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Εισαγωγή στο AccuLink
Αυτό το εγχειρίδιο είναι ο οδηγός σας στη χρήση του λογισμικού AccuLink και τη διαμόρφωση του AccuScreen.

σημείωση • Συστήνεται ιδιαίτερα να το διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση του AccuLink για πρώτη φορά.

1.1

AccuLink
Το AccuLink είναι ένα εργαλείο λογισμικού που παρέχει λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων με ανασκόπηση αποτελεσμάτων
και δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών σε μία και μόνο εφαρμογή υπολογιστή.
Το AccuLink ενσωματώνεται ιδιαίτερα στις συσκευές δοκιμών Otometrics AccuScreen διευκολύνοντας τη διαμόρφωση και
ρύθμιση προβολών ελέγχων, καθώς και τοποθεσιών δοκιμής και ρυθμίσεις απευθείας από τον υπολογιστή. Οι συσκευές
δοκιμής AccuScreen λειτουργούν ανεξάρτητα από το AccuLink, παρόλο που παρέχονται πρόσθετες λειτουργίες από τα
εργαλεία διαμόρφωσης του AccuLink. Το AccuLink μπορεί να διαμορφωθεί για ενσωμάτωση με συστήματα λογισμικού
τρίτων eSP ή άλλα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων.

1.2

Προοριζόμενη χρήση
AccuLink
Το AccuLink προορίζεται για χρήση από AccuScreen ακοολόγους, ΩΡΛ, και άλλους επαγγελματίες υγείας.

1.3

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο
Σημαντικό • Σημειώστε ότι οι επιλογές μενού και τα στιγμιότυπα οθόνης στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να μην
αντανακλούν τη διαμόρφωση του λογισμικού σας.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μια περιγραφή των κύριων λειτουργιών του AccuLink.
Συστήνεται να εξοικειωθείτε με τα παρακάτω θέματα:

Ασφάλεια
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες και προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η
ασφαλής απόδοσή του AccuLink. Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον αντιστοιχούν, πρέπει επίσης να τηρούνται σε
κάθε περίπτωση.

Εκπαίδευση
Συστήνεται να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε το χειρισμό του AccuLink, ώστε να είστε εξοικειωμένοι με το
λογισμικό πριν από τη διαμόρφωσή του AccuScreen.
Για να λάβετε ένα δωρεάν έντυπο αντίγραφο της τεκμηρίωσης χρήστη, επικοινωνήστε με την Otometrics
(www.otometrics.com).
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1.4

Τυπογραφικές συμβάσεις
Η χρήση των όρων Προειδοποίηση, Προσοχή και Σημείωση
Για να επιστήσει την προσοχή σας σε πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή και ορθή χρήση της συσκευής ή του
λογισμικού, το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί δηλώσεις πρόκλησης προσοχής ως εξής:

Προειδοποίηση • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού για το χρήστη ή τον ασθενή.

προσοχή • Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη ή του ασθενούς ή κίνδυνος ζημίας των
δεδομένων ή της συσκευής.

σημείωση • Υποδεικνύει ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή.

1.4.1

Πλοήγηση στο εγχειρίδιο
Τα μενού, εικονίδια και οι λειτουργίες προς επιλογή εμφανίζονται με έντονη γραφή, όπως στο εξής:

•

6

Πατήστε στο εικονίδιο Αποθήκευση στη γραμμή εργαλείων.
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Εγκατάσταση του λογισμικού AccuLink

2.1

Εγκατάσταση
προσοχή • Μην συνδέσετε το AccuScreen σταθμό βάσης στον υπολογιστή μέχρι να έχετε εγκαταστήσει πλήρως το
λογισμικό από το DVD εγκατάστασης.

Το AccuLink εγκαθίσταται ως ανεξάρτητο πρόγραμμα.

Προετοιμασία για εγκατάσταση του AccuLink
Για να προετοιμάσετε το σύστημά σας για την εγκατάσταση του AccuLink, κάντε τα εξής:

2.2

•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή μνήμη και χώρο στο δίσκο (δείτε τις απαιτήσεις συστήματος που αναγράφονται στο
οπισθόφυλλο του κουτιού του δίσκου εγκατάστασης).

•

Κλείστε όλα τα προγράμματα των Windows για να αποφύγετε συγκρούσεις με το λογισμικό εγκατάστασης.

Τεκμηρίωση AccuLink
Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά εγχειρίδια και την τεκμηρίωση στο DVD εγκατάστασης του AccuLink.
1. Τοποθετήστε το DVD εγκατάστασης του AccuLink στη συσκευή οδήγησης DVD.
2. Πλοηγηθείτε στη συσκευή DVD και επιλέξτε το φάκελο Εγχειρίδια.
Τα διαθέσιμα εγχειρίδια εμφανίζονται ως αρχεία pdf.

σημείωση • Προτού ξεκινήσετε τις δοκιμές, εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και ρυθμίσεις των AccuScreen και
AccuLink.

2.3

Η διαδικασία εγκατάστασης
Εγκαταστήστε το AccuLink από το DVD εγκατάστασης του AccuLink:
1. Τοποθετήστε το DVD εγκατάστασης του AccuLink στη συσκευή οδήγησης DVD.
Ο Οδηγός εγκατάστασης θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν δεν συμβεί αυτό, επιλέξτε Έναρξη > Εκτέλεση και
πληκτρολογήστε d:AccuLink.exe, όπου d: συμβολίζει τη συσκευή οδήγησης DVD.
2. Ο Οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία εγκατάστασης.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία με τη σειρά που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
–

Διαμόρφωση της εγκατάστασης για ανταλλαγή δεδομένων
Στη σελίδα Τύπος ρύθμισης, κάντε κλικ στο κουμπί αναπτυσσόμενης λίστας στα δεξιά του πεδίου Σύνδεση
δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σχετικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων από το αναπτυσσόμενο μενού.

4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε Ολοκλήρωση για να βγείτε από τον Οδηγό εγκατάστασης.
5. Τώρα είστε έτοιμοι να συνδεθείτε με έναν ή περισσότερους σταθμούς βάσης AccuScreen. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του AccuScreen.
6. Μόλις συνδέσετε έναν ή περισσότερους σταθμούς βάσης AccuScreen, εκκινήστε το AccuLink.
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7. Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης:

Όνομα χρήστη: Admin
Κωδικός πρόσβασης: 1234

2.3.1

Απεγκατάσταση του AccuLink
Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του AccuLink:
1. Εάν το AccuLink είναι ενεργό, βγείτε από το AccuLink.
2. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία των Windows για την κατάργηση προγραμμάτων.

8
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Εισαγωγή στο AccuLink
1. Εκκινήστε το AccuLink.
2. Εισάγετε το τυπικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης:
–

Όνομα: Admin
Κωδικός πρόσβασης: 1234

3. Εξοικειωθείτε με τη διάταξη της οθόνης AccuLink και τις γενικές λειτουργίες της. Δείτε Πλοήγηση στο AccuLink ► 10.
4. Διαμορφώστε τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος στην κύρια οθόνη Διαμόρφωση συστήματος. Δείτε
Διαμόρφωση συστήματος ► 50.
5. Πατήστε στην καρτέλα Οι ρυθμίσεις μου και εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας.

Εάν χρησιμοποιείτε την ανταλλαγή δεδομένων με ένα σύστημα ανίχνευσης ασθενών
1. Για να ρυθμίσετε το σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων, δείτε Διαμόρφωση της ρύθμισης ανταλλαγής δεδομένων ►
56.
2. Για να εισαγάγετε δεδομένα διαμόρφωσης ή δεδομένα ασθενών, δείτε Εισαγωγή δεδομένων στο AccuLink ► 28.

Εάν χρησιμοποιείτε το AccuLink ως ανεξάρτητο σύστημα
1. Επιλέξτε Τοποθεσίες και εγκαταστάσεις και ρυθμίστε τα στοιχεία Τοποθεσίες, Θέσεις και Εγκαταστάσεις.
2. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε Χρήστες και προφίλ. Οι χρήστες Admin και Ελεγκτής εγκαθίστανται ως προεπιλογή.
3. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών.
–

Δημιουργήστε τις συσκευές AccuScreen που απαιτούνται στη διαμόρφωσή σας. Δείτε Προσθήκη συσκευής ► 43.

–

Επιλέξτε μια συσκευή AccuScreen κάθε φορά και πατήστε στην καρτέλα Ανάθεση χρήστη για να ενεργοποιηθεί
στην επιλεγμένη συσκευή. Εάν δεν υπάρχουν ενεργοποιημένοι χρήστες, ολόκληρη τη λίστα αντιγράφεται στη
συσκευή.

4. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πρωτόκολλα δοκιμών, εκτός από τα προεπιλεγμένα πρωτόκολλα δοκιμών, διαμορφώστε
τα πρωτόκολλα που θα αντιγραφούν στις συσκευές AccuScreen:
–

Διαμόρφωση ABR ► 46

–

Διαμόρφωση DPOAE ► 47

5. Ρυθμίστε τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώνουν οι χρήστες AccuScreen κατά την εγγραφή ασθενούς στη
συσκευή: Διαμόρφωση ρύθμισης πεδίων δεδομένων ► 55.
6. Ρυθμίστε τους παράγοντες κινδύνου και τις λίστες σχολίων που θα αντιγραφούν στις AccuScreen:
Διαμόρφωση λίστας παραγόντων κινδύνου ► 51
Διαμόρφωση λίστας σχολίων ► 53

Αποστολή ρύθμισης σε συσκευές AccuScreen
1. Τοποθετήστε τη συσκευή AccuScreen στο σταθμό βάσης και διασφαλίστε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στον
υπολογιστή. Όταν είναι συνδεδεμένο σωστά, η φωτεινή ένδειξη USB στη βάση φόρτισης είναι ενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή AccuScreen είναι ενεργοποιημένη. Όταν η βάση φόρτισης είναι ενεργοποιημένη (η
ενδεικτική λυχνία Τροφοδοσία στη βάση φόρτισης είναι αναμμένη), η συσκευή AccuScreen θα ενεργοποιηθεί
αυτόματα, μόλις τοποθετηθεί στη βάση φόρτισης.
3. Στο AccuLink, πατήστε στο εικονίδιο Ενημέρωση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο Ενημέρωση δεδομένων στο
AccuScreen ► 13.
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Πλοήγηση στο AccuLink
Αυτή η ενότητα περιγράφει τα εξής:
• Το κεντρικό παράθυρο ► 10.
•

Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή δεδομένων ► 12.

Οι καρτέλες μενού που είναι διαθέσιμες στη διαμόρφωση του AccuLink εξαρτώνται από τη ρύθμιση του προφίλ χρήστη. Τα
προφίλ χρήστη διαμορφώνονται στο Συνιστώσες και άδειες ► 35.
Για περιγραφή του τρόπου χειρισμού των δεδομένων ασθενών στα AccuLink και AccuScreen, ανατρέξτε στο Διαχείριση
ασθενούς και δοκιμής ► 14.
Για περιγραφές του τρόπου διαμόρφωσης των AccuLink και AccuScreen, δείτε Διαμόρφωση των AccuLink και AccuScreen
► 30.

4.1

Το κεντρικό παράθυρο
Όταν εκκινεί το AccuLink, ανοίγει η οθόνη Ασθενείς και δοκιμές. Από αυτό το παράθυρο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη διαχείριση δεδομένων στο AccuScreen και να διαμορφώσετε το AccuScreen.
Menu bar (Γραμμή μενού)
Toolbar (Γραμμή εργαλείων)
Λίστα Πληροφορίες ασθενούς
Αποτελέσματα δοκιμής για τον
ασθενή που επιλέχθηκε στη
λίστα πληροφοριών ασθενούς
E. Όνομα σύνδεσης τρέχοντος
χρήστη
F. Λεπτομέρειες αποτελεσμάτων
για τη δοκιμή που επιλέχθηκε
στη λίστα Αποτελέσματα
δοκιμής
G. Γραμμή κατάστασης που
εμφανίζει την έκδοση
λογισμικού
A.
B.
C.
D.

4.2

Η γραμμή μενού
Η Γραμμή μενού βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Οι επιλογές μενού εμφανίζονται ως καρτέλες, οι οποίες σας
παρέχουν πρόσβαση στις λειτουργίες που παρέχονται στο AccuLink.
•

Ασθενείς και δοκιμές
Για την προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή και εκτύπωση δεδομένων ασθενούς και δεδομένων δοκιμής ασθενούς. Εδώ
μπορείτε επίσης να επιλέξετε οθόνες για τη λήψη δεδομένων στο και τη μεταφόρτωση δεδομένων από το AccuScreen.
Δείτε Διαχείριση ασθενούς και δοκιμής ► 14.

•

Χρήστες και προφίλ
Για την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή χρηστών καθώς και για τη διαμόρφωση των προφίλ χρηστών. Δείτε
Διαχείριση χρήστη ► 30.
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•

Τοποθεσίες και εγκαταστάσεις
Για την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή τοποθεσιών, εγκαταστάσεων και θέσεων δοκιμής. Δείτε Διαχείριση
τοποθεσίας, εγκατάστασης και θέσης ► 36.

•

Διαχείριση συσκευών
Για την προσθήκη και διαμόρφωση συσκευών που χρησιμοποιούνται για δοκιμές. Δείτε Διαχείριση συσκευών ► 41.
Εδώ μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε δοκιμές. Δείτε τα Διαμόρφωση ABR ► 46 και Διαμόρφωση DPOAE ► 47.

•

Διαμόρφωση συστήματος
Διαμόρφωση συστήματος ► 50

•

Οι ρυθμίσεις μου
Για να καταχωρίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Δείτε Οι ρυθμίσεις μου ► 59.

4.3

Χρήστης AccuLink
Ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος στο AccuLink εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
1. Για να αλλάξετε χρήστες, κάντε κλικ στα διπλά βέλη.
Εμφανίζεται η οθόνη Εξουσιοδότηση χρήστη .
2. Καταχωρίστε το Όνομα και τον Κωδικό πρόσβασης και πατήστε Σύνδεση .

σημείωση • Ο χρήστης πρέπει να δημιουργηθεί εκ των προτέρων από το διαχειριστή του συστήματος. Δείτε
Διαχείριση χρήστη ► 30.

4.4

Η γραμμή εργαλείων
Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στη Γραμμή εργαλείων εξαρτώνται από την οθόνη που εμφανίζεται.

Γενικές επιλογές γραμμής εργαλείων
Μερικά εικονίδια χρησιμοποιούνται σε αρκετές οθόνες:
Γενικά εικονίδια γραμμής εργαλείων

Επιστροφή
Σας επιστρέφει στην κύρια οθόνη της τρέχουσας καρτέλας. Θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε
εάν υπάρχουν μη αποθηκευμένα δεδομένα.

Αποθήκευση (Ctrl + S)
Πατήστε για να αποθηκεύσετε τα νέα δεδομένα.

Επαναφορά
Κάντε κλικ για επαναφορά στα τελευταία αποθηκευμένα δεδομένα.

Undo (Αναίρεση)
Πατήστε για να αναιρέσετε αλλαγές.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Γενικά εικονίδια γραμμής εργαλείων

Βοήθεια (F1)
Πατήστε για να ανοίξετε τη Βοήθεια περιεχομένου.

Ενημέρωση
Πατήστε για να ενημερώσετε τα δεδομένα διαμόρφωσης συσκευής και το λογισμικό συσκευής AccuScreen,
εάν χρειάζεται. Δείτε Εκτύπωση δεδομένων δοκιμής ασθενή ► 26.

4.5

Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή δεδομένων
Στο AccuLink μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε μια μεγάλη ποικιλία δεδομένων. Στο επάνω
μέρος κάθε οθόνης AccuLink, θα βρείτε μια γραμμή εργαλείων που παρέχει εικονίδια για αυτές τις λειτουργίες.

4.5.1

Προσθήκη δεδομένων
1. Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να προσθέσετε δεδομένα.
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων. Τα εικονίδια Προσθήκη περιλαμβάνουν
αυτό το σύμβολο.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη ασθενούς μεταφέρεστε σε μια οθόνη για την προσθήκη νέας
εγγραφής.
Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη για άλλο τύπο δεδομένων, η οθόνη εμφανίζει μια λίστα
καταχωρημένων στοιχείων. Μια κενή σειρά προστίθεται στο πεδίο και επεξεργάσιμα πεδία εμφανίζονται
στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Τα υποχρεωτικά πεδία έχουν ανοικτό κίτρινο χρώμα και επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο.
Τα υποχρεωτικά πεδία είναι διαμορφώσιμα. Δείτε Διαμόρφωση ρύθμισης πεδίων δεδομένων ► 55.
3. Καταχωρίστε δεδομένα στα σχετικά πεδία.
4. Εάν προσθέτετε ασθενείς, κάντε κλικ στην καρτέλα Κίνδυνοι και στην καρτέλα Σχόλια στη δεξιά πλευρά
της οθόνης Επεξεργαστής ασθενών για να εκχωρήσετε παράγοντες κινδύνου ή να προσθέσετε σχόλια
που σχετίζονται με τον ασθενή. Δείτε τα Ανάθεση παραγόντων κινδύνου σε έναν ασθενή ► 22 και
Σχόλια ► 24.
5. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τα νέα δεδομένα σας.
Τα δεδομένα αναγράφονται στη λίστα πληροφοριών της συγκεκριμένης οθόνης.

4.5.2

Επεξεργασία δεδομένων
1. Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να επεξεργαστείτε δεδομένα.
2. Πατήστε στη γραμμή που εμφανίζει το στοιχείο του οποίου τα δεδομένα θέλετε να επεξεργαστείτε.
Αν η λίστα περιέχει περισσότερες εγγραφές από ό, τι μπορείτε να δείτε σε μία οθόνη, εκτελέστε
αναζήτηση. Δείτε Εύρεση εγγραφής ασθενούς ► 26.
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3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία στη γραμμή εργαλείων. Τα εικονίδια Επεξεργασία περιλαμβάνουν
αυτό το σύμβολο.
4. Επεξεργασία ή προσθήκη δεδομένων.
5. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

4.5.3

Διαγραφή δεδομένων
1. Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να διαγράψετε δεδομένα.
2. Πατήστε τη σειρά που εμφανίζει το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
Αν η λίστα περιέχει περισσότερες εγγραφές από ό, τι μπορείτε να δείτε σε μία οθόνη, εκτελέστε
αναζήτηση. Δείτε Εύρεση εγγραφής ασθενούς ► 26.
3. Πατήστε στο εικονίδιο Διαγραφή στη γραμμή εργαλείων. Τα εικονίδια Διαγραφή περιλαμβάνουν
αυτό το σύμβολο.
Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να διαγράψετε τα δεδομένα.

4.6

Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen
Η λειτουργία Ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην κύρια οθόνη για τις περισσότερες καρτέλες, αλλά είναι ενεργή μόνο εάν ο
τρέχων χρήστης έχει δικαίωμα να προσθέσει και να επεξεργαστεί δεδομένα στην καρτέλα. (Η άδεια χρήστη εξαρτάται από το
προφίλ που έχει εκχωρηθεί στο χρήστη. Δείτε Διαχείριση προφίλ ► 34.)

σημείωση • Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε δεδομένα από μια συσκευή AccuScreen, τα δεδομένα διαμόρφωσης συσκευής
και το λογισμικό συσκευής AccuScreen ενημερώνονται, εφόσον χρειάζεται.

1. Στη σχετική οθόνη, πατήστε Ενημέρωση .
Εμφανίζεται ο Βοηθός διαμόρφωσης συγχρονισμού.
2. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ενημερώσετε.
3. Πατήστε Επόμενο.
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5

Διαχείριση ασθενούς και δοκιμής
Όταν εκκινείτε το AccuLink, εμφανίζεται η οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, με μια λίστα που εμφανίζει τους πιο πρόσφατα
δημιουργημένους ασθενείς στο AccuLink ή το AccuScreen.
Μετά τον έλεγχο των ασθενών, τα δεδομένα δοκιμής τους μπορούν να μεταφορτωθούν στο AccuLink. Οι νέοι ασθενείς που
δημιουργήθηκαν στο AccuScreen μεταφορτώνονται επίσης στο AccuLink.
Από την οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Επιλέξτε οθόνες για την προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή και εκτύπωση δεδομένων ασθενούς και δεδομένων δοκιμής
ασθενούς.
•

5.1

Δημιουργήστε ασθενείς στο AccuLink και πραγματοποιήστε λήψη στο AccuScreen ώστε να μπορείτε να τους
προσπελάσετε εύκολα για έλεγχο.

Η κύρια οθόνη Ασθενείς και δοκιμές
A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
ασθενή ► 15
B. Λίστα Πληροφορίες ασθενούς ► 16
C. Λίστα αποτελεσμάτων δοκιμής ► 16
D. Συγκεκριμένα αποτελέσματα δοκιμής
► 17

Αυτές είναι οι κύριες λειτουργίες στην κύρια οθόνη Ασθενείς και δοκιμές:
• Αποστολή δεδομένων ασθενούς από το AccuLink στο AccuScreen και λήψη δεδομένων ασθενούς στο AccuLink από το
AccuScreen.
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•

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να δείτε μεμονωμένα επιλεγμένους ασθενούς.

•

Διαγραφή δοκιμών από μια λίστα δοκιμών ασθενούς.

•

Εκ νέου ανάθεση δοκιμών από έναν ασθενή σε έναν άλλο. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου η δοκιμή
εκτελέστηκε ενώ είχε επιλεχθεί λάθος ασθενής στο AccuScreen.
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Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση ασθενή
Ασθενείς
•

Προσθήκη
Δείτε τα Προσθήκη δεδομένων ► 12 και Προσθήκη εγγραφής ασθενούς ► 18.

•

Λεπτομέρειες
Πατήστε σε έναν ασθενή και κάντε κλικ στην Επεξεργασία για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα ασθενούς.
Δείτε τα Επεξεργασία δεδομένων ► 12 και Η οθόνη Επεξεργαστής ασθενών ► 19.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

•

Εκτύπωση
Δείτε Εκτύπωση δεδομένων δοκιμής ασθενή ► 26.

Αναζήτηση
•

Αναζήτηση
Για να βρείτε έναν ασθενή, δείτε Εύρεση εγγραφής ασθενούς ► 26.

Ανταλλαγή δεδομένων
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του AccuLink και ενός συστήματος ανίχνευσης
ασθενών.
Ανατρέξτε στο Μεταφορά δεδομένων μεταξύ του AccuLink και ενός συστήματος ανίχνευσης ασθενών ► 27 για
περισσότερες πληροφορίες.
•

Εξαγωγή
Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα AccuLink, εάν έχετε εγκαταστήσει τη λειτουργικότητα
ανταλλαγής δεδομένων για τα HiTrack, Oz7, eSP, Ανίχνευση διαδρομής ή XML. Δείτε Εξαγωγή
δεδομένων από το AccuLink ► 28.

•

Εισαγωγή
Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα εάν έχετε εγκαταστήσει τη λειτουργικότητα ανταλλαγής
δεδομένων για τα HiTrack, eSP ή XML. Δείτε Εισαγωγή δεδομένων στο AccuLink ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuScreen
•

Αποστολή
Πατήστε για να στείλετε δεδομένα ασθενούς από το AccuLink στο AccuScreen. Δείτε
Αποστολή δεδομένων στο AccuScreen ► 29.

•

Λήψη
Πατήστε για να λάβετε δεδομένα στο AccuLink από το AccuScreen. Δείτε Λήψη δεδομένων
από AccuScreen ► 29.

•

Ενημέρωση
Πατήστε για να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ των AccuLink και AccuScreen. Δείτε
Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.

Λίστα Πληροφορίες ασθενούς
Αυτά τα πεδία δεν είναι επεξεργάσιμα. Επιλέξτε έναν ασθενή και κάντε κλικ στην Επεξεργασία ή Διαγραφή .
Εμφανίζεται η λίστα Πληροφορίες ασθενούς:
• Ο αριθμός ID του ασθενούς
•

Ταυτότητα νοσοκομείου

•

Όνομα

•

Ημερομηνία γέννησης

•

Ένδειξη ότι έχουν εκχωρηθεί σχόλια στον επιλεγμένο ασθενή (επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες ασθενούς > Σχόλια
για να δείτε τα σχόλια που έχουν εκχωρηθεί)

•

Ένδειξη ότι έχουν εκχωρηθεί κίνδυνοι στον επιλεγμένο ασθενή (επιλέξτε την καρτέλα Λεπτομέρειες ασθενούς >
Κίνδυνοι για να δείτε τους κινδύνους που έχουν εκχωρηθεί)

•

Αποτελέσματα ελέγχου

Λίστα αποτελεσμάτων δοκιμής
Η λίστα Αποτελέσματα δοκιμής εμφανίζει το αρχείο δοκιμών του ασθενούς. Εδώ μπορείτε να δείτε μεμονωμένα
αποτελέσματα αλλαγής, καθώς και να διαγράψετε και να εκχωρήσετε εκ νέου δοκιμές, εάν απαιτείται. Η λίστα
Αποτελέσματα δοκιμής δείχνει τα εξής:
• Τύπος δοκιμής
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•

Το αφτί για το οποίο εκτελέστηκε η δοκιμή και το αποτέλεσμα της δοκιμής

•

Πότε εκτελέστηκε μια δοκιμή

•

Τα πρωτόκολλα δοκιμής που χρησιμοποιήθηκαν για τη δοκιμή (όπως ορίζεται στα Διαμόρφωση ABR ► 46 και
Διαμόρφωση DPOAE ► 47)

•

Η διάρκεια της δοκιμής

•

Το πρόσωπο που εκτέλεσε τη δοκιμή
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Σύμβολα αποτελέσματος δοκιμής
•

Επιτυχία/Σαφής απόκριση

•

Παραπομπή/Χωρίς σαφή απόκριση

•

Ατελής δοκιμή

Συγκεκριμένα αποτελέσματα δοκιμής
Όταν πατάτε σε μια δοκιμή στη λίστα δοκιμών ασθενούς, το παράθυρο που εμφανίζεται δείχνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες
που σχετίζονται με την επιλεγμένη δοκιμή στη λίστα δοκιμών ασθενούς.

Πατήστε στις καρτέλες στο επάνω μέρος του παραθύρου για να δείτε:
•

Σχόλια δοκιμής
Συγκεκριμένα σχόλια δοκιμής που προστέθηκαν στο AccuScreen. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον σχόλια δοκιμής σε
αυτό το παράθυρο:
–

•

Καταχωρίστε το σχόλιό σας στο κενό πεδίο και πατήστε Προσθήκη σχολίου.

Πληροφορίες συσκευής
Πληροφορίες για τη συσκευή AccuScreen που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της δοκιμής.

σημείωση • Για μια περιγραφή των αποτελεσμάτων δοκιμής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης AccuScreen.

5.1.1

Διαγραφή δοκιμής
Για να διαγράψετε μια δοκιμή:
1. Στην κύρια οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, επιλέξτε τον ασθενή, τη δοκιμή του οποίου θέλετε να διαγράψετε.
2. Στη λίστα Αποτελέσματα δοκιμής, πατήστε τη δοκιμή που θέλετε να διαγράψετε.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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3. Πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. (Μην πατήσετε το πλήκτρο Διαγραφή στο AccuLink.
Αυτό θα διαγράψει ολόκληρο το αρχείο ασθενούς.)

5.1.2

Εκ νέου ανάθεση δοκιμής σε άλλον ασθενή
Εάν τα αποτελέσματα δοκιμής καταγράφηκαν στο AccuScreen ενώ είχε επιλεχθεί λάθος ασθενής, είναι δυνατή η εκ νέου
ανάθεση των δεδομένων στο σωστό ασθενή στο AccuLink.
Για την εκ νέου ανάθεση μιας δοκιμής:
1. Στην κύρια οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, επιλέξτε τον ασθενή τη δοκιμή του οποίου θέλετε να αναθέσετε σε άλλο
ασθενή.
2. Στη λίστα Αποτελέσματα δοκιμής, πατήστε τη δοκιμή που θέλετε να αναθέσετε εκ νέου.
3. Πατήστε Ctrl+X για να διαγράψετε τη δοκιμή από τη λίστα Αποτελέσματα δοκιμής του τρέχοντος ασθενούς.
4. Επιλέξτε τον ασθενή στον οποίο θέλετε να αναθέσετε εκ νέου τη δοκιμή.
5. Πατήστε Ctrl+V για να επικολλήσετε τη δοκιμή στη λίστα Αποτελέσματα δοκιμής του νέου ασθενούς.

5.2

Προσθήκη εγγραφής ασθενούς
1. Στην κύρια οθόνη Ασθενείς και δοκιμές κάντε κλικ στην Προσθήκη .
Αυτό σας μεταφέρει στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών.

2. Καταχωρίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία επεξεργαστή
ασθενών ► 20.
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Τα υποχρεωτικά πεδία έχουν ανοικτό κίτρινο χρώμα και ακολουθούν ένα κόκκινο βέλος.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε την καρτέλα Κίνδυνοι στο δεξί περιθώριο της οθόνης για να αναθέσετε
παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή. Δείτε Ανάθεση παραγόντων κινδύνου σε έναν ασθενή
► 22.
4. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε στην καρτέλα Σχόλια στο δεξί περιθώριο της οθόνης για να καταχωρίσετε
σχόλια που σχετίζονται με τον ασθενή. Δείτε Σχόλια ► 24.
5. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Ο ασθενής αναγράφεται στη λίστα Πληροφορίες ασθενή στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές.

5.2.1

Η οθόνη Επεξεργαστής ασθενών
Μπορείτε να προσπελάσετε την οθόνη Επεξεργαστής ασθενών από την οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, είτε
κατά τη δημιουργία ασθενούς, είτε όταν θέλετε να εμφανίσετε ή/και να επεξεργαστείτε δεδομένα ασθενούς.
1. Για να επεξεργαστείτε ή/και να δείτε δεδομένα ασθενούς, κάντε διπλό κλικ στη σειρά που εμφανίζει τον
ασθενή που θέλετε να δείτε ή επιλέξτε τον ασθενή και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο Λεπτομέρειες.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία επεξεργαστή ασθενών ► 20.

Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ της προβολής λεπτομερειών ασθενούς και σχολίων ασθενούς που
έχουν εκχωρηθεί στον ασθενή.
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2. Πατήστε στα παρακάτω για πρόσθετες λειτουργίες:
–

στην καρτέλα Κίνδυνοι στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών για την ανάθεση παραγόντων κινδύνου
που σχετίζονται με τον ασθενή. Δείτε Ανάθεση παραγόντων κινδύνου σε έναν ασθενή ► 22.

–

στην καρτέλα Σχόλια στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών για να καταχωρήσετε σχόλια που
σχετίζονται με τον ασθενή. Δείτε Σχόλια ► 24.

3. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Πεδία επεξεργαστή ασθενών
Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς)

Ταυτότητα
ασθενούς

Το ID του ασθενούς. Δείτε το Διαμόρφωση ρύθμισης πεδίων δεδομένων ► 55 για μια περιγραφή
του τρόπου καθορισμού της μορφής.

Ταυτότητα
νοσοκομείου

Το όνομα ή το ακρώνυμο του νοσοκομείου

Όνομα

Το όνομα του ασθενούς

Επώνυμο

Το επώνυμο του ασθενούς

Ημερομηνία
γέννησης

Πληκτρολογήστε απευθείας ή επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο ημερολόγιο.

Τοποθεσία
γέννησης

Ο τόπος γέννησης του ασθενούς

Εθνικότητα

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα χωρών.

Έλαβε εξιτήριο

Εάν υπάρχει, η ημερομηνία κατά την οποία ο ασθενής έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Απεβίωσε

Εάν υπάρχει, η ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε ο ασθενής

Ηλικία κύησης

Αριθμός εβδομάδων παραμονής του εμβρύου στη μήτρα.

Φύλο

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Βάρος

Το βάρος του βρέφους

Ύψος

Ύψος του βρέφους

Κατάσταση
συναίνεσης

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτό καθορίζει αν το νοσοκομείο έχει λάβει την
συγκατάθεση της μητέρας ή του φροντιστή να εκτελέσει τα ακόλουθα:
• Κανένα (δεν δόθηκε συγκατάθεση)

ΜΕΘΝ

•

Έλεγχος

•

Πλήρες εύρος δοκιμών

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα:
• Ναι, το βρέφος βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών
•

20
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Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς)

Συγκατάθεση για
τον έλεγχο

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα:
• Ναι, δόθηκε συγκατάθεση
•

Συγκατάθεση
παρακολούθησης

Όχι, δεν δόθηκε συγκατάθεση

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα:
• Καμία ανίχνευση
•

Απλή ανίχνευση

•

Πλήρης ανίχνευση

Πληροφορίες μητέρας/πάροχου φροντίδας υγείας
Κάντε κλικ στη σχετική καρτέλα για προβολή, καταχώρηση ή επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τη μητέρα ή
το φροντιστή.

Τίτλος

Τίτλος μητέρας/πάροχου φροντίδας υγείας

Α.Μ.Κ.Α.

Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης της μητέρας/του πάροχου φροντίδας υγείας

Ταυτότητα
μητέρας

Ο αριθμός ταυτότητας της μητέρας

Όνομα

Το όνομα της μητέρας/του πάροχου φροντίδας υγείας

Επώνυμο

Το επώνυμο της μητέρας/του πάροχου φροντίδας υγείας

Ημερομηνία
γέννησης

Ημερομηνία γέννησης μητρός.
Πληκτρολογήστε απευθείας ή επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο ημερολόγιο.

Γλώσσα

Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα γλωσσών.
Αυτή η επιλογή θα καθορίσει τη γλώσσα της τυποποιημένης επιστολής, εάν είναι διαθέσιμη, προς
τη μητέρα/τον πάροχο φροντίδας υγείας. Εάν δεν υποστηρίζονται οι τοπικοί χαρακτήρες, τα
γράμματα αντικαθίστανται από αστερίσκο (*).

Οδός

Η οδός διεύθυνσης της μητέρας/φροντιστή.

Ταχ. Κώδ.

Ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της μητέρας/πάροχου φροντίδας υγείας

Πόλη

Η πόλη της διεύθυνσης της μητέρας/φροντιστή.

Χώρα

Η χώρα της διεύθυνσης της μητέρας/πάροχου φροντίδας υγείας. Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη
λίστα χωρών.

Κατάσταση

Η πολιτεία, εάν υπάρχει της διεύθυνσης της μητέρας/πάροχου φροντίδας υγείας. Επιλέξτε από την
αναπτυσσόμενη λίστα πολιτειών.

Phone (Τηλέφωνο)

Ο αριθμός τηλεφώνου της μητέρας/του πάροχου φροντίδας υγείας

Κινητό τηλέφωνο

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της μητέρας/του πάροχου φροντίδας υγείας.

Φαξ

Ο αριθμός φαξ της μητέρας/του πάροχου φροντίδας υγείας

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Ιατρικές πληροφορίες

Φαρμακευτική
αγωγή

Εάν ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες εδώ.

Παιδίατρος

Ο παιδίατρος που είναι υπεύθυνος για τον ασθενή. Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Μόλις
εισαχθεί μια τιμή σε αυτό το πεδίο, θα συμπεριληφθεί στην πτυσσόμενη λίστα.
Εάν διαγράψετε μια τιμή από την πτυσσόμενη λίστα, η τιμή διαγράφεται μόνο από τη λίστα, όχι
από τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες ασθενούς όπου χρησιμοποιήθηκε.

Ακοολόγος

Ο ακοολόγος που είναι υπεύθυνος για τον ασθενή. Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Μόλις
εισαχθεί μια τιμή σε αυτό το πεδίο, θα συμπεριληφθεί στην πτυσσόμενη λίστα.
Εάν διαγράψετε μια τιμή από την πτυσσόμενη λίστα, η τιμή διαγράφεται μόνο από τη λίστα, όχι
από τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες ασθενούς όπου χρησιμοποιήθηκε.

5.3

Ανάθεση παραγόντων κινδύνου σε έναν ασθενή
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, επιλέξτε τον ασθενή στον οποίο θέλετε να αναθέσετε έναν ή
περισσότερους παράγοντες κινδύνου και κάντε κλικ στις Λεπτομέρειες.
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2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κίνδυνοι στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών για να εκχωρήσετε παράγοντες
κινδύνου που σχετίζονται με τον επιλεγμένο ασθενή.
Η οθόνη εμφανίζει μια λίστα παραγόντων κινδύνου στα αριστερά. Στα δεξιά εμφανίζονται λεπτομέρειες για
τον παράγοντα κινδύνου που επιλέχθηκε στη λίστα.
Η λίστα παραγόντων κινδύνου μπορεί να διαμορφωθεί. Δείτε Διαμόρφωση λίστας παραγόντων κινδύνου ►
51.

3. Κάντε κλικ στην επιθυμητή σειρά στη λίστα Παράγοντες κινδύνου.
4. Στο πεδίο Ενέχει κίνδυνο στο παράθυρο Ανάθεση ασθενούς, επιλέξτε Ναι από την αναπτυσσόμενη
λίστα.
Το σύμβολο στη λίστα Παράγοντες κινδύνου αλλάζει για να εμφανίσει ένα προειδοποιητικό σύμβολο.
5. Αφού αναθέσετε έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε
τις αλλαγές.

Σύμβολα παράγοντα κινδύνου
Εμφανίζεται ένα σύμβολο παράγοντα κινδύνου:
•

στο πεδίο Ανάθεση στη λίστα Παράγοντες κινδύνου

•

στη στήλη Κίνδυνος στην οθόνη Πληροφορίες ασθενούς

•

στην καρτέλα Κίνδυνοι στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών
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Σύμβολα παράγοντα κινδύνου

Άγνωστο
Δεν είναι γνωστό αν αυτός ο παράγοντας κινδύνου ισχύει για τον επιλεγμένο ασθενή.
Όταν αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές ή στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών,
σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει κινδύνους ρυθμισμένους σε "Ναι" και τουλάχιστον έναν κίνδυνο ρυθμισμένο σε
"Άγνωστο".

Όχι
Ο παράγοντας κινδύνου δεν αντιστοιχεί στον ασθενή
Όταν αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές ή την οθόνη Επεξεργαστής ασθενών,
σημαίνει ότι ο ασθενής έχει όλους τους κινδύνους ρυθμισμένους σε Όχι.

Ναι
Αυτός ο παράγοντας κινδύνου αντιστοιχεί στον επιλεγμένο ασθενή.
Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές ή την οθόνη Επεξεργαστής ασθενών,
σημαίνει ότι ο ασθενής έχει τουλάχιστον έναν κίνδυνο ρυθμισμένο σε Ναι.

Ορισμός άγνωστων παραγόντων κινδύνου σε όχι
Μπορείτε να ορίσετε όλους τους άγνωστους παράγοντες κινδύνου σε Όχι ταυτόχρονα.
1. Πατήστε στο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων Κίνδυνοι - Ορισμός αγνώστων σε Όχι.

2. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

3. Κάντε κλικ στην Επιστροφή για να επιστρέψετε στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές ή στην καρτέλα
Λεπτομέρειες για να επιστρέψετε στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών.

5.4

Σχόλια
Μπορείτε είτε να επιλέξετε σχόλια από μια προκαθορισμένη λίστα ή να δημιουργήσετε συγκεκριμένα σχόλια που σχετίζονται
μόνο με αυτόν τον ασθενή.
Η λίστα προκαθορισμένων σχολίων μπορεί να διαμορφωθεί. Δείτε Διαμόρφωση λίστας σχολίων ► 53.

Ανάθεση σχολίου σε ασθενή
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, κάντε διπλό κλικ στον ασθενή στον οποίο θέλετε να αναθέσετε ένα ή περισσότερα
σχόλια.
2. Πατήστε στην καρτέλα Σχόλια στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών για να αναθέσετε σχόλια που σχετίζονται με τον
επιλεγμένο ασθενής. Η οθόνη εμφανίζει μια λίστα σχολίων.

24

Otometrics - MADSEN AccuLink

5 Διαχείριση ασθενούς και δοκιμής

Προσθήκη προκαθορισμένου σχολίου
•

Στο πεδίο Σχόλιο στη βάση του παραθύρου, επιλέξτε ένα σχόλιο από την πτυσσόμενη λίστα. Πατήστε Προσθήκη
σχολίου.
Το σχόλιο εμφανίζεται στη λίστα Σχόλια στο παραπάνω παράθυρο.

Δημιουργία νέου σχολίου
•

Στο πεδίο Σχόλιο πληκτρολογήστε ένα σχόλιο της επιλογής σας.

•

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη σχολίου.
Το σχόλιο εμφανίζεται στη λίστα Σχόλια στο παραπάνω παράθυρο.

σημείωση • Το σχόλιο αποθηκεύεται μόνο στα δεδομένα αυτού του ασθενούς, όχι στη γενική λίστα σχολίων.

Αποθήκευση εκχωρημένου σχολίου
1. Αφού έχετε εκχωρήσει ένα προκαθορισμένο σχόλιο ή δημιουργήσει ένα νέο σχόλιο, πατήστε
Αποθήκευση.
2. Πατήστε Επιστροφή για να επιστρέψετε στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές ή την καρτέλα
Λεπτομέρειες για να επιστρέψετε και να συνεχίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών του τρέχοντος
ασθενούς.
Εάν έχει εκχωρηθεί ένα σχόλιο σε έναν ασθενή, εμφανίζεται το εικονίδιο σχολίου:
•

Στη στήλη Σχόλιο στη λίστα Πληροφορίες ασθενούς

Otometrics - MADSEN AccuLink
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•

στην καρτέλα Σχόλια στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών
Λίστα σχολίων

5.5

Σχόλιο

Το κείμενο του σχολίου

Ημερομηνία

Η ημερομηνία εκχώρησης του σχολίου στον ασθενή.

Εξεταστής

Το όνομα χρήστη του προσώπου που εκχώρησε το σχόλιο στον ασθενή.

Εύρεση εγγραφής ασθενούς
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για να βρείτε
έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους ασθενείς.
Η λειτουργία αναζήτησης βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων.
2. Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας, εισάγοντας ένα χρονικό διάστημα.
Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η αναζήτηση θα συμπεριλάβει όλες τις
εγγραφές ασθενών που δημιουργήθηκαν αυτήν τη χρονική περίοδο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των ασθενών κατά κατάσταση δοκιμής
(Μη δοκιμασμένος, σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε)
3. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο κριτήριο αναζήτησης όπως ολόκληρη ή
μέρος της ταυτότητας του ασθενούς, το επώνυμο ή όνομα, για να επιλέξετε έναν ή
περισσότερους ασθενείς που ταιριάζουν με αυτό το κριτήριο. Πατήστε enter για να
εφαρμόσετε την αναζήτηση.
4. Κάντε κλικ στη γραμμή που εμφανίζει τον ασθενή που επιθυμείτε να επιλέξετε.
Αν πρέπει να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση, πατήστε το κουμπί Διαγραφή για να
διαγράψετε το πεδίο Αναζήτηση . Τώρα μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο κριτήριο
αναζήτησης.

5.6

Εκτύπωση δεδομένων δοκιμής ασθενή
Εκτύπωση προκαθορισμένων αναφορών δοκιμής
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, κάντε κλικ στη σειρά που εμφανίζει τον ασθενή, τα δεδομένα δοκιμής
του οποίου θέλετε να εκτυπώσετε.
Εάν είναι απαραίτητο, δείτε Εύρεση εγγραφής ασθενούς ► 26
2. Στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Εκτύπωση . Εμφανίζεται μια πτυσσόμενη λίστα.
Εάν πατήσετε στον τίτλο της λίστας, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αναφορών που θα εμφανίζονται στη
λίστα. Για να επιστρέψετε στην προβολή όλων των τύπων, πατήστε στον τίτλο της λίστας και επιλέξτε Όλες
οι ομάδες.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο αναφοράς από την πτυσσόμενη λίστα.
Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εκτύπωσης αναφοράς.
4. Στην οθόνη Προεπισκόπηση , μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά λειτουργιών για τη ρύθμιση της αναφοράς
για εκτύπωση.
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Εκτύπωση επιλεγμένων δοκιμών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τελευταία επιλογή στο μενού Εκτύπωση , Εκτύπωση επιλεγμένων δοκιμών, για να
επιλέξετε τις δοκιμές που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην εκτύπωση.
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, κάντε κλικ στη σειρά που εμφανίζει τον ασθενή, τα δεδομένα δοκιμής του οποίου
θέλετε να εκτυπώσετε.
Εάν είναι απαραίτητο, δείτε Εύρεση εγγραφής ασθενούς ► 26
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl. Στο πλαίσιο Αποτελέσματα δοκιμής, κάντε κλικ στις δοκιμές που επιθυμείτε να
εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο Ctrl.
Οι επιλεγμένες γραμμές επισημαίνονται με ανοιχτό μπλε φόντο.
3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση στη γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Εκτύπωση επιλεγμένων δοκιμών, είτε από την ομάδα
Βασικές αναφορές είτε από την ομάδα Λεπτομερείς αναφορές.
Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της εκτύπωσης αναφοράς.

Προσθήκη λογοτύπου στις εκτυπώσεις
Μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπό σας στη διάταξη της αναφοράς χρησιμοποιώντας ένα αρχείο γραφικών (.bmp) της
επιλογής σας. Δείτε Διαμόρφωση αναφοράς ► 51.

5.7

Αποθήκευση δεδομένων δοκιμής ασθενούς ως αρχείο
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, κάντε κλικ στη σειρά που εμφανίζει τον ασθενή, τα δεδομένα δοκιμής
του οποίου θέλετε να αποθηκεύσετε ως αρχείο.
Εάν είναι απαραίτητο, δείτε το Εύρεση εγγραφής ασθενούς ► 26.
2. Πατήστε Εκτύπωση . Εμφανίζεται μια πτυσσόμενη λίστα.

3. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο αναφοράς από την πτυσσόμενη λίστα. Εμφανίζεται μια προεπισκόπηση της
εκτύπωσης αναφοράς.
4. Στην οθόνη Προεπισκόπηση , επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή εγγράφου...
5. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου και αποθηκεύστε το αρχείο.

5.8

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ του AccuLink και ενός συστήματος
ανίχνευσης ασθενών
σημείωση • Η μεταφορά δεδομένων είναι δυνατή μόνο εάν επιλέχθηκε σύστημα ανταλλαγής δεδομένων κατά την
εγκατάσταση του AccuLink.

Εάν το AccuLink έχει διαμορφωθεί για ανταλλαγή δεδομένων, μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα, για παράδειγμα, σε ένα
σύστημα ανίχνευσης ασθενών. Ορισμένοι τύποι ανταλλαγής δεδομένων σας επιτρέπουν επίσης να εισαγάγετε δεδομένα.
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σημείωση • Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, προκειμένου να είναι σε θέση να έχουν
πρόσβαση είτε στο eSP ή στο Ανίχνευση διαδρομής.

Ρύθμιση ανταλλαγής δεδομένων
Πριν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του AccuLink και μιας άλλης διαδρομής πρέπει να διαμορφώσετε το AccuLink για
αυτή την ενέργεια. Δείτε Διαμόρφωση της ρύθμισης ανταλλαγής δεδομένων ► 56.

5.8.1

Εξαγωγή δεδομένων από το AccuLink
Τα δεδομένα ασθενούς και τα αποτελέσματα δοκιμής εξαγάγονται. Για το eSP και την Ανίχνευση διαδρομής, τα δεδομένα
εξαγάγονται στην υπηρεσία Web για το σύστημα ανίχνευσης ασθενών. Για τα HiTrack, Oz7 και XML, τα δεδομένα
εξαγάγονται σε αρχείο.
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, πατήστε Εξαγωγή και στη συνέχεια πατήστε το όνομα του
συστήματος εξαγωγής δεδομένων.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

5.8.2

Εισαγωγή δεδομένων στο AccuLink
Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στο AccuLink από το HiTrack, eSP ή ένα αρχείο XML
Σύστημα ανίχνευσης
ασθενών

Τύπος εισαγωγής

Τύπος δεδομένων που εισήχθηκαν

HiTrack

Αρχείο

Δεδομένα λίστας επιλογής που περιλαμβάνουν τα δημογραφικά
δεδομένα του ασθενούς.

eSP

Υπηρεσία Web

Δεδομένα διαμόρφωσης συστήματος:
Τοποθεσίες, εγκαταστάσεις, θέσεις
Χρήστες
Παράγοντες κινδύνου

XML

Αρχείο

Δεδομένα ασθενούς
Κίνδυνοι, προκαθορισμένα σχόλια
Τοποθεσίες, εγκαταστάσεις
Χρήστες ανατεθειμένοι σε ασθενείς στο αρχείο εισαγωγής

1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές, πατήστε Εισαγωγή και στη συνέχεια πατήστε το όνομα του
συστήματος ανταλλαγής δεδομένων.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

5.9

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ των AccuLink και AccuScreen
Στο AccuLink, μπορείτε να εργαστείτε με μια μεγάλη ποικιλία δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να στείλετε σε μία
ή περισσότερες συσκευές AccuScreen. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Δημιουργία ασθενών για λήψη σε μια συσκευή.
•
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•

Δημιουργία ή/και διαμόρφωση των τοποθεσιών, εγκαταστάσεων και θέσεων όπου χρησιμοποιούνται οι συσκευές
AccuScreen.

σημείωση • Όταν στέλνετε ή λαμβάνετε δεδομένα από μια συσκευή AccuScreen, τα δεδομένα διαμόρφωσης συσκευής
και το λογισμικό συσκευής AccuScreen ενημερώνονται, εφόσον χρειάζεται.

προσοχή • Κατά τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των AccuLink και AccuScreen, μην αφαιρέσετε τη συσκευή από το
σταθμό βάσης μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά δεδομένων. Η απομάκρυνση της συσκευής κατά τη μεταφορά
δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των δεδομένων.

Προετοιμασία για τη μεταφορά δεδομένων
1. Τοποθετήστε το AccuScreen στο σταθμό βάσης και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης AccuScreen είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή με εγκατεστημένο το λογισμικό
AccuLink (η φωτεινή ένδειξη USB στο μπροστινό μέρος του σταθμού βάσης είναι ενεργή).
3. Εκκινήστε το AccuLink.

5.9.1

Αποστολή δεδομένων στο AccuScreen
1. Επιλέξτε τα δεδομένα ασθενούς που θα σταλούν στο AccuScreen. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το
πλήκτρο Ctrl και πατήστε στις σειρές ασθενούς που θέλετε να αποστείλετε.
2. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές πατήστε Αποστολή .
Εμφανίζεται ο βοηθός Αποστολή δεδομένων.
3. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα.
4. Πατήστε Επόμενο.

5.9.2

Λήψη δεδομένων από AccuScreen
1. Στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές πατήστε Λήψη .
Εμφανίζεται ο βοηθός Λήψη δεδομένων.
2. Επιλέξτε τη συσκευή από την οποία θέλετε να λάβετε τα δεδομένα.
3. Πατήστε Επόμενο.
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Διαμόρφωση των AccuLink και AccuScreen
Στο AccuLink, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών, τόσο για το AccuLink, όσο και για το AccuScreen:
• Διαχείριση χρήστη ► 30
•

Διαχείριση τοποθεσίας, εγκατάστασης και θέσης ► 36

•

Διαχείριση συσκευών ► 41

•

Διαμόρφωση ABR ► 46

•

Διαμόρφωση DPOAE ► 47

•

Διαμόρφωση συστήματος ► 50

•

Οι ρυθμίσεις μου ► 59

σημείωση • Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ή καταχωρήσετε δεδομένα, εκτός των δεδομένων ασθενών ή
δοκιμών στο AccuLink, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ενημέρωση" για να στείλετε τα δεδομένα ή τις
αλλαγές διαμόρφωσης στο AccuScreen. Δείτε Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.

6.1

Διαχείριση χρήστη
Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν χρήστη στο AccuLink και στη συνέχεια να εκχωρήσετε το χρήστη σε μια συσκευή AccuScreen.
Εάν πατήσετε στην καρτέλα Χρήστες και προφίλ, εμφανίζεται η οθόνη Διαχείριση χρηστών με μια λίστα των
εγγεγραμμένων χρηστών και τα δεδομένα προφίλ χρήστη τους.

σημείωση • Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ή καταχωρήσετε δεδομένα, εκτός των δεδομένων ασθενών ή
δοκιμών στο AccuLink, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ενημέρωση" για να στείλετε τα δεδομένα ή τις
αλλαγές διαμόρφωσης στο AccuScreen. Δείτε Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.

A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
χρηστών ► 31
B. Λίστα χρηστών
C. Πληροφορίες χρήστη ► 31
D. Ιδιωτικές ρυθμίσεις χρήστη ►
32
E. Πληροφορίες συστήματος ► 32

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε δεδομένα χρήστη.
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Εμφανίζεται μια λίστα χρηστών στα αριστερά και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου χρήστη στα
δεξιά.
Εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε την οθόνη για τη διαμόρφωση προφίλ.

Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση χρηστών
Χρήστες
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

•

Ξεκλείδωμα
Δείτε Ξεκλείδωμα κλειδωμένου χρήστη AccuLink ► 33.

•

Προφίλ
Δείτε Διαχείριση προφίλ ► 34.

6.1.1

Προσθήκη χρήστη
1. Στην οθόνη Διαχείριση χρήστη , πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε ένα νέο χρήστη. (Δείτε
Προσθήκη δεδομένων ► 12)
Συμπληρώστε τα πεδία όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πεδία διαχείρισης χρήστη
Πληροφορίες χρήστη
Το παράθυρο Πληροφορίες χρήστη εμφανίζει τα κύρια δεδομένα του χρήστη:

Όνομα
σύνδεσης

Το όνομα με το οποίο ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα

Όνομα

Το όνομα του χρήστη

Επώνυμο

Το επώνυμο του χρήστη.

Προφίλ

Το προφίλ συστήματος του χρήστη, που καθορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη στα
AccuScreen και AccuLink. Το προφίλ πρέπει να έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων. Δείτε Διαχείριση
προφίλ ► 34.
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Ιδιωτικές ρυθμίσεις χρήστη
Το παράθυρο Ρυθμίσεις ιδιωτικού χρήστη εμφανίζει τα ιδιωτικά δεδομένα συστήματος για το χρήστη, όπως ορίζονται
από το διαχειριστή του συστήματος:

Κωδικός
πρόσβασης

Ο κωδικός πρόσβασης ορίζεται από το διαχειριστή του συστήματος/χρήστη για την πρόσβαση στα
AccuScreen και AccuLink.
Ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης αφού συνδεθεί με τον κωδικό πρόσβασης
που έχει οριστεί από το διαχειριστή.
Εάν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μόνο ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να ορίσει
νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία Κωδικός πρόσβασης και Επαλήθευση .

προσοχή • Συστήνεται, ο διαχειριστής του συστήματος να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης που
ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα ή ψηφίο επειδή όταν ο χρήστης καταχωρεί κωδικό πρόσβασης στο
AccuScreen, το πεδίο κωδικού πρόσβασης AccuScreen εισαγάγει αυτόματα έναν χαρακτήρα με
κεφαλαία γράμματα..

Δείτε Κωδικοί πρόσβασης χρήστη ► 33.

Επαλήθευση

Κατά τη ρύθμιση του χρήστη, ο διαχειριστής του συστήματος πρέπει να καταχωρήσει ξανά τον κωδικό
πρόσβασης.

Γλώσσα

Αυτό το πεδίο καθορίζει τη ρύθμιση γλώσσας κάθε χρήστη στο AccuLink. Πατήστε στο βέλος
αναπτυσσόμενης λίστας για να επιλέξετε από τη λίστα γλωσσών που εμφανίζεται.
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση γλώσσας στο στοιχείο Οι ρυθμίσεις μου.

Πληροφορίες συστήματος
Το παράθυρο Πληροφορίες συστήματος δείχνει την κατάσταση του χρήστη στο σύστημα:

Κατάσταση

Καθορίζει εάν το προφίλ του χρήστη στο σύστημα είναι ενεργό ή ανενεργό.

Κλειδωμένο

Η κατάσταση σύνδεσης του χρήστη, ήτοι, κατά πόσο ο χρήστης αποκλείστηκε από τη σύνδεση στο
AccuLink επειδή καταχώρησε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις φορές.

σημείωση • Εάν ο λογαριασμός χρήστη Admin κλειδώσει, αυτός ο λογαριασμός μπορεί να
ξεκλειδωθεί μόνο χρησιμοποιώντας την κονσόλα ανάκτησης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
σας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ξεκλειδώματος του λογαριασμού.

Ο λογαριασμός χρήστη κλειδώνει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην οθόνη Διαμόρφωση
Χρήστη και Προφίλ στο πεδίο Χρόνος κλειδώματος AccuLink. Ακολούθως, ο λογαριασμός
ξεκλειδώνει αυτόματα.
Δείτε επίσης Ξεκλείδωμα κλειδωμένου χρήστη AccuScreen ► 33.
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2. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Ο χρήστης αναγράφεται πλέον στη λίστα
Χρήστες.

6.1.2

Κωδικοί πρόσβασης χρήστη
προσοχή • Συστήνεται, ο διαχειριστής του συστήματος να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης που ξεκινά με κεφαλαίο
γράμμα ή ψηφίο επειδή όταν ο χρήστης καταχωρεί κωδικό πρόσβασης στο AccuScreen, το πεδίο κωδικού πρόσβασης
AccuScreen εισαγάγει αυτόματα έναν χαρακτήρα με κεφαλαία γράμματα.
Αυτό ισχύει επίσης όταν ο χρήστης καταχωρήσει αργότερα προσωποποιημένο κωδικό πρόσβασης.

1. Ως διαχειριστής συστήματος, επιλέξτε την οθόνη Διαχείριση χρηστών και καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη
για να χρησιμοποιήσετε τα AccuScreen και AccuLink στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης.
2. Καταχωρίστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στο πεδίο Επαλήθευση .
3. Ενημερώστε τον χρήστη για το νέο κωδικό πρόσβασης.
4. Ο χρήστης στη συνέχεια πρέπει να πατήσει στην καρτέλα Οι ρυθμίσεις μου και να καταχωρίσει έναν κωδικό
πρόσβασης της επιλογής του/της.

6.1.3

Ξεκλείδωμα κλειδωμένου χρήστη AccuScreen
Εάν ένας χρήστης αποκλείστηκε από την σύνδεση στο AccuScreen καταχωρώντας λανθασμένο κωδικό πρόσβασης τρεις
φορές, ο λογαριασμός του χρήστη στη συσκευή θα ξεκλειδωθεί την επόμενη φορά που η συσκευή θα συνδεθεί στο
AccuLink, είτε για ενημέρωση της διαμόρφωσης της συσκευής, είτε για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί μόνο από ένα χρήστη με άδεια ενημέρωσης συσκευών και με άδεια για την
Επαναφορά χρηστών. (Αυτό διαμορφώνεται στο Συνιστώσες και άδειες ► 35).
Για να ξεκλειδώσετε ένα χρήστη:
1. Τοποθετήστε τη συσκευή AccuScreen στο σταθμό βάσης και διασφαλίστε ότι ο σταθμός βάσης είναι συνδεδεμένος στον
υπολογιστή.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή AccuScreen.
3. Εκκινήστε το λογισμικό AccuLink.
4. Πατήστε το εικονίδιο Ενημέρωση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.
Αυτό επαναφέρει την κλειδωμένη κατάσταση στη συσκευή AccuScreen.

6.1.4

Ξεκλείδωμα κλειδωμένου χρήστη AccuLink
Εάν ένας χρήστης έχει αποκλειστεί από τη σύνδεση στο AccuLink καταχωρώντας εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις φορές,
ο λογαριασμός χρήστη θα κλειδωθεί για το χρονικό διάστημα που έχει καταχωρηθεί στην οθόνη Διαμόρφωση διαχείρισης
χρηστών, στο πεδίο Χρόνος κλειδώματος.
Εναλλακτικά, ένας χρήστης με προνόμια διαχειριστή μπορεί να ξεκλειδώσει το λογαριασμό χρήστη.
Για να ξεκλειδώσετε ένα χρήστη:
1. Πλοηγηθείτε στο στοιχείο Χρήστες και προφίλ και επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε να ξεκλειδώσετε.
2. Πατήστε Ξεκλείδωμα στη γραμμή εργαλείων.
Ο χρήστης μπορεί πλέον να συνδεθεί.
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6.1.5

Διαχείριση προφίλ
1. Στην οθόνη Διαχείριση χρηστών, πατήστε Προφίλ για να μεταβείτε στην οθόνη Διαχείριση προφίλ.

Την πρώτη φορά που εκκινείτε το AccuLink, θα βρείτε δύο τυπικά προφίλ ρυθμισμένα ως προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε
τις άδειες αυτών των προφίλ ή να προσθέσετε νέα προφίλ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε τα δικαιώματα πρόσβασης για τα προφίλ χρηστών AccuLink και AccuScreen και να
προσθέσετε, επεξεργαστείτε και διαγράψετε προφίλ χρηστών.

προσοχή • Εάν είστε ο διαχειριστής του συστήματος, προσέξτε να μην αφαιρέσετε δικαιώματα διαχειριστή συστήματος
που είναι απαραίτητα για το ρόλο του διαχειριστή του συστήματος, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει την
πρόσβασή σας σε λειτουργίες του διαχειριστή συστήματος.
Εάν έχετε απενεργοποιήσει τα δικαιώματά σας, ως διαχειριστής συστήματος, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας
για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ανακτήσετε τα δικαιώματά σας.

A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
προφίλ ► 34
B. Λίστα προφίλ ► 35
C. Πληροφορίες προφίλ ► 35
D. Συνιστώσες και άδειες ► 35

Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση προφίλ
Προφίλ
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.
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Προφίλ
•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Λίστα προφίλ
Η λίστα Προφίλ εμφανίζει τα παρακάτω για τα εγγεγραμμένα προφίλ χρηστών:
• Το όνομα προφίλ χρήστη
•

Μια γενική περιγραφή του προφίλ

Για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο αυτών των πεδίων, επιλέξτε το σχετικό προφίλ και επεξεργαστείτε τα πεδία.

6.1.5.1

Προσθήκη προφίλ χρήστη
1. Στην οθόνη Διαχείριση χρηστών, πατήστε Διαμόρφωση - Προφίλ. Αυτό θα σας μεταφέρει στην
οθόνη Διαχείριση προφίλ.
2. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε νέο προφίλ χρήστη.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαχείρισης προφίλ ► 35.
3. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Ο χρήστης αναγράφεται τώρα στη λίστα
Προφίλ.

Πεδία διαχείρισης προφίλ
Πληροφορίες προφίλ
Το παράθυρο Πληροφορίες προφίλ εμφανίζει τα παρακάτω για το επιλεγμένο προφίλ:

Όνομα

Το όνομα του προφίλ χρήστη

Description (Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή του προφίλ

Συνιστώσες και άδειες
Το παράθυρο Συνιστώσες και άδειες εμφανίζει μια λίστα περιοχών ευθύνης που μπορούν να εκχωρηθούν σε
συγκεκριμένα προφίλ χρήστη. Όταν προστίθεται ένα προφίλ, η λίστα που χωρίζεται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες
αναπτύσσεται:

Όνομα
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•

AccuScreen Διαχείριση

•

Διαχείριση συσκευών

•

Ασθενείς και δοκιμές

•

Τοποθεσίες και εγκαταστάσεις

•

Διαμόρφωση συστήματος

•

Χρήστες και προφίλ
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Συνιστώσες και άδειες

Εξουσιοδότηση

6.1.6

Επιλέξτε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου για την εξουσιοδότηση ή ανάκληση
δικαιωμάτων πρόσβασης για το επιλεγμένο προφίλ χρήστη.

Διαγραφή προφίλ χρήστη
Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα προφίλ χρήστη εκτός από το προφίλ Διαχειριστή .

6.2

Διαχείριση τοποθεσίας, εγκατάστασης και θέσης
Εάν πατήσετε στην καρτέλα Τοποθεσίες και εγκαταστάσεις, εμφανίζεται η οθόνη Διαχείρισης τοποθεσίας με μια λίστα
των εγγεγραμμένων τοποθεσιών και τα δεδομένα τοποθεσίας τους.
To AccuLink υποστηρίζει την παρακάτω δομή:
• Τοποθεσίες

6.2.1

•

Εγκαταστάσεις

•

Θέσεις

Διαχείριση τοποθεσίας
A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
τοποθεσίας ► 37
B. Λίστα τοποθεσιών ► 37
C. Πληροφορίες τοποθεσίας ► 37

Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τοποθεσίες.
Εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις οθόνες για την προσθήκη και διαμόρφωση εγκαταστάσεων και θέσεων.
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Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση τοποθεσίας
Τοποθεσίες
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

•

Διαμόρφωση εγκαταστάσεων
Πατήστε για να προσθέσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε εγκαταστάσεις που συνδέονται με μια
τοποθεσία. Δείτε Διαχείριση εγκατάστασης ► 38.

•

Διαμόρφωση θέσεων
Πατήστε για να προσθέσετε, επεξεργαστείτε, ή διαγράψετε θέσεις που συνδέονται με μια τοποθεσία.
Δείτε Διαχείριση τοποθεσιών ► 40.

Λίστα τοποθεσιών
Η λίστα Τοποθεσίες εμφανίζει τις εγγεγραμμένες τοποθεσίες και τα παρακάτω
• Όνομα
•

Description (Περιγραφή)

•

Κωδικός

Για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο αυτών των πεδίων, επιλέξτε το σχετικό πεδίο και πατήστε Επεξεργασία.

Πληροφορίες τοποθεσίας
Το παράθυρο Πληροφορίες τοποθεσίας εμφανίζει τα παρακάτω κύρια δεδομένα της τοποθεσίας:
• Όνομα

6.2.2

•

Description (Περιγραφή)

•

Κωδικός

Προσθήκη τοποθεσίας
1. Στην οθόνη Διαχείριση τοποθεσιών, πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαχείρισης τοποθεσίας ► 38.
2. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Η τοποθεσία αναγράφεται πλέον στη λίστα
Τοποθεσίες.
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Πεδία διαχείρισης τοποθεσίας
Λίστα τοποθεσιών
Αυτά τα πεδία δεν είναι επεξεργάσιμα. Πατήστε σε μια τοποθεσία για επεξεργασία ή διαγραφή.

Όνομα

Το όνομα της τοποθεσίας

Description
(Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή της τοποθεσίας

Κωδικός

Ο κωδικός της τοποθεσίας

Πληροφορίες τοποθεσίας

6.2.3

Όνομα

Το όνομα της τοποθεσίας

Description (Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή της τοποθεσίας

Κωδικός

Ο κωδικός της τοποθεσίας

Διαχείριση εγκατάστασης
Στην οθόνη Τοποθεσίες και εγκαταστάσεις, μπορείτε να επιλέξετε Εγκαταστάσεις για να δείτε μια λίστα που εμφανίζει τις
εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις και τα δεδομένα τους.
1. Στην οθόνη Διαχείριση τοποθεσιών, πατήστε Διαμόρφωση εγκαταστασεων για να μεταβείτε στην
οθόνη Διαχείριση εγκαταστάσεων.
A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
εγκατάστασης ► 39
B. Λίστα εγκαταστάσεων ► 39
C. Πληροφορίες εγκατάστασης ►
39
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Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση εγκατάστασης
Εγκατάσταση
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Λίστα εγκαταστάσεων
Η λίστα Εγκαταστάσεις εμφανίζει τα παρακάτω για τις εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις:
• Όνομα
•

Description (Περιγραφή)

•

Κωδικός

Για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο αυτών των πεδίων, επιλέξτε το σχετικό πεδίο και πατήστε Επεξεργασία.

Πληροφορίες εγκατάστασης
Το παράθυρο Πληροφορίες εγκατάστασης δείχνει τα παρακάτω για το επιλεγμένο προφίλ:
• Όνομα

6.2.3.1

•

Description (Περιγραφή)

•

Κωδικός, π.χ. για την ταυτοποίηση της τοποθεσίας στην οποία εκχωρήθηκε η εγκατάσταση

•

Τοποθεσία

•

Τύποι θέσεων

Προσθήκη εγκατάστασης
Εάν η διαμόρφωσή σας περιλαμβάνει Τύπους θέσεων, πρέπει να δημιουργήσετε αυτές τις θέσεις, προτού μπορέσετε να τις
επιλέξετε για τις εγκαταστάσεις σας. Δείτε Προσθήκη θέσης ► 41.
1. Στην οθόνη Διαχείριση εγκατάστασης, πατήστε Διαμόρφωση - Εγκαταστάσεις. Θα μεταφερθείτε
στην οθόνη Διαχείριση εγκαταστάσεων.
2. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε νέα εγκατάσταση.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαχείρισης εγκατάστασης ► 40.
3. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Η εγκατάσταση αναφέρεται πλέον στη λίστα
Εγκαταστάσεις.
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Πεδία διαχείρισης εγκατάστασης
Λίστα θέσεων

Όνομα

Το όνομα της εγκατάστασης

Description (Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή της εγκατάστασης

Κωδικός

Ο κωδικός της εγκατάστασης.

Πληροφορίες εγκατάστασης

6.2.4

Όνομα

Το όνομα της εγκατάστασης

Description
(Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή της εγκατάστασης

Κωδικός

Ο κωδικός της εγκατάστασης, για παράδειγμα για την ταυτοποίηση της τοποθεσίας στην οποία
έχει εκχωρηθεί η εγκατάσταση

Τοποθεσία

Η τοποθεσία στην οποία εκχωρήθηκε η εγκατάσταση

Τύποι θέσεων

Πτυσσόμενη λίστα τύπων. Αυτοί οι τύποι πρέπει να οριστούν εκ των προτέρων στην οθόνη
Διαχείριση θέσεων.

Διαχείριση τοποθεσιών
Στην οθόνη Τοποθεσίες και εγκαταστάσεις, μπορείτε να επιλέξετε Θέσεις για να δείτε μια λίστα με τις εγγεγραμμένες
θέσεις και τα δεδομένα τους.
1. Στην οθόνη Διαχείριση τοποθεσίας, πατήστε Διαμόρφωση θέσεων για να μεταβείτε στην οθόνη
Διαμόρφωση θέσεων.
A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
θέσεων
B. Λίστα θέσεων
C. Λεπτομέρειες θέσης
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Μια λίστα με θέσεις εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, και μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες για την
επιλεγμένη θέση στη δεξιά πλευρά.

6.2.4.1

Προσθήκη θέσης
1. Στην οθόνη Διαχείριση τοποθεσιών, πατήστε Διαμόρφωση - Θέσεις. Αυτό θα σας μεταφέρει στην
οθόνη Διαχείριση θέσεων.
2. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα θέση. (Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.)
Συμπληρώστε τα πεδία όπως περιγράφεται παρακάτω.
Λεπτομέρειες θέσης

Όνομα

Το όνομα της θέσης

Description
(Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή της θέσης

Κωδικός

Ο κωδικός της θέσης, π.χ. για την ταυτοποίηση της εγκατάστασης στην οποία εκχωρήθηκε η
θέση

3. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Η θέση αναγράφεται στη λίστα Θέσεις.

6.3

Διαχείριση συσκευών
Όταν πατάτε στην καρτέλα Διαχείριση συσκευών, εμφανίζεται η οθόνη Διαχείριση συσκευών με μια λίστα που
αναγράφει τις εγγεγραμμένες συσκευές, τον αριθμό σειράς τους, την τελευταία σύνδεσή τους στο AccuLink και τα
μεμονωμένα δεδομένα τους.
Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τις συσκευές.
Εδώ μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις οθόνες για τη διαμόρφωση λειτουργιών δοκιμής και να εκκινήσετε έναν οδηγό για τη
λήψη νέου λογισμικού συσκευής για τις συσκευές.
Μόλις ρυθμίσετε ή αλλάξετε τη διαμόρφωση μίας ή περισσοτέρων συσκευών, πρέπει να ενημερώσετε τις σχετικές συσκευές.
Δείτε Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.
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6.3.1

Διαχείριση συσκευών
A. Η γραμμή εργαλείων
Διαχείριση συσκευών ► 42
B. Λίστα συσκευών ► 43
C. Μεμονωμένες ρυθμίσεις ►
43
D. Κοινή διαμόρφωση ► 43
E. Πληροφορίες συστήματος ►
43

Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση συσκευών
Συσκευή
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Διαμόρφωση
•

ABR
Ανατρέξτε στο Διαμόρφωση ABR ► 46

•

DPOAE
Ανατρέξτε στο Διαμόρφωση DPOAE ► 47

•

Λογισμικό συσκευής
Ανατρέξτε στο Διαμόρφωση λογισμικού συσκευής ► 49
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Λίστα συσκευών
Η λίστα Συσκευές εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία για τη συσκευή:
• Όνομα
•

Αριθμός σειράς

•

Τελευταία εμφάνιση, η ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης στο AccuLink

Μεμονωμένες ρυθμίσεις
Το παράθυρο Μεμονωμένες ρυθμίσεις εμφανίζει τα παρακάτω κύρια δεδομένα για τη συσκευή:
• Όνομα
•

Αριθμός σειράς

•

Κωδικός

•

Τοποθεσία

•

Ρύθμιση γλώσσας

Κοινή διαμόρφωση
Το παράθυρο Κοινή διαμόρφωση εμφανίζει τις ρυθμισεις συσκευής για:
• Λήξη χρόνου προβολής
•

Λήξη χρόνου ισχύος

•

Βαθμονόμηση/Παύση

•

Όροι αποτελέσματος δοκιμής

•

Διαγραφή δεδομένων

•

Αυτόματη εκκίνηση ABR

•

Βοηθός τοποθέτησης ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος (probe) TEOAE

Πληροφορίες συστήματος
Το παράθυρο Πληροφορίες συστήματος εμφανίζει τα παρακάτω δεδομένα για τη συσκευή:
• Τελευταία εμφάνιση από AccuLink

6.3.2

•

Τελευταία ενημέρωση λογισμικού συσκευής

•

Έκδοση υλικού εξοπλισμού

•

Έκδοση λογισμικού συσκευής

Προσθήκη συσκευής
1. Στην οθόνη Διαχείριση συσκευών, πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε νέα συσκευή.

2. Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που πρέπει να εφαρμοστούν στη νέα συσκευή. Η καρτέλα
Διαμόρφωση είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Η καρτέλα
Διαμόρφωση ► 44.
3. Πατήστε στην καρτέλα Ανάθεση χρήστη και επιλέξτε τους χρήστες που πρέπει να μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη νέα συσκευή. Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Η καρτέλα ανάθεσης χρήστη
► 45.
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4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκαταστάσεις και επιλέξτε τις εγκαταστάσεις που πρέπει να αντιγραφούν
στη νέα συσκευή. Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Η καρτέλα "Εγκαταστάσεις" ► 45.
5. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Η συσκευή αναγράφεται πλέον στη λίστα
Συσκευές.

6.3.2.1

Η καρτέλα Διαμόρφωση
Πεδία διαχείρισης συσκευών
Μεμονωμένη ρύθμιση

Όνομα

Το όνομα της συσκευής

Σειριακός

Ο αριθμός σειράς της συσκευής

Κωδικός

Ο κωδικός της συσκευής

Τοποθεσία

Η τοποθεσία στην οποία συνδέεται η συσκευή

Γλώσσα

Η ρύθμιση γλώσσας της συσκευής

Κοινή διαμόρφωση

Λήξη χρόνου
προβολής

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας καθορίζει πότε η οθόνη πρέπει να απενεργοποιηθεί
αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα μη χρήσης.

Λήξη χρόνου ισχύος

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ισχύος καθορίζει πότε πρέπει να απενεργοποιηθεί αυτόματα η
συσκευή μετά από ένα χρονικό διάστημα μη χρήσης.

Βαθμονόμηση/Παύση

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το μέγιστο χρόνο για τον έλεγχο σύνθετης αντίστασης ή μια
επιλεγμένη από το χρήστη παύση σε μια δοκιμή ABR. Εάν δεν επιτευχθεί αποδεκτό επίπεδο
σύνθετης αντίστασης πριν από αυτό το χρόνο ή εάν ο χρήστης παύση μια δοκιμή ABR για
περισσότερο από αυτό το χρόνο, η δοκιμή λήγει με ατελές αποτέλεσμα.

Όροι αποτελέσματος
δοκιμής

Προσδιορίζει ποιοι όροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα αποτελέσματα δοκιμής. Μπορείτε
να επιλέξετε μεταξύ Επιτυχία/Παραπομπή ή ΣΑ/ΧΣΑ (Σαφής Απόκριση/Χωρίς Σαφή
Απόκριση).

Διαγραφή δεδομένων

Προσδιορίζει αν θα διαγραφούν δεδομένα στη συσκευή:
Χειροκίνητα
Μετά από την επιτυχή λήψη
Αυτόματη διαγραφή παλαιότερων ασθενών κατά την εξάντληση της μνήμης (εμφανίζεται
προειδοποίηση πριν από τη διαγραφή)
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Κοινή διαμόρφωση

Αυτόματη εκκίνηση
ABR

Προσδιορίζει κατά πόσο η δοκιμή ABR θα ξεκινήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της
δοκιμής σύνθετης αντίστασης, εάν το επίπεδο σύνθετης αντίστασης είναι αποδεκτό. Εάν
επιλεχθεί Χωρίς αυτόματη εκκίνηση , ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί Έναρξη μετά
τον έλεγχο σύνθετης αντίστασης για να εκκινήσει τη δοκιμή. Εάν επιλεχθεί Αυτόματη
εκκίνηση σε πράσινο ή Αυτόματη εκκίνηση σε πράσινο ή κίτρινο, η δοκιμή θα ξεκινήσει
αυτόματα, εάν μετρηθεί το αντίστοιχο επίπεδο σύνθετης αντίστασης.

Βοηθός τοποθέτησης
ακροφυσίου παροχής
ερεθίσματος (probe)
TEOAE

Εάν επιλεχθεί το πλαίσιο ελέγχου, ο δείκτης τοποθέτηση ακροφυσίου παροχής ερεθίσματος
θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών TEOAE.

Πληροφορίες συστήματος

6.3.2.2

Τελευταία
εμφάνιση

Εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας σύνδεσης στο AccuLink.

Τελευταία
ενημέρωση

Εμφανίζει πότε έλαβε την τελευταία ενημέρωση η επιλεγμένη συσκευή.

Έκδοση υλικού
εξοπλισμού

Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση υλικού εξοπλισμού της επιλεγμένης συσκευής.

Έκδοση
λογισμικού
συσκευής

Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού συσκευής για την επιλεγμένη συσκευή.

Η καρτέλα ανάθεσης χρήστη
Ανάθεση χρήστη

6.3.2.3

Όνομα σύνδεσης

Εμφανίζει μια λίστα των χρηστών που δημιουργήθηκαν στο AccuLink.

Αντιγραφή στη
συσκευή

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο χρήστη που θέλετε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το
επιλεγμένο AccuScreen.

Η καρτέλα "Εγκαταστάσεις"
Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση

Εμφανίζει μια λίστα των εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν στο AccuLink.

Αντιγραφή στη
συσκευή

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην εγκατάσταση που θέλετε να αντιγράψετε στο
επιλεγμένο AccuScreen.
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6.3.3

Διαμόρφωση ABR
Στην οθόνη Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να επιλέξετε Διαμόρφωση ABR για να δημιουργήσετε και να επιλέξετε ένα
πρωτόκολλο ABR προς αντικατάσταση αυτού που εγκαταστάθηκε εξ ορισμού στη συσκευή AccuScreen.
Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε πρωτόκολλα ABR.
1. Στην οθόνη Διαχείριση συσκευών, πατήστε Διαμόρφωση ABR για να μεταβείτε στην οθόνη
Διαμόρφωση ABR.
A. Η γραμμή εργαλείων
Διαμόρφωσης ABR ► 46
B. Λίστα πρωτοκόλλων ABR ► 46
C. Κοινές πληροφορίες ► 46
D. Διαμόρφωση ABR ► 47

Η γραμμή εργαλείων Διαμόρφωσης ABR
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Λίστα πρωτοκόλλων ABR
Η λίστα Πρωτόκολλα ABR εμφανίζει τα παρακάτω για τα διαθέσιμα πρωτόκολλα:
• Όνομα
•

Description (Περιγραφή)

Κοινές πληροφορίες
Το παράθυρο Κοινές πληροφορίες εμφανίζει τα παρακάτω κύρια δεδομένα για το πρωτόκολλο:
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•

Όνομα

•

Description (Περιγραφή)

•

Κατηγορία που εμφανίζει κατά πόσο το πρωτόκολλο δοκιμής επιτρέπει ενισχυμένο ή βασικό έλεγχο.

Διαμόρφωση ABR
Το παράθυρο Διαμόρφωση ABR εμφανίζει την παρακάτω ρύθμιση για το πρωτόκολλο:
• Επίπεδο ABR dB.

6.3.4

Προσθήκη ρύθμισης πρωτοκόλλου ABR
1. Στην οθόνη Διαμόρφωση ABR, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα
ρύθμιση πρωτοκόλλου ABR.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαμόρφωσης ABR ► 47.
2. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Το πρωτόκολλο ABR εμφανίζεται πλέον στη
λίστα Πρωτόκολλα ABR.

Πεδία διαμόρφωσης ABR
Λίστα πρωτοκόλλων ABR

Όνομα

Το όνομα της ρύθμισης πρωτοκόλλου.

Description (Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή του πρωτοκόλλου ABR

Κοινές πληροφορίες

Όνομα

Το όνομα της ρύθμισης πρωτοκόλλου.

Description
(Περιγραφή)

Γενική περιγραφή του πρωτοκόλλου

Κατηγορία

Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα για να καθορίσετε αν το πρωτόκολλο της δοκιμής επιτρέπει
ενισχυμένο ή βασικό έλεγχο. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για την εκχώρηση άδειας στα προφίλ
χρηστών να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη κατηγορία δοκιμής. Δείτε Συνιστώσες και άδειες ► 35.

Διαμόρφωση ABR

Επίπεδο ABR

6.3.5

Μια αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλογή του επιπέδου dB στο οποίο εκτελείται η δοκιμή.

Διαμόρφωση DPOAE
Στην οθόνη Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να επιλέξετε Διαμόρφωση DPOAE για να δημιουργήσετε και να επιλέξετε ένα
πρωτόκολλο DPOAE για αντικατάσταση αυτού που εγκαταστάθηκε εξ ορισμού στη συσκευή AccuScreen.
Σε αυτή την οθόνη, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε πρωτόκολλα DPOAE.
1. Στην οθόνη Διαχείριση συσκευών, πατήστε Διαμόρφωση DPOAE για να μεταβείτε στην οθόνη
Διαμόρφωση DPOAE.
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A. Η γραμμή εργαλείων
Διαμόρφωση DPOAE ► 48
B. Λίστα, Πρωτόκολλα DPOAE ►
48
C. Κοινές πληροφορίες ► 48
D. Διαμόρφωση DPOAE ► 48

Η γραμμή εργαλείων Διαμόρφωση DPOAE
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Λίστα, Πρωτόκολλα DPOAE
Η λίστα Πρωτόκολλα DPOAE εμφανίζει τα παρακάτω για τα διαθέσιμα πρωτόκολλα:
• Όνομα
•

Description (Περιγραφή)

Κοινές πληροφορίες
Το παράθυρο Κοινές πληροφορίες εμφανίζει τα παρακάτω κύρια δεδομένα για το πρωτόκολλο:
• Όνομα
•

Description (Περιγραφή)

•

Κατηγορία που εμφανίζει κατά πόσο το πρωτόκολλο δοκιμής επιτρέπει ενισχυμένο ή βασικό έλεγχο.

Διαμόρφωση DPOAE
Το παράθυρο Διαμόρφωση DPOAE εμφανίζει τις ρυθμίσεις πρωτοκόλλου για τις συχνότητες στις οποίες εκτελείται η
δοκιμή.
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6.3.6

Προσθήκη ρύθμισης πρωτοκόλλου DPOAE
1. Στην οθόνη Διαμόρφωση DPOAE, πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε μια νέα ρύθμιση
πρωτοκόλλου DPOAE.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαμόρφωσης DPOAE ► 49.
2. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Η δοκιμή DPOAE αναγράφεται πλέον στη
λίστα Πρωτόκολλα DPOAE.

Πεδία διαμόρφωσης DPOAE
Λίστα, Πρωτόκολλα DPOAE

Όνομα

Το όνομα της ρύθμισης πρωτοκόλλου.

Description (Περιγραφή)

Μια γενική περιγραφή του πρωτοκόλλου DPOAE

Κοινές πληροφορίες

Όνομα

Το όνομα της ρύθμισης πρωτοκόλλου.

Description
(Περιγραφή)

Γενική περιγραφή του πρωτοκόλλου

Κατηγορία

Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα για να καθορίσετε αν το πρωτόκολλο της δοκιμής επιτρέπει
ενισχυμένο ή βασικό έλεγχο. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται για την εκχώρηση άδειας στα προφίλ
χρηστών να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη κατηγορία δοκιμής.. Δείτε Συνιστώσες και άδειες ►
35.

Διαμόρφωση DPOAE

6.3.7

Προ-ρύθμιση
DPOAE

Μια αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλογή του επιπέδου dB στο οποίο εκτελείται η δοκιμή.

Προκαθορισμένη
περιγραφή

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου πρωτοκόλλου DPOAE.

Διαμόρφωση λογισμικού συσκευής
Για να διαμορφώσετε το λογισμικό συσκευής σε ένα AccuScreen, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας
έκδοσης του λογισμικού συσκευής.
1. Πατήστε στο εικονίδιο Λογισμικό συσκευής στην οθόνη Διαχείριση συσκευών για να εκκινήσετε
τον οδηγό λογισμικού συσκευής.
2. Περιηγηθείτε στη θέση του φακέλου που περιέχει την τελευταία έκδοση του λογισμικού συσκευής.
3. Πατήστε Επόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Otometrics - MADSEN AccuLink

49

6 Διαμόρφωση των AccuLink και AccuScreen

Μόλις πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού συσκευής πρέπει να ενημερώσετε τη συσκευή
AccuScreen. Δείτε Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.

6.4

Διαμόρφωση συστήματος
Μόλις ρυθμίσετε ή αλλάξετε τη διαμόρφωση συστήματος που θα σταλεί σε μία ή περισσότερες συσκευές, πρέπει να
ενημερώσετε τις σχετικές συσκευές. Δείτε Ενημέρωση δεδομένων στο AccuScreen ► 13.

Η γραμμή εργαλείων Διαμόρφωση συστήματος
Διαμόρφωση
•

Παράγοντες κινδύνου
Πατήστε για να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε προκαθορισμένους παράγοντες κινδύνου
που θα ληφθούν στο AccuScreen. Δείτε Διαμόρφωση λίστας παραγόντων κινδύνου ► 51.

•

Σχόλια
Πατήστε για να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε ή διαγράψετε προκαθορισμένους παράγοντες κινδύνου
που θα ληφθούν στο AccuScreen. Δείτε Διαμόρφωση λίστας σχολίων ► 53.

•

Ρύθμιση πεδίου
Πατήστε για να καθορίσετε υποχρεωτικά πεδία για την καταχώρηση δεδομένων ασθενούς για χρήση στο
AccuLink και για λήψη στο AccuScreen. Δείτε Διαμόρφωση ρύθμισης πεδίων δεδομένων ► 55.

•

Διαμόρφωση τοποθεσίας και εγκατάστασης
Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες διαχείρισης Τοποθεσίες και
εγκαταστάσεις στο AccuLink και AccuScreen. Δείτε Διαχείριση τοποθεσίας, εγκατάστασης και θέσης ►
36.

•

Ανταλλαγή δεδομένων
Πατήστε για να καταχωρίσετε και να διαμορφώσετε πληροφορίες που σχετίζονται με την ανταλλαγή
δεδομένων. Δείτε Διαμόρφωση της ρύθμισης ανταλλαγής δεδομένων ► 56.

6.4.1

Διαμόρφωση γλώσσας
Σε αυτό το τμήμα της κύριας οθόνης Διαμόρφωση συστήματος, μπορείτε να καθορίσετε τη γλώσσα βάσης του AccuLink,
η οποία είναι η γλώσσα η οποία π.χ. εμφανίζεται πρώτη στην οθόνη Διαχείριση παράγοντα κινδύνου.

6.4.2

Επιβεβαίωση δεδομένων
Σε αυτή την ενότητα της κύριας οθόνης Διαμόρφωση συστήματος, μπορείτε να καθορίσετε κατά πόσο θα λαμβάνετε
μήνυμα κατά την επιτυχή αποθήκευση ή διαγραφή δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε μια
προειδοποίηση εάν αλλάξετε δεδομένα.
Επιλέξτε Ναι ή Όχι από τις πτυσσόμενες λίστες για τα πεδία:
• Επιβεβαίωση αποθήκευσης
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•

Επιβεβαίωση διαγραφής

•

Προειδοποίηση τροποποίησης δεδομένων
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6.4.3

Διαμόρφωση αναφοράς
Λογότυπο νοσοκομείου
Σε αυτό το τμήμα της κύριας οθόνης Διαμόρφωση συστήματος, μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο στη διάταξη της
αναφοράς χρησιμοποιώντας ένα αρχείο γραφικών (.bmp) της επιλογής σας.
Για να το κάνετε αυτό:
1. Δημιουργήστε ένα αρχείο .bmp με μέγιστο μέγεθος pixel 647 x 416.
2. Πατήστε Περιήγηση... για να εντοπίσετε το αρχείο.
3. Πατήστε Άνοιγμα για να εισαγάγετε το αρχείο.
Το λογότυπο θα εμφανίζεται στις αναφορές σας.

Χρήση προεπιλεγμένου λογότυπου
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο Otometrics που παρέχεται με το σύστημά σας πατήστε το κουμπί Επαναφορά
προεπιλεγμένου λογότυπου.

6.4.4

Διαμόρφωση λίστας παραγόντων κινδύνου
Στην οθόνη Διαχείριση παραγόντων κινδύνου, μπορείτε να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε και διαγράψετε τους
παράγοντες κινδύνου που θα εμφανίζονται και θα επιλέγονται στις λίστες Παράγοντας κινδύνου Λεπτομερειών
ασθενούς. Εδώ μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε παράγοντες κινδύνου προς λήψη στις
συσκευές AccuScreen.
Οι τυπικοί παράγοντες κινδύνου μπορούν να συγχρονίζονται για παράδειγμα με το eSP ή το HiTrack. Σημειώστε ότι οι
παράγοντες κινδύνου που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα από το σύστημα παρακολούθησης, απενεργοποιούνται κατά το
συγχρονισμό και δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε νέους ασθενείς.
1. Στην οθόνη Διαμόρφωση συστήματος, πατήστε Παράγοντες κινδύνου για να μεταβείτε στην
οθόνη Διαχείριση παράγοντα κινδύνου.
A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
παράγοντα κινδύνου ► 52
B. Η λίστα Προκαθορισμένοι
παράγοντες κινδύνου ► 52
C. Λεπτομέρειες παράγοντα
κινδύνου ► 52
D. Μεταφράσεις ► 52
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Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση παράγοντα κινδύνου
Σχόλια
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Η λίστα Προκαθορισμένοι παράγοντες κινδύνου
Η λίστα Προκαθορισμένοι παράγοντες κινδύνου εμφανίζει παράγοντες κινδύνου που εισήχθηκαν ή δημιουργήθηκαν
προηγουμένως.

Λεπτομέρειες παράγοντα κινδύνου
Το παράθυρο Λεπτομέρειες παράγοντα κινδύνου εμφανίζει τον επιλεγμένο παράγοντα κινδύνου.

Μεταφράσεις
Το παράθυρο Μεταφράσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στόχο της μετάφρασης και να καταχωρίσετε το κείμενο
μετάφρασης του παράγοντα κινδύνου στη γλώσσα στόχο.

6.4.4.1

Προσθήκη παράγοντα κινδύνου
1. Στην οθόνη Διαμόρφωση συστήματος, πατήστε Παράγοντες κινδύνου. Αυτό θα σας μεταφέρει
στην οθόνη Διαχείριση παράγοντα κινδύνου.
2. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε έναν νέο παράγοντα κινδύνου.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαχείρισης παράγοντα κινδύνου ► 52.
3. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Ο παράγοντας κινδύνου αναγράφεται στη
λίστα Παράγοντες κινδύνου.

Πεδία διαχείρισης παράγοντα κινδύνου
Λίστα προκαθορισμένων παραγόντων κινδύνου

Παράγοντας
κινδύνου

52

Το όνομα του παράγοντα κινδύνου, όπως ορίζεται στο πεδίο Όνομα στο τμήμα Λεπτομέρειες
παράγοντα κινδύνου.
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Λεπτομέρειες παράγοντα κινδύνου

Όνομα

Καταχωρίστε ένα σύντομο περιγραφικό όνομα.

Description
(Περιγραφή)

Καταχωρίστε μια μεγαλύτερη περιγραφή για τον παράγοντα κινδύνου.

Ενεργό

Καθορίστε κατά πόσο ο παράγοντας κινδύνου θα είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος για
επιλογή στη λίστα Επεξεργαστής ασθενών > Κίνδυνοι και για λήψη στις επιλεγμένες συσκευές
AccuScreens.
• Ναι: Ο παράγοντας κινδύνου είναι ενεργοποιημένος.
•

Όχι: Ο παράγοντας κινδύνου είναι απενεργοποιημένος.

Μετάφραση

6.4.5

Γλώσσα

Αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλογή της γλώσσας στόχου για μετάφραση

Όνομα

Πεδίο για την προσθήκη μετάφρασης για τον επιλεγμένο παράγοντα κινδύνου

Διαμόρφωση λίστας σχολίων
Στην οθόνη Διαχείριση προκαθορισμένου σχολίου, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα
σχόλια που θα εμφανίζονται και επιλέγονται στις λίστες Επεξεργαστής ασθενών > Σχόλια. Εδώ μπορείτε επίσης να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε παράγοντες κινδύνου προς λήψη στις συσκευές AccuScreen.
1. Στην οθόνη Διαμόρφωση συστήματος, πατήστε Σχόλια για να μεταβείτε στην οθόνη Διαχείριση
προκαθορισμένου σχολίου.
A. Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση
προκαθορισμένου σχολίου ► 54
B. Λίστα Προκαθορισμένα σχόλια ►
54
C. Προκαθορισμένο σχόλιο ► 54
D. Μετάφραση ► 54
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Η γραμμή εργαλείων Διαχείριση προκαθορισμένου σχολίου
Σχόλια
•

Προσθήκη
Δείτε Προσθήκη δεδομένων ► 12.

•

Επεξεργασία
Δείτε Επεξεργασία δεδομένων ► 12.

•

Διαγραφή
Δείτε Διαγραφή δεδομένων ► 13.

Λίστα Προκαθορισμένα σχόλια
Η λίστα Προκαθορισμένα σχόλια εμφανίζει τα σχόλια που δημιουργήθηκαν προηγουμένως.

Προκαθορισμένο σχόλιο
Το παράθυρο Προκαθορισμένο σχόλιο εμφανίζει το επιλεγμένο σχόλιο.

Μετάφραση
Το παράθυρο Μεταφράσεις σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στόχο της μετάφρασης και να καταχωρήσετε τη
μετάφραση του κειμένου του σχολίου στη γλώσσα στόχο.

6.4.5.1

Προσθήκη σχολίου
1. Στην οθόνη Διαμόρφωση συστήματος, πατήστε Σχόλια. Αυτό θα σας μεταφέρει στην οθόνη Διαχείριση
προκαθορισμένου σχολίου.
2. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε ένα νέο σχόλιο.
Τα πεδία περιγράφονται στο στοιχείο Πεδία διαχείρισης προκαθορισμένων σχολίων ► 54.
3. Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Το σχόλιο αναφέρεται πλέον στη λίστα
Προκαθορισμένα σχόλια.

Πεδία διαχείρισης προκαθορισμένων σχολίων
Λίστα Προκαθορισμένα σχόλια

Σχόλιο
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Προκαθορισμένο σχόλιο

Σχόλιο

Πεδίο για την προσθήκη και προβολή του σχολίου

Ενεργό

Προσδιορίστε κατά πόσο το σχόλιο είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο για επιλογή στη
λίστα Επεξεργαστής ασθενών > Σχόλια ασθενή , και για λήψη στις επιλεγμένες συσκευές
AccuScreen.
• Ναι: Το σχόλιο είναι ενεργοποιημένο.
•

Όχι: Το σχόλιο είναι απενεργοποιημένο.

Μετάφραση

Γλώσσα

Αναπτυσσόμενη λίστα για την επιλογή της γλώσσας στόχου για μετάφραση

Μετάφραση

Πεδίο για την προσθήκη της μετάφρασης του επιλεγμένου σχολίου

6.4.6

Διαμόρφωση ρύθμισης πεδίων δεδομένων

6.4.6.1

Η οθόνη Κύριας διαμόρφωσης ασθενούς
Διαμόρφωση ταυτότητας ασθενούς
Πατήστε στην πτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε τον κανόνα διαμόρφωσης Ταυτότητας ασθενούς που συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις του συστήματός σας. Μόλις καταχωρηθεί μια Ταυτότητα ασθενούς στην οθόνη Επεξεργαστής ασθενών ή στο
AccuScreen, πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτό τον κανόνα.

6.4.6.2

Ταξινόμηση λίστας ασθενών οργάνου
Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να ορίσετε πώς ταξινομούνται οι λίστες ασθενών.
Επιλέξτε κύριες και δευτερεύουσες προτεραιότητες για τον καθορισμό των κριτηρίων στα οποία θα βασιστεί η ταξινόμηση.
Δείτε το παρακάτω παράδειγμα.

6.4.6.3

Υποχρεωτικά επίπεδα ομάδων
Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να ορίσετε ποια πεδία θα οριστούν ως υποχρεωτικά στα AccuScreen και AccuLink. Ένα
υποχρεωτικό πεδίο είναι ένα πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί.
Στο κάτω μέρος της λίστας θα βρείτε τον αριθμό των «Διαθέσιμων πεδίων» προς χρήση, εφόσον πρέπει να ορίσετε
περισσότερα επίπεδα ομάδων. Διαγράψτε το κείμενο στο πεδίο για να το αντικαταστήσετε με έναν τίτλο της επιλογής σας.
Κατά τη χρήση, εάν δημιουργείτε έναν ασθενή, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία για να αποθηκεύσετε
την εγγραφή νέου ασθενούς.
Τα υποχρεωτικά πεδία στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές > Επεξεργαστής ασθενών έχουν ανοικτό
κίτρινο χρώμα και ακολουθούν ένα κόκκινο βέλος.
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Υποχρεωτικά επίπεδα ομάδων

Όνομα
πεδίου

Μια λίστα των ονομάτων πεδίων εμφανίζεται στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές > Επεξεργαστής
ασθενών.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα πεδία με την ονομασία Διαθέσιμο πεδίο στο κάτω μέρος
της οθόνης για να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία.
Για να μετονομάσετε τα πεδία αυτά, τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο και αλλάξτε το όνομα.

Ενεργό

Πατήστε για να ορίσετε το πεδίο ως υποχρεωτικό στο AccuScreen.

Υποχρεωτικές
ομάδες

Πατήστε για να ορίσετε ως υποχρεωτικό με προτεραιότητα 1, προτεραιότητα 2 ή προτεραιότητα 3.
Αυτό σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, ο ελεγκτής δεν είναι σε θέση να εισαγάγει μια τιμή για τον
ασθενή σε ένα πεδίο προτεραιότητας 1, τότε τα πεδία που έχουν οριστεί ως προτεραιότητα 2 πρέπει να
συμπληρωθούν.

Εάν τα δεδομένα ενός ασθενούς από το AccuScreen έχουν υποχρεωτικά πεδία που δεν συμπληρώθηκαν, μπορείτε να δείτε
αυτά τα δεδομένα στην οθόνη Ασθενείς και δοκιμές > Επεξεργαστής ασθενών στο AccuLink. Εάν θέλετε να
επεξεργαστείτε αυτά τα δεδομένα, πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία του AccuLink.

6.4.7

Διαμόρφωση χρηστών και προφίλ
Στην οθόνη Διαμόρφωση χρήστη και προφίλ, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας χρήστη.
•

Πατήστε στην καρτέλα Διαμόρφωση συστήματος και στη συνέχεια πατήστε Διαμόρφωση χρήστη και προφίλ.
Διαμόρφωση διαχείρισης χρήστη

6.4.8

Χρόνος κλειδώματος
AccuLink

Κλείδωμα AccuLink μετά από αποτυχημένη σύνδεση
Εισάγετε τον αριθμό των λεπτών που το AccuLink θα παραμείνει κλειδωμένο αφού
καταχωρηθεί 3 φορές ένας εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης.

Κανόνας ασφάλειας
κωδικού πρόσβασης

Ορισμός κανόνα κωδικού πρόσβασης
Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα να απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο πολυπλοκότητας για
τους κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
Επιλέξτε Κανένα, Απλό, ή Σύνθετο. Κάτω από το πεδίο, εμφανίζεται μια περιγραφή του
επιλεγμένου κανόνα.

Διαμόρφωση της ρύθμισης ανταλλαγής δεδομένων
Προτού μπορέσετε να εισαγάγετε ή εξαγάγετε δεδομένα στο AccuLink, πρέπει να διαμορφώσετε την ανταλλαγή δεδομένων.
1. Επιλέξτε Διαμόρφωση συστήματος και πατήστε το εικονίδιο Ανταλλαγή δεδομένων.

2. Συμπληρώστε τα πεδία και πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
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6.4.8.1

Πεδία διαμόρφωσης eSP
Διαμόρφωση eSP

Απομακρυσμένη
διεύθυνση eSP

Καταχωρίστε τη διεύθυνση web του συστήματος eSP από όπου εισαγάγετε τη διαμόρφωση
συστήματος και εξαγάγετε τα δεδομένα ασθενούς.

Τοποθεσία

Καταχωρίστε τον κωδικό τοποθεσίας στην οποία ανήκει το νοσοκομείο.

Διαμόρφωση χρήστη eSP

Προεπιλεγμένο
προφίλ χρήστη

Επιλέξτε το προφίλ χρήστη AccuLink που θέλετε να αναθέσετε σε όλους τους νέους χρήστες
που εισαγάγονται από το eSP.

Προεπιλεγμένος
κωδικός πρόσβασης

Αυτός ο κωδικός πρόσβασης ισχύει για όλους τους νέους χρήστες που λαμβάνονται από το
eSP.
Εάν χρειάζεται, καταχωρίστε νέο κωδικό πρόσβασης. Ο Προεπιλεγμένος κωδικός
πρόσβασης είναι Δοκιμή.
Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εκχωρήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο
Χρήστες και προφίλ. Ακολούθως, κάθε νέος χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό
πρόσβασης στο Οι ρυθμίσεις μου.

Ασφάλεια συστήματος

Φάκελος εφεδρικών
αντιγράφων

Καταχωρίστε το όνομα φακέλου στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το αρχείο εφεδρικού
αντιγράφου της βάσης δεδομένων από το AccuLink.
Εάν αποθηκεύετε σε δικτυακό δίσκο, χρησιμοποιήστε το όνομα UNC, όπως
\\Δίκτυο\Όνομαδιακομιστή\Όνομαφακέλου.

6.4.8.2

Πεδία διαμόρφωσης HiTrack
Διαμόρφωση εισαγωγής λίστας επιλογής

Προεπιλεγμένη
τοποθεσία

Επιλέξτε την τοποθεσία που θα εκχωρηθεί σε νοσοκομεία που προέρχονται από λίστες
επιλογής HiTrack. Εάν δεν επιλεχθεί τοποθεσία, το AccuLink δημιουργεί αυτόματα μια
προεπιλεγμένη τοποθεσία, μόλις εισαχθεί η λίστα επιλογής νοσοκομείων.

Προεπιλεγμένο προφίλ
χρήστη

Επιλέξτε το προφίλ χρήστη AccuLink που θα εκχωρηθεί στους νέους χρήστες που
προέρχονται από λίστες επιλογής HiTrack.
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Διαμόρφωση εισαγωγής λίστας επιλογής

Προεπιλεγμένος
κωδικός πρόσβασης
χρήστη

Αυτός ο κωδικός πρόσβασης ισχύει για όλους τους νέους χρήστες που λήφθηκαν από το
HiTrack.
Εάν χρειάζεται, καταχωρίστε νέο κωδικό πρόσβασης. Ο Προεπιλεγμένος κωδικός
πρόσβασης είναι Δοκιμή.
Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εκχωρήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
στο Χρήστες και προφίλ. Ακολούθως, κάθε νέος χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό
πρόσβασης στο Οι ρυθμίσεις μου.

Προεπιλεγμένος
φάκελος εισαγωγής

Καταχωρίστε το φάκελο από τον οποίο θα εισαγάγετε λίστες επιλογής από το HiTrack.

Διαμόρφωση εξαγωγής HiTrack

Προεπιλεγμένα
δεδομένα εξαγωγής

Επιλέξτε τα δεδομένα που θα προσφέρονται ως δεδομένα προς εξαγωγή στον Οδηγό
εξαγωγής HiTrack.
Το στοιχείο "Όλοι οι ασθενείς" εξαγάγει όλα τα δεδομένα ασθενών και δοκιμών από το
AccuLink.
Το στοιχείο "Αλλαγμένοι ασθενείς" εξαγάγει όλα τα δεδομένα ασθενών και δοκιμών από το
AccuLink που άλλαξαν από την τελευταία εξαγωγή HiTrack.
Το στοιχείο "Επιλεγμένοι ασθενείς" θα εξαγάγει τους ασθενείς που είναι επιλεγμένοι στο
στοιχείο περιήγησης δοκιμών ασθενούς μαζί με όλες τις δοκιμές τους.

Φάκελος εξαγωγής

6.4.8.3

Καταχωρίστε το φάκελο στον οποίο θα εξαγάγετε δεδομένα από το AccuLink, προς εισαγωγή
στο HiTrack.

Πεδία διαμόρφωσης Oz7
Διαμόρφωση Oz7

Προεπιλεγμένα
δεδομένα εξαγωγής

Επιλέξτε τα δεδομένα που θα προσφερθούν ως δεδομένα εξαγωγής στον Οδηγό εξαγωγής Oz7.
Το στοιχείο "Όλοι οι ασθενείς" εξαγάγει όλα τα δεδομένα ασθενών και δοκιμών από το
AccuLink.
Το στοιχείο "Αλλαγμένοι ασθενείς" θα εξαγάγει τα δεδομένα ασθενών και δοκιμών από το
AccuLink που αλλάχθηκαν από την τελευταία εξαγωγή του Oz7.
Το στοιχείο "Επιλεγμένοι ασθενείς" θα εξαγάγει τους ασθενείς που είναι επιλεγμένοι στο
στοιχείο περιήγησης δοκιμών ασθενούς μαζί με όλες τις δοκιμές τους.

Φάκελος εξαγωγής
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Καταχωρίστε το φάκελο στον οποίο θα εξαγάγετε δεδομένα από το AccuLink, για εισαγωγή στο
Oz7.
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6.4.8.4

Πεδία διαμόρφωσης XML
Διαμόρφωση εισαγωγής XML

Προεπιλεγμένο προφίλ
χρήστη

Καταχωρίστε το προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη. Αυτό το προφίλ θα ανατεθεί σε όλους τους
νέους χρήστες που λήφθηκαν από ένα αρχείο XML.

Προεπιλεγμένος
κωδικός πρόσβασης
χρήστη

Αυτός ο κωδικός πρόσβασης ισχύει για όλους τους νέους χρήστες που λήφθηκαν από αρχείο
XML.
Εάν χρειάζεται, καταχωρίστε νέο κωδικό πρόσβασης. Ο Προεπιλεγμένος κωδικός
πρόσβασης είναι Δοκιμή.
Ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να εκχωρήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης
στο Χρήστες και προφίλ. Ακολούθως, κάθε νέος χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό
πρόσβασης στο Οι ρυθμίσεις μου.

Φάκελος εισαγωγής

Εισάγετε το φάκελο από τον οποίο θα εισάγετε αρχεία δεδομένων XML.

Διαμόρφωση εξαγωγής XML

Προεπιλεγμένα
δεδομένα εξαγωγής

Επιλέξτε τα δεδομένα που θα παρέχονται ως δεδομένα για εξαγωγή στον Οδηγό εξαγωγής
XML.
Το στοιχείο "Όλοι οι ασθενείς" εξαγάγει όλα τα δεδομένα ασθενών και δοκιμών από το
AccuLink.
Το στοιχείο "Αλλαγμένοι ασθενείς" θα εξαγάγει όλα τα δεδομένα ασθενών και δοκιμών από
το AccuLink που άλλαξαν από την τελευταία εξαγωγή XML.
Το στοιχείο "Επιλεγμένοι ασθενείς" θα εξαγάγει τους ασθενείς που είναι επιλεγμένοι στο
στοιχείο περιήγησης δοκιμών ασθενούς μαζί με όλες τις δοκιμές τους.

Φάκελος εξαγωγής

6.4.8.5

Καταχωρίστε το φάκελο στον οποίο θα εξαγάγετε δεδομένα από το AccuLink, για εισαγωγή
στο XML.

πεδία συνδέσμου Ανίχνευσης διαδρομής
Διαμόρφωση ανίχνευσηςΔιαδρομής

6.5

Διεύθυνση διακομιστή
ανίχνευσηςΔιαδρομής

Καταχωρίστε τη διεύθυνση του διακομιστή στον οποίο θα εξαγάγετε τα δεδομένα
Ανίχνευσης διαδρομής.

Ταυτότητα αποστολέα

Η ταυτότητα του νοσοκομείου που παρασχέθηκε από το κέντρο ανίχνευσης.

Οι ρυθμίσεις μου
Εάν ο διαχειριστής του συστήματος έχει εκχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης σε ένα χρήστη στο τμήμα Ρυθμίσεις ιδιωτικού
χρήστη στην οθόνη Διαχείριση χρηστών, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει Οι ρυθμίσεις μου και να επιλέξει έναν προσωπικό
κωδικό πρόσβασης.
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Πεδία στοιχείου Οι ρυθμίσεις μου

Κωδικός
πρόσβασης

Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης που ορίζεται από το διαχειριστή/χρήστη του
συστήματος για την πρόσβαση στα AccuScreen και AccuLink.
Εάν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μόνο ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να ορίσει έναν
νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία Κωδικός πρόσβασης και Επαλήθευση στο τμήμα Ρυθμίσεις
ιδιωτικού χρήστη στην οθόνη Διαχείριση χρηστών.

προσοχή • Συστήνεται ο χρήστης να ορίσει ένα κωδικό πρόσβασης που ξεκινά με έναν κεφαλαίο
χαρακτήρα ή ψηφίο, διότι όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί έναν κωδικό πρόσβασης στο
AccuScreen, το πεδίο κωδικού πρόσβασης στο AccuScreen εισαγάγει αυτόματα έναν κεφαλαίο
χαρακτήρα.

Δείτε Κωδικοί πρόσβασης χρήστη ► 33.
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Επαλήθευση

Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης που ορίστηκε από το χρήστη για την πρόσβαση στα AccuScreen
και AccuLink

Γλώσσα
AccuLink

Αυτό το πεδίο καθορίζει τη ρύθμιση γλώσσας κάθε χρήστη στο AccuLink. Πατήστε στο βέλος
αναπτυσσόμενης λίστας για να επιλέξετε από τη λίστα γλωσσών που εμφανίζεται.
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Παραρτ. 1

Παραρτ. 1

Πληροφορίες ασφάλειας

Πληροφορίες ασφάλειας

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες και προειδοποιήσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλιστεί η
ασφαλής απόδοσή του AccuScreen. Οι τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, εφόσον αντιστοιχούν, πρέπει επίσης να τηρούνται σε
κάθε περίπτωση.

Παραρτ. 1.1

Σύμβολα ασφάλειας
Συμμορφώνεται με την Κατευθυντήρια οδηγία περί ιατρικών συσκευών 93/42/EEC και την Κατευθυντήρια
οδηγία RoHS (2011/65/EC).

Παραρτ. 1.2

Σημειώσεις προειδοποίησης - AccuLink

Προειδοποίηση • Οι παρακάτω συνθήκες ή πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή κίνδυνο για τον ασθενή
ή/και το χρήστη:

•

Σημείωση 1:
Για τη συμμόρφωση με το EN 60601-1-1, ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται μακριά από τον ασθενή,
ήτοι όχι πιο κοντά από 1,5 μέτρο/5 ft περίπου.

Παραρτ. 1.3

Κατασκευαστής

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

Παραρτ. 1.3.1

Ευθύνη κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής θα θεωρείται υπεύθυνος για ζητήματα ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόδοσης του εξοπλισμού μόνο εάν:
•

Το σύνολο των ενεργειών συναρμολόγησης, επέκτασης, αναπροσαρμογής, τροποποιήσεων ή επισκευών εκτελούνται
από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

•

Η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία συνδέεται ο εξοπλισμός είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις EN/IEC.

•

Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τη λειτουργική ασφάλεια, αξιοπιστία και
απόδοση του εξοπλισμού που έχει υποστεί τεχνική συντήρηση ή επισκευή από άλλα μέρη.
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