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Az AccuLink bemutatása
Ez a kézikönyv útmutatóként szolgál az AccuLink szoftver használatához és az AccuScreen konfigurálásához.

Megjegyzés • Erősen javasolt figyelmesen elolvasni, mielőtt a AccuLink -t először használja.

1.1

AccuLink
Az AccuLink egy adatkezelő szoftvereszköz, amely egyetlen számítógépes alkalmazásban teszi lehetővé az eredmények
áttekintését és a jelentések kinyomtatását.
Az AccuLink szorosan együttműködik az Otometrics AccuScreen vizsgálati eszközökkel, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó
közvetlenül a számítógépről végezze a képernyőnézetek, illetve a tesztelési helyek és tesztbeállítások konfigurálását és
beállítását. Az AccuScreen vizsgálati eszközök az AccuLink eszköztől függetlenül működnek, bár az AccuLink konfigurációs
eszközei további funkciókat is kínálnak. Az AccuLink konfigurálható úgy, hogy együttműködjön a harmadik féltől származó
eSP szoftverrendszerrel vagy más adatcserélő rendszerrel.

1.2

Felhasználási terület
AccuLink
Az AccuLink az AccuScreennel kombinálva audiológusok, fül-orr-gégészek és egyéb egészségügyi specialisták számára
javasolt.

1.3

A kézikönyv ismertetése
Fontos • Felhívjuk a figyelmét. hogy a jelen kézikönyvben található menüpontok és képernyőképek nem feltétlenül
egyeznek meg az Ön szoftverének konfigurációjával.

Jelen kézikönyv a AccuLink fő funkciói leírását tartalmazza.
Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át az alábbi részeket:

Biztonság
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az AccuLink biztonságos
működése. Minden esetben be kell tartani a helyileg érvényes szabályokat és rendelkezéseket.

Képzés
Az AccuLink üzemeltetésének megkezdése előtt javasolt elolvasni a kézikönyvet, mert ily módon megismerheti a szoftvert
az AccuScreen konfigurálása előtt.
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1.4

Tipográfiai konvenciók
A Figyelmeztetés, Vigyázat és Megjegyzés használata
A szoftver és az eszköz biztonságos és helyes használatára vonatkozó figyelemfelhívás érdekében a kézikönyvben a következő
figyelmeztető kijelentések szerepelnek:

Figyelem • Azt jelzi, hogy fennáll a halál vagy súlyos sérülés veszélye a felhasználó vagy a páciens számára.

Vigyázat • Azt jelzi, hogy fennáll a felhasználó vagy a páciens sérülésének veszélye, illetve az adatok vagy a
készülék károsodásának veszélye.

Megjegyzés • Azt jelzi, hogy különös figyelmet kell tanúsítani.

1.4.1

A kézikönyv használata
A kiválasztható menük, ikonok és funkciók félkövéren vannak feltüntet, mint pl. az alábbi példában:

•

6

Kattintson a Mentés ikonra az eszköztáron.
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Az AccuLink szoftver telepítése

2.1

Telepítés
Vigyázat • Ne csatlakoztassa az AccuScreen dokkolót a számítógéphez, ameddig be nem fejeződött a szoftver
telepítése a telepítő DVD-ről.

Az AccuLink önálló programként kerül telepítésre.

Felkészülés az AccuLink telepítésére
Az alábbi módon készítse elő a rendszerét az AccuLink telepítésére:

2.2

•

Győződjön meg arról, hogy elegendő memória és tárhely áll rendelkezésre (lásd a telepítő lemez dobozának hátsó
borítóján felsorolt rendszerkövetelményeket).

•

A telepítő szoftverrel való ütközések elkerülése érdekében zárja be a Windows programokat.

AccuLink dokumentáció
A vonatkozó kézikönyvek és kapcsolódó dokumentációk az AccuLink telepítő DVD lemezén találhatók.
1. Helyezze be az AccuLink telepítő DVD lemezét a DVD meghajtóba.
2. Keresse meg a DVD-n és jelölje ki a Kézikönyvek mappát.
Az elérhető kézikönyvek pdf fájlként jelennek meg.

Megjegyzés • A vizsgálat megkezdése előtt tekintse át az AccuScreen és az AccuLink funkcióit és beállításait.

2.3

A telepítési eljárás
Az AccuLinkt az AccuLink telepítő DVD-jéről kell telepíteni:
1. Helyezze be az AccuLink telepítő DVD lemezét a DVD meghajtóba.
A Telepítés varázsló automatikusan elindul. Ha mégsem, válassza a Start > Futtatás lehetőséget, és gépelje be a
következőt: d:AccuLink.exe (ahol d: a DVD-meghajtó jele).
2. A Telepítés varázsló végigvezeti Önt a telepítésen.
3. Válassza ki a tételeket a megjelenésük sorrendjében, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
–

Az adatcsere telepítésének konfigurálása
A Típus beállítása oldalon kattintson az Adatkapcsolat mezőre, majd válassza ki a megfelelő adatcsere rendszert a
legördülő menüből.

4. A telepítés befejeződése után kattintson a Befejezés gombra a Telepítés varázslóból való kilépéshez.
5. Ezzel készen áll egy vagy több AccuScreen dokkoló csatlakoztatására. Lásd az AccuScreen felhasználói kézikönyvét.
6. Egy vagy több AccuScreen dokkoló csatlakoztatása után indítsa el az AccuLinket.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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7. A rendszer kérni fogja a Felhasználónév és a Jelszó megadását:

Felhasználónév: Rendszergazdai
jelszó: 1234

2.3.1

Eltávolítás AccuLink
Az AccuLink eltávolítása:
1. Ha az AccuLink fut, lépjen ki az AccuLink szoftverből.
2. Válassza a Start >Vezérlőpanel opciót, majd kattintson duplán a Programok hozzáadása vagy eltávolítása gombra a
vezérlőpanelen.
3. Kattintson az AccuLinkre, majd az Eltávolítás gombra.
4. A programfájlok eltávolításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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Az AccuLink használatának kezdete.
1. Az AccuLink indítása.
2. Adja meg a szabványos felhasználónevet és jelszót:
–

Név: Rendszergazda
Jelszó: 1234

3. Alaposan olvassa át az AccuLink képernyők beállítását és az általános funkciókat. Lásd: Navigálás az AccuLink
szoftverben ► 10.
4. Végezze el a rendszer alapfunkcióinak konfigurálását a Rendszer konfigurációja fő képernyőn. Lásd: Rendszer
konfigurációja ► 47.
5. Kattintson a Beállításaim fülre, és adja meg a kívánt jelszót.

Ha adatcserét folytat egy páciens-nyomonkövető rendszerrel
1. A rendszer beállítása az adatcseréhez, lásd: Az adatcsere beállításának konfigurálása ► 53.
2. Konfigurációs vagy páciensadatok importálása, lásd: Adatok importálása az AccuLinkbe ► 26.

Ha önálló rendszerként használja az AccuLinket
1. Válassza a Helyszínek és létesítmények tételt, és állítsa be a Helyszínek , Helyek és Létesítmények paramétereket.
2. Szükség szerint válassza a Felhasználók és profilok tételt. A Rendszergazda és a Szűrő felhasználó van telepítve
alapértelmezésben.
3. Válassza az Eszközkezelés tételt.
–

Hozza létre a konfigurációjához szükséges AccuScreen készülékeket. Lásd: Eszköz hozzáadása ► 41.

–

Válassza ki egyenként az AccuScreen készülékeket, és az adott készülék és a készülék használatára engedélyt kapó
felhasználó hozzárendeléséhez kattintson a Felhasználó megbízása fülre. Ha nincs engedélyezett felhasználó,
akkor a rendszer a teljes listát átmásolja a készülékre.

4. Ha nem kíván az alapértelmezett vizsgálati protokolloktól eltérő protokollt használni, végezze el az AccuScreen
készülékekre másolni kívánt protokollok konfigurálását:
–

Az ABR konfigurálása ► 43

–

A DPOAE konfigurálása ► 45

5. Állítsa be, hogy az AccuScreen felhasználói számára mely mezők kitöltése legyen kötelező, ha páciens regisztrálnak a
készüléken: Az adatmezők beállításának konfigurálása ► 52.
6. Állítsa be az AccuScreen készülékekre másolni kívánt kockázati tényezők és megjegyzések listáját:

A Kockázati tényezők lista konfigurálása ► 48
A Megjegyzések lista konfigurálása ► 50

Beállítás küldése az AccuScreen készülékekre
1. Helyezze az AccuScreen készüléket a dokkolóba, és győződjön meg arról, hogy a dokkoló csatlakozik a számítógéphez.
Ha a csatlakozás megfelelő, a dokkoló USB fényjelzése világít.
2. Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva az AccuScreen készülék. Ha be van kapcsolva a dokkoló (világít a dokkolón
található Áram jelzőfény), a dokkolóba helyezett AccuScreen készülék automatikusan bekapcsol.
3. Az AccuLinkben kattintson a Frissít ikonra, és hajtsa végre a következő utasításokat: Adatok frissítése az
AccuScreenben ► 13.
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Navigálás az AccuLink szoftverben
Ez a rész az alábbiakat írja le:
• A fő ablak ► 10.
•

Adatok hozzáadása, szerkesztése és törlése ► 12.

Az AccuLink konfigurációjában elérhető menülapok a felhasználói profil beállításától függnek. A felhasználói profilok az
Komponensek és engedélyek ► 34ben konfigurálhatók.
Az AccuLinkben és AccuScreenben történő pácienskezelés leírását lásd: Páciens- és vizsgálatkezelés ► 14.
Az AccuLink és AccuScreen konfigurálásának leírását lásd: Az AccuLink és az AccuScreen konfigurálása ► 29.

4.1

A fő ablak
Az AccuLink elindításakor a Páciensek és vizsgálatok képernyő nyílik meg. Ebből az ablakból minden olyan funkció elérhető,
amely az AccuScreen által tárolt adatok kezeléséhez, illetve az AccuScreen konfigurálásához szükséges.

Menüsor
Eszköztár
Páciensinformációk lista
A Páciensinformációk listában
kiválasztott páciens vizsgálati
eredményei
E. Az aktuális felhasználó
bejelentkezési neve
F. A Vizsgálati eredmények
listában kijelölt vizsgálat
eredményeinek részletei
G. A szoftververziót mutató
állapotsor
A.
B.
C.
D.

4.2

A menüsor
A Menüsor az ablak tetején található. A kiválasztható menütételek fülek formájában jelennek meg, és hozzáférést nyújtanak
az AccuLink funkcióihoz.
•

Páciensek és vizsgálatok
Páciensadatok és vizsgálati adatok hozzáadásához, szerkesztéséhez, törléséhez és nyomtatásához. Ugyanitt lehet
kiválasztani az AccuScreenből történő adatletöltésre és adatfeltöltésre szolgáló képernyőket. Lásd: Páciens- és
vizsgálatkezelés ► 14.

•

Felhasználók és profilok
Felhasználók hozzáadásához, szerkesztéséhez és törléséhez, valamint a felhasználói profilok konfigurálásához. Lásd:
Felhasználókezelés ► 29.

10

Otometrics - MADSEN AccuLink

4 Navigálás az AccuLink szoftverben

•

Helyszínek és létesítmények
Vizsgálati helyszínek, létesítmények és helyek hozzáadásához, szerkesztéséhez és törléséhez. Lásd: Helyszín,
létesítmény és hely kezelése ► 34.

•

Eszközkezelés
A vizsgálatokhoz használt készülékek hozzáadásához és konfigurálásához. Lásd: Eszközkezelés ► 39.
Ugyanitt konfigurálhatók a tesztek. Lásd Az ABR konfigurálása ► 43 és A DPOAE konfigurálása ► 45.

•

Rendszer konfigurációja
Rendszer konfigurációja ► 47

•

Beállításaim
Saját jelszó beviteléhez. Lásd: Beállításaim ► 56.

4.3

AccuLink felhasználó
Az AccuLink szoftverbe bejelentkezett felhasználó neve a képernyő jobb felső sarkában látható.
1. Ha felhasználót kívánt váltani, kattintson rá a dupla nyílra.
Megjelenik a Felhasználó feljogosítása képernyő.
2. Adja meg az adatait: Név és Jelszó , majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

Megjegyzés • A rendszergazdának előzetesen létre kell hoznia a felhasználót. Lásd: Felhasználókezelés ►
29.

4.4

Az eszköztár
AzEszköztár ikonjainak választéka az éppen megjelenített képernyőtől függ.

Általános eszköztár opciók
Néhány ikon több képernyőn is megjelenik:

Általános eszköztár ikonok
Ugrás vissza
Ezzel visszatérhet az aktuális lap fő képernyőjére. Ha vannak nem mentett adatok, a rendszer megkérdezi,
hogy menti- vagy törli-e az adatokat.

Mentés (Ctrl + S)
Kattintson az új adatok mentéséhez.

Visszatér
Kattintson a legutóbb mentett adatokhoz való visszatéréshez.

Visszavonás
Kattintson a módosítások visszavonásához.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Általános eszköztár ikonok
Súgó (F1)
Kattintson a helyi súgó megnyitásához.

Frissít
Szükség szerint kattintson a készülék konfigurációs adatainak és az AccuScreen firmware frissítéséhez. Lásd: A
páciensek vizsgálati adatainak nyomtatása ► 25.

4.5

Adatok hozzáadása, szerkesztése és törlése
Az AccuLink szoftverben sokféle adat adható hozzá, szerkeszthető és törölhető. Minden egyes AccuLink képernyő tetején
megtalálható a fenti funkciók ikonjait tartalmazó eszköztár.

4.5.1

Adatok hozzáadása
1. Válassza ki, hogy melyik képernyőhöz kíván adatokat hozzáadni.
2. Kattintson az eszköztár Hozzáadás ikonjára. A Hozzáadás ikonok része ez a jel.
Ha pácienseket kíván hozzáadni, a szimbólumra kattintva megnyílik a páciensadatok hozzáadására
szolgáló képernyő.
Ha más típusú adatokat kíván hozzáadni, a képernyő megjeleníti a regisztrált tételek listáját. A rendszer
üres sort ad a listához, a képernyő jobb oldalán pedig szerkeszthető mezők jelennek meg.
A kötelezően kitöltendő mezők halványsárga színben és az itt látható szimbólummal megjelölve
jelennek meg.
A kötelező mezők konfigurálgatók. Lásd: Az adatmezők beállításának konfigurálása ► 52.
3. Vigye be az adatokat a kívánt mezőkbe.
4. Páciens hozzáadásakor a páciensre vonatkozó kockázati tényezők, illetve megjegyzések hozzáadásához
kattintson a Kockázatok, illetve a Megjegyzések lapfülre a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn.
Lásd Kockázati tényezők hozzárendelése pácienshez ► 21 és Megjegyzések ► 23.
5. Az új adatok mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
Az adatok most már megjelennek az adott képernyő információs listájában.

4.5.2

Adatok szerkesztése
1. Válassza ki a képernyőt, amelyen adatokat kíván szerkeszteni.
2. Kattintson rá a szerkeszteni kívánt adatokhoz tartozó tételt tartalmazó sorra.
Ha a listán szereplő adatok nem férnek rá a képernyőre, végezzen keresést. Lásd: Páciens megkeresése
► 25.
3. Kattintson a Szerkesztés ikonra a képernyő eszköztárán. A Szerkesztés ikonoknak része ez a jelölés.

4. Adatok szerkesztése vagy hozzáadása.
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5. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

4.5.3

Adatok törlése
1. Válassza ki a képernyőt, amelyről adatokat kíván törölni.
2. Kattintson a törölni kívánt tételt tartalmazó sorra.
Ha a listán szereplő adatok nem férnek rá a képernyőre, végezzen keresést. Lásd: Páciens
megkeresése ► 25.
3. Kattintson az eszköztár Törlés ikonjára. A Törlés ikonok része ez a jelölés.
A számítógép megkérdezi, hogy valóban törölni kívánja-e az adatokat

4.6

Adatok frissítése az AccuScreenben
A Frissítés funkció a legtöbb lap fő képernyőjén elérhető, de használata csak akkor engedélyezett, ha az aktuális
felhasználónak van jogosultsága adatok hozzáadására és szerkesztésére a lapon. (A felhasználói engedélyek a felhasználóhoz
rendelt profiltól függnek. Lásd: Profilkezelés ► 32.)

Megjegyzés • Ha adatokat küld vagy fogad egy AccuScreen készülékről, szükség szerint frissítésre kerülnek a
készülék konfigurációs adatai és az AccuScreen firmware.

1. A megfelelő képernyőn kattintson a Frissít gombra.
Megjelenik a Konfigurációs asszisztens szinkronizálása.
2. Válassza ki a frissíteni kívánt készüléket.
3. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

Otometrics - MADSEN AccuLink

13

5 Páciens- és vizsgálatkezelés

5

Páciens- és vizsgálatkezelés
Az AccuLink elindításakor megjelenik a Páciensek és vizsgálatok képernyő az AccuLinkben vagy az AccuScreenben
legutóbb létrehozott páciensek listájával.
A páciensek szűrését követően fel lehet tölteni a vizsgálati adataikat az AccuLinkbe. Az AccuScreenben létrehozott új
páciensek szintén feltöltésre kerülnek az AccuLinkbe.
A Páciensek és vizsgálatok képernyőn a következő műveletek végezhetők el:
• Képernyők kiválasztása a páciensek adatainak és vizsgálati adatainak hozzáadásához, szerkesztéséhez, törléséhez és
nyomtatásához.
•

5.1

Hozza létre a pácienseket az AccuLinkben, majd töltse le a fájljaikat az AccuScreenre, így könnyen hozzáférhetők
lesznek a szűréshez.

A fő Páciensek és vizsgálatok képernyő
A.
B.
C.
D.

A Pácienskezelés eszköztár ► 15
Páciensinformációk lista ► 16
Vizsgálat eredményei lista ► 16
Vizsgálat specifikus eredményei
► 16

Ezek a Páciensek és vizsgálatok képernyő fő funkciói:
• Páciensadatok küldése és fogadása az AccuScreenből.
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•

A keresési funkció használata egyedileg kiválasztott páciensek megtekintéséhez.

•

Vizsgálatok törlése a páciens vizsgálati listájáról.

•

Vizsgálatok átsorolása egyik pácienstől egy másikhoz. Ez olyan esetekben hasznos, ha nem a megfelelő pácienst
választották ki a vizsgálathoz az AccuScreenben.
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A Pácienskezelés eszköztár
Páciensek
•

Hozzáadás
Lásd Adatok hozzáadása ► 12 és Páciens hozzáadása ► 18.

•

Részletek
Kattintson a páciensre, majd kattintson a Szerkesztés gombra a páciens adatainak szerkesztéséhez. Lásd
Adatok szerkesztése ► 12 és A Pácienskezelő szerkesztője képernyő ► 18.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

•

Nyomtat
Lásd: A páciensek vizsgálati adatainak nyomtatása ► 25.

Keresés
Keresés

•

Páciens kereséséhez lásd: Páciens megkeresése ► 25.

Adatcsere
Ez a funkció lehetővé teszi az AccuLink és a páciens-nyomonkövető rendszer közötti adatátvitelt.
További információkért lásd: Adatátvitel az AccuLink és a páciens-nyomonkövető rendszer között ► 26.
•

Exportálás
Exportálhatja az AccuLink adatait, ha telepítette a HiTrack, Oz7, eSP, pathTrack vagy XML
adatcsere-funkciót. Lásd: Adatok exportálása az AccuLinkből ► 26.

•

Importálás
Adatokat importálhat, ha telepítette a HiTrack, eSP vagy XML adatcsere-funkciót. Lásd:
Adatok importálása az AccuLinkbe ► 26.

AccuScreen
•

Küldés
Kattintással küldje a páciensadatokat az AccuLinkből az AccuScreenbe. Lásd: Adatok küldése
az AccuScreenbe ► 27.

•

Fogad
Kattintással fogadja az AccuLinkben az AccuScreen-ből érkező adatokat. Lásd: Adatok
fogadása az AccuScreenből ► 28.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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AccuScreen
Frissít

•

Kattintással szinkronizálja az AccuLink és az AccuScreen adatait. Lásd: Adatok frissítése az
AccuScreenben ► 13.

Páciensinformációk lista
Ezek a mezők nem szerkeszthetők. Válasszon ki egy pácienst és kattintson a Szerkesztés vagy a Törlés gombra.
A Páciensinformációk lista az alábbi adatokat mutatja:
• A páciens azonosítószáma
•

Kórházi azonosító

•

Név

•

Születési dátum

•

Azt jelzi, hogy a kiválasztott pácienshez megjegyzések lettek hozzárendelve (a hozzárendelt megjegyzések
megtekintéséhez válassza a Páciens részletei > Megjegyzések lapot)

•

Azt jelzi, hogy a kiválasztott pácienshez kockázatok lettek hozzárendelve (a hozzárendelt kockázatok megtekintéséhez
válassza a Páciens részletei > Kockázatok lapot)

•

Szűrés eredményei

Vizsgálat eredményei lista
A Vizsgálat eredményei lista mutatja a páciens felvett vizsgálatait. Itt tekinthetők meg az egyedi vizsgálati eredmények,
illetve szükség szerint ugyanitt törölhetők vagy átsorolhatók a vizsgálatok. A Vizsgálat eredményei lista az alábbi adatokat
mutatja:
• Vizsgálat típusa
•

Melyik fülön végezték a vizsgálatot, és a vizsgálat eredménye

•

Mikor végezték a vizsgálatot

•

A vizsgálathoz meghatározott vizsgálati protokollok (az Az ABR konfigurálása ► 43ben és A DPOAE konfigurálása ►
45ben definiáltak szerint)

•

A vizsgálat időtartama

•

A vizsgálatot végző személy

Vizsgálat eredménye szimbólumok
•

Megfelelt/Tiszta válasz

•

További vizsgálatra irányítva/Nincs tiszta válasz

•

Befejezetlen teszt

Vizsgálat specifikus eredményei
A páciens vizsgálatainak listájára kattintva megnyílik egy ablak, amely a páciens vizsgálati listáján kiválasztott vizsgálathoz
kapcsolódó specifikus részleteket mutatja.
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Kattintson az ablak tetején látható fülekre az alábbiak megtekintéséhez:
•

Vizsgálatra vonatkozó megjegyzések
Az AccuScreenben hozzáadott specifikus vizsgálati megjegyzések. További megjegyzéseket adhat hozzá ebben az
ablakban:
–

•

Vigye be a megjegyzést az üres mezőbe, majd kattintson a Megjegyzés hozzáadása gombra.

Készülékre vonatkozó információk
A vizsgálat végrehajtásához használt AccuScreen készülékre vonatkozó információk.

Megjegyzés • A vizsgálat eredményeinek leírására vonatkozóan lásd az AccuScreen felhasználói kézikönyvét.

5.1.1

Vizsgálat törlése
Vizsgálat törléséhez:
1. A fő Páciensek és vizsgálatok képernyőn válassza ki a törölni kívánt vizsgálathoz tartozó pácienst.
2. A Vizsgálat eredményei listán kattintson a törölni kívánt vizsgálatra.
3. Nyomja meg a számítógép billentyűzetén található Törlés gombot. (Ne nyomja meg az AccuLink Törlés gombját, azzal
ugyanis a teljes páciensbejegyzést törli.)

5.1.2

Vizsgálat átsorolása másik beteghez
Ha úgy rögzítették a vizsgálati eredményeket az AccuScreenben, hogy nem a megfelelő páciens volt kiválasztva, az adatok
átsorolhatók egy másik pácienshez az AccuLinkben.
A vizsgálat átsorolásához:
1. A fő Páciensek és vizsgálatok képernyőn válassza ki azt a pácienst, akinek vizsgálatait másik pácienshez kívánja
társítani.
2. A Vizsgálat eredményei listán kattintson a máshoz társítani kívánt vizsgálatra.
3. Nyomja meg a Ctrl+X billentyűkombinációt, ezzel törli a vizsgálatot az aktuális páciens Vizsgálat eredményei listájáról.
4. Válassza ki annak a páciensnek a nevét, akihez át szeretné sorolni a vizsgálatot.
5. Nyomja meg a Ctrl+V billentyűkombinációt, ezzel beilleszti a vizsgálatot az új páciens Vizsgálat eredményei listájába.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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5.2

Páciens hozzáadása
1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn kattintson a Hozzáadás gombra.
Megnyílik a Pácienskezelő szerkesztője képernyő.

2. Adja meg a szükséges információkat. A mezők leírását lásd: Pácienskezelő szerkesztője mező ► 20.
A kötelezően kitöltendő mezők színe halványsárga, és egy piros nyíl látható mellettük.
3. Ha hozzá kívánja adni a pácienshez kapcsolódó kockázati tényezőket, szükség szerint kattintson a képernyő
jobb margóján látható Kockázatok fülre. Lásd: Kockázati tényezők hozzárendelése pácienshez ► 21.
4. Ha a pácienshez kapcsolódó megjegyzéseket kíván hozzáadni, szükség szerint kattintson a képernyő jobb
margóján látható Megjegyzések fülre. Lásd: Megjegyzések ► 23.
5. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.
A páciens most már megjelenik a Páciensek és vizsgálatok képernyő Páciensinformációk listáján.

5.2.1

A Pácienskezelő szerkesztője képernyő
A Pácienskezelő szerkesztője képernyő a Páciensek és vizsgálatok képernyőről érhető el a páciens
létrehozásakor, illetve, ha a felhasználó meg szeretné nézni vagy szerkeszteni kívánja a páciensadatokat.
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1. A páciensadatok szerkesztéséhez és/vagy megtekintéséhez kattintson duplán a megtekinteni kívánt
adatokhoz tartozó pácienst tartalmazó sorra, vagy kattintson rá egyszer a páciensre, majd pedig a
Részletek ikonra.
A mezők leírását lásd: Pácienskezelő szerkesztője mező ► 20.

Át lehet váltani a páciens részletei, a kockázati tényezők és a pácienshez hozzárendelt megjegyzések
között.
2. Kattintson rá az alábbiakra további funkciók eléréséhez:
–

a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn található Kockázatok lapon lehet hozzárendelni a
pácienshez kapcsolódó kockázati tényezőket. Lásd: Kockázati tényezők hozzárendelése pácienshez
► 21.

–

a Pácienskezelő szerkesztője képernyő Megjegyzések lapján lehet bevinni a pácienssel kapcsolatos
megjegyzéseket. Lásd: Megjegyzések ► 23.

3. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

Otometrics - MADSEN AccuLink
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Pácienskezelő szerkesztője mező
Páciensadatok
Páciensazonosító

A páciens azonosítószáma. Lásd Az adatmezők beállításának konfigurálása ► 52 a formátum
meghatározásának leírásáért.

Utónév

A páciens keresztneve.

Születési dátum

Vigye be közvetlenül vagy válassza ki a legördülő naptárból.

Születési hely

A páciens születési helye.

Nemzetiség

Válassza ki az országok legördülő listájából.

Nem

Válassza ki a kívánt időszakot a legördülő listából.

Tömeg

A csecsemő testtömege.

Magasság

A csecsemő testmagassága.

Engedélyezés
állapota

Válassza ki a kívánt időszakot a legördülő listából. Meghatározza, hogy a kórház megszerezte-e az
anya vagy gondviselő beleegyezését az alábbiak elvégzéséhez:
• Teljes körű vizsgálat

Újszülött intenzív
osztály (NICU)

•

Szűrés

•

Nem (nem egyeztek bele)

Válassza ki a kívánt időszakot a legördülő listából.
• Igen, ha a csecsemő az újszülött intenzív osztályon van,
•

Szűrési engedély

Válassza ki a kívánt időszakot a legördülő listából.
• Igen, ha engedélyt adtak
•

Nyomonkövetés
engedélyezés

Nem, ha a csecsemő nincs az újszülött intenzív osztályon.

Nem, ha nem adtak engedélyt

Válassza ki a kívánt időszakot a legördülő listából.
• Nincs nyomonkövetés,
•

Egyszerű nyomonkövetés ,

•

Teljes nyomonkövetés.

Anyára/gondviselőre vonatkozó információk
Kattintson a megfelelő lapra az anyához vagy a gondviselőhöz kapcsolódó adatok megtekintéséhez, beviteléhez vagy
szerkesztéséhez.
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Megszólítás

Az anya/gondviselő megszólítása

Társadalombiztosítási jel

Az anya/gondviselő társadalombiztosítási jele

Utónév

Az anya/gondviselő keresztneve

Családnév

Az anya/gondviselő vezetékneve
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Anyára/gondviselőre vonatkozó információk
Születési dátum

Az anya születési dátuma.
Vigye be közvetlenül vagy válassza ki a legördülő naptárból.

Nyelv

Válasszon a legördülő listán felsorolt nyelvek közül.
Ezzel meghatározza az anyának vagy gondviselőnek adott szabványos levél (ha elérhető)
nyelvét. A szabványos levélhez elérhető nyelveket csillag (*) jelöli.

Utca

Az anya/gondviselő utcacíme

Irányítószám

Az anya/gondviselő címében szereplő irányítószám

Település

Az anya/gondviselő címében szereplő település

Ország

Az anya/gondviselő címében szereplő ország. Válassza ki az országok legördülő listájából.

Megye

Az anya/gondviselő lakhelyének megyéje. Válasszon a legördülő listán felsorolt
megyékből.

Orvosi információ
Gyógyszer

Ha a páciens gyógyszert kap, itt adja meg ezt az információt.

Gyermekgyógyász

A páciens kezeléséért felelős gyermekgyógyász. Válasszon ki egy értéket a legördülő listán. Amint
bevitte az értéket a mezőbe, megjelenik a legördülő listán.
Ha töröl egy értéket a legördülő listáról, az érték csak a listáról lesz eltávolítva, a specifikus
páciensadatok közül nem.

Audiológus

A páciens kezeléséért felelős audiológus. Válasszon ki egy értéket a legördülő listán. Amint
bevitte az értéket a mezőbe, megjelenik a legördülő listán.
Ha töröl egy értéket a legördülő listáról, az érték csak a listáról lesz eltávolítva, a specifikus
páciensadatok közül nem.

5.3

Kockázati tényezők hozzárendelése pácienshez
1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn válassza ki a pácienst, akihez kockázati tényezőt kíván hozzáadni,
majd kattintson a Részletek lehetőségre.
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21

5 Páciens- és vizsgálatkezelés

2. A kiválasztott pácienshez kapcsolódó kockázati tényezők hozzárendeléséhez kattintson a Kockázatok lapra
a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn.
A képernyő bal oldalán megjelenik a kockázati tényezők listája. Jobb oldalon szerepelnek a listában kijelölt
kockázati tényező részletei.
A kockázati tényezők listája konfigurálható. Lásd: A Kockázati tényezők lista konfigurálása ► 48.

3. Kattintson a Kockázati tényezők lista megfelelő sorára.
4. A Páciens hozzárendelése ablak Kockázatos mezőjében válassza az Igen választ a legördülő listából.
A Kockázati tényezők listán megjelenő szimbólum megváltozik, és figyelmeztető szimbólumot mutat.
5. A megfelelő kockázati tényező vagy tényezők hozzárendelését követően kattintson a Mentés gombra a
módosítások elmentéséhez.

Kockázati tényező szimbólumok
Megjelenik a kockázati tényező szimbóluma:
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•

a Kockázati tényezők lista Hozzárendelés mezőjében

•

a Páciensinformációk képernyő Kockázat oszlopában

•

a Pácienskezelő szerkesztője képernyő Kockázatok lapján
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Kockázati tényező szimbólumok
Ismeretlen
Nem ismert, hogy ez a kockázati tényező jelen van-e a kiválasztott páciensnél.
Ha ez a szimbólum látható a Páciensek és vizsgálatok vagy a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn, az azt
jelenti, hogy a pácienshez nincs társítva Igen értékű kockázat, de legalább egy kockázat esetében az érték
Ismeretlen.

Nem
Ez a kockázati tényező nincs jelen a kiválasztott páciensnél
Ha ez a szimbólum látható a Páciensek és vizsgálatok vagy a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn, az azt
jelenti, hogy a pácienshez esetében minden kockázat értéke Nem.

Igen
Ez a kockázati tényező jelen van a kiválasztott páciensnél.
Ha ez a szimbólum látható a Páciensek és vizsgálatok vagy a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn, az azt
jelenti, hogy a páciensre vonatkozó kockázatok között van Igen értékű.

Ismeretlen kockázati tényezők beállítása Nincs opcióra
Az ismeretlen kockázati tényezők egyidejűleg Nincsre állíthatók.
1. Kattintson a Kockázatok - Ismeretlen beállítása: Nincs ikonra az eszköztáron.

2. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

3. Kattintson az Ugrás vissza gombra a Páciensek és vizsgálatok képernyőhöz való visszatéréshez, vagy
kattintson a Részletek fülre a Pácienskezelő szerkesztője képernyőre való visszatéréshez.

5.4

Megjegyzések
A megjegyzések kiválaszthatók egy előre meghatározott listáról, vagy létre lehet hozni specifikus megjegyzéseket, amelyek
kizárólag a páciensre vonatkoznak.
Az előre megadott megjegyzések listája konfigurálható. Lásd: A Megjegyzések lista konfigurálása ► 50.

Megjegyzés hozzárendelése egy pácienshez
1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn kattintson duplán annak a páciensnek a nevére, akihez megjegyzést kíván
társítani.
2. A kiválasztott páciensre vonatkozó megjegyzések hozzárendeléséhez kattintson a Megjegyzések fülre a Pácienskezelő
szerkesztője képernyőn. A képernyő megjeleníti a megjegyzések listáját.
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Előzetesen meghatározott megjegyzés hozzáadása
•

Válasszon ki egy megjegyzést az ablak alján található Megjegyzés mező legördülő listájából. Kattintson a Megjegyzés
hozzáadása gombra.
A megjegyzés megjelenik a legördülő lista és a gomb fölött látható ablak Megjegyzések listájában.

Új megjegyzés létrehozása
•

Vigye be a kívánt megjegyzést a Megjegyzés mezőbe.

•

Kattintson a Megjegyzés hozzáadása gombra.
A megjegyzés megjelenik a legördülő lista és a gomb fölött látható ablak Megjegyzések listájában.

Megjegyzés • A szoftver csak az adott páciens adatai közé menti el a megjegyzést, a megjegyzések általános
listájára viszont nem.

A hozzárendelt megjegyzés elmentése
1. Az előzetesen meghatározott megjegyzés hozzárendelése vagy új megjegyzés létrehozása után
kattintson a Mentés gombra.
2. Az Ugrás vissza elemre kattintva visszatérhet a Páciensek és vizsgálatok képernyőre, a Részletek
lapfülre kattintva pedig folytathatja az aktuális páciens adatainak szerkesztését.
Ha egy megjegyzés hozzá van társítva valamely pácienshez, megjelenik a megjegyzések ikonja:
•
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•

a Megjegyzések lapon a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn

Megjegyzések lista

5.5

Megjegyzés

A megjegyzés szövege.

Dátum

Az a dátum, amelyen a megjegyzést a pácienshez társították.

Vizsgáló

A megjegyzést a pácienshez társító személy felhasználóneve.

Páciens megkeresése
1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn rákereshet egy vagy több páciensre.
A kereső funkció az eszköztáron található.
2. A keresés szűkítéséhez adjon meg egy időszakot. Válassza ki a kívánt időszakot a
legördülő listából. A keresés eredménye az adott időszakon belül létrehozott összes
pácienst magában foglalja.
Másik megoldásként szűrheti a pácienslistát a vizsgálat állapota szerint (Nem vizsgált,
Folyamatban vagy Végrehajtva).
3. Specifikus keresési kritérium, például a páciens teljes vagy részleges azonosítója,
keresztneve vagy vezetékneve is megadható, ha a kritériumnak megfelelő egy vagy
több pácienst kívánja kiválasztani. A keresés elindításához nyomja meg az Enter
billentyűt.
4. Kattintson rá a kiválasztani kívánt pácienst tartalmazó sorra.
Ha új keresést kívánt indítani, kattintson a Törlés gombra a Keresés mező tartalmának
törléséhez. Ekkor beírhatja az új keresési feltételt.

5.6

A páciensek vizsgálati adatainak nyomtatása
1. Keressen ki egy pácienst.
Ha szükséges, tanulmányozza az Páciens megkeresése ► 25-t.
2. Kattintson rá arra a sorra, amely a nyomtatni kívánt vizsgálati adatokhoz tartozó páciens nevét mutatja.
3. Kattintson az eszköztár Nyomtatás elemére. Megjelenik egy legördülő lista.
A lista címére kattintva kiválaszthatja a listán mutatott jelentések típusát. Ha vissza kíván térni az összes
típus megtekintéséhez, kattintson a lista címére és válassza az Összes csoport opciót.
4. Válassza ki a kívánt jelentéstípust a legördülő listáról.
Megjelenik a nyomtatandó jelentés előnézete.
5. Az Előnézet képernyőn kiválaszthatja a kívánt funkciókat a nyomtatandó jelentés beállításához.

Az intézmény logójának hozzáadása a nyomtatandó dokumentumhoz
A logót a kívánt grafikus fájl (.bmp) segítségével adhatja hozzá a jelentési elrendezéshez. Lásd: Jelentés konfigurálása ►
48.
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5.7

Páciensek vizsgálati adatainak mentése fájlként
1. Keressen ki egy pácienst.
Ha szükséges, tanulmányozza az Páciens megkeresése ► 25-t.
2. Kattintson rá arra a sorra, amely a fájlként menteni kívánt vizsgálati adatokhoz tartozó páciens nevét
tartalmazza.
3. Kattintson a Nyomtat gombra. Megjelenik egy legördülő lista.

4. Válassza ki a kívánt jelentéstípust a legördülő listáról. Megjelenik a nyomtatandó jelentés előnézete.
5. Az Előnézet képernyőn válassza a Fájl > Dokumentum exportálása... opciót
6. Válassza ki a fájltípust, majd mentse el a fájlt.

5.8

Adatátvitel az AccuLink és a páciens-nyomonkövető rendszer között
Megjegyzés • Az adatátvitel csak akkor lehetséges, ha az AccuLink telepítése közben ki lett választva egy
adatcsere rendszer.

Ha az AccuLink adatcserére van konfigurálva, a felhasználó adatokat exportálhat például egy páciens-nyomonkövető
rendszerbe. Bizonyos típusú adatcserék adatimportálást is lehetővé tesznek.

Megjegyzés • Az eSP vagy a pathTrack eléréséhez a számítógépnek hálózathoz kell kapcsolódnia.

Adatcsere beállítása
Mielőtt adatcserét végezhetne az AccuLink és egy másik alkalmazás között, először konfigurálnia kell az AccuLinket. Lásd: Az
adatcsere beállításának konfigurálása ► 53.

5.8.1

Adatok exportálása az AccuLinkből
Páciensadatok és vizsgálati eredmények kerülnek exportálásra. Az eSP és a pathTrack esetében a rendszer a páciensnyomonkövető rendszer web kiszolgálójára exportálja az adatokat. HiTrack, Oz7 és XML esetében a rendszer fájlba
exportálja az adatokat.
1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn kattintson az Exportálás elemre, majd az adatcserélő rendszer
nevére.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5.8.2

Adatok importálása az AccuLinkbe
Az AccuLinkbe HiTrackből, eSP-ből vagy XML fájlból lehet adatokat importálni
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Páciens-nyomonkövető
rendszer

Importálás
típusa

Az importált adatok típusa

HiTrack

Fájl

Kiválasztási lista adatai, beleértve a páciens demográfiai adatait is.

eSP

Web kiszolgáló

Rendszerkonfigurációs adatok:
Helyszínek, létesítmények, helyek
Felhasználók
Kockázati tényezők

XML

Fájl

Páciensadatok
Kockázatok, előzetesen meghatározott megjegyzések
Helyszínek, létesítmények
Az importfájlban lévő páciensekhez hozzárendelt felhasználók

1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn kattintson az Importálás elemre, majd az adatcserélő rendszer
nevére.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5.9

Adatátvitel az AccuLink és az AccuScreen között
Az AccuLinkben sokféle adattal dolgozhat, majd az adatokat egy vagy több AccuScreen készülékre küldheti. Az alábbiakra
van lehetőség:
• Egy készülékre letöltendő páciensek létrehozása.
•

AccuScreen felhasználók és jelszavuk létrehozása és/vagy konfigurálása.

•

Helyszínek, létesítmények és helyek létrehozása és/vagy konfigurálása AccuScreen készülékek használatához.

Megjegyzés • Ha adatokat küld vagy fogad egy AccuScreen készülékről, szükség szerint frissítésre kerülnek a
készülék konfigurációs adatai és az AccuScreen firmware.

Vigyázat • Az AccuLink és az AccuScreen közti adattovábbítás esetén ne vegye ki az eszközt a dokkolóból az
adattovábbítási művelet befejezése előtt. Ha adattovábbítás közben kiveszi az eszközt, az adatok sérülhetnek.

Adatátvitel előkészítése
1. Helyezze az AccuScreent a dokkolóba, és győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva.
2. Győződjön meg arról, hogy az AccuScreen dokkoló csatlakozzon a telepített AccuLink szoftvert tartalmazó
számítógéphez (a dokkoló elülső oldalán található USB jelzőfény világít).
3. Az AccuLink indítása.

5.9.1

Adatok küldése az AccuScreenbe
1. Válassza ki az AccuScreenbe küldendő páciensadatokat. Ehhez nyomja meg a Ctrl billentyűt, és kattintson
a küldeni kívánt páciensek soraira.
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2. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn kattintson a Küldés gombra.
Megjelenik az Adatok küldése asszisztens.
3. Válassza ki, hogy melyik készülékre kívánja küldeni az adatokat.
4. Kattintson a Next (Tovább) gombra.

5.9.2

Adatok fogadása az AccuScreenből
1. A Páciensek és vizsgálatok képernyőn kattintson a Fogadás gombra.
Megjelenik az Adatok fogadása asszisztens.
2. Válassza ki, hogy melyik készülék adatait kívánja fogadni.
3. Kattintson a Next (Tovább) gombra.
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Az AccuLink és az AccuScreen konfigurálása
Az AccuLink szoftverben sokféle funkció konfigurálható mind az AccuLink és az AccuScreen számára:
• Felhasználókezelés ► 29
•

Helyszín, létesítmény és hely kezelése ► 34

•

Eszközkezelés ► 39

•

Az ABR konfigurálása ► 43

•

A DPOAE konfigurálása ► 45

•

Rendszer konfigurációja ► 47

•

Beállításaim ► 56
Megjegyzés • Ha az AccuLink szoftverben konfigurációs beállításokat módosít, illetve nem páciensadatokat vagy
vizsgálati adatokat ír be, akkor a Frissítés funkcióval kell elküldenie a konfigurációs változtatásokat, illetve az
adatokat az AccuScreen számára. Lásd: Adatok frissítése az AccuScreenben ► 13.

6.1

Felhasználókezelés
Lehetősége van létrehozni felhasználót az AccuLink szoftverben, majd hozzárendelni a felhasználót AccuScreen eszközhöz.
A Felhasználók és profilok fülre kattintva megjelenik a Felhasználókezelés képernyő a regisztrált felhasználókat és a
felhasználói profil adatokat mutató listával.

Megjegyzés • Ha az AccuLink szoftverben konfigurációs beállításokat módosít, illetve nem páciensadatokat vagy
vizsgálati adatokat ír be, akkor a Frissítés funkcióval kell elküldenie a konfigurációs változtatásokat, illetve az
adatokat az AccuScreen számára. Lásd: Adatok frissítése az AccuScreenben ► 13.

A. A Felhasználókezelés

eszköztár ► 30
B. Felhasználók listája
C. Felhasználói információk ► 30
D. Privát felhasználói beállítások
E.
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Ezen a képernyőn lehet hozzáadni, szerkeszteni és törölni a felhasználók adatait.
A felhasználók listája a bal oldalon látható, a kijelölt felhasználó adatait pedig a jobb oldalon lehet szerkeszteni.
Ugyanitt választható ki a profilok konfigurálására szolgáló képernyő.

A Felhasználókezelés eszköztár
Felhasználók

6.1.1

•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

•

Zárat felold
Lásd: AccuLink-felhasználó zárolásának feloldása ► 32.

•

Profilok
Lásd: Profilkezelés ► 32.

Felhasználó hozzáadása
1. Új felhasználó hozzáadásához a Felhasználókezelés képernyőn kattintson a Hozzáadás gombra. (Lásd:
Adatok hozzáadása ► 12)
Töltse ki a mezőket az alábbiakban leírtak szerint.

Felhasználókezelés mezők
Felhasználói információk
A Felhasználói információk ablak mutatja a felhasználó legfontosabb adatait:
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Bejelentkezési
név

A felhasználó ezen a néven került regisztrálásra a rendszerbe

Utónév

A felhasználó utóneve

Családnév

A felhasználó családneve.

Profil

A felhasználó rendszerprofilja, amely meghatározza, hogy a felhasználó milyen hozzáférési jogokkal
rendelkezik az AccuScreen és az AccuLink rendszerhez. A profilt előre létre kell hozni. Lásd:
Profilkezelés ► 32.
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Privát felhasználói beállítások
A Privát felhasználói beállítások ablak mutatja a rendszergazda által a felhasználó számára meghatározott privát
rendszeradatokat:

Jelszó

A rendszergazda/felhasználó által beállított jelszó az AccuScreen és az AccuLink eléréséhez.
A felhasználó megváltoztathatja a jelszót a rendszergazda által beállított jelszóval való
bejelentkezés után.
Ha a felhasználó elfelejti a jelszót, kizárólag a rendszergazda határozhat meg új jelszót a Jelszó és a
Megerősítés mezőkben.

Vigyázat • Javasoljuk, hogy a rendszergazda nagybetűvel vagy számmal kezdődő jelszót
határozzon meg, mert amikor a felhasználó beviszi a jelszót az AccuScreenbe, az
AccuScreen jelszó mező automatikusan nagybetűs karaktert illeszt be..

Lásd: Felhasználói jelszók ► 32.

Megerősítés

A felhasználó beállításakor a rendszergazdának újra meg kell adnia jelszót.

Nyelv

Ez a mező határozza meg az egyedi felhasználó nyelvi beállításait az AccuLink rendszerben. A
megjelenített nyelvek listájából való kiválasztáshoz kattintson rá a legördülő listára.
A felhasználó megváltoztathatja a nyelvi beállítást a Beállításaim lapon.

Rendszerinformációk
A Rendszerinformáció ablak mutatja a felhasználó státuszát a rendszerben:

Státusz

Meghatározza, hogy a felhasználó profilja aktív- vagy inaktív-e a rendszerben.

Zárolt

A felhasználó bejelentkezési státusza, tehát azt jelzi, hogy a felhasználó a jelszó háromszori helytelen
megadása miatt ki lett-e zárva az AccuLink rendszerből.

Megjegyzés • Ha a Rendszergazda felhasználói fiókja zárolva van, kizárólag a visszaállítás
konzol segítségével oldható fel. A fiók feloldásával kapcsolatban forduljon a szállítóhoz.

A felhasználói fiók zárolva marad a Felhasználói és profil konfiguráció képernyő AccuLink zárolási
idő mezőjében megadott időtartamon keresztül. Ezt követően a fiók zárolása automatikusan
megszűnik.
Lásd a AccuScreen-felhasználó zárolásának feloldása ► 32 részt is.

2. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A felhasználó most már megjelenik a
Felhasználók listán.
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6.1.2

Felhasználói jelszók
Vigyázat • Javasoljuk, hogy a rendszergazda nagybetűvel vagy számmal kezdődő jelszót határozzon meg, mert
amikor a felhasználó beviszi a jelszót az AccuScreenbe, az AccuScreen jelszó mező automatikusan nagybetűs
karaktert illeszt be.
Ez arra az esetre is érvényes, ha a felhasználó később egy személyre szabott jelszót ad meg.

1. Rendszergazdaként válassza ki a Felhasználókezelés képernyőt, és adja meg az AccuScreenhez és az AccuLinkhez
használt jelszót a Jelszó mezőben.
2. Adja meg még egyszer a felhasználói jelszót az Megerősítés mezőben.
3. Értesítse a felhasználót az új jelszóról.
4. Ezt követően a felhasználó kattintson a Beállításaim fülre, és adja meg a saját jelszavát.

6.1.3

AccuScreen-felhasználó zárolásának feloldása
Ha egy felhasználót kizár a rendszer, mert három alkalommal helytelen jelszóval kísérelt meg belépni az AccuScreen
rendszerébe, az eszközön a felhasználói fiók feloldására akkor kerül sor, ha az eszköz legközelebb csatlakozik az AccuLink
rendszerhez akár konfigurációfrissítés, akár adatküldés vagy -fogadás céljából.
Ezt az eljárást csak olyan felhasználó végezheti, aki megfelelő jogosultsággal rendelkezik az eszközfrissítéshez, továbbá a
Felhasználó visszaállítása művelethez. (Ennek beállítása: Komponensek és engedélyek ► 34).
A felhasználó feloldásához:
1. Helyezze az AccuScreen készüléket a dokkolóba, és győződjön meg arról, hogy a dokkoló csatlakozik a számítógéphez.
2. Kapcsolja be az AccuScreen készüléket.
3. Indítsa el az AccuLink szoftvert.
4. Kattintson a Frissít ikonra, és kövesse az Adatok frissítése az AccuScreenben ► 13 utasításait.
Ezzel törli az AccuScreen készülék zárolt állapotát.

6.1.4

AccuLink-felhasználó zárolásának feloldása
Ha egy felhasználót kizár a rendszer, mert három alkalommal helytelen jelszóval kísérelt meg belépni az AccuLink
rendszerébe, a felhasználói fiók zárolása a Felhasználókezelési konfiguráció képernyő Zárolási idő mezőjében megadott
ideig tart.
Másik megoldásként rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználó is feloldhatja a felhasználói fiók zárolását.
A felhasználó feloldásához:
1. Nyissa meg a Felhasználók és profilok lapot, majd jelölje ki a feloldani kívánt felhasználót.
2. Kattintson az eszköztár Zárolást felold elemére.
Ezt követően a felhasználó bejelentkezhet.

6.1.5

Profilkezelés
1. A Felhasználókezelés képernyőn kattintson a Profilok gombra a Profilkezelés képernyő megnyitásához.
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Az AccuLink első elindításakor alapértelmezésben két szabványos profilt fog találni. Megváltoztathatja a profilok engedélyét,
vagy kívánság szerint új profilokat adhat hozzá.
Ezen a képernyőn módosítható az AccuLink és AccuScreen felhasználói profilok hozzáférési jogosultsága, és itt lehet
hozzáadni, szerkeszteni és törölni a profilokat.

Vigyázat • Ha Ön a rendszergazda, gondosan ügyeljen arra, hogy ne törölje a rendszergazda szerepéhez
nélkülözhetetlen rendszergazdai jogosultságokat, mert ellenkező esetben kizárhatja önmagát a rendszergazdai
funkciókból.
Ha letiltotta rendszergazdai jogosultságait, a jogosultságok visszaszerzésével kapcsolatban forduljon a rendszer
szállítójához.

A. A Profilkezelés eszköztár ►

33
B. Profilok lista ► 33
C. Profil információ ► 34
D. Komponensek és engedélyek

► 34

A Profilkezelés eszköztár
Profilok
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

Profilok lista
A Profilok lista a regisztrált felhasználói profilok alábbi adatait mutatja:
• A felhasználói profil neve
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•

A profil általános leírása

A mezők tartalmának szerkesztéséhez válassza ki a kívánt profilt, és végezze el a mezők szerkesztését.

6.1.5.1

Felhasználói profil hozzáadása
1. A Felhasználókezelés képernyőn kattintson a Konfiguráció - Profilok tételre. Megnyílik a
Profilkezelés képernyő.
2. Új felhasználó hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.
A mezők leírását lásd: Profilkezelés mezők ► 34.
3. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A felhasználó most már megjelenik a Profilok
listában.

Profilkezelés mezők
Profil információ
A Profil információ a kiválasztott profil alábbi adatait mutatja:

Név

A felhasználói profil neve

Leírás

A profil általános leírása

Komponensek és engedélyek
A Komponensek és engedélyek ablak mutatja az egyes felhasználói profilokhoz hozzárendelhető hatáskörök listáját.
Profil hozzáadásakor kinyílik az alábbi főbb kategóriákra osztott lista:

Név

Engedélyez

6.1.6

•

AccuScreen Kezelés

•

Eszközkezelés

•

Páciensek és vizsgálatok

•

Helyszínek és létesítmények

•

Rendszer konfigurációja

•

Felhasználók és profilok

A kiválasztott felhasználói profilhoz tartozó hozzáférési jogok engedélyezéséhez
vagy letiltásához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket.

Felhasználói profil törlése
A Rendszergazda profil kivételével az összes többi felhasználói profil törölhető.

6.2

Helyszín, létesítmény és hely kezelése
A Helyszínek és létesítmények fülre kattintva megjelenik a Helyszíne kezelése képernyő, amelyen a regisztrált helyeket
és adataikat mutató lista látható.
Az AccuLink az alábbi struktúrát támogatja:
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6.2.1

•

Helyszínek

•

Létesítmények

•

Helyek

Helyszín kezelése
A. A Helyszín kezelése eszköztár
B.
C.

► 35
Helyszínek mező ► 36
A helyszínre vonatkozó
információk ► 36

Ezen a képernyőn helyszíneket adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet.
Ugyanezen a képernyőn választhatja ki a létesítmények és helyek hozzáadásához és konfigurálásához használt képernyőket,

A Helyszín kezelése eszköztár
Helyszínek
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

•

Létesítmények konfigurálása
Egy adott helyszínhez kapcsolt létesítmények hozzáadása, szerkesztése vagy törlése. Lásd:
Létesítménykezelés ► 36.

•

Helyek konfigurálása
Kattintson a helyszínhez kapcsolt helyek hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez. Lásd: Hely
kezelése ► 38.
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Helyszínek mező
A Helyszínek lista mutatja a regisztrált helyszíneket és alábbi adataikat:
• Név
•

Leírás

•

Kód

A mezők tartalmának szerkesztéséhez válassza ki a kívánt mezőt és kattintson a Szerkesztés gombra.

A helyszínre vonatkozó információk
A Helyszínre vonatkozó információ ablak a helyszín alábbi főbb adatait mutatja:
• Név

6.2.2

•

Leírás

•

Kód

Helyszín hozzáadása
1. Új helyszín hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra a Helyszín kezelése képernyőn.
A mezők leírását lásd: Helyszín kezelése mezők ► 36.
2. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A helyszín most már megjelenik a Helyszínek
listán.

Helyszín kezelése mezők
Helyszínek mező
Ezek a mezők nem szerkeszthetők. Kattintson a helyszínre a szerkesztéshez vagy törléshez.

Név

A helyszín neve

Leírás

A helyszín általános leírása

Kód

A helyszín kódja

A helyszínre vonatkozó információk

6.2.3

Név

A helyszín neve

Leírás

A helyszín általános leírása

Kód

A helyszín kódja

Létesítménykezelés
A Helyszínek és létesítmények képernyőn a Létesítmények kiválasztásával megtekintheti a regisztrált létesítményeket és
adataikat mutató listát.
1. A Helyszín kezelése képernyőn kattintson a Létesítmények konfigurálása gombra a
Létesítménykezelés képernyő megnyitásához.
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A. A Létesítménykezelés eszköztár
B.
C.

► 37
Létesítmények lista ► 37
A létesítményre vonatkozó
információk ► 37

A Létesítménykezelés eszköztár
Létesítmény
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

Létesítmények lista
A Létesítmények lista a regisztrált létesítmények alábbi adatait mutatja:
• Név
•

Leírás

•

Kód

A mezők tartalmának szerkesztéséhez válassza ki a kívánt mezőt és kattintson a Szerkesztés gombra.

A létesítményre vonatkozó információk
A Létesítményre vonatkozó információk ablak a kiválasztott profil alábbi adatait mutatja:
• Név
•

Leírás

•

Kód, pl. annak a helyszínnek az azonosításához, amelyhez a létesítmény hozzá van rendelve

•

Helyszín

•

Helytípusok
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6.2.3.1

Létesítmény hozzáadása
Ha az Ön által használt konfigurációnak része a Helytípusok paraméter, előbb létre kell hozni ezeket, és csak utána
választhatók ki a létesítményéhez. Lásd: Hely hozzáadása ► 39.
1. A Helyszín kezelése képernyőn kattintson a Konfiguráció - Létesítmények tételre. Megnyílik a
Létesítménykezelés képernyő.
2. Új létesítmény hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.
A mezők leírását lásd: Létesítménykezelés mezők ► 38.
3. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A létesítmény most már megjelenik a
Létesítmények listán.

Létesítménykezelés mezők
Helyszínek lista
Név

A létesítmény neve

Leírás

A létesítmény általános leírása

Kód

A létesítmény kódja

A létesítményre vonatkozó információk

6.2.4

Név

A létesítmény neve

Leírás

A létesítmény általános leírása

Kód

A létesítmény kódja, például a létesítményhez hozzárendelt helyszín azonosításához

Helyszín

Ehhez a helyszínhez van hozzárendelve a létesítmény

Helytípusok

A típusok legördülő listái. Ezeket a típusokat előre meg kell határozni, például a Hely kezelése
képernyőn.

Hely kezelése
A Helyszínek és létesítmények képernyőn válassza a Helyek opciót a regisztrált helyek és adataik listájának
megtekintéséhez.
1. A Helyszín kezelése képernyőn kattintson a Helyek konfigurálása gombra a Hely kezelése
képernyő megnyitásához.

38

Otometrics - MADSEN AccuLink

6 Az AccuLink és az AccuScreen konfigurálása

A. A Hely kezelése
B.
C.

eszköztár
Helyszínek lista
Hely adatai

A képernyő bal oldalán megjelenik a helyszínek listája, a kijelölt helyszín részleteit pedig a jobb oldalon lehet szerkeszteni.

6.2.4.1

Hely hozzáadása
1. A Helyszín kezelése képernyőn kattintson a Konfiguráció - Helyek tételre. Megnyílik a Hely
kezelése képernyő.
2. Új hely hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra. (Lásd Adatok hozzáadása ► 12.)
Töltse ki a mezőket az alábbiakban leírtak szerint.

Hely adatai
Név

A hely neve

Leírás

A hely általános leírása

Kód

A hely kódja, pl. a helyhez hozzárendelt létesítmény azonosításához

3. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A hely most már megjelenik a Helyek listán.

6.3

Eszközkezelés
Az Eszközkezelés fülre kattintva megnyílik a regisztrált készülékeket, sorozatszámukat, az AccuLinkhez való legutóbbi
csatlakoztatásuk időpontját és egyedi adataikat tartalmazó listát mutató Eszközkezelés képernyő.
Ezen a képernyőn lehet hozzáadni, szerkeszteni és törölni a készülékeket.
Ugyanitt lehet kiválasztani a vizsgálati funkciók konfigurálására szolgáló képernyőket, valamint innen lehet elindítani a
készülékek új firmware-ének letöltését végző varázslót.
Ha befejezte a kívánt készülék vagy készülékek konfigurálását vagy konfiguráció módosítását, frissítenie kell a megfelelő
készülékeket. Lásd: Adatok frissítése az AccuScreenben ► 13.
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6.3.1

Eszközkezelés
A. Az Eszközkezelés eszköztár
B.
C.
D.
E.

► 40
Készülékek lista ► 41
Egyéni beállítások ► 41
Közös konfiguráció ► 41
Rendszerinformációk ► 41

Az Eszközkezelés eszköztár
Készülék
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

Konfiguráció

40

•

ABR
Az ABR konfigurálása ► 43

•

DPOAE
A DPOAE konfigurálása ► 45

•

Firmware
Firmware konfigurálása ► 47
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Készülékek lista
A Készülékek lista az alábbi paramétereket mutatja egy adott készüléknél:
• Név
•

Sorozatszám

•

Utolsó kapcsolódás, az AccuLinkhez való utolsó kacsolódás dátuma

Egyéni beállítások
Az Egyéni beállítások ablak a készülék alábbi fő paramétereit mutatja:
• Név
•

Sorozatszám

•

Kód

•

Helyszín

•

Nyelv beállítása

Közös konfiguráció
A Közös konfiguráció ablak mutatja a készülék beállításait az alábbi paraméterekhez:
• Kijelző időtúllépés
•

Áramellátás szünetel

•

Kalibrálás/Szünet

•

A vizsgálati eredmények kifejezései

•

Adat törlése

•

ABR aut. indítása

•

TEOAE szondailleszkedési asszisztens

Rendszerinformációk
A Rendszerinformáció ablakban a készülék alábbi adatai láthatók:
• Utolsó kapcsolódás AccuLinkhez

6.3.2

•

Firmware utolsó frissítése

•

Hardver verziója

•

Firmware verziója

Eszköz hozzáadása
1. Új eszköz hozzáadásához az Eszközkezelés képernyőn kattintson rá a Hozzáadás gombra.

2. Adja meg, hogy mely konfigurációs beállítások legyenek érvényesek az új eszközre. A Konfiguráció lap
alapértelmezésben engedélyezve van. A mezők leírását lásd: A Konfiguráció lap ► 42.
3. Kattintson rá Felhasználó megbízása lapra, és jelölje ki a felhasználókat, akik használhatják az új
készüléket. A mezők leírását lásd: Felhasználó megbízása fül ► 43.
4. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. Az eszköz most már megjelenik az Eszközök
listán.
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6.3.2.1

A Konfiguráció lap
Eszközkezelés mezők
Egyéni beállítás
Név

Az eszköz neve

Sorozat

A készülék sorozatszáma

Kód

A készülék kódja

Helyszín

Ehhez a helyhez csatlakozik a készülék

Nyelv

A készülék nyelvi beállítása

Közös konfiguráció
Kijelző időtúllépés

Az energiatakarékos beállítás meghatározza, hogy használaton kívül mennyi idő után kapcsoljon ki
automatikusan a kijelző.

Áramellátás
szünetel

Az energiatakarékos beállítás meghatározza, hogy használaton kívül mennyi idő után kapcsoljon ki
automatikusan a készülék.

Kalibrálás/Szünet

Ez a beállítás meghatározza az impedancia ellenőrzés vagy az ABR vizsgálat felhasználó által
választott szüneteltetésének maximális időtartamát. Ha a készülék nem ér el elfogadható
impedanciaszintet eddig az időpontig, vagy a felhasználó a megadott időnél hosszabban
szünetelteti az ABR vizsgálatot, a vizsgálat leáll és Hiányos eredményt mutat.

A vizsgálati
eredmények
kifejezései

Megszabja a vizsgálati eredmények bemutatásakor használt kifejezéseket. A választható
lehetőségek: Megfelelt/További vizsgálatra irányítva vagy TV/NTV (Tiszta válasz/Nincs tiszta
válasz).

Adat törlése

Meghatározza, hogy a készüléken lévő adatokat manuálisan kell-e törölni vagy törlődnek a sikeres
letöltés után.

ABR aut. indítása

Meghatározza, hogy automatikusan elinduljon-e az ABR vizsgálat az impedancia vizsgálat befejezése
után, amennyiben megfelelő az impedanciaszint. Ha a Nincs aut. indítás opció van kiválasztva, az
impendancia ellenőrzés után a felhasználónak meg kell nyomni a Start gombot a vizsgálat
elindításához. Ha az Aut. indítás zöldre vagy az Aut. indítás zöldre vagy sárgára opció van
kiválasztva, a vizsgálat automatikusan elindul a megfelelő impedanciaszint mérése után.

TEOAE
szondailleszkedési
asszisztens

Ha be van jelölve a jelölőnégyzet, TEOAE vizsgálatok közben megjelenik a szondailleszkedés
jelzőfénye.

Rendszerinformációk

42

Utolsó kapcsolódás

Megmutatja az AccuLinkhez való utolsó kapcsolódás dátumát.

Utolsó frissítés

Megmutatja, hogy mikor történt a kiválasztott készülék legutolsó frissítése.
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Rendszerinformációk

6.3.2.2

Hardver verziója

Megmutatja a kiválasztott készülék aktuális hardver verzióját.

Firmware verziója

Megmutatja a kiválasztott készülék aktuális firmware verzióját.

Felhasználó megbízása fül
Felhasználó megbízása

6.3.3

Bejelentkezési
név

Az AccuLinkben létrehozott felhasználók listáját mutatja.

Másolás
készülékre

Jelölje be a felhasználó melletti jelölőnégyzetet, ha engedélyezni kívánja, hogy a felhasználó használja
a kiválasztott AccuScreent.

Az ABR konfigurálása
Az Eszközkezelés képernyőn található ABR konfiguráció gomb megnyomásával hozható létre és választható ki egy ABR
protokoll az AccuScreen készülékre telepített alapértelmezett protokoll helyett.
Ezen a képernyőn adhatók hozzá, szerkeszthetők és törölhetők az ABR protokollok.
1. Az Eszközkezelés képernyőn kattintson az ABR konfigurálása ikonra az ABR konfiguráció képernyő
megnyitásához.
A. Az ABR konfiguráció eszköztár

► 44
B. ABR protokollok lista ► 44
C. Közös információ ► 44
D. ABR konfigurációja ► 44
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Az ABR konfiguráció eszköztár
Előbeállítás
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

ABR protokollok lista
Az ABR protokollok lista az elérhető protokollok alábbi paramétereket mutatja:
• Név
•

Leírás

Közös információ
A Közös információ ablak a protokoll alábbi fő adatait mutatja:
• Név
•

Leírás

•

Kategória: megmutatja, hogy a vizsgálati protokoll bővített vagy alap szűrést tesz-e lehetővé.

ABR konfigurációja
Az ABR konfiguráció ablak a protokoll alábbi beállítását mutatja:
• Az ABR dB szintje.

6.3.4

ABR protokoll beállítás hozzáadása
1. Az ABR konfigurációja képernyőn kattintson a Hozzáadás gombra az új ABR protokoll beállítás
hozzáadásához.
A mezők leírását lásd: ABR konfigurációja mezők ► 44.
2. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. Az ABR protokoll most már megjelenik az ABR
protokollok listában.

ABR konfigurációja mezők
ABR protokollok lista

44
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Közös információ
Név

A protokoll beállítás neve

Leírás

A protokoll általános leírása

Kategória

Válassza ki a megfelelő opciót a legördülő listából annak meghatározásához, hogy a vizsgálati protokoll
engedélyezze-e a bővített vagy az alap szűrést. Ez a mező arra szolgál, hogy specifikus vizsgálati
kategória használatára szóló engedélyt adjon a felhasználói profiloknak.. Lásd: Komponensek és
engedélyek ► 34.

ABR konfigurációja
ABR szint

6.3.5

Legördülő lista, amelyben kiválasztható a vizsgálathoz használt dB szint.

A DPOAE konfigurálása
Az Eszközkezelés képernyőn kiválasztható DPOAE konfiguráció gomb megnyomásával hozható létre és választható ki egy
DPOAE protokoll az AccuScreen készülékre telepített alapértelmezett protokoll helyett.
Ezen a képernyőn adhatók hozzá, szerkeszthetők és törölhetők a DPOAE protokollok.
1. Az Eszközkezelés képernyőn kattintson a DPOAE konfigurálása tételre a DPOAE konfiguráció
képernyő megnyitásához.
A. A DPOAE konfiguráció

eszköztár ► 46
B. DPOAE protokollok lista ► 46
C. Közös információ ► 46
D. DPOAE konfiguráció ► 46
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A DPOAE konfiguráció eszköztár
Előbeállítás
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

DPOAE protokollok lista
A DPOAE protokollok lista az alábbi elérhető protokollokat mutatja:
• Név
•

Leírás

Közös információ
A Közös információ ablak a protokoll alábbi fő adatait mutatja:
• Név
•

Leírás

•

Kategória: megmutatja, hogy a vizsgálati protokoll bővített vagy alap szűrést tesz-e lehetővé.

DPOAE konfiguráció
A DPOAE konfiguráció ablak megjeleníti, hogy az adott protokollban milyen beállítások tartoznak a vizsgálat
végrehajtásához használt frekvenciákhoz.

6.3.6

DPOAE protokoll beállításának hozzáadása
1. A DPOAE konfiguráció képernyőn kattintson a Hozzáadás gombra egy új DPOAE protokoll beállítás
hozzáadásához.
A mezők leírását lásd: DPOAE konfiguráció mezők ► 46.
2. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A DPOAE vizsgálat most már megjelenik a
DPOAE protokollok listában.

DPOAE konfiguráció mezők
DPOAE protokollok lista
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Közös információ
Név

A protokoll beállítás neve

Leírás

A protokoll általános leírása

Kategória

Válassza ki a megfelelő opciót a legördülő listából annak meghatározásához, hogy a vizsgálati
protokoll engedélyezze-e a bővített vagy az alap szűrést. Ez a mező arra szolgál, hogy specifikus
vizsgálati kategória használatára szóló engedélyt adjon a felhasználói profiloknak.. Lásd:
Komponensek és engedélyek ► 34.

DPOAE konfiguráció

6.3.7

DPOAE előbeállítás

Legördülő lista, amelyben kiválasztható a vizsgálathoz használt dB szint.

Előbeállítás leírása

Megmutatja a kiválasztott DPOAE protokoll nevét.

Firmware konfigurálása
Ha konfigurálni kívánja az AccuScreen firmware-jét, elsőként le kell töltenie a legfrissebb firmware verziót.
1. A firmware varázsló elindításához kattintson a Firmware ikonra az Eszközkezelés képernyőn.

2. Keresse meg a firmware legfrissebb verzióját tartalmazó mappát.
3. Kattintson az Következő gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A firmware legfrissebb verziójának letöltése után frissíteni kell az AccuScreen eszköz(öke)t. Lásd: Adatok frissítése az
AccuScreenben ► 13.

6.4

Rendszer konfigurációja
Amikor beállította vagy módosította az egy vagy több készülékre küldendő rendszerkonfigurációt, frissítenie kell a megfelelő
készülékeket. Lásd: Adatok frissítése az AccuScreenben ► 13.

A Rendszer konfigurációja eszköztár
Konfiguráció
•

Kockázati tényezők
Kattintson az AccuScreenba letöltendő előzetesen definiált kockázati tényezők létrehozásához,
szerkesztéséhez vagy törléséhez. Lásd: A Kockázati tényezők lista konfigurálása ► 48.

•

Comments (Megjegyzések)
Kattintson az AccuScreenba letöltendő előzetesen definiált kockázati tényezők létrehozásához,
szerkesztéséhez vagy törléséhez. Lásd: A Megjegyzések lista konfigurálása ► 50.
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Konfiguráció
•

Mező beállítása
Kattintson az AccuLinkban használt és az AccuScreenba letöltendő páciensadatok kötelezően kitöltendő
mezőinek meghatározásához. Lásd: Az adatmezők beállításának konfigurálása ► 52.

•

Helyszín és létesítmény konfigurálása
Kattintson az AccuLink engedélyezéséhez vagy letiltásához, melynek eredményeképpen az AccuScreen a
Helyszínek és létesítmények kezelési funkcióval vagy anélkül fog működni. Lásd: Helyszín, létesítmény
és hely kezelése ► 34.

•

Adatcsere
Kattintson az adatcseréhez kapcsolódó információk beviteléhez és konfigurálásához. Lásd: Az adatcsere
beállításának konfigurálása ► 53.

6.4.1

Nyelv konfigurálása
A Rendszer konfigurációja képernyő jelen részén meghatározható az AccuLink alapnyelve, tehát az a nyelv, amely elsőként
jelenik meg például a Kockázati tényezők kezelése képernyőn.

6.4.2

Adatmegerősítés
A fő Rendszer konfigurációja képernyő ezen területén megadhatja, hogy a rendszer küldjön-e üzenetet adatmentési,
illetve adattörlési művelet sikeres végrehajtását követően. Megadhatja továbbá, hogy kér-e figyelmeztetést adatok
megváltoztatásakor.
Válassza a legördülő listán az Igen vagy Nem opciót a következő mezőkhöz:
• A mentés megerősítése

6.4.3

•

A törlés megerősítése

•

Adatmódosításra vonatkozó figyelmeztetés

Jelentés konfigurálása
Kórházi logó
A fő Rendszer konfigurációja képernyő ezen részén a kívánt grafikus fájl (.bmp) segítségével hozzáadhatja az intézménye
logóját a jelentési elrendezéshez.
Ennek menete:
1. Hozzon létre egy legfeljebb 647 x 416 pixeles .bmp fájlt.
2. Kattintson a Tallózás... gombra a fájl megkereséséhez.
3. Kattintson a Megnyitás gombra a fájl importálásához.
A logó most már meg fog jelenni a jelentéseken.

Alapértelmezett logó használata
Ha a rendszerhez mellékelt Otometrics logót kívánja használni, kattintson az Alapértelmezett logó helyreállítása gombra.

6.4.4

A Kockázati tényezők lista konfigurálása
A Kockázati tényezők kezelése képernyőn létrehozhatja, szerkesztheti, illetve törölheti a Páciensadatok > Kockázati
tényező listákon megjelenítendő és kiválasztható kockázati tényezőket. Ugyanitt engedélyezhetők és tilthatók le az
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AccuScreen készülékekre letöltendő kockázati tényezők.
A szabványos kockázati tényezőket szinkronizálni lehet például az eSP vagy a HiTrack rendszerrel. Vegye figyelembe, hogy a
nyomonkövetési rendszerből származó listán nem szereplő kockázati tényezőket deaktiválja a rendszer szinkronizáláskor, így
ezeket nem lehet hozzárendelni az új páciensekhez.
1. A Rendszer konfigurációja képernyőn kattintson a Kockázati tényezők gombra a Kockázati
tényezők kezelése képernyő megnyitásához.
A. A Kockázati tényezők kezelése

eszköztár ► 49
Az Előzetesen meghatározott
kockázati tényezők lista ► 49
C. Kockázati tényező részletei ►
49
D. Fordítások ► 50
B.

A Kockázati tényezők kezelése eszköztár
Megjegyzések
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

Az Előzetesen meghatározott kockázati tényezők lista
Az Előzetesen meghatározott kockázati tényezők lista az előzőleg importált vagy létrehozott kockázati tényezőket
mutatja.

Kockázati tényező részletei
A Kockázati tényező részletei ablak a kiválasztott kockázati tényezőt mutatja.
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Fordítások
A Fordítások ablak lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválassza a célnyelvet és bevigye a célnyelvre fordított kockázati
tényező szöveget.

6.4.4.1

Kockázati tényező hozzáadása
1. A Rendszer konfigurációja képernyőn kattintson a Kockázati tényezők tételre. Megnyílik a
Kockázati tényezők kezelése képernyő.
2. Új kockázati tényező hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.
A mezők leírását lásd: Kockázati tényezők kezelése mezők ► 50.
3. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A kockázati tényezők most már megjelennek a
Kockázati tényezők listán.

Kockázati tényezők kezelése mezők
Előzetesen meghatározott kockázati tényezők lista
Kockázati tényező

A Kockázati tényező részletei rész Név mezőjében meghatározott kockázati tényező neve.

Kockázati tényező részletei
Név

Adjon meg egy rövid nevet, amely leírja a kockázati tényezőt.

Leírás

Adja meg a kockázati tényező részletesebb leírását.

Aktív

Határozza meg, hogy engedélyezett legyen-e a kockázati tényező kiválasztása a Pácienskezelő
szerkesztője > Kockázatok listában, illetve letölthető legyen-e a kiválasztott AccuScreen eszközökre.
• Igen: Ez a kockázati tényező engedélyezett.
•

Nem: Ez a kockázati tényező le van tiltva.

Fordítás

6.4.5

Nyelv

Legördülő lista a fordítás célnyelvének kiválasztásához

Név

A kiválasztott kockázati tényező fordításának hozzáadására szolgáló mező

A Megjegyzések lista konfigurálása
Az Előzetesen meghatározott megjegyzések kezelése képernyőn lehet létrehozni, szerkeszteni és törölni a
Pácienskezelő szerkesztője > Megjegyzések listákon megjelenítendő és kiválasztható megjegyzéseket. Ugyanitt
engedélyezhetők és tilthatók le az AccuScreen készülékekre letöltendő kockázati tényezők.
1. A Rendszer konfigurációja képernyőn kattintson a Megjegyzések tételre az Előzetesen
meghatározott megjegyzések kezelése képernyő megnyitásához.
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A. Az Előzetesen meghatározott

megjegyzések kezelése
eszköztár ► 51
B. Előzetesen meghatározott
megjegyzések lista ► 51
C. Előzetesen meghatározott
megjegyzés ► 51
D. Fordítás ► 51

Az Előzetesen meghatározott megjegyzések kezelése eszköztár
Megjegyzések
•

Hozzáadás
Lásd: Adatok hozzáadása ► 12.

•

Szerkesztés
Lásd: Adatok szerkesztése ► 12.

•

Törlése
Lásd: Adatok törlése ► 13.

Előzetesen meghatározott megjegyzések lista
Az Előzetesen meghatározott megjegyzések lista az előzőleg létrehozott megjegyzéseket mutatja.

Előzetesen meghatározott megjegyzés
Az Előzetesen meghatározott megjegyzés ablak mutatja a kiválasztott megjegyzést.

Fordítás
A Fordítások ablakban lehet kiválasztani a fordítás célnyelvét, és be lehet vinni a megjegyzés szövegének célnyelvi
fordítását.

6.4.5.1

Megjegyzés hozzáadása
1. A Rendszer konfigurációja képernyőn kattintson a Megjegyzések gombra. Megnyílik az Előzetesen
meghatározott megjegyzések kezelése képernyő.
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2. Új megjegyzés hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.
A mezők leírását lásd: Előzetesen meghatározott megjegyzések kezelése mezők ► 52.
3. A változások mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A megjegyzés most már megjelenik az Előzetesen
meghatározott megjegyzések listában.

Előzetesen meghatározott megjegyzések kezelése mezők
Előzetesen meghatározott megjegyzések lista
Megjegyzés

A megjegyzés leírása

Előzetesen meghatározott megjegyzés
Megjegyzés

A megjegyzés hozzáadására és megjelenítésére szolgáló mező

Aktív

Határozza meg, hogy engedélyezett legyen-e a megjegyzés kiválasztása a Pácienskezelő
szerkesztője > Páciensre vonatkozó megjegyzések listában, illetve letölthető legyen-e a
kiválasztott AccuScreen eszközökre.
• Igen: A megjegyzés engedélyezett.
•

Nem: A megjegyzés le van tiltva.

Fordítás
Nyelv

Legördülő lista a fordítás célnyelvének kiválasztásához

Fordítás

A kiválasztott megjegyzés fordításának hozzáadására szolgáló mező

6.4.6

Az adatmezők beállításának konfigurálása

6.4.6.1

A fő Páciens konfigurálása képernyő
Páciensazonosító konfigurálása
Kattintson a legördülő listára a rendszere követelményeinek megfelelő Páciensazonosító konfigurációs szabály
kiválasztásához. Amikor megadja a páciensazonosítót a Pácienskezelő szerkesztője képernyőn vagy az AccuScreenben, meg
kell felelnie ennek a szabálynak.

6.4.6.2

Készülék pácienslistájának válogatása
Ebben a részben kell meghatározni a pácienslisták válogatási paramétereit.
Válassza ki, hogy milyen elsődleges és másodlagos szempontok határozzák meg a válogatás alapjául szolgáló kritériumokat.
Lásd az alábbi példát.
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6.4.6.3

Kötelező csoportszintek
Ebben a részben beállíthatja, hogy mely mezők legyenek kötelezőnek beállítva az AccuScreenben és az AccuLinkben. A
kötelező mező azt jelenti, hogy a mezőt ki kell tölteni.
Ha pácienst hoz létre, az új páciens adatainak elmentéséhez ki kell tölteni az összes kötelező mezőt.
A Páciensek és vizsgálatok > Pácienskezelő szerkesztője képernyő kötelezően kitöltendő mezőinek
színe halványsárga, és piros nyíl látható előttük.

Kötelező csoportszintek
Mező

A Páciensek és vizsgálatok > Pácienskezelő szerkesztője képernyőn megjelenő mezők nevének listája.

Aktív

Kattintson az AccuScreen szoftverben kötelezően kitöltendő mező beállításához.

Kötelező
csoportok

A kötelező mező, 1-es, 2-es vagy 3-as prioritásúként határozható meg.
Ez azt jelenti, hogy például amennyiben a szűrő nem tudja bevinni a pácienshez tartozó értéket egy 1-es
prioritású mezőbe, akkor egy 2-es prioritású mezőt kell kitölteni.

Ha az AccuScreenből származó páciensadatok között vannak kitöltetlen kötelező mezők, az adatok a Páciensek és
vizsgálatok > Pácienskezelő szerkesztője képernyőn tekinthető meg az AccuLinkben. Az adatok szerkesztése előtt ki kell
tölteni a kötelező mezőket az AccuLinkben.

6.4.7

Felhasználók és profilok konfigurálása
A Felhasználói és profil konfiguráció képernyőn konfigurálhatók a felhasználói biztonsági beállítások.
•

Kattintson a Rendszer konfigurációja fülre, majd a Felhasználói és profil konfiguráció gombra.

Felhasználókezelési konfiguráció

6.4.8

AccuLink zárolási
idő

Az AccuLink zárolása sikertelen bejelentkezést követően

Jelszóbiztonsági
szabály

Jelszóbiztonsági szabály beállítása

Adja meg, hogy 3 sikertelen bejelentkezést követően hány percig maradjon zárolva az AccuLink.

A rendszer beállítható úgy, hogy a felhasználói jelszavaknál legyen egy megkövetelt minimális
szintű komplexitás.
A választható értékek: Nincs , Egyszerű vagy Komplex. A kiválasztott szabály leírása a mező alatt
olvasható.

Az adatcsere beállításának konfigurálása
Ahhoz, hogy adatokat lehessen importálni vagy exportálni az AccuLink szoftverben, elsőként konfigurálni kell az adatcserét.
1. Válassza a Rendszer konfigurációja tételt, majd kattintson az Adatcsere ikonra.

2. Töltse ki a mezőket, majd a módosítások elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
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6.4.8.1

Az eSP mezők konfigurálása
eSP konfigurációja
eSP távoli címe

Adja meg annak az eSP rendszernek a webcímét, ahonnan a rendszer konfigurációját
importálja és ahová a páciensadatokat exportálja.

Helyszín

Adja meg a kórházához tartozó helyszín kódját.

eSP felhasználó konfigurációja
Alapértelmezett
felhasználói profil

Válassza ki, hogy melyik AccuLink felhasználói profilt kívánja hozzárendelni az eSP-ből importált
összes új felhasználóhoz.

Alapértelmezett
jelszó

Ez a jelszó az eSP-ből letöltött összes új felhasználóra érvényes.
Szükség esetén adjon meg egy új jelszót. Az Alapértelmezett jelszó a Vizsgálat.
A rendszergazda személyre szabott jelszót rendelhet hozzá a felhasználókhoz a Felhasználók
és profilok oldalon. Az új felhasználó pedig később a Beállításaim oldalon módosíthatja a
jelszót.

Rendszerbiztonság
Biztonsági mentés
mappája

Adja meg, hogy hová (mappa neve) helyezze a rendszer az AccuLink adatbázis biztonsági
mentés fájlját.
Ha hálózati meghajtóra ment, használja az UNC nevet, pl. \\Hálózat\Szervernév\Mappanév.

6.4.8.2

HiTrack konfigurálása mezők
Kiválasztási lista import konfigurációja
Alapértelmezett
helyszín

Válassza ki, hogy melyik helyszín kerüljön hozzárendelésre a HiTrack kiválasztási listáról
beérkező kórházakhoz. Ha nincs megadva helyszín, az AccuLink automatikusan létrehoz egy
alapértelmezett helyszínt a kórházválasztó lista importálásakor.

Alapértelmezett
felhasználói profil

Válassza ki, hogy melyik AccuLink felhasználói profil legyen hozzárendelve a HiTrack
kiválasztási listákról beérkező új felhasználókhoz.

Alapértelmezett
felhasználói jelszó

Ez a jelszó érvényes a HiTrackből letöltött összes új felhasználó számára.
Szükség esetén adjon meg egy új jelszót. Az Alapértelmezett jelszó a Vizsgálat.
A rendszergazda személyre szabott jelszót rendelhet hozzá a felhasználókhoz a Felhasználók
és profilok oldalon. Az új felhasználó pedig később a Beállításaim oldalon módosíthatja a
jelszót.

Alapértelmezett
importálási mappa

54

Válassza ki, hogy melyik mappából kívánja importálni a kiválasztási listákat a HiTrackből.
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HiTrack export konfigurációja
Alapértelmezett
exportálási adatok

Válassza ki, hogy mely adatokat kínálja fel a rendszer a HiTrack export varázsló segítségével
végzett exportáláshoz.
Az „Összes páciens” opcióval az összes páciens és vizsgálat exportálásra kerül az AccuLinkből.
A „Módosított páciensek” opcióval azok a páciensek és vizsgálati adatok kerülnek
exportálásra az AccuLinkből, amelyek módosultak a legutóbbi HiTrack export óta.
A „Kiválasztott páciensek” opció exportálja a páciensvizsgálat tallózóban kiválasztott
pácienseket és az összes tesztjüket.

Exportálási mappa

6.4.8.3

Adja meg annak a mappának a nevét, ahová a rendszer exportálni fogja az adatokat az
AccuLinkből, mielőtt importálásra kerülnének a HiTrackbe.

Oz7 konfigurálása mezők
Oz7 konfigurációja
Alapértelmezett
exportálási adatok

Válassza ki, hogy a rendszer mely adatokat kínálja fel az Oz7 export varázsló segítségével végzett
exportáláshoz.
Az „Összes páciens” opcióval az összes páciens és vizsgálat exportálásra kerül az AccuLinkből.
A „Módosított páciensek” opcióval azok a páciensek és vizsgálati adatok kerülnek exportálásra az
AccuLink ből, amelyek módosultak a legutóbbi Oz7 export óta.
A „Kiválasztott páciensek” opció exportálja a páciensvizsgálat tallózóban kiválasztott pácienseket
és az összes tesztjüket.

Exportálási mappa

6.4.8.4

Adja meg annak a mappának a nevét, ahová a rendszer exportálni fogja az adatokat az
AccuLinkből, mielőtt importálásra kerülnének az Oz7-be.

XML konfigurálása mezők
XML importálás konfigurálása
Alapértelmezett
felhasználói profil

Adja meg az alapértelmezett felhasználói profilt. Ezt a profilt rendeli hozzá a rendszer az XML
fájlokból letöltött összes új felhasználóhoz.

Alapértelmezett
felhasználói jelszó

Ez a jelszó érvényes az XML fájlokból letöltött összes új felhasználóra.
Szükség esetén adjon meg egy új jelszót. Az Alapértelmezett jelszó a Vizsgálat.
A rendszergazda személyre szabott jelszót rendelhet hozzá a felhasználókhoz a Felhasználók
és profilok oldalon. Az új felhasználó pedig később a Beállításaim oldalon módosíthatja a
jelszót.

Importálási mappa
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Adja meg, hogy melyik mappából importálja majd az XML adatfájlokat.
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XML exportálás konfigurálása
Alapértelmezett
exportálási adatok

Válassza ki, hogy a rendszer mely adatokat kínálja majd fel az XML export varázsló
segítségével végzett exportáláshoz.
Az „Összes páciens” opcióval az összes páciens és vizsgálat exportálásra kerül az AccuLinkből.
A „Módosított páciensek" opció a legutóbbi XML export óta módosított összes pácienst és
vizsgálati adatot exportálja az AccuLinkből.
A „Kiválasztott páciensek” opció exportálja a páciensvizsgálat tallózóban kiválasztott
pácienseket és az összes tesztjüket.

Exportálási mappa

6.4.8.5

Adja meg, hogy melyik mappába kerüljenek az AccuLinkből exportált és XML-be
importálandó adatok.

pathTrack csatlakozó mezők
pathTrack konfigurációja

6.5

pathTrack szerver címe

Adja meg annak a szervernek a címét, ahová a PathTrack adatokat exportálja.

Küldői azonosító

A nyomonkövető központ által a kórházhoz hozzárendelt azonosító.

Beállításaim
Ha a rendszergazda hozzárendelt egy jelszót egy felhasználóhoz a Felhasználókezelés képernyőPrivát felhasználói
beállítások részén, a felhasználónak rá kell kattintania a Beállításaim tételre és egy új jelszót kell választania.

A Beállításaim mező
Jelszó

A felhasználónak módosítani kell a rendszergazda által az AccuScreen és az AccuLink eléréséhez
beállított jelszót.
Ha a felhasználó elfelejti a jelszót, kizárólag a rendszergazda határozhat meg új jelszót a
Felhasználókezelés képernyő Privát felhasználói beállítások részének Jelszó és Megerősítés
mezőjében.

Vigyázat • Javasoljuk, hogy a felhasználó által beállított jelszó kezdődjön nagybetűvel vagy
számmal, mert amikor a felhasználó megadja a jelszót az AccuScreenben, az AccuScreen jelszó
mező automatikusan nagybetűs karaktert illeszt be.

Lásd: Felhasználói jelszók ► 32.
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Megerősítés

A felhasználó által az AccuScreen és az AccuLink eléréséhez meghatározott jelszó megerősítése

AccuLink
nyelvi
beállítása

Ez a mező határozza meg az egyedi felhasználó nyelvi beállításait az AccuLink rendszerben. A
megjelenített nyelvek listájából való kiválasztáshoz kattintson rá a legördülő listára.
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Függ. 1

Biztonsági információ

Függ. 1 Biztonsági információ
A kézikönyv olyan információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyek betartásával biztosítható az AccuScreen
biztonságos működése. Minden esetben be kell tartani a helyileg érvényes szabályokat és rendelkezéseket.

Függ. 1.1

Biztonsági Szimbólumok
Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvnek és az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló (RoHS) irányelvnek (2011/65/EK).

Függ. 1.2

Figyelmeztető megjegyzések - AccuLink
Figyelem • A következő feltételek vagy gyakorlatok a páciens és/vagy a felhasználó sérülését vagy
veszélyeztetését okozhatják:

•

1. megjegyzés:
Az EN 60601-1-1 szabványnak való megfelelőség érdekében a számítógépet és a nyomtatót a páciens számára nem
elérhető helyen kell elhelyezni, azaz kb. 1,5 méternél nagyobb távolságban.

Függ. 1.3

Gyártó

GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánia
( +45 45 75 55 55
7 +45 45 75 55 59
www.otometrics.com

Függ. 1.3.1

A gyártó felelőssége
A gyártó kizárólag a következő feltételekkel tekintendő felelősnek a berendezés biztonságát, megbízhatóságát és
teljesítményét érintő hatásokkal kapcsolatban:
•

Valamennyi szerelési műveletet, bővítést, módosítást vagy javítást a berendezés gyártója vagy a gyártó által
meghatalmazott személy(ek) hajt(anak) végre.

•

A berendezést EN/IEC előírásoknak megfelelő elektromos szerelvényekhez csatlakoztatják.

•

A berendezést a kezelési utasítás szerint használják.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés üzembiztonsága, megbízhatósága és teljesítménye tekintetében minden
felelősséget elhárítson, amennyiben a berendezés szervizelését vagy javítását harmadik fél végzi.
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