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Introduktion till AccuLink
Den här användarhandboken är till för att hjälpa dig att använda AccuLink-programvaran och att konfigurera AccuScreen.

Anm • Vi rekommenderar starkt att du läser igenom användarhandboken noggrant innan du använder AccuLink för
första gången.

1.1

AccuLink
AccuLink är ett programvaruverktyg som i ett enda datorprogram förenar datahantering med funktioner för
resultatgranskning och rapportutskrift.
AccuLink är nära integrerat med testenheterna OtometricsAccuScreen, vilket innebär att det går att konfigurera och
utforma skärmbilder samt definiera testplatser och inställningar direkt från datorn. AccuScreen-testenheterna används helt
fristående från AccuLink, även om ytterligare funktioner blir tillgängliga via konfigureringsverktygen i AccuLink. Det går
också att konfigurera AccuLink för integration med tredjepartssystemet eSP eller andra system för datautbyte.

1.2

Användningsområde
AccuLink
AccuLink är avsedd att användas med AccuScreen av audiologer, ÖNH-läkare och annan sjukvårdspersonal.

1.3

Om den här användarhandboken
Viktigt • Observera att menyalternativen och skärmillustrationerna i användarhandboken kanske inte alltid visar just
din programvarukonfiguration.

Denna användarhandbok innehåller en beskrivning av AccuLinks huvudsakliga funktioner.
Vi rekommenderar att du bekantar dig med följande ämnen:

Säkerhet
Denna användarhandbok innehåller information och varningar som du måste följa för att det ska vara säker att använda
AccuLink. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas i den mån de är tillämpliga.

Övning
Vi rekommenderar att du läser denna användarhandbok innan du börjar använda AccuLink så att du känner till
programvaran när du ska konfigurera AccuScreen.
Kontakta Otometrics (www.otometrics.com) om du vill få en gratis utskriven kopia av användardokumentationen.
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1.4

Typografiska konventioner
Användning av rubrikerna Varning, Försiktigt och Anm.
Användarhandboken använder skyddsanvisningar på följande sätt för att uppmärksamma information om korrekt och säker
användning av enheten eller programvaran:

Varning • Anger att användaren eller patienten riskerar att dö eller drabbas av allvarliga skador.

Försiktig • Anger att användaren, patienten, själva enheten eller data riskerar att skadas.

Anm • Visar att du bör vara uppmärksam.

1.4.1

Hitta i den här användarhandboken
Menyer, ikoner och funktioner som går att välja är skrivna med fet stil, till exempel i:

•

6

Klicka på ikonen Spara i verktygsfältet.
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Installera AccuLink-programvaran

2.1

Installation
Försiktig • Anslut inte AccuScreen-dockningsstationen till datorn förrän programvaran från installations-DVD:n är
helt färdiginstallerad.

AccuLink installeras som ett fristående program.

Förbereda för installationen av AccuLink
Gör så här för att förbereda ditt system för att installera AccuLink:

2.2

•

Kontrollera att datorn har tillräckligt med internminne och hårddiskutrymme (se systemkraven på baksidan av
installationsskivans förpackning).

•

Avsluta alla Windows-program för att undvika konflikt med installationsprogramvaran.

Dokumentation för AccuLink
Alla relevanta användarhandböcker och tillhörande dokumentation finns på installations-DVD:n med AccuLink.
1. Sätt in installations-DVD:n med AccuLink i DVD-enheten.
2. Bläddra dig fram till DVD-enheten och välj mappen Manuals.
Tillgängliga handböcker visas i form av PDF-filer.

Anm • Innan du börjar genomföra någon testning bör du bekanta dig med de funktioner och inställningar som finns
för AccuScreen och AccuLink.

2.3

Installationsproceduren
Installera AccuLink från installations-DVD:n med AccuLink:
1. Sätt in installations-DVD:n med AccuLink i DVD-enheten.
Installationsguiden startar automatiskt. Om den inte gör det väljer du Start > Kör och skriver d:AccuLink.exe, där d:
anger din DVD-enhet.
2. Installationsguiden vägleder dig genom installationen.
3. Välj posterna i den ordning som de visas och följ instruktionerna på skärmen.
–

Konfigurera installationen för datautbyte
På sidan Typ av installation klickar du på nedrullningsknappen till höger om fältet Data Link och väljer sedan
aktuellt datautbytessystem från rullgardinsmenyn.

4. När installationen är färdig klickar du på Slutför för att avsluta installationsguiden.
5. Nu är du redo för att ansluta en eller flera AccuScreen-dockningsstationer. Mer information finns i användarhandboken
för AccuScreen.
6. När du har anslutit en eller flera AccuScreen-dockningsstationer är det dags att starta AccuLink.
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7. Du kommer att behöva ange användarnamn och lösenord.

User Name: Admin
Lösenord: 1234

2.3.1

Avinstallera AccuLink
Avinstallera AccuLink:
1. Om AccuLink är igång, avsluta AccuLink.
2. Använd funktionen för att avinstallera program i Windows.

8
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Komma igång med AccuLink
1. Starta AccuLink.
2. Ange standardanvändarnamnet och standardlösenordet:
–

Namn: Admin
Lösenord: 1234

3. Bekanta dig med skärmbilderna och de allmänna funktionerna i AccuLink. Se Navigering i AccuLink ► 10.
4. Konfigurera de grundläggande systemfunktionerna på huvudskärmen Systemkonfigurering. Se Systemkonfigurering ►
48.
5. Klicka på fliken Mina inställningar och lägg in ett lösenord som du väljer själv.

För dig som använder datautbyte med ett patientspårningssystem
1. För att installera systemet för datautbyte, se Konfigurera inställningar för datautbyte ► 54.
2. För att importera konfigurations- eller patientdata, se Importera data till AccuLink ► 27.

För dig som använder AccuLink som ett fristående system
1. Välj Platser och lokaler och ställ sedan in platser, orter och lokaler.
2. Om det behövs väljer du också användare och profiler. Användarna Admin och Screener är förkonfigurerade.
3. Välj Enhetshantering.
–

Skapa de AccuScreen-enheter som behövs i din konfiguration. Se Lägga till en enhet ► 41.

–

Välj en AccuScreen-enhet åt gången och klicka på fliken Användartilldelning, där du anger vilka användare som ska
aktiveras för den valda enheten. Om du inte aktiverar några användare kopieras hela listan till enheten.

4. Om du vill använda andra testprotokoll än de som angivits som standard kan du själv konfigurera de protokoll som ska
kopieras till AccuScreen-enheterna:
–

Konfigurera ABR ► 43

–

Konfigurera DPOAE ► 45

5. Ange vilka fält som ska vara obligatoriska, och som AccuScreen-användarna måste fylla i när de registrerar en patient på
enheten: Konfigurera datafältskonfigurationen ► 52.
6. Ange vilka riskfaktorer och kommentarlistor som ska kopieras till AccuScreen-enheterna:
Konfigurera listan Riskfaktorer ► 49
Konfigurera listan Kommentarer ► 51

Sända konfigurationen till AccuScreen-enheterna
1. Placera AccuScreen-enheten i dockningsstationen och kontrollera att dockningsstationen är ansluten till datorn. USBlampan på dockningsstationen lyser när stationen är korrekt ansluten.
2. Kontrollera att AccuScreen-enheten är påslagen. Om dockningsstationen är påslagen (lampan Power på
dockningsstationen lyser) slås AccuScreen-enheten automatiskt på när du placerar den i dockningsstationen.
3. På AccuLink klickar du på ikonen Uppdatera och följer därefter instruktionerna i Uppdatera data i AccuScreen ► 13.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Navigering i AccuLink
Det här avsnittet tar upp följande:
• Huvudfönstret ► 10.
•

Lägga till, redigera och radera data ► 12.

Vilka menyflikar som finns tillgängliga i din AccuLink-konfiguration beror på inställningarna för din användarprofil.
Användarprofiler konfigurerar du i Komponenter och behörigheter ► 34.
Om du vill veta hur du hanterar patientdata i AccuLink och AccuScreen, se Patient- och testhantering ► 14.
Om du vill veta hur du konfigurerar AccuLink och AccuScreen, se Konfigurera AccuLink och AccuScreen ► 29.

4.1

Huvudfönstret
När du startar AccuLink öppnas skärmen Patienter och tester. Från detta fönster kommer du åt alla funktioner som du
behöver för att kunna hantera data i AccuScreen och för att konfigurera AccuScreen.
Menyfält
Verktygsfält
Listan Patientinformation
Testresultat för den patient
som valts i listan
Patientinformation
E. Inloggningsnamn för aktuell
användare
F. Resultatdetaljer för det test
som valts i listan Testresultat
G. Statusfält som visar
programvaruversionen
A.
B.
C.
D.

4.2

Menyfältet
Menyraden hittar du längst upp i fönstret. Menyalternativen visas i form av flikar, som du använder för att komma åt
funktionerna i AccuLink.
•

Patienter och tester
För att lägga till, redigera, radera samt skriva ut patientdata och patienttestdata. Här kan du också välja skärmar för att
hämta data till och överföra data från AccuScreen. Se Patient- och testhantering ► 14.

•

Användare och profiler
För att lägga till, redigera och radera användare, samt för att konfigurera deras användarprofiler. Se Användarhantering
► 29.

•

Platser och lokaler
För att lägga till, redigera och radera testplatser, testlokaler och testorter. Se Ort-, lokal- och platshantering ► 34.

•

Enhetshantering
För att lägga till och konfigurera de enheter som används vid testning. Se Enhetshantering ► 39.
Här kan du också konfigurera testerna. Se Konfigurera ABR ► 43 och Konfigurera DPOAE ► 45.

10
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•

Systemkonfigurering
Systemkonfigurering ► 48

•

Mina inställningar
För att ange ditt eget lösenord. Se Mina inställningar ► 56.

4.3

AccuLink-användare
Längst upp till höger på skärmen visas vilken användare som är inloggad i AccuLink.
1. Klicka på dubbelpilarna om du vill byta användare.
Skärmen Användargodkännande visas.
2. Ange Namn och Lösenord och klicka sedan på Logga in.

Anm • Systemadministratören måste ha skapat användaren i förväg. Se Användarhantering ► 29.

4.4

Verktygsfältet
Vilka ikoner som finns tillgängliga i verktygsfältet beror på vilken skärmbild som visas.

Allmänna alternativ för verktygsfältet
Vissa ikoner används på flera skärmar:
Allmänna verktygsfältsikoner

Gå tillbaka
Den här ikonen använder du för att gå tillbaka till huvudskärmen för den aktuella fliken. Du kommer att
uppmanas att spara eller avbryta om det finns data som inte har sparats.

Spara (Ctrl+S)
Klicka här om du vill spara dina nya data.

Återgå
Klicka här om du vill återställa de data som du sparade senast.

Ångra
Klicka här om du vill ångra ändringarna.

Hjälp (F1)
Klicka här för att öppna den sammanhangsberoende hjälpen.

Uppdatera
Klicka här för att vid behov uppdatera enhetens konfigurationsdata och den fasta programvaran i AccuScreen.
Se Skriva ut patienttestdata ► 25.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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4.5

Lägga till, redigera och radera data
Du kan lägga till, redigera och radera många olika typer av data i AccuLink. Ikoner för dessa funktioner hittar du i
verktygsfältet längst upp på alla skärmar i AccuLink.

4.5.1

Lägga till data
1. Välj den skärm där du vill lägga till data.
2. Klicka på ikonen Lägg till i verktygsfältet. Ikonerna Lägg till är försedda med den här symbolen.
När du klickar på ikonen Lägg till patient kommer du till en skärmbild för att registrera en ny post.
Om du klickar på ikonen Lägg till för någon annan typ av data visas en lista över registrerade objekt på
skärmen. En tom rad läggs till i denna lista och de fält som går att redigera visas på skärmens högra sida.
Obligatoriska fält är ljusgula och markerade med den här symbolen.
Det går alltid att konfigurera obligatoriska fält. Se Konfigurera datafältskonfigurationen ► 52.
3. Fyll i uppgifter i de fält som är relevanta.
4. Om du lägger till en patientpost klickar du på flikarna Risker och Kommentarer till höger på skärmen
Patientredigerare för att ange riskfaktorer eller lägga till kommentarer som berör patienten. Se Knyta
riskfaktorer till en patient ► 21 och Kommentarer ► 23.
5. Klicka på Spara för att spara de nya uppgifterna.
Uppgifterna visas nu i informationslistan för den skärmbilden.

4.5.2

Redigera data
1. Välj den skärm där du vill redigera data.
2. Klicka på raden med objektet vars data du vill redigera.
Om listan innehåller fler poster än som får plats på en skärm måste du göra en sökning. Se Hitta en
patientpost ► 25.
3. Klicka på ikonen Redigera i verktygsfältet. Ikonerna Redigera är försedda med den här symbolen.

4. Redigera eller lägg till uppgifter.
5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

4.5.3

Radera data
1. Gå till den skärm som innehåller de data du vill radera.
2. Klicka på raden med det objekt som du vill radera.
Om listan innehåller fler poster än som får plats på en skärm måste du göra en sökning. Se Hitta en
patientpost ► 25.
3. Klicka på ikonen Radera i verktygsfältet. Ikonerna för Radera innehåller denna symbol.
Du kommer att uppmanas att bekräfta att du vill ta bort uppgifterna.

12
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4.6

Uppdatera data i AccuScreen
Uppdateringsfunktionen finns på huvudskärmen för de flesta flikar, men är bara aktiverad om den aktuella användaren har
tillstånd att lägga till och redigera data på fliken. (Användartillstånd beror på vilken profil som tilldelats användaren. Se
Profilhantering ► 32.)

Anm • När du sänder data till eller tar emot data från en AccuScreen-enhet uppdateras enhetens konfigurationsdata
och AccuScreen-programvaran om det behövs.

1. Klicka på Uppdatera på den skärm som är aktuell.

Synkronisera konfigureringsassistenten visas.
2. Välj den enhet som du vill uppdatera.
3. Klicka på Nästa

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5

Patient- och testhantering
När du startar AccuLink visas skärmen Patienter och tester som innehåller en lista över de patientposter som senast
skapats i AccuLink eller AccuScreen.
När patienterna har screenats kan deras testdata överföras till AccuLink. Nya patientposter som skapats i AccuScreen
överförs också till AccuLink.
Via skärmen Patienter och tester kan du:
• välja skärmar för att lägga till, redigera, radera och skriva ut patientdata och patienttestdata.
•

5.1

skapa patienter i AccuLink och överföra dem till AccuScreen så att det är lätt att komma åt dem vid screening.

Huvudskärmbilden Patienter och tester
A. Verktygsfältet Patienthantering ►
14
B. Listan Patientinformation ► 15
C. Listan Testresultat ► 16
D. Särskilda testresultat ► 16

Detta är de viktigaste funktionerna på huvudskärmen Patienter och tester:
• Sända patientdata från AccuLink till AccuScreen och ta emot patientdata i AccuLink från AccuScreen.
•

Använda sökfunktionen för att hitta och visa enskilda patienter.

•

Radera tester från testlistan för en patient.

•

Tilldela om tester från en patient till en annan. Det är praktiskt om du råkade göra ett test med fel patient vald i
AccuScreen.

Verktygsfältet Patienthantering
Patienter
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12 och Lägga till en patientpost ► 18.

•

Detaljer
Klicka på en patient och därefter på Redigera för att redigera patientuppgifterna. Se Redigera data ►
12 och Skärmbilden Patientredigerare ► 18.

14
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Patienter
•

Radera
Se Radera data ► 12.

•

Skriv ut
Se Skriva ut patienttestdata ► 25.

Sök
•

Sök
Om du vill söka efter en patientpost, se Hitta en patientpost ► 25.

Datautbyte
Med denna funktion kan du överföra data mellan AccuLink och ett patientspårningssystem.
Se Dataöverföring mellan AccuLink och ett patientspårningssystem ► 26 för mer information.
•

Exportera
Du kan exportera AccuLink-data om du har installerat funktionen datautbyte för HiTrack,
Oz7, eSP, pathTrack eller XML. Se Exportera data från AccuLink ► 26.

•

Importera
Du kan importera data om du har installerat funktionen datautbyte för HiTrack, eSP eller
XML. Se Importera data till AccuLink ► 27.

AccuScreen
•

Sänd
Klicka här för att sända patientdata från AccuLink till AccuScreen. Se Sända data till
AccuScreen ► 28.

•

Ta emot
Klicka här för att ta emot data på AccuLink från AccuScreen. Se Ta emot data från
AccuScreen ► 28.

•

Uppdatera
Klicka här för att synkronisera data mellan AccuLink och AccuScreen. Se Uppdatera data i
AccuScreen ► 13.

Listan Patientinformation
De här fälten går inte att redigera. Välj en patientpost och klicka på Redigera eller Radera.
Listan Patientinformation innehåller följande:
• Patientens ID-nummer
•

Sjukhusets ID

Otometrics - MADSEN AccuLink
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•

Namn

•

Födelsedatum

•

Markering som visar att den valda patienten har tilldelats kommentarer (välj fliken Patientinformation >
Kommentarer om du vill visa de kommentarer som är knutna till patienten)

•

Markering som visar att den valda patienten har tilldelats riskfaktorer (välj fliken Patientinformation > Risker om du
vill visa de riskfaktorer som är knutna till patienten)

•

Undersökningsresultat

Listan Testresultat
Listan Testresultat innehåller patientens testjournal. Här kan du visa enskilda testresultat, radera tester samt tilldela om
tester efter behov. Listan Testresultat innehåller följande:
• Testtyp
•

det öra som testet utförts på samt resultatet av testet

•

när testet utfördes

•

vilka testprotokoll som användes vid testet (baserat på inställningar för Konfigurera ABR ► 43 och Konfigurera DPOAE
► 45)

•

hur lång tid testet tog

•

vem som utförde testet.
Symboler för testresultat
•

Pass/tydligt svar

•

Refer/inget tydligt svar

•

Ofullständigt test

Särskilda testresultat
Om du klickar på ett test i testlistan för en patient visar fönstret specifik information om det valda testet.
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Klicka på flikarna längst upp i fönstret för att visa:
•

Testkommentarer
Specifika testkommentarer som lagts till i AccuScreen. Du kan lägga till ytterligare testkommentarer i det här fönstret:
–

•

Fyll i din kommentar i det tomma fältet och klicka sedan på Lägg till kommentar.

Enhetsinformation
Information om den AccuScreen-enhet som använts för testet.

Anm • En beskrivning av testresultaten hittar du i användarhandboken för AccuScreen.

5.1.1

Ta bort ett test
Så här tar du bort ett test:
1. På huvudskärmen Patienter och tester kan du välja den patient vars test du radera.
2. I listan Testresultat klickar du på det test som du vill radera.
3. Tryck på Delete-knappen på datorns tangentbord. (Tryck inte på knappen Radera i AccuLink. Då raderas hela
patientposten.)

5.1.2

Flytta ett test till en annan patient
Om du har registrerat testresultat för fel patient i AccuScreen kan du tilldela om uppgifterna till rätt patient i AccuLink.
Så här flyttar du ett test:
1. På huvudskärmen Patienter och tester kan du välja den patient vars test du vill tilldela en annan patient.
2. Klicka på det test som du vill tilldela om i listan Testresultat.
3. Tryck på Ctrl+X för att radera testet från listan Testresultat för den aktuella patienten.
4. Välj den patient som du vill flytta testet till.
5. Tryck på Ctrl+V för att infoga testet i listan Testresultat för den nya patienten.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Lägga till en patientpost
1. Gå till skärmbilden Patienter och tester och klicka på Lägg till.
Då förflyttas du till skärmen Patientredigerare.

2. Fyll i de uppgifter som krävs. Fälten finns beskrivna i Fält i Patientredigeraren ► 19.
De fält som är obligatoriska är ljusgula och markerade med en röd pil.
3. Klicka på fliken Risker till höger på skärmen om du behöver knyta riskfaktorer till patienten. Se Knyta
riskfaktorer till en patient ► 21.
4. Klicka på fliken Kommentarer till höger på skärmen om du behöver ange kommentarer som berör
patienten. Se Kommentarer ► 23.
5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.
Patienten finns nu med i listan Patientinformation på skärmen Patienter och tester.

5.2.1

Skärmbilden Patientredigerare
Du går till skärmbilden Patientredigeraren via skärmen Patienter och tester, antingen när du skapar en
patientpost eller när du vill visa eller redigera patientdata.
1. Om du vill redigera eller visa patientdata dubbelklickar du på den rad som visar den aktuella
patientposten, eller också klickar du en gång på patientposten och därefter på ikonen Detaljer.
Fälten finns beskrivna i Fält i Patientredigeraren ► 19.

18
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Du kan växla mellan att visa patientinformation, riskfaktorer och patientkommentarer som är knutna till
patienten.
2. Ytterligare funktioner hittar du genom att klicka på följande:
–

fliken Risker på skärmen Patientredigerare om du behöver knyta riskfaktorer till patienten. Se Knyta
riskfaktorer till en patient ► 21.

–

fliken Kommentarer på skärmen Patientredigerare om du vill ange kommentarer som berör
patientposten. Se Kommentarer ► 23.

3. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Fält i Patientredigeraren
Patient Information (Patientinformation)

Patientens ID

Patientens ID. En beskrivning av hur du definierar formatet finns i Konfigurera
datafältskonfigurationen ► 52.

Sjukhusets ID

Sjukhusets namn eller akronym

Förnamn

Patientens förnamn

Efternamn

Patientens efternamn

Otometrics - MADSEN AccuLink

19

5 Patient- och testhantering

Patient Information (Patientinformation)

Födelsedatum

Fyll i direkt eller välj ett datum i den nedrullningsbara kalendern

Födelseort

Den ort där patienten är född

Nationalitet

Välj ett land i den nedrullningsbara listan.

Utskriven

Datumet som patienten skrevs ut från sjukhuset, om det är relevant.

Avliden

Datumet som patienten gick bort, om det är relevant.

Gestationsålder

Antalet veckor som barnet har varit i livmodern.

Kön

Välj alternativ i den nedrullningsbara listan.

Vikt

Barnets vikt

Längd

Barnets längd

Status för samtycke

Välj alternativ i den nedrullningsbara listan. Det anger om sjukhuset har fått målsmans
eller vårdnadshavares samtycke att utföra:
• inget (inget samtycke).

NICU
(neurointensivvårdsenhet)

•

Screening

•

alla tillgängliga tester

Välj alternativ i den nedrullningsbara listan:
• Ja, barnet är på en neonatal intensivvårdsavdelning
•

Screening tillåts

Välj alternativ i den nedrullningsbara listan:
• Ja, samtycke gavs
•

Spårning tillåts

Nej, barnet är inte på en neonatal intensivvårdsavdelning

Nej, samtycke gavs inte

Välj alternativ i den nedrullningsbara listan:
• Ingen spårning
•

Enkel spårning

•

Fullständig spårning

Information om målsman/vårdnadshavare
Klicka på de flikar som är relevanta för att visa, ange eller redigera uppgifter om patientens målsman eller
vårdnadshavare.
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Titel

Målsmannens/vårdnadshavarens titel

Personnummer

Målsmannens/vårdnadshavarens personnummer

Målsmans
personnummer

Målsmans personnummer

Förnamn

Målsmannens/vårdnadshavarens förnamn
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Information om målsman/vårdnadshavare

Efternamn

Målsmannens/vårdnadshavarens efternamn

Födelsedatum

Målsmannens födelsedatum.
Fyll i direkt eller välj ett datum i den nedrullningsbara kalendern.

Språk

Välj ett språk i den nedrullningsbara listan.
Detta val styr vilket språk som ett eventuellt standardbrev till målsmannen/vårdnadshavaren
kommer att vara skrivet på. Om lokala tecken inte stöds ersätts de med en asterisk i brevet (*).

Gata

Målsmannens/vårdnadshavarens gatuadress.

Postnummer

Målsmannens/vårdnadshavarens postnummer

Stad

Målsmannens/vårdnadshavarens postort.

Land

Landet i målsmannens/vårdnadshavarens adress. Välj ett land i den nedrullningsbara listan.

Region

Eventuell delstat i målsmannens/vårdnadshavarens adress. Välj en delstat i den nedrullningsbara
listan.

Telefon

Målsmannens/vårdnadshavarens telefonnummer.

Mobiltelefonnr

Målsmannens/vårdnadshavarens mobiltelefonnummer.

Fax (Faxnr)

Målsmannens/vårdnadshavarens faxnummer.

Medicinsk information

Medicinering

Om patienten tar någon medicin fyller du i de uppgifterna här.

Barnläkare

Den barnläkare som vårdar patienten. Välj alternativ i den nedrullningsbara listan. När du lägger
in ett värde i det här fältet kommer det att läggas till i den nedrullningsbara listan.
Om du tar bort ett värde från den nedrullningsbara listan försvinner värdet enbart från listan. Det
försvinner inte från den specifika patientinformation där det använts.

Audiolog

Den audiolog som vårdar patienten. Välj alternativ i den nedrullningsbara listan. När du lägger in
ett värde i det här fältet kommer det att läggas till i den nedrullningsbara listan.
Om du tar bort ett värde från den nedrullningsbara listan försvinner värdet enbart från listan. Det
försvinner inte från den specifika patientinformation där det använts.

5.3

Knyta riskfaktorer till en patient
1. På skärmen Patienter och tester väljer du den patient som du vill tilldela en eller flera riskfaktorer till.
Klicka sedan på Detaljer.
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2. Klicka på fliken Risker på skärmen Patientredigerare för att tilldela riskfaktorer som berör vald patient.
På skärmens vänstra sida visas en lista över riskfaktorer. På högra sidan visas detaljerna för den riskfaktor
som väljs i listan.
Det går att konfigurera listan över riskfaktorer. Se Konfigurera listan Riskfaktorer ► 49.

3. Klicka på önskad rad i listan Riskfaktorer.
4. Leta reda på fältet Risk föreligger i fönstret Patienttilldelning och välj Ja i den nedrullningsbara listan.
Symbolen i listan Riskfaktorer ändras till en varningssymbol.
5. När du har knutit en eller flera riskfaktorer till patienten klickar du på Spara för att spara ändringarna.

Riskfaktorsymboler
En riskfaktorsymbol visas:

22

•

i fältet Tilldelning i listan Riskfaktorer

•

i kolumnen Risk på skärmen Patientinformation

•

på fliken Risker på skärmen Patientredigerare
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Riskfaktorsymboler

Okänd
Det är okänt om riskfaktorn gäller för den valda patienten.
Om den här symbolen visas på skärmen Patienter och tester eller Patientredigerare betyder det att
patienten inte har några risker inställda på Ja, och minst en risk inställd på Okänd.

Nej
Den här riskfaktor gäller inte för den valda patienten
Om den här symbolen visas på skärmen Patienter och tester eller Patientredigerare betyder det att
patienten har alla risker inställda på Nej.

Ja
Riskfaktorn gäller för den valda patienten.
Om den här symbolen visas på skärmen Patienter och tester eller Patientredigerare betyder det att
patienten har minst en risk inställd på Ja.

Ställ in okända riskfaktorer till Nej
Du kan på en och samma gång ställa in alla okända riskfaktorer på Nej.
1. Klicka på ikonen Risker – Ställ in Okänd till Nej i verktygsfältet.

2. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

3. Klicka på Gå tillbaka för att återvända till skärmen Patienter och tester eller klicka på fliken Detaljer
för att återgå till skärmen Patientredigerare.

5.4

Kommentarer
Du kan antingen välja kommentarer från en fördefinierad lista eller skapa särskilda kommentarer som är specifika för den
aktuella patienten.
Det går att konfigurera listan över fördefinierade kommentarer. Se Konfigurera listan Kommentarer ► 51.

Knyta en kommentar till en patient
1. Gå till skärmen Patienter och tester och dubbelklicka på den patient som du vill tilldela en eller flera kommentarer.
2. Klicka på fliken Kommentarer på skärmen Patientredigerare om du vill tilldela kommentarer till vald patient. På
skärmen visas en lista med kommentarer.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Lägga till en fördefinierad kommentar
•

Välj en kommentar från den nedrullningsbara listan i fältet Kommentar längst ned i fönstret. Klicka på Lägg till
kommentar.
Kommentaren visas i listan Kommentarer i fönstret ovanför.

Skapa en ny kommentar
•

Fyll i en valfri kommentar i fältet Kommentar.

•

Klicka på knappen Lägg till kommentar.
Kommentaren visas i listan Kommentarer i fönstret ovanför.

Anm • Kommentaren sparas bara i uppgifterna för den aktuella patienten, och inte i den allmänna listan över
kommentarer.

Spara kommentaren
1. Klicka på Spara när du har tilldelat en patient en fördefinierad kommentar eller när du har skapat en
ny kommentar.
2. Klicka på Gå tillbaka för att återvända till skärmen Patienter och tester, eller till fliken Detaljer för
att fortsätta redigera informationen om den aktuella patienten.
Om en patient tilldelas en kommentar visas en kommentarsikon:
•
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i kolumnen Kommentar i listan Patientinformation
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•

på fliken Kommentarer på skärmen Patientredigerare
Listan Kommentarer

5.5

Kommentar

Kommentarstexten.

Datum

Datumet då kommentaren tilldelades till patienten.

Undersökare

Användarnamnet på den person som tilldelade kommentaren till patienten.

Hitta en patientpost
1. På skärmen Patienter och tester kan du göra en sökning för att hitta en eller flera
specifika patientposter.
Sökfunktionen finns i verktygsfältet.
2. Du kan begränsa sökningen genom att ange ett tidsintervall. Välj alternativ i den
nedrullningsbara listan. Sökningen kommer att omfatta alla de patientposter som
skapats under tidsintervallet.
Du kan också filtrera patientlistan efter teststatus (Ej testad, Pågår eller Klart).
3. Du kan ange ett särskilt sökkriterium, till exempel hela eller delar av patientens ID,
efternamn eller förnamn, för att sålla fram den eller de patienter som matchar
kriteriet. Tryck på retur för att göra sökningen.
4. Klicka på raden som visar patientposten som du vill välja.
Om du vill göra en ny sökning klickar du på knappen Rensa för att rensa fältet Sök. Nu
kan du ange ett nytt sökkriterium.

5.6

Skriva ut patienttestdata
Skriv ut fördefinierade testrapporter
1. Klicka på raden med den patient vars testdata du vill skriva ut på skärmen Patienter och tester.
Vid behov, se Hitta en patientpost ► 25
2. Klicka på Skriv ut i verktygsfältet. En nedrullningsbar lista visas.
Om du klickar på listans rubrik kan du välja vilken rapporttyp som ska visas i listan. Om du vill visa alla
typer igen klickar du på listans rubrik och väljer Alla grupper.
3. Välj önskad rapporttyp i den nedrullningsbara listan.
Rapportutskriften förhandsvisas på skärmen.
4. På skärmen Förhandsgranskning kan du välja bland ett stort antal funktioner för att konfigurera
rapporten inför utskrift.

Skriv ut valda tester
Med hjälp av det sista alternativet på menyn Skriv ut, Skriv ut valda tester, kan du välja de tester du vill inkludera i
utskriften.
1. Klicka på raden med den patient vars testdata du vill skriva ut på skärmen Patienter och tester.
Vid behov, se Hitta en patientpost ► 25
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2. Tryck ned och håll in knappen Ctrl. Klicka på det test som du vill skriva ut i rutan Testresultat och släpp upp knappen
Ctrl.
Valda rader markeras med en ljusblå bakgrund.
3. Klicka på Skriv ut i verktygsfältet och välj alternativet Skriv ut valda tester, antingen från gruppen Grundläggande
rapporter eller från gruppen Detaljerade rapporter.
Rapportutskriften förhandsvisas på skärmen.

Lägga till en logotyp i utskriften
Du kan lägga till en logotyp i rapportens layout med hjälp av en valfri grafikfil (.bmp). Se Rapportkonfigurering ► 48.

5.7

Spara patienttestdata som fil
1. Klicka på raden med den patient vars testdata du vill spara som en fil på skärmen Patienter och tester.
Vid behov, se Hitta en patientpost ► 25.
2. Klicka på Skriv ut. En nedrullningsbar lista visas.

3. Välj önskad rapporttyp i den nedrullningsbara listan. Rapportutskriften förhandsvisas på skärmen.
4. I skärmen Förhandsgranskning väljer du Fil > Exportera dokument....
5. Välj filtyp och spara sedan filen.

5.8

Dataöverföring mellan AccuLink och ett patientspårningssystem
Anm • Dataöverföring fungerar endast om ett datautbytessystem valdes vid installationen av AccuLink.

Om AccuLink är konfigurerat för datautbyte kan du till exempel exportera data till ett patientspårningssystem. Vissa typer
av datautbyte medger även import av data.

Anm • Datorn måste vara ansluten till ett nätverk för att kunna nå antingen eSP eller pathTrack.

Konfigurera datautbyte
Innan du kan utbyta data mellan AccuLink och ett annat program måste du konfigurera AccuLink. Se Konfigurera
inställningar för datautbyte ► 54.

5.8.1

Exportera data från AccuLink
Patientdata och testresultat exporteras. När det gäller eSP och pathTrack exporteras data till webbtjänsten som hör till
patientspårningssystemet. När det gäller HiTrack, Oz7 och XML exporteras data till en fil.
1. Klicka på Exportera på skärmen Patienter och tester, och klicka sedan på datautbytessystemets namn.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
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5.8.2

Importera data till AccuLink
Du kan importera data till AccuLink från HiTrack, eSP eller en XML-fil
Patientspårningssystem

Typ av import

Typ av importerade data

HiTrack

Fil

Plocklistdata, inklusive patientens demografiska data.

eSP

Webbtjänst

Systemkonfigurationsdata:
Platser, lokaler, orter
Användare
Riskfaktorer

XML

Fil

Patientdata
Risker, fördefinierade kommentarer
Platser, lokaler
Användare tilldelade till patienter i importfilen

1. Klicka på Importera på skärmen Patienter och tester, och klicka sedan på datautbytessystemets namn.
2. Följ instruktionerna på skärmen.

5.9

Dataöverföring mellan AccuLink och AccuScreen
I AccuLink kan du konfigurera många olika typer av data, som du sedan kan överföra till en eller flera AccuScreen-enheter.
Du kan göra följande:
• skapa patientposter som ska överföras till en enhet
•

skapa och konfigurera AccuScreen-användare och deras lösenord

•

skapa och konfigurera de platser, lokaler och orter där AccuScreen-enheter används.

Anm • När du sänder data till eller tar emot data från en AccuScreen-enhet uppdateras enhetens konfigurationsdata
och AccuScreen-programvaran om det behövs.

Försiktig • Ta inte bort enheten från dockningsstationen vid dataöverföring mellan AccuLink och AccuScreen förrän
dataöverföringen är klar. Borttagning av enheten under dataöverföring kan skada den data som överförs.

Förbereda för dataöverföring
1. Placera AccuScreen i dockningsstationen och kontrollera att den är påslagen.
2. Kontrollera att AccuScreen-dockningsstationen är ansluten till datorn där AccuLink-programvaran är installerad (USBlampan på dockningsstationens framsida ska lysa).
3. Starta AccuLink.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.9.1

Sända data till AccuScreen
1. Välj de patientdata som ska sändas till AccuScreen. Det gör du genom att hålla ned Ctrl-knappen på
tangentbordet och klicka på de patientrader som du vill överföra.
2. Klicka på Skicka på skärmen Patienter och tester.

Assistent för datasändning visas.
3. Välj den enhet som du vill skicka uppgifterna till.
4. Klicka på Nästa

5.9.2

Ta emot data från AccuScreen
1. Klicka på Ta emot på skärmen Patienter och tester.

Assistent för mottagning av data visas.
2. Välj den utrustning som du vill ta emot uppgifter från.
3. Klicka på Nästa
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6

Konfigurera AccuLink och AccuScreen
Du kan använda AccuLink för att konfigurera många funktioner som används i både AccuLink och AccuScreen.
• Användarhantering ► 29
•

Ort-, lokal- och platshantering ► 34

•

Enhetshantering ► 39

•

Konfigurera ABR ► 43

•

Konfigurera DPOAE ► 45

•

Systemkonfigurering ► 48

•

Mina inställningar ► 56

Anm • Om du ändrar konfigureringsinställningar eller anger data utöver patientposter och tester i AccuLink måste du
använda uppdateringsfunktionen för att skicka dessa data eller konfigureringsändringen till AccuScreen. Se
Uppdatera data i AccuScreen ► 13.

6.1

Användarhantering
Du kan skapa en användare i AccuLink och sedan tilldela användaren en AccuScreen-enhet.
När du klickar på fliken Användare och profiler visas skärmen Användarhantering, som innehåller en lista över alla
registrerade användare samt uppgifter om deras användarprofiler.

Anm • Om du ändrar konfigureringsinställningar eller anger data utöver patientposter och tester i AccuLink måste du
använda uppdateringsfunktionen för att skicka dessa data eller konfigureringsändringen till AccuScreen. Se
Uppdatera data i AccuScreen ► 13.

A. Verktygsfältet
Användarhantering ► 30
B. Användarlista
C. Användarinformation ► 30
D. Privata användarinställningar ►
31
E. Systeminformation ► 31

På den här skärmen kan du lägga till, redigera och radera användardata.
En lista över användare visas på vänster sida, och detaljerna för den valda användaren kan redigeras på höger sida.
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Här kan du också välja en skärmbild för att konfigurera profilerna.

Verktygsfältet Användarhantering
Användare
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

•

Lås upp
Se Låsa upp en spärrad AccuLink-användare ► 32.

•

Profiler
Se Profilhantering ► 32.

6.1.1

Lägga till en användare
1. Gå till skärmen Användarhantering och klicka på Lägg till om du vill lägga till en ny användare. (Se
Lägga till data ► 12)
Fyll i fälten enligt beskrivningen nedan.

Fält för Användarhantering
Användarinformation
Fönstret Användarinformation visar huvuduppgifterna för användaren:

30

Inloggningsnamn

Det namn som använts för att registrera användaren i systemet.

Förnamn

Användarens förnamn

Efternamn

Användarens efternamn.

Profil

Användarens systemprofil som definierar vilka behörigheter användaren har för AccuScreen och
AccuLink. Profilen måste skapas i förväg. Se Profilhantering ► 32.
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Privata användarinställningar
I fönstret Privata användarinställningar visas användarens egna systemdata som systemadministratören angivit:

Lösenord

Det lösenord som systemadministratören/användaren definierat för åtkomst till AccuScreen och
AccuLink.
Användaren kan återställa lösenordet efter inloggning med det lösenord som administratören angivit.
Om användaren skulle glömma bort sitt lösenord är det bara systemadministratören som kan ange ett
nytt lösenord i fälten Lösenord och Verifiering.

Försiktig • Vi rekommenderar att systemadministratören väljer ett lösenord som antingen börjar
med stor bokstav eller med en siffra, eftersom lösenordsfältet i AccuScreen automatiskt gör om
det första tecknet till en versal när användaren anger sitt lösenord i AccuScreen..

Se Användarlösenord ► 32.

Verifiering

Systemadministratören måste bekräfta lösenordet då användarkontot skapas.

Språk

Det här fältet anger den enskilda användarens språkinställning för AccuLink. Du väljer språk i den lista
som visas när du klickar på pilen i listrutan.
Användaren kan ändra språkinställningen under Mina inställningar.

Systeminformation
I fönstret Systeminformation visas användarens status i systemet:

Status

Anger om användarens systemprofil är aktiv eller inaktiv.

Spärrad

Anger användarens inloggningsstatus, det vill säga om användaren har spärrats från inloggning till
AccuLink på grund av att fel lösenord har angetts tre gånger.

Anm • Om användarkontot Admin är låst kan det bara låsas upp med hjälp av
återställningskonsolen. Kontakta din leverantör för mer information om att låsa upp kontot.

Användarkontot är spärrat under den tid som anges i fältet AccuLink Låsningstid på skärmen
Användar- och profilkonfiguration. När tiden löpt ut blir kontot automatiskt upplåst.
Se även Låsa upp en spärrad AccuScreen-användare ► 32.

2. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Användaren finns nu med i listan Användare.
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6.1.2

Användarlösenord
Försiktig • Vi rekommenderar att systemadministratören väljer ett lösenord som antingen börjar med stor bokstav
eller med en siffra, eftersom lösenordsfältet i AccuScreen automatiskt gör om det första tecknet till en versal när
användaren anger sitt lösenord i AccuScreen.
Detsamma gäller när användaren senare bestämmer ett nytt, personligt lösenord.

1. Om du är systemadministratör går du till skärmen Användarhantering och anger användarens lösenord för AccuScreen
och AccuLink i fältet Lösenord.
2. Ange användarens lösenord en gång till i fältet Verifiering.
3. Meddela användaren det nya lösenordet.
4. Användaren bör sedan klicka på fliken Mina inställningar och ange ett nytt lösenord som han eller hon väljer själv.

6.1.3

Låsa upp en spärrad AccuScreen-användare
Om en användare blockerats från att logga in på AccuScreen på grund av att fel lösenord angetts 3 gånger, låses
användarkontot upp nästa gång enheten ansluts till AccuLink, antingen för att uppdatera enhetens konfigurering eller för
att skicka eller ta emot data.
Denna procedur kan endast utföras av en användare som har tillstånd att uppdatera enheter och som har tillståndet
Återställ användare. (Detta konfigureras i Komponenter och behörigheter ► 34).
Så här låser du upp en användare:
1. Placera AccuScreen-enheten i dockningsstationen och kontrollera att dockningsstationen är ansluten till datorn.
2. Slå på enheten AccuScreen.
3. Starta AccuLink-programvaran.
4. Klicka på ikonen Uppdatera och följ instruktionerna i Uppdatera data i AccuScreen ► 13.
Detta återställer spärren i AccuScreen-enheten.

6.1.4

Låsa upp en spärrad AccuLink-användare
Om en användare blockerats från att logga in på AccuLink efter att fel lösenord angetts 3 gånger, förblir användarkontot
spärrat under så lång tid som angivits i fältet Låsningstid på skärmen Konfigurera användarhantering.
En användare med administratörsrättigheter kan också låsa upp användarkontot.
Så här låser du upp en användare:
1. Gå till Användare och profiler, och välj sedan den användare du vill låsa upp.
2. Klicka på Lås upp i verktygsfältet.
Användaren kan nu logga in.

6.1.5

Profilhantering
1. På skärmen Användarhantering klickar du på Profiler, som tar dig vidare till skärmen Profilhantering.

När du startar AccuLink för första gången kommer du att se två förkonfigurerade standardprofiler. Du kan ändra
behörigheterna för bägge profilerna, men kan också lägga till nya profiler om det behövs.
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På den här skärmen kan du ändra åtkomsträttigheterna för användarprofilerna i AccuLink och AccuScreen, samt lägga till,
redigera och radera användarprofiler.

Försiktig • Om du är systemadministratör måste du vara försiktig så att du inte tar bort behörigheter som är
nödvändiga för systemadministratörsrollen, eftersom du då kan spärras så att du inte kommer åt särskilda
systemadministratörsfunktioner.
Om du har råkat inaktivera dina behörigheter som systemadministratör kontaktar du din leverantör, som ger dig
information om hur du återfår behörigheterna.

A. Verktygsfältet Profilhantering
► 33
B. Listan Profiler ► 33
C. Profilinformation ► 34
D. Komponenter och behörigheter
► 34

Verktygsfältet Profilhantering
Profiler
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

Listan Profiler
Listan Profiler innehåller alla registrerade användarprofiler samt följande information om dem:
• Användarprofilens namn
•

En generell beskrivning av profilen

Om du vill redigera innehållet markerar du den aktuella profilen och gör dina ändringar i fälten.
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6.1.5.1

Lägga till en användarprofil
1. Gå till skärmen Användarhantering och klicka på Konfigurering – Profiler. Då förflyttas du till
skärmen Profilhantering.
2. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny användarprofil.
Fälten finns beskrivna i Fält för Profilhantering ► 34.
3. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Användaren finns nu med i listan Profiler.

Fält för Profilhantering
Profilinformation
Följande uppgifter om vald profil visas i fönstret Profilinformation:

Namn

Namnet på användarprofilen

Beskrivning

En generell beskrivning av profilen

Komponenter och behörigheter
Fönstret Komponenter och behörigheter innehåller en lista över ansvarsområden som kan knytas till särskilda
användarprofiler. När du lägger till en profil utvidgas listan, som är indelad i följande huvudkategorier:

Namn

Bevilja

6.1.6

•

AccuScreen-hantering

•

Enhetshantering

•

Patienter och test

•

Platser och lokaler

•

Systemkonfigurering

•

Användare och profiler

Markera lämpliga kryssrutor för att bevilja eller återkalla behörigheter för vald
användarprofil.

Ta bort en användarprofil
Du kan radera alla användarprofiler, utom profilen Administratör.

6.2

Ort-, lokal- och platshantering
När du klickar på fliken Platser och lokaler visas skärmen Platshantering, som innehåller en lista över alla registrerade
platser samt uppgifter om respektive plats.
AccuLink stödjer följande struktur:
• Platser
•
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•

6.2.1

Orter

Platshantering
A. Verktygsfältet Platshantering
► 35
B. Listan Platser ► 35
C. Platsinformation ► 36

På den här skärmen kan du lägga till, redigera och radera platser.
Här kan du också välja skärmbilder för att lägga till och konfigurera lokaler och orter.

Verktygsfältet Platshantering
Platser
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

•

Konfigurera lokaler
Klicka om du vill lägga till, redigera eller ta bort lokaler som är knutna till en plats. Se Lokalhantering ►
36.

•

Konfigurera orter
Klicka om du vill lägga till, redigera eller ta bort orter som är knutna till en plats. Se Hantering av orter
► 38.

Listan Platser
Listan Platser innehåller alla registrerade platser samt följande uppgifter om respektive plats:
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•

Namn

•

Beskrivning

•

Kod

Om du vill redigera innehållet väljer du det aktuella fältet och klickar på Redigera.

Platsinformation
Fönstret Platsinformation visar huvuduppgifterna för platsen:
• Namn

6.2.2

•

Beskrivning

•

Kod

Lägga till en plats
1. Gå till skärmen Platshantering och klicka på Lägg till för att lägga till en ny plats.
Fälten finns beskrivna i Fält i Platshantering ► 36.
2. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Platsen finns nu med i listan Platser.

Fält i Platshantering
Listan Platser
De här fälten går inte att redigera. Klicka på en plats om du vill redigera eller radera den.

Namn

Platsens namn

Beskrivning

En allmän beskrivning av platsen

Kod

Platsens kod

Platsinformation

6.2.3

Namn

Platsens namn

Beskrivning

En allmän beskrivning av platsen

Kod

Platsens kod

Lokalhantering
På skärmen Platser och lokaler kan du välja Lokaler. Då visas en lista över alla registrerade lokaler samt uppgifter om
respektive lokal.
1. På skärmen Platshantering klickar du på Konfigurera lokaler, som tar dig vidare till skärmen
Lokalhantering.
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A. Verktygsfältet Lokalhantering
► 37
B. Listan Lokaler ► 37
C. Lokalinformation ► 37

Verktygsfältet Lokalhantering
Lokal
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

Listan Lokaler
Listan Lokaler innehåller alla registrerade lokaler samt följande uppgifter om respektive lokal:
• Namn
•

Beskrivning

•

Kod

Om du vill redigera innehållet väljer du det aktuella fältet och klickar på Redigera.

Lokalinformation
Fönstret Lokalinformation innehåller följande uppgifter om den valda profilen:
• Namn
•

Beskrivning

•

Kod (till exempel för att identifiera vilken plats som lokalen är knuten till)

•

Plats

•

Ortstyper
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6.2.3.1

Lägga till en lokal
Om din konfiguration innehåller Ortstyper måste du skapa sådana innan du kan välja dem för dina lokaler. Se Lägga till en
ort ► 39.
1. Gå till skärmen Platshantering och klicka på Konfigurering – Lokaler. Då förflyttas du till skärmen
Lokalhantering.
2. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny lokal.
Fälten finns beskrivna i Fält för Lokalhantering ► 38.
3. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Lokalen finns nu med i listan Lokaler.

Fält för Lokalhantering
Listan Orter

Namn

Lokalens namn

Beskrivning

En allmän beskrivning av lokalen

Kod

Lokalens kod

Lokalinformation

6.2.4

Namn

Lokalens namn

Beskrivning

En allmän beskrivning av lokalen

Kod

Lokalens kod, används t.ex. för att identifiera den plats lokalen tillhör

Plats

Den plats lokalen tillhör

Ortstyper

Nedrullningsbar lista med typer. Typerna måste definieras i förväg på skärmen Hantering av
orter.

Hantering av orter
På skärmen Platser och lokaler kan du välja Orter. Då visas en lista över alla registrerade orter samt uppgifter om dem.
1. På skärmen Platshantering klickar du på Konfigurera orter, som tar dig vidare till skärmen Hantering
av orter.
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A. Verktygsfältet
Ortshantering
B. Listan Orter
C. Ortinformation

En lista över orter visas på skärmens vänstra sida, och detaljerna för den valda orten kan redigeras på höger sida.

6.2.4.1

Lägga till en ort
1. Gå till skärmen Platshantering och klicka på Konfigurering – Orter. Då förflyttas du till skärmen
Hantering av orter.
2. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny ort. (se Lägga till data ► 12.)
Fyll i fälten enligt beskrivningen nedan.
Ortinformation

Namn

Ortens namn

Beskrivning

En allmän beskrivning av orten

Kod

Ortens kod, används t.ex. för att identifiera den lokal orten är kopplad till

3. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Orten finns nu med i listan Orter.

6.3

Enhetshantering
När du klickar på fliken Enhetshantering visas skärmen Enhetshantering. Den innehåller en lista över alla registrerade
enheter, deras serienummer, data om när de senast var anslutna till AccuLink samt uppgifter om varje enskild enhet.
Via den här skärmen kan du lägga till, redigera och radera enheter.
Här kan du också välja skärmbilder för att konfigurera testfunktioner och starta en guide för att hämta ny programvara för
utrustningarna.
När du har angivit eller ändrat konfigurationen för en eller flera utrustningar måste du uppdatera de berörda
utrustningarna. Se Uppdatera data i AccuScreen ► 13.
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6.3.1

Enhetshantering
A. Verktygsfältet Enhetshantering
► 40
B. Listan Enheter ► 41
C. Individuella inställningar ► 41
D. Gemensam konfigurering ►
41
E. Systeminformation ► 41

Verktygsfältet Enhetshantering
Enhet
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

Konfigurering
•

ABR
Se Konfigurera ABR ► 43

•

DPOAE
Se Konfigurera DPOAE ► 45

•

Fast programvara
Se Konfigurera den fasta programvaran ► 47

40

Otometrics - MADSEN AccuLink

6 Konfigurera AccuLink och AccuScreen

Listan Enheter
Listan Enheter innehåller följande uppgifter om varje enhet:
• Namn
•

Serienummer

•

Senaste besök (det datum då enheten senast var ansluten till AccuLink)

Individuella inställningar
Fönstret Individuella inställningar visar följande huvuduppgifter om enheten:
• Namn
•

Serienummer

•

Kod

•

Plats

•

Språkinställning

Gemensam konfigurering
Fönstret Gemensam konfigurering visar utrustningens inställningar för:
• Display Timeout
•

Power Timeout

•

Kalibrering/Paus

•

Test Result Terms

•

Dataradering

•

Starta ABR automatiskt

•

TEOAE Probe Fit Assistant

Systeminformation
Fönstret Systeminformation visar följande uppgifter om enheten:
• Senaste besök hos AccuLink

6.3.2

•

Senaste uppdatering fast programvara

•

Maskinvaruversion

•

Version för fast programvara

Lägga till en enhet
1. Gå till skärmen Enhetshantering och klicka på Lägg till för att lägga till en ny enhet.

2. Ange de konfigurationsinställningar som ska gälla för den nya enheten. Fliken Konfigurering aktiveras
automatiskt. Fälten finns beskrivna i Fliken Konfiguration ► 42.
3. Klicka på fliken Användartilldelning och välj de användare som ska kunna använda den nya
utrustningen. Fälten finns beskrivna i Fliken Användartilldelning ► 43.
4. Klicka på fliken Lokaler och välj de lokaler som ska kopieras till den nya enheten. Fälten finns
beskrivna i Fliken Lokaler ► 43.
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5. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Utrustningen finns nu med i listan Utrustningar.

6.3.2.1

Fliken Konfiguration
Fält i Enhetshantering
Individuell inställning

Namn

Enhetens namn

Serienr

Enhetens serienummer

Kod

Enhetens kod

Plats

Den plats som enheten är knuten till

Språk

Enhetens språkinställning

Gemensam konfigurering

Display Timeout

Energisparinställning som anger när skärmen ska stängas av automatiskt, om den inte har använts
under en viss tid.

Power Timeout

Energisparinställning som anger när enheten ska stängas av automatiskt, om den inte har använts
under en viss tid.

Kalibrering/Pausa

Denna inställning definierar längsta tillåtna tid för impedanskontroll eller då användaren valt att
göra paus under ett ABR-test. Om en godtagbar impedansnivå inte går att uppnå inom denna tid,
eller om användaren gör paus i ett ABR-test under längre tid än vad som anges här, då avslutas
testet med resultatet Ofullständig.

Test Result
Terms

Bestämmer vilka villkor som ska användas för testresultat. Du kan välja mellan Pass/Refer eller
TS/ITS (Tydligt svar/Inget tydligt svar).

Dataradering

Anger om data har raderats på enheten:
Manuellt
Efter korrekt hämtning
Ta automatiskt bort gamla patienter när minnet är fullt (en varning visas före radering)

42

Starta ABR
automatiskt

Avgör om ABR-testet startar automatiskt så snart impedanstestet slutförts, förutsatt att
impedansnivån är godtagbar. Om alternativet Ingen autostart har valts måste användaren trycka
på knappen Start för att starta testet när impedanskontrollen är slutförd. Om Autostart vid grönt
eller Autostart vid grönt eller gult har valts, så startar testet automatiskt om dessa
impedansnivåer uppmätts.

TEOAE Probe Fit
Assistant

Om denna kryssruta är markerad kommer indikeringen för probeanpassning att visas under TEOAEtest.
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Systeminformation

6.3.2.2

Senaste besök

Visar datum för den senaste anslutningen till AccuLink.

Senast uppdaterad

Visar när den valda utrustningen senast uppdaterades.

Maskinvaruversion

Visar aktuell maskinvaruversion för den valda utrustningen.

Firmware Version

Visar aktuell version för den valda utrustningens fasta programvara.

Fliken Användartilldelning
Användartilldelning

6.3.2.3

Inloggningsnamn

Visar en lista över de användare som skapats i AccuLink.

Kopiera till
enhet

Markera kryssrutan bredvid den användare som du vill ska ha behörighet att använda vald
AccuScreen.

Fliken Lokaler
Lokaler

6.3.3

Lokal

Visar en lista över de lokaler som skapats i AccuLink.

Kopiera till enhet

Markera kryssrutan bredvid den lokal som du vill kopiera till vald AccuScreen.

Konfigurera ABR
På skärmen Enhetshantering kan du välja ABR-konfigurering för att skapa och välja ett ABR-protokoll som ska användas i
stället för det som installerats som standard på AccuScreen-enheten.
På den här skärmen kan du lägga till, redigera och radera ABR-protokoll.
1. På skärmen Enhetshantering klickar du på Konfigurera ABR, som tar dig vidare till skärmen ABRkonfigurering.

Otometrics - MADSEN AccuLink

43

6 Konfigurera AccuLink och AccuScreen

A. Verktygsfältet i ABRkonfiguration ► 44
B. Listan ABR-protokoll ► 44
C. Gemensam information ► 44
D. ABR-konfiguration ► 44

Verktygsfältet i ABR-konfiguration
Förval
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

Listan ABR-protokoll
Listan ABR-protokoll innehåller följande information om de tillgängliga protokollen:
• Namn
•

Beskrivning

Gemensam information
Fönstret Gemensam information visar huvuduppgifterna för protokollet:
• Namn
•

Beskrivning

•

Kategori, som visar om testprotokollet tillåter avancerade eller grundläggande undersökningar.

ABR-konfiguration
Fönstret ABR-konfigurering visar protokollets inställning för:
• ABR-dB-nivå.
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6.3.4

Lägga till en ABR-protokollskonfiguration
1. Gå till skärmen ABR-konfigurering och klicka på Lägg till för att lägga till en ny ABRprotokollinställning.
Fälten finns beskrivna i Fält för ABR-konfigurering ► 45.
2. Klicka på Spara för att spara ändringarna. ABR-protokollet finns nu med i listan ABR-protokoll.

Fält för ABR-konfigurering
Listan ABR-protokoll

Namn

Namnet på protokollinställningen

Beskrivning

En allmän beskrivning av ABR-protokollet

Gemensam information

Namn

Namnet på protokollinställningen

Beskrivning

En allmän beskrivning av protokollet

Kategori

Använd den nedrullningsbara listan för att välja om testprotokollet ska tillåta avancerade eller
grundläggande undersökningar. Det här fältet används för att ge användarprofiler behörighet att
använda den särskilda testkategorin. Se Komponenter och behörigheter ► 34.

ABR-konfiguration

ABR-nivå

6.3.5

En nedrullningsbar lista där du väljer vilken dB-nivå som testet ska utföras på.

Konfigurera DPOAE
På skärmen Enhetshantering kan du välja DPOAE-konfigurering för att skapa och välja ett DPOAE-protokoll som ska
användas i stället för det som installerats som standard på AccuScreen-enheten.
På den här skärmen kan du lägga till, redigera och radera DPOAE-protokoll.
1. På skärmen Enhetshantering klickar du på Konfigurera DPOAE, som tar dig vidare till skärmen
DPOAE-konfigurering.
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A. Verktygsfältet DPOAEkonfiguration ► 46
B. Listan DPOAE-protokoll ► 46
C. Gemensam information ► 46
D. DPOAE-konfiguration ► 46

Verktygsfältet DPOAE-konfiguration
Förval
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

Listan DPOAE-protokoll
Listan DPOAE-protokoll visar följande information om de tillgängliga protokollen:
• Namn
•

Beskrivning

Gemensam information
Fönstret Gemensam information visar huvuduppgifterna för protokollet:
• Namn
•

Beskrivning

•

Kategori, som visar om testprotokollet tillåter avancerade eller grundläggande undersökningar.

DPOAE-konfiguration
Fönstret DPOAE-konfigurering visar protokollets inställningar för de frekvenser som testet utförs vid.
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6.3.6

Lägga till en DPOAE-protokollskonfiguration
1. Gå till skärmen DPOAE-konfigurering och klicka på Lägg till för att lägga till en ny DPOAEprotokollinställning.
Fälten finns beskrivna i Fält för DPOAE-konfigurering ► 47.
2. Klicka på Spara för att spara ändringarna. DPOAE-testet finns nu med i listan DPOAE-protokoll.

Fält för DPOAE-konfigurering
Listan DPOAE-protokoll

Namn

Namnet på protokollinställningen

Beskrivning

En allmän beskrivning av DPOAE-protokollet

Gemensam information

Namn

Namnet på protokollinställningen

Beskrivning

En allmän beskrivning av protokollet

Kategori

Använd den nedrullningsbara listan för att välja om testprotokollet ska tillåta avancerade eller
grundläggande undersökningar. Det här fältet används för att ge användarprofiler behörighet att
använda den särskilda testkategorin.. Se Komponenter och behörigheter ► 34.

DPOAE-konfiguration

6.3.7

Konfigurering av
DPOAE-test

En nedrullningsbar lista där du väljer vilken dB-nivå som testet ska utföras på.

Beskrivning av
testkonfiguration

Visar namnet på det valda DPOAE-protokollet.

Konfigurera den fasta programvaran
För att du ska kunna konfigurera den fasta programvaran i en AccuScreen måste du först hämta den senaste fasta
programvaruversionen.
1. Klicka på ikonen Fast programvara i skärmen Enhetshantering för att starta guiden för fast
programvara.
2. Bläddra dig fram till den mapp som innehåller den senaste programvaruversionen.
3. Klicka på Nästa och följ instruktionerna på skärmen.
När du har hämtat den senaste fasta programvaran måste du uppdatera AccuScreen-enheterna. Se Uppdatera data i
AccuScreen ► 13.
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6.4

Systemkonfigurering
När du har angivit eller ändrat systemkonfigurationen som ska skickas till en eller flera enheter måste du uppdatera de
berörda enheterna. Se Uppdatera data i AccuScreen ► 13.

Verktygsfältet Systemkonfiguration
Konfigurering
•

Riskfaktorer
Klicka för att skapa, redigera eller radera de fördefinierade riskfaktorer som ska överföras till AccuScreen.
Se Konfigurera listan Riskfaktorer ► 49.

•

Kommentarer
Klicka för att skapa, redigera eller radera de fördefinierade riskfaktorer som ska överföras till AccuScreen.
Se Konfigurera listan Kommentarer ► 51.

•

Fältinställning
Klicka för att ange vilka patientdatafält som ska vara obligatoriska, och som därmed ska användas i
AccuLink och överföras till AccuScreen. Se Konfigurera datafältskonfigurationen ► 52.

•

Konfigurering av platser och lokaler
Klicka för att aktivera eller inaktivera administrationsfunktionerna Platser och lokaler i AccuLink och
AccuScreen. Se Ort-, lokal- och platshantering ► 34.

•

Datautbyte
Klicka här för att ange och konfigurera information som gäller datautbyte. Se Konfigurera inställningar för
datautbyte ► 54.

6.4.1

Språkkonfigurering
I den här delen av huvudskärmen Systemkonfigurering kan du ange vilket språk som ska vara grundspråk för AccuLink. Det
är det språk som till exempel visas först på skärmen Riskfaktorhantering.

6.4.2

Databekräftelse
I den här delen av huvudskärmen för Systemkonfigurering kan du ange om du vill få ett meddelande när data har sparats
eller raderats. Du kan även välja att få en varning om du ändrar data.
Välj Ja eller Nej i de nedrullningsbara listorna för följande fält:
• Bekräftelse vid sparning

6.4.3

•

Bekräftelse vid radering

•

Varning vid ändring av data

Rapportkonfigurering
Sjukhusets logotyp
I den här delen av huvudskärmen Systemkonfigurering kan du lägga till sjukhusets logotyp i rapportens layout med hjälp
av en valfri grafikfil (.bmp).
Gör så här:
1. Skapa en .bmp-fil med en pixelstorlek om max. 647 x 416.
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2. Klicka på Bläddra ... för att hitta filen.
3. Klicka på Öppna för att importera filen.
Logotypen kommer nu att visas i dina rapporter.

Använda standardlogotypen
Om du vill använda den Otometrics-logotyp som följer med systemet klickar du på knappen Återställ standardlogotyp.

6.4.4

Konfigurera listan Riskfaktorer
På skärmen Riskfaktorhantering kan du skapa, redigera och radera de riskfaktorer som ska visas eller kunna väljas i listorna
i Patientinformation > Riskfaktor. Här kan du också aktivera och inaktivera de riskfaktorer som ska hämtas till AccuScreenenheterna.
Standardriskfaktorer kan synkroniseras med exempelvis eSP eller HiTrack. Observera att riskfaktorer som inte finns med på
spårningssystemets lista inaktiveras under synkroniseringen, och kan därmed inte tilldelas nya patienter.
1. På skärmen Systemkonfiguration klickar du på Riskfaktorer, som tar dig vidare till skärmen
Riskfaktorhantering.
A. Verktygsfältet
Riskfaktorhantering ► 49
B. Listan Fördefinierade riskfaktorer
► 50
C. Information om riskfaktorn ► 50
D. Översättningar ► 50

Verktygsfältet Riskfaktorhantering
Kommentarer
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.
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Kommentarer

Radera

•

Se Radera data ► 12.

Listan Fördefinierade riskfaktorer
Listan Fördefinierade riskfaktorer innehåller tidigare importerade eller skapade riskfaktorer.

Information om riskfaktorn
Fönstret Detaljer om riskfaktor visar den valda riskfaktorn.

Översättningar
I fönstret Översättningar kan du välja målspråk för översättningen och lägga in den översatta riskfaktortexten på
målspråket.

6.4.4.1

Lägga till en riskfaktor
1. Gå till skärmen Systemkonfigurering och klicka på Riskfaktorer. Då förflyttas du till skärmen
Riskfaktorhantering.
2. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny riskfaktor.
Fälten finns beskrivna i Fält för Riskfaktorhantering ► 50.
3. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Riskfaktorn finns nu med i listan Riskfaktorer.

Fält för Riskfaktorhantering
Listan Fördefinierade riskfaktorer

Riskfaktor

Namnet på riskfaktorn, som angivet i fältet Namn i delen Detaljer om riskfaktor.

Information om riskfaktorn

Namn

Ange ett kort och beskrivande namn.

Beskrivning

Ange en längre beskrivning av riskfaktorn.

Aktiv

Ange om riskfaktorn ska gå att välja i listan i Patientredigerare > Risker, och om den ska kunna
överföras till de valda AccuScreen-utrustningarna.
• Ja: Riskfaktorn är aktiv.
•
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Nej: Riskfaktorn är inaktiv.
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Översättning

6.4.5

Språk

Nedrullningsbar lista för att välja målspråk för översättningen

Namn

Fält för att lägga till en översättning av den valda riskfaktorn

Konfigurera listan Kommentarer
På skärmen Hantering av fördefinierade kommentarer kan du skapa, redigera och radera de kommentarer som ska visas
och kunna väljas i listorna i Patientredigerare > Kommentarer. Här kan du också aktivera och inaktivera de riskfaktorer
som ska hämtas till AccuScreen-enheterna.
1. På skärmen Systemkonfigurering klickar du på Kommentarer, som tar dig vidare till skärmen
Hantering av fördefinierade kommentarer.
A. Verktygsfältet Hantering av
fördefinierade kommentarer ►
51
B. Listan Fördefinierade
kommentarer ► 51
C. Fördefinierad kommentar ► 52
D. Översättning ► 52

Verktygsfältet Hantering av fördefinierade kommentarer
Kommentarer
•

Lägg till
Se Lägga till data ► 12.

•

Redigera
Se Redigera data ► 12.

•

Radera
Se Radera data ► 12.

Listan Fördefinierade kommentarer
Listan Fördefinierade kommentarer innehåller tidigare skapade kommentarer.
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Fördefinierad kommentar
Fönstret Fördefinierad kommentar visar den valda kommentaren.

Översättning
I fönstret Översättningar kan du välja målspråk för översättningen och lägga in den översatta kommentartexten på
målspråket.

6.4.5.1

Lägga till en kommentar
1. Gå till skärmen Systemkonfiguration och klicka på Kommentarer. Då förflyttas du till skärmen
Hantering av fördefinierade kommentarer.
2. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny kommentar.
Fälten finns beskrivna i Fält för Hantering av fördefinierade kommentarer ► 52.
3. Klicka på Spara för att spara ändringarna. Kommentaren finns nu med i listan Fördefinierade
kommentarer.

Fält för Hantering av fördefinierade kommentarer
Listan Fördefinierade kommentarer

Kommentar

Beskrivning av kommentaren

Fördefinierad kommentar

Kommentar

Fält för att lägga till och visa kommentaren

Aktiv

Ange om kommentaren ska gå att välja i listan i Patientredigerare > Patientkommentarer,
och om den ska kunna överföras till valda AccuScreen-enheter.
• Ja: Kommentaren är aktiv.
•

Nej: Kommentaren är inaktiv.

Översättning

Språk

Nedrullningsbar lista för att välja målspråk för översättningen

Översättning

Fält för att lägga till en översättning av den valda kommentaren

6.4.6

Konfigurera datafältskonfigurationen

6.4.6.1

Huvudskärmen för patientkonfiguration
Patient-ID-konfiguration
Klicka på den nedrullningsbara listan och välj den regel för patient-ID-konfiguration som stämmer överens med
systemkraven. När patientens ID ska anges på skärmen Patientredigerare eller i AccuScreen måste det följa den här regeln.
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6.4.6.2

Sortering av instrument-/patientlista
I den här delen anger du hur patientlistor ska sorteras.
Välj hur du i första och andra hand vill att sorteringen ska göras. Se exemplet nedan.

6.4.6.3

Obligatoriska gruppnivåer
I den här delen kan du ange vilka fält som ska vara obligatoriska i AccuScreen och AccuLink. Ett obligatoriskt fält är ett fält
som måste fyllas i.
Längst ned på listan finns ett antal "tillgängliga fält" som du kan använda om du vill ange fler gruppnivåer. Ersätt texten i
fältet med valfri text.
När du skapar en patientpost måste du fylla i alla obligatoriska fält för att det ska gå att spara den nya patientposten.
De fält som är obligatoriska i skärmen Patienter och tester > Patientredigerare är ljusgula och markerade
med en röd pil.
Obligatoriska gruppnivåer

Fältnamn

En lista över de fältnamn som visas på skärmen Patienter och tester > Patientredigerare.
Längst ned på listan finns det fält av typen Tillgängligt fält som du kan använda för att lägga till
anpassade fält.
Om du vill byta namn på fältet ska du placera markören på fältet och ange ett nytt namn.

Aktiv

Klicka för att ange att ett fält ska vara obligatoriskt i AccuScreen.

Obligatoriska
grupper

Klicka för att ange om ett fält ska vara obligatoriskt med prioritet 1, prioritet 2 eller prioritet 3.
Det innebär att om den som utför undersökningen till exempel inte kan ange ett värde för patienten i
ett fält med prioritet 1, måste han eller hon fylla i de fält som har prioritet 2.

Om uppgifterna om en patient från AccuScreen omfattar obligatoriska fält som inte är ifyllda kan du visa dessa data på
skärmen Patienter och tester > Patientredigerare i AccuLink. Om du vill redigera uppgifterna måste du fylla i de
obligatoriska fälten i AccuLink.

6.4.7

Konfigurera användare och profiler
På skärmen Konfigurera användare och profiler kan du konfigurera inställningar för användarsäkerhet.
•

Klicka på fliken Systemkonfigurering och sedan på Konfigurera användare och profil.

Otometrics - MADSEN AccuLink

53

6 Konfigurera AccuLink och AccuScreen

Konfigurera användarhantering

6.4.8

AccuLink
Låsningstid

Låsa AccuLink efter misslyckad inloggning
Ange hur många minuter AccuLink ska vara spärrat efter att ett felaktigt lösenord har angetts 3
gånger.

Lösenordsregel

Ange en lösenordsregel
Du kan ställa in systemet så att användarlösenord måste uppfylla vissa krav.
Välj None, Simple eller Complex . En beskrivning av den valda regeln visas under fältet.

Konfigurera inställningar för datautbyte
Innan du kan importera eller exportera data i AccuLink måste du konfigurera datautbytet.
1. Välj Systemkonfigurering och klicka på ikonen Datautbyte.

2. Fyll i fälten och klicka på Spara för att spara dina ändringar.

6.4.8.1

Konfigurera eSP-fälten
eSP Configuration (eSP-konfigurering)

eSP-fjärradress

Ange webbadressen för det eSP-system du importerar systemkonfigurationen från och
exporterar patientdata till.

Plats

Ange koden för den plats sjukhuset tillhör.

eSP User Configuration (Konfigurera eSP-användare)

Standardanvändarprofil

Välj den användarprofil i AccuLink som du vill tilldela alla nya användare som importeras från
eSP.

Standardlösenord

Lösenordet gäller för alla nya användare som hämtas från eSP.
Ange ett nytt lösenord vid behov. Standardlösenord är Test.
Systemadministratören kan tilldela personliga lösenord i Användare och profiler. Den nya
användaren måste sedan själv ändra lösenordet i Mina inställningar.

systemsäkerhet

Mapp för
säkerhetskopiering

54

Ange namnet på den mapp där du vill placera säkerhetskopian av AccuLink-databasen.
Om du vill spara den på en nätverksenhet ska du använda UNC-namnet, alltså formatet
\\Nätverk\Servernamn\Mappnamn.
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6.4.8.2

Konfigurera HiTrack-fält
Konfigurera import av plocklista

Standardplats

Ange vilken plats som ska tilldelas till sjukhus som kommer från HiTrack-plocklistorna.
Om ingen plats väljs, skapar AccuLink automatiskt en standardplats när en
sjukhusplocklista importeras.

Standardanvändarprofil

Välj den användarprofil i AccuLink som ska tilldelas till nya användare som kommer från
HiTrack-plocklistorna.

Standardanvändarlösenord

Detta lösenord gäller för alla nya användare som överförs från HiTrack.
Ange ett nytt lösenord vid behov. Standardlösenord är Test.
Systemadministratören kan tilldela personliga lösenord i Användare och profiler. Den
nya användaren måste sedan själv ändra lösenordet i Mina inställningar.

Standardmapp för import

Ange den mapp du vill använda för import av plocklistor från HiTrack.

HiTrack Export Configuration (Konfigurera HiTrack-export)

Standardexportdata

Välj ut de data som ska gå att exportera i guiden för HiTrack-export.
”Alla patienter” innebär att alla patient- och testdata från AccuLink exporteras.
”Ändrade patienter” innebär att alla patient- och testdata från AccuLink som har ändrats
sedan den senaste HiTrack-exporten exporteras.
”Selected patients” kommer att exportera patientposter som har valts i patienttestläsaren,
tillsammans med alla deras tester.

Mapp för export

6.4.8.3

Ange i vilken mapp de data som exporteras från AccuLink ska placeras inför importen till
HiTrack.

Konfigurera Oz7-fält
Konfigurera Oz7

Standardexportdata

Välj ut de data som ska gå att exportera via guiden för Oz7-export.
”Alla patienter” innebär att alla patient- och testdata från AccuLink exporteras.
”Ändrade patienter” innebär att alla patient- och testdata från AccuLink som har ändrats sedan
den senaste Oz7-exporten exporteras.
”Selected patients” kommer att exportera patientposter som har valts i patienttestläsaren,
tillsammans med alla deras tester.

Mapp för export
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Ange i vilken mapp de data som exporteras från AccuLink ska placeras inför importen till Oz7.
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6.4.8.4

Konfigurera XML-fält
Konfigurera XML-import

Standardanvändarprofil

Ange standardanvändarprofilen. Denna profil kommer att tilldelas till alla nya användare
som hämtas från en XML-fil.

Standardanvändarlösenord

Detta lösenord gäller för alla nya användare som överförs från en XML-fil.
Ange ett nytt lösenord vid behov. Standardlösenord är Test.
Systemadministratören kan tilldela personliga lösenord i Användare och profiler. Den
nya användaren måste sedan själv ändra lösenordet i Mina inställningar.

Mapp för import

Ange från vilken mapp du vill importera XML-datafiler.

Konfigurera XML-export

Standardexportdata

Ange vilka data som ska vara möjliga att exportera via guiden XML-export.
”Alla patienter” innebär att alla patient- och testdata från AccuLink exporteras.
”Ändrade patienter” innebär att alla patient- och testdata som har ändrats sedan den
senaste XML-exporten gjordes exporteras från AccuLink.
”Selected patients” kommer att exportera patientposter som har valts i patienttestläsaren,
tillsammans med alla deras tester.

Mapp för export

6.4.8.5

Ange till vilken mapp du vill att data från AccuLink ska exporteras, och som sedan ska
importeras till XML.

Fält för pathTrack Connector
pathTrack Configuration (Konfigurering av pathTrack)

6.5

pathTrack-serverns adress

Ange adressen till den server dit PathTrack-data ska exporteras.

Avsändar-ID

Det sjukhus-ID som spårningscentralen tilldelat er.

Mina inställningar
När systemadministratören har tilldelat en användare ett lösenord i delen Privata användarinställningar på skärmen
Användarhantering bör användaren gå till Mina inställningar och välja ett nytt, personligt lösenord.

56

Otometrics - MADSEN AccuLink

6 Konfigurera AccuLink och AccuScreen

Fält i Mina inställningar

Lösenord

Användaren bör ändra det lösenord som systemadministratören/användaren angivit för åtkomst till
AccuScreen och AccuLink.
Om användaren skulle glömma bort sitt lösenord är det bara systemadministratören som kan ange ett nytt
lösenord i fälten Lösenord och Verifiering i delen Privata användarinställningar på skärmen
Användarhantering.

Försiktig • Vi rekommenderar att användaren väljer ett lösenord som antingen börjar med stor
bokstav eller med en siffra, eftersom lösenordsfältet i AccuScreen automatiskt gör om det första
tecknet till en versal när användaren anger sitt lösenord i AccuScreen.

Se Användarlösenord ► 32.

Verifiering

Verifiering av det lösenord som användaren angivit för åtkomst till AccuScreen och AccuLink.

AccuLink
språk

Det här fältet anger den enskilda användarens språkinställning för AccuLink. Du väljer språk i den lista som
visas när du klickar på pilen i listrutan.
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App. 1

Säkerhetsinformation

App. 1

Säkerhetsinformation

Denna användarhandbok innehåller information och varningar som du måste följa för att det ska vara säker att använda
AccuScreen. Lokala lagar och föreskrifter måste alltid följas i den mån de är tillämpliga.

App. 1.1

Säkerhetssymboler
Uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och RoHS-direktivet (2011/65/EU).

App. 1.2

Varningar – AccuLink
Varning • Följande förhållanden eller användningssätt kan göra att patienten och/eller användaren skadas eller
utsätts för fara:

•

Anm 1:
I enlighet med SS-EN 60601-1-1 måste datorn och skrivaren vara placerade utom räckhåll för patienten, det vill säga
inte närmare än cirka 1,5 meter/5 fot.

App. 1.3

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

App. 1.3.1

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren ansvarar för inverkan på utrustningens säkerhet, pålitlighet och prestanda endast om:
•

alla monteringsarbeten, utbyggnader, anpassningar, ändringar och reparationer utförs av tillverkaren eller av personal
som tillverkaren godkänt.

•

den elektriska installation som utrustningen ansluts till följer EN/IEC-kraven.

•

utrustningen används i enlighet med bruksanvisningarna.

Tillverkaren reserverar sig rätten att avsäga sig allt ansvar för driftsäkerhet, tillförlitlighet och prestanda hos utrustning som
underhållits eller reparerats av andra parter.
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