
Hurtigveiledning
for helsepersonell



Før målingen
1. Logg på Ventica Analytics-programmet på datamaskinen.

2. Hvis du har en ny pasient, klikker du på NY PASIENT og skriver inn 
pasientopplysningene. Du må angi enten et nasjonalt identifikasjonsnummer 
eller en pasient-ID. Klikk på OPPRETT.

Merk: Det kan være færre felt synlige som utvalg for klinikken din.

 
Hvis du har en fast pasient, klikker du på VELG PASIENTEN, klikker på riktig 
pasient og klikker deretter på NY MÅLING.

3. Sett inn to AAA-batterier i registreringsenheten.

4. Koble Ventica Recorder til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-
kabelen, og kontroller at registreringsenhetens serienummer vises i ENHET-feltet.

5. Velg målemodus.

• Hvis du velger AUTOMATISK, starter målingen automatisk klokken 20.00 på 
den valgte datoen og slutter klokken 08.00 neste morgen. Datoen du velger, 
kan ikke være mer enn to dager fra dagens dato. Velg enten 1 eller 2 netter 
som varighet.

• Hvis du velger ENHET-KNAPP, starter og stopper omsorgspersonen målingen 
med knappen på Ventica-registreringsenheten.

6. Klikk på KOBLE FRA ENHETEN. Når programmet varsler deg om at det er trygt å 
koble fra registreringsenheten, kan du koble USB-kabelen fra enheten.

Instruere omsorgspersonen
1. Gi omsorgspersonen registreringsenheten, t-skjorten, batteriene og elektrodene, 

pakket i transportetuiet. Et sett med batterier (2x AAA) varer i to påfølgende 
netter. Hvis det skal måles mer enn to netter, må du gi ekstra batterier. Gi ett 
engangselektrodesett per natt med måling.

2. Gi foreldreguiden til omsorgspersonen, og gå gjennom instruksjonene i henhold 
til modusen du valgte: AUTOMATISK eller ENHET-KNAPP.

3. Gi omsorgspersonen detaljerte instruksjoner om hvordan man plasserer 
elektrodene, og understrek hvor viktig det er med riktig bruk av elektrodene.

4. Gå gjennom advarslene i foreldreguiden sammen med omsorgspersonen.

5. Hvis målingen fortsetter i flere netter, må du fortelle omsorgspersonen hva 
vedkommende skal gjøre hver dag.

Etter målingen
1. Logg på Ventica Analytics-programmet.

2. Klikk på HENT DATA FRA ENHETEN.

3. Koble Ventica Recorder til datamaskinen med USB-kabelen. Måleinformasjonen 
vises på skjermen.

4. Klikk på START OVERFØRING for å begynne å laste opp måledataene.

5. Når Dataene ble hentet vises på skjermen, kobler du Ventica Recorder fra 
datamaskinen. Registreringsenheten er nå klar til å bli gitt til neste pasient. 
Måleresultatene er klare når målestatusen er Rapport tilgjengelig.

6. Hvis du vil åpne rapporten, går du til hjemmesiden og klikker på pasientens navn 
i listen over varsler. 

For å åpne en rapport, klikker du på  raden for den natten du vil se gjennom. 
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Se 
bruksanvisningen

Ventica® System er en ny lungefunksjonstest designet for 
å oppdage luftveisobstruksjon hos barn under seks år med 
tilbakevendende hvesning. Å bruke Ventica Recorder hjemme 
krever bare noen få enkle trinn, som foreldrene enkelt kan utføre. 
Testen er behagelig for barnet, da Ventica-målinger gjøres ikke 
påtrengende mens barnet sover.

Ventica instruksjonsvideoer på YouTube

www.ventica.net
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