
Stručná příručka
pro zdravotnické pracovníky



Před zahájením měření
1. Na počítači se přihlaste k softwaru Ventica Analytics.

2. Pokud máte nového pacienta, klikněte na NOVÝ PACIENT a zadejte údaje 
o pacientovi. Musíte zadat rodné číslo nebo ID pacienta. Klikněte na VYTVOŘIT.

Poznámka: Pro vaši kliniku se může zobrazovat méně zvolených polí.

Pokud máte vracejícího se pacienta, klikněte na VYBRAT PACIENTA, klikněte na 
správného pacienta a potom na NOVÉ MĚŘENÍ.

3. Vložte do záznamníku dvě baterie AAA.

4. Pomocí dodaného USB kabelu připojte záznamník Ventica k počítači a ujistěte se, 
že v poli ZAŘÍZENÍ je zobrazeno sériové číslo záznamníku.

5. Vyberte režim měření.

• Pokud vyberete možnost AUTOMATICKY, měření se automaticky spustí ve 
vybraném dnu v 20:00 a skončí následujícího dne v 8:00. Vybrané datum 
nemůže být dále než dva dny od dnešního data. Jako dobu trvání vyberte 
buď 1, nebo 2 noci.

• Pokud vyberete možnost TLAČÍTKO ZAŘÍZENÍ, měření spouští pečovatel 
tlačítkem na záznamníku Ventica.

6. Klikněte na ODPOJIT ZAŘÍZENÍ. Jakmile vám software oznámí, že lze bezpečně 
odpojit záznamník, odpojte od záznamníku USB kabel.

Poučte pečovatele
1. Dejte ošetřovateli záznamník, tričko, baterie a elektrody zabalené v přepravním 

pouzdře. Sada baterií (2x AAA) vydrží dvě po sobě jdoucí noci. Pokud se provádí 
měření déle než dvě noci, dejte pečovateli další baterie. Dejte pečovateli tolik 
jednorázových sad elektrod, kolik nocí se bude provádět měření.

2. Dejte pečovateli příručku pro rodiče a projděte s ním pokyny podle toho, zda jste 
vybrali režim AUTOMATICKY, nebo TLAČÍTKO ZAŘÍZENÍ.

3. Důkladně poučte pečovatele o tom, jak se umisťují elektrody, a zdůrazněte 
důležitost jejich správného používání.

4. Projděte si s pečovatelem upozornění v příručce pro rodiče.

5. Pokud měření trvá několik nocí, vysvětlete pečovateli, co je třeba udělat každý den.

Po dokončení měření
1. Přihlaste se k softwaru Ventica Analytics.

2. Klikněte na ZÍSKAT DATA ZE ZAŘÍZENÍ.

3. Pomocí dodaného USB kabelu připojte záznamník Ventica k počítači.  
Na obrazovce se zobrazí informace o měření.

4. Kliknutím na ZAHÁJIT PŘENOS spusťte nahrávání dat měření.

5. Jakmile se na obrazovce zobrazí Data byla úspěšně načtena, odpojte záznamník 
Ventica od počítače. Nyní je záznamník připraven na předání dalšímu pacientovi. 
Jestliže je uveden stav měření Je k dispozici zpráva, znamená to, že jsou 
připraveny výsledky měření.

6. Chcete-li otevřít zprávu, na domovské obrazovce klikněte na jméno pacienta 
v seznamu Oznámení. 

Chcete-li otevřít zprávu, klikněte na ikonu  na řádku pro noc, kterou chcete 
posoudit.
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Viz návod 
k obsluze

Systém Ventica® nabízí nový způsob testování plicních funkcí za 
účelem zjišťování bronchiální obstrukce u dětí mladších šesti let 
s opakujícím se sípotem. Používání záznamníku Ventica  doma 
vyžaduje pouze několik jednoduchých kroků, které mohou pacienti 
snadno provádět. Pro děti je testování pohodlné, protože měření 
zařízením Ventica probíhá bez obtěžování, zatímco dítě spí.

Instrukční videa Ventica na YouTube

www.ventica.net
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