
Pikaopas
terveydenhuollon ammattilaisille



Ennen mittausta
1. Kirjaudu tietokoneella Ventica Analytics -ohjelmistoon.

2. Jos kyseessä on uusi potilas, valitse UUSI POTILAS ja anna potilastiedot. 
Henkilötunnus tai potilastunnus on pakollinen tieto. Valitse LUO.

Huomautus: Näkyvissä olevien kenttien lukumäärä riippuu klinikan tekemistä 
valinnoista.

 
Jos potilas on jo kertaalleen lisätty järjestelmään, valitse VALITSE POTILAS,  
valitse oikea potilas ja valitse sitten UUSI MITTAUS.

3. Laita mittalaitteeseen kaksi AAA-paristoa.

4. Liitä Ventica-mittalaite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja 
varmista, että mittalaitteen sarjanumero näkyy LAITE-kentässä.

5. Valitse mittaustapa.

• Jos valitset mittaustavaksi AUTOMAATTINEN, mittaus alkaa automaattisesti 
valittuna päivänä klo 20.00 ja päättyy seuraavana aamuna klo 8.00. 
Valitsemasi päivämäärä voi olla enintään kahden vuorokauden kuluttua. 
Valitse kestoksi joko 1 yö tai 2 yötä.

• Jos valitset NAPPIKÄYNNISTYKSEN, huoltaja aloittaa ja pysäyttää mittauksen 
Ventica-mittalaitteen painonapilla.

6. Valitse IRROTA LAITE. Irrota USB-kaapeli mittalaitteesta vasta, kun ohjelmisto 
ilmoittaa, että laitteen irrottaminen on turvallista.

Huoltajan opastaminen
1. Anna huoltajalle mittalaite, paita, paristot ja elektrodit pakattuna kuljetussalkkuun. 

Paristot (2 x AAA) kestävät kaksi peräkkäistä yötä. Jos mitataan enemmän kuin 
kahden yön ajan, anna mukaan enemmän paristoja. Anna mukaan mittausöiden 
lukumäärää vastaava määrä kertakäyttöisiä elektrodisettejä.

2. Anna huoltajalle Opas vanhemmille -kirjanen ja käy läpi ohjeet valitsemasi 
mittaustavan mukaan: AUTOMAATTINEN tai NAPPIKÄYNNISTYS.

3. Opasta huoltajaa huolellisesti, miten elektrodit on sijoitettava ja korosta, että on 
tärkeää käyttää elektrodeja oikein.

4. Käy huoltajan kanssa läpi Opas vanhemmille -materiaalista löytyvät varoitukset.

5. Jos mittausta jatketaan usean yön ajan, selitä huoltajalle, mitä hänen on tehtävä 
joka päivä.

Mittauksen jälkeen
1. Kirjaudu Ventica Analytics -ohjelmistoon.

2. Valitse LATAA MITTAUS LAITTEELTA.

3. Kytke Ventica-mittalaite tietokoneeseen USB-kaapelilla. Mittaustiedot tulevat 
näyttöön.

4. Aloita mittaustietojen lataaminen valitsemalla ALOITA SIIRTO.

5. Irrota Ventica-mittalaite tietokoneesta, kun näyttöön tulee viesti Mittaustietojen 
siirto onnistui. Mittalaite on nyt valmis annettavaksi seuraavalle potilaalle. 
Mittaustulokset ovat valmiita, kun mittauksen tila on Raportti saatavilla.

6. Avaa raportti valitsemalla potilaan nimi aloitusnäytön Ilmoitukset-luettelossa.

Avaa raportti napsauttamalla sen rivin -kuvaketta, jolla olevaa yötä haluat 
tarkastella. 
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Lue  
käyttöohje

Ventica®-järjestelmä on uusi keuhkojen toiminnan testausmenetelmä, 
joka on suunniteltu havaitsemaan hengityksen toistuvasta 
vinkunasta kärsivien alle 6-vuotiaiden lasten ilmateiden 
ahtautuminen. Ventica-mittalaitteen kotikäyttö edellyttää 
vanhemmilta vain muutaman helpon vaiheen suorittamista. 
Ventica-testaus ei aiheuta lapselle epämukavuutta, sillä mittaukset 
tehdään lasta häiritsemättä tämän nukkuessa.

Ventica-ohjevideot YouTubessa

www.ventica.net
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