetus
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

DPOAE-protokollat-valikko
DPOAE-protokollat-valikossa näkyvät seuraavat tiedot käytettävissä olevista protokollista:
•

Nimi

•

Kuvaus

Yleiset tiedot
Yleiset tiedot -ikkunassa näkyvät seuraavat tärkeimmät tiedot protokollasta:
•

Nimi

•

Kuvaus

•

Kategoria, joka näyttää, mahdollistaako tutkimusprotokolla lisä- vai perusseulonnan.

DPOAE-määritykset
DPOAE-määritykset-ikkunassa näkyvät protokollan asetukset niillä taajuuksilla, joilla tutkimus on tehty.
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6.3.6

DPOAE-protokolla-asetusten lisääminen
1. Valitse DPOAE-määritykset-ikkunassa Lisää lisätäksesi uudet DPOAE-protokolla-asetukset.
Kentät esitellään DPOAE-määrityskentät ► 47 -ikkunassa.
2. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. DPOAE-testi on nyt mukana DPOAE-protokollat-valikossa.

DPOAE-määrityskentät
DPOAE-protokollat-valikko

Nimi

Protokolla-asetuksen nimi

Kuvaus

DPOAE-protokollan yleinen kuvaus

Yleiset tiedot

Nimi

Protokolla-asetuksen nimi

Kuvaus

Protokollan yleinen kuvaus

Kategoria

Valitse pudotusvalikosta vaihtoehto määrittääksesi, mahdollistaako tutkimusprotokolla lisä- vai
perusseulonnan. Tämän kentän avulla myönnetään käyttäjäprofiileille lupa käyttää nimenomaista
tutkimuskategoriaa.. Lue kohta Tarvikkeet ja luvat ► 34.

DPOAE-määritykset

6.3.7

DPOAE-esiasetus

Pudotusvalikko testissä käytettävän dB-tason valitsemiseen.

Esiasetuksen kuvaus

Näyttää valitun DPOAE-protokollan nimen.

Laiteohjelmiston määrittäminen
Laiteohjelmiston määrittämiseksi AccuScreen-ohjelmassa on ensin ladattava uusin laiteohjelmistoversio.
1. Käynnistä laiteohjelmiston ohjattu toiminto napsauttamalla Laiteohjelmisto-kuvaketta Laitehallintaikkunassa.
2. Siirry kansioon, joka sisältää uusimman laiteohjelmistoversion.
3. Valitse Seuraava ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
Kun olet ladannut uusimman laiteohjelmiston, sinun on päivitettävä AccuScreen-laite/-laitteet. Lue kohta Tietojen
päivittäminen AccuScreenissä ► 13.

6.4

Järjestelmämääritykset
Kun olet asettanut yhdelle tai useammalle laitteelle lähetettävät järjestelmämääritykset tai muuttanut niitä, kyseiset
laitteet on päivitettävä. Lue kohta Tietojen päivittäminen AccuScreenissä ► 13.
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Järjestelmämääritysten työkalupalkki
Määritykset
•

Riskitekijät
Napsauta tästä luodaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi AccuScreeniin ladattavia ennalta määritettyjä
riskitekijöitä. Lue kohta Riskitekijät-valikon määrittäminen ► 49.

•

Kommentit
Napsauta tästä luodaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi AccuScreeniin ladattavia ennalta määritettyjä
riskitekijöitä. Lue kohta Kommenttivalikon konfigurointi ► 50.

•

Kentän asetukset
Napsauta määrittääksesi pakolliset kentät, joihin syötetään potilastietoja käytettäviksi AccuLinkissä ja
ladattaviksi AccuScreeniin. Lue kohta Tietokentän asetusten määrittäminen ► 52.

•

Toimipaikan ja klinikan määritys
Napsauta ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä Toimipaikat ja klinikat -hallintatoiminnot
ohjelmissa AccuLink ja AccuScreen. Lue kohta Toimipaikan, klinikan ja sijainnin hallinta ► 34.

•

Tietojen vaihto
Napsauta syöttääksesi ja määrittääksesi tietojen vaihtoon liittyviä tietoja. Lue kohta Tietojen vaihdon
asetusten määritys ► 53.

6.4.1

Kielimääritykset
Tässä Järjestelmämääritykset-pääikkunan osiossa voit määrittää AccuLink-ohjelman peruskielen, joka on esim. se kieli,
joka näkyy ensimmäisenä Riskitekijän hallinta -ikkunassa.

6.4.2

Tietojen vahvistus
Tässä Järjestelmän määritykset -ikkunan osassa voit määrittää, saatko viestin, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu tai
poistettu. Voit myös valita varoituksen saamisen, jos muutat tietoja.
Valitse pudotusvalikosta Kyllä tai Ei seuraavien kenttien kohdalla:
• Tallennuksen vahvistaminen

6.4.3

•

Poistamisen vahvistaminen

•

Varoitus tietojen muutoksesta

Raportin määritykset
Sairaalan logo
Tässä Järjestelmämääritykset-pääikkunan osiossa voit lisätä logosi raportin asetteluun käyttämällä haluamaasi
kuvatiedostoa (.bmp).
Tee se seuraavasti:
1. Luo .bmp-tiedosto, jonka koko on enintään 647 x 416.
2. Valitse Selaa... etsiäksesi tiedoston.
3. Tuo tiedosto valitsemalla Avaa.
Nyt logo näkyy raporteissasi.
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Oletuslogon käyttäminen
Jos haluat käyttää järjestelmän mukana toimitettua Otometrics-logoa, napsauta Palauta oletuslogo -painiketta.

6.4.4

Riskitekijät-valikon määrittäminen
Riskitekijän hallinta -ikkunassa voit luoda, muokata ja poistaa riskitekijöitä, jotka näkyvät ja ovat valittavissa Potilastietojen
Riskitekijä-valikoissa. Tässä voit myös ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä riskitekijöitä, jotka voidaan ladata AccuScreenlaitteisiin.
Vakioriskitekijät voi synkronoida esimerkiksi eSP:n tai Hitrackin kanssa. Huomaa, että sellaisten riskitekijöiden, jotka eivät
ole seurantajärjestelmän luettelossa, aktivointi poistetaan synkronoinnin aikana, eikä niitä voi liittää uusiin potilaisiin.
1. Valitse Järjestelmämääritykset-ikkunasta Riskitekijät siirtyäksesi Riskitekijän hallinta -ikkunaan.

A. Riskitekijän hallinnan
työkalupalkki ► 49
B. Luettelo ennalta määritetyistä
riskitekijöistä ► 49
C. Riskitekijän tiedot ► 50
D. Käännökset ► 50

Riskitekijän hallinnan työkalupalkki
Kommentit
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

Luettelo ennalta määritetyistä riskitekijöistä
Ennalta määritetyt riskitekijät -valikossa näkyvät aiemmin tuodut tai luodut riskitekijät.
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49

6 AccuLink- ja AccuScreen-ohjelmien konfigurointi

Riskitekijän tiedot
Riskitekijän yksityiskohdat -ikkunassa näkyy valittu riskitekijä.

Käännökset
Käännökset-ikkunassa voit valita käännöksen kohdekielen ja kirjoittaa riskitekijän tekstin käännöksen kohdekielellä.

6.4.4.1

Riskitekijän lisääminen
1. Valitse Järjestelmämääritykset-ikkunasta Riskitekijät. Näin pääset Riskitekijän hallinta -ikkunaan.

2. Lisää uusi riskitekijä valitsemalla Lisää.
Kentät esitellään Riskitekijän hallinnan kentät ► 50 -ikkunassa.
3. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Riskitekijä on nyt mukana Riskitekijät-valikossa.

Riskitekijän hallinnan kentät
Luettelo ennalta määritetyistä riskitekijöistä

Riskitekijä

Riskitekijän nimi sellaisena kuin se on määritetty Riskitekijän tiedot -kohdan Nimi-kentässä.

Riskitekijän tiedot

Nimi

Syötä lyhyt, kuvaava nimi.

Kuvaus

Syötä pidempi kuvaus riskitekijälle.

Aktiivinen

Määritä, onko tämä riskitekijä käytettävissä vai poissa käytöstä Potilaseditori > Riskit -valikon
valinnoissa ja latauksessa valittuihin AccuScreen-laitteisiin.
• Kyllä: Tämä riskitekijä on käytössä.
•

Ei: Tämä riskitekijä ei ole käytössä.

Käännös

6.4.5

Kieli

Pudotusvalikko kohdekielen valitsemiseen käännöstä varten

Nimi

Kenttä käännöksen lisäämiseksi valitulle riskitekijälle

Kommenttivalikon konfigurointi
Valmiiden kommenttien hallinta -ikkunassa voit luoda, muokata ja poistaa kommentteja, jotka voi näyttää ja valita
Potilaseditori > Kommentit -valikoista. Tässä voit myös ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä riskitekijöitä, jotka voidaan ladata
AccuScreen-laitteisiin.
1. Valitse Järjestelmämääritykset-ikkunasta Kommentit, niin pääset Valmiiden kommenttien hallinta
-ikkunaan.
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A. Valmiiden kommenttien hallinta
-työkalupalkki ► 51
B. Valmiit kommentit -valikko ► 51
C. Valmis kommentti ► 51
D. Käännös ► 51

Valmiiden kommenttien hallinta -työkalupalkki
Kommentit
•

Lisää
Lue kohta Tietojen lisääminen ► 12.

•

Muokkaa
Lue kohta Tietojen muokkaaminen ► 12.

•

Poista
Lue kohta Tietojen poistaminen ► 13.

Valmiit kommentit -valikko
Valmiit kommentit -valikossa näkyvät aiemmin luodut kommentit.

Valmis kommentti
Esimääritelty kommentti -ikkunassa näkyy valittu kommentti.

Käännös
Käännökset-ikkunassa voit valita käännöksen kohdekielen ja kirjoittaa kommentin tekstin käännöksen kohdekielelle.

6.4.5.1

Kommentin lisääminen
1. Valitse Järjestelmämääritykset-ikkunasta Kommentit. Tämä vie Esimääriteltyjen kommenttien
hallinta -ikkunaan.
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2. Lisää uusi kommentti valitsemalla Lisää.
Kentät esitellään Esimääriteltyjen kommenttien hallinnan kentät ► 52 -ikkunassa.
3. Tallenna muutoksesi valitsemalla Tallenna. Kommentti on nyt mukana Valmiit kommentit -valikossa.

Esimääriteltyjen kommenttien hallinnan kentät
Valmiit kommentit -valikko

Kommentti

Kommentin kuvaus

Valmis kommentti

Kommentti

Kenttä kommentin lisäämiseen ja näyttämiseen

Aktiivinen

Määritä, onko tämä kommentti valittavissa Potilaseditori > Potilaan kommentit -valikossa ja
voiko sen ladata valittuihin AccuScreen-laitteisiin vai ei.
• Kyllä: Tämä kommentti on käytettävissä.
•

Ei: Tämä kommentti ei ole käytettävissä.

Käännös

Kieli

Pudotusvalikko kohdekielen valitsemiseen käännöstä varten

Käännös

Kenttä, johon voidaan lisätä valitun kommentin käännös

6.4.6

Tietokentän asetusten määrittäminen

6.4.6.1

Potilasmääritykset-pääikkuna
Potilastunnusten määritykset
Valitse potilastunnusten määritys, joka vastaa järjestelmävaatimuksiasi, napsauttamalla pudotusvalikkoa. Kun potilastunnus
syötetään Potilaseditori-ikkunaan tai AccuScreen-ohjelmaan, sen on oltava tämän säännön mukainen.

6.4.6.2

Laitteen potilasluettelon lajittelu
Tässä osiossa määritetään, miten potilasluettelot lajitellaan.
Valitse ensi- ja toissijaiset prioriteetit niiden kriteerien määrittelylle, joihin lajittelu perustuu. Katso esimerkki alta.
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6.4.6.3

Pakolliset ryhmätasot
Tässä osiossa voit määrittää, mitkä kentät asetetaan pakollisiksi AccuScreenissä ja AccuLinkissä. Pakollinen kenttä on kenttä,
joka on täytettävä.
Luettelon lopussa on "Vapaita kenttiä", jos sinun pitää asettaa lisää ryhmätasoja. Poista kentän teksti ja korvaa se
valitsemallasi otsikolla.
Jos käytön aikana luot potilastietueen, kaikki pakolliset kentät on täytettävä uuden potilastietueen tallentamiseksi.

Potilaat ja tutkimukset > Potilaseditori -ikkunan pakolliset kentät ovat väriltään vaaleankeltaisia, ja
niiden edessä on punainen nuoli.
Pakolliset ryhmätasot

Kentän
nimi

Luettelo kenttien nimistä, jotka näkyvät Potilaat ja tutkimukset > Potilaseditori -ikkunassa.
Luettelon lopussa on joukko kenttiä, joiden nimenä on Vapaa kenttä, ja joiden avulla voit lisätä
mukautettuja kenttiä.
Voit nimetä kentät uudelleen asettamalla kohdistimen kenttään ja muuttamalla nimen.

Aktiivinen

Napsauta asettaaksesi kentän pakolliseksi AccuScreenissä.

Pakolliset
ryhmät

Napsauta määrittääksesi pakolliseksi prioriteettiluokkaan 1, prioriteettiluokkaan 2 tai prioriteettiluokkaan
3.
Tämä tarkoittaa, että jos seulontalaite ei esimerkiksi pysty syöttämään potilaalle arvoa prioriteettiluokan 1
kenttään, on täytettävä prioriteettiluokkaan 2 asetetut kentät.

Jos potilaan AccuScreenistä peräisin olevissa tiedoissa on pakollisia kenttiä, joita ei ole täytetty, voit tarkastella näitä tietoja
Potilaat ja tutkimukset > Potilaseditori -ikkunassa AccuLinkissä. Jos haluat muokata tietoja, pakolliset kentät on täytettävä
AccuLinkissä.

6.4.7

Käyttäjien ja profiilien määrittäminen
Käyttäjän ja profiilin määritys-ikkunassa voit määrittää käyttäjän turvallisuusasetukset.
•

Napsauta Järjestelmämääritykset-välilehteä ja valitse sitten Käyttäjän ja profiilin määritykset.
Käyttäjien hallinnan määritys

6.4.8

AccuLinkin
lukitusaika

AccuLinkin lukittuminen epäonnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen
Syötä minuuttimäärä, jonka AccuLink pysyy lukittuna sen jälkeen, kun on annettu 3 kertaa väärä
salasana.

Salasanan
turvasääntö

Salasanasäännön asettaminen
Voit asettaa järjestelmän vaatimaan tietyn monimutkaisuuden vähimmäistason
käyttäjäsalasanoilta.
Valitse Ei mitään, Yksinkertainen tai Monimutkainen. Valitun säännön kuvaus on kentän alla.

Tietojen vaihdon asetusten määritys
Ennen kuin voit tuoda tai viedä tietoja AccuLink-ohjelmassa, sinun on konfiguroitava tietojen vaihto.
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1. Valitse Järjestelmämääritykset ja napsauta Tietojen vaihto -kuvaketta.

2. Täytä kentät ja tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

6.4.8.1

Määritä eSP -kentät
eSP-määritykset

eSP-etäosoite

Syötä sen eSP-järjestelmän verkko-osoite, josta tuot järjestelmämääritykset ja mihin viet
potilastiedot.

Toimipaikka

Syötä sen toimipaikan koodi, johon sairaalanne kuuluu.

eSP-käyttäjän määritykset

Oletuskäyttäjäprofiili

Valitse AccuLink-käyttäjäprofiili, jonka haluat asettaa kaikille eSP:stä tuoduille uusille
käyttäjille.

Oletussalasana

Tämä salasana koskee kaikkia eSP:stä ladattuja uusia käyttäjiä.
Syötä tarvittaessa uusi salasana. Oletussalasana on Test.
Järjestelmän pääkäyttäjä voi määrittää personalisoituja salasanoja kohdassa Käyttäjät ja
profiilit. Jokaisen uuden käyttäjän tulee sitten vaihtaa salasana kohdassa Asetukseni.

Järjestelmän turvallisuus

Varmuuskopiointikansio

Kirjoita sen kansion nimi, johon haluat tallentaa tietokannan varmuuskopiotiedoston
AccuLink-ohjelmasta.
Jos tallennat verkkoasemaan, käytä UNC-nimeä, kuten
\\Network\Servername\Foldername.

6.4.8.2

Määritä HiTrack -kentät
Poimintaluettelon tuontimääritys
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Oletussijainti

Valitse sijainti, joka asetetaan sairaaloille, jotka ovat peräisin HiTrack-poimintaluetteloista.
Jos yhtään sijaintia ei valita, AccuLink luo automaattisesti oletussijainnin, kun sairaaloiden
poimintaluettelo tuodaan.

Oletuskäyttäjäprofiili

Valitse AccuLink-käyttäjäprofiili, joka asetetaan uusille käyttäjille, jotka ovat peräisin HiTrackpoimintaluetteloista.
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Poimintaluettelon tuontimääritys

Oletuskäyttäjäsalasana

Tämä salasana koskee kaikkia uusia käyttäjiä, jotka on ladattu HiTrackilta.
Syötä tarvittaessa uusi salasana. Oletussalasana on Test.
Järjestelmän pääkäyttäjä voi määrittää personalisoituja salasanoja kohdassa Käyttäjät ja
profiilit. Jokaisen uuden käyttäjän tulee sitten vaihtaa salasana kohdassa Asetukseni.

Oletustuontikansio

Ilmoita kansio, josta tuot poimintaluetteloita HiTrackilta.

HiTrack-vientimääritys

Oletusvientitiedot

Valitse tiedot, joita tarjotaan vietäviksi HiTrackin ohjattuun vientitoimintoon.
"Kaikki potilaat" -valinnalla viedään kaikki potilas- ja tutkimustiedot AccuLink-ohjelmasta.
"Muutetut potilaat" -valinnalla viedään AccuLink-ohjelmasta kaikki potilas- ja
tutkimustiedot, jotka ovat muuttuneet viimeisen HiTrack-viennin jälkeen.
"Valitut potilaat" -valinnalla viedään potilastietueet, jotka on valittu
potilastutkimusselaimesta, sekä kaikki niiden tutkimukset.

Vientikansio

6.4.8.3

Syötä polku, johon haluat viedä tietoja AccuLink-ohjelmasta tuotaviksi HiTrackiin.

Määritä Oz7 -kentät
Oz7-määritykset

Oletusvientitiedot

Valitse tiedot, joita tarjotaan vietäviksi tiedoiksi Oz7:n ohjatussa vientitoiminnossa.
"Kaikki potilaat" -valinnalla viedään kaikki potilas- ja tutkimustiedot AccuLink-ohjelmasta.
"Muutetut potilaat" -valinnalla viedään AccuLink-ohjelmasta kaikki potilas- ja tutkimustiedot, jotka
ovat muuttuneet viimeisen Ox7-viennin jälkeen.
"Valitut potilaat" -valinnalla viedään potilastietueet, jotka on valittu potilastutkimusselaimesta,
sekä kaikki niiden tutkimukset.

Vientikansio

6.4.8.4

Syötä polku, johon haluat viedä tietoja AccuLink-ohjelmasta tuotaviksi Oz7:aan.

Määritä XML -kentät
XML-tuonnin määritykset

Oletuskäyttäjäprofiili

Syötä oletuskäyttäjäprofiili. Tämä profiili asetetaan kaikille uusille käyttäjille, jotka on ladattu
XML-tiedostosta.

Oletuskäyttäjäsalasana

Tämä salasana koskee kaikkia XML-tiedostosta ladattuja uusia käyttäjiä.
Syötä tarvittaessa uusi salasana. Oletussalasana on Test.
Järjestelmän pääkäyttäjä voi määrittää personalisoituja salasanoja kohdassa Käyttäjät ja
profiilit. Jokaisen uuden käyttäjän tulee sitten vaihtaa salasana kohdassa Asetukseni.

Tuo kansio
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XML-viennin määritykset

Oletusvientitiedot

Valitse tiedot, joita tarjotaan ohjattuun XML-vientitoimintoon vietäviksi tiedoiksi.
"Kaikki potilaat" -valinnalla viedään kaikki potilas- ja tutkimustiedot AccuLink-ohjelmasta.
"Muutetut potilaat" -valinnalla viedään AccuLink-ohjelmasta kaikki potilas- ja tutkimustiedot,
jotka ovat muuttuneet viimeisen XML-viennin jälkeen.
"Valitut potilaat" -valinnalla viedään potilastietueet, jotka on valittu
potilastutkimusselaimesta, sekä kaikki niiden tutkimukset.

Vientikansio

6.4.8.5

Syötä polku, johon viet AccuLink-ohjelmasta tietoja tuotaviksi XML:ään.

pathTrack-liitinkentät
pathTrack-määritys

6.5

pathTrack-palvelimen osoite

Syötä sen palvelimen osoite, johon viet PathTrack-tiedot.

Lähettäjän tunnus

Seurantakeskuksen antama sairaalan tunnus.

Asetukseni
Jos järjestelmän pääkäyttäjä on asettanut käyttäjälle salasanan osiossa Yksityiset käyttäjäasetukset Käyttäjän hallinta ikkunassa, käyttäjän tulee valita Asetukseni ja valita personalisoitu salasana.
Asetukseni-kentät

Salasana

Käyttäjän tulee vaihtaa järjestelmän pääkäyttäjän/käyttäjän määrittämä salasana AccuScreenin ja
AccuLinkin käyttöä varten.
Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjä voi määrittää uuden salasanan
Salasana- ja Vahvistus-kentissä osiossa Yksityiset käyttäjäasetukset Käyttäjän hallinta -ikkunassa.

Tärkeää • Suosittelemme, että käyttäjä määrittää salasanan, joka alkaa isolla kirjaimella tai
numerolla, koska kun käyttäjä syöttää salasanan AccuScreenissä, AccuScreenin salasanakenttä
syöttää automaattisesti ison kirjaimen.

Lue kohta Käyttäjien salasanat ► 32.
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Vahvistus

Käyttäjän AccuScreenin ja AccuLinkin käyttöä varten määrittämän salasanan vahvistus

AccuLinkin
kieli

Tämä kenttä määrittää yksittäisen käyttäjän kieliasetuksen AccuLink-ohjelmassa. Valitse näytölle tulevasta
kieliluettelosta napsauttamalla pudotusvalikon nuolta.
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Liite 1

Liite 1

Turvallisuustiedot

Turvallisuustiedot
Tässä käyttöohjeessa on tietoa ja varoituksia, joita on noudatettava AccuScreen-laitteen turvallisen toiminnan
varmistamiseksi. Paikallisia lakeja ja asetuksia on myös aina noudatettava.

Liite 1.1

Turvamerkinnät
Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY ja RoHS-direktiivin (2011/65/EY) mukainen.

Liite 1.2

Varoitukset - AccuLink
Varoitus • Seuraavat olosuhteet tai toimintatavat voivat johtaa potilaan ja/tai käyttäjän altistumiseen vaaralle tai
loukkaantumiseen:

•

Huomautus 1:
EN 60601-1-1 -standardin noudattamiseksi tietokone ja tulostin tulee sijoittaa potilaan ulottumattomiin eli vähintään
noin 1,5 metrin etäisyydelle.

Liite 1.3

Valmistaja
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Tanska
+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

Liite 1.3.1

Valmistajan vastuu
Valmistaja on vastuussa laitteen käyttöturvallisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta vain, jos:
•

Kaikki laitteen kokoamiset, laajennukset, uudelleensäädöt, muutokset tai korjaukset on tehnyt laitteen valmistaja tai
valmistajan valtuuttama henkilö.

•

sähköasennus, jonka osaksi laite on kytketty, täyttää EN/IEC-vaatimukset.

•

laitetta käytetään käyttöohjeiden mukaan.

Valmistaja varaa oikeuden irtisanoutua kaikesta vastuusta koskien muiden osapuolten huoltamien tai korjaamien laitteiden
käyttöturvallisuutta, luotettavuutta ja toimivuutta.
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