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Om denna bruksanvisning NEXADIA monitor 2

        

     
    

     

   

      

       
     

  
1 Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning (BA) är en del av NEXADIA monitor 2. Därför ska den    
sparas under produktens hela livslängd.

Dessa användningsinstruktioner i elektronisk och utskriven form är en översikt    
över funktionaliteten i användargränssnittet i NEXADIA monitor 2 –    
Dataadministration för dialys från B. Braun Avitum AG.

Bruksanvisningen måste alltid finnas till hands för alla användare eller    
systemadministratörer.

Mer information om övriga systemkomponenter återfinns i resp.    
bruksanvisning.

Informationen och data i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan    
föregående varsel.

Denna bruksanvisning, eller delar av den, eller program, eller delar av dem,    
får ej reproduceras eller distribueras, oavsett syfte, utan uttryckligt, skriftligt    
tillstånd från B. Braun Avitum AG.

Kopior får tas endast i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Distribution till tredje part är förbjuden.

Med förbehåll för fel och ändringar.

1.1 Upphovsrätt

Detta dokument tillhör B. Braun Avitum AG, med ensamrätt.

1.2 Validitet

Tillverkare

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Tyskland

Tel. +49 (5661) 71-0

Fax +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Distributör med exakt adress

För leveransinformation, kontakta tillverkaren direkt eller se    
inköpsdokumentationen.

Programbeteckni
ng

NEXADIA monitor 2 klientprogram, klient, läsare
Version 2 (2016)

Produktnamn NEXADIA monitor 2

Programversion 2.0.x
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 5
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Information om placering av identifieringsinformation på produkten

När programmet startar öppnas ett fönster som innehåller produktnamnet och    
produktens CE-märkning.

Information om programversionen samt juridisk information kan anropas när    
som helst i själva programmet med menykommandot Hjälp, om NEXADIA    
monitor 2.

1.3 Identifiering

Upphovsman till denna bruksanvisning B. Braun Avitum AG.

Beroende på distributör visar programmet följande information:

NEXADIA monitor 2 är produktnamnet för B. Braun Avitum AG.

I denna bruksanvisning görs ingen skillnad till namnet på de i huvudsak    
identiska produkterna, och programmet kallas kortfattat för Klient.

1.4 Målgrupp

Målgruppen för denna bruksanvisning är behörig sjukvårdspersonal.

Programmet får bara användas av personer som har instruerats i hur det    
används på rätt sätt.

1.5 Varningar, meddelanden och symboler

4 signalord används i det här dokumentet: FARA, VARNING, OBSERVERA    
och OBS.

Signalorden FARA, VARNING och OBSERVERA varnar för särskilt farliga    
situationer för användare och patienter.

Signalordet OBS visar på information som direkt eller indirekt bidrar till att    
förebygga skador på utrustningen, inte personskador.

Signalordet och färgen på rubriken anger hur allvarlig faran är:

FARA!

Visar på en akut farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall    
eller allvarliga skador.

VARNING!

Visar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka    
dödsfall eller allvarliga skador.

OBSERVERA!

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka mindre eller    
måttligt allvarliga skador.
6 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018
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Om denna bruksanvisning NEXADIA monitor 2

     
    

      
      

   
Varningsmeddelandena innehåller även förslag till åtgärder som ska vidtas för    
att respektive farlig situation ska kunna undvikas. Varningsmeddelanden som    
rör personskador är alltså uppbyggda på följande sätt:

1.6 Information och aktiviteter

Information

Aktiviteter

1. På detta sätt listas instruktioner för en aktivitet.

 Den här symbolen står för resultatet av en aktivitet.

OBS!

Används för att informera om åtgärder som inte förhindrar personskador, t.ex.    
information som direkt eller indirekt bidrar till att förebygga skador på    
utrustningen.

Rubrik med signalord

Här anges typen av fara!
Här anges källan till faran tillsammans med möjliga konsekvenser om 
åtgärder inte vidtas.
• Detta är listan med förebyggande åtgärder.

Detta är användbar information om förfaranden, bakgrundsinformation och    
rekommendationer.
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 7
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Säkerhet NEXADIA monitor 2

     
    

  

    
      

  

    

    
  

      
     

      

   

        

   

  

      
   

    
2 Säkerhet

2.1 Avsedd användning

Avsedd användning, huvudfunktioner, tillämpningsområde

NEXADIA monitor 2 är programvara som kan användas av flera    
arbetsstationer och flera användare samtidigt. Programvaran är avsedd för    
användning inom hemodialys, och utför följande funktioner:

• Överföring av patienters terapiparametrar från en ansluten    
nefrologidatabas till dialysmaskinen,

• Automatisk registrering och lagring av behandlingsdata genererade av en    
dialysmaskin eller en extern enhet och/eller manuellt av en användare vid    
en arbetsstation,

• Visualisering av en patients behandlingsförlopp från en arbetsstation,

• Överföring av genererade behandlingsdata till en ansluten    
nefrologidatabas.

NEXADIA monitor 2 använder sig av Windows-plattformar i klient-server-    
miljön.

För enklare datainmatning till dialysmaskinen kan man alternativt överföra    
ytterligare behandlingsvärden före behandlingen i lämpliga dialysmaskiner,    
och bekräftelse krävs från användaren innan behandling påbörjas där.

Systemet är avsett att användas av läkare, vårdpersonal och även patienter    
(inom ramen för Limited-Care-Dialysis) som har utbildats på den korrekta    
användningen av systemet.

Systemet kan också användas i både klinisk miljö med inskrivna patienter,    
eller på polikliniska dialysavdelningar.

Systemet skall installeras av utbildade servicetekniker, administratörer eller    
personal utbildad på konfigurationen av systemet.

VARNING!

NEXADIA monitor 2 är ej utformat för felsäker drift eller hög tillgänglighet. Vid    
fel i datakommunikationen går det dock inte att utesluta risken för dataförlust.

• Vid ett systemavbrott fortsätter man dialysbehandlingen utan NEXADIA    
monitor 2.

• Ersätt systemfunktioner genom manuella åtgärdsprocesser. Dessa utgör    
en del av dialysmaskinens grundläggande funktionalitet.

VARNING!

NEXADIA monitor 2 Det är uttryckligen inte avsett för att fjärrlarma    
sjukvårdspersonal vid dialyslarm, även om larminformationen överförs och    
visas i realtid i dokumentationssyfte.

• Säkerställ att dialyslarmen och varningarna alltid kvitteras direkt i    
dialysmaskinen.
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 9
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2.2 Allmän säkerhetsinformation

2.3 Information för ansvarig organisation

2.3.1 Konformitet

Programmet är i lagens mening en medicinsk enhet.

Tillverkaren utfärdar en försäkran om överensstämmelse som uppfyller    
direktivet 93/42/EEC om medicintekniska produkter.

2.3.2 Krav på användaren

Användarrestriktioner och information om kvalifikationer

Användningen av programmet kräver utbildade användare och skall vara    
förbehållen personer med erforderliga tekniska kunskaper om    
arbetsplatsdialys (läkare, sjukvårdspersonal).

Användargruppen kan begränsas genom åtkomstkontroll och    
användarinloggning.

VARNING!

Överföring av behandlingsrelaterade data till dialysmaskinen kräver omsorg    
och ansvar från användarens sida! Vi vill uttryckligen betona att alla    
behandlingsdata alltid måste kontrolleras av användaren gentemot den    
ursprungliga medicinska ordinationen (i pappersform, undertecknat av läkare)    
innan de godkänns för behandling!

• Det måste alltid säkerställas att data matas in korrekt och allokeras till rätt    
patient och rätt dialyssession! Enligt dessa kriterier måste man också    
alltid kontrollera data härledda från andra källor än dig själv (beräknade    
av programvara, överförda genom anslutna enheter, importerade från    
externa system).

• Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för tillämpade eller tolkningsbara data    
som är felaktiga.

• Detta gäller i synnerhet för beräkningar som görs av själva systemet och    
som används för ytterligare terapeutiska eller diagnostiska ändamål.    
Exempel: beräknad Kt/V-uppskattning av systemet på basis av    
registrerade data.

• Övervakningen av dialysbehandlingar avseende detektering av larm från    
dialysmaskinerna, i god tid, kan inte utföras med aktuellt    
övervakningssystem. Det måste alltid säkerställas att larm från    
dialysmaskinen, både akustiska och optiska, upptäcks i god tid, direkt av    
driftspersonalen.

• Användaren måste verifiera och bekräfta, med hjälp av lämpliga    
alternativa procedurer (t.ex. Laboratorieundersökningar, shunt-test) att    
data som har beräknats av systemet är korrekta. Det är endast då som de    
får användas för fortsatta diagnostiska och terapeutiska ändamål. Detta    
är särskilt viktigt när det gäller att beräkna effektiviteten hos dialys-Kt/V    
samt beräkningar av UF- och viktvärden som görs av systemet, vilka    
måste verifieras i lämpliga laboratoriemätningar. Även här måste    
användaren kontrollera korrektheten i beräkningsresultaten.

Mer information om användarinloggning, se kap. 3.2 Användarinloggning (14).
10 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018
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2.3.3 Utbildning genom tillverkaren före idrifttagning

B. Braun Avitum AG erbjuder olika utbildningsåtgärder, där innehållet är    
avhängigt av den specifika målgruppen (innehållet kan komma att ändras    
med kort varsel).

För information om utbildning på NEXADIA monitor 2 kontakta din distributör.

2.4 Stöddokumentation, referens till annan relevant 
dokumentation

Bruksanvisningen för klientapplikationen för NEXADIA monitor 2 finns både i    
elektronisk form och utskriven. 

Bruksanvisningen i elektronisk form (PDF-dokument) ingår i NEXADIA    
monitor 2 installations-CD:n. 

Den kan hämtas upp i NEXADIA monitor 2 klientprogrammet via menyn Hjälp,    
användarmanual. 
En utskriven variant kan beställas hos tillverkaren.

Tekniska manualer för installation och konfiguration av den externa    
databasen och dess enskilda komponenter finns tillgängliga.

2.5 Garanti och ansvar

Programfel som hindrar eller begränsar arbetet med programmet enligt    
specifikationerna löses så snabbt som möjligt, t.ex. genom    
programvaruupdateringar. Dessa lämnas via e-post eller nedladdning.

Anspråk som går utöver garantin och avtalen om programuppgraderingen    
omfattas av överenskommelserna med din distributör.
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 11
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Produktbeskrivning NEXADIA monitor 2

   

      
    

     
3 Produktbeskrivning

3.1 Kort beskrivning

Klientapplikationen fungerar som användargränssnitt för NEXADIA monitor 2    
– dataadmininstration för dialys.

Den presenterar behandlingsrelaterade data under dialysbehandlingarna.

Dessa kan kompletteras manuellt eller ändras av användaren.

I egenskap av ”tunn klient” är programmet endast ett visnings- och    
inmatningsgränssnitt för data. Endast minimal databearbetning äger rum i    
programmet eller på arbetsplatsen (jämför med internet-läsarteknologi).

Programmet kommunicerar via TCP/IP-protokollet med    
övervakningsserverprogrammet.

1 Server

2 Online-enheter (t.ex. 
analysapparater, vågar, 
dialysmaskiner, 
mätapparater)

3 Klient (arbetsstationer 
och kortläsare)

Bild 3-1 Översikt 

VARNING!

Risk för patienterna vid inmatning av felaktiga terapiparametrar!

• Kontrollera att de angivna parametrrarna gäller för den patient som    
behandlas (se även Hjälp, om NEXADIA monitor 2).
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 13



3

NEXADIA monitor 2 Produktbeskrivning

       

  

   

    

  

  

    

  

     
 

      

        
Prestandadata

NEXADIA monitor 2 gör det möjligt att automatisera många processteg i det    
dagliga dialysarbetet:

• Överföring av enskild behandlingsordination för patienten från    
dialysdatabasen innan behandling påbörjas.

• automatisk överföring av patientens vikt från vågar till systemet,

• beräkning av erforderliga dagliga ultrafiltreringsparametrar,

• varning i händelse av felaktiga eller oacceptabla beräkningsresultat    
(rimlighetskontroller),

• överföring av föreskrivna terapivärden till dialysmaskinen,

• Online-detektering av mål- och aktuella värden för dialysmaskinen i    
dokumentationssyfte (larm, inställningar, avläsningar, vitala tecken etc.),

• Översiktlig presentation alla pågående behandlingar med viktiga    
karakteristika (förlopp, maskinstatus, larmstatus etc.),

• Generering av dialysloggar för pappersbaserad dokumentation,

• Överföring av behandlingsresultatdata till ett redovisningssystem och/    
eller externt informationssystem,

• Fastställning/härledning av parametrar för dialyseffektiviteten (i god tid för    
åtgärder under behandling eller för slutlig utvärdering av behandlingen),

• Dataarkivering och långsiktig utvärdering avseende härledning av    
sekundära utvärderingar (accesskvalitet, dialyseffektivitet etc.),

• Insamling av data från andra medicinska enheter online eller genom    
manuell inmatning (t.ex. Blodgasanalys, externa blodtrycksmonitorer,    
laboratoriemätinstrument).

3.2 Användarinloggning

Beroende på inställningen kan det bli nödvändigt att logga in med    
användarnamn och ett individuellt lösenord innan programmet kan användas.

Det är endast efter en felfri inloggning som det är möjligt att använda    
produkten enligt tilldelade behörigheter.

Bild 3-2 Användarinloggning
14 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018
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Vid felaktig inloggning visas en röd varningstriangel. Förutom denna triangel    
kan ytterligare information erhållas genom att man rör musmarkören över den.

Om du har glömt bort lösenordet kan det återställas i Användaradministration.

Ändra lösenord (ej möjligt vid anslutning till aktiv katalog)

1. Välj användare i inloggningsdialogen.

2. Klicka på länken Ändra lösenord.

3. På fliken Nytt lösenord anger man aktuellt lösenord och ett nytt.

4. Bekräfta det nya lösenordet.

5. Tryck OK för att spara.

 Lösenordet visas med platshållare.

 Stapeln för lösenordsstyrkan anger komplexiteten för lösenordet (se    
Lösenordsstyrka).

Om det nya lösenordet inte motsvarar riktlinjerna för    
lösenordssammansättningen (se Användaradministration), visas ett    
meddelande att ett annat lösenord måste anges.

Information om minimilängd och lägsta styrka för lösenord visas när man    
klickar på utropstecknet i högra nedre hörnet av inloggningsrutan.

Om det aktuella lösenordet är felaktigt visas meddelandet Misslyckad    
autentisering.

Bild 3-3  Ändra lösenord
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 15
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NEXADIA monitor 2 Produktbeskrivning
Ändra PIN

1. Välj Ändra PIN.

2. På fliken Ny PIN anger man aktuellt lösenord i fältet Aktuellt lösenord.

3. Ange en ny PIN i fältet Ny PIN.

4. Bekräfta den nya PIN i fältet Upprepa PIN.

5. Spara med OK.

Efter en felfri inloggning visas användarens namn nere till höger på skärmen:

Bild 3-4  Inloggningsinformation

Bild 3-5  Ändra PIN

Ändringen träder i kraft efter omstart av dialysmaskinen och efter val av terapi.
16 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018
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Inloggningsprocessen kan startas om när som helst genom att man klickar på    
låssymbolen eller över Arkiv, logga ut. 

Säkerhetsnivåer

Åtkomstalternativen för användare av NEXADIA monitor 2 har konfigurerats    
på serversidan.

Bild 3-6  Felfri inloggning

Bild 3-7  Utloggad användare

För information om inställning av säkerhetsnivåer, se resp. servermanualer.

Beskrivning Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0

Logga in med användarnamn och 
lösenord vid start av NEXADIA 
monitor 2

Ja Ja Nej

Användarnamn och lösenord 
måste anges när man vill göra 
ändringar

Ja Nej Nej

Namnet på inloggad användare 
syns i sidfoten

Ja Ja Nej

Användarbehörigheter enligt 
Användaradministration

Ja Ja Nej

Utloggning meny tillgänglig Ja Ja Nej

Användare måste ändras (med 
Arkiv, Logga ut eller genom att 
klicka på låssymbolen i stapeln i 
fotraden), om behörigheten inte 
räcker till för en aktivitet.

Nej Ja Nej
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 17
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3.3 Användaradministration

NEXADIA monitor 2 har Användaradministration av två skäl:

• Vissa åtgärder skall vara tillåtna för vissa (grupper av) personer.

• Dokumentationsrelaterade relevanta åtgärder (t.ex. Identifiering av vem    
som har givit medicin) måste kunna tillskrivas en användare.

Serverbaserade inställningar krävs för att detta ska kunna uppnås.

Användaradministration för NEXADIA monitor 2 återfinns i en separat    
applikation, Användaradministration.

Struktur och konfiguration av Användaradministration

Efter installation av alla komponenter kommer en ikon att visas på skrivbordet,    
för start av applikationen.

1. Dubbelklicka på ikonen.

 Användaradministration öppnas för hantering av användare.

Användarkonton förblir inloggade 
fram till manuell eller automatisk 
utloggning.

Nej Ja Nej

Loggning för varje aktivitet per 
användare

Ja Ja Nej

Meny Extra, tillval, auto 
utloggningstid [min] tillgänglig

Ja Ja Nej

Beskrivning Nivå 2 Nivå 1 Nivå 0

För hur och var Användaradministration kan konfigureras, se resp.    
servermanualer.
18 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018
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På vänster sida visas en trädstruktur med användare, organiserade antingen    
enskilt eller i grupper. Om en användare ingår i flera grupper syns han/hon i    
varje grupp.

De applikationer för vilka användare kan ha behörigheter visas på höger sida.

Sidfoten innehåller information om den använda databasversionen och    
plugin-versionen (Plugin # 55) som kommunicerar med applikationen. Båda    
slagen av information är viktiga i ett supportärende.

Alla menyfunktioner är även tillgängliga om man gör en höger musklickning    
på vänster sida av Användaradministration.

Arkiv, exportera data

1. Välj Arkiv, exportera data.

 Strukturen Användaradministration kan exporteras som en .csv-fil.

 Den exporterade filen omfattar användare och grupper samt    
tillhörande behörigheter.

Arkiv, avsluta

1. Välj Arkiv, avsluta.

 Programmet stängs.

Redigera, lägg till användare eller grupp

Bild 3-8 Användaradministration

Bild 3-9 Lägg till användare eller grupp
IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018 19
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1. Välj Redigera, lägg till användare eller grupp.

 Lägg till en ny användare eller användargrupp.

Bild 3-10 Lägg till användare

Det går inte att koppla ihop grupper.

Ett gruppnamn kan användas endast en gång.

Fält Förklaring

Användarna
mn (M)

Användarens namn (bokstäver, siffror och specialtecken 
kan användas.)

Nytt 
lösenord 
(M)(-A)

Ange ett nytt lösenord enligt lösenordskonfigurationen 
(Tillval, lösenordsinställningar). Om man flyttar musen över 
utropstecknet visas information om lösenordskraven.
Vänsterklicka på ögonsymbolen med musknappen intryckt 
för att se lösenordet i klartext.

Upprepa 
lösenordet 
(M)(-A)

Skriv in lösenordet igen.
20 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018
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Följande regler gäller när man lägger in en användare:

• Ett användarnamn måste vara unikt (om det redan finns visas ett    
meddelande om det).

• Ett lösenord kan inte vara tomt.

• För att kunna ange ett användarkortnamn måste man ha angivit ett    
användarnamn tidigare.

• Ett PIN krävs alltid i kombination med ett användarkortnamn.

• Ett PIN måste omfatta fyra siffror.

Lösenordsst
yrka (-A)

När man lägger till ett användarkonto eller ändrar 
användaregenskaperna i efterhand, visas en stapel som 
ändrar färg och längd, som en kontroll av lösenordsstyrkan 
när man anger det:
Rött = svag
Gult = medium
Ljusgrönt = stark
Mörkgrönt = bäst

Användarkor
tnamn (O)

Användarnamn: krävs vid användning av dialysmaskinen. 
Får innehålla max. 10 tecken.

Ställ in 
användar-
PIN (O)

Denna ruta skall kryssas i, innan man kan ange en ny PIN.

Ny 
användar-
PIN (O)

Ett fyrsiffrigt tal som är förknippat med 
användarkortnamnet. Krävs vid användning av 
dialysmaskinen.

Upprepa 
användar-
PIN (O)

Skriv in PIN igen.

Gruppmedle
mskap (-A)

Här kan användaren allokeras till olika grupper. Därför 
måste användaren förses med gruppens behörigheter.

M= obligatoriskt fält, O=tillval (förutsatt att Tillval, visa Nexadia Monitoring 
specifika användaregenskaper har aktiverats), -A= ej tillgängligt i aktivt 
katalogloge

Fält Förklaring
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Redigera användare/grupp

1. Välj Redigera användare medan ett användarkonto är markerat.

 Användarens kontoinställningar kan redigeras (namn, lösenord,    
kortnamn, PIN).

 Gruppmedlemskap kan ändras.

2. Välj Redigera grupp medan en grupp är markerad.

 Gruppnamn kan ändras.

Radera

1. Markera användare eller grupp.

2. Välj Radera.

 En enskild användare eller grupp kan raderas.

En användare eller grupp kan också raderas med knappen Radera.

Bild 3-11 Redigera användare

Efter radering av en grupp bör man kontrollera att de gällande behörigheterna    
för en användare är kompletta!
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Ställ in gruppmedlemskap

Förutsättningar

• Användaren är markerad.

1. Välj Lägg till.
 Användaren allokeras till gruppen.

2. Välj Ta bort.
 Användaren tas bort från gruppen.

3. Bekräfta med OK.

Tillvalsmenyn i lokalt läge

Bild 3-12 Tilldela en användare eller grupp

Bild 3-13 Tillval i lokalt läge
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Tillvalsmenyn i läge aktiv katalog

Konfigurera anslutning

Vid första användning av applikationen:

1. Konfigurera anslutningen till iSYMED-Interface-servern (iSYIS).

2. Ange den erforderliga IP-adressen eller servernamnet samt port (standard    
= 700).

 Systemadministratören tillhandahåller anslutningsinformation.

Återanslut till värd

Om anslutningen till servern bröts, eller om anslutningsinformationen har    
ändrats kan man återställa anslutningen via Återanslut till värd.

Lösenordsinställningar (syns ej i läge aktiv katalog)

Bild 3-14 Tillval i läge aktiv katalog

Ändringarna träder i kraft först när de har lagrats med Spara!

Bild 3-15 Lösenordsinställningar
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1. Välj Lösenordsinställningar.
2. Konfigurera minimilängden på lösenordet (värde mellan 1 – 99).

3. Konfigurera lösenordets styrka (värde mellan 1 – 4).

 Lösenordsstyrkan härrör sig ur olika teckentyper: versaler och    
gemener (A till Z och a till z), grundsiffror (0 till 9) och specialtecken    
(t.ex. !, $, #, %). 

 Ju högre lösenordsstyrka desto fler olika teckentyper krävs.

Visa grupplösa användare (visas endasst i läge aktiv katalog)

Denna meny skall aktiveras när man använder Aktiv katalog för att inkludera    
användare som inte hör till någon grupp.

Välj betrodda användare

Åtkomsten till Användaradministration skall vara begränsad till specifika    
användare. Dessa så kallade Betrodda användare kan väljas här.

1. Välj Lägg till.
 Användaren läggs till.

2. Välj Ta bort.
 Användaren tas bort.

Efter omstart av applikationen är det endast dessa användare som har    
åtkomst till Användaradministration.

Det är inte möjligt att använda ett blankt lösenord eller blank PIN!

Användaregenskaperna (kortnamn, användar-PIN, behörigheter) för en    
grupplös användare bibehålls även om menyn Tillval, visa grupplösa    
användare är deaktiverad.

Bild 3-16 Begränsa användare
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Konfigurera gruppfilter

Vid aktivering av gruppfilter visas endast vissa grupper i trädstrukturen. Därför    
måste ett filter konfigureras.

1. Välj Lägg till.
 Gruppen (grupperna) läggs till.

 Grupperna visas med fetstil i trädstrukturen.

2. Välj Ta bort.
 Gruppen (grupperna) tas bort.

Aktivera gruppfilter

1. Välj menypunkt.

 I trädstrukturen visas endast de filtrerade grupperna.

Visa Nexadia Monitoring specifika användaregenskaper (indikerar NEXADIA 
monitor 2-specifika användaregenskaper)

Den information som krävs för att logga in på en B. Braun Avitum AG-    
dialysmaskin kan visas: användarkortnamn och användar-PIN.

Den visas när en ny användare läggs till (Redigera, Lägg till användare) eller    
om egenskaperna för en befintlig användare redigeras (Redigera, redigera).

Om Användaradministration

1. Välj Om Användaradministration.

 Allmän information om Användaradministration visas.

Öppna manual

1. Välj Öppna manual.
 Öppnar användarmanualen.

Bild 3-17 Gruppfilter

Ändringarna träder i kraft först när de har lagrats med Spara!
26 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018



3

Produktbeskrivning NEXADIA monitor 2

      

       
      
   
       

      
        
    

  

    
       

      
          

       
Läge aktiv katalog

För att man skall kunna använda Aktiv katalog  för Användaradministration,    
måste systemadministratören först ändra inställningarna på serversidan. 

Därefter kan man arbeta med dessa användare.

I läget aktiv katalog läses och visas användare och grupper automatiskt.

För att visa användarna som lades upp läget aktiv katalog för NEXADIA    
monitor 2 även i Användaradministration, måste man lägga upp grupper för    
dem i den aktiva katalogen (t.ex. dialysläkare, dialyspersonal,    
dialyssjuksköterskor) eller lägga till dem i befintliga grupper. Det räcker inte att    
användarna enbart tillhör gruppen Domänanvändare.

Om användarna inte tillhör någon grupp måste man välja alternativet Visa    
grupplösa användare så att de visas. Vid en stor aktiv katalog kan vyn    
begränsas genom att man skapar en organisationsenhet (Organizational Unit,    
OU).

I läget aktiv katalog är inte all funktionalitet tillgänglig som i lokalt läge.

Följande åtgärder kan INTE vidtas:

• lägga till användare,

• radera användare,

• redigera användarnamn,

• ändra lösenord,

• lägga upp nya grupper manuellt,

• ändra gruppnamn,

• radera grupper,

• ändra användargruppernas medlemmar.

Följande åtgärder kan vidtas:

• Ändra NEXADIA monitor 2-specifika egenskaper som Användarkortnamn    
eller Användar-PIN,

• lägga till användare i Betrodda användare,

• ge behörigheter till individuella användare eller användargrupper,

• exportera data.

Om användaren får ändringsbegäranden i aktiv katalog (t.ex. utgånget    
lösenord och ett nytt måste skapas först) måste dessa åtgärder utföras innan    
användaren kan logga in igen.

3.3.1 NEXADIA monitor 2-specifika inställningar

Att arbeta med behörigheter

Behörigheter måste tilldelas separat för varje applikation som visas i höger    
ruta. Det språk som väljs här baseras på det språk som används för tillfället i    
tillhörande applikation.

När man använder läget aktiv katalog går det inte att administrera användare    
lokalt!
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Om t.ex. NEXADIA monitor 2 används i Tyskland visas behörigheterna i    
Användaradministration också på tyska.

Tilldelning av behörigheter

1. I trädstrukturen på vänster sida är en användare eller grupp markerad.

 I kolumnen Ämne visas applikationen och ämnesnamnet för de    
behörigheter som kan ges.

2. I kolumnen Behörighet sätter man en bock i önskad ruta.

 Behörigheten för resp. ämne har lämnats.

Markera/avmarkera alla behörigheter samtidigt

1. Högerklicka i applikationsrubriken.

2. Välj Markera alla ämnen.

 Allokera alla behörigheter direkt.

3. Välj Avmarkera alla ämnen.

 Avallokera alla behörigheter direkt.

Bild 3-18 Tilldelning av behörigheter

Allokering av alla behörigheter till en användare eller grupp måste ske med    
försiktighet!
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Visa/dölj alla behörigheter

1. Välj vänster knapp.

 Alla tillgängliga behörigheter för alla klientapplikationer (ämnen) visas    
på en gång.

2. Flytta musmarkören över knappen.

 Kort info som visas: Expandera alla ämnesskikt.
3. Välj höger åtgärdsknapp.

 Alla tillgängliga behörigheter döljs.

4. Flytta musmarkören över knappen.

 Kort info som visas: Dölj alla ämnesskikt.

NEXADIA monitor 2-specifika behörigheter

Följande behörigheter är tillgängliga för NEXADIA monitor 2:

Behörighet Beskrivning (tillhörande meny i 
NEXADIA monitor 2)

Användning Användning av NEXADIA monitor 
2

Ändra programinställningar Ändra programinställningar
(Arkiv, anslut till server,
Arkiv, senaste servrar, rensa lista,
Visa, skärmlayout, medge 
layoutändringar, administrera 
layouter och lägga till och ta bort 
kolumner och band, konfigurera 
kolumnfilter och gruppering.
Alternativ, tillval)

Initialisera utbyte av 
referenslistdata

Importera referenslista från extern 
databas
(Session, datautbyte, import av 
referenslistdata)

Initialisera sessionsdatautbyte Import av sessionsrelevant 
information från extern databas 
under en redan aktiv session
(Session, datautbyte, import av 
sessionsdata)

Programmera patientkort Programmera individuellt 
patientkort
(Arkiv, patientkort)

Starta ny session Starta ny patientsession
(Session, starta sessioner)

Stäng aktiv session Stäng patientsession
(Session, stäng sessioner)
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Radera session Radera patientsession
(Session, radera sessioner)

Redigera basdata Redigera data i detaljfönstret 
Basdata

Redigera checklista Redigera data i detaljfönstret 
Checklista

Redigera kommentarer Redigera data i detaljfönstret 
Kommentarer

Redigera laboratorieparametrar Redigera data i detaljfönstret 
Laboratorium

Redigera medicineringar Redigera data i detaljfönstret 
Medicinering

Redigera meddelanden Redigera data i detaljfönstret 
Meddelanden

Redigera ordinationsdata Redigera data i detaljfönstret 
Ordination

Redigera UF-inställningar Redigera data i detaljfönstret UF-
inställningar

Redigera blodtryck Redigera data i detaljfönstret 
Blodtryck

Redigera viktdata Redigera data i detaljfönstret 
Viktdata

Visa ändringslogg Visa ändringslogg
(Alternativ, ändringslogg)

Skriv ut sessionsdata Skriv ut patientsessionsdata
(Session, skriv ut sessionsdata)

Redigera data i dialysmaskin Åtkomst till dialysmaskinen 
avseende Medicinering, 
Meddelanden, Checklista och 
Kommentar och där ändring av 
data (kräver användar-kortnamn 
och -PIN)

Behörighet Beskrivning (tillhörande meny i 
NEXADIA monitor 2)

Om en användare är medlem av en eller flera grupper och behörigheter har    
satts för varje grupp, är användarens effektiva behörigheter ett resultat av    
summan av enskilda behörigheter plus gruppernas!
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Visa användarens gällande behörigheter

1. Välj en användare i trädstrukturen.

2. Till höger under Behörigheter kan man kontrollera behörighterna.

 De bruna bockmarkeringarna är gruppbehörigheterna.

 Gröna bockmarkeringar är individuella användarbehörigheter.

 Om både grupp- och individuella användarbehörigheter tilldelas vid    
något tillfälle, visas endast gruppbehörigheterna.

3.4 Huvudskärmen

Programmet är helt sessionsorienterat, vilket innebär att alla data är ordnade i    
en hierarki som bygger på patienterna och deras sessioner.

1. Start av programmet.

 Huvudbilden öppnas med sessionsöversikt.

 Utseendet motsvarar de konfigurationer som har beskrivits i denna    
bruksanvisning.

Vid den övre gränsen i sessionsöversikten hittar du en meny för driften av    
programmet.

En översikt över sessioner som är stängda för tillfället visas i mittdelen av    
fönstret.

Statusraden längst ned på skärmen visar information om anslutningsstatus till    
servern samt ytterligare systeminformation.

3.5 Menyfunktioner

3.5.1 Arkiv

Denna meny ger snabbåtkomst till huvudprogramfunktionerna.

Bild 3-19 Huvudskärmen
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Arkiv - anslut till server

1. Välj Arkiv, anslut till server.
2. Ange IP-adressen eller nätverksnamnet för servern.

3. Om så krävs, använd en annan port.

4. Bekräfta med OK.

 Kopplar upp en anslutning till en server.

 Skapar en ny post i listan med senaste servrar.

Senaste servrar

Bild 3-20 Arkiv - anslut till server

Bild 3-21 Anslut till övervakningsserver

Bild 3-22 Senaste servrar
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1. Välj Arkiv, senaste servrar.
 Visar de senaste felfria serveranslutningarna.

2. Välj uppgift.

 Applikationen ansluts till denna server.

1. Välj Arkiv, senaste servrar, rensa lista.

 Alla uppgifter raderas från serverlistan.

 När applikationen startas om måste serverdata anges på nytt.

Programmera patientkort

Förutsättningar

• Tillhörande programvara och drivrutiner för kortprogrammeraren    
(levereras i installationspaketet) måste installeras.

• Sökvägen till filen, iSYCardPrommer.exe måste anges (se Alternativ,    
tillval, filnamn på patientkortprogrammeraren).

1. Välj Arkiv, patientkort.
2. Sätt i patientkortet i kortprogrammeraren.

 Patientkortet kan programmeras.

Bild 3-23 Rensa lista

Bild 3-24 Programmera patientkort

För mer information, kontakta tillverkaren.
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3. Under Alternativ, tillval väljer du rätt kortläsare och korttyp.

4. Försäkra dig om att alla detaljer är korrekta.

5. Välj patient i listan och klicka på Programmera.

Bild 3-25  Sätt i patientkortet

Bild 3-26 Välj kortläsare
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Efter felfri drift visas följande dialog:

Patientens namn, födelsedatum och tillhörande patient-ID visas som en    
kontroll:

VARNING!

Risk för patienten vid val av fel patientkort, behandling med felaktiga    
parametrar!

• Se till att du har valt rätt patient före programmering.
• Felaktig behandling p.g.a. fel patientkort kan resultera i svåra    

komplikationer eller t.o.m. dödsfall.

Bild 3-27 Patientkort upplagt utan fel

Bild 3-28 Patientkort upplagt

Denna ID länkas sedan till resp. patient i dialysmaskinen.

För undvikande av förvirring rekommenderar vi att man skriver patientens    
namn på kortet.

VARNING!

Risk för patienterna p.g.a. inkorrekt eller felaktig märkning på patientkortet!

• Vid programmering av ett patientkort måste du kontrollera att kortet    
innehåller korrekta detaljer.

• Felaktig behandling p.g.a. fel patientkort kan resultera i svåra    
komplikationer eller t.o.m. dödsfall.
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Användarutloggning

1. Välj Arkiv, logga ut.
 Aktuell användare loggas ut och därefter visas följande dialog:

2. Välj Logga in.

3. Ange inloggningsdata om du vill logga in igen, eller med en annan    
användare.

4. Välj Avsluta. 

 Applikationen stängs.

VARNING!

Risk för patienten vid val av fel patientkort, behandling med felaktiga    
parametrar!

• När patientkortet har satts in i dialysmaskinen, och innan du påbörjar    
behandling, måste du kontrollera att den visade informationen    
(patientens namn) stämmer in på den person som skall behandlas.

• Felaktig behandling p.g.a. fel patientkort kan resultera i svåra    
komplikationer eller t.o.m. dödsfall.

Bild 3-29 Utloggning

Bild 3-30 Utloggad användare
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Avsluta

1. Välj Arkiv, avsluta eller klicka på X i övre högra hörnet.

 Applikationen lämnas. 

3.5.2 Visa

Uppdatera F5

En kontinuerlig synkronisering av data mellan server och klientapplikation    
äger rum automatiskt i bakgrunden. Trots det kan det bli nödvändigt att    
upprepa datasynkroniseringen, t.ex. i undantagsfall efter nätverksproblem    
eller om servern måste startas om.

1. Välj Visa, uppdatera F5 eller tryck F5.

 Det interna minnet töms helt, och fylls på i angiven status.

Bild 3-31 Användaren loggar in igen

Bild 3-32 Avsluta

Bild 3-33 Uppdatera vy
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Skärmlayout

Översiktsbilden och därmed layouten på klientapplikationsbilden innehåller    
olika kolumner som kan grupperas, tas bort, läggas till eller ges annan    
ordning. 

I allmänhet lagras layoutinställningarna för en viss arbetsstation och hämtas    
upp igen när klientapplikationen startas om.

Visa sökpanel Ctrl+F

Använd sökfunktionen för att hitta specifik information.

1. Välj Visa, skärmlayout, visa sökpanel eller välj Ctrl+F.

 Sökfältet visas.

2. Ange sökkriterier enligt följande tabell.

Öppna detaljfönster uppdateras inte automatiskt. De visar också data från den    
senaste dataförfrågningen när fönstret var öppet eller lagrades senast.

Bild 3-34 Visa skärmlayout

Bild 3-35 Visa sökpanel

Bild 3-36 Sökfält
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3. Klicka på Sök.

 Sökningen aktiveras och sökresultaten visas i gult.

4. Klicka på Rensa eller tryck ESC.

 Tar bort alla tecken i sökfältet.

5. Klicka på pilknappen invid sökfältet.

 Sökhistoriken visas.

Sökkriterier Beskrivning

Müller Söker i varje kolumn efter poster som innehåller 
teckensträngen “Müller”. Här kan du också söka efter 
endast en del av ett begrepp.

Müller Mayer 
Wilhelm

Söker i alla kolumner efter poster som innehåller 
teckensträngen “Müller” ELLER "Mayer" ELLER 
"Wilhelm".

"HD Dialog" Söker i alla kolumner på basis av poster som 
innehåller teckensträngen “HD dialog”.

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

Söker i alla kolumner på basis av poster som 
innehåller teckensträngen “09.11.1956” OCH “Richard 
Fischer”.

“Mål UF”:1200 Söker i kolumnen “Mål UF” efter poster som innehåller 
teckensträngen “1200”.

"Maskin”:Dialog Söker i kolumnen “Maskin” efter poster som innehåller 
teckensträngen “Dialog”.

Bild 3-37 Sökresultat

Sökningen fungerar endast för den information som visas för tillfället i    
sessionsöversikten.
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Medge layoutändringar

1. Klicka på Visa, Skärmlayout, Medge layoutändringar.
 Medge layoutändringar är aktiverat.

 Layoutinställningarna kan konfigureras.

Dessa är:

• Lägg till och ta bort kolumner och band (se Lägg till och ta bort kolumner    
och band).

• Konfigurera kolumnfilter.

• Konfigurera gruppering.

Bild 3-38 Medge layoutändringar

Bild 3-39 Medge layoutändringar
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Konfigurera kolumnfilter

1. Flytta musmarkören över kolumnrubriken.

 I kolumnrubriken finns en liten filtersymbol till höger, invid rubrikfältet    
(för filtrerbara kolumner).

2. Klicka på filtersymbolen.

 Tillgängliga filterkriterier visas.

3. Välj filterkriterier. 

 Endast valda kriterier visas efter aktivering.

 Filtersymbolen visas i vänstra sidfoten, därunder visas texten Vyn    
filtreras.

 Filtersymbolen i kolumnrubriken ändrar färg till blått.

4. Ta bort bockarna framför filtret.

 Hela sessionsöversikten visas igen.

5. För att välja annat filter, klicka på nedåtpilen.

6. För att radera en post, flytta musmarkören över en post och klicka på det    
vita krysset i den röda ringen.

Administrera layouter

Använd denna funktion för att läsa in en tidigare lagrad layout i aktuell    
arbetsstation.

1. Klicka på Administrera layouter.
 Följande dialog öppnas:

Bild 3-40 Radera post

När denna aktivitet är slutförd skall menyn deaktiveras för att förhindra    
ytterligare åtkomst. 

Bild 3-41 Administrera layouter
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Spara inställningar

1. Utför Ändra layout.
2. Klicka på Spara inställningar och ange ett namn.

 Layoutinställningarna sparas. De är synliga i övriga arbetsstationer    
och kan läsas in från andra arbetsstationer.

 Den nya layouten läggs till i listan över tillgängliga layouter.

Bild 3-42 Administrera layoutinställningar

Bild 3-43 Ange namn på layoutinställningen

Bild 3-44 Administrera layoutinställningar
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Läs in inställningar

1. Välj önskad layout.

2. Klicka på Läs in inställningar.
 Aktuella layoutinställningar skrivs över med valda layout inställningar.

Radera inställningar

1. Markera önskad layout.

2. Klicka på Radera inställningar.
3. Bekräfta med Ja.

 Layouten raderas.

 Om layouten redan är inläst i en annan arbetsstation är den    
fortfarande giltig.

Återskapa standardinställningar

1. Klicka på Återskapa standardinställningar.
2. Alla ändringar förkastas och leveransskickslayouten återskapas.

Språk

I klientapplikationen man välja mellan olika programspråk med olika datum-    
eller nummerformat. 

1. Klicka på Visa, språk för att ändra systemspråket.

2. Välj önskat språk (land). 

Andra språkpaket kan ev. levereras av tillverkaren.

När applikationen först startas, är inte ett språkförhandsval, utan alternativet    
(Som operativsystemet) ifyllt.

Detta tillval fungerar endast om ett relevant språk är tillgängligt i programmet.    
I annat fall används standardspråket (engelska).

Applikationen måste startas om för att ändringen skall träda i kraft.

3.5.3 Session

Normalt startas en session automatiskt när patientkortet sätts in i en ansluten    
enhet (t.ex. en våg). Om man av någon anledning behöver starta om en    
session manuellt, kan man göra det via följande meny.

Aktiva sessioner visas som standard i översiktsbilden. Sessionerna    
uppdateras automatiskt. Fler sessionsalternativ är tillgängliga under denna    
menypunkt.

Bild 3-45 Välj programspråk
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Man kan också komma åt menyn genom att högerklicka med musen i    
sessionsöversikten.

Starta sessioner Ctrl+N

Förutsättningar

• Det finns ingen aktiv session för denna patient ännu, eller

• det redan finns en aktiv session med data har inte matats in för denna    
patient under en viss tidsperiod.

1. Sätt i patientkortet i en ansluten medicinsk enhet.

 Systemet lägger upp en ny session automatiskt.

 Förinställda data importeras automatiskt från en extern databas till    
sessionen (ordination, maskininställningar, medicinering etc.).

eller

Förutsättningar

• Det finns ingen aktiv session för denna patient.

1. Klicka på Session, starta sessioner.
 En ny session läggs upp manuellt.

 Förinställda data importeras automatiskt från en extern databas till    
sessionen (ordination, maskininställningar, medicinering etc.).

2. Välj patient(er) i listan. 

3. För att filtrera patientlistan kan man använda sökpanelen ovanför tabellen.    
Exempel:

Bild 3-46 Starta sessioner
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4. Klickar man på aktuell kolumnrubrik sorteras kolumnen så att sökningen    
blir enklare.

5. Klicka på patientnamnen och tryck samtidigt på Shift-knappen (flerval)    
eller Ctrl-knappen (enstaka val).

 Flera patienter markeras samtidigt.

6. Bekräfta med OK.

 Tillhörande sessioner läggs upp och visas sedan i    
sessionsöversikten.

 Den tid då sessionen startas skapas automatiskt.

Söktext Innebörd

“Mayer” Söker efter patienter som heter så

“ma” Söker efter patienter vars namn börjar med ”ma” eller 
vars namn innehåller dessa bokstäver.

Bild 3-47 Välj patient 

VARNING!

Risk för patienten vid val av fel patientkort och/eller behandling med felaktiga    
parametrar!

• Efter manuell start av patientsessionen, innan behandlingen startas,    
måste man kontrollera att den angivna informationen (namn och    
födelsedatum) överensstämmer med den person som skall behandlas.

• Felaktig behandling p.g.a. fel patientkort kan resultera i svåra    
komplikationer eller t.o.m. dödsfall.

Mer information om sessionsstart finns i detaljfönstret Basdata.
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Stäng sessioner Ctrl+Q

1. Välj Stäng sessioner (vanligtvis efter slutförande av en session).

2. Välj önskad session.

 Valet av den/de session(er) som skall stängas sker analogt med    
beskrivningen Starta sessioner.

3. Bekräfta med OK.

 Programmet kontrollerar att alla data är kompletta. Om inte, visas ett    
varningsmeddelande.

Bild 3-48 Stäng sessioner

Bild 3-49 Stäng session

Bild 3-50 Varning - stäng session
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Systemet förhindrar stängning (av misstag) av sessioner tills att data har    
tagits emot. Det kontrolleras att den senaste gången med datainmatning låg    
mer än 3 minuter bort (konfigurerbart). Om inte, förhindrar systemet att    
sessionen stängs. Försök stänga sessionen igen efter några minuter.

Ett dialogfönster visas sessionerna för stängning med tillhörande    
systemstatusmeddelanden. Du kan kontrollera om alla valda sessioner har    
stängts och att data har exporterats felfritt. Beroende på systemanvändningen    
kan denna process ta några sekunder. 

Statussignalen nere till vänster blinkar under processen och stoppar först när    
status för alla sessioner har tagits emot. Om denna åtgärd inte kan utföras    
(t.ex. i frånvaro av respons från värdsystemet) fortsätter statusindikatorn att    
blinka. Då måste man stänga fönstret med Avbryt. 
För en förenklad problemlösning kan man skriva ut fönsterinnehållet med    
knappen Skriv ut och visa upp utskriften för systemadministratören.

Radera sessioner Ctrl+Delete

När man stänger en session registreras tidsstämpeln för slutet av sessionen,    
och sessionen visas inte längre i listan med aktiva sessioner. Dessa data    
överförs till den externa databasen.

Man kan när som helst titta på sessionen samt datainmatning och -utmatning    
(se Läs in stängda sessioner).

Bild 3-51 Stäng sessioner

Bild 3-52 Radera sessioner
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1. Välj Radera sessioner.
2. Välj önskad session.

 Sessioner som har skapats i testsyfte eller som inte innehåller    
medicinska användardata kan raderas.

 Valet av den/de session(er) som skall raderas sker analogt med    
beskrivningen Starta sessioner.

3. En dialog måste bekräftas för alla sessioner som skall raderas.

 Om den session som skall raderas innehåller aktiv datainmatning    
visas ett meddelande. 

 Försök radera sessionen igen efter några minuter.

Bild 3-53 Radera session

Bild 3-54 Varning - radera session

Välj Radera sessioner endast om du är säker på att de data som har valts    
faktiskt kan raderas.

Efter raderingen går det inte att få tillbaka data igen!
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Skriv ut sessionsdata Ctrl+P

För att skapa en utskriven version av ett dialysprotokoll kan man skriva ut alla    
data från en session. Här använder sig klientapplikationen av Crystal Reports.

En förutsättning för denna funktion är att sökvägen till utskriftsrapportmallen    
är korrekt inställd (se Alternativ, tillval, sökväg till övervakningsrapport) och att    
särskilda komponenter i Crystal Reports har installerats.

När dialysbehandlingen är slutförd och avläsningar har gjorts från    
dialysmaskinen kan man begära en förhandsgranskning och starta utskriften.

1. Välj Skriv ut sessionsdata.

 Nu öppnas förhandsgranskningen.

Bild 3-55 Skriv ut sessionsdata

Bild 3-56 Förhandsgranska
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I detta fönstret kan man använda symbolerna för att utföra olika åtgärder som    
rör protokollet (från vänster till höger):

• Exportera protokoll,

• Skriv ut protokoll,

• Uppdatera vy,

• Kopiera protokoll.

Läs in stängda sessioner Ctrl+L

1. Välj Läs in stängda sessioner.
 Stängda (inaktiva) sessioner visas.

 Efter inläsning kan de data-inaktiva sessionerna ändras när som    
helst. 

 Informationen kan sedan dokumenteras eller korrigeras. 

2. Klicka på Läs in endast för valda patienter; 
 Individuella patienter kan väljas.

3. Välj patienternas namn för att välja sessionen.

4. För att välja fler sessioner tryck på Ctrl-knappen medan du väljer.

 Valet av den/de session(er) som skall läsas in sker analogt med    
beskrivningen Starta sessioner.

För mer information om utskrift av sessionsdata, kontakta din    
systemadministratör.

Bild 3-57 Läs in stängda sessioner
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Datumfälten gör det möjligt att specificera en tidsram inom vilken sessionen    
(sessionerna) har startats. 

1. Ange ett datum eller klicka på pilen i datumrutan för att välja datum. 

 Man kan också starta denna funktion med F4.

2. Klicka på Tillämpa för att bekräfta de angivna kriterierna.

Bild 3-58 Läs in stängda sessioner

Bild 3-59 Datumfält
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Datautbyte

Som tillval kan NEXADIA monitor 2 byta ut data med en extern databas. Man    
skiljer mellan 3 datautbytesaktiviteter:

• Import av referenslistor (patientlistor, dialysatorlistor,    
behovsmedicinering, laboratorieparametrar etc.),

• Import av förinställda sessionsdata (patientspecifik vård, föreskriven    
medicinering etc.),

• Export av samlade terapidata till den externa databasen.

Normalt äger alla 3 datautbytesaktiviterna rum automatiskt.

Emellertid kan man behöva starta datautbytet manuellt för vissa aktiviteter.

Import av referenslistdata Ctrl+B

När nya patienter eller listposter (t.ex. dialysmaskiner, behovsmedicinering,    
förbrukningsmaterial etc.) läggs upp i den externa databasen genom    
Importera referenslistdata, kan en datasynkronisering initieras som körs    
diskret i bakgrunden. 

Därmed blir nya poster i NEXADIA monitor 2 tillgängliga. Status och historik    
för datautbytet är tillgänglig när som helst via menyn Session, datautbyte, visa    
datautbyte (information på första fliken Överföring av referenslistdata).

Bild 3-60 Datautbyte

Bild 3-61 Import av referenslistdata
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Import av sessionsdata Ctrl+I

När en session startas importeras sessionsrelaterade förinställda data    
automatiskt från den externa databasen.

Om data behöver ändras, något som av säkerhetsskäl inte kan göras i    
övervakningssystemet (t.ex. maskinvärden) kan man göra dessa ändringar i    
efterhand via den externa databasen.

Använd Importera sessionsdata, för att läsa in data igen.

Förloppet för dataimport och tillhörande status kan kontrolleras med    
Sessioner, datautbyte, visa datautbyte (information på andra fliken    
Sessionsdataöverföring).

Exportera sessionsdata Ctrl+E

När man stänger en aktiv session överförs data automatiskt till den externa    
databasen. Om man i efterhand ändrar de data som skall överföras till den    
externa databasen, väljer man Exportera sessionsdata.

Bild 3-62 Import av sessionsdata

I och med denna åtgärd kan dataändringar som redan har gjorts i    
övervakningssystemet skrivas över!

Bild 3-63 Exportera sessionsdata

I och med denna åtgärd kan dataändringar som redan har gjorts i den centrala    
databasen skrivas över!
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Visa datautbyte

På fliken Överföring av referenslistdata hittar du information som utväxlas    
under referenslistimporten (Datautbyte, importera referenslistdata).

På fliken Sessionsdataöverföring hittar du sessionsspecifik information (se    
även Datautbyte, importera sessionsdata).

Bild 3-64 Visa datautbyte

Bild 3-65 Datautbyte, överföring av referenslistdata
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3.5.4 Alternativ

Tillval

Visa tillval, visa grupp-panel

Bild 3-66 Datautbyte, överföring av sessionsdata

Bild 3-67 Alternativ, tillval

Bild 3-68 Tillval
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Dessa funktioner optimerar strukturen hos sessionsöversikten så att det går    
snabbare att hitta information.

1. Välj Sant.
 Grupp-panelen visas i övre delen av applikationen.

2. Välj Falskt. 
 Grupp-panelen döljs.

3. Kolumner kan grupperas med drag och släpp i grupp-panelen eller

4. efter högerklickning på en kolumnrubrik och val av Gruppera efter denna    
kolumn.

Fortsätt på detta sätt för alla kolumner du vill gruppera efter.

Om man vill gruppera efter avdelning och rum drar man båda kolumnerna    
med vänster musknapp till grupp-panelen.

Bild 3-69 Grupp-panel

Bild 3-70 Gruppering efter kolumn
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Efter resp. post visas ytterligare information inom parentes, som anger antalet    
listade poster.

Om man inte längre behöver grupperingsfunktionen kan man under Alternativ,    
tillval ändra posten Visa grupp efter denna kolumn till Falskt.
Om en gruppering är aktiv när du döljer grupp-panelen igen, får du ett    
meddelande om detta och kan behålla eller återställa grupperingen.

Sökvägar, filsökväg för övervakningsrapport

Här anger man sökvägen för att skriva ut rapportmallen (Bild 3-68). På basis    
av denna *.RPT-fil förbereds en rapport när man använder funktionen    
Session, skriv ut sessionsdata. Man kan individuellt anpassa denna mall via    
Crystal Reports.

Bild 3-71 Gruppering efter avdelning 

Bild 3-72 Gruppering efter avdelning och rum inkl. antal listade poster

Bild 3-73 Fråga
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Sökvägar till filnamn för patientkortsprogrammerare

I detta fält måste man ange sökvägen till filen iSYCardPrommer.exe (Bild 3-    
68), som anropar applikationen för programmering av individuella patientkort    
(se Arkiv, patientkort).

Säkerhetstillval, auto utloggningstid [min]

Här ställer man in tiden i minuter efter vilken användaren loggas ut    
automatiskt vid inaktivitet (ingen mus- eller tangentaktivitet)(Bild 3-68).

Värden från 0 till 300 är möjliga; 0.5 (30 sekunder) är standardvärdet. Med ett    
värde 0, är funktionen deaktiverad.

Info shift+F1

Klicka här för att se ett statusfönster med data om systemet.

Fliken Systemöversikt visar huvudsystemfunktioner och licensinformation:

Fliken Systemmeddelanden visar meddelanden från BedSideLinks i systemet    
och fungerar som problemlösningsguide för administratören. Aviseringarna    
kan grupperas kronologiskt:

Bild 3-74 Alternativ, systeminfo

Bild 3-75 Systemöversikt
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Ändringslogg

Systemet loggar dataändringar i klientapplikationerna och visar dem i    
dialogfönstret Ändringslogg (inga ändringar är möjliga).

Ändringar är tillgängliga över hela systemet, oavsett i vilken klient de gjordes.

Dataändringar spåras efter användarnamn (om användaradministrationen är    
aktiv) och efter tid.

Loggposter genereras automatiskt av systemet och kopplas till resp.    
patientsession.

Bild 3-76 Systemmeddelanden

Bild 3-77 Alternativ, ändringslogg
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3.5.5 Hjälp

Användarmanual F1

Här hittar du den elektroniska versionen av användarmanualen.

Om NEXADIA monitor 2 

Här finns information om copyright och användaransvar.

Bild 3-78 Ändringslogg

Bild 3-79 Hjälp

Bild 3-80 Om NEXADIA monitor 2 
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3.6 Sessionsöversikt

Öppna detaljfönster

1. Dubbelklicka på en cell i översiktsbilden.

 Detaljfönstret i mitten av skärmen öppnas för resp. session och    
önskat dataområde.

 Beroende på detaljfönstret kan data ändras i vissa fält.

 Om storleken på detaljfönstret inte räcker till för att visa innehållet kan    
man använda bläddringsstaplarna till höger och längst ned i fönstret    
för att se mer information.

3.6.1 Rader

Vid start av NEXADIA monitor 2 visar sessionsöversikten en bild över alla    
aktiva patientsessioner. 

Data för varje session visas på en enskild rad. En session definieras av    
sessionsstart och sessionsslut.

3.6.2 Kolumner/band

Kolumner innehåller patientinformation, vars innehåll hör till en given kategori    
(t.ex. avdelningsnamn).

Banden grupperar tillhörande kolumner:

1. Navigera över ett band med musmarkören.

 Verktygstips visas.

Bild 3-81 Sessionsöversikt

VARNING!

Risk för patienten vid val av fel patientkort och/eller inmatning av felaktiga    
parametrar!

• Innan man gör ändringar i ett detaljfönster eller använder de visade    
värdena för dialysbehandlingen måste man säkerställa att de    
överensstämmer med patienten ifråga.

• Felaktig behandling kan leda till svåra komplikationer eller t.o.m. dödsfall!

Bild 3-82  Band
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Justera kolumnbredd

1. Flytta musmarkören över skiljelinjen mellan 2 kolumner så att en dubbelpil    
visas.

2. Håll musknappen intryckt och flytta markören till vänster eller höger.

 Kolumnbredden kan justeras individuellt.

3. Klicka på kolumnrubriken med höger musknapp och välj Bästa passning.

 Den optimala kolumnbredden ställs in så att all information får plats.

4. Klicka på kolumnrubriken med höger musknapp och välj Bästa passning    
(alla kolumner).
 Den optimala kolumnbredden justeras för alla kolumner.

5. Klicka på ett band med höger musknapp för att få upp samma    
menypunkter.

Sortera kolumner

1. Klicka på kolumnrubriken.

 Pilen i kolumnrubriken anger att sortering pågår.

 Innehållet i en kolumn kan sorteras stigande eller fallande.

2. Klicka på höger musknapp på kolumnrubriken och välj Sortera stigande    
eller Sortera fallande.

 Sorteringsordningen bestäms.

Om det inte är möjligt att visa allt innehåll i en kolumn indikeras detta med

• 3 punkter i händelse av text,

• en dubbelpil (>>) i händelse av symboler (t.ex. staplar i kolumnen    
Meddelanden ).

Bild 3-83 Bästa passning 
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3. Klicka på Rensa all sortering (funktionen är aktiv endast om man har valt    
sortering).

 Sorteringen av kolumnen är återställd.

4. Välj menyfunktionen Visa, skärmlayout, administrera layouter, återställ    
standardinställningar.
 All sortering återställs direkt.

Lägg till och ta bort kolumner och band

1. För att lägga till kolumner eller band, välj kolumn/band-väljaren.

Bild 3-84 Ställ in sorteringsordning

Bild 3-85 Kolumnväljare
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2. Dra önskad kolumnrubrik med vänster musknapp intryckt i    
översiktsbilden.

 Pilar visar var den nya kolumnen läggs in.

3. Dubbelklicka på en tillgänglig kolumn.

 Kolumnen placeras korrekt i översiktsbilden.

4. För att ta bort en kolumn, vänsterklicka och håll kolumnrubriken i    
sessionsöversikten, dra sedan kolumnen antingen till det fria utrymmet    
under sessionslistan eller direkt till kolumn/bandväljaren.

 Kolumnen tas bort.

5. Tillägg och borttagning av band sker analogt med kolumnerna.

Bild 3-86 Bandväljare

För patientidentifiering måste minst en av följande 3 kolumner vara kvar i    
behandlingsöversikten: Patient, Patientnamn eller Patient-ID.

Kolumnen Risker KAN INTE tas bort från översikten.

När kolumner har infogats/tagits bort skall man använda funktionen Spara    
layouter i skärmöversikten för att kunna använda denna konfiguration igen vid    
ett senare tillfälle.
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Tillgängliga kolumner

Kolumn Beskrivning

Aktiv Sessionsstatusvisning: aktiv ja/nej.
Inaktiva sessioner kan läsas in från databasen med 
menypunkten Session, läs in stängda sessioner.

Efternamn Patientens efternamn (se även detaljfönstret  
Basdata).

Namn Kombination av patientens efter- och förnamn (se 
även detaljfönstret Basdata, efter- och förnamn).

Patient Visar patientens efternamn, förnamn och 
födelsedatum. Om ett patientkort har används som 
inte är känt i systemet (fel system-ID, fel 
nätverkskod eller patienten har redan tagits bort från 
den externa databasen), visas ett frågetecken och 
standarddatumet 01.01.1900 (se även detaljfönstret 
Basdata).

Födelsedatum Patientens födelsedatum (se även detaljfönstret 
Basdata).

Kön Patientens kön (se även detaljfönstret Basdata).

Avdelning Beteckning på den avdelning där dialysen äger rum 
(se även detaljfönstret Basdata).

Rum Beteckning på det rum där dialysen äger rum (se 
även detaljfönstret Basdata).

Plats Beteckning på den plats där dialysen äger rum (se 
även detaljfönstret Basdata).

Patient-ID Manuellt angiven patient-ID (se även detaljfönstret 
Basdata).

Risker Om det föreligger en patientspecifik risk för en 
patient (se även detaljfönstret Basdata) visas en 
varningstriangel här. Om du navigerar musen över 
varningstriangeln visas ett tips avseende risken.

Sessionsstart Datum och tid för sessionsstart. Om sessionen har 
startats den aktuella dagen visas endast tidpunkten 
(se även detaljfönstret Basdata). Visningsformatet 
motsvarar de aktuella inställningarna för landet (se 
Visa, språk).
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Före-vikt Visar den beräknade patientvikten före dialys på 
basis av inmatade data. Kolumnen används först till 
att kontrollera det faktiska viktvärdet, sedan till att 
visa steget ta vikt före dialys. Om värdet skiljer sig 
väsentligt från målvikten visas en gul 
varningstriangel (se även detaljfönstret Viktdata).

Efter-vikt Visar patientens vikt efter dialys. 
Kolumnen används först till att kontrollera det 
faktiska viktvärdet, sedan till att visa steget ta vikt 
efter dialys processteg (se även detaljfönstret 
Viktdata).

Blodtryck Visar aktuella blodtrycksmätningar, var och en som 
vertikala staplar. 
Om ett värde i en mätning överskrider de 
individuella gränsvärdena, blir tillhörande stapel röd. 
Flytta markören över en cell för att få upp kortfattad 
information om värdena, utan att behöva öppna 
detaljfönstret (se även detaljfönstret Blodtryck).

UF status Visar en kvalitativ bild av resultatet av UF-
beräkningarna i olika färger och symboler:
• Grå fyrkant: UF-beräkningen har (ännu) inte     

gjorts p.g.a. uteblivna indata.

• Röd: Beräknad genomsnittlig UF-hastighet   
överskrider föreskriven maximal genomsnittlig   
UF-hastighet för denna patient.

• Grön: Beräknad UF-hastighet kan tolereras av     
patienten.

• Gul: UF-värdena har justerats manuellt    
eftersom den beräknade viktförlusten var för     
stor.

• Grå fyrkant med UF genomstruken:    
Beräkningen angav att ingen UF behövs.

En röd symbol blockerar överföringen av 
maskininställningarna till dialysmaskinen. 
(Nedladdning) (se även detalfönstret UF-
inställningar).

Ordination Visar namnet på ordinationen för denna session. 
Om det finns mer än en ordinationsprofil för en 
patient hjälper denna information till att avgöra om 
korrekt ordination för resp. dag har importerats. Om 
fältet är tomt har en felfri dataimport av ordinationen 
från den externa databasen (ännu) inte ägt rum (se 
även detaljfönstret Recept).

Kolumn Beskrivning
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UF-hastighet Visar aktuell (eller senast detekterad) UF-hastighet i 
dialysmaskinen i enheter [ml/h] (se även 
detaljfönstret Maskinavläsningar).

Kt/V Visar det uppmätta/beräknade Kt/V-värdet för 
terapin. 
Det tillhörande, senast överförda värdet visas som 
en förloppsindikator. Den vänstra kanten på det grå 
området markerat det målvärde som skall uppnås. 
Den gröna stapeln visar förloppet för hur långt bort 
det aktuella Kt/V-värdet ligger från målvärdet eller 
om det redan har överskridits. 
Om man dubbelklickar på detta fält kommer man 
direkt till detaljfönstret Maskinavläsningar (fliken 
Förloppsdiagram) där värdena visas grafiskt.

Behandlingens 
varaktighet

Utgången tid i relation till inställd tid (se även 
detaljfönstret Maskinavläsningar).

Nedladdning Visar en kvalitativ bild av överföringen av inställda 
värden till dialysmaskinen. 
Ett grått fält anger en session där ingen 
datanedladdning har initierats (ännu).
En grå symbol med en markering anger att inställda 
värden har överförts felfritt till dialysmaskinen. 
Användarna kan välja att inte tillämpa inställda 
värden i dialysmaskinen, varvid den grå symbolen 
med bockmarkeringen ligger kvar i hela sessionen.
En grön symbol med en dubbel bockmarkering 
betyder att inställda värden har överförts till 
maskinen och godkänts och bekräftats av 
användaren. 
En gul symbol anger ett nedladdningsfel. Flytta 
markören över denna symbol för att se ett tips om 
hur problemet löses. 
En röd symbol anger att nedladdningsfunktionen är 
inaktiverad och ej tillgänglig (se även detaljfönstret 
Maskinstatus).

Kolumn Beskrivning
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Mål-UF Anger aktuell UF-målvolym i enheter [ml]. Dessa 
värden överförs från dialysmaskinen till NEXADIA 
monitor 2 och kan skilja sig från de planerade UF-
målvolymerna i UF-inställningar (se även 
detaljfönstret Maskininställningar).

Terapistart Datum och tid för terapistart. Om datumet 
överensstämmer med dagens datum visas endast 
tidpunkten (se även detaljfönstret Basdata). 
Visningsformatet motsvarar de aktuella 
inställningarna för landet (se Visa, språk).

Terapislut Datum och tid för terapislut. Om datumet 
överensstämmer med dagens datum visas endast 
tidpunkten (se även detaljfönstret Basdata).
Visningsformatet motsvarar de aktuella 
inställningarna för landet (se Visa, språk).

Förlopp Anger terapiförloppet genom att jämföra den utlöpta 
tiden med den inställda terapitiden. Om terapin har 
slutat ändras färgen på tårtdiagrammet från grön till 
grå.
Kortsymbolen i cellen anger att patientkortet är isatt 
i dialysmaskinen. 
En varningssymbol i samma cell anger ett problem 
med dialysmaskinen. För tydlighetens skull visas 
information när man rör musmarkören över 
varningssymbolen (se även detaljfönstret 
Maskinstatus).

Maskinstatus Anger om resp. dialysmaskin visar ett larm (röd 
symbol) eller en varning (gul symbol).
Mer information finns tillgänglig om man rör 
musmarkören över cellen.
Varningarna och meddelandena visas endast under 
maskinfasen Terapi i sessionsöversikten (se även 
detaljfönstret Maskinstatus).

Maskinfas Visar en text avseende den möjliga maskinfasen där 
dialysmaskinen för tillfället befinner sig (se även 
detaljfönstret Maskinstatus):
• Val av terapi

• Förberedelse

• Terapi

• Terapislut

• Desinfektion

Kolumn Beskrivning
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3.6.3 Gruppering

Se Alternativ, tillval, visa grupp-panel.

3.6.4 Sök

Se Visa, skärmlayout, visa sökpanel.

3.6.5 FIlterparametrar

Se Medge layoutändringar.

Maskin Ansluten dialysmaskintyp (se även detaljfönstret 
Maskinstatus). Maskintypen bestäms av 
ordinationen tills att den ersätts av den faktiskt 
anslutna maskintypen.

Medicinering Anger om - och hur mycket - läkemedel har 
ordinerats för denna dialysbehandling 
(dialysspecifik och behovsmedicinering). 
De grå staplarna anger att medicineringen måste 
bekräftas. Korrekt administrerad medicinering visas 
som en grön stapel.
Om medicineringen inte administreras i föreskriven 
dos/mängd visas stapeln med gul färg.
En avvisad medicinering visas med röd färg. En 
möjlig långvarig medicinering visas inte i översikten.
2 pilar visar sedan var det endast finns poster för 
långvarig medicinering och/eller raderade poster (se 
även detaljfönstret Medicinering).

Laboratorium Tillgängliga laboratorievärden visas som gröna 
staplar (se även detaljfönstret Laboratorium).

Kommentarer Lagrade kommenterar visas som en grön stapel (se 
även detaljfönstret Kommentarer).

Meddelanden Lagrade, obesvarade meddelanden visas som en 
grå stapel. 
Meddelanden som har bekräftats ändras från grått 
till grönt (se även detaljfönstret Meddelanden).

Checklista Obekräftade checklistposter visas som en grå 
stapel. 
När uppgifter bekräftas ändras stapelns färg från 
grått till grönt (se även detaljfönstret Checklista).

Sessionsslut Slutet av en session anges som en tidsstämpel, 
med aktuellt datum och klockslag i visningsformatet 
för aktuellt programspråk. 
Om datumet överensstämmer med dagens datum 
visas endast tidpunkten (se även detaljfönstret 
Basdata).

Kolumn Beskrivning
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3.7 Detaljfönster

3.7.1 Detaljfönster, allmänt

I detaljfönstret har man kontrollerad åtkomst till sessionsdata. 

En kort lista (2) gör det möjligt att växla till en annan patientsession. 

Via detaljfönsterlistan (3) kommer man till varje dataområde. 

Sessionsdataområdet (4) visar aktuell information, beroende på valt    
detaljfönster.

Använd åtgärdsknapparna (5) för att utföra lämpliga åtgärder.

Ett modifierat fält (6) har gul bakgrund.

Namnlista stigande/fallande ordning

1. Klicka på namnposten (Bild 3-87, 2).

2. Klicka på kolumnrubriken.

 Sortera namnlistan i stigande eller fallande ordning.

1 Vald patient

2 Kort lista för att växla till 
andra patienter

3 Detaljfönsterlista

4 Sessionsdata

5 Åtgärdsknappar

6 Ändrat fält

Bild 3-87 Detaljfönster

Bild 3-88 Patientlista
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Hämta informationen för en kategori

1. Öppna tillhörande detaljfönster för en patient.

2. Klicka på namnposten (Bild 3-87, 2).

3. Välj en annan patient i listan genom att bläddra uppåt eller nedåt.

 Information för en kategori, t.ex. viktdata, för olika patienter, kan    
framkallas i snabb följd.

 Åtgärdsknappen (Spara/återställ) är aktiv i detaljfönster endast när en    
ändring görs.

4. Tryck på knappen Spara.

 Ändrad data skickas till servern och visas direkt. 

 Inmatad data kan kontrolleras.

5. Tryck på knappen Återställ.
 Det ursprungliga värdet återställs (fungerar så länge som ändringen    

inte har lagrats).

Ändring i detaljfönster

Alla ändringar i detaljfönster loggas i en separat loggbok (Ändringslogg).
Data som importeras från en extern databas kan redigeras. Undantag är    
maskininställningar, patientdatanamn, födelsedatum, kön, ID och risker. 
Dessa ändringar lagras endast i tillhörande sessionsdokumentation och    
påverkar inte ursprungsdata i den externa databasen.

Text och visningsfält som har grå bakgrund kan inte ändras.

I vissa listor (blodtrycksvärden, laboratorieparametrar  etc.), kan man lägga till    
nya poster med åtgärdsknappen  Nytt eller ta bort poster med    
åtgärdsknappen Radera.

En ändring som har gjorts indikeras genom att fältet har gul bakgrund. 

Bild 3-89 Åtgärdsknappar Spara/återställ

Denna datainmatningsmetod bör alltid väljas, så att man är säker på att    
patientdata på servern lagras såsom avsett!

Bild 3-90 Radera eller lägg till data
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Beroende på typen av fält får användaren information om när ett värde ligger    
bortom fördefinierade rimlighetsgränser. I det fallet måste man ändra    
uppgiften så att den ligger inom uppställda gränser. Innan du sparar måste du    
klicka på ett annat fält.

Storlek på detaljfönster

1. Navigera med musmarkören till kanten av ett detaljfönster.

 Nu visas en dubbelpil.

2. Håll musknappen nedtryckt och dra fönsterkanten till önskad storlek.

 Storleken på detaljfönstret kan ställas in individuellt.

 Den inställda storleken sparas och är tillgänglig när man startar om    
klientapplikationen i samma maskin.

Stänga öppnade detaljfönster

1. Tryck ESC, eller

2. Tryck Enter, eller

3. Klicka på X i övre högra hörnet av fönstret.

Om värdet har ändrats men inte sparats när man lämnar detaljfönstret visas    
följande dialog:

1. Klicka på Ja.

 Ändringen verkställs.

2. Klicka på Nej.
 Ändringen förkastas och fönstret stängs.

3. Klicka på Avbryt.
 Det ursprungliga detaljfönstret är fortfarande öppet.

Ändringar av behandlingsdata för aktiva sessioner får göras endast i    
dialysmaskinen och inte i den externa databasen, eftersom databasen inte    
längre är synkroniserad med klientapplikationen.

Bild 3-91 Spara nu (fråga)
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Övriga åtgärder i detaljfönstren

1. Användning av tab-knappen.

 I alla detaljfönster kan man navigera från ett redigerbart fält till nästa.    
När man gör det blir fältet helt markerat.

2. Klicka på höger musknapp. Följande åtgärder kan utföras via    
kontextmenyn:

• Ångra senaste åtgärd,

• Klipp ut värde ur ett fält,

• Kopiera ett fältvärde,

• Klistra in kopierat värde,

• Radera värde eller

• Välj allt cellinnehåll

VARNING!

Se till att kontrollera dataändringarna noggrant, eftersom felaktiga data kan    
hota patientsäkerheten. Data överförs automatiskt till en ansluten    
dialysmaskin. Felaktiga data kan leda till felaktiga tolkningar och    
felbehandling, med svåra komplikationer och möjligen dödsfall som följd!

• Kontrollera inmatade data efter överföringen till servern: det är först när    
man trycker på knappen Spara som ändrad data skickas till servern och    
läses tillbaka.

• Vid alla dataändringar måste man kontrollera att detaljfönstren för önskad    
patient och dialyssession har öppnats. Denna information återfinns i    
rubrikområdet i detaljfönstret.

Bild 3-92 Kontextmeny för ett fält
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3.7.2 Basdata

Basinformation för den valda sessionen visas.

Varifrån kommer visad data?

De data som presenteras har antingen genererats automatiskt (ID, sessions-/    
terapistart eller slut) eller så kommer data ursprungligen från den externa    
databasen.

Vilka åtgärder kan utföras?

Informationen i området Patientdata kommer från den externa databasen och    
kan inte ändras.

I områdena Sessionsdata och Patientspecifika risker, visas följande    
information:

Bild 3-93 Basdata

Avdelning Avdelningslista från extern databas

Rum Rumslista från extern databas

Plats* Sänglista från extern databas

Grupp* Lista med patientgrupper från extern databas

Transport, tel. nr. Telefonnummer till transportföretaget från extern 
databas

Patientkortplats Kan ej ändras.
Visar information om aktuell plats för patientkortet.
Ett tomt fält betyder att kortet för den specifika 
patienten inte har satts in i någon ansluten online-
enhet.
Den första delen av posten anger enhetstyp:
Vikt = våg, lab = laboratorieenhet, dia = dialysmaskin, 
bpm = blodtrycksmätare.
Den andra delen (efter den första @) anger enhetens 
produktnamn.
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Ändra datum och tid manuellt

1. Klicka på datum och/eller tid och ange manuellt eller

2. använd pil upp och ned eller

3. klicka på pilknapparna eller

4. tryck F4 och hämta hjälpverktyget.

5. Bekräfta med OK.

 Sessionsstart och slut, eller terapistart och slut justeras.

Systemsessions-
ID

Kan ej ändras.
Indikerar en intern systemsessions-ID. Informationen 
läggs upp automatiskt när en session startas och är 
unik för varje session.

Sessionsstart Tid för sessionsstart. Genereras automatiskt vid 
Sessionsstart.

Terapistart Tid för terapistart. Genereras automatiskt vid start av 
terapin (denna status rapporteras av dialysmaskinen).

Sessionsslut Tid för slutet på sessionen. Genereras automatiskt när 
man stänger en session (meny Session, stäng 
sessioner).

Terapislut Tid för terapislut. Genereras automatiskt vid slut av 
terapin (denna status rapporteras av dialysmaskinen).

Patient-
specifika
risker

Kan ej ändras.
Visar riskerna för patienter, lagrade i den externa 
databasen.

*Vid användning av NEXADIA expert som extern databas är dessa fält inte 
ifyllda.
Fält med vit bakgrund, som t.ex. Behandlingsplats eller tidsstämplar, kan 
redigeras manuellt där de inte överensstämmer med föreslagna värden.

Bild 3-94 Ange datum och tid manuellt
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3.7.3 Viktdata

Alla viktrelevanta data visas i detta detaljfönster.

Beräkningen av värdena sker endast på serversidan efter varje    
datamodifiering eller efter inmatning av data från anslutna online-enheter.

Varifrån kommer visad data?

Vissa av de visade värdena importeras från en extern databas. I övrigt sker en    
överföring från föregående session.

Viktvärde (brutto, netto eller tara) kan skickas som tillval från de anslutna    
vågarna. 

En intelligent algoritm säkerställer en korrekt tolkning av data (avläsning av    
vikt före eller efter dialys, klassificering av brutto-, netto- eller tara-vikter).

Värden som är specifika för enskilda sessioner (planerat vätskeintag, daglig    
målvikt etc.) föreskrivs i den externa databasen men kan justeras om så    
krävs.

Vilka åtgärder kan utföras?

1. Ställ in erforderliga data.

2. Tryck på Spara.

3. Kontrollera att beräkningsresultaten är rimliga.

Bild 3-95 Viktdata

Värdena i de redigerbara fälten måste ligga mellan 0 och 300. I annat fall    
visas en röd ring med ett vitt kryss invid fältet med meddelandet: Ange ett    
värde mellan 0 och 300. Endast om ett giltigt värde anges i detta fält och man    
klickar i ett annat fält, försvinner meddelandet. Fram tills dess kan Spara eller    
Återställ inte användas.
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Vikt före dialys

VARNING!

Viktvärdena utgör basen för beräkningen av UF-volymen som kan överföras    
automatiskt till dialysmaskinen! Kontrollera därför noggrant dina egna    
inmatningar och tillhörande utmatningar från programmet.

• Om den beräknade vikten före dialys skiljer sig åt med mer än 10 %    
(värdet kan konfigureras på servern) från den föreskrivna målvikten visas    
en gul varningstriangel i detaljfönstren Viktdata och UF-inställningar samt    
i översiktsbilden i kolumnen Före-vikt.

• I detta fallet måste du omedelbart kontrollera beräkningen avs.    
rimligheten.

Värde Förklaring

Vågavläsning Bruttovikt för viktavläsningen på den 
medicinska vågen.
Vanligtvis registrerad vikt online vid första 
vägningen av patienten (ev. med rullstol eller 
bår).

Tara Vikt av kläder, rullstol etc. som ska dras bort 
från det första värdet som vågen mätte upp. 
Normalt registreras detta värde online under 
den andra vägningen (endast rullstol etc.). 
Detta värde kan anges eller ändras manuellt. 
Alternativt importeras detta värde vid 
sessionsstart från den externa databasen om 
taravikten hela tiden är den samma (t.ex. vid 
proteser).

Vikt före Resultat av subtraktion av taran från 
bruttovikten.

Planerat vätskeintag Förutsebart vätskeintag, oralt eller parenteralt, 
som måste beaktas under dialys som 
vätskevolym som skall avlägsnas. 
Detta värde kan importeras från den externa 
databasen. Manuella ändringar kan göras.

Målvikt Vikt som skall uppnås i slutet av denna 
dialyssession. 
Kan variera från den medicinskt föreskrivna 
målvikten om t.ex. UF-frekvensen måste 
reduceras p.g.a. akuta cirkulationsproblem. Av 
jämförelseskäl visas viktvärdet från 
ordinationen.
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Vikt efter dialys

Föreskrivet Målvikt från ordinationen i den externa 
databasen. Detta värde visas alltid som en 
referens till den medicinska ordinationen från 
läkaren. 

Viktnedgång mål Beräknad vätskeborttagning, på basis av 
tidigare angivna värden. 
Används som UF-målvolym (1 kg motsvarar 
1000 ml) i UF-inställningar (UF-volym).
BERÄKNING: vågavläsning (före dialys) - tara 
(före dialys) = vikt före + planerat vätskeintag – 
målvikt = viktnedgångsmål.

Värde Förklaring

Vågavläsning Bruttovikt vid vägning efter dialysbehandling.

Tara Vikt av kläder, rullstol etc. som ska dras bort 
från den första vågavläsningen. 
Normalt registreras detta värde online under 
den andra vägningen (endast rullstol etc.) efter 
dialysbehandlingen.

Faktiskt vätskeintag Oralt eller parenteralt vätskeintag under 
dialysbehandling.

Vikt efter Resultat av subtraktion av taran från 
bruttovikten.

Faktisk viktnedgång Beräknad vikt efter dialysbehandling; bör vara 
identisk med den inställda eller indikerade 
ultrafiltreringsvolymen på dialysmaskinen.
BERÄKNING: vågavläsning (efter dialys) - tara 
(efter dialys) = vikt efter - faktiskt vätskeintag – 
vikt före = faktisk viktnedgång

Efter-vikt-historik Vikt efter dialys för de senaste 10 
behandlingarna; dessa värden kan användas 
som en referens är den faktiska målvikten skall 
fastställas.

Tab Beskrivning

Aktuella 
vågavläsningar

Lista med data överförda online från ansluten 
våg (t.ex. personvåg, sängvåg), inkl. 
registrerad tid.

Värde Förklaring
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3.7.4 UF-inställningar

Detaljfönstret UF-inställningar innehåller de värden som används för    
beräkningen av UF-hastigheten.

Varifrån kommer visad data?

Normalt sett importeras standarddata från den externa databasen. 

Den genomsnittliga UF-hastigheten beräknas med hjälp av UF-volymen och    
UF-tiden, och jämförs med den maximala UF-hastigheten. En kvalitativ bild av    
UF-beräkningsresultatet visas under texten, som färgad symbol och text.

Bild 3-96  UF-inställningar

Uppmätta/föreskrivna data

Viktnedgång Värdet hämtas från detaljfönstret Viktdata för 
den beräknade viktnedgången i kg 
(viktnedgångsmål).

Behandlingens 
varaktighet

Behandlingens varaktighet. Importerat från 
extern databas.

UF-hastighet 
varningsgräns

Värde för max. ultrafiltreringshastighet. 
Importerat från extern databas.

Resulterande UF-data

UF-volym Motsvarar viktnedgången omvandlad till volym 
(1 kg viktnedgång motsvarar 1000 ml UF-
volym).

UF-tid Resulterande terapitid.

UF-hastighet Beräknat genomsnittligt värde för den totala 
terapin (UF-volym: UF-tid = UF-hastighet).
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Om den beräknade UF-hastigheten är under den maximala genomsnittliga    
UF-hastighet som kan tolereras av denna patient, är statusen grön. Om den    
beräknade UF-hastigheten är över den maximala tillåtna hastigheten, är    
statusen röd.

Om beräkningen av UF-hastigheten ger ett värde 0, visas följande text i UF-    
utvärderingsfältet: Beräkning OK. Ingen UF krävs.

Om det finns otillräckligt med data för att beräkna UF-hastigheten visas    
följande text: Ingen beräkning utförd. Inmatning saknas.

Vilka åtgärder kan utföras?

Om UF-hastigheten är för hög (d.v.s. värdet för UF-hastighet varningsgräns    
har överskridits, status röd), finns det 3 alternativ i detaljfönstret i området    
Åtgärd för att lösa UF-blockeringen:

1. I fältet Åtgärder trycker man på Minska.

 UF-målvolymen minskas tills att den beräknade UF-hastigheten inte    
längre överskrider maximum UF-hastighet. Vätska stannar kvar i    
patienten (vätskeöverskott). Vätskeöverskottet visas.

 Textgranskningen lyder: Löst. UF-målvolymen minskades.

VARNING!

Risk för patienterna p.g.a. felaktiga UF-värden!

• Kontrollera noggrant det beräknade UF-värdet och UF-varningen    
avseende exaktheten innan du använder dem för dialysbehandling,    
eftersom de har en direkt effekt på patienten.

• Felaktiga värden kan skada patienten!

Bild 3-97 UF-hastighet/status röd
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2. I fältet Åtgärder trycker man på Utöka.

 UF-tiden anpassas så att den maximala UF-hastigheten precis    
uppnås. Behandlingen förlängs, extra terapitid visas.

 Textgranskningen lyder: Löst. UF-tiden utökades.

3. I fältet Åtgärder trycker man på Överskrid.

 Användaren godkänner att överskrida den max. föreskrivna UF-    
hastigheten.

 Textgranskningen lyder: Löst. Max. UF-hastigheten överskreds.

 I samtliga 3 fall har statusfärgen ändrats till gul, för att ange att UF-    
blockeringen har lösts med avsikt.

Bild 3-98 Åtgärdsknapp Minska

Bild 3-99 Åtgärdsknapp Utöka

Bild 3-100 Åtgärdsknapp Överskrid
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3.7.5 Maskininställningar

På fliken Aktuella inställningar visas aktuella börvärden för maskinen (d.v.s.    
de senast skickade maskinvärdena). 

På fliken Förloppstabell kan man se det förinställda värdet för    
maskininställningarna (kolumnen Förinställt) och det kronoligiska förloppet för    
de inställda maskinvärdena. 

Dessa aktiviteter kan även utföras direkt i vissa dialysmaskiner. Mer    
information återfinns i manualerna till dialysmaskinen.

Bild 3-101 Aktuella inställningar

Bild 3-102 Förloppstabell
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Grafiska förlopp för valda parametrar kan kontrolleras på fliken    
Förloppsdiagram. Gör så här:

1. Klicka på Välj parametrar och välj en eller flera parametrar (genom att    
samtidigt trycka på Ctrl-knappen) för att visa urvalet.

2. Dubbelkklicka i Förloppstabell på den parameter du vill visa. 

 Nu öppnas Förloppsdiagram automatiskt med dessa parametrar. 

3. Markera kryssrutan till vänster om de visade parametrarna.

 Parametrarna visas eller döljs.

4. Klicka på Ta bort allt.
 Diagrammet töms.

5. I förloppsdiagrammet kan informationen förstoras eller förminskas. 

Bild 3-103 Förloppsdiagram

Om det finns endast en post i förloppstabellen, förutom den förinställda    
kolumnen, kan förloppsdiagrammet inte användas.
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Detaljfönstret visar information för en viss maskintyp om en dialysmaskin har    
angivits i dialys- Ordination, eller om en ansluten maskin redan har överfört    
sin typ.

Varifrån kommer visad data?

Den primära källan till de föreskrivna värdena är behandlingsordinationen i    
den externa databasen (dataimport vid sessionsstart).

Åtgärd Verkan

Klicka i diagrammet 
samtidigt som du 
trycker på shift-
knappen.

När man har tryckt på Shift-knappen blir 
musmarkören till ett förstoringsglas. 
Nu, med den ändrade musmarkören, kan man gå 
över det område i diagrammet som skall 
förstoras och klicka på vänster musknapp, 
samtidigt som man trycker på Shift-knappen. På 
detta sätt ökas diagrammet med faktor 3.

Klicka i diagrammet 
samtidigt som du 
trycker på Alt-
knappen.

När man har tryckt på Alt-knappen blir 
musmarkören till ett förstoringsglas. 
Nu, med den ändrade musmarkören, kan man gå 
över det förstorade området i diagrammet och 
klicka på vänster musknapp, samtidigt som man 
trycker på Alt-knappen. På detta sätt minskas 
diagrammet med faktor 3.

Tryck på Shift-
knappen och välj ett 
område i 
diagrammet

När man har tryckt på Shift-knappen blir 
musmarkören till ett förstoringsglas. Nu, med den 
ändrade musmarkören, kan man markera ett 
område i diagrammet med vänster musknapp.
När musknappen har släppts förstoras det 
område man valde tidigare.

Ctrl plus knapp “+” 
eller “-”

Håll nere Ctrl-knappen och tryck på "+": 
diagrammet förstoras med 20 % av 
originalstorleken. Håll nere Ctrl-knappen och 
tryck på "-": diagrammet förminskas med 20 % av 
originalstorleken.

Använd 
bläddringshjulet på 
musen

Använd bläddringshjulet på musen för att 
förstora eller förminska diagrammet, precis som 
med andra Windows-applikationer.

Använd 
kombinationen 
Ctrl+Z

Trycker man samtidigt på Ctrl+Z återställs 
diagrammet till sin föregående status.
Alla åtgärder av samma slag (t.ex. flera 
förstoringsmanövrer) behandlas som en och 
samma åtgärd. Trycker man Ctrl+Z återställs 
diagrammet till sin originalstorlek, före ev. 
förstoringar.
Om olika åtgärder (t.ex. förstoring och 
förminskning) utförs och den första bilden av 
diagrammet skall återskapas, måste man först 
välja ett annat detaljfönster och sedan gå tillbaka 
till det första.

Diagrammet kan förstoras som mest 100 gånger. Därefter kan det inte 
förstoras mer med Shift-knappen.
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Vilka åtgärder kan utföras?

Detaljfönstret är avsett endast för visning av data.

3.7.6 Maskinavläsningar

Fliken Aktuella värden visar uppmätta värden som senast överfördes från den    
anslutna dialysmaskinen. Tillhörande tidsstämpel för dataöverföringen visas    
längst upp i fönstret.

Fliken Förloppstabell visar en listad historik med uppmätta värden från    
maskinen under behandlingen, vart och ett med en tidsstämpel. Överföringen    
sker varje minut eller när specialdata har inhämtats av dialysmaskinen.

OBS!

De behandlingsparametrar som har överförts till dialysmaskinen motsvarar    
status vid sessionsstart (normal import) eller efter importkommandot från    
användaren.

Bild 3-104 Aktuella värden

Bild 3-105 Förloppstabell
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Fliken Förloppsdiagram utgör en grafisk representation av valda parametrar    
(för mer information se även 3.7.5 Maskininställningar (82)). Klicka på Visa Kt/    
V-parametrar för att få fram värdena Uppmätt single-pool Kt/V och värdena    
Uppmätta ekvilibrerat Kt/V-värden.

Varifrån kommer visad data?

Dessa är endast de uppmätta värden som har erhållits online. Manuell    
inmatning är inte möjlig.

Vilka åtgärder kan utföras?

Detta detaljfönster är avsett endast för visning av data.

3.7.7 Maskinstatus

Visa information om dialysmaskinens aktuella status och dess statiska    
egenskaper.

Detaljfönstret visar information för en viss maskintyp om en dialysmaskin har    
angivits i dialys- Ordination, eller om en ansluten maskin redan har överfört    
sin typ.

För mer information se resp. manualer till dialysmaskinen.

Bild 3-106 Förloppsdiagram
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Fliken Aktuella status visar parametrarna som senast överfördes från den    
anslutna dialysmaskinen. Tillhörande tidssämpel visas längst upp på    
skärmen.

På fliken Förloppstabell visas en minutbaserad historik över den dynamiska    
statusinformationen. Här kan man särskilt spåra larmmedelanden eller olika    
faser i dialysmaskinen.

Viss information, t.ex. larmmeddelanden eller vaningar, överförs på det    
programspråk som har valts i dialysmaskinen. Om inga språkfiler har    
konfigurerats visas endast platshållare.

Varifrån kommer visad data?

Data som visas här kommer från den anslutna dialysmaskinen.

Bild 3-107 Aktuella status

Bild 3-108 Förloppstabell
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Vilka åtgärder kan utföras?

Detaljfönstret är avsett endast för visning av data.

3.7.8 Medicinering

I detaljfönstret Medicinering visas den ordinerade medicineringen och    
administrationen av den dokumenteras.

Bild 3-109 Medicinering

Kolumn Innebörd

Index Sekventiell numrering för bättre orientering.

Tillämpat I detta fält bekräftar man att administration har ägt 
rum. 
Kryssmarkeringen sätts automatiskt för att 
dokumentera att medicineringen administrerades 
med given dos/mängd.

Läkemedelsordin
ation

Här listas den ordinerade medicineringen med all 
nödvändig tilläggsinformation (t.ex. aktiv substans, 
dos, administrationsform eller doseringsenhet). 
Informationen kommer främst från en extern 
databas (dataimport) men kan också läggas till vid 
behovsmedicinering. 
I sådana fall väljs ordinationen av läkemedlet från 
en lista (intern katalog) som också kommer från en 
extern databas.
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Typ Anger huruvida läkemedelsordinationen avser
• Långvarig medicinering

• Dialysmedicinering

• Behovsmedicinering

Långvarig medicinering beskriver läkemedel som 
en patient tar inte bara i samband med dialys utan 
hemma (t.ex. digitalisläkemedel).
Dessa visas inte i sessionsöversikten.
Dialysmedicinering är medicinering som 
administreras av sjukvårdspersonalen under en 
dialyssession (t.ex. erythropoetin).
Behovsmedicinering administreras spontant i de 
flesta fall, och efter behov, under en session (t.ex. 
analgetika, snabbverkande kardiovaskulära 
mediciner).

Tillämpningstyp Denna kolumn används för att ange den 
medicinering som administreras av 
sjukvårdspersonalen. Välj en av följande 
statuskategorier i rullgardinslistan:
• Ej tillämpat ännu (initial status)

• Tillämpad mängd enligt ordination   
(medicinering administrerad enligt ordination).   
Tillgängligt endast om medicineringstyp =    
dialysmedicinering eller behovsmedicinering.

• Tillämpad mängd enligt dokumentation (dos/    
mängd justerad; administrerad mängd anges i     
tillhörande kolumn; motivering kan ges i     
textfältet i kolumnen kommentar).

• Tillämpning avvisad (medicinering har   
avsiktligt inte administrerats; motivering kan    
ges i textfältet i kolumnen kommentar ).      
Värdet i kolumnen Tillämpningsmängd ställs    
in automatiskt till 0.00.

Tillämpningsmäng
d

Här anges den faktiska administrerade mängden 
om den skiljer sig från den ordinerade mängden i 
fältet Läkemedelsordination. Numeriska värden 
mellan 0 och 999,999.99 kan anges.

Tillämpningsenhet Enhe för administrerade läkemedel (t.ex. ml, mg).

Ansvarig På basis av användaradministrationen och din 
autentisering i systemet kan programmet 
automatiskt lägga in ditt namn här, som en 
dokumentation av ansvarsområdena.

Kolumn Innebörd
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Sortera kolumner

1. Klicka på kolumnrubriken.

 Sortera kolumnen i stigande/fallande ordning.

 En pilsymbol anger att sortering pågår.

Kolumntyp, långvarig medicinering visa/dölj

1. Klicka med höger musknapp på kolumnrubriken, Typ.

2. Välj Visa långvarig medicinering.

 Den långvariga medicineringen visas.

 Gör på samma sätt för att dölja den långvariga medicineringen.

Ändra kolumnordning

1. Klicka med vänster musknapp på kolumnrubriken. 

2. Tryck och håll intryckt.

3. Flytta kolumnen till en annan position.

4. Släpp musknappen.

 Kolumnen är flyttad.

Ändra kolumnbredd

1. Navigera med musmarkören till strecket mellan två kolumnrubriker.

2. Vänsterklicka och håll intryckt.

3. Dra kolumngränsen åt vänster eller höger.

 Nu är kolumnbredden justerad.

4. För att återställa till originalet, högerklicka med musen på en kolumnrubrik.

5. Välj menypunkten Bästa passning för att justera en kolumn, eller Bästa    
passning (alla kolumner) för samtliga.

Dokumentationsti
d

Tidsstämpel för utförd aktivitet. 
Ställs in automatiskt men kan ändras när man 
lägger in uppgiften manuellt eller genom att 
använda hjälpprogrammet som öppnas när man 
klickar på den lilla pilen, eller efter tryckning på F4-
knappen.

Kommentar Kommentarer som har samband med 
administrationen kan användas beroende på 
patientens reaktion eller på själva 
administrationen. Max. 128 tecken.

Kolumn Innebörd

Ordningen för kolumnerna Index, tillämpatoch Läkemedelsordination kan    
endast byta plats med varandra. 

Det är inte möjigt att flytta en eller flera av dessa kolumner till en position    
längre åt höger. Dessa 3 kolumner visas alltid. Detta gäller även om    
detaljfönstret har sin minsta storlek och du måste bläddra åt höger för att se    
alla kolumner.
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Ta bort/visa kolumner

1. Klicka på kolumnrubriken och dra kolumnen från vyn medan du håller    
vänster musknapp intryckt.

 Kolumnerna Ansvarig och Kommentar kan tas bort.

2. Klicka på kolumnrubriken.

3. Klicka på Kolumnväljare.

 Kolumnväljaren visas och den borttagna kolumnen kan visas med en    
ny dubbelklickning.

Färgmarkering av medicinering

Som hjälp för att särskilja olika läkemedel är det olika färger i kolumnen    
Medicinering för både kolumnen Index och sessionsöversikten.

Det är ett annat visningsformat i sessionsöversikten.

>>Detaljfönstret innehåller endast poster som inte representeras i    
sessionsöversikten med färgsatta staplar: Långvarig medicinering och    
Raderad behovsmedicinering.

Varifrån kommer visad data?

Information om ordinerade läkemedel kommer antingen från den externa    
databasen.

Behovsmedicinering kan anges manuellt under en session.

VARNING!

Observera att systemet endast har en vägledande och påminnelsefunktion för    
administration av läkemedel. Av tekniska skäl kan det inte alltid säkerställas    
att informationen som hör till medicineringen är synkroniserad i alla    
systemkomponenter (server, klient, dialysmaskiner). Det förekommer alltid    
fördröjningar i synkroniseringen!

• Säkerställ därför att informationen som ges av det elektroniska systemet    
jämförs med läkarens skriftliga ordination.

• Före all administration av läkemedel måste man kontrollera att detta inte    
redan har gjorts av annan sjukvårdspersonal.

Färg Förklaring

Grå Dialys eller behovsmedicinering, ännu ej tillämpad.

Grön Dialys eller behovsmedicinering, tillämpad enligt recept.

Gul Dialysmedicinering för vilken dosen har ändrats under 
administrationen, jämfört med ordinationen.
Behovsmedicinering som har administrerats. 
Behovsmedicinering med en dos som fortfarande anges 
som 0.00 (ingen markering i kolumnen Tillämpat ).

Röd Dialys eller behovsmedicinering där administration 
avvisades.

Ingen färg Långvarig medicinering
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Vilka åtgärder kan utföras?

Dialysmedicinering

Vid start av en session är den initiala statusen Ej tillämpad ännu (grått).

Väljer man posten Tillämpad mängd enligt ordination i kolumnen    
Tillämpningstyp bekräftar man att medicineringen administrerades enligt    
ordinationen(grönt). 

Mängden kan dock anpassas.

Medicineringen kan avslås. Då måste man ändra status till Tillämpning    
avvisad (rött). Detta ställer automatiskt in den administrerade mängden till    
0.00. 

En dialysmedicinering kan inte raderas.

Långvarig medicinering 

Oavsett ändringar visas inte långvarig medicinering i sessionsöversikten    
(ingen färg). Det är endast för information.

Vid start av en session är den initiala statusen Ej tillämpad ännu.

Väljer man posten Tillämpad mängd enligt ordination i kolumnen    
Tillämpningstyp bekräftar man att medicineringen administrerades enligt    
ordinationen.

Medicineringen kan avslås. Då måste man ändra status till Tillämpning    
avvisad.

En långvarig medicinering kan inte raderas.

Behovsmedicinering

Om ett läkemedel skall administreras som en behovsmedicinering, klickar    
man på Nytt och väljer läkemedlet i listrutan.

En nyupplagd behovsmedicinering har status Ej tillämpad ännu (grått). När    
läkemedlet väl har administrerats ändrar man inmatningen i kolumnen    
Tillämpningstyp till Tillämpad mängd enligt dokumentation och anger    
tillhörande Tillämpningsmängd (gult). 

En behovsmedicinering kan avvisas (Tillämpning avvisad, rött). Detta ställer    
automatiskt in mängden till 0.00. 

Felaktigt dokumenterad medicinering kan markeras som raderad i tillhörande    
rad med hjälp av Radera. Sådana poster ligger kvar men blir genomkorsade    
och beaktas inte längre i sessionsöversikten (ingen färg).

För att en ändring skall träda i kraft måste den lagras med tillhörande    
åtgärdsknapp.

För att en ändring skall träda i kraft måste den lagras med tillhörande    
åtgärdsknapp.

För att en ändring skall träda i kraft måste den lagras med tillhörande    
åtgärdsknapp.
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3.7.9 Ordination

Ordinationen innehåller data som används som behandlingsordination men är    
inte maskinavhängiga.

Maskinavhängig ordination (inställda värden för dialysmaskinen) återfinns i    
resp. detaljfönster.

Varifrån kommer visad data?

Ordinationen underhålls av en läkare i den externa databasen. Flera    
ordinationer kan konfigureras.

Vilka åtgärder kan utföras?

När data, föreskrivna av läkare, har hämtats från den externa databasen kan    
de användas till korrekt implementering av resp. behandling.

Bild 3-110 Ordination - allmänt

Fliken Allmänt

Profil namn Namn på den ordination som är lagrat i den 
externa databasen

Uppläggningsdatum Datum då ordinationen lades upp

Upplagt av Namn på uppläggaren

Profilkommentarer Ytterligare information relevant för behandling

Behandlingsform Typ av behandling

Terapimetod Dialysbehandlingsmetod (t.ex. HD, HDF etc.)

Maskin Planerad dialysmaskin

Dialysator Planerad dialysator

Accesstyp* Planerad accesstyp

Accessplats* Planerad accessplats
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Flik material: lägg till/ta bort material

1. Klicka på Plus i nedre kanten av listan.

2. Välj önskad post i listrutan.

 Posten läggs till i listan med material.

3. Klicka på X i högra kanten av posten.

 Posten tas bort från listan med material.

Kanylering av läkare** Kryssruta om en läkare utförde kanyleringen 
av patienten

Antikoagulantia Namn på antikoagulantian som skall ges 
manuellt

Applikationsmodell** Välj här vid vilka intervall de tillämpas

Omvandlingsfaktor 
[IU/ml]

Omvandlingsfaktor från internationella 
enheter (IU) till ml

Fysisk enhet** Fysisk enhet av antikoagulantia

Vol. bolus 1 [ml] Bolusvolym 1 

Bolusvol. 2 [ml] Bolusvolym 2 

Tid fram till bolus 2 [min]** Tid som behöver gå före administration av 
bolus 2 

Vol. bolus 3 [ml]** Bolusvolym 3 

Tid fram till bolus 3 [min]** Tid som behöver gå före administration av 
bolus 3 

Kontinuerlig hastighet [ml/
tim]**

Hastighetsspecifikation

Resterande tid utan [min]** Behandlingstid utan antikoagulantia

Tillämpning av protamin** Kryssruta om tillämpning av protamin krävs

*Om NEXADIA expert används som extern databas, visas Accesstyp och 
Accessplats tillsammans under Accesstyp.
** Vid användning av NEXADIA expert som extern databas är dessa fält inte 
ifyllda.

Fliken Allmänt

Ändra data så att de överensstämmer med den aktuella behandlingen som    
utförs. 

Ändringen gäller endast för den aktuella sessionen och medför ingen ändring    
av den ursprungliga ordinationen i den externa databasen.
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3.7.10 Blodtryck

De kardiovaskulära parametrarna blodtryck, pulsfrekvens och genomsnittligt    
artärtryck dokumenteras i detaljfönstret Blodtryck, fliken Mätningar.

Enskilda gärnser för översikten visas på fliken Gränser. 

Bild 3-111 Ordination - material

Bild 3-112 Mätningar
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Om mätningar ligger utanför gränserna visas de i tabellen: en röd pilsymbol    
för överskridande av de övre eller undre gränsvärdena. 

Röda staplar i huvudbilden i sessionsöversikten.

Varifrån kommer visad data?

Genomsnittsvärdena kan registreras automatiskt genom anslutna    
mätapparater eller manuellt.

Gränserna kommer från den externa databasen. 

Värdena i tabellen visas i ett Förloppsdiagram. Information om grunderna    
återfinns i detaljfönstret Maskininställningar.

Vilka åtgärder kan utföras?

Fliken mätningar

1. För att lägga till en eller flera poster (1 post = 1 rad) använder man Nytt.
2. Enskilda värden kan ändras om man klickar i resp. fält och anger ett nytt    

värde.

3. För att radera en eller flera inmatningar, använd Radera.

4. Identifiera arytmier och dokumentera patientens läge vid tiden för    
mätningen (okänt, liggande, sittande, stående, i kolumnen Position).

5. Mätning av pre- eller post-terapimätningar antecknade (Pre- eller Post i    
kolumnen Pre/Post-terapi ).

Bild 3-113 Gränser

Om de automatiskt detekterade värdena inte överförs kan man när som helst    
ange dem manuellt.

När värden läggs in manuellt sker ingen automatisk beräkning av det    
genomsnittliga artärtrycket (MAP).
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Fliken Gränser

1. Ställ in övre och undre gränser för systoliskt och diastoliskt blodtryck och    
pulsfrekvens.

Anpassa vy

1. Högerklicka med musen på en kolumnrubrik.

2. Sortera stigande.

 Det minsta värdet hamnar längst upp.

3. Sortera fallande. 
 Det största värdet hamnar längst upp.

4. Rensa sortering. 

 Tar bort sorteringen för denna kolumn.

5. Rensa all sortering. 

 Tar bort sorteringen för flera kolumner.

6. Kolumnväljare: lägg till eller ta bort kolumner i bilden genom drag-och-    
släpp eller dubbelklickning.

 Detta alternativ är inte tillgängligt för kolumnerna Tid, Systoliskt tryck    
[mmHg], Diastoliskt tryck [mmHg] och Pulsfrekvens [1 /min].

7. Bästa passning.

 Justerar resp. kolumnvidd så att den passar till innehållet.

8. Bästa passning (alla kolumner)
 Justerar vidden på alla kolumner i det tillgängliga utrymmet enligt    

resp. tecken.

3.7.11 Laboratorium

Alla laboratorievärden som har registrerats under en session visas i    
detaljfönstret Laboratorium.

Bild 3-114 Laboratorium
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Varifrån kommer visad data?

Uppmätta värden härrör från anslutna online-enheter som överför    
mätresultaten till övervakningssystemet.

Vilka åtgärder kan utföras?

Radera/lägg till uppgifter

1.  Klicka på Nytt längst upp på skärmen.

 Posten läggs till.

 Parametrar kan läggas till manuellt endast om de redan ingår i listan    
med kända parametrar. Dessa kommer från en extern databas och    
ingår i referenslistimporten från den.

2. Markera en post och klicka på Radera.

 Posten tas bort.

Kolumn Förklaring

Mättid Tidsstämpel för registrerat värde

Parameternamn Urvalsfält med parametrar härledda ur den externa 
databasen

Värde Numeriskt värde

Ursprung Namn på ansluten laboratorie-enhet eller den person 
som matade in uppgiften

Förkortning Förkortning som används för att identifiera 
parametrarna

Mätning Nr. Nummer på mätningen

Anmärkning Fritt textfält för ytterligare noteringar

Listan med parametrar i kolumnen Parameternamn kommer från en extern    
databas som behöver denna information för att korrekt kunna allokera    
mätningarna under överföring.

Om de automatiskt detekterade värdena inte överförs kan man när som helst    
ange dem manuellt.
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Anpassa vy

1. Flytta kolumner. Klicka på en kolumnrubrik, håll vänster musknapp intryckt    
och flytta kolumnen.

 Kolumnen Mättid kan inte flyttas.

2. Ta bort kolumn. Ta bort en kolumn från vyn med vänster musknapp. 

 Detta gäller för kolumnerna Ursprung, Mätning Nr, förkortning och    
Anmärkning.

3. Klicka med höger musknapp på en kolumnrubrik och välj Kolumnväljare. 

 Kolumnväljaren visar alla borttagna kolumner.

4. Dubbelklicka på resp. post för att placera kolumnen i översikten igen.

3.7.12 Kommentarer

I detaljfönstret Kommentarer dokumenteras vårdrapporter, komplikationer,    
resultat och kommentarer till sessionen.

Varifrån kommer visad data?

Dessa är enbart manuella inmatningar under sessionen,

I vissa dialysmaskiner kan man ange data direkt på maskinens skärm under    
sessionen. Dessa data överförs till övervakningssystemet.

Vilka åtgärder kan utföras?

Radera/lägg till uppgifter

1. Klicka på Nytt längst upp på skärmen.

2. Ange valfri text eller välj en fördefinierad text från den korta listan.

 Listan kommer från en extern databas och överförs under    
referenslistimporten.

 Informationen i kolumnen Ansvarig uppdateras automatiskt genom    
namnet på den inloggade användaren.

3. Därefter kan befintliga uppgifter ändras.

4. Markera en post och klicka på Radera.

 Posten tas bort.

Bild 3-115  Kommentarer 
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Anpassa vy

1. Flytta kolumner. Klicka på en kolumnrubrik, håll vänster musknapp intryckt    
och flytta kolumnen.

 Kolumnen Tid kan inte flyttas.

2. Ta bort kolumner. Ta bort en kolumn från vyn med vänster musknapp    
intryckt. 

 Detta gäller för kolumnen Ansvarig. 

3. Klicka på en kolumnrubrik med höger musknapp och välj Kolumnväljare. 

 Kolumnväljaren visar alla borttagna kolumner.

4. Dubbelklicka på resp. post för att placera kolumnen i översikten igen.

3.7.13 Meddelanden

Det är möjligt att lägga upp sessionsrelaterade meddelanden för andra    
användare.

Meddelanden visas vid alla övriga arbetsstationer och även i resp.    
dialysmaskin - om funktionen stöds. 

Meddelanden, varav de flesta är arbetsinstruktioner, kan bekräftas i    
arbetsstationer eller i dialysmaskinen. Definitionen av "bekräftat" är    
sjukhusets ansvar: en bekräftelse kan vara en bekräftelse av att något har    
lästs av och/eller att en åtgärd har vidtagits.

Det är inte möjligt att ange meddelanden för nästa session eller meddelanden    
som är patientneutrala.

Bild 3-116 Meddelanden
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Varifrån kommer visad data?

Meddelanden kan anges manuellt av användaren efter det att sessionen har    
startats.

Vissa externa databaser tillåter inmatning av meddelanden i form av order    
eller instruktioner som kan visas när man startar sessionen.

Vilka åtgärder kan utföras?

Skicka meddelanden

1. Klicka på Nytt.
2. Ange text på den nya raden. Uppgifter över flera rader kan anges.

3. När man lagrar ett meddelanden med Spara, skickas det iväg automatiskt.

 Namnet på avsändaren samt klockslaget för sändningen ställs in    
automatiskt av systemet.

4. Meddelandena kan bekräftas med en markering i rutan med hjälp av    
vänster musknapp på denna arbetsstation eller på en annan arbetsstation    
eller dialysmaskin (om funktionen stöds).

 Systemet lägger automatiskt in namnet på den användare som gör    
bekräftelsen samt datumet för bekräftelsen.

 Raderade meddelanden visas genomstrukna.

Anpassa vy

1. Flytta kolumner. Klicka på en kolumnrubrik, håll vänster musknapp intryckt    
och flytta kolumnen.

2. Ta bort kolumner. Ta bort en kolumn från vyn med vänster musknapp    
intryckt. 

 Detta gäller för kolumnerna Avsändare och Bekräftat. 
3. Klicka på en kolumnrubrik med höger musknapp och välj Kolumnväljare. 

 Kolumnväljaren visar alla borttagna kolumner.

4. Dubbelklicka på resp. post för att placera kolumnen i översikten igen.

VARNING!

Observera att systemet är avsett endast som en vägledning och    
påminnelsefunktion för meddelandeutbyte. Av tekniska skäl kan det inte alltid    
säkerställas att informationen som hör till meddelanden, från alla    
systemkomponenter (server, klient, dialysmaskiner) är tidsmässigt korrekt.    
Det förekommer alltid fördröjningar i synkroniseringen!

• När man arbetar med instruktioner, order eller liknande information på    
basis av en post i det elektroniska systemet måste man säkerställa att    
detta alltid jämförs med läkarens skriftliga anvisningar.
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3.7.14 Checklista

Med hjälp av checklistan kan en individuell lista med uppgifterna som skall    
utföras under en session definieras för varje patient. De enskilda uppgifterna    
bekräftas av användaren efter slutförandet.

I översiktsbilden visas obekräftade uppgifter med en grå stapel, efter    
bekräftelse blir stapeln grön.

Varifrån kommer visad data?

Posterna på checklistan hämtas från den externa databasen.

Inga ytterligare poster kan läggas till.

Vilka åtgärder kan utföras?

Bekräfta uppgifter

1. Klicka på statusfältet i kolumnen Bekräftat för att markera.

2. Bekräfta med Spara.

 Uppgiften är markerad som slutförd.

 Namn på den person som utför uppgiften samt tidpunkten    
dokumenteras.

Bild 3-117 Checklista

Använd checklistor för att specificera enskilda arbetsflöden, vilket är till hjälp i    
synnerhet för ny personal, och som en ram för arbetet.

Uppgifterna kan inte raderas. 

Ser man poster markerade som raderade (genomstrukna) kommer de från ett    
äldre system, och visas också här.
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Anpassa vy

1. Flytta kolumner. Klicka på en kolumnrubrik, håll vänster musknapp intryckt    
och flytta kolumnen.

2. Ta bort kolumner. Ta bort en kolumn från vyn med vänster musknapp    
intryckt. 

 Detta gäller för kolumnen Ansvarig. 

3. Klicka på en kolumnrubrik med höger musknapp och välj Kolumnväljare. 

 Kolumnväljaren visar alla borttagna kolumner.

4. Dubbelklicka på resp. post för att placera kolumnen i översikten igen.

3.8 Genvägar

Genväg Funktion

F1 Hämta bruksanvisningen

F2 Markera fältinnehåll

F4 Hämta systemhjälpen för inställning av datum och tid 
för ett relevant fält

F5 Uppdatera sessionsöversikt

Ctrl+N Skapa ny session

Ctrl+Q Stäng session

Ctrl+Del Radera session

Ctrl+P Skriv ut sessionsdata

Ctrl+L Läs in stängda sessioner

Ctrl+A Markera alla poster vid val av sessioner

Ctrl+B Importera referenslistdata

Ctrl+I Importera sessionsdata

Ctrl+E Exportera sessionsdata

Shift+F1 Systeminformation

Ctrl+C Kopiera innehållet i ett fält 

Ctrl+V Klistra in innehåll i ett fält

Ctrl+X Klipp ut innehållet i ett fält

Ctrl+F Visa sökfält

Alt+F4 Avsluta applikationen

ESC Lämna en dialog
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4 Installation

4.1 Installation

Kontrollera att en korrekt installation av server och klientkomponenter för    
NEXADIA monitor 2 har utförts av en kvalificerad person.

4.2 Initial start

Efter installation placeras en genvägsikon på skrivbordet för snabbare    
programstart. Dubbelklicka på denna ikon för att starta applikationen.

Programmet kan också startas via Windows startmeny.

Vid första uppsättning (för varje enskild användare som loggar in på datorn)    
efterfrågas serveridentifieringen.

1. Ange servernamnet eller -adressen (IP-adress).

2. Bekräfta uppgifterna med OK, eller tryck Enter.
3. Klienten försöker ansluta till servern.

 Om försöket lyckas ändras statusdisplayen längst ned till vänster på    
skärmen till grönt:

 Om försöket misslyckades visar statusmeddelandet ett fel:

För mer information, kontakta tillverkaren.

Bild 4-1 Anslut till övervakningsserver

Bild 4-2 Statusindikator - felfritt anslutningsförsök

Bild 4-3 Statusindikator ljus - misslyckat anslutningsförsök
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4. Kontrollera den fysiska anslutningen till servern, att serverprogrammen    
arbetar normalt, och kontrollera IP-adressen i servernamnet som är    
angivet nere till höger i huvudbilden.

 Om statusen visar en felfri anslutning till servern är programmet klart    
att använda.

Bild 4-4 Statusindikator - programmet klart för drift
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5 Administration

5.1 Åtgärder i extraordinära situationer

5.1.1 Datasynkronisering - klient-server

I ogynnsamma förhållanden, t.ex. efter avbrott i nätverksanslutningen till    
servern eller om ett program kraschar, kan det uppstå diskrepans mellan data    
på serversidan och data i klientapplikationen. 

Uppdatera data

1. Tryck Uppdatera i menyn eller F5.

 En ny inläsning av alla data påbörjas.

Stäng och starta om applikationen.

1. Om en uppdatering inte åtgärdar programfelen måste man stänga och    
starta om applikationen.

 Om detta inte lyckas: kontakta systemadministratören.

5.1.2 Programkrasch

5.1.3 Systemkrasch

Följande punkter måste täckas in i nödfallsplanen:

• I de fall då ordinationsinformation som rör behandlingen kan erhållas    
(t.ex. behandlingsregim i hardcopy-format måste finnas tillgänglig för    
varje patient och uppdateras varje månad). 

• Hur dialysbehandlingen dokumenteras (t.ex. utskrivna rapportformulär    
som kan redigeras manuellt).

5.2 Datasäkerhet

VARNING!

Risk för patienten p.g.a. fel vid lagring av data efter en programkrasch.

• Om programmet kraschar under drift måste man starta om programmet    
och kontrollera om maskinhärledda data har lagrats!

• Om så krävs, upprepa de senaste åtgärderna.

Om hela systemet upphör att fungera och inte längre kan användas bör man    
ha en intern nödfallsplan på avdelningen som kan användas i sådana    
situationer.

OBS!

Regelbunden säkerhetskopiering är av allra största vikt. Det är endast då som    
inkonsistenser och följdfel i terapin kan undvikas. 

För mer information, se resp. manualer!
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5.3 Hjälp och support

First-level support

Ange minst en person som är ansvarig för den lokala systemadministrationen.    
Denna person skall vara en utbildad och erfaren användare av systemet och    
kunna lösa initiala användarfrågor och problem.

Om det uppstår problem med klientapplikationen eller den externa databasen,    
skall distributören kontaktas.

Se inköpsdokumenten för adresser och kontaktuppgifter.

Second-level support

Om first-level-supporten inte kunde lösa dina frågor måste du kontakta    
distributören. Denna ser till att du får hjälp genom tillverkarens centrala    
supportsystem.

Third-level support

Om dina frågor och problem inte kan lösas vid de två första instanserna    
skickas din fråga vidare automatiskt till third-level-supporten.
108 IFU 38910396SV / Rev. 1.01.00 / 06.2018


	1 Om denna bruksanvisning
	1.1 Upphovsrätt
	1.2 Validitet
	1.3 Identifiering
	1.4 Målgrupp
	1.5 Varningar, meddelanden och symboler
	1.6 Information och aktiviteter

	2 Säkerhet
	2.1 Avsedd användning
	2.2 Allmän säkerhetsinformation
	2.3 Information för ansvarig organisation
	2.3.1 Konformitet
	2.3.2 Krav på användaren
	2.3.3 Utbildning genom tillverkaren före idrifttagning

	2.4 Stöddokumentation, referens till annan relevant dokumentation
	2.5 Garanti och ansvar

	3 Produktbeskrivning
	3.1 Kort beskrivning
	3.2 Användarinloggning
	3.3 Användaradministration
	3.3.1 NEXADIA monitor 2-specifika inställningar

	3.4 Huvudskärmen
	3.5 Menyfunktioner
	3.5.1 Arkiv
	3.5.2 Visa
	3.5.3 Session
	3.5.4 Alternativ
	3.5.5 Hjälp

	3.6 Sessionsöversikt
	3.6.1 Rader
	3.6.2 Kolumner/band
	3.6.3 Gruppering
	3.6.4 Sök
	3.6.5 FIlterparametrar

	3.7 Detaljfönster
	3.7.1 Detaljfönster, allmänt
	3.7.2 Basdata
	3.7.3 Viktdata
	3.7.4 UF-inställningar
	3.7.5 Maskininställningar
	3.7.6 Maskinavläsningar
	3.7.7 Maskinstatus
	3.7.8 Medicinering
	3.7.9 Ordination
	3.7.10 Blodtryck
	3.7.11 Laboratorium
	3.7.12 Kommentarer
	3.7.13 Meddelanden
	3.7.14 Checklista

	3.8 Genvägar

	4 Installation
	4.1 Installation
	4.2 Initial start

	5 Administration
	5.1 Åtgärder i extraordinära situationer
	5.1.1 Datasynkronisering - klient-server
	5.1.2 Programkrasch
	5.1.3 Systemkrasch

	5.2 Datasäkerhet
	5.3 Hjälp och support


