
Snabbguide
för vårdpersonal



Före mätningen
1. Logga in på programvaran Ventica Analytics på datorn.

2. Om du har en ny patient klickar du på NY PATIENT och anger patientinformationen. 
Du måste ange antingen personnummer eller patient-ID. Klicka på SKAPA.

OBS: De alternativ som valts för din klinik kan göra att färre fält är synliga.

Om du har en återkommande patient, klicka på VÄLJ PATIENT och klicka på rätt 
patient. Klicka sedan på NY MÄTNING.

3. Sätt två AAA-batterier i enheten.

4. Anslut Ventica Recorder till datorn med medföljande USB-kabel och kontrollera 
att enhetens serienummer visas i fältet ENHET.

5. Välj mätläge.

• Om du väljer AUTOMATISK startar mätningen automatiskt vid klockan 20 på 
angivet datum och slutar klockan 8 morgonen därpå. Datumet måste vara 
högst två dagar från dagens datum. Välj 1- eller 2-natts som varaktighet.

• Om du väljer ENHETSKNAPP är det vårdgivaren som startar och stoppar 
mätningen med tryckknappen på enheten.

6. Klicka på KOPPLA BORT ENHET. När programvaran meddelar dig att det är säkert 
att koppla från enheten, kopplar du bort USB-kabeln från enheten.

Instruktioner till vårdgivaren
1. Överlämna till vårdgivaren enhet, tröja, batterier och elektroder förpackade 

i fodralet. En batteriuppsättning (2x AAA) räcker två nätter i följd. Om du ska 
mäta fler än två nätter, tillhandahåll extra batterier. Tillhandahåll lika många 
uppsättningar engångselektroder som antal nätter för mätningen.

2. Ge föräldraguiden till vårdgivaren och gå igenom anvisningarna i det läge som 
du väljer: AUTOMATISK eller ENHETSKNAPP.

3. Beskriv noggrant för vårdgivaren hur elektroderna ska placeras och betona vikten 
av att elektroderna används på rätt sätt.

4. Gå igenom varningarna i föräldraguiden med vårdgivaren.

5. Om mätningen ska pågå i flera nätter, förklara för vårdgivaren vad hen måste 
göra varje dag.

Efter mätningen
1. Logga in på programvaran Ventica Analytics.

2. Klicka på HÄMTA DATA FRÅN ENHET.

3. Anslut Ventica Recorder till datorn med hjälp av USB-kabeln. Information om 
mätningen visas nu på skärmen.

4. Klicka på STARTA ÖVERFÖRING för att hämta mätdata.

5. När texten Data har hämtats visas på skärmen, koppla från Vertica Recorder 
från datorn. Enheten kan nu användas av nästa patient. Mätresultaten är klara 
när mätstatus är Rapport tillgänglig.

6. För att öppna rapporten, tryck på patientens namn i listan Meddelanden på 
hemskärmen. 

För att öppna en rapport, klicka  på raden för den natt som du vill granska. 
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Se 
bruksanvisning

Ventica® System är en ny typ av lungfunktionstest som utformats 
för att identifiera bronkial obstruktion hos barn under sex år 
gamla med återkommande pipande/väsande andning. Föräldern 
lär sig enkelt att utföra de fåtal enkla steg som krävs för att 
använda Ventica Recorder i hemmet. Testet är även bekvämt för 
barnet då Ventica utför alla mätningar på ett diskret sätt medan 
barnet sover.

Ventica instruktionsvideor på YouTube

www.ventica.net
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