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Prezentarea AccuLink
Acest manual este ghidul dumneavoastră pentru utilizarea software-ului AccuLink și configurarea AccuScreen.

Observaţie • Vă recomandăm să îl citiți cu atenție înainte de prima utilizare a AccuLink.

1.1

AccuLink
AccuLink este un instrument informatic care asigură gestionarea datelor, revizuirea rezultatelor și posibilități de imprimare
a rapoartelor, totul într-o singură aplicație informatică.
AccuLink este integrat îndeaproape cu dispozitivele de testare Otometrics AccuScreen, făcând posibilă configurarea și
setarea vizualizărilor pe ecran, a locațiilor de testare și a configurațiilor direct de pe PC. Dispozitivele de testare
AccuScreen sunt operate separat de AccuLink, deși caracteristici suplimentare sunt oferite de instrumentele de
configurare ale AccuLink. AccuLink poate fi configurat pentru a se integra cu sisteme informatice terțe eSP sau cu alte
sisteme de schimb de date.

1.2

Domeniul de utilizare
AccuLink
AccuLink este destinat utilizării împreună cu AccuScreen de către audiologi, otolaringologi și alte cadre medicale.

1.3

Despre acest manual
Important • Rețineți că este posibil ca opțiunile de meniu și capturile de ecran din acest manual să nu reflecte
configurația programului dumneavoastră.

Acest manual conține o descriere a funcțiilor principale ale AccuLink.
Vă recomandăm să vă familiarizați cu următoarele aspecte:

Siguranță
Acest manual conține informații și avertismente care trebuie respectate pentru a se asigura funcționarea sigură a AccuLink.
Legile și reglementările locale, dacă este cazul, trebuie întotdeauna respectate la rândul lor.

Pregătirea
Vă recomandăm să citiți acest manual înainte de a începe să utilizați AccuLink, astfel încât să vă familiarizați cu programul
înainte de a configura AccuScreen.
Pentru a obține o copie gratuită imprimată a documentației pentru utilizator, contactați Otometrics
(www.otometrics.com).
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1.4

Convenții tipografice
Folosirea avertismentelor, atenționărilor și a notelor
Pentru a atrage atenția asupra informațiilor privind siguranța și utilizarea adecvată a aparatului sau a software-ului, în
manual sunt folosite fraze de precauție precum:

Avertisment • Indică existența unui risc de deces sau de vătămare corporală a utilizatorului sau pacientului.

Atenţie • Indică existența unui risc de rănire a utilizatorului sau a pacientului ori a unui risc de deteriorare a datelor
sau a aparatului.

Observaţie • Indică faptul că trebuie să acordați o atenție specială.

1.4.1

Parcurgerea manualului
Meniurile, pictogramele și funcțiile care trebuie selectate sunt afișate cu caractere aldine, de exemplu în:

•

6

Dați clic pe pictograma Salvare din bara de instrumente.
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Instalarea software-ului AccuLink

2.1

Instalare
Atenţie • Nu conectați stația de andocare AccuScreen la PC înainte să instalați complet programul de pe DVD-ul de
instalare.

AccuLink este instalat ca program independent.

Pregătire pentru instalarea AccuLink
Pentru a vă pregăti sistemul pentru instalarea AccuLink, procedați astfel:

2.2

•

Asigurați-vă că aveți suficientă memorie și suficient spațiu pe disc (consultați cerințele de sistem de pe coperta spate a
cutiei discului de instalare).

•

Închideți toate programele Windows pentru a evita conflictele cu programul de instalare.

Documentația AccuLink
Veți găsi toate manualele relevante și documentația aferentă pe DVD-ul de instalare a AccuLink.
1. Introduceți DVD-ul de instalare a AccuLink în unitatea de DVD.
2. Deschideți unitatea de DVD și selectați folderul Manuale.
Manualele disponibile vor apărea sub forma unor fișiere pdf.

Observaţie • Înainte de a începe testarea, familiarizați-vă cu funcțiile și setările AccuScreen și AccuLink.

2.3

Procedura de instalare
Instalați AccuLink de pe DVD-ul de instalare AccuLink:
1. Introduceți DVD-ul de instalare a AccuLink în unitatea de DVD.
Expertul de instalare va porni automat. Dacă nu pornește, selectați Start > Rulare și tastați d:AccuLink.exe, unde d:
desemnează unitatea DVD.
2. Expertul de instalare vă va îndruma pe parcursul instalării.
3. Selectați elementele în ordinea în care apar și urmați instrucțiunile de pe ecran.
–

Configurarea instalării pentru schimbul de date
Pe pagina Tip configurare, dați clic pe butonul derulant din partea dreaptă a câmpului Legătură date, selectați
sistemul relevant de schimb de date din meniul derulant.

4. Când instalarea s-a încheiat, dați clic pe Terminare pentru a ieși din Expertul de instalare.
5. Acum sunteți pregătit să conectați una sau mai multe stații de andocare AccuScreen. Consultați manualul de utilizare
al AccuScreen.
6. După ce ați conectat una sau mai multe stații de andocare AccuScreen, lansați AccuLink.
7. Va trebui să introduceți Nume de utilizator și Parolă:

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Nume de utilizator: Admin
Parola: 1234

2.3.1

Dezinstalarea AccuLink
Pentru a dezinstala AccuLink:
1. Dacă AccuLink este activ, ieșiți din AccuLink.
2. Folosiți funcția Windows de dezinstalare a programelor.

8
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Prima utilizare a AccuLink
1. Lansați AccuLink.
2. Introduceți numele de utilizator și parola standard:
–

Nume: Admin
Parola: 1234

3. Familiarizați-vă cu configurarea ecranului AccuLink și cu funcțiile generale. Consultaţi Navigarea în AccuLink ► 10.
4. Configurați setările de bază ale sistemului în ecranul principal Configurare sistem. Consultaţi Configurare sistem ►
48.
5. Dați clic pe fila Setările mele și introduceți parola dorită.

Dacă folosiți schimbul de date cu un sistem de urmărire pacienți
1. Pentru a configura sistemul pentru schimb de date, consultați Configurarea schimbului de date ► 54.
2. Pentru a importa date de configurare sau date ale pacienților, consultați Se importă date către AccuLink ► 27.

Dacă folosiți AccuLink ca sistem independent
1. Selectați Locații și unități și configurați Locații, Locuri și Unități.
2. Dacă este nevoie, selectați Utilizatori și profiluri. Utilizatorii Admin și Examinator sunt instalați ca opțiune implicită.
3. Selectați Gestionare dispozitive.
–

Creați dispozitivele AccuScreen necesare pentru configurarea dumneavoastră. Consultaţi Adăugarea unui dispozitiv
► 41.

–

Selectați câte un dispozitiv AccuScreen și dați clic pe fila Atribuirea utilizatorului pentru a atribui utilizatorii ce
trebuie activați pe dispozitivul selectat. Dacă nu sunt activați utilizatori, toată lista este copiată pe dispozitiv.

4. Dacă doriți să folosiți alte protocoale de testare decât cele implicite, configurați protocoalele ce trebuie copiate pe
dispozitivele AccuScreen:
–

Configurarea ABR ► 43

–

Configurarea DPOAE ► 45

5. Configurați câmpurile obligatorii pe care utilizatorii AccuScreen trebuie să le completeze la înregistrarea unui pacient
pe dispozitiv: Configurarea câmpurilor de date ► 52.
6. Configurați factorii de risc și listele de observație ce trebuie copiate pe dispozitivele AccuScreen:
Configurarea listei factorilor de risc ► 49
Configurarea listei cu observații ► 51

Transmiterea configurării la dispozitivele AccuScreen
1. Plasați dispozitivul AccuScreen în stația de andocare și asigurați-vă că stația de andocare este conectată la PC. Când
este corect conectat, indicatorul luminos USB al stației de andocare este pornit.
2. Asigurați-vă că dispozitivul AccuScreen este pornit. Când stația de andocare este pornită (indicatorul luminos
Alimentare de pe stația de andocare este pornit), dispozitivul AccuScreen va fi pornit automat când este plasat în
stația de andocare.
3. În AccuLink, dați clic pe Actualizare și urmați instrucțiunile din Se actualizează datele din AccuScreen ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink

9

4 Navigarea în AccuLink

4

Navigarea în AccuLink
Această secțiune descrie următoarele:
• Fereastra principală ► 10.
•

Adăugarea, editarea și ștergerea datelor ► 12.

Filele de meniu disponibile în configurația dumneavoastră de AccuLink depind de setările profilului dumneavoastră de
utilizator. Profilurile de utilizator sunt configurate în Componente și permisiuni ► 34.
Pentru descrieri privind gestionarea datelor pacienților în AccuLink și AccuScreen, consultați Gestionare pacienți și teste
► 14.
Pentru descrieri privind configurarea AccuLink și AccuScreen, consultați Configurarea AccuLink și AccuScreen ► 29.

4.1

Fereastra principală
În momentul lansării AccuLink, se deschide ecranul Pacienți și teste. Din această fereastră, puteți accesa toate funcțiile
necesare gestionării datelor în AccuScreen și configurării AccuScreen.
A. Menu bar (Bară de meniu)
B. Bara de instrumente
C. Listă cu informații despre
pacient
D. Rezultatele testelor pentru
pacientul selectat din lista
Informații pacienți
E. Numele de utilizator al
utilizatorului curent
F. Detaliile rezultatelor pentru
testul selectat în lista
Rezultate teste
G. Bara de stare care afișează
versiunea de software

4.2

Bara de meniu
Bara de meniu se află în partea superioară a ferestrei. Opțiunile din meniu sunt afișate sub formă de file, care vă dau acces
la funcțiile prevăzute în AccuLink.
•

Pacienți și teste
Pentru adăugarea, editarea, ștergerea și tipărirea datelor privind pacienții și a datelor privind testele pacienților. Tot
aici puteți selecta ecrane pentru a descărca date pe și a încărca date din AccuScreen. Consultaţi Gestionare pacienți și
teste ► 14.

•

Utilizatori și profiluri
Pentru a adăuga, edita și șterge utilizatori și a le configura profilurile de utilizator. Consultaţi Gestionarea utilizatorilor
► 29.

•

Locații și unități
Pentru a adăuga, edita și șterge locații și unități de testare. Consultaţi Gestionare locații, unități și locuri ► 34.

•

Gestionare dispozitive
Pentru a adăuga și configura dispozitivele folosite pentru testare. Consultaţi Gestionare dispozitive ► 39.

10
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Tot aici puteți configura și testele. Consultați Configurarea ABR ► 43 și Configurarea DPOAE ► 45.
•

Configurare sistem
Configurare sistem ► 48

•

Setările mele
Pentru a vă introduce propria parolă. Consultaţi Setările mele ► 56.

4.3

Utilizatorul AccuLink
Utilizatorul conectat la AccuLink este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.
1. Pentru a comuta între utilizatori, dați clic pe săgețile duble.
Este afișat ecranul Autorizarea utilizatorului .
2. Introduceți Nume și Parolă, apoi dați clic pe Conectare.

Observaţie • Utilizatorul trebuie să fie creat în prealabil de administratorul sistemului. Consultaţi Gestionarea
utilizatorilor ► 29.

4.4

Bara de instrumente
Pictogramele disponibile în Bara de instrumente depind de ecranul afișat.

Opțiuni generale privind bara de instrumente
Unele pictograme sunt folosite în mai multe ferestre:
Pictograme generale din bara de instrumente

Înapoi
Veți reveni la ecranul principal al filei curente. Vi se va cere să salvați sau să anulați dacă există date
nesalvate.

Salvare (Ctrl + S)
Dați clic pentru a salva datele noi.

Revenire
Dați clic pentru a reveni la ultimele date salvate.

Anulare
Dați clic pentru a anula modificările.

Ajutor (F1)
Dați clic pentru a deschide meniul de Ajutor în funcție de context.

Actualizare
Dați clic pentru a actualiza datele de configurare a dispozitivului și firmware-ul AccuScreen dacă este
necesar. Consultaţi imprimarea datelor de test ale pacienților ► 25.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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4.5

Adăugarea, editarea și ștergerea datelor
În AccuLink puteți adăuga, edita și șterge o gamă variată de date. În partea superioară a fiecărui ecran AccuLink, veți găsi o
bară de instrumente cu pictograme pentru aceste funcții.

4.5.1

Adăugarea de date
1. Selectați ecranul în care vreți să adăugați date.
2. Dați clic pe pictograma Adăugați din bara de instrumente. Pictogramele Adăugați sunt reprezentate
prin simbolul alăturat.
Dacă dați clic pe pictograma Adăugați pacient veți accesa un ecran de introducere de noi înregistrări.
Dacă dați clic pe pictograma Adăugați pentru alt tip de date, ecranul afișează o listă de elemente
înregistrate. Este adăugat un rând gol în listă, iar câmpurile editabile sunt afișate în partea dreaptă a
ecranului.
Câmpurile obligatorii sunt colorate în galben pal și sunt marcate cu acest simbol.
Câmpurile obligatorii pot fi configurate. Consultaţi Configurarea câmpurilor de date ► 52.
3. Introduceți date în câmpurile relevante.
4. Dacă adăugați înregistrarea unui pacient, dați clic pe filele Riscuri și Observații din partea dreaptă a
ferestrei Editor pacienți pentru a atribui factori de risc sau a adăuga observații referitoare la pacient.
Consultați Atribuirea factorilor de risc la un pacient ► 21 și Observații ► 23.
5. Dați clic pe Salvare pentru a salva noile date.
Acum datele sunt incluse în lista de informații a ferestrei respective.

4.5.2

Editarea datelor
1. Selectați ecranul din care doriți să ștergeți date.
2. Dați clic pe rândul care afișează elementul ale cărui date doriți să le ștergeți.
Dacă lista conține mai multe intrări decât puteți vizualiza pe un ecran, efectuați o căutare. Consultaţi
Găsirea înregistrării unui pacient ► 25.
3. Dați clic pe pictograma Editare din bara de instrumente. Pictogramele Editare sunt reprezentate prin
simbolul alăturat.
4. Editați sau adăugați date.
5. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările.

4.5.3

Ștergerea datelor
1. Selectați ecranul din care doriți să ștergeți date.

12
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2. Dați clic pe rândul care afișează elementul pe care doriți să îl ștergeți.
Dacă lista conține mai multe intrări decât puteți vizualiza pe un ecran, efectuați o căutare. Consultaţi
Găsirea înregistrării unui pacient ► 25.
3. Dați clic pe pictograma Ștergere din bara de instrumente. Pictogramele Ștergere sunt reprezentate
prin simbolul alăturat.
Vi se va cere să confirmați ștergerea datelor.

4.6

Se actualizează datele din AccuScreen
Funcția Actualizare este disponibilă pe ecranul principal pentru majoritatea filelor, însă este activată doar dacă utilizatorul
curent are permisiunea de a adăuga și de a edita datele în filă. (Permisiunile utilizatorului depind de profilul acestuia.
Consultați Gestionarea profilurilor ► 32.)

Observaţie • Când trimiteți date către sau primiți date de la un dispozitiv AccuScreen, datele de configurare a
dispozitivului și firmware-ul AccuScreen sunt actualizate, dacă este necesar.

1. În ecranul corespunzător, dați clic pe Actualizare.
Se afișează Asistentul de configurare a sincronizării.
2. Selectați dispozitivul pe care doriți să îl actualizați.
3. Dați clic pe Next (Continuare).

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Gestionare pacienți și teste
Când lansați AccuLink, se afișează ecranul Pacienți și teste, cu o listă care afișează înregistrările pacienților create cel mai
recent în AccuLink sau în AccuScreen.
După ce pacienții au fost examinați, datele lor de test pot fi încărcate în AccuLink. Și înregistrările pacienților nou create în
AccuScreen sunt încărcate în AccuLink.
Din ecranul Pacienți și teste, puteți face următoarele:
• Selecta ecrane pentru adăugarea, editarea, ștergerea și imprimarea datelor pacienților și a datelor de test ale
pacienților.
•

5.1

Creați înregistrări ale pacienților în AccuLink, apoi descărcați-le în AccuScreen, astfel încât să fie ușor de accesat
pentru examinare.

Ecranul principal pentru Pacienți și teste
A. Bara de instrumente pentru
gestionarea pacienților ► 15
B. Listă cu informații despre pacient ►
16
C. Lista cu rezultatele testelor ► 16
D. Rezultate specifice ale testelor ► 16

Acestea sunt funcțiile principale din ecranul principal Pacienți și teste:
• Transmiteți datele pacienților din AccuLink către AccuScreen primiți datele pacienților în AccuLink de la AccuScreen.

14

•

Folosiți funcția de căutare pentru a vizualiza pacienți selectați individual.

•

Ștergeți testele din lista de teste a unui pacient.

•

Reatribuiți teste de la un pacient la altul. Acest lucru este util atunci când s-a efectuat un test în timp ce era selectată
o înregistrare greșită a pacientului în AccuScreen.
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Bara de instrumente pentru gestionarea pacienților
Pacienți
•

Adăugare
Consultați Adăugarea de date ► 12 și Adăugarea înregistrării unui pacient ► 18.

•

Detalii
Dați clic pe înregistrarea unui pacient, apoi dați clic pe Editare pentru a edita datele despre pacient.
Consultați Editarea datelor ► 12 și Ecranul Editor pacienți ► 18.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

•

Imprimare
Consultaţi imprimarea datelor de test ale pacienților ► 25.

Căutare
•

Căutare
Pentru a găsi înregistrarea unui pacient, consultați Găsirea înregistrării unui pacient ► 25.

Schimb de date
Această funcție vă permite să transferați date între AccuLink și un sistem de urmărire pacienți.
Consultați Transfer de date între AccuLink și un sistem de urmărire pacienți ► 26 pentru mai multe informații.
•

Export
Puteți exporta date AccuLink dacă ați instalat funcția de schimb de date pentru HiTrack,
Oz7, eSP, pathTrack sau XML. Consultaţi Exportarea datelor din AccuLink ► 26.

•

Import
Puteți importa date dacă ați instalat funcția de schimb de date pentru HiTrack, eSP sau XML.
Consultaţi Se importă date către AccuLink ► 27.

AccuScreen
•

Trimitere
Dați clic pentru a trimite date despre pacienți de la AccuLink la AccuScreen. Consultaţi
Trimitere date către AccuScreen ► 28.

•

Primire
Dați clic pentru a primi date pe AccuLink de la AccuScreen. Consultaţi Se primesc date de la
AccuScreen ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuScreen

Actualizare

•

Dați clic pentru a sincroniza date între AccuLink și AccuScreen. Consultaţi Se actualizează
datele din AccuScreen ► 13.

Listă cu informații despre pacient
Aceste câmpuri nu pot fi editate. Selectați înregistrarea unui pacient și dați clic pe Editare sau Ștergere.
Lista (Informații pacient arată:
• Numărul ID al pacientului
•

ID spital

•

Name (Nume)

•

Data nașterii

•

Indicația că observațiile au fost atribuite înregistrării selectate a pacientului (selectați fila Detalii pacient > Observații
pentru a vizualiza observațiile atribuite)

•

Indicația că riscurile au fost atribuite înregistrării selectate a pacientului (selectați fila Detalii pacient > Riscuri pentru
a vizualiza riscurile atribuite)

•

Rezultatele examinării

Lista cu rezultatele testelor
Lista Rezultatele testelor arată istoricul testelor pacientului. Aici puteți vedea rezultatele individuale la teste și puteți
șterge și reatribui teste dacă este necesar. Lista Rezultatele testelor arată:
• Tipul de test
•

Urechea la care s-a efectuat testul și rezultatul testului

•

Când s-a efectuat un test

•

Protocoalele de testare folosite pentru testare (așa cum sunt definite în Configurarea ABR ► 43 și Configurarea
DPOAE ► 45)

•

Durata testului

•

Persoana care a efectuat testul
Simboluri privind rezultatele testelor
•

Pass/Răspuns clar

•

Refer/Fără răspuns clar

•

Test nefinalizat

Rezultate specifice ale testelor
Când dați clic pe un test din lista de teste a unui pacient, fereastra care apare afișează detalii specifice referitoare la testul
selectat din lista de teste a pacientului.

16
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Dați clic pe filele din partea superioară a acestei ferestre pentru a vizualiza:
•

Observații test
Observații specifice privind testele care au fost adăugate la AccuScreen. Puteți adăuga observații suplimentare privind
testele în această fereastră:
–

•

Introduceți observația în câmpul liber și dați clic pe Adăugați observație.

Informații dispozitiv
Informații despre dispozitivul AccuScreen folosit pentru a efectua testul.

Observaţie • Pentru o descriere a rezultatelor testelor, consultați manualul de utilizare AccuScreen.

5.1.1

Ștergerea unui test
Pentru a șterge un test:
1. În ecranul principal Pacienți și teste, selectați pacientul al cărui test doriți să îl ștergeți.
2. În lista Rezultate teste, dați clic pe testul pe care doriți să îl ștergeți.
3. Apăsați tasta Ștergere de pe tastatura PC-ului. (Nu apăsați butonul Ștergere în AccuLink. Veți șterge toate
înregistrările pacientului.)

5.1.2

Reatribuirea unui test la alt pacient
Dacă rezultatele testului au fost înregistrate în AccuScreen în timp ce a fost selectat un pacient greșit, se pot reatribui
datele pacientului corect în AccuLink.
Pentru a reatribui un test:
1. În ecranul principal Pacienți și teste, selectați pacientul al cărui test doriți să îl atribuiți unui alt pacient.
2. În lista Rezultate test, dați clic pe testul pe care doriți să îl reatribuiți.
3. Apăsați Ctrl+X pentru a șterge testul din lista Rezultate test a pacientului curent.
4. Selectați pacientul căruia doriți să îi reatribuiți testul.
5. Apăsați Ctrl+V pentru a lipi testul în lista Rezultate test a noului pacient.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Adăugarea înregistrării unui pacient
1. În ecranul principal Pacienți și teste, dați clic pe Adăugați.
Astfel, veți ajunge la ecranul Editor pacienți.

2. Introduceți informațiile cerute. Câmpurile sunt descrise în Câmpuri Editor pacienți ► 19.
Câmpurile obligatorii sunt colorate în galben pal și sunt precedate de o săgeată roșie.
3. Dacă este necesar, dați clic pe fila Riscuri din marginea din dreapta a ecranului pentru a atribui factorii
de risc referitori la pacient. Consultaţi Atribuirea factorilor de risc la un pacient ► 21.
4. Dacă este necesar, dați clic pe fila Observații din marginea din dreapta a ecranului pentru a introduce
observații referitoare la pacient. Consultaţi Observații ► 23.
5. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările.
Acum pacientul este inclus în lista Informații pacient din ecranul Pacienți și teste.

5.2.1

Ecranul Editor pacienți
Accesați ecranul Editor pacienți din ecranul Pacienți și teste când doriți să creați înregistrarea unui pacient
sau când doriți să vizualizați și/sau să editați date privind pacienții.

18
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1. Pentru a edita și/sau a vizualiza date privind pacienții, dați dublu clic pe rândul care arată înregistrarea
pacientul pe care doriți să o vizualizați sau selectați înregistrarea pacientului și apoi dați clic pe
pictograma Detalii.
Câmpurile sunt descrise în Câmpuri Editor pacienți ► 19.

Puteți comuta între vizualizarea detaliilor despre pacienți, a factorilor de risc și a observațiilor atribuite
pacientului.
2. Dați clic pe următoarele pentru funcții suplimentare:
–

fila Riscuri din ecranul Editor pacienți pentru a atribui factori de risc asociați pacientului. Consultaţi
Atribuirea factorilor de risc la un pacient ► 21.

–

fila Observații din ecranul Editor pacienți pentru a introduce observații referitoare la înregistrarea
pacientului Consultaţi Observații ► 23.

3. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările.

Câmpuri Editor pacienți
Patient Information (Informații pacient)

ID pacient

ID-ul pacientului. Consultați Configurarea câmpurilor de date ► 52 pentru o descriere a
modalității de definire a formatului.

ID Spital

Numele sau acronimul spitalului

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Patient Information (Informații pacient)

Prenume

Numele mic al pacientului

Nume de familie

Numele de familie al pacientului

Data nașterii

Introduceți direct sau selectați din calendarul derulant

Locul nașterii

Locul nașterii pacientului

Cetățenie

Selectați din lista derulantă de țări.

Externat

Dacă este relevant, data la care pacientul a fost externat din spital

Decedat

Dacă este relevant, data la care pacientul a decedat

Vârsta
gestațională

Câte săptămâni a stat fătul în uter.

Sex

Selectați din lista derulantă.

Greutate

Greutatea copilului

Înălțime

Înălțimea copilului

Stare
consimțământ

Selectați din lista derulantă. Aceasta definește dacă spitalul a obținut consimțământul mamei sau
al îngrijitorului pentru a efectua următoarele:
• Niciunul (nu s-a acordat consimțământul)

STIN

•

Examinare

•

O gamă completă de teste

Selectați din lista derulantă:
• Da, nou-născutul se află în secția de terapie intensivă neonatală
•

Consimțământ de
examinare

Selectați din lista derulantă:
• Da, s-a acordat consimțământul
•

Consimțământ de
urmărire

Nu, nou-născutul nu se află în secția de terapie intensivă neonatală

Nu, nu s-a acordat consimțământul

Selectați din lista derulantă:
• Fără urmărire
•

Urmărire simplă

•

Urmărire completă

Informații despre mamă/îngrijitor
Dați clic pe fila corespunzătoare pentru a vizualiza, introduce sau edita date referitoare la mamă sau la îngrijitor.

20

Titlu

Titlul mamei/îngrijitorului

SSN.

Numărul de asigurare socială al mamei/îngrijitorului
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Informații despre mamă/îngrijitor

ID-ul mamei

Numărul ID personal al mamei

Prenume

Numele mic al mamei/îngrijitorului

Nume de familie

Numele de familie al mamei/îngrijitorului

Data nașterii

Data nașterii mamei.
Introduceți direct sau selectați din calendarul derulant.

Limbă

Selectați din lista derulantă de limbi.
Această selecție va defini limba unei scrisori standard, dacă este disponibilă, către
mamă/îngrijitor. În cazul în care nu sunt acceptate caractere locale, acestea vor fi înlocuite de un
asterisc pentru literă (*).

Stradă

Strada din adresa mamei/îngrijitorului.

Cod poștal

Codul poștal din adresa mamei/îngrijitorului

Oraș

Orașul din adresa mamei/îngrijitorului.

Țară

Țara din adresa mamei/îngrijitorului. Selectați din lista derulantă de țări.

Starea

Statul, dacă este cazul, din adresa mamei/îngrijitorului. Selectați din lista derulantă de state.

Căști

Numărul de telefon al mamei/îngrijitorului.

Telefon mobil

Numărul de telefon mobil al mamei/îngrijitorului.

Fax

Numărul de fax al mamei/îngrijitorului.

Informații medicale

Medicație

Dacă pacientul primește medicamente, introduceți aici aceste informații.

Pediatru

Pediatrul care se ocupă de pacient. Selectați din lista derulantă. După ce o valoare a fost
introdusă în acest câmp, ea va fi inclusă în lista derulantă.
Dacă ștergeți o valoare din lista derulantă, valoarea se șterge doar din listă, nu și din detaliile
pacientului la care a fost folosită.

Audiolog

Audiologul care se ocupă de pacient. Selectați din lista derulantă. După ce o valoare a fost
introdusă în acest câmp, ea va fi inclusă în lista derulantă.
Dacă ștergeți o valoare din lista derulantă, valoarea se șterge doar din listă, nu și din detaliile
pacientului la care a fost folosită.

5.3

Atribuirea factorilor de risc la un pacient
1. În ecranul Pacienți și teste, selectați pacientul căruia doriți să îi atribuiți unul sau mai mulți factori de
risc, apoi dați clic pe Detalii.
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2. Dați clic pe fila Riscuri din ecranul Editor pacienți pentru a atribui factori de risc pacientului selectat.
În partea stângă a ecranului apare o listă a factorilor de risc. În partea dreaptă sunt afișate detaliile
factorului de risc selectat din listă.
Lista factorilor de risc poate fi configurată. Consultaţi Configurarea listei factorilor de risc ► 49.

3. Dați clic pe rândul dorit din lista Factori de risc.
4. În câmpul Prezintă un risc din fereastra Atribuire pacient, selectați Da din lista derulantă.
Simbolul din lista Factori de risc se modifică pentru a afișa un simbol de avertisment.
5. După ce ați atribuit unul sau mai mulți factori de risc, dați clic pe Salvare pentru a salva modificările.

Simboluri factor de risc
Un simbol corespunzător factorului de risc apare:

22

•

în câmpul Atribuire din lista Factori de risc,

•

în coloana Risc din ecranul Informații pacienți,

•

în fila Riscuri din ecranul Editor pacienți.
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Simboluri factor de risc

Necunoscut
Nu se știe dacă acest factor de risc se aplică pacientului selectat.
Când acest simbol apare în ecranul Pacienți și teste sau în ecranul Editor pacienți, înseamnă că pacientul nu
are niciun risc setat la Da și cel puțin un risc este setat la Necunoscut.

Nu
Acest factor de risc nu se aplică pacientului selectat.
Când acest simbol apare în ecranul Pacienți și teste sau Editor pacienți, înseamnă că pacientul are toate
riscurile setate la Nu.

Da
Acest factor de risc se aplică pacientului selectat.
Când acest simbol apare în ecranul Pacienți și teste sau Editor pacienți, înseamnă că pacientul are cel puțin un
risc setat la Da.

Setare factori de risc necunoscuți la nu
Puteți seta simultan toți factorii de risc necunoscuți la Nu.
1. Dați clic pe pictograma de pe bara de instrumente Riscuri - Setare necunoscută la nu.

2. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările.

3. Dați clic pe Înapoi pentru a reveni la ecranul Pacienți și teste sau dați clic pe fila Detalii pentru a
reveni la ecranul Editor pacienți.

5.4

Observații
Puteți selecta observații dintr-o listă predefinită sau puteți crea observații specifice, care se referă numai la acest pacient.
Lista de observații predefinite poate fi configurată. Consultaţi Configurarea listei cu observații ► 51.

Atribuirea unei observații unui pacient
1. În ecranul Pacienți și teste, dați dublu clic pe pacientul căruia vreți să îi atribuiți una sau mai multe observații.
2. Dați clic pe fila Observații din ecranul Editor pacienți pentru a atribui observații referitoare la pacientul selectat.
Ecranul afișează o listă de observații.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Adăugarea unei observații predefinite
•

În câmpul Observație din partea de jos a ferestrei, selectați o observație din lista derulantă. Dați clic pe Adăugați
observație.
Observația este afișată în lista Observații din fereastra de mai sus.

Crearea unei observații noi
•

În câmpul Observație, introduceți ce observație doriți.

•

Dați clic pe butonul Adăugați observație.
Observația este afișată în lista Observații din fereastra de mai sus.

Observaţie • Observația este salvată doar în datele acestui pacient, nu în lista generală de observații.

Salvarea observației atribuite
1. După ce ați atribuit o observație predefinită sau ați creat o observație nouă, dați clic pe Salvare.
2. Dați clic pe Înapoi pentru a reveni la ecranul Pacienți și teste sau dați clic pe fila Detalii pentru a
reveni la editarea informațiilor privind pacientul curent.
Dacă este atribuită o observație unui pacient, o pictogramă Observație apare:
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•

în coloana Observație din lista Informații pacienți,

•

în fila Observații din fereastra Editor pacienți
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Lista de observații

5.5

Observație

Textul observației.

Data

Data la care observația a fost atribuită pacientului.

Examinator

Numele de utilizator al persoanei care a atribuit observația pacientului.

Găsirea înregistrării unui pacient
1. În ecranul Pacienți și teste puteți efectua o căutare pentru a găsi una sau mai multe
înregistrări ale pacienților.
Funcția de căutare se află în bara de instrumente.
2. Puteți limita căutarea introducând o perioadă de timp. Selectați din lista derulantă.
Căutarea va include toate înregistrările pacienților create în această perioadă de
timp.
Alternativ, puteți filtra lista pacienților în funcție de starea testării (pacienți
netestați, în curs sau finalizați).
3. Puteți introduce un criteriu specific de căutare, precum, integral sau parțial, ID-ul
pacientului, numele de familie sau prenumele, pentru a selecta unul sau mai mulți
pacienți care corespund acestui criteriu. Apăsați Enter pentru a începe căutarea.
4. Dați clic pe rândul care afișează înregistrarea pacientului pe care doriți să o selectați.
Dacă trebuie să începeți o nouă căutare, dați clic pe butonul Șterge pentru a goli câmpul
Căutare. Acum puteți introduce un nou criteriu de căutare.

5.6

imprimarea datelor de test ale pacienților
Imprimare rapoarte de teste predefinite
1. În ecranul Pacienți și teste, faceţi clic pe rândul care afișează pacientul ale cărui date de test doriți să le
imprimați.
Dacă este necesar,consultați Găsirea înregistrării unui pacient ► 25
2. În bara de instrumente, dați clic pe Imprimare. Se afișează o listă derulantă.
Dacă dați clic pe titlul listei, puteți selecta tipul de rapoarte care se afișează în listă. Pentru a reveni la
vizualizarea tuturor tipurilor, dați clic pe titlul listei și selectați Toate grupurile.
3. Selectați tipul de raport dorit din lista derulantă.
Se afișează o previzualizare a raportului imprimat.
4. În ecranul Previzualizare, puteți selecta o gamă de funcții pentru setarea raportului pentru imprimare.

Imprimarea testelor selectate
Ultima opțiune din meniul Imprimare, Imprimarea testelor selectate, vă permite să selectați testele pe care doriți să le
includeți în imaginea imprimată.
1. În ecranul Pacienți și teste, faceţi clic pe rândul care afișează pacientul ale cărui date de test doriți să le imprimați.
Dacă este necesar,consultați Găsirea înregistrării unui pacient ► 25
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2. Țineți apăsat butonul Ctrl. În panoul Rezultate teste, faceți clic pe testele pe care doriți să le imprimați, apoi
eliberați butonul Ctrl.
Liniile selectate vor fi marcate cu un fundal bleu pastel.
3. Faceți clic pe Imprimare pe bara de instrumente și selectați opțiunea Imprimarea testelor selectate, fie din grupul
Rapoarte de bază, fie din grupul Rapoarte detalii.
Se afișează o previzualizare a raportului imprimat.

Adăugarea logoului dumneavoastră la documentul imprimat
Puteți adăuga logoul dumneavoastră la formatul raportului folosind un fișier grafic (.bmp). Consultaţi Configurare rapoarte
► 48.

5.7

Se salvează datele de testare despre pacient sub forma unui fișier
1. În ecranul Pacienți și teste, dați clic pe rândul care afișează pacientul ale cărui date de test doriți să le
salvați ca fișier.
Dacă este necesar, consultați Găsirea înregistrării unui pacient ► 25.
2. Dați clic pe Imprimare. Se afișează o listă derulantă.

3. Selectați tipul de raport dorit din lista derulantă. Se afișează o previzualizare a raportului imprimat.
4. În ecranul Previzualizare, selectați Fișier > Export document....
5. Selectați tipul de fișier și salvați fișierul.

5.8

Transfer de date între AccuLink și un sistem de urmărire pacienți
Observaţie • Transferul de date este posibil doar dacă este selectat un sistem de schimb de date în timpul instalării
AccuLink.

Dacă AccuLink este configurat pentru schimb de date, puteți exporta date, de exemplu, către un sistem de urmărire
pacienți. Unele tipuri de schimb de date vă permit și să importați datele.

Observaţie • PC-ul trebuie să fie conectat la o rețea pentru a putea accesa fie eSP, fie pathTrack.

Configurare schimb de date
Înainte să puteți efectua schimbul de date între AccuLink și altă aplicație, trebuie să configurați AccuLink în acest sens.
Consultaţi Configurarea schimbului de date ► 54.

5.8.1

Exportarea datelor din AccuLink
Sunt exportate datele pacienților și rezultatele testelor. Pentru eSP și pathTrack, datele sunt exportate către serviciul web
pentru sistemul de urmărire a pacienților. Pentru HiTrack, Oz7 și XML, datele sunt exportate într-un fișier.
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1. În ecranul Pacienți și teste, dați clic pe Exportă, apoi pe numele sistemului de schimb de date.
2. Respectați instrucțiunile de pe ecran.

5.8.2

Se importă date către AccuLink
Puteți importa date în AccuLink din HiTrack, eSP sau dintr-un fișier XML
Sistem de urmărire pacienți

Tipul de import

Tipul de date importate

HiTrack

Fișier

Datele din lista de selecție, inclusiv datele demografice ale
pacienților.

eSP

Serviciu web

Date configurare sistem:
Locații, unități
Utilizatori
Factori de risc

XML

Fișier

Date despre pacienți
Riscuri, observații predefinite
Locații, unități
Utilizatori atribuiți pacienților în fișierul de import

1. În ecranul Pacienți și teste, dați clic pe Importă, apoi pe numele sistemului de schimb de date.
2. Respectați instrucțiunile de pe ecran.

5.9

Transfer de date între AccuLink și AccuScreen
În AccuLink, puteți lucra cu o gamă variată de date, pe care apoi le puteți trimite la unul sau mai multe dispozitive
AccuScreen. Aveți la dispoziție următoarea operațiuni:
• Crearea înregistrărilor pentru pacienți pentru a fi descărcate pe un dispozitiv.
•

Crearea și/sau configurarea utilizatorilor AccuScreen și parolele acestora.

•

Crearea și/sau configurarea locațiilor și unităților unde sunt folosite dispozitivele AccuScreen.

Observaţie • Când trimiteți date către sau primiți date de la un dispozitiv AccuScreen, datele de configurare a
dispozitivului și firmware-ul AccuScreen sunt actualizate, dacă este necesar.

Atenţie • La transferul de date între AccuLink și AccuScreen, nu scoateți aparatul din stația de andocare până când
transferul nu s-a finalizat. În caz contrar, datele se pot corupe.

Pregătirea pentru transferul de date
1. Plasați AccuScreen în stația de andocare și asigurați-vă că este pornit.
2. Asigurați-vă că stația de andocare AccuScreen este conectată la un PC cu programul AccuLink instalat (indicatorul
luminos USB din partea frontală a stației de andocare este pornit).
3. Lansați AccuLink.
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5.9.1

Trimitere date către AccuScreen
1. Selectați datele despre pacienți care vor fi trimise către AccuScreen. Pentru aceasta, apăsați tasta Ctrl și
dați clic pe rândurile corespunzătoare pacienților pe care doriți să le trimiteți.
2. În ecranul Pacienți și teste, dați clic pe Trimitere.
Se afișează asistentul Trimitere date.
3. Selectați dispozitivul către care doriți să trimiteți datele.
4. Dați clic pe Next (Continuare).

5.9.2

Se primesc date de la AccuScreen
1. În ecranul Pacienți și teste, dați clic pe Primire.
Se afișează asistentul Primire date.
2. Selectați dispozitivul de la care vreți să primiți date.
3. Dați clic pe Next (Continuare).
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6

Configurarea AccuLink și AccuScreen
În AccuLink, puteți configura o gamă amplă de funcții pentru AccuLink și AccuScreen:
• Gestionarea utilizatorilor ► 29
•

Gestionare locații, unități și locuri ► 34

•

Gestionare dispozitive ► 39

•

Configurarea ABR ► 43

•

Configurarea DPOAE ► 45

•

Configurare sistem ► 48

•

Setările mele ► 56

Observaţie • La modificarea setărilor de configurare sau la introducerea altor date decât înregistrările sau testele
pacienților în AccuLink, trebuie să folosiți funcția Actualizare pentru a transmite modificările datelor sau de
configurare către AccuScreen. Consultaţi Se actualizează datele din AccuScreen ► 13.

6.1

Gestionarea utilizatorilor
Puteți configura un utilizator în AccuLink, apoi puteți atribui utilizatorul unui dispozitiv AccuScreen.
Când dați clic pe fila Utilizatori și profiluri, se afișează fereastra Gestionarea utilizatorilor, cu o listă care afișează
utilizatorii înregistrați și datele privind profilurile lor de utilizator.

Observaţie • La modificarea setărilor de configurare sau la introducerea altor date decât înregistrările sau testele
pacienților în AccuLink, trebuie să folosiți funcția Actualizare pentru a transmite modificările datelor sau de
configurare către AccuScreen. Consultaţi Se actualizează datele din AccuScreen ► 13.

A. Bara de instrumente pentru
gestionarea utilizatorilor ► 30
B. Lista utilizatorilor
C. Informații despre utilizator ►
30
D. Date utilizatori privați ► 31
E. Informații sistem ► 31

În acest ecran puteți adăuga, edita și șterge date privind utilizatorii.
Lista utilizatorilor apare în partea stângă, iar detaliile utilizatorului selectat pot fi editate în partea dreaptă.
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Tot aici puteți selecta ecranul pentru configurarea profilurilor.

Bara de instrumente pentru gestionarea utilizatorilor
Utilizatori
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

•

Deblocare
Consultaţi Deblocarea unui utilizator AccuLink blocat ► 32.

•

Profiluri
Consultaţi Gestionarea profilurilor ► 32.

6.1.1

Adăugarea unui utilizator
1. În ecranul Gestionare utilizatori, dați clic pe Adăugați pentru a adăuga un nou utilizator. (Consultați
Adăugarea de date ► 12)
Completați câmpurile după cum se descrie mai jos.

Câmpuri pentru gestionarea utilizatorilor
Informații despre utilizator
Fereastra Informații utilizator afișează datele principale ale utilizatorului:
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Nume utilizator

Numele sub care utilizatorul este înregistrat în sistem

Prenume

Prenumele utilizatorului

Nume de
familie

Numele de familie al utilizatorului.

Profil

Profilul de sistem al utilizatorului, care definește drepturile de acces ale acestuia la AccuScreen și
AccuLink. Profilul trebuie să fie creat în prealabil. Consultaţi Gestionarea profilurilor ► 32.
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Date utilizatori privați
Fereastra Date utilizatori privați afișează datele private de sistem ale utilizatorului, așa cum sunt definite de
administratorul de sistem:

Parolă

Parola definită de administratorul de sistem/utilizator pentru accesarea AccuScreen și AccuLink.
Utilizatorul poate reseta parola după ce s-a conectat folosind parola setată de administrator.
Dacă utilizatorul uită parola, doar administratorul de sistem poate defini o parolă nouă în câmpurile
Parolă și Verificare.

Atenţie • Vă recomandăm ca administratorul de sistem să definească o parolă care să înceapă
cu o majusculă sau o cifră fiindcă atunci când un utilizator introduce o parolă în AccuScreen,
câmpul de parolă AccuScreen introduce automat o majusculă..

Consultaţi Parolele utilizatorilor ► 32.

Verificare

La configurarea utilizatorului, administratorul de sistem trebuie să reintroducă parola.

Limbă

Acest câmp definește setarea limbii utilizatorului individual la AccuLink. Faceți clic pe săgeata
derulantă pentru a selecta din lista de limbi afișate.
Utilizatorul poate modifica setarea de limbă în Setările mele.

Informații sistem
Fereastra Informații sistem afișează starea utilizatorului în sistem:

Stare

Definește dacă profilul utilizatorului în sistem este activ sau inactiv.

Blocat

Starea de conectare a utilizatorului, adică dacă utilizatorul a fost blocat de la conectarea la AccuLink
pentru că a introdus de trei ori o parolă incorectă.

Observaţie • Dacă este blocat contul de utilizator Admin, acest cont se poate debloca doar
folosind consola de recuperare. Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru informații privind
deblocarea contului.

Contul de utilizator rămâne blocat pe perioada specificată în ecranul Configurare utilizatori și
profiluri, în câmpul Interval de blocare AccuLink. Apoi, contul este deblocat automat.
Consultați și Deblocarea unui utilizator AccuScreen blocat ► 32.

2. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum utilizatorul este inclus în lista Utilizatori.
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6.1.2

Parolele utilizatorilor
Atenţie • Vă recomandăm ca administratorul de sistem să definească o parolă care să înceapă cu o majusculă sau o
cifră fiindcă atunci când un utilizator introduce o parolă în AccuScreen, câmpul de parolă AccuScreen introduce
automat o majusculă.
Această indicație se aplică și când utilizatorul introduce ulterior o parolă personalizată.

1. Ca administrator de sistem, selectați ecranul Gestionarea utilizatorilor și introduceți parola utilizatorului pentru a
folosi AccuScreen și AccuLink în câmpul Parolă.
2. Introduceți din nou parola utilizatorului în câmpul Verificare.
3. Comunicați utilizatorului noua parolă.
4. Apoi utilizatorul trebuie să dea clic pe fila Setările mele și să introducă ce parolă dorește.

6.1.3

Deblocarea unui utilizator AccuScreen blocat
Dacă unui utilizator i s-a blocat accesul la AccuScreen în urma introducerii de trei ori a unei parole greșite, contul de
utilizator de pe dispozitiv va fi deblocat la următoarea conectare a dispozitivului la AccuLink, fie pentru actualizarea
configurării, fie pentru transmiterea sau primirea de date.
Această procedură poate fi realizată doar de un utilizator care are permisiunea de actualizare a dispozitivelor și de
Resetare utilizatori. (Aceasta se configurează în Componente și permisiuni ► 34).
Pentru a debloca un utilizator:
1. Plasați dispozitivul AccuScreen în stația de andocare și asigurați-vă că stația de andocare este conectată la PC.
2. Porniți dispozitivul AccuScreen.
3. Lansați software-ul AccuLink.
4. Dați clic pe pictograma Actualizare și urmați instrucțiunile din Se actualizează datele din AccuScreen ► 13.
Aceasta resetează starea de blocare a dispozitivului AccuScreen.

6.1.4

Deblocarea unui utilizator AccuLink blocat
Dacă unui utilizator i s-a blocat accesul la AccuLink în urma introducerii de trei ori a unei parole greșite, contul de
utilizator va fi blocat pe perioada de timp introdusă în ecranul Configurare gestionare utilizatori, în câmpul Interval de
blocare.
În schimb, un utilizator cu drepturi de administrator poate debloca contul de utilizator.
Pentru a debloca un utilizator:
1. Mergeți la Utilizatori și profiluri și selectați utilizatorul dorit pentru deblocare.
2. Dați clic pe Deblocare în bara de instrumente.
Acum utilizatorul se poate conecta.

6.1.5

Gestionarea profilurilor
1. În ecranul Gestionarea utilizatorilor, dați clic pe Profiluri pentru a merge la ecranul Gestionarea
profilurilor.
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Prima dată când lansați AccuLink, veți găsi două profiluri standard configurate ca opțiune implicită. Puteți schimba
permisiunile acestor profiluri sau puteți adăuga profiluri noi în funcție de nevoile dumneavoastră.
În acest ecran puteți modifica drepturile de acces pentru AccuLink și AccuScreen și puteți adăuga, edita și șterge profiluri
de utilizator.

Atenţie • Dacă sunteți administratorul sistemului, aveți grijă să nu eliminați permisiunile de administrator de sistem
esențiale rolului de administrator de sistem, deoarece astfel este posibil să nu mai accesați funcțiile de administrator
de sistem.
Dacă v-ați dezactivat permisiunile ca administrator de sistem, contactați distribuitorul pentru informații privind
recuperarea permisiunilor.

A. Bara de instrumente pentru
gestionarea profilurilor ► 33
B. Lista de profiluri ► 33
C. Informații profil ► 34
D. Componente și permisiuni ►
34

Bara de instrumente pentru gestionarea profilurilor
Profiluri
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Lista de profiluri
Lista Profiluri afișează următoarele pentru profilurile de utilizatori înregistrate:
• Denumirea profilului de utilizator
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•

O descriere generală a profilului

Pentru a edita conținutul acestor câmpuri, selectați profilul corespunzător și editați câmpurile.

6.1.5.1

Adăugarea unui profil de utilizator
1. În ecranul Gestionare utilizatori, dați clic pe Configurare – Profiluri. Astfel, veți ajunge la ecranul
Gestionarea profilurilor.
2. Dați clic pe Adăugați pentru a adăuga un nou profil de utilizator.
Câmpurile sunt descrise în Câmpuri pentru gestionarea profilurilor ► 34.
3. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum utilizatorul este inclus în lista Profiluri.

Câmpuri pentru gestionarea profilurilor
Informații profil
Fereastra Informații privind profilul afișează următoarele pentru profilul selectat:

Name (Nume)

Numele profilului de utilizator

Description (Descriere)

O descriere generală a profilului

Componente și permisiuni
Fereastra Componente și permisiuni afișează o listă a domeniilor de responsabilitate ce pot fi alocate anumitor profiluri
de utilizatori. Când adăugați un profil, se extinde lista împărțită în următoarele categorii principale:

Name (Nume)

Autorizare

6.1.6

•

Gestionare AccuScreen

•

Gestionare dispozitive

•

Pacienți și teste

•

Locații și unități

•

Configurare sistem

•

Utilizatori și profiluri

Selectați casetele de verificare relevante pentru a autoriza sau a revoca
drepturile de acces ale profilului de utilizator selectat.

Ștergerea unui profil de utilizator
Puteți șterge toate profilurile de utilizator, cu excepția profilului Administrator.

6.2

Gestionare locații, unități și locuri
Când dați clic pe fila Locații și unități, se afișează ecranul Gestionarea locațiilor împreună cu o listă care afișează locațiile
înregistrate și datele aferente.
AccuLink acceptă următoarea structură:
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6.2.1

•

Locații

•

Unități

•

Locații

Gestionarea locațiilor
A. Bara de instrumente pentru
gestionarea locațiilor ► 35
B. Listă locații ► 36
C. Informații privind locația ► 36

În acest ecran puteți adăuga, edita și șterge locații.
Tot aici puteți selecta ecranele pentru adăugarea și configurarea unităților și locațiilor.

Bara de instrumente pentru gestionarea locațiilor
Locații
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

•

Configurare unități
Dați clic pentru a adăuga, edita sau șterge unitățile conectate la o locație. Consultaţi Gestionarea
unităților ► 36.

•

Configurare locații
Dați clic pentru a adăuga, edita sau șterge locațiile conectate la o locație. Consultaţi Gestionarea
locațiilor ► 38.
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Listă locații
Lista Locații afișează locațiile înregistrate și
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

•

Cod

Pentru a edita conținutul acestor câmpuri, selectați câmpul relevant și dați clic pe Editare.

Informații privind locația
Fereastra Informații locație afișează următoarele date principale pentru locație:
• Name (Nume)

6.2.2

•

Description (Descriere)

•

Cod

Adăugarea unei locații
1. În ecranul Gestionare locații, dați clic pe Adăugați pentru a adăuga o locație nouă.
Câmpurile sunt descrise în Câmpuri pentru gestionarea locațiilor ► 36.
2. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum locația este inclusă în lista Locații.

Câmpuri pentru gestionarea locațiilor
Listă locații
Aceste câmpuri nu sunt editabile. Faceți clic pe o locație pentru a o edita sau a o șterge.

Name (Nume)

Numele locației

Description (Descriere)

O descriere generală a locației

Cod

Codul locației

Informații privind locația

6.2.3

Name (Nume)

Numele locației

Description (Descriere)

O descriere generală a locației

Cod

Codul locației

Gestionarea unităților
În ecranul Locații și unități, puteți selecta Unități pentru a vizualiza o listă ce afișează unitățile înregistrate și datele lor.
1. În ecranul Gestionare locații, dați clic pe Configurează unități pentru a merge la ecranul
Gestionarea unităților.
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A. Bara de instrumente Gestionarea
unităților. ► 37
B. Lista unităților ► 37
C. Informații unitate ► 37

Bara de instrumente Gestionarea unităților.
Unitate
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Lista unităților
Lista Unități afișează următoarele pentru unitățile înregistrate:
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

•

Cod

Pentru a edita conținutul acestor câmpuri, selectați câmpul relevant și dați clic pe Editare.

Informații unitate
Fereastra Informații unitate afișează următoarele pentru profilul selectat:
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

•

Codul, de exemplu pentru a identifica locația căreia îi este atribuită unitatea

•

Locație

•

Tipuri locație

Otometrics - MADSEN AccuLink

37

6 Configurarea AccuLink și AccuScreen

6.2.3.1

Adăugarea unei unități
În cazul în care configurația dumneavoastră include Tipuri locații, trebuie să le creați pe acestea înainte să le puteți selecta
pentru unitățile dumneavoastră. Consultaţi Adăugarea unei locații ► 39.
1. În ecranul Gestionare locații, dați clic pe Configurare – unități. Astfel, veți ajunge la ecranul
Gestionare unitate.
2. Dați clic pe Adăugați pentru a adăuga o unitate nouă.
Câmpurile sunt descrise în Câmpurile de gestionare a unităților ► 38.
3. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum unitatea este menționată în lista Unități.

Câmpurile de gestionare a unităților
Listă locații

Name (Nume)

Numele unității

Description (Descriere)

O descriere generală a unității

Cod

Codul unității

Informații unitate

6.2.4

Name (Nume)

Numele unității

Description
(Descriere)

O descriere generală a unității

Cod

Codul unității, de exemplu, pentru identificarea locației la care este atribuită unitatea

Locație

Locația la care este atribuită unitatea

Tipuri locație

Listă derulantă a tipurilor. Aceste tipuri trebuie să fie definite în prealabil în ecranul Gestionare
locații.

Gestionarea locațiilor
În ecranul Locații și unități puteți selecta Locații pentru a vizualiza o listă care afișează locațiile înregistrate și datele
acestora.
1. În ecranul Gestionare locații, dați clic pe Configurează locații pentru a merge la ecranul Gestionare
locație.
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A. Bara de instrumente pentru
gestionarea locațiilor
B. Listă locații
C. Detalii locație

O listă a locațiilor apare în partea stângă a ecranului, detaliile locației selectate putând fi editate în partea dreaptă.

6.2.4.1

Adăugarea unei locații
1. În ecranul Gestionare locații, dați clic pe Configurare – Locații. Astfel, veți ajunge la ecranul
Gestionare locații.
2. Dați clic pe Adăugați pentru a adăuga o locație nouă. (Consultați Adăugarea de date ► 12.)
Completați câmpurile după cum se descrie mai jos.
Detalii locație

Name (Nume)

Numele locației

Description
(Descriere)

O descriere generală a locației

Cod

Codul locației, de exemplu, pentru a identifica unitatea la care este atribuită locația

3. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum locația este inclusă în lista Locații.

6.3

Gestionare dispozitive
Când dați clic pe fila Gestionare dispozitive, se afișează ecranul Gestionare dispozitive împreună cu o listă care afișează
dispozitivele înregistrate, numerele lor de serie, data ultimei conectări la AccuLink și datele lor individuale.
În acest ecran puteți adăuga, edita și șterge dispozitive.
Tot aici puteți selecta și ferestrele pentru configurarea funcțiilor de testare și puteți lansa un expert pentru a descărca un
nou firmware pentru dispozitive.
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Când ați configurat sau schimbat configurarea unuia sau mai multor dispozitive, trebuie să actualizați dispozitivele
respective. Consultaţi Se actualizează datele din AccuScreen ► 13.

6.3.1

Gestionare dispozitive
A. Bara de instrumente
Gestionare dispozitive ► 40
B. Listă dispozitive ► 41
C. Setări individuale ► 41
D. Configurație comună ► 41
E. Informații sistem ► 41

Bara de instrumente Gestionare dispozitive
Aparat
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Confirgurare
•

ABR
Consultați Configurarea ABR ► 43

•

DPOAE
Consultați Configurarea DPOAE ► 45
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Confirgurare
•

Firmware
Consultați Configurarea firmware-ului ► 47

Listă dispozitive
Lista Dispozitive afișează următoarele pentru dispozitiv:
• Name (Nume)
•

Număr de serie

•

Ultima afișare, data ultimei conectări la AccuLink

Setări individuale
Fereastra Setare individuală afișează următoarele date principale pentru dispozitiv:
• Name (Nume)
•

Număr de serie

•

Cod

•

Locație

•

Configurarea limbii

Configurație comună
Fereastra Configurație comună afișează setările dispozitivului pentru:
• Afișare întreruptă
•

Alimentare cu energie oprită

•

Calibrare/pauză

•

Termenii rezultatului testului

•

Ștergerea datelor

•

Pornire automată ABR

•

Asistent poziționare sondă TEOAE

Informații sistem
Fereastra Informații sistem afișează următoarele date pentru dispozitiv:
• Ultima conectare la AccuLink

6.3.2

•

Ultima actualizare de firmware

•

Versiune hardware

•

Versiune firmware

Adăugarea unui dispozitiv
1. În ecranul Gestionare dispozitive, dați clic pe Adăugați pentru a adăuga un dispozitiv nou.
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2. Introduceți setările de configurare care trebuie să se aplice noului dispozitiv. Fila Configurare este
activată implicit. Câmpurile sunt descrise în Fila de configurare ► 42.
3. Dați clic pe fila Atribuirea utilizatorului și selectați utilizatorii care trebuie să poată să folosească noul
dispozitiv. Câmpurile sunt descrise în Fila de atribuire a utilizatorului ► 43.
4. Dați clic pe fila Unități și selectați unitățile care trebuie să fie copiate pe noul dispozitiv. Câmpurile
sunt descrise în Fila Unități ► 43.
5. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum dispozitivul este inclus în lista Dispozitive.

6.3.2.1

Fila de configurare
Câmpuri pentru gestionare dispozitive
Setare individuală

Name (Nume)

Denumirea dispozitivului

Număr de serie

Numărul de serie al dispozitivului

Cod

Codul dispozitivului

Locație

Locația la care este conectat dispozitivul

Limbă

Setarea de limbă a dispozitivului

Configurație comună

Afișare
întreruptă

Setarea de economie de energie definește când se oprește automat afișajul după o perioadă de
timp de neutilizare.

Alimentare cu
energie oprită

Setarea de economie de energie definește când se oprește automat dispozitivul după o perioadă
de timp de neutilizare.

Calibrare/pauză

Această setare definește timpul maxim pentru verificarea impedanței acustice sau pentru o pauză a
testului ABR selectată de utilizator. Dacă nu este atins un nivel acceptabil de impedanță acustică
înainte de acest moment sau dacă utilizatorul întrerupe un test ABR pentru o perioadă mai
îndelungată decât aceasta, testul se încheie cu rezultatul Nefinalizat.

Termenii
rezultatului
testului

Stabilește ce termeni vor fi folosiți pentru rezultatele testului. Puteți opta între Pass/Refer sau
RC/FRC (Răspuns Clar/Fără Răspuns Clar).

Ștergerea
datelor

Definește dacă datele sunt șterse de pe dispozitiv:
Manual
În urma unei descărcări reuşite
Ştergerea automată a vechilor pacienți, când memoria este plină (avertismentul va fi afișat înainte
de ștergere)
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Configurație comună

Pornire
automată ABR

Stabilește dacă testul ABR va începe automat după finalizarea testului de impedanță acustică, dacă
nivelul de impedanță acustică este acceptabil. Dacă este selectată opțiunea Fără pornire
automată, utilizatorul trebuie să apese butonul Start după verificarea impedanței acustice pentru
a începe testul. Dacă este selectată opțiunea Pornire automată la verde sau Pornire automată la
verde sau la galben, testul va începe automat dacă este măsurat nivelul de impedanță acustică
corespunzător.

Asistent
poziționare
sondă TEOAE

Dacă este selectată caseta de verificare, indicatorul de poziționare sondă va fi afișat în timpul
testelor TEOAE.

Informații sistem

6.3.2.2

Ultima afișare

Arată data ultimei conectări la AccuLink.

Ultima actualizare

Arată când a fost actualizat pentru ultima dată dispozitivul selectat.

Versiune hardware

Afișează versiunea hardware curentă a dispozitivului selectat.

Versiune firmware

Afișează versiunea firmware curentă a dispozitivului selectat.

Fila de atribuire a utilizatorului
Atribuirea utilizatorului

6.3.2.3

Nume utilizator

Afișează o listă a utilizatorilor creați în AccuLink.

Copiere pe
dispozitiv

Selectați caseta de verificare de lângă utilizatorul căruia doriți să îi permiteți să folosească
AccuScreen selectat.

Fila Unități
Unități

6.3.3

Unitate

Afișează o listă a unităților create în AccuLink.

Copiere pe dispozitiv

Bifați caseta de selectare de lângă unitatea pe care doriți să o copiați în AccuScreen selectat.

Configurarea ABR
În ecranul Gestionare dispozitive, puteți selecta Configurare ABR pentru a crea și selecta un protocol ABR care să îl
înlocuiască pe cel instalat în mod implicit pe dispozitivul AccuScreen.
În această fereastră puteți adăuga, edita și șterge protocoale ABR.
1. În ecranul Gestionare dispozitive, dați clic pe Configurează ABR pentru a merge la ecranul
Configurare ABR.
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A. Bara de instrumente pentru
configurarea ABR ► 44
B. Listă protocoale ABR ► 44
C. Informații generale ► 44
D. Configurare ABR ► 44

Bara de instrumente pentru configurarea ABR
Presetare
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Listă protocoale ABR
Lista Protocoale ABR afișează următoarele pentru protocoalele disponibile:
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

Informații generale
Fereastra Informații generale afișează următoarele date principale pentru protocol:
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

•

Categoria, indicând dacă protocolul de testare permite o examinare de bază sau avansată.

Configurare ABR
Fereastra Configurare ABR afișează următoarea setare a protocolului:
• Nivel ABR dB.
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6.3.4

Adăugarea unei configurări de protocol ABR
1. În ecranul Configurare ABR, dați clic pe Adăugați pentru a adăuga o nouă configurare de protocol
ABR.
Câmpurile sunt descrise în Câmpuri configurare ABR ► 45.
2. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum, protocolul ABR este inclus în lista Protocoale
ABR.

Câmpuri configurare ABR
Listă protocoale ABR

Name (Nume)

Numele configurării protocolului

Description (Descriere)

O descriere generală a protocolului ABR

Informații generale

Name (Nume)

Numele configurării protocolului

Description
(Descriere)

O descriere generală a protocolului

Categorie

Selectați din lista derulantă pentru a defini dacă protocolul de testare permite examinarea de bază
sau avansată. Acest câmp se folosește pentru a acorda profilurilor de utilizator permisiunea de a
folosi categoria de testare respectivă. Consultați Componente și permisiuni ► 34.

Configurare ABR

Nivel ABR

6.3.5

O listă derulantă pentru selectarea nivelului de dB la care se efectuează testul.

Configurarea DPOAE
În ecranul Gestionare dispozitive, puteți selecta Configurare DPOAE pentru a crea și selecta un protocol DPOAE care să îl
înlocuiască pe cel instalat în mod implicit pe dispozitivul AccuScreen.
În acest ecran puteți adăuga, edita și șterge protocoale DPOAE.
1. În ecranul Gestionare dispozitive, dați clic pe Configurează DPOAE pentru a merge la ecranul
Configurare DPOAE.

Otometrics - MADSEN AccuLink

45

6 Configurarea AccuLink și AccuScreen

A. Bara de instrumente
Configurare DPOAE ► 46
B. Listă protocoale DPOAE ► 46
C. Informații generale ► 46
D. Configurare DPOAE ► 46

Bara de instrumente Configurare DPOAE
Presetare
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Listă protocoale DPOAE
Lista Protocoale DPOAE afișează următoarele pentru protocoalele disponibile:
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

Informații generale
Fereastra Informații generale afișează următoarele date principale pentru protocol:
• Name (Nume)
•

Description (Descriere)

•

Categoria, indicând dacă protocolul de testare permite o examinare de bază sau avansată.

Configurare DPOAE
Fereastra Configurare DPOAE afișează setările protocolului pentru frecvențele la care este efectuat testul.
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6.3.6

Adăugarea unei configurări de protocol DPOAE
1. În ecranul Configurare DPOAE, dați clic pe Adăugați pentru a adăuga o nouă configurare de protocol
DPOAE.
Câmpurile sunt descrise în Câmpuri de configurare DPOAE ► 47.
2. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Testul DPOAE este acum menționat în lista
Protocoale DPOAE.

Câmpuri de configurare DPOAE
Listă protocoale DPOAE

Name (Nume)

Numele configurării protocolului

Description (Descriere)

O descriere generală a protocolului DPOAE

Informații generale

Name (Nume)

Numele configurării protocolului

Description
(Descriere)

O descriere generală a protocolului

Categorie

Selectați din lista derulantă pentru a defini dacă protocolul de testare permite examinarea de
bază sau avansată. Acest câmp se folosește pentru a acorda profilurilor de utilizator permisiunea
de a folosi categoria de testare respectivă.. Consultaţi Componente și permisiuni ► 34.

Configurare DPOAE

6.3.7

DPOAE predefinit

O listă derulantă pentru selectarea nivelului de dB la care se efectuează testul.

Descriere
predefinită

Arată numele protocolului DPOAE selectat.

Configurarea firmware-ului
Pentru a configura firmware-ul în AccuScreen, trebuie să descărcați mai întâi cea mai recentă versiune de firmware.
1. Faceți clic pe pictograma Firmware din ecranul Gestionare dispozitive pentru a lansa expertul de
firmware.
2. Navigați pentru a găsi folderul care conține cea mai recentă versiune de firmware.
3. Dați clic pe Următorul și urmați instrucțiunile de pe ecran.
După ce ați descărcat cel mai recent firmware, trebuie să actualizați dispozitivul/dispozitivele AccuScreen. Consultaţi Se
actualizează datele din AccuScreen ► 13.
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6.4

Configurare sistem
Când ați configurat sau modificat configurația sistemului astfel încât să se transmită la unul sau mai multe dispozitive,
trebuie să actualizați dispozitivele respective. Consultaţi Se actualizează datele din AccuScreen ► 13.

Bara de instrumente pentru configurare sistem
Confirgurare
•

Factori de risc
Dați clic pentru a crea, edita sau șterge factorii de risc predefiniți ce trebuie descărcați pe AccuScreen.
Consultaţi Configurarea listei factorilor de risc ► 49.

•

Observații
Dați clic pentru a crea, edita sau șterge factorii de risc predefiniți ce trebuie descărcați pe AccuScreen.
Consultaţi Configurarea listei cu observații ► 51.

•

Configurare câmp
Dați clic pentru a defini câmpurile obligatorii pentru introducerea de date privind pacienții ce vor fi
folosite în AccuLink și vor fi descărcate pe AccuScreen. Consultaţi Configurarea câmpurilor de date ►
52.

•

Configurare locații și unități
Dați clic pentru a activa sau a dezactiva funcțiile de gestionare Locații și unități în AccuLink și
AccuScreen. Consultaţi Gestionare locații, unități și locuri ► 34.

•

Schimb de date
Dați clic pentru a introduce și configura informații referitoare la schimbul de date. Consultaţi
Configurarea schimbului de date ► 54.

6.4.1

Configurare limbă
În această secțiune a ecranului principal Configurare sistem, puteți defini limba de bază a AccuLink care este limba afișată,
de exemplu, pentru prima oară în ecranul Gestionare factori de risc.

6.4.2

Confirmarea datelor
În această secțiune a ecranului principal Configurare sistem, puteți stabili dacă doriți să primiți un mesaj la salvarea sau
ștergerea cu succes a datelor. De asemenea, puteți opta să primiți un avertisment dacă datele sunt modificate.
Selectați Da sau Nu din listele derulante pentru câmpuri:
• Confirmarea salvării

6.4.3

•

Confirmarea ștergerii

•

Avertisment privind modificarea datelor

Configurare rapoarte
Logoul spitalului
În această secțiune a ferestrei principale Configurare sistem, vă puteți adăuga logoul în cadrul raportului folosind un fișier
grafic (.bmp).
Pentru a face acest lucru:
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1. Creați un fișier .bmp cu dimensiunea de max. 647 x 416 pixeli.
2. Dați clic pe Parcurgere... pentru a localiza fișierul.
3. Dați clic pe Deschide pentru a importa fișierul.
Acum logoul va fi afișat pe rapoartele dumneavoastră.

Utilizarea logoului implicit
Dacă doriți să utilizați logoul Otometrics furnizat împreună cu sistemul dumneavoastră, dați clic pe butonul Restaurare
logo implicit.

6.4.4

Configurarea listei factorilor de risc
În ecranul Gestionare factori de risc puteți crea, edita și șterge factorii de risc ce vor fi afișați și selectați în listele Factor
de risc detalii pacient. Tot aici puteți activa și dezactiva factorii de risc ce vor fi descărcați pe dispozitivele AccuScreen.
Factorii de risc standard pot fi sincronizați, de exemplu, cu eSP sau HiTrack. Rețineți că factorii de risc care nu se află în lista
din sistemul de urmărire sunt dezactivați pe durata sincronizării și nu pot fi atribuiți pacienților noi.
1. În ecranul Configurare sistem, dați clic pe Factori de risc pentru a merge la ecranul Gestionare
factori de risc.
A. Bara de instrumente Gestionare
factori de risc ► 49
B. Listă factori de risc predefiniți ►
50
C. Detalii factor de risc ► 50
D. Traduceri ► 50

Bara de instrumente Gestionare factori de risc
Observații
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.
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Observații

Ștergere

•

Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Listă factori de risc predefiniți
Lista Factori de risc predefiniți afișează factori de risc importați sau creați anterior.

Detalii factor de risc
Fereastra Detalii factor de risc afișează factorul de risc selectat.

Traduceri
Fereastra Traduceri vă permite să selectați limba-țintă a traducerii și să introduceți traducerea textului factorului de risc în
limba-țintă.

6.4.4.1

Adăugarea unui factor de risc
1. În ecranul Configurare sistem, dați clic pe Factori de risc. Astfel, veți ajunge la ecranul Gestionare
factori de risc.
2. Dați clic pe Adăugați pentru a adăuga un nou factor de risc.
Câmpurile sunt descrise în Câmpuri pentru gestionare factori de risc ► 50.
3. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum factorul de risc este inclus în lista Factori de
risc.

Câmpuri pentru gestionare factori de risc
Listă factori de risc predefiniți

Factor de
risc

Numele factorului de risc, astfel cum este definit în câmpul Nume din secțiunea Detalii privind factorul
de risc.

Detalii factor de risc

Name
(Nume)

Introduceți un nume scurt, descriptiv.

Description
(Descriere)

Introduceți o descriere mai lungă a factorului de risc.

Activ

Definiți dacă acest factor de risc este activat sau dezactivat pentru a fi selectat din lista Editor pacienți
> Riscuri și pentru a fi descărcat pe dispozitivele AccuScreen selectate.
• Da: Acest factor de risc este activat.
•
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Traducere

6.4.5

Limbă

Listă derulantă pentru selectarea limbii-țintă pentru traducere

Name (Nume)

Câmp pentru adăugarea unei traduceri a factorului de risc selectat

Configurarea listei cu observații
În ecranul Gestionarea observațiilor predefinite puteți crea, edita și șterge observațiile ce se vor afișa și selecta în listele
Editor pacienți > Observații. Tot aici puteți activa și dezactiva factorii de risc ce vor fi descărcați pe dispozitivele
AccuScreen.
1. În ecranul Configurare sistem, dați clic pe Observații pentru a merge la ecranul Gestionarea
observațiilor predefinite.
A. Bara de instrumente Gestionarea
observațiilor predefinite ► 51
B. Listă observații predefinite ► 51
C. Observație predefinită ► 52
D. Traducere ► 52

Bara de instrumente Gestionarea observațiilor predefinite
Observații
•

Adăugare
Consultaţi Adăugarea de date ► 12.

•

Editați
Consultaţi Editarea datelor ► 12.

•

Ștergere
Consultaţi Ștergerea datelor ► 12.

Listă observații predefinite
Lista Observații predefinite afișează observațiile create anterior.
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Observație predefinită
Fereastra Observație predefinită afișează observația selectată.

Traducere
Fereastra Traduceri vă permite să selectați limba-țintă a traducerii și să introduceți traducerea textului observației în
limba-țintă.

6.4.5.1

Adăugarea unei observații
1. În ecranul Configurare sistem, dați clic pe Observații. Veți ajunge în ecranul Gestionarea observațiilor
predefinite.
2. Dați clic pe Adăugați pentru a adăuga o observație nouă.
Câmpurile sunt descrise în Câmpurile de gestionare a observațiilor predefinite ► 52.
3. Dați clic pe Salvare pentru a salva modificările. Acum observația este menționată în lista Observații
predefinite.

Câmpurile de gestionare a observațiilor predefinite
Listă observații predefinite

Observație

Descrierea observației

Observație predefinită

Observație

Câmp pentru adăugarea și afișarea observației

Activ

Definiți dacă această observație este activată sau dezactivată pentru a fi selectată în lista Editor
pacienți > Observații pacienți și pentru descărcare pe dispozitivele AccuScreen selectate.
• Da: Această observație este activată.
•

Nu: Această observație este dezactivată.

Traducere

Limbă

Listă derulantă pentru selectarea limbii-țintă pentru traducere

Traducere

Câmp pentru adăugarea unei traduceri a observației selectate

6.4.6

Configurarea câmpurilor de date

6.4.6.1

Ecranul principal de configurare pacient
Configurare ID pacient
Dați clic pe lista derulantă pentru a selecta regula de configurare ID pacient care respectă cerințele sistemului
dumneavoastră. Când un ID de pacient este introdus în ecranul Editor pacienți sau în AccuScreen, el trebuie să respecte
această regulă.
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6.4.6.2

Sortare listă pacienți dispozitiv
În această secțiune definiți felul în care sunt sortate listele de pacienți.
Selectați prioritățile principale și secundare pentru definirea criteriilor pe care este bazată sortarea. Consultați exemplul
de mai jos.

6.4.6.3

Niveluri de grup obligatorii
În această secțiune, puteți defini ce câmpuri sunt setate ca obligatorii în AccuScreen și AccuLink. Un câmp obligatoriu este
un câmp care trebuie completat.
În partea de jos a listei, găsiți un număr de „Câmpuri disponibile” pentru utilizare, dacă trebuie să setați mai multe niveluri
grup. Ştergeți textul din câmp pentru a-l înlocui cu un titlu dorit.
În timpul utilizării, atunci când creați înregistrarea unui pacient, trebuie să completați toate câmpurile obligatorii pentru a
salva înregistrarea noului pacient.
Câmpurile obligatorii din ecranul Pacienți și teste > Editor pacienți sunt colorate în galben pal și
precedate de o săgeată roșie.
Niveluri de grup obligatorii

Nume
câmp

O listă a denumirilor câmpurilor afișate în ecranul Pacienți și teste > Editor pacienți.
O serie de câmpuri denumite Câmp disponibil la finalul listei vă permite să adăugaţi câmpuri
personalizate.
Pentru a redenumi câmpurile, poziționați cursorul în câmp și modificați numele.

Activ

Dați clic pentru a seta câmpul ca obligatoriu în AccuScreen.

Grupuri
obligatorii

Dați clic pentru a defini ca obligatorii prioritatea 1, prioritatea 2 sau prioritatea 3.
Aceasta înseamnă că dacă, de exemplu, examinatorul nu poate introduce o valoare pentru un pacient întrun câmp de prioritate 1, trebuie completate câmpurile setate ca prioritate 2.

Dacă datele unui pacient din AccuScreen conțin câmpuri obligatorii care nu au fost completate, puteți vizualiza aceste date
în ecranul Pacienți și teste > Editor pacienți din AccuLink. Dacă doriți să editați aceste date, trebuie să completați
câmpurile obligatorii din AccuLink.

6.4.7

Configurarea utilizatorilor și profilurilor
În ecranul Configurare utilizatori și profiluri , puteți configura setările de securitate ale utilizatorului.
•

Dați clic pe fila Configurare sistem, apoi dați clic pe Configurare utilizatori și profiluri.

Otometrics - MADSEN AccuLink

53

6 Configurarea AccuLink și AccuScreen

Configurare gestionare utilizatori

6.4.8

Interval de blocare
AccuLink

Blocarea AccuLink după o conectare nereușită
Introduceți numărul de minute în care AccuLink va rămâne blocat după ce parola a fost
introdusă de 3 ori greșit.

Regulă de securitate
pentru parolă

Setarea unei reguli pentru parolă
Puteți configura sistemul astfel încât să impună un nivel minim de complexitate pentru
parolele utilizatorilor.
Selectați Niciunul, Simplu sau Complex . O descriere a regulii selectate apare sub câmp.

Configurarea schimbului de date
Înainte să puteți importa sau exporta date în sau din AccuLink, trebuie să configurați schimbul de date.
1. Selectați Configurare sistem și dați clic pe pictograma Schimb de date.

2. Completați câmpurile și dați clic pe Salvare pentru a salva modificările.

6.4.8.1

Configurare câmpuri eSP
Configurare eSP

Adresă eSP la distanță

Introduceți adresa web a sistemului eSP de unde vă importați configurația de sistem și unde
exportați datele pacienților.

Locație

Introduceți codul locației căreia îi aparține spitalul dumneavoastră.

Configurare utilizator eSP

Profil utilizator
implicit

Selectați profilul de utilizator AccuLink pe care doriți să îl atribuiți tuturor utilizatorilor noi
importați din eSP.

Parolă implicită

Această parolă se aplică tuturor utilizatorilor noi descărcați din eSP.
Dacă este nevoie, introduceți o parolă nouă. Valoarea pentru Parolă implicită este Test.
Administratorul sistemului poate atribui parole personalizate în Utilizatori și profiluri. Apoi,
utilizatorul individual nou ar trebui să schimbe parola din Setările mele.

Siguranța sistemului

Folder copii de
siguranță

Introduceți numele folderului unde doriți să plasați copia de siguranță a bazei de date din
AccuLink.
Dacă salvați pe o unitate din rețea, folosiți numele UNC, așa cum apare în
\\Network\Servername\Foldername.
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6.4.8.2

Configurare câmpuri HiTrack
Configurare import liste de selecție

Locație implicită

Selectați locația care va fi atribuită spitalelor ce provin din listele de selecție HiTrack. Dacă
nu este selectată nicio locație, AccuLink creează automat o locație implicită atunci când
este importată o listă de selecție a spitalelor.

Profil utilizator implicit

Selectați profilul de utilizator AccuLink care va fi atribuit noilor utilizatori ce provin de pe
listele de selecție HiTrack.

Parolă utilizator
implicită

Această parolă se aplică tuturor utilizatorilor noi descărcați din HiTrack.
Dacă este nevoie, introduceți o parolă nouă. Valoarea pentru Parolă implicită este Test.
Administratorul sistemului poate atribui parole personalizate în Utilizatori și profiluri. Apoi,
utilizatorul individual nou ar trebui să schimbe parola din Setările mele.

Folder import implicit

Introduceți folderul din care importați liste de selecție din HiTrack.

Configurare export HiTrack

Date export implicite

Selectați datele care vor fi oferite ca date pentru export în expertul HiTrack Export.
„Toți pacienții” va exporta toți pacienții și toate datele testelor din AccuLink.
„Pacienți modificați” va exporta toți pacienții și datele testelor dinAccuLink care au suferit
modificări de la ultimul export HiTrack.
„Pacienți selectați” va exporta înregistrările selectate ale pacienților în lista de parcurgere a
testelor pacienților, împreună cu toate testele lor.

Folder export

6.4.8.3

Introduceți folderul în care veți exporta datele din AccuLink, pentru a fi importate în
HiTrack.

Configurare câmpuri Oz7
Configurare Oz7

Date export
implicite

Selectați datele care vor fi oferite ca date pentru export în expertul Export Oz7.
„Toți pacienții” va exporta toți pacienții și toate datele testelor din AccuLink.
„Pacienți modificați” va exporta toți pacienții și datele testelor dinAccuLink care au suferit modificări
de la ultimul export Oz7.
„Pacienți selectați” va exporta înregistrările selectate ale pacienților în lista de parcurgere a testelor
pacienților, împreună cu toate testele lor.

Folder export
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Introduceți folderul în care veți exporta datele din AccuLink, pentru a fi importate în Oz7.

55

6 Configurarea AccuLink și AccuScreen

6.4.8.4

Configurare câmpuri XML
Configurare import XML

Profil utilizator implicit

Introduceți profilul de utilizator implicit. Acest profil va fi atribuit tuturor noilor utilizatori
descărcați dintr-un fișier XML.

Parolă utilizator
implicită

Această parolă se aplică tuturor utilizatorilor noi descărcați dintr-un fișier XML.
Dacă este nevoie, introduceți o parolă nouă. Valoarea pentru Parolă implicită este Test.
Administratorul sistemului poate atribui parole personalizate în Utilizatori și profiluri. Apoi,
utilizatorul individual nou ar trebui să schimbe parola din Setările mele.

Folder import

Introduceți folderul din care veți importa fișierele de date XML.

Configurare export XML

Date export implicite

Selectați datele care vor fi oferite ca date pentru export în expertul pentru export XML.
„Toți pacienții” va exporta toți pacienții și toate datele testelor din AccuLink.
„Pacienți modificați” va exporta toți pacienții și datele testelor dinAccuLink care au suferit
modificări de la ultimul export XML.
„Pacienți selectați” va exporta înregistrările selectate ale pacienților în lista de parcurgere a
testelor pacienților, împreună cu toate testele lor.

Folder export

6.4.8.5

Introduceți folderul în care veți exporta datele din AccuLink, pentru a fi importate în XML.

Câmpuri conector pathTrack
Configurare pathTrack

6.5

Adresă server pathTrack

Introduceți adresa serverului unde exportați date PathTrack.

ID expeditor

ID-ul spitalului furnizat de centrul de urmărire.

Setările mele
Dacă administratorul de sistem a atribuit o parolă unui utilizator în secțiunea Setări private utilizatordin ecranul
Gestionare utilizatori, utilizatorul ar trebui să selecteze Setările mele și să selecteze o parolă personalizată.

56

Otometrics - MADSEN AccuLink

6 Configurarea AccuLink și AccuScreen

Câmpurile Setările mele

Parolă

Utilizatorul ar trebui să schimbe parola definită de administratorul sistemului/utilizator pentru a accesa
AccuScreen și AccuLink.
Dacă utilizatorul uită parola, numai administratorul sistemului poate defini o parolă nouă în câmpurile
Parolă și Verificare în secțiunea Setări private utilizator din ecranul Gestionare utilizatori.

Atenţie • Recomandăm ca utilizatorul să definească o parolă ce începe cu o majusculă sau o cifră,
fiindcă atunci când un utilizator introduce o parolă în AccuScreen, câmpul de parolă AccuScreen, se
introduce automat o literă majusculă.

Consultaţi Parolele utilizatorilor ► 32.

Verificare

Verificarea parolei definite de utilizator pentru a accesa AccuScreen și AccuLink

Limba
AccuLink

Acest câmp definește setarea limbii utilizatorului individual la AccuLink. Faceți clic pe săgeata derulantă
pentru a selecta din lista de limbi afișate.
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Anexă 1

Informații referitoare la siguranță

Anexă 1 Informații referitoare la siguranță
Acest manual conține informații și avertismente care trebuie respectate pentru a se asigura funcționarea sigură a
AccuScreen. Legile și reglementările locale, dacă este cazul, trebuie întotdeauna respectate la rândul lor.

Anexă 1.1

Simboluri de siguranță
În conformitate cu Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale și Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Anexă 1.2

Avertismente – AccuLink
Avertisment • Următoarele condiții sau practici pot conduce la leziuni sau pot prezenta riscuri pentru pacient și/sau
utilizator:

•

Nota 1:
Pentru respectarea standardului EN 60601-1-1, calculatorul și imprimanta nu trebuie amplasate la îndemâna
pacientului, adică nu mai aproape de aproximativ 1,5 m/5 picioare.

Anexă 1.3

Producător

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

Anexă 1.3.1

Responsabilitatea producătorului

Producătorul va fi considerat responsabil de impactul asupra siguranței, fiabilității și performanței echipamentului doar
dacă:
•

toate operațiunile, extensiile, reglajele, modificările sau reparațiile sunt efectuate de producătorul echipamentului
sau de către personalul autorizat al acestuia.

•

Instalația electrică la care este conectat echipamentul este în conformitate cu cerințele EN/IEC.

•

Echipamentul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Producătorul își rezervă dreptul de a-și declina orice răspundere pentru siguranța, fiabilitatea și performanța
echipamentului întreținut sau reparat de alte părți.
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