
Lynvejledning
til sundhedspersonale



Inden målingen
1. Log ind på Ventica Analytics software på din computer.

2. Klik på NY PATIENT hvis du har en ny patient, og indtast patientoplysningerne. 
Du skal enten indtaste et nationalt ID-nummer eller et patient-ID. Klik på OPRET.

Bemærk: Der er muligvis færre felter synlige end valgt til din klinik.

Hvis du har en tilbagevendende patient, klik på VÆLG PATIENTEN, klik på den 
rigtige patient og klik derefter på NY MÅLING.

3. Isæt to AAA-batterier i optageren.

4. Tilslut Ventica-optageren til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-
kabel, og sørg for, at optagerens serienummer vises i feltet ENHED.

5. Vælg måletilstanden.

• Hvis du vælger AUTOMATISK, starter målingen automatisk kl. 20.00. på den 
valgte dato, og slutter kl. 08.00 den følgende morgen. Den dato, du vælger, må 
ikke være mere end to dage fra nu. Vælg enten 1 eller 2 nætter som varighed.

• Hvis du vælger ENHEDSKNAP, starter og stopper operatøren målingen ved 
hjælp af trykknappen på Ventica-optageren.

6. Klik på AFMONTER APPARATET. Når softwaren fortæller dig at det er sikkert at 
frakoble optageren, frakobles USB-kablet fra optageren.

Instruer operatøren
1. Udlever optageren, skjorten, batterierne og elektroderne pakket i transporttasken 

til operatøren. Et sæt batterier (2 × AAA) holder til to på hinanden følgende 
nætter. Hvis der måles over mere end to nætter, skal du udlevere ekstra batterier. 
Udlever lige så mange engangselektrodesæt, som der er målenætter.

2. Udlever forældrevejledningen til operatøren, og gennemgå instruktionerne 
i henhold til den valgte måletilstand: AUTOMATISK eller ENHEDSKNAP.

3. Instruer omhyggeligt operatøren om, hvordan elektroderne skal placeres, 
og understreg vigtigheden af korrekt brug af elektroder.

4. Gennemgå advarslerne i forældrevejledningen med operatøren.

5. Hvis målingen fortsætter i flere nætter, skal du forklare operatøren, hvad de skal 
gøre hver dag.

Efter målingen
1. Log ind på Ventica Analytics software.

2. Klik på HENT DATA FRA ENHEDEN.

3. Tilslut Ventica optageren til din computer med det medfølgende USB-kabel. 
Måleoplysningerne vises på skærmen.

4. Klik på START OVERFØRSEL for at begynde overførslen af måledata.

5. Når Dataene er blevet hentet vises på skærmen, skal du frakoble Ventica 
optageren fra computeren. Optageren er nu klar til at blive udleveret til den 
næste patient. Måleresultaterne vil være klar, når status er Rapport tilgængelig.

6. Rapporten åbnes ved, på hjemmeskærmen at klikke på patientens navn i 
meddelelser listen. 

For at åbne en rapport skal du klikke på  på rækken for den nat, du vil 
gennemgå.
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Se 
brugsanvisningen

Ventica®-systemet er en ny lungefunktionstest designet til at 
detektere bronchial obstruktion hos børn under seks år med 
tilbagevendende hvæsen. Brug af Ventica Recorder derhjemme 
kræver kun nogle få, nemme trin, som forældrene let kan udføre. 
Testen er behagelig for barnet, da Ventica-målinger foretages 
ikke-påtrængende, mens barnet sover.

Ventica instruktionsvideoer på YouTube

www.ventica.net
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