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Tietoa käyttöohjeesta NEXADIA monitor 2
1 Tietoa käyttöohjeesta

Nämä käyttöohjeet ovat olennainen osa NEXADIA monitor 2 -ohjelmistoa.
Säilytä käyttöohjeet sen vuoksi koko tuotteen käyttöiän ajan.

Nämä käyttöohjeet antavat sähköisessä ja painetussa muodossa yleiskuvan
NEXADIA monitor 2 -ohjelmiston käyttöliittymän toiminnoista – B. Braun
Avitum AG: n dialyysihoidon tietojenhallintaohjelmasta.

Käyttöohjeiden on aina oltava koneen käyttäjien tai järjestelmän ylläpitäjän
saatavilla.

Lisätietoja kaikista järjestelmäkomponenteista on niiden käyttöohjeissa.

Näissä käyttöohjeissa annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

Näitä käyttöohjeita tai niiden osia, tai ohjelmia tai niiden osia, ei saa kopioida
tai jakaa mihinkään tarkoitukseen ilman, että B. Braun Avitum AG on
nimenomaisesti antanut siihen kirjallisen luvan.

Kopioita saa ottaa vain asianmukaisten sovellettavien asetusten määräyksiä
noudattaen.

Jakelu kolmansille osapuolille on kielletty.

Asiakirjassa voi olla virheitä ja muutoksia.

1.1 Tekijänoikeus

Asiakirja on B. Braun Avitum AG:n omaisuutta ja sillä on kaikki siihen liittyvät
oikeudet.

1.2 Kelpoisuus

Valmistaja

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Saksa

Puh. +49 (5661) 71-0

Faksi +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Jälleenmyyjän tarkka osoite

Jos haluat lisätietoja toimittajasta, ota yhteys suoraan valmistajaan tai katso
ne myyntiasiakirjoista.

Ohjelman 
nimitykset

NEXADIA monitor 2 -asiakasohjelma, asiakas, selain

Tuotteen nimi NEXADIA monitor 2

Ohjelmaversio SW 2.3.x
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NEXADIA monitor 2 Tunniste
Tietoja tuotteen tunnistustietojen sijainnista

Kun ohjelma käynnistyy, avautuu ikkuna, jossa on tuotteen nimi ja tuotteen
CE-merkintä.

Ohjelmaversion tiedot ja siihen liittyvät oikeudelliset tiedot voidaan katsoa
koska tahansa itse ohjelmasta käyttäen valikkokomentoa Tuki, Tietoja
NEXADIA monitor 2.

1.3 Tunniste

Nämä ohjeet on laatinut B. Braun Avitum AG.

Ohjelmassa on jälleenmyyjästä riippuen seuraavat tiedot:

NEXADIA monitor 2 on B. Braun Avitum AG:n tuotteen nimi.

Näissä käyttöohjeissa ei erotella oleellisesti identtisiä tuotteita nimeltä ja
ohjelmaan viitataan lyhyesti sanalla asiakas.

1.4 Kohderyhmä

Näiden käyttöohjeiden kohderyhmä on terveydenhuollon ammattihenkilöstö.

Ohjelmaa saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka on koulutettu sen
asianmukaiseen käyttöön.

1.5 Varoitukset, huomautukset ja symbolit

Tässä käyttöohjeessa käytetään neljää huomiosanaa: VAARA, VAROITUS,
HUOMIO ja HUOMAUTUS.

Huomiosanat VAARA, VAROITUS ja HUOMIO viittaavat käyttäjien ja
potilaiden kannalta erityisen vaarallisiin tilanteisiin.

Huomiosana HUOMAUTUS viittaa tietoihin, joiden avulla voidaan välittömästi
tai välillisesti estää aineellisia vahinkoja; ne eivät viittaa henkilövahinkojen
vaaraan.

Huomiosana ja otsikkorivin väri ilmaisevat vaaran vakavuusasteen:

VAARA!

Välitön vaaratilanne, joka toteutuessaan aiheuttaa kuoleman tai vakavia
vammoja.

VAROITUS!

Mahdollinen vaaratilanne, joka toteutuessaan voi aiheuttaa kuoleman tai
vakavia vammoja.

HUOMIO!

Vaaratilanne, joka toteutuessaan voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisia vammoja.
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Tietoa käyttöohjeesta NEXADIA monitor 2
Varoitusten yhteydessä kerrotaan myös toimenpiteistä, joilla kulloinenkin
vaaratilanne voidaan välttää. Henkilövahinkojen vaaraan viittaavien
varoitusten rakenne on seuraava:

1.6 Tiedot ja toimintaohjeet

Tiedot

Toimintaohjeet

1. Toimintaohjeet esitetään tässä muodossa.

 Tämä symboli merkitsee toiminnan tulosta.

HUOMAUTUS!

Muuhun kuin henkilövahinkojen vaaraan liittyvä seikka, kuten välittömien tai
välillisten aineellisten vahinkojen estämiseksi suoritettava toimenpide.

Huomiosanan sisältävä otsikkorivi

Tässä ilmoitetaan vaaratyyppi!
Tässä näkyvät vaaratilanteen syy ja mahdolliset seuraukset, jos 
mainittuihin toimenpiteisiin ei ryhdytä.
• Luettelo toimenpiteistä, joilla vaaran voi välttää.

Tässä esitetään hyödyllistä tietoa menettelytavoista sekä taustatietoja ja
suosituksia.
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Turvallisuus NEXADIA monitor 2
2 Turvallisuus

2.1 Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus, päätoiminnot, soveltamisalue

NEXADIA monitor 2 on ohjelmisto, jota useat eri käyttäjät voivat käyttää
useilla eri työasemilla samanaikaisesti. Ohjelmisto on suunniteltu
käytettäväksi hemodialyysihoidoissa ja se suorittaa seuraavat toiminnot:

• siirtää potilaan hoitoparametrit siihen liitetystä nefrologiatietokannasta
dialyysikoneeseen

• kirjaa ja tallentaa dialyysikoneen tai ulkoisen laitteen luomat tai käyttäjän
työasemalla manuaalisesti laatimat hoitotiedot

• visualisoi potilaan hoidon etenemisen työasemalta

• siirtää luodut hoitotiedot siihen liitettyyn nefrologiatietokantaan.

NEXADIA monitor 2 käyttää Windows-alustoja asiakas-palvelin-ympäristössä.

Ennen hoidon suorittamista sopivilla dialyysikoneilla voidaan
dialyysikoneeseen halutessa syöttää muitakin hoitoarvoja, mutta käyttäjän on
vahvistettava ne ennen kuin hoito aloitetaan.

Järjestelmä on tarkoitettu lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja myös sellaisten
potilaiden käyttöön (avustetun dialyysin piirissä), jotka ovat saaneet
koulutuksen ja pätevyyden sen asianmukaiseen käyttöön.

Järjestelmää voidaan käyttää sekä sairaalahoidossa oleville potilaille että
dialyysiyksiköissä hoidettaville potilaille.

Järjestelmän saa asentaa koulutettu huoltoteknikko, järjestelmän ylläpitäjä tai
järjestelmän konfigurointiin koulutettu henkilökunta.

VAROITUS!

NEXADIA monitor 2 -ohjelmistoa ei ole suunniteltu ehdottomasti
häiriöttömään suoritukseen tai erittäin korkeaan käyttötasoon. Jos
tiedonsiirrossa ilmenee ongelmia, on valmistauduttava tietojen
menettämiseen milloin tahansa.

• Jos järjestelmässä on häiriö, jatka dialyysihoitoa ilman NEXADIA monitor
2 -ohjelmistoa.

• Korvaa järjestelmän suorittamat toiminnot manuaalisilla toimenpiteillä. Ne
ovat osa dialyysikoneen perustoimintoja.

VAROITUS!

NEXADIA monitor 2 -ohjelmistoa ei nimenomaisesti ole tarkoitettu
kiinnittämään hoitohenkilökunnan huomiota dialyysihälytyksiin etätoiminnolla. 

• Visualisointiaika voi vaihdella verkko-olosuhteista riippuen ja sen vuoksi
vaikka hälytystiedot voidaankin siirtää ja esittää oikea-aikaisesti, se
tehdään vain dokumentointitarkoituksessa.

• Varmista, että dialyysihälytykset ja varoitukset kuitataan aina suoraan
dialyysikoneesta.
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2.2 Yleiset turvaohjeet

2.3 Tietoja vastuuorganisaatiolle

2.3.1 Vaatimustenmukaisuus

Ohjelma on laillisessa mielessä lääkintälaite.

Valmistaja vakuuttaa, että laite noudattaa lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY
vaatimuksia.

2.3.2 Käyttäjää koskevat vaatimukset

Käyttäjää koskevat rajoitukset ja tietoa pätevyydestä

Käyttäjän on oltava koulutettu ohjelman käyttöön. Ohjelmaa saavat käyttää
vain sellaiset henkilöt, joilla on tarvittava työpaikalla suoritettavaa dialyysiä
koskeva tekninen tietotaito (lääkärit, terveydenhuoltohenkilöstö).

Käyttäjäryhmää voidaan rajoittaa käyttöoikeuksien valvonnalla ja vaatimalla
sisäänkirjautumista.

VAROITUS!

Käyttäjän on noudatettava erityistä huolellisuutta ja vastuullisuutta
siirtäessään hoitoon liittyviä tietoja dialyysikoneeseen! Erityisesti on
korostettava sitä, että käyttäjän on aina tarkistettava, että kaikki hoitotiedot
vastaavat lääkärin alkuperäisiä ohjeita (paperimuodossa, lääkärin
allekirjoittamana), ennen kuin ne voidaan hyväksyä hoitoon!

• Varmista aina, että tiedot on syötetty oikein, oikean potilaan kohdalle ja
oikeaan dialyysi-istuntoon! Tarkista näiden kriteerien mukaisesti myös
tiedot, jotka on saatu muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi (ohjelmiston
suorittamat laskelmat, liitettyjen laitteiden kautta siirretyt ja ulkoisista
järjestelmistä tuodut tiedot).

• Valmistaja ei vastaa millään tavalla sovelletuista tai tulkinnanvaraisista
tiedoista, jotka eivät ole oikein. Se koskee erityisesti järjestelmän itsensä
suorittamia laskelmia ja tietoja, joita käytetään muihin hoitoihin tai
diagnostiikkaan liittyviin tarkoituksiin. Esimerkki: järjestelmän laskema Kt/
V-arvio, joka perustuu tallennettuihin tietoihin.

• Sellaista dialyysihoitojen valvontaa, jonka tarkoituksena on
dialyysikoneiden hälytysten oikea-aikainen huomioiminen, ei saa
suorittaa käsillä olevalla valvontajärjestelmällä. Varmista aina, että
käyttöhenkilökunta itse henkilökohtaisesti huomaa dialyysikoneiden
akustiset ja optiset hälytykset ajoissa.

• Käyttäjän on tarkastettava ja vahvistettava asianmukaisilla
vaihtoehtoisilla menetelmillä (esim. laboratoriotutkimuksilla,
shunttitesteillä), että järjestelmän laskemat tiedot ovat oikein. Vain silloin
niitä voidaan käyttää muihin diagnostisiin ja hoidollisiin tarkoituksiin.
Tämä on erityisen tärkeää järjestelmän suorittaman dialyysin
tehokkuuden Kt/V:n sekä ultrafiltraation (UF) ja painoarvojen
laskennassa, jonka tulokset on varmistettava asianmukaisilla
laboratoriomittauksilla. Käyttäjän on kuitenkin siinäkin tapauksessa aina
tarkistettava laskelmien tulokset.

Lisätietoja käyttäjien sisäänkirjautumisesta on annettu luvussa 3.2 Käyttäjän
sisäänkirjautuminen (20).
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2.3.3 Valmistajan järjestämä koulutus ennen käyttöönottoa

B. Braun Avitum AG tarjoaa monipuolista koulutusta, jonka sisältö riippuu
erityisestä kohderyhmästä (sisältö saattaa muuttua lyhyellä varoitusajalla).

Ota NEXADIA monitor 2 -ohjelmistoa koskevissa kysymyksissä yhteys
jälleenmyyjään.

2.4 Liitettävät asiakirjat, viittaus muihin tärkeisiin 
asiakirjoihin

NEXADIA monitor 2 -ohjelmiston asiakassovellusta koskevat käyttöohjeet
ovat saatavilla sähköisessä ja tulostetussa muodossa. 

Sähköisessä muodossa olevat käyttöohjeet (PDF-asiakirja) ovat osa
NEXADIA monitor 2 -ohjelmiston asennustietovälinettä. 

Ne voidaan hakea NEXADIA monitor 2 -ohjelmiston asiakasohjelmasta
valikon Tuki, Käyttöohje kautta. 

Valmistaja toimittaa tulostetun version pyynnöstä.

Saatavilla on myös ulkoisten tietokantojen ja niiden yksittäisten
komponenttien asennusta ja määritystä koskevia teknisiä käsikirjoja.

2.5 Takuu ja vastuu

Ohjelmassa esiintyvät virheet, jotka estävät tai rajoittavat ohjelman teknisten
tietojen mukaista työskentelyä, korjataan niin pian kuin mahdollista, esim.
ohjelmistopäivityksillä. Ne ovat saatavilla sähköpostitse tai ladattavissa.

Ohjelmistopäivityksiin liittyvistä vaateista, jotka eivät kuulu takuun ja
sopimusten piiriin, on sovittava jälleenmyyjän kanssa.
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Tuotekuvaus NEXADIA monitor 2
3 Tuotekuvaus

3.1 Lyhyt kuvaus

Asiakassovellus toimii NEXADIA monitor 2- dialyysitietojen hallintalaitteen
käyttöliittymänä.

Se näyttää dialyysihoitojen aikana hoitoon liittyviä tietoja.

Käyttäjä voi täydentää tai muokata näitä tietoja manuaalisesti.

Ns. ”ohuena asiakkaana” (”Thin Client”) ohjelma on vain tietojen näyttö- ja
syöttöliitäntä. Ohjelmassa tai työpaikalla suoritetaan vain hyvin vähän
tietojenkäsittelyä (vertaa Internet-selaimen teknologiaan).

Ohjelma kommunikoi valvovan palvelinohjelman kanssa TCP/IP-protokollan
kautta.

Suorituskykyä koskevat tiedot

NEXADIA monitor 2 -ohjelmiston avulla voidaan suorittaa useita
jokapäiväisen dialyysikäytännön prosessivaiheita:

• Potilaan yksilöllisen hoitomääräyksen siirto dialyysitietokannasta ennen
hoidon aloittamista

• Potilaan painon automaattinen siirto vaa’asta järjestelmään

• Tarvittavien päivittäisten, ajantasaisten ultrafiltraatioparametrien laskenta

• Varoitusten antaminen koskien vääriä tai ei-hyväksyttäviä
laskentatuloksia (uskottavuustarkastukset)

• Määrätyn hoidon arvojen siirto dialyysikoneeseen

• Dialyysikoneen tavoite- ja ajantasaisten arvojen havaitseminen online
dokumentointia varten (hälytykset, asetukset, lukemat, elintoiminnot jne.)

• Kaikkien käynnissä olevien hoitojen tärkeimpien ominaisuuksien
yleiskatsauksen tuottaminen (edistyminen, koneen tilat, hälytystila jne.)

• Dialyysiprotokollien laatiminen paperipohjaisia asiakirjoja varten

• Hoitotulosten tietojen siirtäminen laskentajärjestelmään ja/tai ulkoiseen
tietojärjestelmään

• Dialyysin tehokkuuden kannalta tärkeiden parametrien määrittely/
johtaminen (jotta hoidon aikana voidaan puuttua asiaan ajoissa tai hoidon
lopullista arviointia varten)

• Tietojen arkistointi ja pitkäaikainen arviointi sekundäärisiä arviointeja
varten (shuntin laatu, dialyysin tehokkuus jne.)

• Tietojen keruu muista lääkintälaitteista online-tilassa tai manuaalisesti
syöttämällä (esim. verikaasuanalyysi, ulkoinen verenpaineen seuranta,
laboratorion mittauslaitteet).

VAROITUS!

Väärien hoitoparametrien syöttäminen vaarantaa potilasturvallisuuden!

• Varmista, että syötetyt parametrit koskevat hoidettavaa potilasta (katso
myös Tuki, Tietoja NEXADIA monitor 2).
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3.2 Käyttäjän sisäänkirjautuminen

Asetuksista riippuen on ennen ohjelman käyttöä mahdollisesti kirjauduttava
sisään käyttäjätunnuksella ja yksilöllisellä salasanalla.

Ohjelman käyttäminen on mahdollista myönnettyjen lupien mukaisesti vain,
jos sisäänkirjautuminen onnistuu.

Jos sisäänkirjautumistiedot ovat väärät, tulee esille punainen varoituskolmio.
Varoituskolmiosta huolimatta voidaan lisätietoja katsoa siirtämällä hiiren
osoitin sen päälle.

Jos olet unohtanut salasanasi, se voidaan palauttaa käyttäjähallinnasta.

Vaihda salasana (ei mahdollista, jos on muodostettu yhteys Active Directory -
ohjelmaan)

1. Valitse käyttäjä kirjautumisdialogissa.

2. Napsauta linkkiä Vaihda salasana.

3. Anna Uusi salasana -välilehdellä nykyinen salasana salasana-asetusten
mukaisesti.

4. Vahvista uusi salasana.

5. Tallenna painamalla OK-painiketta.

 Esille tulee salasana, jossa on paikkamerkkejä.

Vaihda PIN

1. Valitse Vaihda PIN.

2. Anna nykyinen salasana Uusi PIN -välilehden kenttään Nykyinen
salasana.

3. Anna uusi PIN kenttään Uusi PIN.

4. Vahvista uusi PIN kentässä Kirjoita PIN uudestaan.

5. Tallenna valitsemalla OK.

Jos sisäänkirjautuminen on onnistunut, käyttäjän nimi näkyy ruudun oikeassa
alareunassa.

Sisäänkirjautuminen voidaan aloittaa alusta milloin tahansa napsauttamalla
lukitussymbolia tai menemällä kohtaan Tiedosto, kirjaudu ulos. 

Turvatasot

NEXADIA monitor 2 -ohjelmiston käyttöasetukset määritetään palvelimessa.

Jos uusi salasana ei vastaa salasana-asetuksia, tulee esille ilmoitus, jossa
sanotaan, että on annettava toinen salasana.

Muutos tulee voimaan vasta sitten, kun dialyysikone on käynnistetty
uudestaan ja hoitovalikko on valittu.

Katso turvatason asettamista koskevat tiedot kunkin palvelimen
käyttöoppaasta.
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3.3 Päänäyttö

Ohjelma on täysin istuntokeskeinen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tiedot on
järjestetty potilaiden ja heidän istuntojensa hierarkian mukaisesti.

1. Käynnistä ohjelma.

 Esille tulee päänäyttö, jossa on istunnon yleiskatsaus.

 Ulkonäkö on sama kuin niissä konfiguroinneissa, mitä näissä
käyttöohjeissa on kuvattu.

Kuvaus Taso 2 Taso 1 Taso 0

-ohjelmiston käynnistämisen 
yhteydessä kirjaudutaan sisään 
käyttäjänimellä ja 
salasanallaNEXADIA monitor 2

Kyllä Kyllä Ei

Kaikkien muutosten 
suorittamiseen tarvitaan 
käyttäjänimi ja salasana

Kyllä Ei Ei

Sisäänkirjautuneen käyttäjän nimi 
näkyy alatunnistepalkissa

Kyllä Kyllä Ei

Käyttäjähallinnan mukaiset 
käyttöoikeudet

Kyllä Kyllä Ei

Kirjaudu ulos -valikko on 
käytettävissä

Kyllä Kyllä Ei

Käyttäjää on vaihdettava (kohdan 
Tiedosto, kirjaudu ulos kautta tai 
napsauttamalla 
alatunnistepalkissa olevaa 
lukitussymbolia), jos käyttöoikeus 
ei riitä kyseiseen toimenpiteeseen.

Ei Kyllä Ei

Käyttäjätileihin ollaan 
kirjauduttuna sisään, kunnes 
uloskirjautuminen suoritetaan 
manuaalisesti tai automaattisesti

Ei Kyllä Ei

Kuhunkin toimenpiteeseen 
kirjaudutaan per käyttäjä

Kyllä Kyllä Ei

Käytettävissä on valikko 
Lisätoiminnot, valinnat, 
automaattinen uloskirjautumisaika 
[min]

Kyllä Kyllä Ei

Katso lisätietoja käyttäjähallinnasta asianmukaisesta käyttöoppaasta.
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Istunnon yleiskatsauksen yläreunassa on valikko ohjelman käyttämistä
varten.

Parhaillaan valittuna olevien istuntojen yleiskatsaus näkyy ikkunan
keskiosassa.

Ruudun alareunassa olevassa tilapalkissa näkyy tietoja yhteyden tilasta
palvelimeen ja muita järjestelmätietoja.

3.4 Valikon toiminnot

3.4.1 Tiedosto

Tästä valikosta pääsee nopeasti pääohjelman toimintoihin.

Yhteyden muodostaminen palvelimeen

1. Valitse Tiedosto, Muodosta yhteys palvelimeen.

2. Anna IP-osoite tai palvelimen verkostonimi.

3. Anna tarvittaessa toinen portti.

4. Vahvista painamalla OK.

 Muodostetaan yhteys palvelimeen.

 Muodostetaan uusi syöte viimeisimpiin palvelimiin.

Viimeisimmät palvelimet

1. Valitse Tiedosto, Viimeisimmät palvelimet.
 Näyttää viimeisimmät onnistuneet palvelinyhteydet.

2. Valitse syöte.

 Sovellus ottaa yhteyden tähän palvelimeen.

1. Valitse Tiedosto, Viimeisimmät palvelimet, Tyhjennä luettelo.

 Kaikki syötteet poistetaan palvelinluettelosta.

 Kun sovellus käynnistetään uudestaan, on palvelimen tiedot
annettava uudestaan.

Kuva. 3-1 Päänäyttö
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Potilaskortin ohjelmointi

Edellytykset

• Kortin ohjelmointia varten on asennettava asianmukainen ohjelmisto ja
sitä vastaavat ajurit (toimitetaan asennuspakkauksen mukana).

• Mukana on oltava polku iSYCardPrommer.exe-ohjelmaan (katso
Lisätoiminnot, Valinnat, Potilaskortin ohjelmointitiedoston nimi).

1. Valitse Tiedosto, Potilaskortti.
2. Aseta asianmukainen potilaskortti kortinlukijaan.

 Potilaskortti voidaan ohjelmoida.

3. Valitse oikea kortinlukija ja oikea potilaskorttityyppi kohdassa
Lisätoiminnot, Valinnat.

4. Varmista, että kaikki tiedot ovat oikein ja vahvista painamalla OK.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan.

Kuva. 3-2  Potilaskortin asettaminen lukijaan
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5. Valitse potilas luettelosta ja valitse Ohjelma.

Kun toimenpide on suoritettu, potilaan nimi, syntymäaika ja niihin liittyvä
potilastunnus tulevat tarkastusta varten näkyviin vastaavassa ikkunassa.

Kuva. 3-3 Kortinlukijan valitseminen

VAROITUS!

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos valitaan väärä potilaskortti tai hoito väärillä
parametreillä!

• Varmista, että olet valinnut oikean potilaan, ennen kuin suoritat
ohjelmoinnin.

• Väärästä potilaskortista johtuva väärä hoito voi johtaa vakaviin
komplikaatioihin tai jopa kuolemaan.

Sen jälkeen dialyysikone yhdistää kyseisen tunnuksen tähän potilaaseen.

Sekaannuksien välttämiseksi suositellaan, että potilaan nimi kirjoitetaan
korttiin.

VAROITUS!

Potilaskorttiin merkityt virheelliset tai väärät tiedot vaarantavat
potilasturvallisuuden!

• Potilaskorttia ohjelmoitaessa on varmistettava, että kortin tiedot ovat
oikein.

• Väärästä potilaskortista johtuva väärä hoito voi johtaa vakaviin
komplikaatioihin tai jopa kuolemaan.
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Käyttäjän uloskirjautuminen

1. Valitse Tiedosto, Kirjaudu ulos.

 Nykyinen käyttäjä on kirjautunut ulos ja näkyviin tulee vastaava
ikkuna.

2. Valitse Kirjaudu sisään.

3. Kirjaudu uudelleen sisään antamalla sisäänkirjautumistiedot tai kirjaudu
sisään toisena käyttäjänä.

4. Valitse Poistu. 

 Sovellus on suljettu.

Poistu

1. Valitse Tiedosto, Poistu tai napsauta X oikeassa yläkulmassa.

 Sovelluksesta on poistuttu. 

3.4.2 Katso

Virkistä F5

Palvelimen ja asiakassovelluksen välillä suoritetaan tietojen jatkuvaa
synkronointia taustalla automaattisesti. Siitä huolimatta voi
poikkeustilanteissa olla tarpeen toistaa tietojen synkronointi, esim.
seuraavissa verkko-ongelmissa tai jos palvelin on käynnistettävä uudestaan.

1. Valitse Näkymä, Virkistä F5 tai paina F5.

 Sisäinen muisti tyhjennetään kokonaan ja täytetään uudestaan
määritellyssä tilassa.

Näytön asettelu

Yleiskuvanäytössä ja asiakassovellusruudun asettelussa on useita eri
sarakkeita, joita voidaan ryhmitellä, poistaa ja lisätä, tai joiden järjestystä
voidaan muuttaa. 

Yleensä kaikkien työasemien asetteluasetukset tallennetaan ja ne haetaan
takaisin sitten, kun asiakassovellus käynnistetään uudestaan.

Näytä hakupaneeli Ctrl+F

Käytä hakutoimintoa erityistietojen etsimiseen.

1. Valitse Näytä, Näytön asettelu, Näytä hakupaneeli tai valitse Ctrl+F.

 Esille tulee hakukenttä.

VAROITUS!

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos valitaan väärä potilaskortti tai hoito väärillä
parametreillä!

• Sen jälkeen kun potilaskortti on syötetty dialyysikoneeseen ja ennen
hoidon alkua on varmistettava, että esille tulevat tiedot (esim. potilaan
nimi) vastaavat hoidettavan henkilön tietoja.

• Väärästä potilaskortista johtuva väärä hoito voi johtaa vakaviin
komplikaatioihin tai jopa kuolemaan.

Avoimia tietoikkunoita ei päivitetä automaattisesti. Niissä näkyvät myös
viimeisen hakukyselyn tiedot ikkunan ollessa auki, ja milloin se tallennettiin
viimeksi.
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2. Syötä hakukriteerit seuraavan taulukon mukaisesti.

3. NapsautaHae.

 Haku aktivoituu ja hakutulokset on korostettu keltaisella.

4. Napsauta Tyhjennä tai paina ESC.

 Poistaa kaikki merkit hakukentästä.

5. Napsauta hakukentän vieressä olevaa nuolipainiketta.

 Esille tulee hakuhistoria.

Salli asettelumuutokset

1. Napsauta Näytä, Näytön asettelu, Salli asettelumuutokset.
 Salli asettelumuutokset on aktivoitu.

 Asetteluasetukset voidaan määrittää.

Näitä ovat:

• Lisää ja poista sarakkeita ja nauhoja (katso Lisää ja poista sarakkeita ja
nauhoja).

• Määritä sarakkeen suodatin.

• Määritä ryhmittely.

Määritä sarakkeen suodatin

1. Siirrä hiiren osoitin sarakkeen otsikon päälle.

 Sarakkeen otsikon oikealla puolella otsikkorivin vieressä on pieni
suodattimen symboli (suodatettaville sarakkeille).

2. Napsauta suodattimen symbolia.

 Esille tulevat käytettävissä olevat suodatinkriteerit.

Hakukriteeri Kuvaus

Müller Hae jokaisesta sarakkeesta syötteitä, joihin sisältyy 
merkkijono ”Müller”. Tässä kohdassa voit hakea myös 
vain käsitteen osaa.

Müller Mayer 
Wilhelm

Hakee kaikista sarakkeista syötteitä, joihin sisältyy 
merkkijono ”Müller” TAI "Mayer" TAI "Wilhelm".

"HD-dialogi" Hakee kaikista sarakkeista syötteitä sen perusteella, 
että niihin sisältyy merkkijono "HD-dialogi".

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

Hakee kaikista sarakkeista syötteitä, joihin sisältyy 
merkkijono "09.11.1956" JA "Richard Fischer".

”Tavoite-
UF”:1200

Hakee ”Tavoite-UF”-sarakkeesta syötteitä, joihin 
sisältyy merkkijono ”1200”.

”Kone”:Dialog Hakee ”Kone”-sarakkeesta syötteitä, joihin sisältyy 
merkkijono ”Dialog”.

Haku toimii vain tällä hetkellä istunnon yleiskatsauksessa näkyville tiedoille.
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3. Valitse suodatinkriteerit. 

 Vain valitut kriteerit ovat näkyvissä aktivoinnin jälkeen.

 Suodattimen symboli näkyy alemmassa alatunnisteessa, jonka alla
on teksti Näkymä on suodatettu.

 Sarakkeen otsikossa olevan suodattimen symbolin väri vaihtuu
siniseksi.

4. Poista suodattimen edessä olevat valintamerkit.

 Koko istunnon yleiskatsaus tulee taas näkyviin.

5. Valitse toinen suodatin napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta.

6. Poista syöte siirtämällä hiiren osoitinta kohteen yläpuolelle ja
napsauttamalla punaisessa ympyrässä olevaa valkoista ristiä.

Hallitse asetteluja

Käytä tätä toimintoa ladataksesi aiemmin tallennettu asettelu nykyiseen
työasemaan.

1. Napsauta Hallitse asetteluja.

2. Valitse luettelosta aiemmin tallennettu asettelu.

3. Napsauta Lataa asetukset ja vastaa tietoikkunaan Kyllä.

 Asettelu avautuu.

Säästä asetukset

1. Suorita toiminto Vaihda asettelua.

2. Napsauta Säästä asetukset ja syötä nimi.

 Asetteluasetukset tallennetaan. Ne näkyvät muilla työasemilla ja
voidaan ladata muista työasemista.

 Uusi asettelu lisätään käytettävissä olevien asettelujen luetteloon.

Lataa asetukset

1. Valitse haluamasi asettelu.

2. Napsauta Lataa asetukset.
 Valittu asettelu korvaa nykyiset asetteluasetukset.

Poista asetukset

1. Merkitse haluamasi asettelu.

2. Napsauta Poista asetukset.
3. Vahvista komennolla Kyllä.

 Asettelu poistetaan.

 Jos asettelu on jo ladattu toiseen työasemaan, se jää voimaan.

Palauta oletusasetukset

1. Napsauta Palauta oletusasetukset.
2. Kaikki muutokset hylätään ja toimitusajankohdan asettelu palautetaan.

Tämän toimenpiteen jälkeen valikko on otettava pois käytöstä, jotta siihen ei
enää ole pääsyä. 
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Kieli

Asiakassovelluksessa ohjelman kieli voidaan valita useista eri kielistä useilla
eri päivämäärä- ja numeromuodoilla. 

1. Vaihda järjestelmän kieli napsauttamalla Näytä, Kieli.
2. Valitse haluamasi kieli (maa). 

Valmistaja saattaa tarjota käyttöön puuttuvia kielipaketteja.

Kun sovellus käynnistetäänn ensimmäisen kerran, esivalittuna ei ole kieli
vaan vaihtoehto (Sama kuin käyttöjärjestelmä).

Tämä vaihtoehto toimii vain, jos kyseinen kieli on saatavilla sovelluksessa.
Muutoin käytössä on oletuskieli (englanti).

Sovellus on käynnistettävä uudestaan, jotta muutokset tulevat voimaan.

3.4.3 Istunto

Tavallisesti istunto käynnistyy automaattisesti, kun potilaskortti syötetään
liitettyyn laitteeseen (esim. vaakaan). Jos uuden istunnon manuaalinen
käynnistäminen on tarpeen mistä tahansa syystä, se voidaan suorittaa
seuraavasta valikosta.

Aktiiviset istunnot näkyvät oletuksena yleiskatsausruudussa. Istunnot
päivitetään automaattisesti. Tässä valikkokohdassa on saatavilla lisää
istuntovaihtoehtoja.

Valikkoon pääsee myös napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta istunnon
yleiskatsauksessa.

Aloita istunnot Ctrl+N

Edellytykset

• Tälle potilaalle ei vielä ole aktiivisia istuntoja tai

• aktiivinen istunto on jo olemassa, mutta tälle potilaalle ei ole syötetty
tietoja tietyn ajan kuluessa.

1. Aseta potilaskortti liitettyyn lääkintälaitteeseen.

 Järjestelmä luo automaattisesti uuden istunnon.

 Esiasetetut tiedot tuodaan automaattisesti ulkoisesta tietokannasta
istuntoon (lääkärin ohjeet, laitteen asetukset, lääkitys jne.).

tai

Edellytykset

• tälle potilaalle ei ole aktiivista istuntoa.

1. Napsauta Istunto, Aloita istunnot.
 Uusi istunto luodaan manuaalisesti.

 Esiasetetut tiedot tuodaan automaattisesti ulkoisesta tietokannasta
istuntoon (lääkärin ohjeet, laitteen asetukset, lääkitys jne.)

2. Valitse kyseinen potilas / kyseiset potilaat luettelosta. 

3. Potilasluettelon suodattamiseen voidaan käyttää taulukon yläpuolella
olevaa hakupaneelia. Esimerkki:
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4. Sarake lajitellaan haun perusteella napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

5. Napsauta potilaiden nimiä ja paina samanaikaisesti vaihtonäppäintä
(useampi valinta yhtä aikaan) tai Ctrl-näppäintä (yksittäiset valinnat).

 Useampi potilas valitaan yhtä aikaa.

6. Vahvista painamalla OK.

 Vastaavat istunnot luodaan ja sen jälkeen ne tulevat näkyviin
istunnon yleiskatsauksessa.

 Aika, jolloin istunto käynnistyy, luodaan automaattisesti.

Vahvistuksen jälkeen toimenpiteen suorittamista voidaan seurata alareunassa
olevasta edistymispalkista. Muita toimenpiteitä ei saa käynnistää ennen kuin
meneillään oleva toimenpide on suoritettu loppuun.

Sulje istunnot Ctrl+Q

1. Valitse Sulje istunnot (tavallisesti sen jälkeen, kun istunnot on suoritettu
loppuun).

2. Valitse haluamasi istunto.

 Suljettavat istunnot valitaan vastaavasti kuin kuvauksessa Aloita
istunnot.

3. Vahvista painamalla OK.

 Kaikkien tietojen täydellisyys tarkistetaan. Jos ne eivät ole täydellisiä,
tulee esille varoitusilmoitus.

Hakuteksti Merkitys

”Mayer” Hakee tämännimiset potilaat.

”ma” Hakee sellaiset potilaat, joiden nimi alkaa kirjaimilla 
”Ma” tai sellaiset potilaat, joiden nimissä ovat nämä 
kirjaimet.

VAROITUS!

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos valitaan väärä potilaskortti ja/tai hoito
suoritetaan väärillä parametreillä!

• Kun potilaan istunto on käynnistetty manuaalisesti, on ennen hoitoa
tarkistettava, että annetut tiedot (nimi, syntymäaika) vastaavat
hoidettavaa potilasta.

• Väärästä potilaskortista johtuva väärä hoito voi johtaa vakaviin
komplikaatioihin tai jopa kuolemaan.

Lisätietoja istunnon käynnistämisestä on Perustiedot-yksityiskohtaikkunassa.

Istunnon sulkeminen tarkoittaa sitä, että istunnon päättymisen aikaleima
tallennetaan, eikä istunto enää näy aktiivisten istuntojen luettelossa. Nämä
tiedot siirretään ulkoiseen tietokantaan.

Istunnot saadaan näkyviin ja tietoja voidaan syöttää ja poistaa milloin tahansa
(katso Lataa suljetut istunnot).
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Järjestelmä estää istuntojen sulkemisen (vahingossa), kunnes tiedot on
vastaanotettu. Samalla tarkastetaan, että tietojen viimeisestä syöttämisestä
on yli 3 minuuttia (määritettävissä). Jos näin ei ole, järjestelmä estää istunnon
sulkemisen. Yritä sulkea istunto uudestaan muutaman minuutin kuluttua.

Esille tulee valintaikkuna, jossa näkyvät suljettavat istunnot ja järjestelmän
niihin liittämät tilaviestit. Voit tarkastaa, onko kaikki valitut istunnot suljettu ja
onnistuiko tietojen vienti. Prosessi saattaa kestää muutaman sekunnin
järjestelmän käyttöasteesta riippuen. 

Vasemmassa alareunassa oleva tilan merkkivalo ja yksittäisten sarakkeiden
symbolit näyttävät prosessin etenemisen. Jos tätä toimenpidettä ei voida
suorittaa loppuun (esim. isäntäjärjestelmä ei vastaa), ikkuna voidaan sulkea
valitsemalla Peruuta. 

Ikkunan sisältö voidaan tulostaa Tulosta-painikkeella ja näyttää järjestelmän
ylläpitäjälle vianetsinnän helpottamiseksi.

Poista istunnot Ctrl+Delete

1. Valitse Poista istunnot.
2. Valitse haluamasi istunto.

 Testitarkoituksessa luodut istunnot tai istunnot, joissa ei ole
terveydenhuoltoalan käyttäjätietoja, voidaan poistaa.

 Poistettavien istuntojen valinta suoritetaan vastaavasti kuin
kuvauksessa Aloita istunnot.

3. Ikkuna on vahvistettava kaikkien poistettavien istuntojen kohdalla.

 Jos poistettavassa istunnossa on aktiivisia syöttötietoja, tulee esille
asiaa koskeva ilmoitus. 

 Yritä poistaa istunto uudestaan muutaman minuutin kuluttua.

Jos poistat useampia istuntoja samalla kerralla, saat siitä vain yhden
ilmoituksen.

Vahvistuksen jälkeen toimenpiteen suorittamista voidaan seurata alareunassa
olevasta edistymispalkista. Muita toimenpiteitä ei saa käynnistää ennen kuin
meneillään oleva toimenpide on suoritettu loppuun.

Tulosta istuntotiedot Ctrl+P

Dialyysiprotokollan tulostetun version luomiseksi voidaan kaikki istunnon
tiedot tulostaa. Asiakassovellus käyttää tähän tarkoitukseen Crystal Reports -
ohjelmaa.

Tämän toiminnon edellytyksenä on, että tulostetun raportin pohja on asetettu
asianmukaisesti (katso Lisätoiminnot, Valinnat, Valvonnan
raporttitiedostopolku) ja että erityiset Crystal Reports -ohjelman komponentit
on asennettu.

Kun hoito on suoritettu loppuun ja kaikki lukemat on saatu dialyysikoneelta,
voidaan tulostetta esikatsella ja tulostus käynnistää.

1. Valitse Tulosta istuntotiedot.
 Tulostuksen esikatselu avautuu.

Valitse Poista istunnot vain, jos olet varma, että valitut tiedot voidaan
todellakin poistaa.

Kun ne on poistettu, niitä ei enää voi palauttaa!
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Ikkunassa olevien symbolien avulla voidaan suorittaa erilaisia protokollaan
liittyviä toimenpiteitä (vasemmalta oikealle):

• Vie protokolla

• Tulosta protokolla

• Virkistä näkymä

• Kopioi protokolla.

Lataa suljetut istunnot Ctrl+L

1. Valitse Lataa suljetut istunnot.
 Suljetut (ei-aktiiviset) istunnot tulevat näkyville.

 Kun istunnot, joiden tiedot eivät ole aktiivisia, on ladattu, niitä voidaan
muuttaa milloin tahansa. 

 Tiedot voidaan sen jälkeen dokumentoida tai niitä voidaan korjata. 

2. Napsauta Lataa vain valituille potilaille; 

 Yksittäiset potilaat voidaan valita.

3. Valitse istunto valitsemalla potilaiden nimet.

4. Valitse lisää istuntoja painamalla Ctrl-näppäintä valinnan aikana.

 Valitut istunnot ladataan vastaavasti kuin kuvauksessa Aloita
istunnot.

Päivämääräkentässä voidaan määritellä aikaväli, jolloin istunto/istunnot on
käynnistetty. 

1. Valitse päivämäärä syöttämällä tai napsauttamalla päivämäärälaatikossa
olevaa nuolta. 

 Voit myös käynnistää tämän toiminnon painamalla F4.

2. Vahvista määritellyt kriteerit napsauttamalla Käytä.

Vahvistuksen jälkeen toimenpiteen suorittamista voidaan seurata alareunassa
olevasta edistymispalkista. Muita toimenpiteitä ei saa käynnistää ennen kuin
meneillään oleva toimenpide on suoritettu loppuun.

Tiedonsiirto

Vaihtoehtoisesti NEXADIA monitor 2 voi vaihtaa päivämääriä myös ulkoisen
tietokannan kanssa. Tiedonsiirrossa erotellaan kolme eri toimintoa:

• Tuo viiteluettelot (potilasluettelot, dialyysiluettelot, tapauskohtainen
lääkitys, laboratorioparametrit jne.)

• Tuo esiasetetut istuntotiedot (potilaan erityiskäsittely, määrätty lääkitys
jne.)

• Vie kerätyt hoitotiedot ulkoiseen tietokantaan.

Yleensä kaikki kolme tiedonsiirtoa suoritetaan automaattisesti.

Tiettyjen toimenpiteiden tiedonsiirto on kuitenkin mahdollisesti käynnistettävä
manuaalisesti.

Jos haluat lisätietoja istuntotietojen tulostamisesta, ota yhteys järjestelmän
ylläpitäjään.
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Tuo viiteluettelotiedot Ctrl+B

Jos uusien potilaiden tai luettelotiedot (esim. dialyysikoneet, tapauskohtaiset
lääkeaineet, käyttöaineet jne.) on luotu ulkoisessa tietokannassa käyttämällä
komentoa Tuo viiteluettelotiedot, voidaan käynnistää tietojen synkronointi,
joka toimii huomaamatta taustalla. 

Silloin uudet tiedot ovat käytettävissä NEXADIA monitor 2 -ohjelmistossa.
Tiedonsiirron tila ja historia on saatavilla milloin tahansa valikosta Istunto,
Tiedonsiirto, Näytä tiedonsiirto (ensimmäisen välilehden tiedot
Viiteluettelotietojen tiedonsiirto).

Tuo istuntotiedot Ctrl+I

Istuntoa käynnistettäessä esiasetetut istuntokohtaiset tiedot tuodaan
automaattisesti ulkoisesta tietokannasta.

Jos tietoja on vaihdettava, mitä ei turvallisuussyistä voida suorittaa
valvontajärjestelmässä (esim. koneen arvot), ne voidaan sen jälkeen suorittaa
ulkoisen tietokannan kautta.

Tietojen uudelleenlataus käynnistetään komennolla Tuo istuntotiedot.

Tietojen tuonnin ja siihen liittyvien toimintojen tilaa voidaan valvoa käyttämällä
komentoja Istunnot, Tiedonsiirto, Näytä tiedonsiirto (toisen välilehden tiedot
Istunnon tiedonsiirto).

Vie istuntotiedot Ctrl+E

Kun aktiivinen istunto suljetaan, tiedot siirretään automaattisesti ulkoiseen
tietokantaan. Jos tietoja sen jälkeen muutetaan ja muutokset on siirrettävä
ulkoiseen tietokantaan, valitse Vie istuntotiedot.

Näytä tiedonsiirto

Välilehdessä Viiteluettelotietojen tiedonsiirto on tietoja, jotka siirretään
viiteluettelon tuonnin aikana (Tiedonsiirto, Tuo viiteluettelotiedot).
Istunnon tiedonsiirto -välilehdessä on istuntokohtaisia tietoja (katso myös
Tiedonsiirto, Tuo istuntotiedot).

3.4.4 Lisätoiminnot

Vaihtoehdot

Yleiset vaihtoehdot, palvelimen aikakatkaisuaika

Määrittelee palvelimen aikakatkaisun pidempien tapahtumien aikana.

Yleiset vaihtoehdot, salli useiden sovellusesiintymien käynnistäminen

Mahdollistavat useampien sovellusesiintymien käynnistämisen yhdeltä
työasemalta.

Näyttövalinnat, näytä ryhmäpaneeli

Nämä toiminnot optimoivat istunnon yleiskatsauksen, jotta tiedot löytyvät
nopeammin.

Tällä toimenpiteellä voidaan korvata muutokset, jotka on jo suoritettu
valvontajärjestelmässä!

Tällä toimenpiteellä voidaan korvata muutokset, jotka on jo suoritettu
ulkoisessa tietokannassa!
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1. Valitse Oikein.

 Ryhmäpaneeli näkyy sovelluksen yläosassa.

2. Valitse Väärin. 

 Ryhmäpaneeli on piilotettu.

3. Sarakkeita voidaan ryhmitellä vetämällä ja pudottamalla niitä
ryhmäpaneelissa tai

4. Napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta sarakkeen otsikossa ja
valitsemalla Ryhmittele tämän sarakkeen mukaan.

Tee sama kaikille sarakkeille, joiden mukaan haluat ryhmitellä.

Jos haluat ryhmitellä osaston ja huoneen mukaan, vedä molempia sarakkeita
hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella ryhmäpaneelissa.

Syötettyjen tietojen perässä on suluissa annettu lisätietoja ja lisätietojen
lukumäärä.

Jos et enää tarvitse ryhmittelytoimintoa, vaihda kohdassa Lisätoiminnot,
valinnat annettu tieto Ryhmittele tämän sarakkeen mukaan komentoon
Väärin.

Jos ryhmittely on aktiivinen, saat siitä huomautuksen ja mahdollisuuden
ryhmittelyn säilyttämiseen tai nollaamiseen, kun piilotat ryhmittelypaneelin
uudestaan.

Polut, valvonnan raporttitiedostopolku

Tähän annetaan polku, josta raporttimalli tulostetaan. Kun käytetään toimintoa
Istunto, tulosta istuntotiedotvalmistuu tähän *.RPT-tiedostoon perustuva
raportti. Voit räätälöidä kyseisen mallin yksilöllisesti Crystal Reports -
ohjelmalla.

Kuva. 3-4 Ryhmittely osaston ja huoneen perusteella, mukaan lukien syötettyjen tietojen 
lukumäärä.
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Polut, potilaskortin ohjelmointitiedoston nimi

Tähän kenttään on annettava polku iSYCardPrommer.exe-ohjelmaan, joka
hakee yksittäisten potilaskorttien ohjelmointisovelluksen (katso Tiedosto,
potilaskortti).

Suojausasetukset, automaattinen uloskirjautumisaika [min]

Aseta tässä aika, jonka kuluttua käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos, jos
ohjelmaa ei käytetä (hiirellä tai näppäimistöllä).

Mahdollisia arvoja ovat 0 - 300 (parilliset desimaaliluvut); 10 on oletusarvo.
Toiminto otetaan pois käytöstä arvolla 0.

Järjestelmätiedot Shift+F1

Napsauta tätä, jotta näyttöön tulee tilaikkuna, jossa on tietoja järjestelmästä.

Järjestelmän yleiskuvaus -välilehti näyttää järjestelmän toiminnot ja
lisenssitiedot:

Järjestelmäviestit-välilehdellä näkyvät järjestelmän BedSideLinks-viestit, ja se
auttaa järjestelmän ylläpitäjää vianetsinnässä. Ilmoitukset voidaan ryhmitellä
kronologisesti.

Muuta lokia

Järjestelmä kirjaa muutokset asiakassovelluksiin ja näyttää ne Muutosloki-
dialogi-ikkunassa (muutokset eivät ole mahdollisia).

Muutokset ovat käytettävissä koko järjestelmässä riippumatta
asiskasohjelmasta, jossa ne suoritettiin.

Tietojen muutoksia seurataan käyttäjän nimen (jos käyttäjähallinta on
käytössä) ja ajan mukaan.

Järjestelmä luo automaattisesti lokitietoja, ja ne yhdistetään vastaavaan
potilasistuntoon.

3.4.5 Tuki

Käyttöopas F1

Tässä on käyttöoppaan sähköinen versio.

Tietoja  -ohjelmistostaNEXADIA monitor 2 

Tässä on tietoja copyright-oikeuksista ja käyttäjän vastuusta.

Kuva. 3-5 Tietoja NEXADIA monitor 2 -ohjelmistosta 
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3.5 Istunnon yleiskatsaus

Avaa yksityiskohtaikkuna

1. Kaksoisnapsauta yhtä yleiskatsausruudussa olevaa solua.

 Sitä vastaavan istunnon ja halutun tietoalueen yksityiskohtaikkuna
avautuu ruudun keskelle.

 Tiettyjen alueiden tietoja voidaan vaihtaa tietoikkunan tiedoista
riippuen.

 Jos tietoikkuna on liian suuri, jotta koko sisältö tulee näkyviin, käytä
ikkunan oikeassa reunassa ja alareunassa olevia vierityspalkkeja
katsoaksesi kaikki tiedot.

3.5.1 Rivit

Kun NEXADIA monitor 2 -ohjelmisto käynnistetään, istunnon
yleiskatsauksessa näkyvät kaikki aktiiviset potilasistunnot. 

Kunkin istunnon tiedot näkyvät omalla rivillään. Istunnon alku ja istunnon
loppu määrittelevät istunnon.

3.5.2 Sarakkeet/nauhat

Sarakkeissa on potilastietoja, joiden sisältö liittyy kyseiseen kategoriaan
(esim. osaston nimi).

Nauhat ryhmittelevät yhteen niihin liittyviä sarakkeita:

1. Siirrä hiiren osoitin nauhan päälle.

 Esille tulee työkaluvihje.

Kuva. 3-6 Istunnon yleiskatsaus

VAROITUS!

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos valitaan väärä potilaskortti ja/tai syötetään
väärät parametrit!

• Varmista ennen muutosten tekemistä yksityiskohtaikkunaan ja ennen
näytettyjen dialyysihoitoarvojen käyttämistä, että ne liittyvät
kysymyksessä olevaan potilaaseen.

• Väärä hoito voi johtaa vakaviin komplikaatioihin tai jopa kuolemaan!
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Sarakkeen leveyden asettaminen

1. Aseta hiiren osoitin kahden sarakkeen väliselle jakolinjalle siten, että esille
tulee kaksipäinen nuoli.

2. Pidä hiiren painike painettuna ja siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle.

 Sarakkeiden leveyttä voidaan säätää yksilöllisesti.

3. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Sovita.

 Sarakkeen leveys on asetettu optimaalisesti silloin, kun kaikki tiedot
ovat näkyvillä.

4. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Sovita (kaikki sarakkeet).
 Kaikkien sarakkeiden leveys säädetään optimaaliseksi.

5. Tuo samat valikkovaihtoehdot esille napsauttamalla nauhaa hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella.

Sarakkeiden lajittelu

1. Napsauta sarakkeen otsikkoa.

 Otsikossa näkyvä nuoli osoittaa, että lajittelu on aktiivinen.

 Sarakkeessa olevat sisällöt voidaan lajitella joko nousevasti tai
laskevasti.

2. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Lajittele nousevasti tai Lajittele laskevasti.
 Lajittelujärjestys on nyt määritelty.

3. Napsauta Poista kaikki lajittelut (vain aktiivinen, kun lajittelu on valittu).

 Sarakkeen lajittelu nollataan.

4. Valitse valikkotoiminto Näytä, Näytön asettelu, Hallitse asetteluja, Palauta
oletusasetukset.
 Kaikki lajittelut nollataan samanaikaisesti.

Sarakkeiden ja nauhojen lisääminen

1. Lisää sarakkeita tai nauhoja valitsemalla sarakkeen/nauhan valitsin.

2. Vedä halutun sarakkeen otsikko yleiskatsausruutuun hiiren
vasemmanpuoleisen painikkeen ollessa painettuna.

 Nuolet osoittavat paikan, johon sarake lisätään.

3. Kaksoisnapsauta käytettävissä olevaa saraketta.

 Sarake asetetaan sopivaan kohtaan yleiskatsausruudussa.

Jos jonkin sarakkeen koko sisältöä ei voida näyttää, siitä ilmoitetaan

‒ kolmena pisteenä, jos kysymys on tekstistä

‒ kaksoisnuolena (>>), jos kysymys on symboleista (esim. Viestit-
sarakkeessa olevat palkit).
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4. Poista sarake istunnon yleiskatsausruudussa napsauttamalla sarakkeen
otsikkoa hiiren vasemmalla painikkeella ja pitämällä painike pohjassa.
Vedä sitten sarake istuntoluettelon alla olevaan tyhjään tilaan tai suoraan
sarakkeen/nauhan valitsimeen.

 Sarake on nyt poistettu.

5. Nauhojen lisääminen ja poistaminen toimii samalla tavalla kuin
sarakkeiden lisääminen ja poistaminen.

Käytettävissä olevat sarakkeet

Potilaan tunnistamista varten on hoidon yleiskatsaukseen jätettävä vähintään
yksi kolmesta seuraavasta sarakkeesta: Potilas, Potilaan nimi tai
Potilastunnus.

Saraketta Riskit EI VOI poistaa yleiskatsauksesta.

Sen jälkeen, kun sarakkeita on lisätty/poistettu, on käytettävä Tallenna
asettelut -toimintoa yleiskatsausruudussa, jotta tätä määritystä voidaan
käyttää toisenkin kerran.

Sarake Kuvaus

Aktiivinen Istunnon tilan näyttö: aktiivinen kyllä/ei.
Ei-aktiiviset istunnot voidaan ladata tietokannasta 
käyttämällä valikkovaihtoehtoa Istunto, Lataa 
suljetut istunnot.

Sukunimi Potilaan sukunimi (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Perustiedot).

Nimi Potilaan sukunimen ja etunimen yhdistelmä (katso 
myös yksityiskohtaikkuna Perustiedot, Suku- ja 
etunimi).

Potilas Näyttää potilaan sukunimen, etunimen ja 
syntymäajan. Jos käytössä on potilaskortti, jota 
järjestelmä ei tunne (väärä järjestelmätunnus, väärä 
verkostokoodi tai potilas on jo poistettu ulkoisesta 
tietokannasta), tulee esille kysymysmerkki ja 
oletuspäivämäärä 01.01.1900 (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Perustiedot).

Syntymäaika Potilaan syntymäaika (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Perustiedot).

Sukupuoli Potilaan sukupuoli (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Perustiedot).

Osasto Dialyysin suorittamiseen varattu dialyysiosasto 
(katso myös yksityiskohtaikkuna Perustiedot).

Huone Dialyysin suorittamiseen varattu huone (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Perustiedot).
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Paikka Dialyysin suorittamiseen varattu paikka (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Perustiedot).

Potilastunnus Manuaalisesti syötetty potilastunnus (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Perustiedot).

Riskit Jos on olemassa potilaskohtainen riski (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Perustiedot), tähän kohtaan 
ilmestyy varoituskolmio. Kun hiiren osoitin siirretään 
varoituskolmion päälle, tulee esille riskiin liittyvä 
työkaluvihje.

Istunnon alku Istunnon aloittamisen päivämäärä ja kellonaika. Jos 
istunto on jo alkanut kuluvan päivän aikana, 
annetaan vain aika (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Perustiedot). Näyttömuoto vastaa nykyisen 
ohjelman maa-asetuksia (katso Näytä, Kieli).

Paino ennen 
hoitoa

Näyttää potilaan lasketun painon ennen dialyysiä 
syötettyjen arvojen perusteella. Tätä saraketta 
käytetään ensisijaisesti todellisen painoarvon 
tarkistamiseen ja toissijaisesti näyttämään vaihetta 
Punnitus ennen dialyysiä. Jos arvo poikkeaa 
huomattavasti tavoitepainosta, tulee esille keltainen 
varoituskolmio (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Painotiedot).

Lääkärin ohjeiden 
mukainen 
tavoitepaino

Ulkoisen tietokannan lääkärin ohjeissa oleva 
tavoitepaino. Tämä arvo toimii viitteenä lääkärin 
antamiin ohjeisiin (katso yksityiskohtaikkuna 
Painotiedot).

Paino hoidon 
jälkeen

Näyttää potilaan painon dialyysin jälkeen. 
Tätä saraketta käytetään ensisijaisesti todellisen 
painoarvon tarkistamiseen ja toissijaisesti 
näyttämään vaihetta Punnitus dialyysin jälkeen 
(katso myös yksityiskohtaikkuna Painotiedot).

Todellinen 
painonpudotus

Laskettu paino dialyysihoidon jälkeen (katso 
yksityiskohtaikkuna Painotiedot).

Verenpaine Näyttää tämänhetkiset verenpaineen 
mittaustulokset pystysuorina palkkeina. 
Jos mittausarvo ylittää yksilölliset raja-arvot, 
vastaava palkki muuttuu punaiseksi. 
Siirrä osoitin valitsemasi solun päälle, jotta saat 
lyhyesti tietoa arvosta ilman, että on avattava sen 
yksityiskohtaikkuna (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Verenpaine).

Sarake Kuvaus
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UF-tila Näyttää laadullisen esityksen UF-laskelmien 
tuloksesta eri väreissä ja eri symboleilla:
• Harmaa ruutu: UF-laskentaa ei ole (vielä)

suoritettu, koska tietoja ei ole syötetty.

• Punainen: Laskettu UF-virtauksen keskiarvo
ylittää tälle potilaalle määrätyn UF-
enimmäisvirtauksen.

• Vihreä: Laskettu UF-virtaus voidaan hyväksyä
tälle potilaalle.

• Keltainen: UF-arvoja säädettiin manuaalisesti,
koska laskettu painonpudotus oli liian suuri.

• Vihreä ruutu, jossa on poikkiviiva: Laskelman
mukaan UF ei ole tarpeen.

Punainen symboli estää koneen asetusten 
siirtämisen dialyysikoneeseen. (Lataa) (katso myös 
yksityiskohtaikkuna UF-asetukset).

Modaliteetit Näyttää tämän istunnon lääkärin ohjeen nimen. Jos 
yhdelle potilaalle on enemmän kuin yksi lääkärin 
ohjeiden profiili, tieto auttaa päättämään, onko 
kyseiselle päivälle tuotu oikeat lääkärin ohjeet. Jos 
kenttä on tyhjä, lääkärin ohjeiden tuonti ulkoisesta 
tietokannasta ei ole (vielä) toteutunut (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Modaliteetit).

UF-virtaus Näyttää dialyysikoneen tämänhetkiset (tai viimeksi 
havaitut) UF-virtausyksiköt [ml/h] (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Koneen lukemat).

Kt/V Näyttää hoidon mitatun/lasketun Kt/V-arvon. 
Sitä vastaava viimeksi siirretty arvo näytetään 
edistymispalkkina. Harmaan alueen vasen reuna 
merkitsee saavutettavan tavoitearvon. Vihreä palkki 
näyttää edistymisen ja sen, kuinka kaukana Kt/V-
arvo vielä on tavoitearvosta tai onko se jo ylitetty. 
Kaksoisnapsauttamalla tätä kenttää päästään 
suoraan yksityiskohtaikkunaan Koneen lukemat 
(Hoitotoimenpidekaavio-välilehti), jossa arvot on 
esitetään graafisesti.

Hoidon kesto Kulunut aika verrattuna asetettuun aikaan (katso 
myös yksityiskohtaikkuna Koneen lukemat).

Sarake Kuvaus
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Lataa Antaa laadullisen esityksen asetusarvojen 
siirtämisestä dialyysikoneeseen. 
Harmaa kenttä osoittaa istunnon, johon ei ole (vielä) 
alettu lataamaan tietoja.
Valintamerkillä varustettu harmaa symboli osoittaa, 
että asetusarvojen siirtäminen dialyysikoneeseen on 
onnistunut. Käyttäjät saattavat haluta olla 
käyttämättä dialyysikoneen asetusarvoja, jolloin 
harmaa valintamerkillä varustettu symboli jää 
näkyviin koko istunnon ajaksi.
Kaksoisvalintamerkillä varustettu vihreä symboli 
tarkoittaa, että asetusarvot on siirretty koneeseen ja 
käyttäjä on hyväksynyt ja vahvistanut ne. 
Keltainen symboli merkitsee latausvirhettä. Kun 
siirrät hiiren osoittimen tämän symbolin päälle, tulee 
esille työkaluvihje, jossa ongelma on selitetty. 
Punainen symboli merkitsee sitä, että lataustoiminto 
on poistettu toiminnasta eikä se ole käytettävissä 
(katso myös yksityiskohtaikkuna Dialyysikoneen 
tilat).

UF-tavoite Näyttää kunkin UF-tavoitemäärän yksikköinä [ml]. 
Nämä arvot siirretään dialyysikoneesta NEXADIA 
monitor 2 -ohjelmistoon ja ne voivat poiketa 
suunnitelluista UF-asetuksissa olevista UF-
tavoitearvoista (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Koneen asetukset).

Hoidon alku Hoidon aloittamisen päivämäärä ja kellonaika. Jos 
päivämäärä on kuluvan päivän päivämäärä, 
annetaan vain aika (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Perustiedot). 
Näyttömuoto vastaa nykyisen ohjelman maa-
asetuksia (katso Näytä, Kieli).

Hoidon loppu Hoidon lopettamisen päivämäärä ja kellonaika. Jos 
päivämäärä on kuluvan päivän päivämäärä, 
annetaan vain aika (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Perustiedot).
Näyttömuoto vastaa nykyisen ohjelman maa-
asetuksia (katso Näytä, Kieli).

Edistyminen Ilmoittaa hoidon edistymisen vertaamalla kulunutta 
aikaa asetettuun hoitoaikaan. Jos hoito on 
päättynyt, ympyräkaavio muuttuu vihreästä 
harmaaksi.
Solussa oleva korttisymboli ilmoittaa, että 
potilaskortti on syötetty dialyysikoneeseen. 
Samassa solussa oleva varoitussymboli ilmoittaa, 
että dialyysikoneessa on ongelma. Kun hiiren 
osoitin siirretään varoitussymbolin päälle, tulee 
selvyyden vuoksi esille lisätietoja, (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Dialyysikoneen tilat).

Sarake Kuvaus
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Dialyysikoneen 
tilat

Ilmoittaa, antaako kyseinen dialyysikone tällä 
hetkellä hälytyksen (punainen symboli) vai 
varoituksen (keltainen symboli).
Lisätietoja saadaan siirtämällä hiiren osoitin solun 
päälle.
Varoitukset ja hälytykset näkyvät vain koneen Hoito-
tilan aikana istunnon yleiskatsauksessa (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Dialyysikoneen tilat).

Koneen vaihe Näyttää dialyysikoneen tämänhetkisen vaiheen 
tekstimuodossa (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Dialyysikoneen tilat):
• Hoidon valinta

• Valmistelu

• Hoito

• Hoidon loppu

• Desinfiointi

Kone Tällä hetkellä liitetyn dialyysikoneen tyyppi (katso 
myös yksityiskohtaikkuna Dialyysikoneen tilat). 
Lääkärin ohjeet määrittelevät koneen tyypin, kunnes 
se vaihdetaan todellisesti liitettyyn konetyyppiin.

Lääkitys Ilmoittaa, onko tälle hoidolle määrätty lääkettä ja 
kuinka paljon (dialyysi- ja tapauskohtainen lääkitys). 
Harmaat palkit ilmoittavat lääkityksen, jota ei ole 
vielä vahvistettu. Asianmukaisesti annosteltu 
lääkitys näkyy vihreänä palkkina.
Jos lääkitystä ei ole annettu oikeana annoksena/
oikeaa määrää, palkki näkyy keltaisena.
Hylätty lääkitys näkyy punaisena. Mahdollinen 
pitkäkestoinen lääkitys ei näy yleiskatsauksessa.
Jos ohjelmassa on vain pitkäkestoisen lääkityksen 
ja/tai poistettujen syötteiden arvoja, tulee esille kaksi 
nuolta (katso myös yksityiskohtaikkuna Lääkitys).

Laboratorio Käytettävissä olevat laboratorioarvot näkyvät 
vihreinä palkkeina (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Laboratorio).

Lisähuomautukset Tallennetut lisähuomautukset näkyvät vihreänä 
palkkina (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Lisähuomautukset).

Viestit Tallennetut, vastaamattomat viestit näytetään 
harmaana palkkina. 
Vahvistetut viestit muuttuvat harmaasta vihreäksi 
(katso myös yksityiskohtaikkuna Viestit).

Sarake Kuvaus
IFU 38910539FI / Rev. 1.04.01 / 2021-12 41 / 82



3

NEXADIA monitor 2 Yksityiskohtaikkunat
3.6 Yksityiskohtaikkunat

3.6.1 Yksityiskohtaikkuna, Yleinen

Yksityiskohtaikkunasta päästään valvotusti istuntotietoihin.

① näyttää valitun potilaan. 

Suppeasta luettelosta ② voidaan vaihtaa toisen potilaan istuntoon. 

Painikkeilla ③ ja ④ voidaan suorittaa asianmukaiset toiminnot.

Yksityiskohtaikkunan luettelosta ⑤ päästään kullekin tietoalueelle. 

Istuntotietoalue ⑥ näyttää tämänhetkiset tiedot valitusta
yksityiskohtaikkunasta riippuen.

Muokatussa kentässä ⑦ on keltainen tausta.

Potilasluettelo nousevassa/laskevassa järjestyksessä

1. Napsauta syötteen nimeä (Kuva. 3-7, ② ).

2. Napsauta sarakkeen otsikkoa.

 Lajittele potilasluettelo nousevasti tai laskevasti.

Tarkistuslista Vahvistamattomat tarkistuslistasyötteet näkyvät 
harmaana palkkina. 
Kun syötteet vahvistetaan, palkki muuttuu 
harmaasta vihreäksi (katso myös 
yksityiskohtaikkuna Tarkistuslista).

Istunnon loppu Istunnon loppu näkyy aikaleimana, johon sisältyy 
tämänhetkinen päivämäärä ja kellonaika 
tämänhetkisen ohjelmakielen muodossa. 
Jos päivämäärä on kuluvan päivän päivämäärä, 
annetaan vain aika (katso myös yksityiskohtaikkuna 
Perustiedot).

Sarake Kuvaus

1 Valittu potilas

2 Suppea luettelo, josta 
voidaan vaihtaa toisiin 
potilaisiin

3 Poista/Uusi-painike

4 Tallenna/palauta-painike

5 Yksityiskohtaikkunan 
luettelo

6 Istuntotiedot

7 Muokattu kenttä

Kuva. 3-7 Yksityiskohtaikkuna

3 4
1 2

5

6
7
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Hae kategoriatiedot

1. Avaa potilasta vastaava yksityiskohtaikkuna.

2. Napsauta syötteen nimeä (Kuva. 3-7, ② ).

3. Valitse luettelosta toinen potilas vierittämällä ylös tai alas.

 Kategoriatiedot, esim. eri potilaiden painotiedot, voidaan hakea
nopeasti peräkkäin.

 Toimintopainike (Tallenna/Palauta, Kuva. 3-7, ④ ) aktivoituu
yksityiskohtaikkunassa vain silloin, kun tehdään muutoksia.

4. Paina Tallenna-painiketta.

 Muutetut tiedot lähetetään palvelimeen ja ne näytetään välittömästi. 

 Nyt syötetyt tiedot voidaan tarkastaa.

5. Paina Palauta-painiketta.

 Alkuperäinen arvo palautetaan (toimii, jos muutosta ei ole tallennettu).

Muutosten tekeminen yksityiskohtaikkunoissa

Kaikki yksityiskohtaikkunoiden muutokset kirjataan erilliseen lokikirjaan
(Muuta lokia).
Ulkoisesta tietokannasta tuotuja tietoja voidaan muokata. Poikkeuksia ovat
koneen asetukset, potilastiedot, nimi, syntymäaika, sukupuoli, tunnus ja riskit. 
Nämä muutokset tallentuvat vain vastaavan istunnon dokumenteissa, eivätkä
ne vaikuta ulkoisen tietokannan alkuperäisiin tietoihin.

Teksti- ja näyttökenttiä, joissa on harmaa tausta, ei voida muuttaa.

Joissakin luetteloissa (verenpainearvot, laboratorioparametrit jne.) uusia
tietoja voidaan syöttää toimintopainikkeella Uusi tai poistaa
toimintopainikkeella Poista (Kuva. 3-7, ③ ).

Tehty muutos näkyy kentän keltaisella taustalla. 

Kuva. 3-8 Potilasluettelo

Tämä tietojensyöttömenetelmä on aina valittava, jotta varmistetaan, että
palvelimella olevat potilastiedot on tallennettu tarkoituksenmukaisesti!
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Kenttätyypistä riippuen käyttäjä saa ilmoituksen, jos arvo on esiasetettujen
uskottavuusrajojen ulkopuolella. Siinä tapauksessa annettua tietoa on
muutettava siten, että se on asetettujen rajojen sisällä. Ennen tallennusta on
napsautettava toista kenttää.

Yksityiskohtaikkunoiden koko

1. Siirrä hiiren osoitin yksityiskohtaikkunan reunaan.

 Esille tulee kaksoisnuoli.

2. Pidä hiiren painike alas painettuna ja vedä ikkunan reuna halutun
kokoiseksi.

 Yksityiskohtaikkunoiden kokoa voidaan säätää yksitellen.

 Asetettu koko ja sijainti tallennetaan, kun yksityiskohtaikkuna
suljetaan, ja se on saatavilla, kun asiakassovellus käynnistetään
uudestaan samalla koneella.

Sulje avoimet yksityiskohtaikkunat

1. Paina ESC tai

2. paina Enter tai

3. napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa painiketta X.

Jos arvoa on muutettu, mutta sitä ei ole tallennettu yksityiskohtaikkunasta
poistuttaessa, tulee esille vastaava ikkuna.

1. Napsauta Kyllä.

 Muutos tulee voimaan.

2. Napsauta Ei.
 Muutos hylätään ja ikkuna sulkeutuu.

3. Valitse Peruuta.

 Alkuperäinen ikkuna jää auki.

Aktiivisten istuntojen hoitotietoihin tehdyt muutokset on suoritettava vain
dialyysikoneessa, ei ulkoisessa tietokannassa, sillä tietokantaa ei enää
synkronoida asiakassovelluksen kanssa.

VAROITUS!

Varmista, että tietojen muutokset on tarkastettu huolellisesti, sillä väärät tiedot
vaarantavat potilaan turvallisuuden. Tiedot siirretään automaattisesti liitettyyn
dialyysikoneeseen. Väärät tiedot voivat johtaa vääriin tulkintoihin ja väärään
hoitoon, josta voi olla seurauksena vakavia komplikaatioita ja mahdollisesti
kuolema!

• Tarkasta syötetyt tiedot sen jälkeen, kun ne on siirretty palvelimeen: Vain
jos Tallenna-painiketta on painettu, on muutetut tiedot lähetetty
palvelimeen ja luettu siellä.

• Tarkasta aina tietojen muuttamisen yhteydessä, että on avattu halutun
potilaan ja dialyysi-istunnon yksityiskohtaikkunat. Nämä tiedot löytyvät
yksityiskohtaikkunan otsikkoalueelta.
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Yksityiskohtaikkunan lisätoiminnot

1. Käytä sarkainnäppäintä.

 Yksityiskohtaikkunassa voit siirtyä yhdestä muokattavasta kentästä
toiseen. Silloin koko kenttä korostetaan.

2. Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta. Sisältövalikosta voidaan
suorittaa seuraavat toimenpiteet:

• Kumoa viimeinen toimenpide

• Poista arvo kentästä

• Kopioi kentän arvo

• Liimaa kopioitu arvo

• Poista arvo tai

• Valitse koko solun sisältö

3.6.2 Perustiedot

Valitut istunnon perustiedot tulevat esille.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Esitetyt tiedot on luotu joko automaattisesti (Tunnukset, Istunnon/Hoidon alku
tai loppu) tai tiedot ovat peräisin ulkoisesta tietokannasta.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Alueella Potilastiedot annetut tiedot on saatu ulkoisesta tietokannasta, eikä
niitä voida vaihtaa.

Alueilla Istuntotiedot ja Potilaskohtaiset riskit on annettu seuraavat tiedot:

1 Osasto

2 Huone

3 Paikka

4 Puhelin, kuljetus

5 Potilaskortin sijainti

6 Järjestelmän 
istuntotunnus

7 Istunnon alku

8 Hoidon alku

9 Istunnon loppu

10 Hoidon loppu

11 Potilaskohtaiset riskit

Kuva. 3-9 Perustiedot
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Arvo Kuvaus 

Osasto ① Ulkoisen tietokannan osastoluettelo (kenttä 
voidaan tyhjentää käyttämällä pyöreää ristillä 
merkittyä painiketta).

Huone ② Ulkoisen tietokannan huoneluettelo (kenttä 
voidaan tyhjentää käyttämällä pyöreää ristillä 
merkittyä painiketta).

Paikka ③ Ulkoisen tietokannan vuodeluettelo (kenttä 
voidaan tyhjentää käyttämällä pyöreää ristillä 
merkittyä painiketta).

Puhelin, 
kuljetus ④

Ulkoisen tietokannan kuljetusyrityksen 
puhelinnumero.

Potilaskortin 
sijainti ⑤

Ei voida vaihtaa.
Näyttää tietoja tämänhetkisestä potilaskortin 
sijainnista.
Tyhjä kenttä tarkoittaa sitä, että tietyn potilaan 
korttia ei ole syötetty mihinkään liitettyyn online-
laitteeseen.
Syötettyjen tietojen ensimmäisessä osassa 
ilmoitetaan laitetyyppi:
paino = vaaka, lab = laboratoriolaite, dia = 
dialyysikone, vp = verenpainemittari.
Toisessa osassa (ensimmäisen @-merkin jälkeen) 
ilmoitetaan laitteen tuotenimi.

Järjestelmän 
istuntotunnus ⑥

Ei voida vaihtaa.
Ilmoittaa järjestelmän sisäisen istuntotunnuksen. 
Tunnus luodaan automaattisesti istunnon 
käynnistyessä ja se on kullekin istunnolle 
yksilöllinen.

Istunnon alku ⑦ Istunnon aloitusaika. Luodaan automaattisesti 
kohdassa Istunnon alku.

Hoidon alku ⑧ Hoidon aloitusaika. Luodaan automaattisesti 
hoidon alussa (tämän tilan ilmoitus saadaan 
dialyysikoneesta).

Istunnon loppu ⑨ Istunnon lopetusaika. Luodaan automaattisesti, 
kun istunto suljetaan (Valikko Istunto, Sulje 
istunnot).

Hoidon loppu ⑩ Hoidon loppumisaika. Luodaan automaattisesti 
hoidon lopussa (tämän tilan ilmoitus saadaan 
dialyysikoneesta).
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Päivämäärän ja ajan manuaalinen muuttaminen

1. Napsauta päivämäärää ja/tai aikaa ja syötä tiedot manuaalisesti tai

2. käytä ylös- tai alas-painikkeita tai

3. napsauta nuolinäppäintä tai

4. paina F4-painiketta ja tuo tukityökalu esille.

5. Vahvista painamalla OK.

 Istunnon tai hoidon alkuun ja loppuun liittyvät säädöt suoritetaan.

3.6.3 Painotiedot

Kaikki painoon liittyvät tiedot näkyvät tässä yksityiskohtaikkunassa.

Asianmukaisten arvojen laskenta suoritetaan ainoastaan palvelinpuolella
jokaisen tietojen muuttamisen jälkeen tai sen jälkeen, kun tietoja on syötetty
liitetystä online-laitteesta.

Potilaskohtaiset 
riskit ⑪

Ei voida vaihtaa.
Näyttää ulkoiseen tietokantaan tallennetut 
potilasta koskevat riskit.

Valkoisella taustalla olevia kenttiä, kuten hoitopaikkaa tai aikaleimoja, 
voidaan muokata manuaalisesti, jos ne eivät ole ehdotettujen arvojen 
mukaisia.

Arvo Kuvaus 

1 Ennen dialyysia

2 Vaa'an lukema

3 Taara

4 Paino ennen

5 Suunniteltu nesteytys

6 Tavoitepaino

7 Lääkärin määräys

8 Painonpudotuksen 
tavoite

9 Dialyysin jälkeen

10 Vaa'an lukema

11 Taara

12 Paino dialyysin jälkeen

13 Todellinen nesteytys

14 Todellinen 
painonpudotus

15 Välilehti Painohistoria 
dialyysin jälkeen

16 Välilehti Tämänhetkiset 
vaa’an lukemat

Kuva. 3-10 Painotiedot
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Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Jotkut näytetyistä arvoista tuodaan ulkoisesta tietokannasta. Muuten arvot
siirretään aiemmasta istunnosta.

Painoarvo (brutto-, netto- tai taarapaino) voidaan vaihtoehtoisesti saada
liitetyistä vaa’oista. 

Sen vuoksi älykäs algoritmi varmistaa tietojen oikean tulkinnan (ja havaitsee,
onko kysymyksessä paino ennen dialyysiä vai sen jälkeen, brutto- netto- ja
taarapainon luokittelu).

Yksittäisten istuntojen arvot (suunniteltu nesteytys, painon päivittäinen
tavoitearvo jne.), on määrätty ulkoisessa tietokannassa, mutta niitä voidaan
säätää tarvittaessa.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

1. Aseta tarvittavat tiedot.

2. Paina Tallenna.

3. Tarkista, että laskentatulokset ovat uskottavia.

Muokattavien kenttien arvojen on oltava välillä 0 ja 300. Muutoin kentän
viereen ilmestyy punainen ympyrä, jossa on valkoinen risti ja viesti: Anna arvo
välillä 0 ja 300. Viesti tulee näkyviin vain, jos tähän kenttään on annettu
voimassa oleva arvo ja on napsautettu toista kenttää. Siihen asti ei toimintoja
Tallenna tai Palauta voida käyttää.

VAROITUS!

Painoarvot ovat perusta UF-määrän laskelmalle, joka voidaan siirtää
dialyysikoneeseen automaattisesti! Tarkasta siis itse syöttämäsi arvot ja niitä
vastaavat ohjelman tuottamat arvot huolellisesti.

• Jos ennen dialyysiä laskettu arvo eroaa yli 10 % (arvo voidaan määrittää
palvelimessa) määrätystä tavoitearvosta, ilmestyy yksityiskohtaikkunan
kohtiin Painotiedot ja UF-asetukset ja yleiskatsausruudun Paino ennen
dialyysiä -sarakkeeseen keltainen varoituskolmio.

• Tarkista siinä tapauksessa välttämättä laskelman uskottavuus.
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Paino ennen dialyysiä ①

Arvo Kuvaus

Vaa'an lukema ② Lääketieteellisten vaakojen bruttopainolukema.
Tavallisesti verkkoon tallennettu paino potilasta 
ensimmäistä kertaa punnittaessa (mahdollisesti 
pyörätuolin tai paarien kanssa).

Taara ③ Vaatetuksen, pyörätuolin jne. paino, joka on 
vähennettävä vaa'an näyttämästä ensimmäisen 
punnituksen arvosta. 
Tavallisesti tämä arvo tallennetaan verkkoon 
toisen punnituksen aikana (vain pyörätuoli jne.). 
Tämä arvo voidaan syöttää tai vaihtaa 
manuaalisesti. Tämä arvo voidaan myös tuoda 
istunnon alussa ulkoisesta tietokannasta, jos 
taarapaino on jatkuvasti sama (esim. jos on 
kysymyksessä keinojäsen).

Paino ennen dialyysiä
④

Tulos, joka saadaan, kun taarapaino 
vähennetään bruttopainosta.

Suunniteltu nesteytys
⑤

Ennakoitavissa oleva suun kautta tai muutoin 
kuin ruoansulatuskanavan kautta annettava 
nesteytys, joka on otettava huomioon dialyysin 
aikana, kun nestettä poistetaan. 
Tämä arvo voidaan tuoda ulkoisesta 
tietokannasta. Sitä voidaan vaihtaa 
manuaalisesti.

Tavoitepaino ⑥ Tavoitepaino dialyysi-istunnon lopussa. 
Saattaa poiketa lääkärin ohjeiden mukaisesta 
tavoitepainosta, jos esim. UF-virtausta on 
vähennettävä akuutin verenkierto-ongelman 
vuoksi. Lääkärin määräyksessä oleva 
painoarvo näytetään vertailun vuoksi.

Lääkärin määräys ⑦ Ulkoisen tietokannan lääkärin ohjeissa oleva 
tavoitepaino. Tämä arvo näkyy aina viitteenä 
lääkärin antamiin ohjeisiin. 

Painonpudotuksen 
tavoite ⑧

Laskettu nesteenpoisto, perustuu aiemmin 
syötettyihin arvoihin. 
Käytetään UF-tavoitemäärään (1 kg vastaa 
1000 ml:aa) UF-asetuksissa (UF-määrä).
LASKENTA: vaa’an lukema (ennen dialyysiä) - 
taara (ennen dialyysiä) = paino ennen dialyysiä 
+ suunniteltu nesteytys - tavoitepaino = 
painonpudotuksen tavoite.
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Paino dialyysin jälkeen ⑨

Arvo Kuvaus

Vaa'an lukema ⑩ Bruttopaino dialyysihoidon jälkeen 
punnittaessa.

Taara ⑪ Vaatetuksen, pyörätuolin jne. paino, joka on 
vähennettävä vaa’an näyttämästä 
ensimmäiseen punnituksen arvosta. 
Tavallisesti tämä arvo tallennetaan verkkoon 
toisen punnituksen aikana (vain pyörätuoli jne.) 
dialyysihoidon jälkeen.

Paino dialyysin jälkeen 
⑫

Tulos, joka saadaan, kun taarapaino 
vähennetään bruttopainosta.

Todellinen nesteytys⑬ Suun kautta annettava tai muutoin kuin 
ruoansulatuskanavan kautta annettava 
nesteytys dialyysihoidon aikana.

Paino ennen dialyysiä
④

Katso paino ennen dialyysiä: Tulos, joka 
saadaan, kun taarapaino vähennetään 
bruttopainosta.

Todellinen 
painonpudotus ⑭

Laskettu paino dialyysihoidon jälkeen; pitäisi 
olla sama kuin asetettu tai dialyysikoneen 
ilmoittama ultrafiltraatiomäärä.
LASKENTA: vaa’an lukema (dialyysin jälkeen) - 
taara (dialyysin jälkeen) = paino dialyysin 
jälkeen - todellinen nesteytys - paino ennen 
dialyysiä = todellinen painonpudotus

Välilehti Kuvaus

Painohistoria dialyysin 
jälkeen ⑮

Dialyysin jälkeinen paino 10 viimeisimmän 
hoidon aikana; näitä arvoja voidaan käyttää 
viitteenä todellisen tavoitepainon määrittelyssä.

Tämänhetkiset vaa’an 
lukemat ⑯

Liitetystä vaa'asta verkon välityksellä 
siirrettyjen tietojen luettelo (esim. 
henkilökohtaiset vaa’at, vuodevaa’at), mukaan 
lukien tallennettu aika.
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3.6.4 UF-asetukset

UF-asetusten yksityiskohtaikkunassa on arvot, joita käytetään UF-virtauksen
laskemiseen.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Yleensä oletusarvoiset tiedot tuodaan ulkoisesta tietokannasta. 

UF-virtauksen keskiarvo lasketaan käyttämällä UF-määrää ja UF-aikaa ja sitä
verrataan UF-enimmäisvirtaukseen. UF-laskennan tulosten laadullinen esitys
näkyy tekstin alapuolella värillisenä symbolina sekä tekstimuodossa ⑦ .

Jos laskettu UF-virtaus on alle kyseisen potilaan sietämän UF-
maksimivirtauksen keskiarvon, tila on vihreä. Jos laskettu UF-virtaus on yli
sallitun maksimivirtauksen, tila on punainen.

1 Painon pudotus

2 Hoidon kesto

3 UF-virtauksen 
hälytysraja

4 UF määrä

5 UF aika

6 UF-virtaus

7 UF-laskennan 
laadullinen esitys

Kuva. 3-11  UF-asetukset

Mitatut / lääkärin määräämät tiedot

Painon pudotus ① Tämä painonpudotuksen laskettu arvo (kg) 
otetaan yksityiskohtaikkunasta Painotiedot 
(Painonpudotuksen tavoite).

Hoidon kesto ② Hoidon kesto. Tuodaan ulkoisesta 
tietokannasta.

UF-virtauksen 
hälytysraja ③

Ultrafiltraatiovirtauksen enimmäisarvo. Tuodaan 
ulkoisesta tietokannasta.

Tulokseksi saadut UF-tiedot

UF-määrä ④ Vastaa painonpudotusta määräksi 
muunnettuna (1 kg:n painonpudotus vastaa 
1000 ml:n UF-määrää).

UF-aika ⑤ Tulokseksi saatu hoitoaika.

UF-virtaus ⑥ Laskettu koko hoidon keskiarvo (UF-määrä : 
UF-aika = UF-virtaus).
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Jos UF-virtauksen laskennan tulokseksi saadaan 0, tulee UF-arviointikenttään
seuraava teksti: UF ei tarpeen.

Jos tiedot eivät riitä UF-virtauksen laskemiseen, tulee esille seuraava teksti:
Laskentaa ei suoritettu. Syötettyjä tietoja ei ole.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Jos UF-virtaus on liian suuri (mikä tarkoittaa, että UF-virtauksen hälytysraja
ylittyi, tila punainen), yksityiskohtaikkunan Toiminto-alueella on kolme
vaihtoehtoa UF-eston poistamiseksi:

1. Paina Toiminto-kentässä Vähennä.

 UF-tavoitemäärää vähennetään, kunnes laskettu UF-virtaus ei enää
ylitä UF-enimmäisvirtausta. Neste jää potilaaseen (nesteen ylijäämä).
Nesteen ylijäämä tulee esille (Kuva. 3-12, ① ).

 Tekstimuodossa olevassa ilmoituksessa sanotaan: UF-arvoja
säädettiin manuaalisesti.

2. Paina Toiminto-kentässä Pidennä.

 UF-aika sovitetaan siten, että UF-enimmäisvirtaus juuri ja juuri
saavutetaan. Hoitoa pidennetään, lisätty hoitoaika tulee esille (Kuva.
3-13, ① ).

 Tekstimuodossa olevassa ilmoituksessa sanotaan: UF-arvoja
säädettiin manuaalisesti.

VAROITUS!

Väärät UF-arvot vaarantavat potilasturvallisuuden!

• Tarkista lasketun UF-arvon ja UF-varoituksen oikeellisuus huolellisesti,
ennen kuin käytät niitä dialyysihoitoon, sillä niillä on suora vaikutus
potilaaseen.

• Väärät arvot voivat vahingoittaa potilasta!

1 Nesteen ylijäämä

Kuva. 3-12 Vähennä-toimintopainike
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3. Paina Toiminto-kentässä Ylitä.

 Käyttäjä hyväksyy lääkärin määräämän UF-virtauksen ylityksen.

 Tekstimuodossa olevassa ilmoituksessa sanotaan: UF-arvoja
säädettiin manuaalisesti.

 Kaikissa näissä kolmessa tapauksessa väri vaihtuu keltaiseksi, mikä
tarkoittaa, että UF-esto ratkaistiin tarkoituksella.

1 Lisätty hoitoaika

Kuva. 3-13 Pidennä-toimintopainike

Kuva. 3-14 Ylitä-toimintopainike
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3.6.5 Koneen asetukset

Tämänhetkiset dialyysikoneen asetusarvot (toisin sanoin viimeksi lähetetyt
koneen arvot) näkyvät Tämänhetkiset asetukset -välilehdellä. 

Hoitotoimenpidetaulukko-välilehdeltä voidaan katsoa dialyysikoneen lääkärin
ohjeiden mukaiset ja lasketut asetusarvot (Lääkärin määräys -sarakkeesta
①) ja dialyysikoneen asetusarvojen kronologinen järjestys. Jos kysymyksessä
on UF-esto, esille tulevat asianmukaiset parametriarvot ja punainen
kysymysmerkki, kunnes käyttäjä on napsauttanut yhtä mahdollisista
toimintopainikkeista yksityiskohtaikkunassa UF-asetukset UF-eston
ratkaisemiseksi.

Valittujen parametrien graafinen järjestys voidaan katsoa
Hoitotoimenpidekaavio-välilehdeltä. Toimi seuraavasti:

Kuva. 3-15 Tämänhetkiset asetukset

1 Sarake Lääkärin 
määräys

Kuva. 3-16 Hoitotoimenpidetaulukko
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1. Tuo valintavaihtoehdot esille napsauttamalla Valitse parametrit ja tuo
valintavaihtoehdot esille valitsemalla yksi tai useampi parametri (paina
samalla Ctrl-näppäintä).

2. Kaksoisnapsauta esille tuotavaa parametriä kohdassa
Hoitotoimenpidetaulukko. 

 Se avaa Hoitotoimenpidekaavion näillä parametreillä. 

3. Merkitse näytettyjen parametrien vasemmalla puolella oleva valintaruutu.

 Parametrit ovat joko näkyvillä tai piilossa.

4. Napsauta Poista kaikki.
 Kaavio tyhjennetään.

5. Hoitotoimenpidekaavion tietoja voidaan suurentaa tai pienentää tarpeen
mukaan. 

Kuva. 3-17 Hoitotoimenpidekaavio

Jos Hoitotoimenpidetaulukossa on esiasetetun sarakkeen lisäksi vain yksi
syötetty arvo, hoitotoimenpidetaulukkoa ei voida käyttää.
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Tiettyä dialyysikonetta koskevat tiedot näkyvät yksityiskohtaikkunassa, jos
dialyysikone on määritelty dialyysin lääkärin ohjeissa tai jos siihen liitetty kone
on jo siirtänyt sen tyypin.

Toimenpide Vaikutus

Napsauta kaaviota 
ja paina 
samanaikaisesti 
vaihtonäppäintä

Kun vaihtonäppäintä on painettu, hiiren osoitin 
vaihtuu suurennuslasiksi. 
Siirry nyt hiiren suurennuslasiksi vaihdetulla 
osoittimella kaavion suurennettavan alueen 
päälle, napsauta sitä hiiren 
vasemmanpuoleisella painikkeella ja paina 
samanaikaisesti vaihtonäppäintä. Näin kaavio 
suurenee kolme kertaa suuremmaksi.

Napsauta kaaviota 
ja paina 
samanaikaisesti Alt-
näppäintä.

Kun Alt-näppäintä on painettu, hiiren osoitin 
vaihtuu suurennuslasiksi. 
Siirry nyt hiiren suurennuslasiksi vaihdetulla 
osoittimella kaavion suurennetun alueen päälle, 
napsauta sitä hiiren vasemmanpuoleisella 
painikkeella ja paina samanaikaisesti Alt-
näppäintä. Näin kaavio pienenee kolme kertaa 
pienemmäksi.

Paina 
vaihtonäppäintä ja 
valitse alue 
kaaviosta

Kun vaihtonäppäintä on painettu, hiiren osoitin 
vaihtuu suurennuslasiksi. Nyt tietty kaavion alue 
voidaan merkitä suurennuslasiksi vaihdetulla 
osoittimella hiiren vasemmanpuoleisella 
painikkeella.
Kun hiiren painike vapautetaan, aiemmin valittu 
alue suurennetaan.

Ctrl ja ”+”- tai ”-”-
näppäin

Pidä Ctrl-näppäin alhaalla samalla kun painat 
"+": Kaaviota suurennetaan 20 % sen 
alkuperäisestä koosta. Paina Ctrl-näppäintä ja 
samanaikaisesti "-"-näppäintä: Kaaviota 
kutistetaan 20 % sen alkuperäisestä koosta.

Hiiren rullaa 
pyörittämällä

Suurentaminen ja kutistaminen voidaan suorittaa 
hiiren rullaa pyörittämällä kuten muissakin 
Windows-sovelluksissa.

Yhdistelmän Ctrl+Z 
käyttäminen

Kun painetaan samanaikaisesti Ctrl+Z, kaavio 
palautuu alkuperäiseen tilaansa.
Kaikkia samantapaisia toimenpiteitä (esim. 
useampia suurennustoimintoja) käsitellään 
yhtenä toimenpiteenä. Yhdistelmän Ctrl+Z 
painaminen palauttaa kaavion alkuperäiseen 
kokoonsa ennen yhtäkään suurennusta.
Jos suoritetaan erilaisia toimenpiteitä (esim. 
suurentaminen ja pienentäminen) ja kaavio on 
palautettava alkuperäiseen olotilaansa, on ensin 
valittava toinen yksityiskohtaikkuna ja palattava 
alkuperäiseen.

Kaaviota voidaan suurentaa korkeintaan 100 kertaa. Sen jälkeen sitä ei 
voida suurentaa vaihtonäppäintä painamalla.
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Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Lääkärin määräämien arvojen ensisijainen lähde on ulkoisessa tietokannassa
olevat hoitotiedot (istunnon alussa tuodut tiedot). Tarkista muut asetukset
myös toisista yksityiskohtaikkunoista (esim. Lääkitys).

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Tämä yksityiskohtaikkuna on tarkoitettu yksinomaan tietojen esille tuomiseen.

3.6.6 Dialyysikoneen tilat

Antaa tietoja dialyysikoneen nykyisestä tilasta ja sen staattisista
ominaisuuksista.

Tiettyä dialyysikonetta koskevat tiedot näkyvät yksityiskohtaikkunassa, jos
dialyysikone on määritelty dialyysin lääkärin ohjeissa tai jos siihen liitetty kone
on jo siirtänyt sen tyypin.

Tämänhetkiset tilat -välilehti näyttää liitetystä dialyysikoneesta mitatut viimeksi
siirretyt arvot. Niihin liittyvä aikaleima näkyy ruudun yläosassa.

Hoitotoimenpidetaulukko-välilehdellä näkyy dynaamisten tilatietojen historia
minuutti minuutilta. Tässä voidaan seurata erityisesti hälytysviestejä tai
dialyysikoneen eri vaiheita.

Tietyt tiedot, kuten hälytysviestit ja varoitukset, siirretään dialyysikoneessa
valitulla ohjelmakielellä. Jos vastaavia kielitiedostoja ei ole määritetty, esille
tulevat vain paikkamerkit.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Tässä esitetyt tiedot ovat peräisin liitetystä dialyysikoneesta.

HUOMAUTUS!

Dialyysikoneeseen siirretyt hoitoparametrit vastaavat istunnon alussa olevaa
tilaa (tavallinen tuonti) tai niiden vastaanottamisen jälkeen käyttäjän
komentoja. Tämä ei koske UF-arvoja, jotka voivat muuttua potilaan painon
manuaalisen syöttämisen jälkeen.

Kuva. 3-18 Tämänhetkiset tilat
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Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Tämä yksityiskohtaikkuna on tarkoitettu yksinomaan tietojen esille tuomiseen.

3.6.7 Koneen lukemat

Tämänhetkiset arvot -välilehti näyttää liitetystä dialyysikoneesta viimeksi
siirretyt mitatut arvot. Niitä vastaava tiedonsiirron aikaleima näkyy ikkunan
yläosassa.

Hoitotoimenpidetaulukko-välilehdellä näytetään hoidon aikana mitattujen
dialyysikoneesta saatujen arvojen historia. Jokaisen kohdalla on aikaleima.
Siirto tapahtuu minuutin väliajoin tai jos dialyysikoneeseen on syötetty
erityistietoja.

Hoitotoimenpidekaavio-taulukossa on valittujen parametrien graafinen esitys
(katso lisätietoja myös 3.6.5 Koneen asetukset (54)). Napsauttamalla Kt/V-
parametrien näyttö tulevat esille Mitatut single-pool Kt/V-arvot ja Mitatut
tasapainotetut Kt/V -arvot.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Nämä arvot ovat yksinomaan mitattuja arvoja, jotka on saatu verkosta.
Manuaalinen arvojen syöttö ei ole mahdollista.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Tämä yksityiskohtaikkuna on tarkoitettu yksinomaan tietojen esille tuomiseen.

Kuva. 3-19 Tämänhetkiset arvot

Katso lisätietoja dialyysikoneen asianmukaisista käsikirjoista.
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3.6.8 Modaliteetit

Yksityiskohtaikkuna Modaliteetit mahdollistaa hoidon modaliteettien
dokumentoinnin.

Koneista riippuvaiset lääkärin ohjeet (dialyysikoneen asetusarvot) löytyvät
asianmukaisesta yksityiskohtaikkunasta.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Modaliteettien sisältö saadaan ulkoisesta tietokannasta ja perustuu lääkärin
antamiin hoito-ohjeisiin.

1 Välilehti Yleistä

2 Profiilin nimi

3 Luomispäivä

4 Tekijä

5 Profiilia koskevat 
lisähuomautukset

Kuva. 3-20 Modaliteetit - Välilehti Yleistä, Tiedot

1 Hoitovaihtoehto

2 Hoitomenetelmä

3 Laite

4 Dialysaattori

5 Kytkentätyyppi

6 Kytkentäkohta

7 Lääkärin suorittama 
lävistys

Kuva. 3-21 Modaliteetit - Välilehti Yleistä, Yleinen kuvaus

1 Antikoagulantti

2 Sovellusmalli

3 Muuntokerroin 
[yksikköä/ml]

4 Fyysinen yksikkö

5 Bolusmäärä 1 [ml]

6 Bolusmäärä 2 [ml]

7 Aikaa bolukseen 2 [min]

8 Bolusmäärä 3 [ml]

9 Aikaa bolukseen 3 [min]

10 Jatkuva virtaus [ml/h]

11 Jäljellä oleva aika ilman 
[min]

12 Protamiinin käyttäminen

Kuva. 3-22 Modaliteetit - Välilehti Yleistä, Manuaalinen antikoagulaatio
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Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Hoidon jälkeen hoidon modaliteetit voidaan dokumentoida tässä.

Välilehti Yleistä

Tiedot Kuva. 3-20

Profiilin nimi Ulkoiseen tietokantaan tallennettujen lääkärin 
ohjeiden nimi

Luomispäivä Päivä, jolloin lääkärin ohjeet on luotu

Tekijä Tietoja luovan henkilön nimi

Profiilia koskevat 
lisähuomautukset

Hoitoon liittyvät lisätiedot

Yleinen kuvaus Kuva. 3-21

Hoitovaihtoehto Hoitovaihtoehto

Hoitomenetelmä Dialyysin hoitomenetelmä (esim. HD, HDF 
jne.)

Laite Suunniteltu dialyysikone

Dialysaattori Suunniteltu dialysaattori

Kytkentätyyppi* Suunniteltu kytkentätyyppi

Kytkentäkohta* Suunniteltu kytkentäkohta

Lääkärin suorittama 
lävistys**

Valitse ruutu, jos lääkäri on suorittanut 
potilaan lävistyksen

Manuaalinen antikoagulaatio*** Kuva. 3-22

Antikoagulantti Manuaalisesti käytettävän 
antikoagulaatiolääkityksen nimi

Sovellusmalli Valitse tässä, minkälaisin väliajoin toimenpide 
suoritetaan

Muuntokerroin 
[IU/ml]

Muuntokerroin kansainvälisistä yksiköistä (IU) 
millilitraan

Fyysinen yksikkö Antikoagulantin fyysinen yksikkö

Bolusmäärä 1 [ml] Boluksen 1 määrä 

Bolusmäärä 2 [ml] Boluksen 2 määrä 

Aikaa bolukseen 2 [min] Aikaväli, jonka on kuluttava ennen kuin 
annetaan bolus 2 

Bolusmäärä 3 [ml] Boluksen 3 määrä 
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Välilehti Materiaalit Lisää/Poista materiaaleja

1. Napsauta plus-merkkiä luettelon alareunassa.

2. Valitse luettelokentästä haluamasi syöte.

 Syöte lisätään materiaaliluetteloon.

3. Napsauta X syötteen oikeassa reunassa.

 Syöte poistetaan materiaaliluettelosta.

Aikaa bolukseen 3 [min] Aikaväli, jonka on kuluttava ennen kuin 
annetaan bolus 3 

Jatkuva virtaus [ml/h] Virtauksen yksityiskohtainen kuvaus

Jäljellä oleva aika ilman 
[min]

Aika, jolloin hoidetaan ilman 
antikoagulanttihoitoa

Protamiinin käyttäminen Lisää valintamerkki, jos protamiinin 
käyttäminen on tarpeellista

*Jos ulkoisena tietokantana käytetään NEXADIA expert -tietokantaa esille 
tulevat kohdat Kytkentätyyppi ja Kytkentäkohta, molemmat kohdassa 
Kytkentätyyppi.
**Jos ulkoisena tietokantana käytetään NEXADIA expert -tietokantaa, näitä 
kenttiä ei ole täytetty.
***Jos ulkoisena tietokantana käytetään NEXADIA expert -tietokantaa, tämä 
alue ei ole näkyvissä. Käytä manuaalisen antikoagulaation dokumentointiin 
yksityiskohtaikkunaa Lääkitys.

Välilehti Yleistä

Vaihda tiedot siten, että ne vastaavat todellisuudessa suoritettua hoitoa. 

Tämä muutos on voimassa vain nykyisen istunnon aikana, eikä se aiheuta
muutoksia ulkoisessa tietokannassa oleviin alkuperäisiin lääkärin ohjeisiin.
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3.6.9 Verenpaine

Kardiovaskulaariset verenpaineen, pulssin ja arteriapaineen keskiarvon
(MAP) parametrit dokumentoidaan kohdassa Verenpaine-yksityiskohtaikkuna,
Mittaukset-välilehti.

Yleiskatsauksen yksittäiset raja-arvot näkyvät Raja-arvot-välilehdellä. 

Jos mittaukset ovat raja-arvojen ulkopuolella, se näkyy taulukossa: punaiset
nuolet osoittavat, että ylä- tai alarajat on ylitetty. 

Punaiset palkit näkyvät päänäytössä istunnon yleiskatsauksessa.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Keskiarvot voidaan tallentaa automaattisesti liitettyjen mittauslaitteiden kautta
tai manuaalisesti.

Raja-arvot tulevat ulkoisesta tietokannasta. 

Taulukon arvot näkyvät kohdassa Hoitotoimenpidekaavio. Tietoja
perustoiminnoista on yksityiskohtaikkunassa Koneen asetukset.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Mittaukset-välilehti

1. Lisää yksi tai useampi syöte (1 syöte = 1 rivi) käyttämällä komentoa Uusi
② .

2. Yksittäisiä arvoja voidaan vaihtaa napsauttamalla asianmukaista kenttää
ja syöttämällä uusi arvo.

3. Poista yksi tai useampi syöte komennolla Poista ① .

Kuva. 3-23 Mittaukset

Jos automaattisesti havaittuja arvoja ei ole vielä siirretty, voit syöttää nämä
arvot milloin tahansa manuaalisesti.

Jos arvot syötetään manuaalisesti, arteriapaineen keskiarvon (MAP)
laskentaa ei suoriteta automaattisesti.
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4. Tunnista rytmihäiriöt ③ ja dokumentoi potilaan asento mitatussa ajassa
(tuntematon, makaa, istuu, seisoo, sarakkeessa Asento ④ ).

5. Ennen hoitoa ja hoidon jälkeen suoritetut mittaustulokset on annettu
(Ennen hoitoa tai Hoidon jälkeen sarakkeessa Ennen hoitoa / hoidon
jälkeen ⑤ ).

Raja-arvot-välilehti

1. Aseta systolisen ja diastolisen verenpaineen ja pulssin ylä- ja alarajat.

Räätälöity näkymä

1. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

2. Lajittele nousevassa järjestyksessä.

 Pienin arvo ylhäällä.

3. Lajittele laskevassa järjestyksessä. 
 Suurin arvo ylhäällä.

4. Poista lajittelu. 

 Poistaa tämän sarakkeen lajittelun.

5. Poista kaikki lajittelut. 
 Poistaa useampien sarakkeiden lajittelun.

6. Sarakkeen valitsin: Lisää tai poista sarakkeita näytöltä vetämällä ja
pudottamalla tai kaksoisnapsauttamalla.

 Tämä vaihtoehto ei ole saatavilla sarakkeille Aika, Systolinen paine
[mmHg], Diastolinen paine [mmHg] ja Pulssi [1 /min].

7. Sovitus.

 Säädä vastaavien sarakkeiden leveyttä siten, että se sopii niiden
sisältöön.

8. Sovitus (kaikki sarakkeet).
 Säädä kaikkien sarakkeiden leveys käytettävissä olevaan tilaan

vastaavien merkkien mukaisesti.

3.6.10 Lääkitys

Yksityiskohtaikkunassa Lääkitys näkyvät lääkärin määräämä lääkitys ja sen
annostelu asiakirjamuodossa.

1 Hakemisto

2 Annettu

3 Lääkemääräys

4 Tyyppi

5 Antotapa

6 Annoksen määrä

7 Annettu yksikkö

8 Vastuuhenkilö

9 Dokumentointiaika

10 Lisähuomautus

Kuva. 3-24 Lääkitys
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Sarake Merkitys

Hakemisto ① Järjestysnumerot eri kohtien löytämisen 
helpottamiseksi.

Annettu ② Tässä kohdassa vahvistetaan, että annostelu on 
suoritettu. 
Dokumenttiin merkitään valintamerkki 
automaattisesti, kun vastaava lääkitys on annettu 
määrättynä annoksena / määrän suuruisena.

Lääkemääräys ③ Tässä on lueteltu lääkärin määräämät lääkkeet ja 
kaikki muut tarpeelliset tiedot (esim. vaikuttava 
aine, annostelu, lääkkeenantomuoto tai 
annosteluyksikkö). 
Tiedot ovat pääasiassa peräisin ulkoisesta 
tietokannasta (tuoduista tiedoista), mutta niitä 
voidaan lisätä myös tapauskohtaisen lääkityksen 
mukaisesti. 
Kyseisissä tapauksissa lääkemääräys valitaan 
(toimipaikan omasta) luettelosta, joka on myös 
saatu ulkoisesta tietokannasta.

Tyyppi ④ Ilmoittaa, koskeeko lääkemääräys
• pitkäkestoista lääkitystä

• dialyysilääkitystä

• tapauskohtaista lääkitystä

Pitkäkestoinen lääkitys tarkoittaa lääkitystä, jota 
potilas ei käytä vain dialyysin yhteydessä vaan 
myös itsenäisesti kotona (esim. digitalis-lääkitys).
Ne eivät näy istunnon yleiskatsauksessa.
Dialyysilääkitys on lääkitys, jota 
terveydenhuoltohenkilöstö antaa dialyysi-istunnon 
aikana (esim. erytropoietiini).
Tapauskohtainen lääkitys annetaan useimmissa 
tapauksissa spontaanisti ja tarvittaessa istunnon 
aikana (esim. kipulääkkeet, nopeasti vaikuttavat 
kardiovaskulaariset lääkkeet).
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Antotapa ⑤ Tässä sarakkeessa tarkennetaan 
hoitohenkilökunnan antamaa lääkitystä. Valitse 
pudotusvalikosta yksi seuraavista tilakategorioista:
• Ei vielä annettu (alkutila).

• Annettu lääkärin määräyksen mukainen
määrä (lääkitys annettiin määräyksen
mukaan). Vain käytettävissä, jos
lääkitystyyppi = dialyysilääkitys tai
tapauskohtainen lääkitys.

• Annettu dokumenttien mukainen määrä
(annosta/määrää on muutettu; annettu määrä
on kirjattu asianmukaiseen sarakkeeseen;
lisätietojen antaminen on mahdollista
Lisähuomautukset-sarakkeen tekstikentässä).

• Lääkitys hylätty lääketieteellisistä syistä
(lääkitystä ei tarkoituksella annettu;
lisätietojen antaminen on mahdollista
Lisähuomautukset-sarakkeen tekstikentässä).
Annoksen määrä -sarakkeen arvoksi
asetetaan automaattisesti 0.00.

• Potilas hylkäsi lääkityksen (lääkitystä ei
annettu, koska potilas hylkäsi lääkityksen;
lisätietojen antaminen on mahdollista
Lisähuomautukset-sarakkeen tekstikentässä).
Annoksen määrä -sarakkeen arvoksi
asetetaan automaattisesti 0.00.

Annoksen määrä
⑥

Tähän annetaan todellisen annetun lääkkeen 
määrä, jos se eroaa Lääkemääräys-kentässä 
määrätystä määrästä. Numeroarvot > 0 ja ≤  999 
999,99 ovat mahdollisia.

Annettu yksikkö ⑦ Lääkityksen annosteluyksikkö (esim. ml, mg).

Vastuuhenkilö ⑧ Tähän ohjelma voi automaattisesti syöttää sinun 
nimesi käyttäjähallinnan ja järjestelmässä 
suoritetun oman identiteettisi todennuksen 
perusteella, jotta suoritettujen toimenpiteiden 
vastuuhenkilö voidaan dokumentoida.

Dokumentointiaika
⑨

Suoritetun toimenpiteen aikaleima. 
Aikaleima asetetaan automaattisesti, mutta sitä 
voidaan muuttaa luomalla syöte manuaalisesti tai 
käyttämällä tukiohjelmaa, joka avautuu 
napsauttamalla pientä nuolta tai painamalla F4-
näppäintä.

Lisähuomautus ⑩ Annosteluun liittyviä lisähuomautuksia voidaan 
kirjoittaa potilaan reaktioon tai itse annosteluun 
liittyen. Enintään 128 merkkiä.

* Esille tulee syöte Sovellusta ei hyväksytty jos olet ladannut vanhemman 
NEXADIA monitor 2 -version.

Sarake Merkitys
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Sarakkeiden lajittelu

1. Napsauta sarakkeen otsikkoa.

 Lajittele nousevassa/laskevassa järjestyksessä.

 Nuolisymboli osoittaa, että lajittelu on käytössä.

Saraketyyppi, pitkäkestoisen lääkityksen näyttäminen/piilottaminen

1. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella sarakkeen otsikkoa,
Tyyppi.

2. Valitse Näytä pitkäkestoinen lääkitys.

 Pitkäkestoinen lääkitys tulee esille.

 Jos haluat taas piilottaa pitkäkestoisen lääkityksen, toimi samalla
tavalla.

Sarakkeen järjestyksen vaihtaminen

1. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella. 

2. Paina ja pidä alas painettuna.

3. Siirrä sarake toiseen kohtaan.

4. Vapauta hiiren painike.

 Sarake on siirretty toiseen kohtaan.

Vaihda sarakkeiden leveyttä

1. Siirrä hiiren osoitin sarakkeen otsikoiden välissä olevan viivan päälle.

2. Napsauta vasemmalla painikkeella ja pidä painiketta alhaalla.

3. Vedä sarakkeen reunaa vasemmalle tai oikealle.

 Nyt sarakkeen leveys on säädetty.

4. Palauta sarakkeen alkuperäinen tila napsauttamatta sarakkeen otsikkoa
hiiren oikeanpuoleisella painikkeella.

5. Valitse valikkokohta Sovitus säätääksesi saraketta tai Sovitus (kaikki
sarakkeet), jos haluat säätää kaikki sarakkeet.

Poista/Näytä sarakkeet

1. Napsauta sarakkeen otsikkoa ja vedä sarake pois näkyvistä hiiren
vasemmanpuoleista painiketta painamalla.

 Sarakkeet Vastuuhenkilö ja Lisähuomautus voidaan poistaa.

2. Napsauta sarakkeen otsikkoa.

3. Napsauta Sarakkeen valitsin.

 Sarakkeenvalitsin voidaan tuoda ja poistettu sarake voidaan tuoda
jälleen esille kaksoisnapsauttamalla.

Sarakkeiden Hakemisto, Annettu ja Lääkemääräys paikkaa voidaan vaihtaa
vain keskenään. 

Mitään näistä sarakkeista ei voida siirtää pidemmälle oikealle. Nämä kolme
saraketta ovat aina näkyvillä. Sama koskee myös tilannetta, jolloin
yksityiskohtaikkuna on pienennetty mahdollisimman pieneksi ja sitä on
vieritettävä oikealle, jotta kaikki sarakkeet saadaan näkyville.
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Lääkityksen värimerkintä

Erilaisten lääkitysten erottelemiseksi toinen toisistaan on sarakkeessa
Lääkitys käytetty eri värejä Hakemisto-sarakkeessa ja istunnon
yleiskatsauksessa.

Istunnon yleiskatsausnäyttö poikkeaa muodoltaan esitetystä.

>>Yksityiskohtaikkunassa on vain syötettyjä arvoja, jotka eivät näy
yksityiskohtaikkunan värillisissä palkeissa: Pitkäkestoinen lääkitysja Poistettu
tapauskohtainen lääkitys.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Lääkärin ohjeiden mukaisten lääkkeiden tiedot saadaan ulkoisesta
tietokannasta.

Tapauskohtainen lääkitys voidaan syöttää manuaalisesti istunnon aikana.

VAROITUS!

Muista, että järjestelmä palvelee vain tukena ja muistuttaa lääkkeiden
antamisesta. Teknisistä syistä ei aina voida varmistaa, että lääkitykseen
liittyvät tiedot on synkronoitu kaikissa järjestelmäkomponenteissa (palvelin,
asiakas, dialyysikoneet). Synkronoinnissa on aina viiveitä!

• Varmista sen vuoksi, että sähköisestä järjestelmästä annettuja tietoja
verrataan lääkärin kirjalliseen hoitomääräykseen.

• Varmista aina ennen lääkkeen antamista, että joku muu
terveydenhuoltohenkilö ei ole ja antanut sitä.

VAROITUS!

Väärien hoitotietojen hyväksyminen vaarantaa potilasturvallisuuden!

• Jos NEXADIA monitor 2 -ohjelmistossa olevat tiedot eivät vaikuta
uskottavilta tai eivät vastaa lääkärin antamia ohjeita, on otettava yhteys
hoidosta vastaavaan lääkäriin.

• Jos dialyysikoneen tiedot eivät vaikuta uskottavilta tai eivät vastaa
lääkärin antamia ohjeita sen jälkeen, kun ne on siirretty NEXADIA
monitor 2 -ohjelmistosta, on otettava yhteys hoidosta vastaavaan
lääkäriin.

Väri Selitys

Harmaa Dialyysi tai tapauskohtainen lääkitys, ei vielä annettu.

Vihreä Dialyysilääkitys, annettu lääkärin ohjeiden mukaan.

Keltainen Dialyysilääkitys, jonka annosta muutettiin sen antamisen 
aikana lääkärin ohjeet huomioon ottaen.
Tapauskohtainen lääkitys, joka on jo annettu. 

Punainen Dialyysi tai tapauskohtainen lääkitys, jonka antaminen 
hylättiin.

Ei 
värillinen

Pitkäkestoinen lääkitys.
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Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Dialyysilääkitys

Istunnon alussa alkuperäinen tila on Ei vielä annettu (harmaa).

Syötteen Annettu lääkärin määräyksen mukainen määrä valitseminen
sarakkeessa Antotapa vahvistaa, että lääkitys on annettu lääkärin ohjeiden
mukaisesti (vihreä). 

Määrää voidaan kuitenkin säätää.

Lääkitys voidaan hylätä. Silloin tila on vaihdettava joko tilaan Lääkitys hylätty
lääketieteellisistä syistä tai Potilas hylkäsi lääkityksen (punainen). Se asettaa
annetun määrän automaattisesti arvoon 0.00. 

Dialyysilääkitystä ei voida poistaa.

Pitkäkestoinen lääkitys 

Pitkäkestoinen lääkitys ei muutoksista riippumatta näy yleiskatsausikkunassa
(ei värillinen). Se on vain tiedoksi.

Istunnon alussa alkuperäinen tila on Ei vielä annettu.

Syötteen Annettu lääkärin määräyksen mukainen määrä valitseminen
sarakkeessa Antotapa vahvistaa, että lääkitys on annettu lääkärin ohjeiden
mukaisesti.

Pitkäkestoinen lääkitys voidaan hylätä. Silloin tila on vaihdettava joko tilaan
Lääkitys hylätty lääketieteellisistä syistä tai Potilas hylkäsi lääkityksen
(punainen). Se asettaa annetun määrän automaattisesti arvoon 0.00. 

Pitkäkestoista lääkitystä ei voida poistaa.

Tapauskohtainen lääkitys

Jos lääke on annettava tapauskohtaisena lääkityksenä, napsauta Uusi ja
valitse lääke luettelolaatikosta.

Uudella tapauskohtaisella lääkityksellä on tila Ei vielä annettu (harmaa). Kun
lääke on annettu, vaihda syöte sarakkeessa Antotapa tilaan Käytetty
dokumentoinnin mukainen määrä ja syötä vastaava Annoksen määrä
(keltainen). 

Tapauskohtainen lääkitys voidaan hylätä. Silloin tila on vaihdettava joko tilaan
Lääkitys hylätty lääketieteellisistä syistä tai Potilas hylkäsi lääkityksen
(punainen). Se asettaa annetun määrän automaattisesti arvoon 0.00. 

Väärin dokumentoitu lääke voidaan merkitä poistetuksi vastaavassa rivissä
käyttäen komentoa Poista. Kyseiset syötteet jäävät ohjelmaan, mutta ne on
vedetty yli, eikä niitä enää oteta huomioon istunnon yleiskatsauksessa (ei
värillinen).

Kaikki muutokset on tallennettava asianmukaisella toimintopainikkeella, jotta
ne tulevat voimaan.

Kaikki muutokset on tallennettava asianmukaisella toimintopainikkeella, jotta
ne tulevat voimaan.

Kaikki muutokset on tallennettava vastaavalla toimintopainikkeella, jotta ne
tulevat voimaan.
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3.6.11 Viestit

Muille käyttäjille voidaan luoda istuntokohtaisia viestejä.

Viestit näkyvät kaikilla muilla työasemilla ja - jos tuettu - myös vastaavassa
dialyysikoneessa. 

Viestit, joista useimmat ovat työskentelyohjeita, voidaan vahvistaa työasemilla
tai dialyysikoneessa. Sanan ”vahvistettu” määrittelystä vastaa kyseessä oleva
instituutio: Vahvistus voi olla vahvistus siitä, että jotakin on luettu ja/tai siitä,
että toimenpide on suoritettu.

Viestejä, jotka liittyvät seuraavaan istuntoon tai viestejä, jotka eivät liity
potilaaseen, ei voi kirjoittaa.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Käyttäjä voi syöttää viestit manuaalisesti, kun istunto on alkanut.

Joihinkin ulkoisiin tietokantoihin voidaan syöttää viestejä määräyksen tai
ohjeen muodossa, jotka voidaan tuoda esille ohjelman käynnistyessä.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Viestien lähettäminen

1. Valitse Uusi.
2. Syötä viesti uudelle riville. Tietoja voidaan syöttää useammalle riville.

HUOMAUTUS!

Jos potilaan hoito on ennalta suunnittelematon, viestit eivät kenties ole
täydellisiä. Silloin esille tulee sovelluksen luoma erityissyöte, jossa on
vastaavat tiedot. Lisäksi varoitusmerkki näkyy yksityiskohtaikkunaluettelossa
syötettyjen viestien vieressä.

HUOMAUTUS!

Sarakkeessa Lääkemääräys olevat tiedot on aina esitettävä seuraavasti
(nuolen vasemmalla puolella lääkkeen nimi, nuolen oikealla puolella
annostelutiedot):

- dialyysilääkitys: 

Esimerkki: Ferrlecit® 40 mg  ->  2 AMP (i.v.) = 80 mg

- tapauskohtainen lääkitys:

Esimerkki: Erypo® FS 5000 FER  ->  Annos: 1 FER

Nämä tiedot näkyvät myös vastaavassa dialyysikoneessa.

VAROITUS!

Huomaa, että järjestelmä on tarkoitettu vain oppaaksi ja muistuttamaan
viestien vaihdosta. Teknisistä syistä ei aina voida varmistaa, että kaikista
järjestelmäkomponenteista tulevat viesteihin liittyvät tiedot ovat ajan tasalla
(palvelin, asiakas, dialyysikoneet). Synkronoinnissa on aina viiveitä!

• Varmista, että työskentelyyn liittyviä ohjeita, määräyksiä tai vastaavia
tietoja, jotka perustuvat sähköiseen järjestelmään syötettyihin tietoihin,
verrataan aina lääkärin antamiin kirjallisiin ohjeisiin.
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3. Kun viesti tallennetaan komennolla Tallenna, se lähetetään
automaattisesti.

 Järjestelmä asettaa automaattisesti lähettäjän nimen ja lähetysajan.

4. Viestit voidaan vahvistaa valitsemalla valintaruutu hiiren
vasemmanpuoleisella painikkeella samalta työasemalta, toiselta
työasemalta tai dialyysikoneesta (jos tuettu).

 Järjestelmä syöttää automaattisesti vahvistavan käyttäjän nimen ja
vahvistuspäivän.

 Poistetut viestit näkyvät yliviivattuna.

Räätälöity näkymä

1. Sarakkeiden siirtäminen. Napsauta sarakkeen otsikkoa, pidä hiiren
vasemmanpuoleinen painike alas painettuna ja siirrä sarake.

2. Sarakkeiden poistaminen. Poista sarake näkyvistä pitämällä hiiren
vasemmanpuoleinen painike pohjassa. 

 Tämä koskee sarakkeita Lähettäjä  ja Vahvistettu. 

3. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Sarakkeen valitsin. 

 Sarakkeen valitsin näyttää kaikki poistetut sarakkeet.

4. Sarake tuodaan takaisin yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla
vastaavaa syötettä.

3.6.12 Lisähuomautukset

Yksityiskohtaikkunassa Lisähuomautukset dokumentoidaan istunnon
hoitoraportit, komplikaatiot, tulokset ja lisähuomautukset.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Nämä ovat yksinomaan istunnon aikana manuaalisesti syötettyjä tietoja.

Joissakin dialyysikoneissa voidaan tietoja syöttää istunnon aikana suoraan
dialyysikoneen näyttöön. Nämä tiedot on siirretty valvontajärjestelmään.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Lisää/Poista syötettyjä tietoja

1. Napsauta Uusi  ruudun yläosassa.

2. Syötä mikä tahansa teksti tai valitse ennalta määritelty teksti
pikaluettelosta.

 Luettelo tulee ulkoisesta tietokannasta ja se siirretään viiteluettelon
tuonnin yhteydessä.

 Tiedot, jotka on annettu Vastuuhenkilö-sarakkeessa, päivitetään
automaattisesti sisäänkirjautuneen käyttäjän kautta.

3. Olemassa olevia syötteitä voidaan sen jälkeen vaihtaa.

4. Merkitse syöte ja napsauta Poista.

 Syöte poistetaan.

Räätälöity näkymä

1. Sarakkeiden siirtäminen. Napsauta sarakkeen otsikkoa, pidä hiiren
vasemmanpuoleinen painike alas painettuna ja siirrä sarake.

 Saraketta Aika ei voida siirtää.
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2. Sarakkeiden poistaminen. Poista sarake näkyvistä pitämällä hiiren
vasemmanpuoleinen painike pohjassa. 

 Tämä koskee Vastuuhenkilö-saraketta. 

3. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Sarakkeen valitsin. 

 Sarakkeen valitsin näyttää kaikki poistetut sarakkeet.

4. Sarake tuodaan takaisin yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla
vastaavaa syötettä.

3.6.13 Tarkistuslista

Tarkistusluettelon avulla jokaiselle potilaalle voidaan määrittää yksilöllisen
istunnon aikana suoritettavien tehtävien luettelo. Käyttäjä vahvistaa yksittäiset
tehtävät niiden suorittamisen jälkeen. Joissakin dialyysikoneissa voidaan
tiedot vahvistaa istunnon aikana suoraan dialyysikoneen näytöstä. Nämä
tiedot siirretään valvontajärjestelmään.

Yleiskuvanäytössä vahvistamattomat tehtävät näkyvät harmaassa palkissa,
joka vahvistuksen jälkeen muuttuu vihreäksi.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Tarkistuslistan kohdat tuodaan ulkoisesta tietokannasta.

Tähän ei voida lisätä muita tietoja.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Tehtävien vahvistus

1. Valitse tilakenttä napsauttamalla sitä Vahvistettu-sarakkeessa.

2. Vahvista komennolla Tallenna.

 Tämä tehtävä on merkitty suoritetuksi.

 Tehtävän suorittaneen henkilön nimi ja ajankohta dokumentoidaan.

Räätälöity näkymä

1. Sarakkeiden siirtäminen. Napsauta sarakkeen otsikkoa, pidä hiiren
vasemmanpuoleinen painike alas painettuna ja siirrä sarake.

2. Sarakkeiden poistaminen. Poista sarake näkyvistä pitämällä hiiren
vasemmanpuoleinen painike pohjassa. 

 Tämä koskee Vastuuhenkilö-saraketta. 

Käytä tarkistuslistoja yksittäisten työnkulkujen määrittelyyn, jolloin ne
opastavat erityisesti uutta henkilökuntaa ja tarjoavat puitteet työtehtävien
suorittamiseen.

Syötettyjä tietoja ei voida poistaa. 

Jos näet syötettyjä tietoja, jotka on merkitty poistetuksi (yliviivattu), ne ovat
peräisin vanhemmasta järjestelmästä, mutta näkyvät myös tässä.
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3. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Sarakkeen valitsin. 

 Sarakkeen valitsin näyttää kaikki poistetut sarakkeet.

4. Sarake tuodaan takaisin yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla
vastaavaa syötettä.

3.6.14 Laboratorio

Kaikki istunnon aikana tallennetut laboratorioarvot näkyvät
yksityiskohtaikkunassa Laboratorio.

Mikä on näytettyjen tietojen lähde?

Mitatut arvot ovat peräisin liitetyistä online-laitteista, jotka siirtävät
mittaustulokset valvontajärjestelmään.

Minkälaisia toimenpiteitä voidaan suorittaa?

Lisää/Poista syötettyjä tietoja

1.  Napsauta Uusi ruudun yläosassa.

 Syöte lisätään.

 Parametrejä voidaan lisätä manuaalisesti vain, jos ne sisältyvät jo
tunnettujen parametrien luetteloon. Ne tulevat ulkoisesta
tietokannasta ja sisältyvät sieltä tuotuun viiteluetteloon.

2. Merkitse syöte ja napsauta Poista.

 Syöte poistetaan.

Sarake Selitys

Mittausaika Tallennetun arvon aikaleima

Parametrin nimi Valintakenttä, jossa on ulkoisesta tietokannasta 
saadut parametrit

Arvo Numeroarvo

Alkuperä Liitetyn laboratoriolaitteen nimi tai tiedot lisänneen 
henkilön nimi

Lyhenne Lyhenne, jota käytetään parametrien tunnistamiseen

Mittausnumero Mittausten numerointi

Huomautus Lisähuomautusten vapaamuotoinen teksti

Sarakkeessa Parametrin nimi olevassa parametriluettelo tulee ulkoisesta
tietokannasta, joka tarvitsee näitä tietoja mittausten oikeaan luokitteluun
siirron aikana.

Jos automaattisesti havaittuja arvoja ei ole vielä siirretty, voit syöttää nämä
arvot milloin tahansa manuaalisesti.
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Räätälöity näkymä

1. Sarakkeiden siirtäminen. Napsauta sarakkeen otsikkoa, pidä hiiren
vasemmanpuoleinen painike alas painettuna ja siirrä sarake.

 Saraketta Mittausaika ei voida siirtää.

2. Sarakkeen poistaminen. Poista sarake näkyvistä hiiren
vasemmanpuoleisella painikkeella. 

 Tämä koskee sarakkeita Alkuperä, Mittausnumero, Lyhenne ja
Huomautus.

3. Napsauta sarakkeen otsikkoa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja
valitse Sarakkeen valitsin. 

 Sarakkeen valitsin näyttää kaikki poistetut sarakkeet.

4. Sarake tuodaan takaisin yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla
vastaavaa syötettä.

3.7 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Toiminto

F1 Näytä käyttöohjeet

F2 Korosta kentän sisältö

F4 Näytä järjestelmän tukitoiminto päiväyksen ja 
kellonajan asettamiseksi asianmukaiseen kenttään

F5 Virkistä istunnon yleiskatsaus

Ctrl+N Luo uusi istunto

Ctrl+Q Sulje istunto

Ctrl+Del Poista istunto

Ctrl+P Istuntotietojen tulostaminen

Ctrl+L Lataa suljetut istunnot

Ctrl+A Merkitse kaikki syötetyt tiedot istuntoja valittaessa

Ctrl+B Tuo viiteluettelotiedot

Ctrl+I Tuo istuntotiedot

Ctrl+E Vie istuntotiedot

Shift+F1 Järjestelmätiedot

Ctrl+C Kopioi kentän sisältö 

Ctrl+V Liimaa sisältö kenttään

Ctrl+X Leikkaa sisältö kentästä

Ctrl+F Näytä hakukenttä
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Alt+F4 Poistu sovelluksesta

ESC Poistu dialogista

Pikanäppäin Toiminto
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Asennus NEXADIA monitor 2
4 Asennus

4.1 Asennus

Varmista, että pätevä henkilö on suorittanut NEXADIA monitor 2:n palvelimen
ja asiakkaan komponenttien asennuksen oikein.

4.2 Ensimmäinen käyttöönotto

Asennuksen jälkeen työpöydälle ilmestyy pikakuvake, josta ohjelma voidaan
käynnistää nopeasti. Sovellus käynnistyy kaksoisnapsauttamalla tätä
kuvaketta.

Ohjelma voidaan käynnistää myös Windowsin käynnistysvalikosta.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä ohjelma pyytää palvelimen
tunnistetietoja (jokaiselta tietokoneeseen kirjautuvalta käyttäjältä erikseen).

1. Anna palvelimen nimi tai osoite (IP-osoite).

2. Vahvista tiedot painamalla OK tai paina Enter.
3. Asiakas yrittää muodostaa yhteyttä palvelimeen.

 Jos yritys onnistuu, näytön vasemmassa alareunassa oleva tilanäyttö
muuttuu vihreäksi.

 Jos yritys epäonnistui, tilaviesti näyttää virheen.

4. Tarkista fyysinen yhteys palvelimeen, palvelinohjelmien normaalikäyttö ja
IP-osoite tai palvelimen nimi, jotka on annettu ruudun oikeaan alareunaan.

 Jos tilailmaisin näyttää, että yhteyden muodostaminen palvelimeen
onnistui, ohjelma on käyttövalmis.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan.
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5 Hallinta

5.1 Erityistilanteisiin liittyvät toimenpiteet

5.1.1 Tietojen synkronointi - asiakas-palvelin

Epäsuotuisissa olosuhteissa, esim. palvelimen verkkoyhteyden katkeamisen
seurauksena tai jos ohjelma kaatuu, voivat palvelimessa olevat tiedot ja
asiakassovelluksessa olevat tiedot poiketa toisistaan. 

Virkistä tiedot

1. Paina valikossa olevaa komentoa Virkistä tai paina F5.

 Kaikkien tietojen uudelleenlataus käynnistyy.

Sulje sovellus ja käynnistä se uudestaan

1. Jos virkistys ei poista ohjelmassa olevia häiriöitä, sulje sovellus ja
käynnistä se uudestaan.

 Jos se ei onnistu, ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

5.1.2 Ohjelman kaatuminen

5.1.3 Järjestelmän kaatuminen

Tässä hätäsuunnitelmassa on otettava huomioon seuraavat seikat:

• Mistä lääkärin antamat hoito-ohjeet saadaan (esim. jokaiselle potilaalle
on oltava hoito-ohjelman tulostettu versio ja se on päivitettävä joka
kuukausi). 

• Miten dialyysihoito dokumentoidaan (esim. tulostetut raporttilomakkeet,
joita voidaan muokata manuaalisesti).

5.2 Tietoturva

VAROITUS!

Potilasturvallisuus vaarantuu häiriöiden vuoksi, jos tietoja tallennetaan
ohjelman kaatumisen jälkeen.

• Jos ohjelma kaatuu käytön aikana, käynnistä se uudestaan ja tarkista,
onko koneesta peräisin olevat tiedot tallennettu.

• Toista viimeksi suoritetut toimenpiteet tarvittaessa.

Jos koko järjestelmä kaatuu, eikä sitä voida enää käyttää, on osastolla oltava
sisäinen tilanteeseen sovellettava hätäsuunnitelma.

HUOMAUTUS!

Säännöllinen tietojen varmuuskopiointi on ehdottoman tärkeää. Vain siten
voidaan välttää tietojen epäjohdonmukaisuus ja siitä johtuvat hoitovirheet. 

Katso lisätietoja aiheesta asianmukaisista käyttöoppaista!
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5.3 Ohjeet ja tuki

Ensimmäisen tason tuki

Vähintään yhden paikallisesta järjestelmähallinnasta vastaavan henkilön nimi.
Tämän henkilön oltava järjestelmän koulutettu, kokenut käyttäjä ja osata
vastata ensimmäistä kertaa konetta käyttävien kysymyksiin ja ratkaista heidän
ongelmiaan.

Ota lisäksi yhteys jälleenmyyjään, jos asiakassovelluksessa tai ulkoisessa
tietokannassa ilmenee ongelmia.

Katso osoitteet ja yhteystiedot myyntiasiakirjoista.

Toisen tason tuki

Jos ensimmäisen tason tuki ei voinut vastata kysymyksiisi, ota yhteys
jälleenmyyjään. Hän hankkii apua valmistajan keskitetyn tukijärjestelmän
kautta.

Kolmannen tason tuki

Jos kysymyksiisi ei voida vastata ja ongelmiasi ratkaista kahdessa
ensimmäisessä tukipalvelussa, kysymyksesi lähetetään automaattisesti
kolmannen tason tukipalveluun.
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