Etter målingen
Artikler som trengs:
Ventica® Recorder
USB-kabel

Hurtigveiledning for Ventica®

Datamaskin med tilgang til Ventica® Analyticsprogramvare og med Ventica® Driver installert

5 FORBEREDELSER
5.1

Koble Ventica® Opptaker til datamaskinen med
USB-kabelen

5.2 Åpne Ventica® Analytics-programvaren og logg inn

6 DATAOVERFØRING OG ANALYSE
6.1

Last opp dataene
•

Velg HENT DATA FRA ENHETEN på Ventica®
Analytics-hjemmesiden.

•

Velg START OVERFØRING for å starte opplastingen.
Vent til meldingen Dataene ble hentet vises før
du kobler registreringsenheten fra USB-kabelen.

6.2 Dataanalyse
•

Dataanalysen starter automatisk når dataene
er lastet opp.

•

Resultatene er klare når statusen er Rapport
tilgjengelig. Dette kan ta flere timer.

6.3 Resultater
Åpne resultatrapporten ved å klikke
på den aktuelle meldingen på
hjemmesiden.

•

Se avsnitt 7.2 i bruksanvisningen
hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du skal tolke resultatet.

•

Lagre rapporten i henhold til
organisasjonens forskrifter.

Rådfør deg med bruksanvisningen
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Hurtigveiledning
Før målingen
Artikler som trengs:
Ventica® Recorder
Ventica® Electrodes, 1 sett for hver natt
Ventica® t-skjorte
To AAA-batterier

3V
 ALGFRIE TRINN FOR AUTOMATISK
MÅLINGSMODUS
3.1

Feste elektrodene til pasienten
•

•

USB-kabel

Fest elektrodene til pasienten mens kablene henger
løst. Elektrodene er fargekodet og skal plasseres nøye
høyt oppe i armhulene, over brystvortelinjen.

4 FULLFØRE FORBEREDELSENE
4.1

Klikk på KOBLE FRA ENHETEN på programvaren.
Vent til meldingen Måling igangsatt! Det er nå
trygt å koble fra enheten vises, før du kobler
registreringsenheten fra USB-kabelen.
•

Hvis AUTOMATISK modus ble valgt, plasserer
du registreringsenheten forsiktig i Ventica®
Shirt-lommen og bretter ned den nederste
delen av skjorta.

•

Hvis ENHETSKNAPP-modus ble valgt, pakker
du inn enheten i transportetuiet.

Sett på hudtapen for å sikre at elektrodene blir
sittende.

Datamaskin med tilgang til Ventica® Analyticsprogramvare og med Ventica® Driver installert

4.2 Presentere foreldreguiden

Transportetui
Foreldreguide

•

Gå gjennom de relevante delene av
veiledningen med omsorgspersonen. Merk av
i boksen ved siden av det relevant avsnittet i
foreldreguiden for å sikre at omsorgspersonen
vet hvilken målingsmodus (automatisk eller
enhetsknapp) som ble valgt.

•

Hvis ENHETSKNAPP-modus ble valgt, forklarer
du hvordan de starter og stopper målingene.

•

Hvis målingen går over flere netter, bør
omsorgspersonene feste enheten på nytt.
Sikre at de har den nødvendige kunnskapen
til å fortsette målingene.

Hudtape

1 FORBEREDELSE AV APPARATET
1.1

Skifte ut batteriene i Ventica® Opptaker

1.2

Koble Ventica Opptaker til datamaskinen med
USB-kabelen

1.3

Åpne Ventica Analytics-programvaren og logg inn

®

®

Det blå indikatorlyset på Opptaker som lyser konstant,
og en grønn prikk på Ventica® Driver-ikonet på PC-en
angir at tilkoblingen er opprettet.

Legg merke til fargekodingen!
Vær oppmerksom på at elektrodene skal plasseres høyt opp
i armhulene.
3.2 Kle pasienten i Ventica® t-skjorte og brett ned den
nederste delen for å avdekke lommen

2 INITIALISERING AV MÅLING

3.3 Koble elektrodene til Ventica® Opptakerer ved hjelp
av fargekodingen, og plasser enheten i lommen

2.1

Opptakeren er nå koblet til både pasienten og datamaskinen.

Åpne den relevante pasientoppføringen på Ventica®
Analytics
•

•

For nye pasienter følger du banen HJEM -> NY PASIENT.
Angi pasientinformasjonen og klikk på OPPRETT for å
bli sendt til menyen NY MÅLING.
For pasienter som returnerer, følger du banen HJEM ->
VELG PASIENT. Klikk på raden som tilsvarer personen
i pasientlisten. Velg NY MÅLING fra pasientmenyen.

2.2 Velg ønsket målingsmodus i menyen NY MÅLING

3.4 Valgfritt: Klikk på KONTROLLER SIGNALER for å kontrollere
signalkvaliteten
•

Diagrammet for elektrodeplassering vises. Kontroller
at elektrodekablene er koblet som vist i diagrammet,
og klikk deretter på LUKK.

•

Observer formene på EKG- og IP-signalene og sikre
at begge viser et gjentagende mønster. Klikk på
STOPP SIGNALKONTROLL når alt ser bra ut.

•

AUTOMATISK: målingen starter automatisk og går over
1 eller 2 netter. Hvis du vil endre varigheten, klikker
du bare på 1 NATT eller 2 NETTER.

IP

•

ENHETSKNAPP: Omsorgspersonen starter målingen ved
å trykke på knappen til enheten, og fester enheten
på barnet. Hvis denne modusen velges, fortsetter du
direkte til trinn 4.1.

EKG

De forventede
formene på IPog EKG-signalene

4.3 Gi familiene transportetuiet, inkludert de ekstra
artiklene som er nødvendige hjemme. Hvis
målingen går over flere netter, må du inkludere
flere sett med elektroder.

