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1

Wprowadzenie do AccuLink
Ten podręcznik stanowi przewodnik dotyczący używania oprogramowania AccuLink i konfigurowania urządzenia
AccuScreen.

Uwaga • Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie go przed przystąpieniem do używania urządzenia AccuLink.

1.1

AccuLink
AccuLink to oprogramowanie do zarządzanie danymi, umożliwiające sprawdzanie wyników i drukowanie raportów w ramach
jednej aplikacji komputerowej.
Oprogramowanie AccuLink jest ściśle zintegrowane z urządzeniami testowymi Otometrics AccuScreen, umożliwiając
konfigurowanie widoków ekranów, a także ustawianie miejsc i konfiguracji badań bezpośrednio na komputerze. Obsługa
urządzeń testowych AccuScreen odbywa się niezależnie od oprogramowania AccuLink, jednak narzędzia konfiguracyjne w
oprogramowaniu AccuLink oferują dodatkowe funkcje. Oprogramowanie AccuLink można skonfigurować w taki sposób, aby
zintegrować je z systemami eSP innych producentów albo z innym systemem wymiany danych.

1.2

Przeznaczenie
AccuLink
Oprogramowanie AccuLink jest przeznaczone do użytku z urządzeniem AccuScreen, przez audiologów, laryngologów i
innych pracowników służby zdrowia.

1.3

Informacje o tym podręczniku
Ważne • Należy pamiętać, że przedstawione w tym podręczniku elementy menu i zrzuty ekranu mogą nie odpowiadać
konfiguracji posiadanego oprogramowania.

Ten podręcznik zawiera opis głównych funkcji urządzenia AccuLink.
Zalecamy zapoznanie się z następującymi kwestiami:

Bezpieczeństwo
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie
systemu AccuLink. W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów i rozporządzeń lokalnych.

Szkolenie
Zalecamy przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania AccuLink w celu dobrego
poznania oprogramowania przed przystąpieniem do konfigurowania urządzenia AccuScreen.
Aby uzyskać bezpłatny wydruk dokumentacji użytkownika, należy skontaktować się z firmą Otometrics
(www.otometrics.com).
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1.4

Konwencje typograficzne
Użycie symboli Ostrzeżenie, Zachować ostrożność oraz Uwaga
W podręczniku są używane następujące symbole ostrzegawcze w celu zwrócenia uwagi na informacje dotyczące
bezpiecznego i prawidłowego używania urządzenia lub oprogramowania:

Ostrzeżenie • Oznacza, że występuje ryzyko śmierci lub odniesienia poważnych obrażeń przez użytkownika lub
pacjenta.

Zachować ostrożność • Oznacza, że występuje ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika lub pacjenta bądź ryzyko
uszkodzenia danych lub urządzenia.

Uwaga • Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę.

1.4.1

Nawigacja w obrębie tego podręcznika
Menu, ikony i funkcje do wybrania są wyświetlane pogrubioną czcionką, na przykład:

•

6

Kliknij ikonę Zapisz na pasku narzędzi.
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Instalowanie oprogramowania AccuLink

2.1

Instalacja
Zachować ostrożność • Nie podłączaj stacji dokującej urządzenia AccuScreen do komputera, dopóki nie wykonasz
pełnej instalacji oprogramowania z instalacyjnej płyty DVD.

Oprogramowanie AccuLink jest instalowane jako samodzielny program.

Przygotowanie do zainstalowania oprogramowania AccuLink
Aby przygotować system do zainstalowania oprogramowania AccuLink, wykonaj następujące czynności:

2.2

•

Upewnij się, że na komputerze jest dostępna wystarczająca ilość pamięci i miejsca na dysku (sprawdź w tym celu
wymagania systemowe widoczne z tyłu pudełka z płytą instalacyjną).

•

Zamknij wszystkie programy systemu Windows, aby uniknąć konfliktu z oprogramowaniem instalatora.

Dokumentacja oprogramowania AccuLink
Wszystkie odpowiednie podręczniki i powiązaną dokumentację znajdziesz na instalacyjnej płycie DVD oprogramowania
AccuLink.
1. Włóż płytę instalacyjną DVD AccuLink do napędu DVD.
2. Przejrzyj zawartość napędu DVD i wybierz folder Manuals.
Dostępne podręczniki zostaną wyświetlone w formacie PDF.

Uwaga • Przed rozpoczęciem badań zapoznaj się z funkcjami i ustawieniami urządzenia AccuScreen oraz
oprogramowania AccuLink.

2.3

Procedura instalacji
Oprogramowanie AccuLink można zainstalować z płyty instalacyjnej DVD AccuLink:
1. Włóż płytę instalacyjną DVD AccuLink do napędu DVD.
Nastąpi automatyczne uruchomienie kreatora instalacji. Jeśli tak się nie stanie, wybierz kolejno opcje Start >
Uruchom, a następnie wpisz d:AccuLink.exe, gdzie d: to napęd DVD.
2. Kreator instalacji przeprowadzi przez cały proces instalacji.
3. Wybieraj elementy w kolejności ich pojawiania się i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
–

Konfigurowanie instalacji do wymiany danych
Na stronie Typ instalacji kliknij przycisk listy rozwijanej po prawej stronie pola Łącze danych i wybierz
odpowiedni system wymiany danych z menu rozwijanego.

4. Gdy instalacja dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora instalacji.
5. Możesz teraz podłączyć jedną lub więcej stacji dokujących AccuScreen. Zobacz Podręcznik użytkownika urządzenia
AccuScreen.
6. Po podłączeniu jednej lub kilku stacji dokujących AccuScreen uruchom oprogramowanie AccuLink.
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7. Konieczne będzie wprowadzenie wartości w polach Nazwa użytkownika i Hasło:

Nazwa użytkownika: Admin
Hasło: 1234

2.3.1

Odinstalowywanie oprogramowania AccuLink
Aby odinstalować oprogramowanie AccuLink:
1. Jeśli oprogramowanie AccuLink jest aktywne, zamknij oprogramowanie AccuLink.
2. Użyj funkcji odinstalowywania programów w systemie Windows.

8
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Pierwsze kroki z AccuLink
1. Uruchom oprogramowanie AccuLink.
2. Wprowadź standardową nazwę użytkownika i standardowe hasło:
–

Nazwa: Admin
Hasło: 1234

3. Zapoznaj się z konfiguracją ekranu oprogramowania AccuLink oraz z funkcjami ogólnymi. Zobacz Nawigacja w
oprogramowaniu AccuLink ► 10.
4. Skonfiguruj podstawowe funkcje na ekranie głównym Konfiguracja systemu. Zobacz Konfiguracja systemu ► 48.
5. Kliknij kartę Moje ustawienia i wprowadź dowolnie wybrane hasło.

Jeśli korzystasz z wymiany danych z systemem śledzenia pacjentów
1. Aby skonfigurować system pod kątem wymiany danych, zobacz Konfigurowanie wymiany danych ► 54.
2. Aby zaimportować dane konfiguracji lub dane pacjentów, zobacz Importowanie danych do oprogramowania AccuLink
► 27.

Jeśli używasz oprogramowania AccuLink jako samodzielnego systemu
1. Wybierz opcję Placówki i obiekty, a następnie skonfiguruj Placówki, Lokalizacje i Obiekty.
2. W razie potrzeby wybierz opcję Użytkownicy i profile. Użytkownicy Admin i Wykonujący badania przesiewowe są
instalowani domyślnie.
3. Wybierz opcję Zarządzanie urządzeniami.
–

Utwórz urządzenia AccuScreen wymagane w konfiguracji. Zobacz Dodawanie urządzenia ► 41.

–

Wybieraj po jednym urządzeniu AccuScreen na raz i klikaj kartę Przydział użytkownika, aby przydzielać
użytkowników, którzy będą aktywni na wybranym urządzeniu. Jeśli żaden użytkownik nie zostanie aktywowany, na
urządzenie zostanie skopiowana cała lista.

4. Jeśli zamierzasz korzystać z protokołów badań inne niż domyślne, skonfiguruj protokoły przeznaczone do skopiowania na
urządzenia AccuScreen:
–

Konfigurowanie badania ABR ► 44

–

Konfigurowanie badania DPOAE ► 45

5. Skonfiguruj pola obowiązkowe, które użytkownicy oprogramowania AccuScreen będą musieli wypełniać podczas
rejestrowania pacjenta na urządzeniu: Konfigurowanie pól danych ► 53.
6. Skonfiguruj listy czynników ryzyka i komentarzy przeznaczone do skopiowania na urządzenia AccuScreen:
Konfigurowanie listy czynników ryzyka ► 49
Konfigurowanie listy komentarzy ► 51

Wysyłanie konfiguracji do urządzeń AccuScreen
1. Umieść urządzenie AccuScreen w stacji dokującej i upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona do komputera. Gdy
urządzenie jest poprawnie podłączone, lampka kontrolna USB na stacji dokującej jest włączona.
2. Upewnij się, że urządzenie AccuScreen jest włączone. Gdy stacja dokująca jest włączona (lampka kontrolna Zasilanie na
stacji dokującej świeci się), wówczas zasilanie urządzenia AccuScreen zostanie automatycznie włączone po umieszczeniu
go w stacji dokującej.
3. W oprogramowaniu AccuLink kliknij ikonę Aktualizuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami z części
Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Nawigacja w oprogramowaniu AccuLink
W tej części opisano następujące zagadnienia:
• Okno główne systemu ► 10.
•

Dodawanie, edycja i usuwanie danych ► 12.

Karty menu dostępne w konkretnej konfiguracji oprogramowania AccuLink zależą od konfiguracji profilu użytkownika.
Profile użytkowników są konfigurowane w obszarze Składniki i uprawnienia ► 34.
Opisy sposobów obsługi pacjentów w oprogramowaniu AccuLink i na urządzeniu AccuScreen przedstawiono w części
Zarządzanie pacjentami i badaniami ► 14.
Informacje o sposobach konfigurowania oprogramowania AccuLink i urządzenia AccuScreen zawiera część Konfigurowanie
oprogramowania AccuLink i urządzenia AccuScreen ► 29.

4.1

Okno główne systemu
Po uruchomieniu oprogramowania AccuLink pojawia się ekran Pacjenci i badania. Z tego okna można uzyskać dostęp do
wszystkich funkcji niezbędnych do obsługiwania danych w oprogramowaniu AccuScreen oraz do konfigurowania urządzenia
AccuScreen.
Pasek menu
Pasek narzędzi
Lista Informacje o pacjencie
Wyniki badań pacjenta
wybranego na liście Informacje
o pacjencie
E. Nazwa logowania bieżącego
użytkownika
F. Szczegóły wyniku wybranego
na liście Wyniki badań
G. Pasek stanu przedstawiający
wersję oprogramowania
A.
B.
C.
D.

4.2

Pasek menu
Pasek menu znajduje się u góry okna. Opcje menu są wyświetlane w postaci kart, które zapewniają dostęp do funkcji
oprogramowania AccuLink.
•

Pacjenci i badania
Służy do dodawania, edycji, usuwania i drukowania danych pacjentów oraz danych badań pacjentów. Można tu również
wybierać ekrany przeznaczone do pobierania danych i przesyłania danych z urządzenia AccuScreen. Zobacz Zarządzanie
pacjentami i badaniami ► 14.

•

Użytkownicy i profile
Służy do dodawania, edycji i usuwania użytkowników, a także do konfigurowania ich profilów. Zobacz Zarządzanie
użytkownikami ► 29.

10
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•

Placówki i obiekty
Służy do dodawania, edycji i usuwania placówek, obiektów i lokalizacji, w których są wykonywane badania. Zobacz
Zarządzanie placówkami, obiektami i lokalizacjami ► 34.

•

Zarządzanie urządzeniami
Służy do dodawania i konfigurowania urządzeń używanych do badań. Zobacz Zarządzanie urządzeniami ► 39.
W tym miejscu można również konfigurować badania. Zobacz Konfigurowanie badania ABR ► 44 oraz Konfigurowanie
badania DPOAE ► 45.

•

Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu ► 48

•

Moje ustawienia
Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie własnego hasła. Zobacz Moje ustawienia ► 57.

4.3

Użytkownik oprogramowania AccuLink
Nazwa użytkownika zalogowanego do oprogramowania AccuLink jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu.
1. Aby przełączyć użytkowników, kliknij ikonę podwójnej strzałki.
Zostanie wyświetlony ekran Autoryzacja użytkownika.
2. Wprowadź wartości w polach Nazwa oraz Hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

Uwaga • Konto użytkownika musi zostać wcześniej utworzone przez administratora systemu. Zobacz Zarządzanie
użytkownikami ► 29.

4.4

Pasek narzędzi
Ikony dostępne na pasku narzędzi zależą od wyświetlanego ekranu.

Opcje w przypadku ogólnego paska narzędzi
Niektóre ikony są używane na wielu ekranach:
Ikony ogólnego paska narzędzi

Wstecz
Ta ikona powoduje powrót do ekranu głównego na bieżącej karcie. Jeśli istnieją niezapisane dane, zostanie
wyświetlony monit o zapisanie lub anulowanie operacji.

Zapisz (Ctrl + S)
Kliknij, aby zapisać nowe dane.

Odwróć
Kliknij, aby wrócić do danych, które zostały zapisane jako ostatnie.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Ikony ogólnego paska narzędzi

Cofnij
Kliknij, aby cofnąć zmiany.

Pomoc (F1)
Kliknij, aby otworzyć pomoc kontekstową.

Aktualizuj
Kliknij, aby zaktualizować dane konfiguracji urządzenia oraz — w razie potrzeby — oprogramowanie układowe
urządzenia AccuScreen. Zobacz Drukowanie danych badania pacjenta ► 25.

4.5

Dodawanie, edycja i usuwanie danych
W oprogramowaniu AccuLink można dodawać, edytować i usuwać dane różnych typów. U góry każdego ekranu
oprogramowania AccuLink jest dostępny pasek narzędzi zawierający ikony przeznaczone do obsługi tych funkcji.

4.5.1

Dodawanie danych
1. Wybierz ekran, na którym chcesz dodać dane.
2. Kliknij ikonę Dodaj na pasku narzędzi. Ikony Dodaj zawierają ten symbol.
Kliknięcie ikony Dodaj pacjenta spowoduje przejście do ekranu wprowadzania nowego rekordu.
W przypadku kliknięcia ikony Dodaj dla innego typu danych na ekranie zostanie wyświetlona lista
zarejestrowanych elementów. Do listy zostanie dodany pusty wiersz, a po prawej stronie ekranu
pojawią się pola dostępne do edycji.
Pola obowiązkowe mają kolor jasnożółty i są oznaczone tym symbolem.
Pola obowiązkowe można konfigurować. Zobacz Konfigurowanie pól danych ► 53.
3. Wprowadź dane do odpowiednich pól.
4. Jeśli dodajesz rekord pacjenta, kliknij kartę Ryzyka i kartę Komentarze przy prawej krawędzi ekranu
Edytor pacjentów, aby przypisać czynniki ryzyka lub dodać komentarze dotyczące pacjenta. Zobacz
Przypisywanie czynników ryzyka do pacjenta ► 22 oraz Komentarze ► 23.
5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać nowe dane.
Dane pojawią się na liście informacji na tym konkretnym ekranie.

4.5.2

Edycja danych
1. Wybierz ekran, na którym chcesz edytować dane.
2. Kliknij wiersz zawierający element, którego dane chcesz edytować.
Jeśli lista zawiera więcej pozycji niż można wyświetlić na jednym ekranie, przeprowadź wyszukiwanie.
Zobacz Znajdowanie rekordu pacjenta ► 25.
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3. Kliknij ikonę Edytuj na pasku narzędzi. Ikony Edytuj zawierają ten symbol.

4. Przeprowadź edycję danych lub dodaj dane.
5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

4.5.3

Usuwanie danych
1. Wybierz ekran, na którym chcesz usunąć dane.
2. Kliknij wiersz zawierający element przeznaczony do usunięcia.
Jeśli lista zawiera więcej pozycji niż można wyświetlić na jednym ekranie, przeprowadź wyszukiwanie.
Zobacz Znajdowanie rekordu pacjenta ► 25.
3. Kliknij ikonę Usuń na pasku narzędzi. Ikony Usuń zawierają ten symbol.
Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia danych.

4.6

Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen
Funkcja Aktualizuj jest dostępna na ekranie głównym dla większości kart, ale jest aktywna tylko wtedy, gdy bieżący
użytkownik posiada uprawnienie do dodawania i edytowania danych na karcie. (Uprawnienia użytkownika są zależne od
profilu przypisanego do użytkownika. Zobacz Zarządzanie profilami ► 32).

Uwaga • Podczas wysyłania danych lub odbierania danych z urządzenia AccuScreen dane konfiguracji urządzenia oraz
oprogramowanie układowe urządzenia AccuScreen są w razie potrzeby automatycznie aktualizowane.

1. Na odpowiednim ekranie kliknij opcję Aktualizuj.
Zostanie wyświetlony Asystent synchronizowania konfiguracji.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.
3. Kliknij przycisk Dalej.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5

Zarządzanie pacjentami i badaniami
Po uruchomieniu oprogramowania AccuLink pojawia się ekran Pacjenci i badania zawierający listę rekordów pacjentów,
które zostały ostatnio utworzone w oprogramowaniu AccuLink lub na urządzeniu AccuScreen.
Po przeprowadzeniu badań przesiewowych pacjentów ich dane można przesłać do oprogramowania AccuLink. Nowe
rekordy pacjentów utworzone na urządzeniu AccuScreen również są przesyłane do oprogramowania AccuLink.
Na ekranie Pacjenci i badania można między innymi:
• Wybierać ekrany przeznaczone do dodawania, edycji, usuwania i drukowania danych pacjentów oraz danych badań
pacjentów.
•

5.1

Tworzyć rekordy pacjentów w oprogramowaniu AccuLink i pobierać je do urządzenia AccuScreen, dzięki czemu są
łatwo dostępne podczas badań przesiewowych.

Główny ekran Pacjenci i badania
A. Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie
pacjentami ► 15
B. Lista Informacje o pacjencie ► 16
C. Lista Wyniki badań ► 16
D. Szczegółowe wyniki badania ► 17

Oto główne funkcje dostępne na głównym ekranie Pacjenci i badania:
• Wysyłanie danych pacjentów z oprogramowania AccuLink na urządzenie AccuScreen i odbieranie danych pacjentów w
oprogramowaniu AccuLink z urządzenia AccuScreen.

14

•

Korzystanie z funkcji wyszukiwania w celu pojedynczego wyświetlania wybranych pacjentów.

•

Usuwanie badania z listy badań konkretnego pacjenta.

•

Ponowne przypisywanie badań jednego pacjenta drugiemu. Ta funkcja jest użyteczna, jeśli badanie zostało
przeprowadzone, gdy na urządzeniu AccuScreen był wybrany niewłaściwy pacjent.
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Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie pacjentami
Pacjenci
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12 oraz Dodawanie rekordu pacjenta ► 18.

•

Szczegóły
Kliknij rekord pacjenta i kliknij opcję Edytuj, aby edytować dane pacjenta. Zobacz Edycja danych ► 12
oraz Ekran Edytor pacjentów ► 19.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

•

Drukuj
Zobacz Drukowanie danych badania pacjenta ► 25.

Wyszukaj
•

Wyszukaj
Informacje na temat znajdowania pacjentów zawiera część Znajdowanie rekordu pacjenta ►
25.

Wymiana danych
Ta funkcja umożliwia transfer danych między oprogramowaniem AccuLink a systemem śledzenia pacjentów.
Więcej informacji zawiera część Transfer danych między oprogramowaniem AccuLink a systemem śledzenia pacjentów
► 26.
•

Eksportuj
Dane z oprogramowania AccuLink można eksportować, pod warunkiem że zainstalowano
funkcję wymiany danych dla HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack lub XML. Zobacz Eksportowanie
danych z oprogramowania AccuLink ► 27.

•

Importuj
Dane można importować, pod warunkiem że zainstalowano funkcję wymiany danych dla
HiTrack, eSP lub XML. Zobacz Importowanie danych do oprogramowania AccuLink ► 27.

Otometrics - MADSEN AccuLink

15

5 Zarządzanie pacjentami i badaniami

AccuScreen
•

Wyślij
Kliknij, aby wysłać dane pacjenta z oprogramowania AccuLink do urządzenia AccuScreen.
Zobacz Wysyłanie danych do urządzenia AccuScreen ► 28.

•

Odbierz
Kliknij, aby odebrać w oprogramowaniu AccuLink dane z urządzenia AccuScreen. Zobacz
Odbieranie danych z urządzenia AccuScreen ► 28.

•

Aktualizuj
Kliknij, aby zsynchronizować dane między oprogramowaniem AccuLink a urządzeniem
AccuScreen. Zobacz Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.

Lista Informacje o pacjencie
Tych pól nie można edytować. Wybierz rekord pacjenta i kliknij opcję Edytuj lub Usuń.
Lista Informacje o pacjencie zawiera następujące dane:
• Identyfikator pacjenta
•

ID szpitala

•

Nazwa

•

Data urodzenia

•

Wskaźnik informujący o przypisaniu komentarzy do wybranego rekordu pacjenta (aby wyświetlić przypisane
komentarze, należy wybrać kolejno opcje Szczegóły pacjenta > Komentarze)

•

Wskaźnik informujący o przypisaniu czynników ryzyka do wybranego rekordu pacjenta (aby wyświetlić przypisane
czynniki ryzyka, należy wybrać kolejno opcje Szczegóły pacjenta > Ryzyka)

•

Wyniki badań przesiewowych

Lista Wyniki badań
Lista Wyniki badań zawiera zapis badań pacjenta. Na tej liście można wyświetlać wyniki pojedynczych badań, a także w
razie potrzeby usuwać i ponownie przypisywać badania. Lista Wyniki badań zawiera następujące informacje:
• Typ badania
•

Informację o tym, którego ucha dotyczyło badanie, a także wynik badania

•

Termin wykonania badania

•

Protokoły użyte podczas badania (zdefiniowane w częściach Konfigurowanie badania ABR ► 44 i Konfigurowanie
badania DPOAE ► 45)

•

Czas trwania badania

•

Nazwisko/identyfikator osoby, która wykonywała badanie
Symbole wyników badań
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•

Norma/Wyraźna odpowiedź

•

Kontrola/Brak wyraźnej odpowiedzi

•

Badanie niedokończone
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Szczegółowe wyniki badania
Po kliknięciu badania na liście badań pacjenta pojawia się okno, które przedstawia szczegółowe wyniki dotyczące badania
wybranego na liście badań pacjenta.

Klikaj karty u góry tego okna, aby wyświetlić następujące informacje:
•

Komentarze do badania
Konkretne komentarze do badania, które zostały dodane w oprogramowaniu AccuScreen. W tym oknie można dodawać
dodatkowe komentarze do badania:
–

•

Wprowadź komentarz w pustym polu i kliknij przycisk Dodaj komentarz.

Informacje o urządzeniu
Informacje o urządzeniu AccuScreen, którego użyto do wykonania badania.

Uwaga • Opis wyników badań zawiera podręcznik użytkownika urządzenia AccuScreen.

5.1.1

Usuwanie badania
Aby usunąć badanie:
1. Na głównym ekranie Pacjenci i badania wybierz pacjenta, którego badanie zamierzasz usunąć.
2. Na liście Wyniki badań kliknij badanie, które chcesz usunąć.
3. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze komputera. (Nie naciskaj przycisku Usuń w oprogramowaniu AccuLink.
Spowoduje to usunięcie całego rekordu pacjenta).

5.1.2

Przypisywanie badania do innego pacjenta
Jeśli wyniki badania zostaną zapisane w urządzeniu AccuScreen przy wybranym niewłaściwym pacjencie, można przypisać je
do właściwego pacjenta w oprogramowaniu AccuLink.
Aby przypisać badanie do innego pacjenta:
1. Na głównym ekranie Pacjenci i badania wybierz pacjenta, którego badanie zamierzasz przypisać do innego pacjenta.
2. Na liście Wyniki badań kliknij badanie, które zamierzasz ponownie przypisać.
3. Naciśnij klawisze Ctrl+X, aby usunąć badanie z listy Wyniki badań bieżącego pacjenta.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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4. Wybierz pacjenta, do którego chcesz przypisać badanie.
5. Naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić badanie na listę Wyniki badań nowego pacjenta.

5.2

Dodawanie rekordu pacjenta
1. Na głównym ekranie Pacjenci i badania kliknij przycisk Dodaj.
Spowoduje to przejście do ekranu Edytor pacjentów.

2. Wprowadź wymagane informacje. Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Edytor pacjentów ►
20.
Pola obowiązkowe mają kolor jasnożółty, a przed każdym z nich jest wyświetlana czerwona strzałka.
3. W razie potrzeby kliknij kartę Ryzyka przy prawej krawędzi ekranu, aby przypisać czynniki ryzyka
dotyczące pacjenta. Zobacz Przypisywanie czynników ryzyka do pacjenta ► 22.
4. W razie potrzeby kliknij kartę Komentarze przy prawej krawędzi ekranu, aby wprowadzić komentarze
dotyczące pacjenta. Zobacz Komentarze ► 23.
5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.
Pacjent pojawi się na liście Informacje o pacjencie na ekranie Pacjenci i badania.

18
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5.2.1

Ekran Edytor pacjentów
Dostęp do ekranu Edytor pacjentów uzyskuje się z ekranu Pacjenci i badania podczas tworzenia rekordu
pacjenta albo w celu wyświetlenia i/lub edycji danych pacjenta.
1. W celu edycji i/lub wyświetlania danych pacjenta kliknij dwukrotnie wiersz przedstawiający rekord
pacjenta, który chcesz wyświetlić, albo wybierz rekord pacjenta, a następnie kliknij ikonę Szczegóły.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Edytor pacjentów ► 20.

Zamiennie można wyświetlać szczegóły pacjenta, czynniki ryzyka oraz komentarze przypisane do pacjenta.
2. W celu korzystania z dodatkowych funkcji klikaj następujące elementy:
–

kartę Ryzyka na ekranie Edytor pacjentów, aby przypisać czynniki ryzyka dotyczące pacjenta. Zobacz
Przypisywanie czynników ryzyka do pacjenta ► 22.

–

kartę Komentarze na ekranie Edytor pacjentów, aby wprowadzić komentarze dotyczące rekordu
pacjenta. Zobacz Komentarze ► 23.

3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Pola na ekranie Edytor pacjentów
Informacje o pacjencie

ID pacjenta

Identyfikator pacjenta. Opis sposobu definiowania formatu zawiera część Konfigurowanie pól
danych ► 53.

ID szpitala

Nazwa lub akronim szpitala.

Imię

Imię pacjenta.

Nazwisko

Nazwisko pacjenta.

Data urodzenia

Wpisz bezpośrednio lub wybierz z rozwijanego kalendarza.

Miejsce urodzenia

Miejsce urodzenia pacjenta.

Narodowość

Wybierz z listy rozwijanej krajów.

Wypisany

Jeśli ma to zastosowanie, data wypisania pacjenta ze szpitala.

Zmarły

Jeśli ma to zastosowanie, data śmierci pacjenta.

Wiek ciążowy

Ile tygodni dziecko przebywało w macicy.

Płeć

Wybierz opcję z listy rozwijanej.

Masa

Masa ciała dziecka

Wysokość

Wzrost dziecka

Stan zgody

Wybierz opcję z listy rozwijanej. To pole wskazuje, czy szpital uzyskał zgodę matki lub opiekuna na
wykonanie następujących badań:
• Brak (nie wydano żadnej zgody)

OITN

•

Screening

•

Pełny zakres badań

Wybierz opcję z listy rozwijanej:
• Tak — dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii noworodka.
•

Zgoda na badanie
przesiewowe

Wybierz opcję z listy rozwijanej:
• Tak — zgoda została udzielona.
•

Zgoda na
śledzenie
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Nie — dziecko nie znajduje się na oddziale intensywnej terapii noworodka.

Nie — zgoda nie została udzielona.

Wybierz opcję z listy rozwijanej:
• Brak śledzenia
•

Proste śledzenie

•

Pełne śledzenie
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Informacje o matce/opiekunie
Kliknij odpowiednią kartę, aby wyświetlać, wprowadzać lub edytować dane dotyczące matki lub opiekuna.

Tytuł

Tytuł matki/opiekuna.

Nr ubezpieczenia

Numer ubezpieczenia społecznego matki/opiekuna.

Dowód tożsamości
matki

Numer dowodu tożsamości matki.

Imię

Imię matki/opiekuna.

Nazwisko

Nazwisko matki/opiekuna.

Data urodzenia

Data urodzenia matki.
Wpisz bezpośrednio lub wybierz z rozwijanego kalendarza.

Język

Wybierz z listy rozwijanej języków.
Wybór określi język standardowego listu — jeśli istnieje — wysyłanego do matki/opiekuna. Jeśli
znaki lokalne nie są obsługiwane, w liście zostaną zastąpione gwiazdką (*).

Ulica

Ulica w adresie matki/opiekuna.

Kod pocztowy

Kod pocztowy w adresie matki/opiekuna.

Miasto

Miasto w adresie matki/opiekuna.

Kraj

Kraj w adresie matki/opiekuna. Wybierz z listy rozwijanej krajów.

Stan

Województwo w adresie matki/opiekuna. Wybierz z listy rozwijanej województw.

Słuchawka

Numer telefonu matki/opiekuna.

Telefon
komórkowy

Numer telefonu komórkowego matki/opiekuna.

Faks

Numer faksu matki/opiekuna.

Informacja medyczna

Lek

Jeśli pacjent przyjmuje leki, należy wprowadzić odpowiednią informację w tym miejscu.

Pediatra

Pediatra, pod opieką którego jest pacjent. Wybierz opcję z listy rozwijanej. Wartość wprowadzona
w tym polu zostanie dodana do listy rozwijanej.
Wartość usunięta z listy rozwijanej jest usuwana tylko z tej listy, a nie ze szczegółów pacjenta,
którego dotyczyła.

Audiolog

Audiolog, pod opieką którego jest pacjent. Wybierz opcję z listy rozwijanej. Wartość
wprowadzona w tym polu zostanie dodana do listy rozwijanej.
Wartość usunięta z listy rozwijanej jest usuwana tylko z tej listy, a nie ze szczegółów pacjenta,
którego dotyczyła.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.3

Przypisywanie czynników ryzyka do pacjenta
1. Na ekranie Pacjenci i badania wybierz pacjenta, do którego zamierzasz przypisać co najmniej jeden
czynnik ryzyka, a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
2. Kliknij kartę Ryzyka na ekranie Edytor pacjentów, aby przypisać czynniki ryzyka dotyczące wybranego
pacjenta.
Po lewej stronie ekranu jest widoczna lista czynników ryzyka. Po prawej stronie są wyświetlane szczegóły
czynnika ryzyka wybranego na liście.
Listę czynników ryzyka można konfigurować. Zobacz Konfigurowanie listy czynników ryzyka ► 49.

3. Kliknij żądany wiersz na liście Czynniki ryzyka.
4. W polu Występuje ryzyko w oknie Przydział pacjenta wybierz opcję Tak z listy rozwijanej.
Symbol na liście Czynniki ryzyka zmieni się w symbol ostrzeżenia.
5. Po przypisaniu co najmniej jednego czynnika ryzyka kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Symbole czynników ryzyka
Symbol czynnika ryzyka pojawia się:
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•

w polu Przydział na liście Czynniki ryzyka;

•

w kolumnie Ryzyko na ekranie Informacje o pacjencie;

•

na karcie Ryzyka na ekranie Edytor pacjentów.
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Symbole czynników ryzyka

Nieznany
Nie wiadomo, czy ten czynnik ryzyka dotyczy wybranego pacjenta.
Gdy ten symbol pojawia się na ekranie Pacjenci i badania albo na ekranie Edytor pacjentów, oznacza to, że
żadne ryzyko nie jest ustawione dla pacjenta na wartość Tak i co najmniej jedno ryzyko jest ustawione na
wartość Nieznany.

Nie
Ten czynnik ryzyka nie dotyczy wybranego pacjenta.
Gdy ten symbol pojawia się na ekranie Pacjenci i badania lub na ekranie Edytor pacjentów, oznacza to, że dla
pacjenta wszystkie ryzyka są ustawione na wartość Nie.

Tak
Ten czynnik ryzyka dotyczy wybranego pacjenta.
Gdy ten symbol pojawia się na ekranie Pacjenci i badania lub na ekranie Edytor pacjentów, oznacza to, że dla
pacjenta co najmniej jedno ryzyko jest ustawione na wartość Tak.

Ustawianie nieznanych czynników ryzyka na Nie
Dla wszystkich nieznanych czynników ryzyka można jednocześnie ustawić wartość Nie.
1. Kliknij ikonę Ryzyka — Ustaw nieznane na Nie na pasku narzędzi.

2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

3. Kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić do ekranu Pacjenci i badania, albo kartę Szczegóły, aby wrócić
do ekranu Edytor pacjentów.

5.4

Komentarze
Komentarze można wybierać z listy predefiniowanych komentarzy lub tworzyć komentarze dotyczące konkretnego pacjenta.
Listę predefiniowanych komentarzy można konfigurować. Zobacz Konfigurowanie listy komentarzy ► 51.

Dodawanie komentarza do pacjenta
1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij dwukrotnie pozycję pacjenta, do której zamierzasz przypisać co najmniej jeden
komentarz.
2. Kliknij kartę Komentarze na ekranie Edytor pacjentów, aby przypisać komentarze dotyczące wybranego pacjenta. Na
ekranie pojawi się lista komentarzy.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Dodawanie predefiniowanego komentarza
•

W polu Komentarz u dołu okna wybierz komentarz z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj komentarz.
Komentarz pojawi się na liście Komentarze w oknie powyżej.

Tworzenie nowego komentarza
•

W polu Komentarz wpisz dowolny komentarz.

•

Kliknij przycisk Dodaj komentarz.
Komentarz pojawi się na liście Komentarze w oknie powyżej.

Uwaga • Komentarz zostanie zapisany tylko w danych tego pacjenta, a nie na ogólnej liście komentarzy.

Zapisywanie przypisanego komentarza
1. Po przypisaniu predefiniowanego komentarza lub utworzeniu nowego komentarza kliknij przycisk
Zapisz.
2. Kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić do ekranu Pacjenci i badania, albo kartę Szczegóły, aby wrócić i
kontynuować edycję danych bieżącego pacjenta.
Jeśli komentarz jest przypisany do pacjenta, ikona komentarza pojawi się:
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•

w kolumnie Komentarz listy Informacje o pacjencie;

•

na karcie Komentarze ekranu Edytor pacjentów.
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Lista Komentarze

5.5

Komentarz

Tekst komentarza.

Data

Data przypisania komentarza do pacjenta.

Wykonujący badanie

Nazwa użytkownika, który przypisał komentarz do pacjenta.

Znajdowanie rekordu pacjenta
1. Na ekranie Pacjenci i badania można przeprowadzić wyszukiwanie, aby znaleźć jeden
lub więcej rekordów pacjentów.
Funkcja wyszukiwania znajduje się na pasku narzędzi.
2. Zakres wyszukiwania można ograniczyć, wprowadzając przedział czasu. Wybierz opcję z
listy rozwijanej. Wyszukiwanie będzie obejmowało wszystkie rekordy pacjentów
utworzone w tym okresie.
Listę pacjentów można również filtrować według stanu badania (Nieprzebadani, W
toku lub Ukończone).
3. Można wprowadzić konkretne kryterium wyszukiwania, np. całość lub część
identyfikatora, nazwiska lub imienia pacjenta, aby wybrać pacjentów
odpowiadających temu kryterium. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować
wyszukiwanie.
4. Kliknij wiersz zawierający rekord pacjenta, który chcesz wybrać.
Jeśli zamierzasz rozpocząć nowe wyszukiwanie, kliknij przycisk Wyczyść, aby wyczyścić
pole Wyszukaj. Po wykonaniu tej czynności możesz wprowadzić nowe kryterium
wyszukiwania.

5.6

Drukowanie danych badania pacjenta
Drukowanie predefiniowanych raportów z badań
1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij wiersz zawierający pacjenta, którego dane badania chcesz
wydrukować..
W razie potrzeby zapoznaj się z częścią Znajdowanie rekordu pacjenta ► 25
2. Na pasku narzędzi kliknij opcję Drukuj. Zostanie wyświetlona lista rozwijana.
Po kliknięciu tytułu listy możesz wybrać typ raportów, które będą widoczne na liście. Aby wrócić do
wyświetlania wszystkich typów, kliknij tytuł listy i wybierz opcję Wszystkie grupy.
3. Wybierz żądany typ raportu z listy rozwijanej.
Zostanie wyświetlony podgląd raportu.
4. Na ekranie Podgląd można wybrać szereg funkcji, które umożliwią skonfigurowanie raportu pod kątem
wydruku.
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Drukowanie wybranych badań
Ostatnia opcja w menu Drukuj — Drukuj wybrane badania — umożliwia wybranie badań, które mają zostać uwzględnione
na wydruku.
1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij wiersz zawierający pacjenta, którego dane badania chcesz wydrukować..
W razie potrzeby zapoznaj się z częścią Znajdowanie rekordu pacjenta ► 25
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ctrl. W okienku Wyniki badań kliknij badania, które chcesz wydrukować, a następnie
puść przycisk Ctrl.
Wybrane wiersze zostaną oznaczone jasnoniebieskim tłem.
3. Kliknij przycisk Drukuj na pasku narzędzi i wybierz opcję Drukuj wybrane badania — z grupy Raporty podstawowe
lub z grupy Raporty szczegółowe.
Zostanie wyświetlony podgląd raportu.

Dodawanie niestandardowego logo do wydruku
Do układu raportu można dodać niestandardowe logo, wybierając plik graficzny (bmp). Zobacz Konfiguracja raportu ► 48.

5.7

Zapisywanie danych badania pacjenta w postaci pliku
1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij wiersz zawierający pacjenta, którego dane badania chcesz zapisać w
postaci pliku.
W razie potrzeby zapoznaj się z częścią Znajdowanie rekordu pacjenta ► 25.
2. Kliknij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlona lista rozwijana.

3. Wybierz żądany typ raportu z listy rozwijanej. Zostanie wyświetlony podgląd raportu.
4. Na ekranie Podgląd wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj dokument.
5. Wybierz typ pliku i zapisz plik.

5.8

Transfer danych między oprogramowaniem AccuLink a systemem
śledzenia pacjentów
Uwaga • Transfer danych jest możliwy tylko wówczas, gdy podczas instalacji oprogramowania AccuLink został
wybrany system wymiany danych.

Jeśli oprogramowanie AccuLink zostało skonfigurowane pod kątem wymiany danych, dane można eksportować, na przykład
do systemu śledzenia pacjentów. W przypadku niektórych typów wymiany danych możliwe jest też importowanie danych.

Uwaga • Aby można było uzyskać dostęp do systemu eSP lub pathTrack, komputer musi być podłączony do sieci.
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Konfiguracja wymiany danych
Zanim będzie możliwa wymiana danych między oprogramowaniem AccuLink a inną aplikacją, należy skonfigurować
oprogramowanie AccuLink pod kątem tej funkcji. Zobacz Konfigurowanie wymiany danych ► 54.

5.8.1

Eksportowanie danych z oprogramowania AccuLink
Dane pacjentów i wyniki badań można eksportować. W przypadku systemów eSP i pathTrack dane są eksportowane do
usługi sieci Web przeznaczonej dla systemu śledzenia pacjentów. W przypadku systemów HiTrack, Oz7 i plików XML dane są
eksportowane do pliku.
1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij przycisk Eksportuj, a następnie kliknij nazwę systemu wymiany
danych.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.8.2

Importowanie danych do oprogramowania AccuLink
Dane do oprogramowania AccuLink można zaimportować z systemu HiTrack, eSP lub z pliku XML.
System śledzenia
pacjentów

Rodzaj importu

Typ importowanych danych

HiTrack

Plik

Dane list wyboru, w tym dane demograficzne pacjenta.

eSP

Usługa sieci Web

Dane konfiguracji systemu:
Placówki, obiekty, lokalizacje
Użytkownicy
Czynniki ryzyka

XML

Plik

Dane pacjenta
Ryzyka, predefiniowane komentarze
Placówki, obiekty
Użytkownicy przydzieleni do pacjentów w pliku importu

1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij przycisk Importuj, a następnie kliknij nazwę systemu wymiany
danych.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5.9

Transfer danych między oprogramowaniem AccuLink a urządzeniem
AccuScreen
Oprogramowanie AccuLink umożliwia pracę z różnymi typami danych, które można wysyłać do jednego lub wielu urządzeń
AccuScreen. Można między innymi:
• Tworzyć rekordy pacjentów przeznaczone do pobrania na urządzenie.
•

Tworzyć i/lub konfigurować użytkowników oprogramowania AccuScreen oraz ich hasła.

•

Tworzyć i/lub konfigurować placówki, obiekty i lokalizacje, w których są używane urządzenia AccuScreen.
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Uwaga • Podczas wysyłania danych lub odbierania danych z urządzenia AccuScreen dane konfiguracji urządzenia oraz
oprogramowanie układowe urządzenia AccuScreen są w razie potrzeby automatycznie aktualizowane.

Zachować ostrożność • Podczas transferu danych między oprogramowaniem AccuLink a urządzeniem AccuScreen nie
należy wyjmować urządzenia ze stacji dokującej do chwili ukończenia transferu. Wyjęcie urządzenia podczas transferu
danych może spowodować uszkodzenie danych.

Przygotowanie do transferu danych
1. Umieść urządzenie AccuScreen w stacji dokującej i upewnij się, że jest włączone.
2. Upewnij się, że stacja dokująca AccuScreen jest podłączona do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem
AccuLink (lampka kontrolna USB na przedniej stronie stacji dokującej świeci się).
3. Uruchom oprogramowanie AccuLink.

5.9.1

Wysyłanie danych do urządzenia AccuScreen
1. Wybierz dane pacjenta, które mają zostać wysłane do urządzenia AccuScreen. W tym celu naciśnij klawisz
Ctrl i klikaj wiersze zawierające pacjentów, których chcesz wysłać.
2. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij przycisk Wyślij.
Zostanie wyświetlony Asystent wysyłania danych.
3. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać dane.
4. Kliknij przycisk Dalej.

5.9.2

Odbieranie danych z urządzenia AccuScreen
1. Na ekranie Pacjenci i badania kliknij przycisk Odbierz.
Zostanie wyświetlony Asystent odbierania danych.
2. Wybierz urządzenie, z którego zamierzasz odebrać dane.
3. Kliknij przycisk Dalej.
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Konfigurowanie oprogramowania AccuLink i
urządzenia AccuScreen
W oprogramowaniu AccuLink można skonfigurować szeroką gamę funkcji oprogramowania AccuLink oraz urządzenia
AccuScreen:
• Zarządzanie użytkownikami ► 29
•

Zarządzanie placówkami, obiektami i lokalizacjami ► 34

•

Zarządzanie urządzeniami ► 39

•

Konfigurowanie badania ABR ► 44

•

Konfigurowanie badania DPOAE ► 45

•

Konfiguracja systemu ► 48

•

Moje ustawienia ► 57

Uwaga • Jeśli w oprogramowaniu AccuLink zostaną zmienione ustawienia konfiguracji albo dane inne niż rekordy
pacjentów i badania, należy użyć funkcji Aktualizuj, aby wysłać zmienione dane albo konfiguracje do urządzenia
AccuScreen. Zobacz Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.

6.1

Zarządzanie użytkownikami
Użytkownika można skonfigurować w oprogramowaniu AccuLink, a następnie przypisać go do urządzenia AccuScreen.
Po kliknięciu karty Użytkownicy i profile pojawia się ekran Zarządzanie użytkownikami, zawierający listę
zarejestrowanych użytkowników oraz dane ich profilów.

Uwaga • Jeśli w oprogramowaniu AccuLink zostaną zmienione ustawienia konfiguracji albo dane inne niż rekordy
pacjentów i badania, należy użyć funkcji Aktualizuj, aby wysłać zmienione dane albo konfiguracje do urządzenia
AccuScreen. Zobacz Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.

A. Pasek narzędzi na ekranie
Zarządzanie użytkownikami ►
30
B. Lista użytkowników
C. Informacje o użytkowniku ► 30
D. Prywatne ustawienia
użytkownika ► 31
E. Informacje o systemie ► 31
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Na tym ekranie można dodawać, edytować i usuwać dane użytkowników.
Lista użytkowników jest wyświetlana po lewej stronie, a szczegóły dotyczące wybranego użytkownika można edytować po
prawej.
W tym miejscu można również wybrać ekran przeznaczony do konfigurowania profilów.

Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie użytkownikami
Użytkownicy
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

•

Odblokuj
Zobacz Odblokowywanie zablokowanego konta użytkownika oprogramowania AccuLink ► 32.

•

Profile
Zobacz Zarządzanie profilami ► 32.

6.1.1

Dodawanie użytkownika
1. Aby dodać nowego użytkownika, kliknij przycisk Dodaj na ekranie Zarządzanie użytkownikami.
(Zobacz Dodawanie danych ► 12)
Wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem.

Pola na ekranie Zarządzanie użytkownikami
Informacje o użytkowniku
Okno Informacje o użytkowniku zawiera podstawowe dane dotyczące użytkownika:

30

Nazwa
logowania

Nazwa, pod którą użytkownik jest zarejestrowany w systemie.

Imię

Imię użytkownika.

Nazwisko

Nazwisko użytkownika.

Profil

Profil systemowy użytkownika, który definiuje prawa dostępu użytkownika w odniesieniu do
urządzenia AccuScreen i oprogramowania AccuLink. Profil musi zostać utworzony wcześniej. Zobacz
Zarządzanie profilami ► 32.
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Prywatne ustawienia użytkownika
Okno Prywatne ustawienia użytkownika zawiera prywatne dane użytkownika zdefiniowane przez administratora
systemu:

Hasło

Zdefiniowane przez użytkownika/administratora systemu hasło dostępu do urządzenia AccuScreen i
oprogramowania AccuLink.
Użytkownik może zresetować hasło po zalogowaniu się przy użyciu hasła ustawionego przez
administratora.
Jeśli użytkownik zapomni hasła, wówczas nowe hasło może zdefiniować tylko administrator systemu w
polach Hasło i Weryfikacja.

Zachować ostrożność • Zalecamy, aby administrator systemu zdefiniował hasło, które na
początku zawiera wielką litery lub cyfrę, ponieważ podczas wprowadzania hasła na urządzeniu
AccuScreen urządzenie AccuScreen automatycznie wprowadza w polu hasła znak pisany wielką..

Zobacz Hasła użytkowników ► 32.

Weryfikacja

Podczas konfigurowania konta użytkownika administrator systemu musi ponownie wprowadzić hasło.

Język

To pole określa indywidualne ustawienie języka dla użytkownika w oprogramowaniu AccuLink. Kliknij
strzałkę listy rozwijanej, aby wybrać język z listy.
Użytkownik może zmienić ustawienie języka w obszarze Moje ustawienia.

Informacje o systemie
Okno Informacje o systemie przedstawia stan użytkownika w systemie:

Stan

Określa, czy profil użytkownika w systemie jest aktywny czy nieaktywny.

Zablokowany

Stan logowania użytkownika — tj. czy użytkownik nie może zalogować się do oprogramowania AccuLink
na skutek trzykrotnego wprowadzenia niepoprawnego hasła.

Uwaga • Zablokowane konto użytkownika Admin może zostać odblokowane wyłącznie przy
użyciu konsoli odzyskiwania. Aby uzyskać informacje na temat sposobu odblokowania tego konta,
należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania.

Konto użytkownika jest zablokowane przez czas określony na ekranie Konfiguracja użytkownika i
profilu, w polu Czas blokowania oprogramowania AccuLink. Po upływie tego czas konto jest
automatycznie odblokowywane.
Zobacz też Odblokowywanie zablokowanego użytkownika urządzenia AccuScreen ► 32.

2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Użytkownik pojawi się na liście Użytkownicy.
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6.1.2

Hasła użytkowników
Zachować ostrożność • Zalecamy, aby administrator systemu zdefiniował hasło, które na początku zawiera wielką
litery lub cyfrę, ponieważ podczas wprowadzania hasła na urządzeniu AccuScreen urządzenie AccuScreen
automatycznie wprowadza w polu hasła znak pisany wielką.
Dotyczy to także sytuacji, gdy użytkownik wprowadza spersonalizowane hasło.

1. Zaloguj się jako administrator systemu, a następnie wybierz ekran Zarządzanie użytkownikami i w polu Hasło
wprowadź hasło użytkownika umożliwiające korzystanie z urządzenia AccuScreen i oprogramowania AccuLink.
2. Ponownie wprowadź hasło użytkownika w polu Weryfikacja.
3. Powiadom użytkownika o nowym haśle.
4. Użytkownik powinien kliknąć kartę Moje ustawienia i wprowadzić samodzielnie zdefiniowane hasło.

6.1.3

Odblokowywanie zablokowanego użytkownika urządzenia AccuScreen
Jeśli konto użytkownika zostało zablokowane i użytkownik nie może się zalogować do urządzenia AccuScreen, ponieważ
trzykrotnie wprowadził błędne hasło, konto użytkownika na tym urządzeniu zostanie odblokowane, gdy urządzenie zostanie
następnym razem podłączone do oprogramowania AccuLink w celu aktualizacji konfiguracji urządzenia albo w celu wysłania
bądź odebrania danych.
Taką procedurę może wykonać tylko użytkownik, który ma uprawnienie do aktualizowania urządzeń i uprawnienie Resetuj
użytkowników. (Konfigurację przeprowadza się w obszarze Składniki i uprawnienia ► 34).
Aby odblokować użytkownika:
1. Umieść urządzenie AccuScreen w stacji dokującej i upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona do komputera.
2. Włącz urządzenie AccuScreen.
3. Uruchom oprogramowanie AccuLink.
4. Kliknij ikonę Aktualizuj i postępuj zgodnie z instrukcjami z części Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ►
13.
Wykonanie tych czynności spowoduje zresetowanie blokady na urządzeniu AccuScreen.

6.1.4

Odblokowywanie zablokowanego konta użytkownika oprogramowania AccuLink
Jeśli konto użytkownika zostało zablokowane i użytkownik nie może się zalogować do oprogramowania AccuLink, ponieważ
trzykrotnie wprowadził błędne hasło, konto pozostanie zablokowane przez czas wprowadzony w polu Czas blokowania na
ekranie Konfiguracja zarządzania użytkownikami.
Konto użytkownika w takiej sytuacji może również odblokować użytkownik posiadający uprawnienia administratora.
Aby odblokować użytkownika:
1. Przejdź do obszaru Użytkownicy i profile, a następnie wybierz konto użytkownika, którego chcesz odblokować.
2. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Odblokuj.
Po wykonaniu tej czynności użytkownik może się już zalogować.

6.1.5

Zarządzanie profilami
1. Na ekranie Zarządzanie użytkownikami kliknij opcję Profile, aby przejść do ekranu Zarządzanie
profilami.
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Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania AccuLink dostępne są dwa standardowe profile, które są skonfigurowane
jako domyślne. Odpowiednio do potrzeb uprawnienia tych profilów można zmieniać; można też dodawać nowe profile.
Na tym ekranie można zmieniać prawa dostępu profilów użytkowników oprogramowania AccuLink i urządzenia AccuScreen,
a ponadto można dodawać, edytować i usuwać profile użytkowników.

Zachować ostrożność • Jeśli jesteś administratorem systemu, uważaj, aby nie usunąć uprawnień niezbędnych do
pełnienia roli administratora, gdyż możesz w ten sposób zablokować sobie dostęp do funkcji administratora.
Jeśli uprawnienia administratora zostały omyłkowo wyłączone, skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać
informacje o odzyskiwaniu uprawnień.

A. Pasek narzędzi na ekranie
Zarządzanie profilami ► 33
B. Lista Profile ► 33
C. Informacje o profilu ► 34
D. Składniki i uprawnienia ► 34

Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie profilami
Profile
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Lista Profile
Lista Profile zawiera następujące informacje dotyczące profilów zarejestrowanych użytkowników:
• Nazwa użytkownika profilu
•

Ogólny opis profilu.
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Aby edytować zawartość tych pól, wybierz odpowiedni profil i przeprowadź edycję pól.

6.1.5.1

Dodawanie profilu użytkownika
1. Na ekranie Zarządzanie użytkownikami kliknij opcję Konfiguracja — Profile. Spowoduje to
przejście do ekranu Zarządzanie profilami.
2. Aby dodać nowy profil użytkownika, kliknij przycisk Dodaj.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Zarządzanie profilami ► 34.
3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Użytkownik pojawi się na liście Profile.

Pola na ekranie Zarządzanie profilami
Informacje o profilu
Okno Informacje o profilu przedstawia następujące informacje na temat wybranego profilu:

Nazwa

Nazwa profilu użytkownika.

Opis

Ogólny opis profilu.

Składniki i uprawnienia
Okno Składniki i uprawnienia przedstawia listę zakresów odpowiedzialności, które można przypisać do konkretnych
profilów użytkowników. Po dodaniu profilu następuje rozwinięcie listy następujących kategorii głównych:

Nazwa

Udziel

6.1.6

•

Zarządzanie urządzeniem AccuScreen

•

Zarządzanie urządzeniami

•

Pacjenci i badania

•

Placówki i obiekty

•

Konfiguracja systemu

•

Użytkownicy i profile

Zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby udzielić praw dostępu wybranemu
profilowi użytkownika lub je odwołać.

Usuwanie profilu użytkownika
W oprogramowaniu można usuwać wszystkie profile użytkowników z wyjątkiem profilu Administrator.

6.2

Zarządzanie placówkami, obiektami i lokalizacjami
Po kliknięciu karty Placówki i obiekty pojawia się ekran Zarządzanie placówkami, który zawiera listę zarejestrowanych
placówek oraz ich dane.
Oprogramowanie AccuLink obsługuje następującą strukturę:
• Placówki
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6.2.1

•

Obiekty

•

Lokalizacje

Zarządzanie placówkami
A. Pasek narzędzi na ekranie
Zarządzanie placówkami ► 35
B. Lista Placówki ► 36
C. Informacje o placówce ► 36

Na tym ekranie można dodawać, edytować i usuwać placówki.
Można tu również wybierać ekrany przeznaczone do dodawania i konfigurowania obiektów oraz lokalizacji.

Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie placówkami
Placówki
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

•

Konfiguruj obiekty
Kliknij, aby dodawać, edytować lub usuwać obiekty połączone z placówką. Zobacz Zarządzanie obiektami
► 36.

•

Konfiguruj lokalizacje
Kliknij, aby dodawać, edytować oraz usuwać lokalizacje połączone z placówką. Zobacz Zarządzanie
lokalizacjami ► 38.
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Lista Placówki
Lista Placówki zawiera zarejestrowane placówek i ich dane:
• Nazwa
•

Opis

•

Kod

Aby edytować zawartość tych pól, wybierz odpowiednie pole i kliknij ikonę Edytuj.

Informacje o placówce
Okno Informacje o placówce zawiera następujące podstawowe dane dotyczące placówki:
• Nazwa

6.2.2

•

Opis

•

Kod

Dodawanie placówki
1. Na ekranie Zarządzanie placówkami kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową placówkę.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Zarządzanie placówkami ► 36.
2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Placówka pojawi się na liście Placówki.

Pola na ekranie Zarządzanie placówkami
Lista Placówki
Te pola nie są dostępne do edycji. Kliknij pozycję placówki, aby ją edytować lub usunąć.

Nazwa

Nazwa placówki.

Opis

Ogólny opis placówki.

Kod

Kod placówki.

Informacje o placówce

6.2.3

Nazwa

Nazwa placówki.

Opis

Ogólny opis placówki.

Kod

Kod placówki.

Zarządzanie obiektami
Na ekranie Placówki i obiekty można wybrać opcję Obiekty, aby wyświetlić listę zarejestrowanych obiektów oraz ich dane.
1. Na ekranie Zarządzanie placówkami kliknij opcję Konfiguruj obiekty, aby przejść do ekranu
Zarządzanie obiektami.
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A. Pasek narzędzi na ekranie
Zarządzanie obiektami ► 37
B. Lista Obiekty ► 37
C. Informacje o obiekcie ► 37

Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie obiektami
Obiekt
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Lista Obiekty
Lista Obiekty zawiera następujące informacje dotyczące zarejestrowanych obiektów:
• Nazwa
•

Opis

•

Kod

Aby edytować zawartość tych pól, wybierz odpowiednie pole i kliknij ikonę Edytuj.

Informacje o obiekcie
Okno Informacje o obiekcie zawiera następujące informacje dotyczące wybranego obiektu:
• Nazwa
•

Opis

•

Kod, na przykład identyfikujący placówkę, do której jest przypisany obiekt

•

Placówka

•

Typy lokalizacji
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6.2.3.1

Dodawanie obiektu
Jeśli konkretna konfiguracja obejmuje Typy lokalizacji, należy je utworzyć, zanim będzie możliwe wybieranie lokalizacji
jako obiektów. Zobacz Dodawanie lokalizacji ► 39.
1. Na ekranie Zarządzanie placówkami kliknij opcję Konfiguracja — Obiekty. Spowoduje to przejście
do ekranu Zarządzanie obiektami.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy obiekt.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Zarządzanie obiektami ► 38.
3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Obiekt pojawi się na liście Obiekty.

Pola na ekranie Zarządzanie obiektami
Lista Lokalizacje

Nazwa

Nazwa obiektu.

Opis

Ogólny opis obiektu.

Kod

Kod obiektu.

Informacje o obiekcie

6.2.4

Nazwa

Nazwa obiektu.

Opis

Ogólny opis obiektu.

Kod

Kod obiektu, np. przeznaczony do identyfikacji placówki, do której jest przypisany obiekt.

Placówka

Placówka, do której jest przypisany obiekt.

Typy lokalizacji

Lista rozwijana typów. Typy należy wcześniej zdefiniować na ekranie Zarządzanie lokalizacjami.

Zarządzanie lokalizacjami
Na ekranie Placówki i obiekty można wybrać opcję Lokalizacje, aby wyświetlić listę zawierającą zarejestrowane lokalizacje
oraz ich dane.
1. Na ekranie Zarządzanie placówkami kliknij przycisk Konfiguruj lokalizacje, aby przejść do ekranu
Zarządzanie lokalizacjami.
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A. Pasek narzędzi na ekranie
Zarządzanie lokalizacjami
B. Lista Lokalizacje
C. Szczegóły lokalizacji

Po lewej stronie ekranu pojawi się lista lokalizacji, a szczegóły dotyczące wybranej lokalizacji można edytować po prawej
stronie.

6.2.4.1

Dodawanie lokalizacji
1. Na ekranie Zarządzanie placówkami kliknij opcje Konfiguracja — Lokalizacje. Spowoduje to
przejście do ekranu Zarządzanie lokalizacjami.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nową lokalizację. (Zobacz Dodawanie danych ► 12).
Wypełnij pola zgodnie z poniższym opisem.
Szczegóły lokalizacji

Nazwa

Nazwa lokalizacji.

Opis

Ogólny opis lokalizacji.

Kod

Kod lokalizacji, np. identyfikujący obiekt, do którego jest przypisana lokalizacja.

3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Lokalizacja pojawi się na liście Lokalizacje.

6.3

Zarządzanie urządzeniami
Po kliknięciu karty Zarządzanie urządzeniami pojawia się ekran Zarządzanie urządzeniami zawierający listę
zarejestrowanych urządzeń, ich numery seryjne, dane poszczególnych urządzeń, a także informacje o tym, kiedy urządzenia
były ostatnio podłączone do oprogramowania AccuLink.
Na tym ekranie można dodawać, edytować i usuwać urządzenia.
Można tu również wybierać ekrany w celu konfigurowania funkcji badań oraz uruchamiać kreatora pobierania nowego
oprogramowania układowego na urządzenia.
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Po skonfigurowaniu lub zmianie konfiguracji co najmniej jednego urządzenia należy zaktualizować odpowiednie urządzenia.
Zobacz Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.

6.3.1

Zarządzanie urządzeniami
A. Pasek narzędzi Zarządzanie
urządzeniami ► 40
B. Lista Urządzenia ► 41
C. Indywidualne ustawienie ►
41
D. Typowa konfiguracja ► 41
E. Informacje o systemie ► 41

Pasek narzędzi Zarządzanie urządzeniami
Urządzenie
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Konfiguracja
•

ABR
Zobacz Konfigurowanie badania ABR ► 44

•

DPOAE
Zobacz Konfigurowanie badania DPOAE ► 45
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Konfiguracja
•

Oprogramowanie układowe
Zobacz Konfigurowanie oprogramowania układowego ► 47

Lista Urządzenia
Lista Urządzenia zawiera następujące informacje dotyczące urządzenia:
• Nazwa
•

Numer seryjny

•

Ostatnio widziane, czyli datę ostatniego podłączenia do komputera z oprogramowaniem AccuLink

Indywidualne ustawienie
Okno Indywidualne ustawienie zawiera następujące podstawowe dane dotyczące urządzenia:
• Nazwa
•

Numer seryjny

•

Kod

•

Placówka

•

Ustawienie języka

Typowa konfiguracja
Okno Typowa konfiguracja zawiera następujące ustawienia urządzenia:
• Limit czasu wyświetlania
•

Limit czasu zasilania

•

Kalibracja/Wstrzymanie

•

Terminy do wyniku badania

•

Usunięcie danych

•

Automatyczne uruchomienie ABR

•

Asystent dopasowania sondy TEOAE

Informacje o systemie
Okno Informacje o systemie zawiera następujące dane dotyczące urządzenia:
• Ostatnio widziane (przez AccuLink)

6.3.2

•

Ostatnio aktualizowane (oprogramowanie układowe)

•

Wersja sprzętu

•

Wersja oprogramowania układowego

Dodawanie urządzenia
1. Aby dodać nowe urządzenie, na ekranie Zarządzanie urządzeniami kliknij przycisk Dodaj.
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2. Wprowadź ustawienia konfiguracji, które muszą obowiązywać dla nowego urządzenia. Karta
Konfiguracja jest domyślnie włączona. Opis pól można znaleźć w części Karta Konfiguracja ► 42.
3. Kliknij kartę Przydział użytkownika, a następnie wybierz użytkowników, którzy będą mogli korzystać z
nowego urządzenia. Opis pól można znaleźć w części Karta Przydział użytkownika ► 43.
4. Kliknij kartę Obiekty, a następnie wybierz obiekty, które mają zostać skopiowane na nowe
urządzenie. Opis pól można znaleźć w części Karta Obiekty ► 43.
5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Urządzenie pojawi się na liście Urządzenia.

6.3.2.1

Karta Konfiguracja
Pola na ekranie Zarządzanie urządzeniami
Indywidualne ustawienie

Nazwa

Nazwa urządzenia

Seryjny

Numer seryjny urządzenia.

Kod

Kod urządzenia.

Placówka

Placówka, do której urządzenie jest podłączone.

Język

Ustawienie języka na urządzeniu.

Typowa konfiguracja

Limit czasu
wyświetlania

To ustawienie zmniejsza zużycie energii i definiuje czas bezczynności, po jakim wyświetlacz
jest automatycznie wyłączany.

Limit czasu zasilania

To ustawienie zmniejsza zużycie energii i definiuje czas bezczynności, po jakim urządzenie
jest automatycznie wyłączane.

Kalibracja/Wstrzymanie

To ustawienie określa maksymalny czas sprawdzania impedancji oraz maksymalny czas
wybranej przez użytkownika przerwy badania ABR. Jeśli przed upływem tego czasu
akceptowalny poziom impedancji nie zostanie osiągnięty lub jeśli użytkownik zatrzyma
badanie ABR na czas dłuższy niż określony, wówczas badanie zostanie zakończone z wynikiem
Niedokończone.

Terminy do wyniku
badania

Określa terminy, które będą stosowane dla wyników badania. Do wyboru są następujące:
Norma/Kontrola albo WO/BWO (Wyraźna odpowiedź/Brak wyraźnej odpowiedzi).

Usunięcie danych

Określa, czy dane są usuwane z urządzenia:
Ręczne
Po pomyślnym pobraniu
Automatyczne usuwanie starych pacjentów, gdy pamięć jest pełna (przed usunięciem
zostanie wyświetlone ostrzeżenie)
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Typowa konfiguracja

Automatyczne
uruchomienie ABR

Określa, czy badanie ABR zostanie uruchomione automatycznie po zakończeniu badania
impedancji, jeśli poziom impedancji będzie dopuszczalny. Jeśli zostanie wybrana opcja Bez
automatycznego uruchomienia, to w celu rozpoczęcia badania po sprawdzeniu impedancji
użytkownik musi nacisnąć przycisk Rozpocznij. Jeśli wybrana zostanie opcja Automatyczne
uruchomienie na zielonym albo Automatyczne uruchomienie na zielonym lub żółtym,
badanie zostanie rozpoczęte automatycznie, jeśli pomiar zwróci odpowiedni poziom
impedancji.

Asystent dopasowania
sondy TEOAE

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, w trakcie badań TEOAE będzie wyświetlany wskaźnik
dopasowania sondy.

Informacje o systemie

6.3.2.2

Ostatnio
widziane

Pokazuje datę ostatniego połączenia z oprogramowaniem AccuLink.

Ostatnio
aktualizowane

Pokazuje termin ostatniej aktualizacji wybranego urządzenia.

Wersja sprzętu

Pokazuje bieżącą wersję sprzętu wybranego urządzenia.

Wersja
oprogramowania
układowego

Pokazuje bieżącą wersję oprogramowania układowego wybranego urządzenia.

Karta Przydział użytkownika
Przydział użytkownika

6.3.2.3

Nazwa
logowania

Przedstawia listę użytkowników utworzonych w oprogramowaniu AccuLink.

Kopiuj na
urządzenie

Zaznacz to pole wyboru obok pola użytkownika, któremu zamierzasz pozwolić na używanie
wybranego urządzenia AccuScreen.

Karta Obiekty
Obiekty

Obiekt

Przedstawia listę obiektów utworzonych w oprogramowaniu AccuLink.

Kopiuj na
urządzenie

Zaznacz to pole wyboru obok obiektu, który zamierzasz skopiować do wybranego urządzenia
AccuScreen.
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6.3.3

Konfigurowanie badania ABR
Na ekranie Zarządzanie urządzeniami można wybrać opcję Konfiguracja badania ABR, aby utworzyć i wybrać protokół
ABR, który zastąpi protokół zainstalowany domyślnie na urządzeniu AccuScreen.
Na tym ekranie można dodawać, edytować i usuwać protokoły ABR.
1. Na ekranie Zarządzanie urządzeniami kliknij opcję Konfiguruj badanie ABR, aby przejść do ekranu
Konfiguracja badania ABR.
A. Pasek narzędzi na ekranie
Konfiguracja badania ABR ► 44
B. Lista Protokoły ABR ► 44
C. Typowe informacje ► 44
D. Konfiguracja badania ABR ► 45

Pasek narzędzi na ekranie Konfiguracja badania ABR
Ustawienie wstępne
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Lista Protokoły ABR
Lista Protokoły ABR zawiera następujące informacje dotyczące dostępnych protokołów:
• Nazwa
•

Opis

Typowe informacje
Okno Typowe informacje zawiera następujące główne dane dotyczące protokołu:
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•

Nazwa

•

Opis

•

Kategoria, określająca, czy protokół badania umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych czy podstawowych badań
przesiewowych.

Konfiguracja badania ABR
Okno Konfiguracja badania ABR zawiera następujące ustawienie dotyczące protokołu:
• Poziom dB badania ABR.

6.3.4

Dodawanie konfiguracji protokołu ABR
1. Aby dodać nową konfigurację protokołu ABR, kliknij przycisk Dodaj na ekranie Konfiguracja badania
ABR.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Konfiguracja badania ABR ► 45.
2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Protokół ABR pojawi się na liście Protokoły ABR.

Pola na ekranie Konfiguracja badania ABR
Lista Protokoły ABR

Nazwa

Nazwa konfiguracji protokołu.

Opis

Ogólny opis protokołu ABR.

Typowe informacje

Nazwa

Nazwa konfiguracji protokołu.

Opis

Ogólny opis protokołu.

Kategoria

Wybierz opcję z listy rozwijanej, aby określić, czy protokół badania umożliwia przeprowadzanie
zaawansowanych czy podstawowych badań przesiewowych. To pole służy do przyznawania profilom
użytkowników uprawnień do korzystania z określonej kategorii badań. Zobacz Składniki i uprawnienia
► 34.

Konfiguracja badania ABR

Poziom ABR

6.3.5

Lista rozwijana umożliwiająca wybranie poziomu dB, przy którym zostanie wykonane badanie.

Konfigurowanie badania DPOAE
Na ekranie Zarządzanie urządzeniami można wybrać opcję Konfiguracja badania DPOAE, aby utworzyć i wybrać protokół
DPOAE, który zastąpi protokół zainstalowany domyślnie na urządzeniu AccuScreen.
Na tym ekranie można dodawać, edytować i usuwać protokoły DPOAE.
1. Na ekranie Zarządzanie urządzeniami kliknij opcję Konfiguruj badanie DPOAE, aby przejść do
ekranu Konfiguracja badania DPOAE.
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A. Pasek narzędzi na ekranie
Konfiguracja badania DPOAE ►
46
B. Lista Protokoły DPOAE ► 46
C. Typowe informacje ► 46
D. Konfiguracja badania DPOAE ►
46

Pasek narzędzi na ekranie Konfiguracja badania DPOAE
Ustawienie wstępne
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Lista Protokoły DPOAE
Lista Protokoły DPOAE zawiera następujące informacje dotyczące dostępnych protokołów:
• Nazwa
•

Opis

Typowe informacje
Okno Typowe informacje zawiera następujące główne dane dotyczące protokołu:
• Nazwa
•

Opis

•

Kategoria, określająca, czy protokół badania umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych czy podstawowych badań
przesiewowych.

Konfiguracja badania DPOAE
Okno Konfiguracja badania DPOAE zawiera ustawienia protokołu dla częstotliwości, przy których jest wykonywane
badanie.
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6.3.6

Dodawanie konfiguracji protokołu DPOAE
1. Aby dodać nową konfigurację protokołu DPOAE, kliknij przycisk Dodaj na ekranie Konfiguracja
badania DPOAE.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Konfiguracja badania DPOAE ► 47.
2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Badanie DPOAE pojawi się na liście Protokoły DPOAE.

Pola na ekranie Konfiguracja badania DPOAE
Lista Protokoły DPOAE

Nazwa

Nazwa konfiguracji protokołu.

Opis

Ogólny opis protokołu DPOAE.

Typowe informacje

Nazwa

Nazwa konfiguracji protokołu.

Opis

Ogólny opis protokołu.

Kategoria

Wybierz opcję z listy rozwijanej, aby określić, czy protokół badania umożliwia przeprowadzanie
zaawansowanych czy podstawowych badań przesiewowych. To pole służy do przyznawania profilom
użytkowników uprawnień do korzystania z określonej kategorii badań.. Zobacz Składniki i
uprawnienia ► 34.

Konfiguracja badania DPOAE

6.3.7

Ustawienie
wstępne DPOAE

Lista rozwijana umożliwiająca wybranie poziomu dB, przy którym zostanie wykonane badanie.

Opis ustawienia
wstępnego

Przedstawia nazwę wybranego protokołu DPOAE.

Konfigurowanie oprogramowania układowego
Aby skonfigurować oprogramowanie układowe na urządzeniu AccuScreen, najpierw należy pobrać najnowszą wersję
oprogramowania.
1. Kliknij ikonę Oprogramowanie układowe na ekranie Zarządzanie urządzeniami, aby uruchomić
kreatora oprogramowania układowego.
2. Odszukaj folder zawierający najnowszą wersję oprogramowania układowego.
3. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Po pobraniu najnowszego oprogramowania układowego należy zaktualizować urządzenia AccuScreen. Zobacz Aktualizowanie
danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.
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6.4

Konfiguracja systemu
Po skonfigurowaniu lub zmianie konfiguracji systemu przeznaczonej do wysłania do co najmniej jednego urządzenia należy
zaktualizować odpowiednie urządzenia. Zobacz Aktualizowanie danych w urządzeniu AccuScreen ► 13.

Pasek narzędzi na ekranie Konfiguracja systemu
Konfiguracja
•

Czynniki ryzyka
Kliknij, aby utworzyć, edytować lub usunąć predefiniowane czynniki ryzyka przeznaczone do pobrania na
urządzenie AccuScreen. Zobacz Konfigurowanie listy czynników ryzyka ► 49.

•

Komentarze
Kliknij, aby utworzyć, edytować lub usunąć predefiniowane czynniki ryzyka przeznaczone do pobrania na
urządzenie AccuScreen. Zobacz Konfigurowanie listy komentarzy ► 51.

•

Konfiguracja pól
Kliknij, aby zdefiniować obowiązkowe pola do wprowadzania danych pacjenta, przeznaczone do użytku w
oprogramowaniu AccuLink oraz do pobrania na urządzenie AccuScreen. Zobacz Konfigurowanie pól
danych ► 53.

•

Konfiguracja placówki i obiektu
Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcje zarządzania Placówki i obiekty w oprogramowaniu AccuLink i na
urządzeniu AccuScreen. Zobacz Zarządzanie placówkami, obiektami i lokalizacjami ► 34.

•

Wymiana danych
Kliknij, aby wprowadzić i skonfigurować informacje dotyczące wymiany danych. Zobacz Konfigurowanie
wymiany danych ► 54.

6.4.1

Konfiguracja języka
W tej sekcji głównego ekranu Konfiguracja systemu można zdefiniować język podstawowy oprogramowania AccuLink,
który będzie na przykład wyświetlany jako pierwszy na ekranie Zarządzanie czynnikami ryzyka.

6.4.2

Potwierdzenie danych
W tej sekcji głównego ekranu Konfiguracja systemu można określić, czy pomyślne zapisanie lub usunięcie danych ma być
potwierdzane komunikatem. Można również wybrać opcję komunikatu, który będzie wysyłany w przypadku zmiany danych.
Wybierz wartość Tak lub Nie z list rozwijanych dla następujących pól:
• Potwierdzenie zapisu

6.4.3

•

Potwierdzenie usunięcia

•

Ostrzeżenie dotyczące modyfikowania danych

Konfiguracja raportu
Logo szpitala
W tej sekcji głównego ekranu Konfiguracja systemu można dodać niestandardowe logo do układu raportu, korzystając z
wybranego pliku graficznego (bmp).
W tym celu:
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1. Utwórz plik bmp o rozmiarze maksymalnym 647 x 416 pikseli.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać ten plik.
3. Kliknij przycisk Otwórz, aby zaimportować plik.
Logo będzie teraz wyświetlane w Twoich raportach.

Korzystanie z logo domyślnego
Jeśli zamierzasz używać logo Otometrics, które zostało dostarczone z systemem, kliknij przycisk Przywróć logo domyślne.

6.4.4

Konfigurowanie listy czynników ryzyka
Na ekranie Zarządzanie czynnikami ryzyka można tworzyć, edytować i usuwać czynniki ryzyka, które mają być wyświetlane
i dostępne do wyboru na listach Szczegółowe dane pacjenta — Czynnik ryzyka. W tym miejscu można również włączać i
wyłączać czynniki ryzyka, które będą dostępne lub niedostępne do pobrania na urządzenia AccuScreen.
Standardowe czynniki ryzyka można synchronizować na przykład z systemem eSP lub HiTrack. Należy zwrócić uwagę na to, że
czynniki ryzyka, które nie znajdują się na liście z systemu śledzenia, są podczas synchronizacji dezaktywowane i nie można
ich przypisywać nowym pacjentom.
1. Na ekranie Konfiguracja systemu kliknij opcję Czynniki ryzyka, aby przejść do ekranu Zarządzanie
czynnikami ryzyka.
A. Pasek narzędzi ekranu
Zarządzanie czynnikami ryzyka ►
50
B. Lista Predefiniowane czynniki
ryzyka ► 50
C. Szczegóły czynnika ryzyka ► 50
D. Tłumaczenia ► 50
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Pasek narzędzi ekranu Zarządzanie czynnikami ryzyka
Komentarze
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Lista Predefiniowane czynniki ryzyka
Lista Predefiniowane czynniki ryzyka zawiera wcześniej zaimportowane lub utworzone czynniki ryzyka.

Szczegóły czynnika ryzyka
Okno Szczegóły czynnika ryzyka wyświetla wybrany czynnik ryzyka.

Tłumaczenia
W oknie Tłumaczenia można wybrać język docelowy tłumaczenia, a następnie wprowadzić tłumaczenie tekstu czynnika
ryzyka na język docelowy.

6.4.4.1

Dodawanie czynnika ryzyka
1. Na ekranie Konfiguracja systemu kliknij opcję Czynniki ryzyka. Spowoduje to przejście do ekranu
Zarządzanie czynnikami ryzyka.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy czynnik ryzyka.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Zarządzania czynnikami ryzyka ► 50.
3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Czynnik ryzyka pojawi się na liście Czynniki ryzyka.

Pola na ekranie Zarządzania czynnikami ryzyka
Lista Predefiniowane czynniki ryzyka

Czynnik ryzyka
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Nazwa czynnika ryzyka zdefiniowana w polu Nazwa w sekcji Szczegóły czynnika ryzyka.
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Szczegóły czynnika ryzyka

Nazwa

Wprowadź krótką, opisową nazwę.

Opis

Wprowadź dłuższy opis czynnika ryzyka.

Aktywne

Zdefiniuj, czy ten czynnik ryzyka będzie włączony czy wyłączony jako opcja do wyboru na liście Edytor
pacjentów > Ryzyka, a także do pobrania na wybrane urządzenia AccuScreen.
• Tak: ten czynnik ryzyka jest włączony.
•

Nie: ten czynnik ryzyka jest wyłączony.

Tłumaczenie

6.4.5

Język

Lista rozwijana, z której można wybrać język docelowy tłumaczenia.

Nazwa

Pole, do którego można dodać tłumaczenie wybranego czynnika ryzyka.

Konfigurowanie listy komentarzy
Na ekranie Zarządzanie predefiniowanymi komentarzami można tworzyć, edytować i usuwać komentarze, które mają być
wyświetlane i dostępne do wyboru na listach Edytor pacjentów > Komentarze. W tym miejscu można również włączać i
wyłączać czynniki ryzyka, które będą dostępne lub niedostępne do pobrania na urządzenia AccuScreen.
1. Na ekranie Konfiguracja systemu kliknij przycisk Komentarze, aby przejść do ekranu Zarządzanie
predefiniowanymi komentarzami.
A. Pasek narzędzi na ekranie
Zarządzanie predefiniowanymi
komentarzami ► 52
B. Lista Predefiniowane komentarze
► 52
C. Predefiniowany komentarz ► 52
D. Tłumaczenie ► 52
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Pasek narzędzi na ekranie Zarządzanie predefiniowanymi komentarzami
Komentarze
•

Dodaj
Zobacz Dodawanie danych ► 12.

•

Edytuj
Zobacz Edycja danych ► 12.

•

Usuń
Zobacz Usuwanie danych ► 13.

Lista Predefiniowane komentarze
Lista Predefiniowane komentarze zawiera wcześniej utworzone komentarze.

Predefiniowany komentarz
Okno Predefiniowany komentarz wyświetla wybrany komentarz.

Tłumaczenie
W oknie Tłumaczenia można wybrać język docelowy tłumaczenia, a także wprowadzić tłumaczenie tekstu komentarza na
język docelowy.

6.4.5.1

Dodawanie komentarza
1. Na ekranie Konfiguracja systemu kliknij przycisk Komentarze. Spowoduje to przejście do ekranu
Zarządzanie predefiniowanymi komentarzami.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy komentarz.
Opis pól można znaleźć w części Pola na ekranie Zarządzanie predefiniowanymi komentarzami ► 52.
3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany. Komentarz pojawi się na liście Predefiniowane komentarze.

Pola na ekranie Zarządzanie predefiniowanymi komentarzami
Lista Predefiniowane komentarze

Komentarz
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Opis komentarza.
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Predefiniowany komentarz

Komentarz

Pole przeznaczone do dodawania i wyświetlania komentarza.

Aktywne

Zdefiniuj, czy ten komentarz będzie włączony czy wyłączony jako opcja do wyboru na liście
Edytor pacjentów > Komentarze pacjenta, a także do pobrania na wybrane urządzenia
AccuScreen.
• Tak: ten komentarz jest włączony.
•

Nie: ten komentarz jest wyłączony.

Tłumaczenie

Język

Lista rozwijana, z której można wybrać język docelowy tłumaczenia.

Tłumaczenie

Pole umożliwiające dodanie tłumaczenia wybranego komentarza.

6.4.6

Konfigurowanie pól danych

6.4.6.1

Główny ekran Konfiguracja pacjenta
Konfiguracja ID pacjenta
Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać regułę konfiguracji identyfikatorów pacjentów zgodną z wymaganiami posiadanego
systemu. Identyfikatory pacjentów wprowadzane na ekranie Edytor pacjentów oraz w oprogramowaniu AccuScreen będą
musiały być zgodne z tą regułą.

6.4.6.2

Sortowanie listy pacjentów przyrządu
W tej sekcji można zdefiniować sposoby sortowania list pacjentów.
Wybierz podstawowe i dodatkowe priorytety, aby zdefiniować kryteria, na których będzie oparte sortowanie. Zobacz
poniższy przykład.

6.4.6.3

Poziomy grup obowiązkowych
W tej sekcji można zdefiniować pola, które będą ustawione jako obowiązkowe w oprogramowaniu AccuScreen oraz na
urządzeniu AccuLink. Pole obowiązkowe to takie, które musi zostać wypełnione.
W dolnej części listy znajduje się kilka pól o nazwie „Dostępne pola”, których można użyć, jeśli konieczne jest
skonfigurowanie dodatkowych poziomów grup. „Usuń tekst z pola, aby zastąpić go wybranym przez siebie tytułem.
Podczas tworzenia nowego rekordu pacjenta należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, aby zapisać dane tego rekordu.
Pola obowiązkowe na ekranie Pacjenci i badania > Edytor pacjentów mają kolor jasnożółty, a przed
każdym z nich jest wyświetlana czerwona strzałka.
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Poziomy grup obowiązkowych

Nazwa pola

Lista nazw pól widocznych na ekranie Pacjenci i badania > Edytor pacjentów.
Kilka pól o nazwie Dostępne pola u dołu listy umożliwia dodawanie niestandardowych pól.
Aby zmienić nazwy tych pól, umieść kursor w polu i zmień nazwę.

Aktywne

Kliknij, aby ustawić pole jako obowiązkowe w oprogramowaniu AccuScreen.

Grupy
obowiązkowe

Kliknij, aby zdefiniować jako obowiązkowe z priorytetem 1, 2 lub 3.
Oznacza to, że jeśli np. osoba wykonująca badanie przesiewowe nie może wprowadzić wartości
dotyczącej pacjenta w polu o priorytecie 1, musi wypełnić pola, dla których ustawiono priorytet 2.

Jeśli dane pacjenta z urządzenia AccuScreen zawierają pola obowiązkowe, które nie zostały jeszcze wypełnione, można
wyświetlić te dane na ekranie Pacjenci i badania > Edytor pacjentów w oprogramowaniu AccuLink. W celu edycji tych
danych należy wypełnić pola obowiązkowe w oprogramowaniu AccuLink.

6.4.7

Konfigurowanie użytkowników i profilów
Na ekranie Konfiguracja użytkownika i profilu można skonfigurować ustawienia zabezpieczeń użytkownika.
•

Kliknij kartę Konfiguracja systemu, a następnie kliknij opcję Konfiguracja użytkownika i profilu.
Konfiguracja zarządzania użytkownikami

6.4.8

Czas blokowania
oprogramowania AccuLink

Blokowanie oprogramowania AccuLink po niepomyślnym logowaniu
Wprowadź czas (w minutach), przez jaki oprogramowanie AccuLink pozostanie
zablokowane po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła.

Reguła bezpieczeństwa
hasła

Konfigurowanie reguły hasła
System można skonfigurować w taki sposób, aby wymagał haseł użytkowników o co
najmniej minimalnym stopniu złożoności.
Wybierz opcję Brak, Proste lub Złożone. Poniżej pola pojawi się opis wybranej reguły.

Konfigurowanie wymiany danych
Zanim będzie można importować i eksportować dane w oprogramowaniu AccuLink, należy skonfigurować wymianę danych.
1. Wybierz opcję Konfiguracja systemu i kliknij ikonę Wymiana danych.

2. Wypełnij pola i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

6.4.8.1

Pola na ekranie Konfiguracja systemu eSP
Konfiguracja usługi eSP
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Adres zdalny usługi
eSP

Wprowadź adres internetowy systemu eSP, z którego zamierzasz zaimportować konfigurację
systemu i do którego chcesz eksportować dane pacjentów.

Placówka

Wprowadź kod placówki, do której należy szpital.
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Konfiguracja użytkownika usługi eSP

Domyślny profil
użytkownika

Wybierz profil użytkownika oprogramowania AccuLink, który zamierzasz przypisać wszystkim
nowym użytkownikom zaimportowanym z systemu eSP.

Hasło domyślne

To hasło obowiązuje dla wszystkich nowych użytkowników pobranych z systemu eSP.
W razie potrzeby wprowadź nowe hasło. Hasło domyślne ma wartość Test.
Administrator systemu może przypisywać użytkownikom spersonalizowane hasła w obszarze
Użytkownicy i profile. Każdy nowy użytkownik powinien następnie zmienić hasło w obszarze
Moje ustawienia.

Bezpieczeństwo systemu

Folder kopii
zapasowej

Wprowadź nazwę folderu, w którym chcesz umieszczać plik kopii zapasowej bazy danych z
oprogramowania AccuLink.
Jeśli zapisujesz na napędzie sieciowym, użyj nazwy UNC, takiej jak \\Sieć\Nazwa_
serwera\Nazwa_folderu.

6.4.8.2

Pola na ekranie Konfiguracja systemu HiTrack
Konfiguracja importu listy wyboru

Domyślna placówka

Wybierz placówkę, która zostanie przypisana do szpitali pochodzących z list wyboru systemu
HiTrack. Jeśli nie zostanie wybrana żadna placówka, oprogramowanie AccuLink
automatycznie utworzy domyślną placówkę po zaimportowaniu listy wyboru szpitali.

Domyślny profil
użytkownika

Wybierz profil użytkownika oprogramowania AccuLink, który zostanie przypisany do nowych
użytkowników pochodzących z list wyboru systemu HiTrack.

Domyślne hasło
użytkownika

To hasło obowiązuje wszystkich nowych użytkowników pobranych z systemu HiTrack.
W razie potrzeby wprowadź nowe hasło. Hasło domyślne ma wartość Test.
Administrator systemu może przypisywać użytkownikom spersonalizowane hasła w obszarze
Użytkownicy i profile. Każdy nowy użytkownik powinien następnie zmienić hasło w
obszarze Moje ustawienia.

Domyślny folder
importu
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Wprowadź folder, z którego będą importowane listy wyboru z systemu HiTrack.
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Konfiguracja eksportu HiTrack

Domyślne dane
eksportu

Wybierz dane, które będą oferowane jako dane do eksportu w kreatorze eksportu HiTrack.
Wybranie opcji „Wszyscy pacjenci” spowoduje wyeksportowanie z oprogramowania
AccuLink danych wszystkich pacjentów i badań.
Wybranie opcji „Zmienieni pacjenci” spowoduje wyeksportowanie z oprogramowania
AccuLink danych wszystkich pacjentów i badań, które uległy zmianie od czasu ostatniego
eksportu HiTrack.
Opcja „Wybrani pacjenci” spowoduje wyeksportowanie rekordów pacjentów wybranych w
przeglądarce badań pacjentów, wraz ze wszystkimi ich badaniami.

Folder eksportu

6.4.8.3

Wprowadź folder, do którego chcesz eksportować dane z oprogramowania AccuLink,
przeznaczone do importowanie do systemu HiTrack.

Pola na ekranie Konfiguracja systemu Oz7
Konfiguracja systemu Oz7

Domyślne
dane
eksportu

Wybierz dane, które będą oferowane jako dane do eksportu w kreatorze eksportu Oz7.
Wybranie opcji „Wszyscy pacjenci” spowoduje wyeksportowanie z oprogramowania AccuLink danych
wszystkich pacjentów i badań.
Wybranie opcji „Zmienieni pacjenci” spowoduje wyeksportowanie z oprogramowania AccuLink danych
wszystkich pacjentów i badań, które uległy zmianie od czasu ostatniego eksportu Oz7.
Opcja „Wybrani pacjenci” spowoduje wyeksportowanie rekordów pacjentów wybranych w przeglądarce
badań pacjentów, wraz ze wszystkimi ich badaniami.

Folder
eksportu

6.4.8.4

Wprowadź folder, do którego chcesz eksportować dane z oprogramowania AccuLink, przeznaczone do
importowanie do systemu Oz7.

Pola na ekranie Konfiguracja XML
Konfiguracja importu XML

Domyślny profil
użytkownika

Wprowadź domyślny profil użytkownika. Ten profil będzie przypisywany do wszystkich
nowych użytkowników pobranych z pliku XML.

Domyślne hasło
użytkownika

To hasło będzie obowiązywało wszystkich nowych użytkowników pobranych z pliku XML.
W razie potrzeby wprowadź nowe hasło. Hasło domyślne ma wartość Test.
Administrator systemu może przypisywać użytkownikom spersonalizowane hasła w obszarze
Użytkownicy i profile. Każdy nowy użytkownik powinien następnie zmienić hasło w obszarze
Moje ustawienia.

Folder importu
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Wprowadź folder, z którego zamierzasz importować pliki danych XML.

Otometrics - MADSEN AccuLink

6 Konfigurowanie oprogramowania AccuLink i urządzenia AccuScreen

Konfiguracja eksportu XML

Domyślne dane
eksportu

Wybierz dane, które będą dostępne jako dane do eksportu w kreatorze eksportu plików
XML.
Wybranie opcji „Wszyscy pacjenci” spowoduje wyeksportowanie z oprogramowania
AccuLink danych wszystkich pacjentów i badań.
W przypadku wyboru opcji „Zmienieni pacjenci” z oprogramowania AccuLink będą
eksportowane dane wszystkich pacjentów i badań, które uległy zmianie od czasu ostatniego
eksportu XML.
Opcja „Wybrani pacjenci” spowoduje wyeksportowanie rekordów pacjentów wybranych w
przeglądarce badań pacjentów, wraz ze wszystkimi ich badaniami.

Folder eksportu

6.4.8.5

Wprowadź folder, do którego chcesz eksportować dane z oprogramowania AccuLink,
przeznaczone do importowanie do formatu XML.

Pola na ekranie Złącze systemu pathTrack
Konfiguracja systemu pathTrack

6.5

Adres serwera pathTrack

Wprowadź adres serwera, do którego zamierzasz eksportować dane PathTrack.

ID nadawcy

Identyfikator szpitala wprowadzony przez centrum śledzenia.

Moje ustawienia
Jeśli administrator systemu przypisał użytkownikowi hasło w sekcji Prywatne ustawienia użytkownika na ekranie
Zarządzanie użytkownikami, użytkownik powinien wybrać opcję Moje ustawienia i wybrać spersonalizowane hasło.
Pola na ekranie Moje ustawienia

Hasło

Użytkownik powinien zmienić zdefiniowane przez użytkownika/administratora systemu hasło
dostępu do urządzenia AccuScreen i oprogramowania AccuLink.
Jeśli użytkownik zapomni hasła, wówczas nowe hasło może zdefiniować tylko administrator systemu
w polach Hasło i Weryfikacja w sekcji Prywatne ustawienia użytkownika na ekranie
Zarządzanie użytkownikami.

Zachować ostrożność • Zalecamy, aby użytkownik zdefiniował hasło, które na początku
zawiera wielką litery lub cyfrę, ponieważ podczas wprowadzania hasła na urządzeniu
AccuScreen urządzenie AccuScreen automatycznie wprowadza w polu hasła znak pisany
wielką.

Zobacz Hasła użytkowników ► 32.

Weryfikacja
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Weryfikacja hasła zdefiniowanego przez użytkownika na potrzeby dostępu do urządzenia AccuScreen
i oprogramowania AccuLink
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6 Konfigurowanie oprogramowania AccuLink i urządzenia AccuScreen

Pola na ekranie Moje ustawienia

Język
oprogramowania
AccuLink
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To pole określa indywidualne ustawienie języka dla użytkownika w oprogramowaniu AccuLink.
Kliknij strzałkę listy rozwijanej, aby wybrać język z listy.
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Aneks 1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aneks 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy podręcznik zawiera informacje oraz ostrzeżenia, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie
systemu AccuScreen. W każdym przypadku należy się też stosować do obowiązujących przepisów i rozporządzeń lokalnych.

Aneks 1.1

Symbole bezpieczeństwa
Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz Dyrektywy
RoHS (2011/65/UE).

Aneks 1.2

Ostrzeżenia — AccuLink
Ostrzeżenie • Następujące warunki oraz sposoby działania mogą doprowadzić do obrażeń albo spowodować
zagrożenie dla pacjenta i/lub użytkownika:

•

Uwaga 1:
W celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN 60601-1-1 komputer i drukarka muszą zostać umieszczone poza
zasięgiem pacjenta, tj. w odległości co najmniej 1,5 m//5 stóp.

Aneks 1.3

Producent

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

Aneks 1.3.1

Odpowiedzialność producenta

Uważa się, że producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania, niezawodność i działanie sprzętu tylko
przy spełnieniu następujących warunków:
•

Wszelkie operacje dotyczące montażu, rozbudowy, kalibracji, modyfikacji lub naprawy zostały wykonane przez
producenta sprzętu lub personel upoważniony przez producenta.

•

Instalacja elektryczna, do której podłączono sprzęt, spełnia wymagania norm EN oraz IEC.

•

Sprzęt jest używany zgodnie z instrukcjami użytkowania.

Producent zastrzega sobie prawo do wyłączenia swojej wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowania,
niezawodność oraz działanie sprzętu w przypadku jego serwisowania lub napraw wykonywanych przez inne podmioty.
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Indeks

Indeks
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