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Tärkeä ilmoitus

Tämä käyttöohje samoin kuin siinä kuvatut tietokoneohjelmat toimitetaan sillä ehdolla, että niitä käytetään vain niille aiottuun tarkoitukseen. 
Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot on tarkoitettu vain ohjeeksi ja neuvoksi, niitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta eikä niitä pidä tulkita 
vaihtoehdoksi ammattitaitoisen henkilökunnan antamille hoito-ohjeille. ResMed Limited ei vastaa mistään virheistä tai epätarkkuuksista, joita 
käyttöohjeessa voi esiintyä, eikä katso itseään korvausvelvolliseksi. Mitään tämän käyttöohjeen osaa tai siinä kuvattuja tietokoneohjelmia 
ei saa julkaista uudelleen, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, 
muistiinmerkiten tai muuten ilman ResMed Limitedin kirjallista lupaa. 

ResScan-ohjelmassa käytetään FastMM-kirjastoa, © Professional Software Development, LGPL v2.1:n ehtojen mukaisesti. 

Tietokoneohjelmien tekijänoikeudet ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat seuraavien yritysten omaisuutta:  
ResMed Limited: ResScan  
Microsoft Corporation: Microsoft, Internet Explorer, Windows Explorer, Outlook, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
Adobe Systems Incorporated: Adobe Reader  
Intel: Pentium
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Johdanto 
ResScan™-potilastietojärjestelmä koostuu ResScan-ohjelmistosta, ResScan Data Card -kortista, 
ResLink™-laitteesta sekä ResScan-sarjaportti- ja USB-liitäntäsovittimista. Tämä 
tiedonkeräysjärjestelmä on suunniteltu keräämään hoitoa antavasta laitteesta tietoja potilaan hoidon 
valvomista ja tehostamista varten. Järjestelmästä voidaan päästä potilastietoihin etäkäytöllä. 
Järjestelmä mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron lääkärin ja potilaan hoitolaitteen välillä 
(ainoastaan tähän soveltuvat laitteet). 

Tiedot kerätään tallennuskorttiin (SmartMedia™ Card, ResScan Data Card, Secure Digital (SD) Card) 
tai ResMedin USB-muistitikulle, joka laitetaan paikalleen tietoja keräävään laitteeseen 
(ResLink-laitteeseen tai hoitoa antavaan laitteeseen). Hoitohenkilökunta voi sitten ladata tiedot 
tallennuskortilta, ResMedin USB-muistitikulta tai suoraan hoitoa antavalta laitteelta omalle 
tietokoneelleen ja tarkastella niitä ResScan-ohjelmassa. 

ResScan-CD-levy sisältää ResScan-ohjelman, kortinlukijoiden ajurit ja suuren määrän dokumentaatiota 
PDF-muodossa. Kaikkia muita potilastietojen hallinnan ResScan-järjestelmän komponentteja on 
saatavissa ResMed-edustajalta. 

Tässä käyttöohjeessa käsitellään vain ResScan-ohjelmaa. 

Tässä käyttöohjeessa on käytetty merkintätapoja ja symboleja, jotka ilmaisevat erityisiä ja tärkeitä 
tietoja. 

• Huomio ilmaisee erityisiä toimenpiteitä laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta. 

• Huomautus antaa lisätietoja tai neuvoja, joista voi olla apua. 
 

Käytön indikaatiot 
ResScan-ohjelma on suunniteltu tehostamaan potilaiden hoidon seurantaa mahdollistamalla laite- ja 
hoitotietojen siirron. Tähän sisältyy mahdollisuus muuttaa ainoastaan muiden kuin elvytyslaitteiden 
asetuksia etäyhteydellä. 

Se on tarkoitettu hoitohenkilökunnan käytettäväksi yhdessä ResMed-yhteensopivien hoitolaitteiden 
kanssa, joissa käytetään ResMedin omaa tiedonsiirtoprotokollaa. 

HUOMIO 
• Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin 

määräyksellä. 

• Järjestelmän osien ja potilastietojen suojelemiseksi laitoksen tulisi toteuttaa asianmukaiset 
kyberturvallisuutta koskevat käytännöt, kuten suojattuja terveystietoja tallentavan 
tiedostojärjestelmän muuntaminen salattuun muotoon. Tähän sisältyy vähintään 
ainutkertaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttöön ottaminen kaikelle 
henkilökunnalle, jolla on pääsy tietokoneelle. 

 

Yhteensopivat hoitoa antavat laitteet 
Täydellinen luettelo ResScan-ohjelman kanssa yhteensopivista laitteista on saatavissa 
Tiedonhallintalaitteiden/laitteiden yhteensopivuus -luettelosta osoitteesta www.resmed.com 
Tuotteet-sivun kohdasta Asiakaspalvelu ja tekninen tuki. 

ResMed julkaisee tiedonhallintaoppaita yhteensopivia hoitolaitteita varten ja niissä kerrotaan 
ResScan-ohjelmassa näkyviin saatavista tiedoista. 

Huomautus: Älä muodosta yhteyttä ResScan-ohjelmasta hoitoa antavaan laitteeseen, kun hoito on käynnissä. 
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Asennus 
Kun olet asentanut ResScan-ohjelman tietokoneeseesi, voit ladata tietoja suoraan kaapelia käyttäen 
hoitoa antavalta laitteelta tai lukemalla ne ResScan Data Card-, SmartMedia Card- tai SD Card -kortilta 
tai ResMedin USB-muistitikulta. Tietoja ResScan-ohjelman ja -kaapeleiden tilaamisesta saat 
paikalliselta ResMed-edustajalta. 
 

Suositeltavat tietokonetta koskevat vaatimukset 
Seuraavassa esitetään tietokonetta koskevat suositeltavat vaatimukset ja minimivaatimukset, jotka on 
täytettävä, jotta järjestelmä saadaan käyttöön ja tallennettuja tietoja voidaan siirtää ja tulostaa. Sinun 
tulee varmistaa, että sinulla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ohjelmiston asentamista varten. 
Ota yhteys järjestelmän pääkäyttäjään, jos sinulla ei ole järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia. 

Huomautus: Jos järjestelmä täyttää vain minimivaatimukset, sen toimintaa ei voida taata. 

• Windows XP SP2 tai uudempi, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, 
Windows 7 Home Premium 32- ja 64-bittinen tai Windows 7 Professional 32- ja 64-bittinen. 

• CD-ROM-levyasema CD-levyltä asentamista varten. 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi täytyy olla asennettuna. 

• Pentium-suoritin, 2,4 GHz:n tietokone tai parempi (IEC 60950- tai EN 60601.1 -standardia 
vastaava) (vähintään 1,7 GHz). 

• 1,0 GB RAM-muistia (vähintään 512 MB). 

• Vähintään 250 MB vapaata tilaa kiintolevyllä ResScan-sovellusta varten (ei sisällä potilastiedostojen 
tallentamiseen tarvittavaa kapasiteettia). 

• Sarjaportti RS232-liitäntää varten, jonka luotettava siirtonopeus on 56 kbps (esim. 16550 UART). 

• USB-liitäntä USB-laitteen liittämistä varten. 

• Rinnakkais-, sarja- tai USB-tulostinportti tai tietoverkkoliitäntä tulostusta varten. 

• Näyttö-/grafiikkakortti (1024x768, 16-bittiset värit, 8 MB näyttömuistia). 

• PDF-lukijan on oltava asennettuna (esim. Adobe Reader®). 

• Valinnaisesti: SmartMedia-kortinlukija. 

• Valinnainen: ResScan Data Card -kortinlukija. 

• Valinnainen: SD Card -kortinlukija. 

• Valinnainen: Microsoft Outlook 2000 tai uudempi raporttien lähettämiseksi sähköpostitse. 
 

ResScan-ohjelman asentaminen 
ResScan on saatavissa CD-levyllä tai se voidaan ladata tarkoitusta varten olevasta URL-osoitteesta. 
Tietokoneesi käyttöjärjestelmänä tulee olla Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10. Jos 
tietokoneessasi ei ole mitään näistä käyttöjärjestelmistä, jokin niistä on asennettava tai päivitettävä 
ennen ResScan-ohjelman asentamista. ResScan voidaan lisäksi asentaa Windows Server 2008 tai 
Windows Server 2008 R2 -käyttöympäristöön terminaalipalvelujen ympäristössä käyttämistä varten.  

Katso, että kaikki muut sovellukset ovat suljettuina ennen kuin alat asentaa ResScan-ohjelmaa. 

1. Aseta ResScan-CD-levy tietokoneesi CD-levyasemaan. Asennus käynnistyy automaattisesti. 

2. Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, valitse Käynnistä-valikosta kohta Suorita ja kirjoita 
CD-ROM-aseman sijainti (yleensä D:) ja asennusohjelman nimi – D:\setup.exe – ja napsauta 
OK-painiketta. 

Huomautus: Jos päivitit ResScan-ohjelman uudempaan versioon, tallentamasi käyttöasetukset, 
mukautetut raportit ja potilastiedostot ovat edelleen käytettävissä päivityksen jälkeen. 
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3. Asennusohjelma opastaa sinut asennusvaiheesta toiseen. Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita. 
Asennuksen aikana sinua pyydetään valitsemaan täysi asennus (Complete) tai mukautettu asennus (Custom). 
Valitse Custom-vaihtoehto, jos haluat vaihtaa oletussijainnin tilalle jonkin muun asennushakemiston. Valitse 
muussa tapauksessa Complete-vaihtoehto. 

Asennuksen aikana näytölle avautuu ikkuna, jossa kysytään, haluatko asentaa ajurit ResMedin USB-sovitinta, 
ResScan Data Card -kortinlukijaa ja ResMed USB Direct Connection -yhteyttä varten. Tämä on suositeltavin 
tapa asentaa ajurit, jos niitä ei jo ole asennettuina tietokoneeseesi. Nämä ajurit voidaan asentaa 
vaihtoehtoisesti Windowsin Käynnistä-valikon kautta. Asenna ajurit valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > ResMed 
> ResScan > Drivers (Ajurit). 
Kun asennusohjelma on saanut kopioitua tietokoneeseesi kaikki tarvittavat tiedostot, näkyviin tulee 
asennuksen päättymisestä kertova Installation Completed (Asennus valmis) -ikkuna. 

4. Napsauta Finish (Valmis) -painiketta sulkeaksesi Installation Completed (Asennus valmis) 
-valintaikkunan. 

5. Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudestaan. Jos sinua pyydetään valintaikkunassa 
käynnistämään tietokone uudestaan, sinun on tehtävä niin, jotta pystyisit käyttämään 
ResScan-ohjelmaa. 

Voit käynnistää ResScan-ohjelman tietokoneen työpöydällä olevasta ResScan-kuvakkeesta. Jos 
kuvaketta ei ole käytettävissä, käynnistä ResScan Windowsin Käynnistä-valikosta. 

Huomautukset: 

• Jos olet vaihtanut Patient Group Location (Potilasryhmän sijainti) -oletusasetuksen aikaisemmin asennetussa 
ResScan-ohjelmaversiossa, sijainti on muutettava Patient Manager (Potilastietojen hallinta) -ikkunassa sen 
jälkeen, kun uudempi versio on asennettu (katso kohta "Potilasryhmän sijainti (ks. sivu 13)"). 

• Utilities (Apuohjelmat) -valikon kautta pääset ResScanin Ohje-toimintoon ja ResMedin verkkosivuille. 

• Tarkempia tietoja ohjelman saamisesta saat paikalliselta ResMed-edustajalta. 

Asennuksen poistaminen 

Poista ResScan-ohjelman asennus seuraavasti: 

1. Avaa ohjauspaneeli ja: 
- valitse Windows 7-, Windows 8.1-, Windows 10- tai Windows Server 2008 

-käyttöjärjestelmässä Ohjelmat ja toiminnot (ensin Käynnistä > Ohjauspaneeli > Ohjelmat). 
2. Valitse ResScan, poista asennus ja noudata ohjeita. 
 

Data Card Reader -ajurit 
Huomautus: Käytä vain ResMedin myymiä kortinlukijoita. 

Ajurit kaikkia tuettuja Data Card -kortinlukijoita varten ovat ladattavissa Windowsin Käynnistä-valikon 
kautta (Käynnistä > Ohjelmat > ResMed > ResScan > Drivers > Data Card Reader). Näkyviin tulevat 
vain omassa käyttöjärjestelmässäsi käytettävät ajurit. 
 

ResScan Data Card -kortinlukija 
Jos käytät S8- tai S8 II -sarjan laitetta tai VPAP Auto-laitetta ResScan Data Card -korttien kanssa, voit 
joutua asentamaan ajurin ResScan Data Card -lukijaa varten. Tarvitset ResScan Data Card Reader 
-kortinlukijan – USB (tuotekoodi: 22207; tai ACR 38U Smart Card Reader -kortinlukija). 
 

SmartMedia-kortinlukija 
Jos käytät hoitoa antavan laitteen yhteydessä myös ResLink-laitetta, sinun on asennettava 
SmartMedia-kortinlukijan ajuri. ResMed suosittelee, että käytät jompaakumpaa kahdesta 
mahdollisesta SmartMedia-kortinlukijasta – USB (tuotekoodi: 22212; tai CR-20) tai PCMCIA. 

Voit tilata tarvittavan kortinlukijan paikalliselta ResMed-jälleenmyyjältä. 
 

SD Card -kortinlukija 
Jos käytät S9-sarjan laitetta, voit tarvita SD-kortinlukijan – USB (tuotekoodi: 36931) 
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Data Card -kortinlukijan ajureiden asennus 
Seuraavat ohjeet koskevat kortinlukijan ajureiden asentamista. Noudata omaa 
Windows-käyttöjärjestelmääsi koskevia asennusohjeita. 

Voit tarvita USB-keskittimen, jos tietokoneessasi on vain yksi USB-portti käytettävissä 
ResMed-laitteistoa varten. Mini USB Hub -keskittimen (tuotekoodi: 22211) avulla tietokoneen yhteen 
ainoaan USB-porttiin voidaan liittää kaksi kortinlukijaa. 

Huomautus: Ajurit ResScan SmartMedia -kortinlukijaa (CR-20), SD-kortinlukijaa ja Mini USB -keskitintä varten ovat 
jo asennettuina Windows 7- / Windows 8.1- / Windows 10 -käyttöjärjestelmissä. Voit myös selvittää tarvittavat 
ajurit valmistajilta. Jos käytät näitä laitteita, voit nyt liittää ne mihin tahansa käytettävissä olevaan USB-porttiin. 

Asenna ajuri ResScan Data Card -kortinlukijaa (ACR 38U Smart Card Reader) varten seuraavasti: 

1. Älä liitä tietokoneeseen mitään kortinlukijaa. 
2. Jos ResScan-ohjelma ei ole jo asennettuna, asenna se ResScan-ohjelman asennus-CD-levyltä. 

3. Valitse Data Card Reader Windowsin Käynnistä-valikosta (Käynnistä > Ohjelmat > ResMed > 
ResScan > Drivers > Data Card Reader). 

4. Valitse Ohjattu asennustoiminto -kohdassa Asenna-vaihtoehto ja noudata ohjeita. 
Huomautukset: 

• Voit joutua käynnistämään tietokoneen uudestaan. Jos sinua pyydetään käynnistämään tietokone uudestaan, 
se on tehtävä, jotta pystyisit käyttämään kortinlukijaa. 

• ResMediltä saatavan kortinlukijan pakkauksessa olevissa käyttöohjeissa on tarkempia tietoja kortinlukijasta. 

• Kun SmartMedia-kortinlukija, SD-kortti tai ResMedin USB-muistitikku on saatu liitettyä/laitettua paikalleen, se 
näkyy levyasemana Windowsin resurssienhallinnassa. 

 

USB-sovittimen ajurit 
Jos käytät hoitoa antavan laitteen kanssa USB-sovitinta, joudut asentamaan ResMedin 
USB-sovittimen ajurin. Ajuri on ladattavissa Windowsin Käynnistä-valikon kautta (Käynnistä > Ohjelmat 
> ResMed > ResScan > Drivers > ResMed USB Adapter (S8, S9)). 
 

ResMed Ventilator -ajuri 
Jos käytät Stellar-laitetta, sinun on asennettava ResMed Ventilator -ajuri. Ajurin avulla saat 
muodostettua suoraan USB-yhteyden ja se on ladattavissa Windowsin Käynnistä-valikon kautta 
(Käynnistä > Ohjelmat > ResMed > ResScan > Drivers > ResMed USB Direct Connection (Stellar)). 
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Sisäänkirjautuminen 
ResScan-ohjelmassa käyttäjien edellytetään kirjautuvan sisään ennen mihinkään toimintoon 
pääsemistä. 

 
ResScanissa sovelletaan organisaatiosi Windows-sisäänkirjautumiskäytäntöjä. Voit kirjautua sisään 
ResScan-ohjelmistoon käyttämällä Windows-käyttäjätunnustasi ja -salasanaasi. Jos käytät tällä hetkellä 
ResScan-ohjelmistoa tietokoneella, joka on jonkin toimialueen osa, voit kirjautua sisään ResScaniin 
samalla tavalla kuin yleensäkin Windowsiin. Vaihtoehtoisesti voit kirjautua sisään 
ResScan-ohjelmistoon paikallisen tilin tunnistetiedoilla, jos sinulla on paikallinen tili. 

Huomioi, että Windows-tiliisi liittyvät ryhmäkäytännöt ovat voimassa myös kirjautuessasi sisään 
ResScan-ohjelmistoon. Jos käytät toimialueeseen perustuvia tilejä, voit kirjautua sisään 
ResScan-ohjelmistoon miltä tahansa tietokoneelta, kunhan tietokone on osa samaa toimialuetta ja 
ResScan on asennettu kyseiseen tietokoneeseen. 

Jos tarvitset pääsyä ResScan-ohjelmistoon, ota yhteys Windows-järjestelmänvalvojaan. 
 

Muista minut 
Jos valitset Muista minut -vaihtoehdon, ResScan muistaa käyttäjätunnuksen, jota viimeksi käytettiin 
ResScan-ohjelmistoon sisään kirjautuessa. Jos useat ResScan-ohjelmistoa käyttävät henkilökunnan 
jäsenet käyttävät samaa tietokonetta, on suositeltavaa, että tätä vaihtoehtoa ei valita. 
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Ohjelmassa liikkuminen 

Työkalurivi 
ResScan-ohjelmassa on neljä päänäyttöä – Profile (Profiili), Review (Tarkastelu), Notes (Huomautukset) 
ja Report (Raportti). Saat näytöt näkyviin napsauttamalla kutakin näyttöä vastaavaa kuvaketta 
työkalurivillä. 

 
 

Valikot 

File (Tiedosto) -valikko 
File (Tiedosto) -valikon toiminnot liittyvät potilastiedostoihin. Valikon vaihtoehdot ovat: 

New (Uusi): Luo uuden potilastiedoston. 

Open (Avaa): Avaa olemassa olevan potilastiedoston. 

Close (Sulje): Sulkee tämänhetkisen avoinna olevan potilastiedoston. 

Save (Tallenna): Tallentaa tämänhetkisen avoinna olevan potilastiedoston. 

Compliance Export (Hoitomyöntyvyystietojen vienti): Luo luettelon potilaista, joille on 
hoitomyöntyvyystietoja valitulta ajanjaksolta. Ks. ”Hoitomyöntyvyys”. (ks. sivu 18) 

Import (Tuo): Tuo potilastiedoston (ResScan 3.0 tai uudempi). Katso kohta "Tiedostojen tuonti (ks. sivu 
14)".  

Export (Vie): Vie potilastiedostot pilkkuerotteinen muuttuja (CSV) -tiedostoon. Ks. ”Tiedostojen vienti” 
(ks. sivu 14). 

Exit (Lopeta): Sulkee ResScan-ohjelman. 
 

View (Näytä) -valikko 
View (Näytä) -valikon kautta päästään päänäytöille (Start (aloitus), Profile (profiili), Review (Tarkastelu), 
Notes (Huomautukset), Reports (Raportit)) ja saadaan näkyviin tai pois näkyvistä selainohjelma. Ks. 
”Browser (Selain)” (ks. sivu 21). 
 

Tools (Työkalut) -valikko 
Tools (Työkalut) -valikon kautta päästään käyttämään työkaluja, joilla muokataan tietoja, käsitellään 
potilastiedostoja ja säädetään hoitoa antavien laitteiden asetuksia. 

Lisätoiminnot: Määritä asetukset kaavioille ja raporteille. Katso kohta "Options (ks. sivu 41) 
(Lisäasetukset) -valintaikkuna". 

Patient Manager (Potilastietojen hallinta): Järjestä potilastiedostoja esim. ryhmiin. Ks. ”Potilastiedostojen 
hallinta”. (ks. sivu 13) 

Device Settings (Laiteasetukset): Voit muuttaa asetuksia yhdistetyssä hoitoa antavassa laitteessa tai voit 
ladata asetukset Data Card -korttiin, jonka avulla voidaan muuttaa etäällä olevan hoitoa antavan laitteen 
asetuksia. Ks. ”Asetukset”. 
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Download (Lataa) -valikko 
Valitse Download (Lataa) Download (Lataa) -valikosta ladataksesi tietokoneeseen tiedot siihen liitetystä 
hoitoa antavasta laitteesta tai tallennuskortista. 
 

Help (Ohje) -valikko 
Help (Ohje): Esittää verkossa olevan ohjetiedoston, jossa on Contents (Sisältö)-, Index (Hakemisto)- ja 
Find (Etsi) -välilehdet. 

ResMed on the Web (ResMed-sivusto): Jos tietokoneessasi on verkkoyhteys, pääset ResMedin 
verkkosivustolle, josta saat tietoja kaikista ResMedin tuotteista sekä viimeisimmät tutkimustiedot 
unenaikaisista hengityshäiriöistä. 

Contact Us (Ota yhteyttä): Voit lähettää sähköpostia ResMedille. 

About (Tietoja): Täältä näet ohjelman tunniste- ja versiotiedot. 
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Start (Aloitus) -näyttö 
Aloitusnäytöltä pääset ResScan-ohjelman eri toimintoihin ja näet yhteenvedon avoinna olevasta 
potilastiedostosta. 

Huomautus: Selain (alla olevan näytön äärimmäisessä vasemmassa laidassa) ilmaisee tietojen käytettävyyden. 
Selaimessa näkyvien palkkien pituus kertoo myös nopeasti käyttötietoja. 

 

1 Selain 

2 Uusi potilas -painike 

3 Avaa potilastiedot -painike 

4 Lataa tiedot -painike 

5 Tarkastelupainike 

6 Raporttipainike 

7 Käyttäjätunnus 

8 Työnkulun kuvakkeet 

9 Viimeisin käyttö, joka määritellään Preferences (Asetukset) -näytön kohdissa Start Screen Usage 
(Aloitusnäytön käyttö) ja Compliance Threshold (ks. sivu 41) (Hoidon noudattamisen kynnysarvo) 

10 Pääsy seurantoihin 

11 Kaksoisnapsauta potilastietojen avaamiseksi 

12 Tallennetut raportit 

Potilastietojen hallinnan työnkulku ohjautuu aloitusnäytön kautta. Voit palata takaisin aloitusnäytölle 
milloin vain siirtyäksesi johonkin toiseen työnkulun vaiheeseen. 
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Potilaan viimeisimpien käyttötietojen palkki 
Kun potilastiedosto on avoinna, potilaan viimeisimpien käyttötietojen palkissa näkyy summittainen 
arvio potilaan hoitomyöntyvyydestä. Palkin prosenttiarvo perustuu niiden päivien lukumäärään, jolloin 
potilas on käyttänyt laitetta yli tietyn määritetyn käyttökynnyksen (esim. 4 tuntia päivässä) tietyn 
viimeisimmän käyttöjakson aikana (esim. 1 viikon, 1 kuukauden jne.). Käyttökynnys ja käyttöjakso 
voidaan asettaa Tools (Työkalut) -valikon Options (Lisäasetukset) -valintaikkunassa. Päivittäistä käyttöä 
osoittava luku on mediaaniarvo. 
 

Seuranta 
Kun määrität seurannan, siitä tulee näkyviin ilmoitus aloitusnäytölle, kun seuranta on ajankohtainen tai 
mennyt ohi. Voit siirtyä aloitusnäytöltä suoraan seurantanäytölle katsomaan tarkempia tietoja 
valitsemalla rivin ja napsauttamalla Go to Follow-up (Siirry seurantaan) -painiketta tai 
kaksoisnapsauttamalla riviä Today’s follow-ups (Tämänpäiväiset seurannat) -taulukossa, joka vastaa 
seurantaa. Vanhentuneet seurantaviestit näkyvät punaisina. 

Tarkempia tietoja seurantatoiminnosta tämän käyttöohjeen kohdassa ”Seurantojen määrittäminen” 
sivulla 35. 
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Quick Start (Pika-aloitus) 
Quick Start (Pika-aloitus) -toiminnon avulla pääset lataamaan potilastietoja ja luomaan raportin heti 
yhdessä vaiheessa ilman, että käyt läpi koko nelivaiheisen työnkulun. Näytölle avautuu valintaikkuna 
aina, kun yhteensopiva hoitoa antava laite on liitettynä PC-tietokoneeseesi tai Data Card -kortti on 
asetettu paikalleen. Tässä valintaikkunassa voit ladata suoraan uuden tai jo olemassa olevan potilaan 
tiedot ja luoda niistä raportin. 

 
 

Quick Start (Pika-aloitus) -toiminto on käytössä oletusarvona, jolloin valintaikkuna tulee automaattisesti 
näkyviin, kun muodostat yhteyden hoitavaan laitteeseen tai laitat paikalleen Data Card -kortin. Voit 
ottaa pika-aloitustoiminnon pois käytöstä poistamalla valintamerkin kohdasta ”Show this dialog every 
time a device is attached” (Näytä tämä valintaikkuna aina, kun laite on liitettynä) Tools (Työkalut) > 
Options (Lisäasetukset) > Download (Lataus) -valikon kautta. 

Huomautukset:  

• Ennen valintaikkunan avaamista ResScan tuo näkyviin indeksointiviestin. Tämä viesti on yleensä lyhyt, mutta 
voit peruuttaa indeksoinnin painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta. 

• Quick Start (Pika-aloitus) -valintaikkuna ei tule näkyviin, kun tietoja ladataan Lumis Tx -laitteista. 
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Ladattavien tietojen tyypin valitseminen 
Voit muuttaa ResScan-ohjelman lataamien tietojen tyypin valitsemalla Quick Start (Pika-aloitus) 
-valintaikkunassa Select Data Type to Download (Valitse ladattavien tietojen tyyppi) -valintaruudun. 

1. Napsauta Create Report (Luo raportti) tai View Data (Näytä tiedot). Näytölle avautuu valintaikkuna, jossa 
voit valita, miten paljon tietoja haluat ladata. 

 
2. Jos haluat ladata tiheään tallennetut tiedot, joita ovat virtaus, paine ja hengenvetokohtaiset tiedot, 

valitse All Summary data and... (Kaikki yhteenvetotiedot ja...) -vaihtoehto. Sen alla oleva pudotusvalikko 
tulee samalla käyttöön. Valitse haluamasi määrä käyttökertoja ja valitse Include equivalent number of 
high rate data sessions (if available) (Ota mukaan vastaava määrä tiheään tallennettujen tietojen 
käyttökertoja (jos käytettävissä) -valintaruutu. 

3. Voit tallentaa nämä asetukset valitsemalla Set these as my default options (Aseta tämä 
oletusasetukseksi) -valintaruutua. 

4. Napsauta OK. 
 



Potilastiedostot 
 

12 
 

Potilastiedostot 

Potilastiedoston luominen 
Voit luoda potilastiedoston napsauttamalla New Patient (Uusi potilas) -painiketta ja täyttämällä tarvittavat 
tiedot. 

Voit myös valita vaihtoehdon New (Uusi) File (Tiedosto) -valikosta tai työkalurivin kuvakkeen. 

Jos samannimisen potilaan tiedot ovat jo olemassa, näkyviin tulee varoitus. Voit jatkaa ja luoda 
potilastiedoston samalla nimellä. 
 

Olemassa olevan potilastiedoston avaaminen 
Voit avata potilastiedoston napsauttamalla Open Patient (Avaa potilastiedosto) -painiketta. 

Huomautus: Ennen valintaikkunan avaamista ResScan tuo näkyviin indeksointiviestin. Tämä viesti on yleensä lyhyt, 
mutta voit peruuttaa indeksoinnin painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta. 

Open (Avaa) -valintaruutu avautuu. 

 
 

1 Patient group (Potilasryhmä) -valikko 

2 Patient list (Potilasluettelo) 

 

Valitse potilaan nimi Patient List -potilasluettelosta. Jos olet ryhmitellyt potilaat, valitse haluamasi 
ryhmä ja valitse potilastiedosto Patient List -potilasluettelosta. Luetteloon avautuu viimeksi valittuna 
ollut ryhmä. Patient File Details (Potilastiedostojen tiedot) -kohdassa näkyy yksittäisten 
potilastiedostojen koko ja lukumäärä. 

Voit myös valita vaihtoehdon Open (Avaa) File (Tiedosto) -valikosta tai työkalurivin kuvakkeen. 

Voit muokata olemassa olevan potilastiedoston tietoja käyttämällä Profile (Profiili) -näyttöä (ks. kohta 
"Profile (Profiili) -näyttö" (ks. sivu 19)). 

Huomautukset: 

• Potilastiedostoja saa käyttää vain yksi käyttäjä kerrallaan. 

• Mitä tahansa verkkotyöasemassa olevaa potilastiedostoa saa käyttää samanaikaisesti vain yksi 
ResScan-käyttäjä. 
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Potilastiedostojen hallinta 
Voit ryhmitellä potilastiedostoja ResScan-ohjelman sisällä. Haluat ehkä ryhmitellä potilastiedostot 
hoitavan lääkärin, viikonpäivien tai muiden perusteiden mukaan. 

Huomautus: Ennen valintaikkunan avaamista ResScan tuo näkyviin indeksointiviestin. Tämä viesti on yleensä lyhyt, 
mutta voit peruuttaa indeksoinnin painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta. 

Voit luoda uuden ryhmän tai järjestää potilastiedostot uudelleen valitsemalla vaihtoehdon Patient 
Manager (Potilastietojen hallinta) Tools (Työkalut) -valikossa. 

 
 

1 Ryhmien järjestäminen 

2 Potilaiden järjestäminen 

 

Ryhmien määrittäminen 

Voit luoda uuden ryhmän (New Group), poistaa ryhmän (Delete Group) tai nimetä ryhmän uudelleen 
(Rename Group) napsauttamalla vain oikeassa laidassa olevaa painiketta. Kun käytät Delete Group 
(Poista ryhmä) -painiketta, poistat ryhmän ja kaikki siinä kansiossa olevat tiedostot. 

Potilasryhmien määrittäminen 

Voit siirtää potilastiedoston ryhmään (Move Patient) tai poistaa tiedoston (Delete Patient). 
Samannimisten potilaiden tunnuksena voidaan käyttää heidän henkilötunnustaan tai osoitettaan. 

Potilasryhmän sijainti 

Potilastiedostojen oletussijainti riippuu käyttöjärjestelmästä: 

• Windows 7, Windows 8.1 ja Windows 10 – C:\Käyttäjät\Julkinen\Julkiset 
tiedostot\ResMed\ResScan3\Patients 

Voit valita jonkin muun sijainnin, kuten verkkolevyaseman, mutta silloin sinun on otettava huomioon 
yrityksesi IT-menettelytavat ja tietoverkon kapasiteetti. 

Muuta potilastiedostojen oletussijainti seuraavasti: 

1. Napsauta Patient Manager -ikkunan Browse (Selaa) -painiketta. Patient File Location 
(Potilastiedostojen sijainti) -ikkuna avautuu. 

2. Etsi haluamasi potilasryhmän sijainti ja napsauta OK-painiketta. 

Huomautus: Jotta voisit muokata potilasryhmän sijaintia, sinulla on oltava tietokoneeseen 
pääkäyttäjän käyttöoikeudet. 
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Tiedostojen tuonti 
Voit tuoda olemassa olevia ResScan 3.0 (tai uudempi versio) -datatiedostoja. 

1. Valitse File (Tiedosto) -valikosta Import (Tuo). Näkyviin tulee Import Patients (Potilastiedostojen 
tuonti) -valintaikkuna. 

2. Valitse Import From (Mistä tuodaan) -kentässä tiedostojen alkuperäinen paikka ja valitse tarvittavat 
tiedostot. 

3. Valitse Import To (Mihin tuodaan) -kentässä, mihin esitettyyn Patient groups (Potilasryhmät) 
-kohtaan tiedostot tuodaan. 

Jos merkitset rastilla Automatically overwrite pre-existing patients (Kirjoita automaattisesti olemassa 
olevien potilastietojen päälle) -ruudun, tuodut tiedostot korvaavat ResScan-ohjelmassa jo olevat 
samannimiset tiedostot. 
 

Tiedostojen vienti 
Voit viedä ResScan-yhteenvetotiedot potilastiedostosta pilkkuerotteinen muuttuja (CSV) -tiedostoihin 
käytettäväksi muissa ohjelmissa. 

1. Valitse File (Tiedosto) -valikosta Export (Vie). Export Patient file to CSV (Potilastiedoston vienti 
CSV-tiedostoon) -valintaikkuna avautuu. 

Huomautus: Ennen valintaikkunan avaamista ResScan tuo näkyviin indeksointiviestin. Tämä viesti 
on yleensä lyhyt, mutta voit peruuttaa indeksoinnin painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta. 

2. Valitse potilasryhmä alasvedettävästä Patient Group (Potilasryhmä) -luettelosta. 
3. Valitse aikaväli, jolta haluat luoda CSV-tiedostot. 
4. Valitse potilasluettelosta yksi tai useampi potilastiedosto. 

5. Napsauta Export Selected (Vie valitut) -painiketta. 

Kunkin valitun potilaan tiedoista luodaan CSV-tiedosto. Tiedoston nimenä on potilaan nimi. 

Voit vaihtoehtoisesti viedä kaikki tietyn potilasryhmän potilastiedostot samaan CSV-tiedostoon 
napsauttamalla Export All (Vie kaikki) -painiketta. Luodun CSV-tiedoston nimeksi tulee potilasryhmän 
nimi. 

Kun olet vienyt tiedostot, Windows Explorer käynnistää automaattisesti kansion, johon tiedostot on 
tallennettu: <Username>\Tiedostot\ResMed\ResScan\Exports (Windows 7, Windows 8.1, Windows 
10). 

Huomautus: Et voi valita vietävien tietojen yksikköjä. Esim. painetiedot viedään aina käyttäen yksikköä cm H2O, 
vaikka yksiköksi olisi valittu Options (Lisäasetukset) -valintaikkunassa hPa. 
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Tietojen lataaminen 
Huomautus: ResScan-ohjelmasta ei saa muodostaa yhteyttä hoitolaitteeseen, kun hoito on käynnissä. 

Kun olet asentanut ResScan-ohjelman, voit ladata tietoja suoraan hoitoa antavalta laitteelta tai 
tallennuskortin avulla. 

Tiedot määritetään joko ’yhteenvetotiedoiksi’ tai ’yksityiskohtaisiksi tiedoiksi’. Yhteenvetotietoja 
voidaan tarkastella Review (Tarkastelu) -näytön Summary Graphs (yhteenvetokaaviot) -välilehdellä 
(katso kohta "Summary Graphs (Yhteenvetokaaviot) -välilehti" (ks. sivu 27)). Yksityiskohtaisia tietoja 
voidaan tarkastella Review (Tarkastelu) -näytön Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) -välilehdellä 
(katso kohta "Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) -välilehti" (ks. sivu 28)). 

Katso täydellinen luettelo ResScan-yhteensopivista laitteista verkko-osoitteesta 
www.resmed.com/resscan/compatibility. Jos käytössäsi ei ole internet-yhteyttä, ota yhteyttä 
paikalliseen ResMed-edustajaan. 

Tietojen hallintaa (esimerkiksi latausmahdollisuuksia) koskevia tietoja on verkko-osoitteessa 
www.resmed.com. Siirry Clinicians (hoitohenkilökunta) -osassa kohtaan Service & Support (tukipalvelu) 
ja sitten kohtaan Data Management Guides (tiedonhallintaoppaat). Avaa kyseiselle laitteelle tarkoitettu 
PDF. 
 

Kortinlukijan tai ResMedin USB-muistitikun liittäminen 
tietokoneeseen 

ResScan Data Card -kortinlukija 
Liitä ResScan Data Card -kortinlukija tietokoneeseen kortinlukijan mukana tulleiden ohjeiden 
mukaisesti. Laita ResScan Data Card kortinlukijaan kullanväriset liittimet ylöspäin. 

SmartMedia-kortinlukija 

Katso kohdasta ”SmartMedia-kortinlukija” (ks. sivu 3) tiedot SmartMedia-kortinlukijan liittämisestä 
tietokoneeseen. ResLink-laite tallentaa SmartMedia-kortille yksityiskohtaiset tiedot ja yhteenvetotiedot 
potilaan hoitoa antavalta laitteelta. Tiedot voidaan sitten ladata ResScan-ohjelmaan tarkastelua varten. 

SD Card -kortinlukija 

Liitä SD-kortinlukija tietokoneeseen kortinlukijan mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Laita SD-kortti 
kunnolla SD-korttipaikkaan. 

ResMedin USB-muistitikku 

Laita ResMedin USB-muistitikku käytettävissä olevaan USB-liitäntään. Erillistä kortinlukijaa ei tarvita. 
 

Latauksen vaiheet 
1. Valitse Download (Lataa) -valikosta Download (Lataa) tai napsauta aloitusnäytön Download Data  

(Lataa tiedot) -painiketta. Download Data (Lataa tiedot) -valintaikkuna avautuu. 

Huomautus: Jos mikään potilastiedosto ei ole avoinna, järjestelmä pyytää avaamaan tai luomaan 
sellaisen tai jatkamaan ilman potilastiedostoa. Jos päätät jatkaa ilman potilastiedostoa, mitään 
ladattuja tietoja ei voi tallentaa. 
ResScan tunnistaa automaattisesti, kun siihen on liitetty laitteita (hoitoa antavia laitteita tai tallennuskortteja). 

Huomautus: On suositeltavaa, että PC-tietokoneeseen on samanaikaisesti liitettynä vain yksi laite 
tai kortti. 

2. Jos valintaikkunan tiedot ovat oikein, napsauta Start Download (Aloita lataus). Jos haluat valita 
tietojen tyypin, napsauta Data (Tiedot) -kentän vieressä olevaa Select (Valitse) -painiketta. 
Voit muuttaa ladattavien tietojen tyyppiä napsauttamalla Data (Tiedot) -kentän vieressä olevaa Select (Valitse) 
-painiketta ja määrittämällä ladattavien tietojen tyypin ja määrän. 

Jos PC-tietokoneeseen on liitettynä useampi kuin yksi hoitoa antava laite tai tietojenkeräyslaite, napsauta 
Device (Laite) -kentän vieressä olevaa Select (Valitse) -painiketta ja valitse laite, josta tiedot ladataan. 
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Typical Download Times (Normaalit latausajat) -kentässä näkyy arvioitu aika, jonka tietojen lataaminen 
normaalisti kestää Device- ja Data-kenttien tietojen perusteella. 

Latauksen aikana näkyy värikäs latauksen edistymistä ilmaiseva palkki, latausviestejä ja edistymistä 
prosentteina ilmaiseva luku. 

Kun lataus on päättynyt, napsauta Close (Sulje) -painiketta ja tarkastele tietoja Review (Tarkastelu) 
-näytöllä. 

Huomautus: Latausajat saattavat vaihdella hoitoa antavasta laitteesta ja tallennetuista tiedoista riippuen. Yleensä 
lataus kestää 1–7 minuuttia. 

Data Card -kortin tai ResMedin USB-muistitikun irrottaminen  

1. Napsauta tehtäväpalkin Unplug (Katkaise)- tai Eject Hardware (Poista laite) -kuvaketta. 
2. Valitse luettelosta SmartMedia-kortinlukija, SD-kortinlukija tai ResMedin USB-muistitikku. 
3. Odota Safe to Remove Hardware (Laite turvallista poistaa) -viestiä ja ota SmartMedia-kortti tai 

SD-kortti pois kortinlukijasta tai ota ResMedin USB-muistitikku pois USB-liitännästä. 
 

Useiden potilaiden tietojen lataus (vain Lumis™ Tx) 
Kun ladataan tietoja Lumis Tx -laitteesta, jota on käytetty eri potilaille eri öinä, voit ladata tiedot tietystä 
ajanjaksosta ja yhdistää ne potilaaseen. 

1. Kirjaa itsellesi muistiin, mitkä potilaat käyttävät Lumis Tx -laitetta minäkin yönä. 
2. Yhdistä Lumis Tx -laitteen kanssa käytetty SD-kortti tietokoneeseesi. 

Huomautus: Quick Start (Pika-aloitus) -valintaikkuna ei tule näkyviin, kun tietoja ladataan Lumis Tx 
-laitteesta. 

3. Avaa tarvittava potilastiedosto (ks. sivu 12) tai luo uusi potilastiedosto (ks. sivu 12), johon tiedot 
voidaan yhdistää. 

4. Valitse työkaluriviltä (ks. sivu 6) tai Start Screen (Aloitusnäyttö) -työnkulusta (ks. sivu 8) kohta 
Download (Lataa). 

5. Valitse kohdan Patient (Potilas) alta Device contains data for multiple patients (Laite sisältää 
tietoja useista potilaista). 

6. Valitse kohdan Data (Tiedot) alta: 
- niiden tietojen tyyppi, joita haluat ladata 
- ne päivämäärärajat, joista haluat tiedot ladata. 

7. Valitse Start Download (Aloita lataus). 
 

Hoitoa antavan laitteen liittäminen tietokoneeseen 
Kun tietoja halutaan ladata ResScan-ohjelmaan, tietokoneen on oltava liitettynä kaapelilla hoitoa 
antavaan laitteeseen. 

Huomautus: On suositeltavaa, että pc-tietokoneeseen on samanaikaisesti liitettynä vain yksi laite. 

Liitä kaapelin toinen pää hoitoa antavan laitteen tietokoneliitäntäporttiin ja toinen pää tietokoneen 
takana olevaan vapaaseen USB- tai sarjaporttiin. Katso, että käytät hoitoa antavalle laitteelle 
tarkoitettua kaapelia. Kytke virta hoitolaitteeseen. 

Huomautus: Joissakin ResMed-hoitolaitteissa ei ole virtakytkintä. 
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Taulukko 1: ResMed-kaapelit yhteyden muodostamiseksi hoitolaitteeseen  

Hoitolaitteen tyyppi ResMed-kaapeli 

AutoSet CS2, AutoSet-sarja, S7-sarja, S8-sarja, S8 II -sarja, 
VPAP Adapt SV, VPAP III -sarja, VPAP IV -sarja, VPAP Malibu, 
VPAP Auto -sarja, VPAP S, VPAP ST 

Nollamodeemikaapeli (tuotekoodi: 17952) 

S9-sarja, Stellar 100, Stellar 150 USB-kaapeli (tuotekoodi: R222-702) 

VS III (laitteen ohjelmistoversio 1.03 tai uudempi) Sarjakaapeli (tuotekoodi: S/E 011076) 

Elisée 150 (laitteen ohjelmistoversio 2.50 tai uudempi) Sarjakaapeli ja sovitin (tuotekoodi: CAB012527) 

Huomautus: Käytä vain hoitolaitteeseesi tarkoitettua ResMed-kaapelia. S8-sarjan, S8 II -sarjan, VPAP IV -sarjan, 
VPAP Auto -sarjan sekä VPAP S - ja VPAP ST -laitteen kanssa on käytettävä ResScan-sarjaporttisovitinta 
(tuotekoodi: 22201) tai ResScanin USB-sovitinta (tuotekoodi: 22203). S9-sarjan laitteissa on käytettävä S9-USB 
-sovitinta (tuotekoodi: 36950).  
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Hoitomyöntyvyys 
ResScan-ohjelmassa voidaan tarkistaa, täyttävätkö potilaat amerikkalaiset hoitomyöntyvyyttä koskevat 
Medicare-vaatimukset1 ja saadaan 30 päivän raportti todisteeksi hoitomyöntyvyydestä. 

Potilaskohtaista hoitomyöntyvyyttä voidaan tarkastella milloin vain. Kun potilas on osoittanut 
hoitomyöntyvyyden, voit luoda hoitomyöntyvyysraportin 30 päivältä. 
 

30 päivän hoitomyöntyvyysraportin luominen 
1. Napsauta Reports (Raportit) -kuvaketta. 

2. Valitse Select Report (Valitse raportti) -luettelosta 30 Day Compliance (30 päivän hoitomyöntyvyys). 
- Jos potilas ei täytä hoitomyöntyvyysvaatimusta: 

Näytölle avautuu varoitusviesti. Napsauta OK. Raportti Usage Compliance (Käyttö/hoitomyöntyvyys) 
avautuu tarkastelua varten.  

- Jos potilas täyttää hoitomyöntyvyysvaatimuksen: 

30 päivän hoitomyöntyvyysraportti luodaan. Voit tarkastella Usage (Käyttö)- ja 30 päivän 
hoitomyöntyvyys  (CMS-hoitomyöntyvyys) -parametreja Statistics (Tilasto) -välilehdellä. 

 

Hoitomyöntyvyyden tarkastelu 
1. Napsauta Review (Tarkastelu) -kuvaketta ja valitse Statistics (Tilasto) -välilehti. 

2. Valitse avattavasta Viewing Range (Tarkasteluväli) -valikosta 30 Day Compliance Period (30 päivän 
hoitomyöntyvyysjakso). 

 

Hoitomyöntyvyyden raportointi 
1. Napsauta File (Tiedosto) -valikossa Compliance Export (Hoitomyöntyvyystietojen vienti). 
2. Valitse haluamasi aikajakso tai määritä jokin muu aikajakso. 

3. Napsauta View Patients (Näytä potilaat). Näkyviin tulee luettelo potilaista, joiden 
hoitomyöntyvyysjakso päättyy valitulla aikajaksolla. Näet potilaat, jotka ovat noudattaneet 
hoitomyöntyvyyttä valitulla jaksolla ja potilaiden hoitomyöntyvyyden. 

 

1 Hoidon noudattaminen määritetään siten, että PAP-hoitoa käytetään >= 4 tuntia yössä 70 prosentissa öistä peräkkäisinä kolmenakymmenenä (30) päivänä missä vaiheessa tahansa ensimmäisten kolmen (3) 
kuukauden aikana käyttöönotosta alkaen. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), LCD for PAP Devices for the Treatment of OSA, Jurisdiction A,B,C,D, updated April 1 2010. 
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Profile (Profiili) -näyttö 
Profile (Profiili) -näytöllä ylläpidetään ja nähdään kunkin potilaan hoitoa koskevia tietoja ja yhteystietoja. 

Huomautus: Käyttäjä on vastuussa siitä, että hän varmistaa, että kunkin potilaan tiedot todella ladataan ja 
tallennetaan oikealle potilaalle kuuluvaan potilastiedostoon. 

Profile (Profiili) -näytöllä on kolme välilehteä: kaksi potilaan henkilökohtaisia tietoja varten ja yksi hänen 
hoitohistoriaansa varten. 

 
 

Yleistiedot ja lisätiedot 
Voit kirjoittaa potilaan henkilötiedot (osoite jne.) General details (Yleistiedot) -välilehden kenttiin, ja 
tiedot potilaan käyttämästä vakuutusyhtiöstä, hoitolaitteista ja hoitavan lääkärin nimen Additional 
details (Lisätiedot) -välilehdelle. 
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Clinical History (Hoitohistoria) 
Voit tallentaa potilaan diagnoosia koskevat tiedot ja mittaustulokset Clinical History (Hoitohistoria) 
-välilehdelle. Potilaan hoitohistoria voidaan ottaa mukaan osaksi raporttia. 

 
 

1 Uusi syöttörivi diagnostiikkatiedoille 

2 Uusi syöttörivi mittauksille 

3 Mukauta kenttien nimet mittauksia varten 

 

Uuden tietueen lisääminen 
Lisää uusi tietue napsauttamalla uutta tietueriviä. Ylimmäksi tulee tyhjä rivi, ja voit lisätä siihen 

haluamasi tiedot. Napsauta  Add/alter entry (Lisää tietue / muuta tietuetta) -painiketta, kun olet 
saanut tietueen valmiiksi, niin se lisätään luetteloon. 

Tietueen muuttaminen 

Pääset muuttamaan tietueen tietoja napsauttamalla tietuetta luettelossa. Tietueen tiedot tulevat 
näkyviin ylimmälle riville, jossa voit tehdä tarvittavat muutokset. Voit lisätä uudet tiedot napsauttamalla 

 Add/alter entry (Lisää tietue / muuta tietuetta) -painiketta. Tietue tulee taas näkyviin luettelossa. 

Tietueen poistaminen 

Voit poistaa tietueen napsauttamalla sitä tietuetta, jonka haluat poistaa, ja painamalla  Delete 
entry (Poista tietue) -painiketta. 
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Review (Tarkastelu) -näyttö 
Jokainen käyttökerta tarkastelunäytöllä ilmaisee käyttöä 24 tunnin jakson aikana päivällä kello 12:sta 
seuraavaan päivään kello 12:een. 

Näytössä on seuraavat kuusi välilehteä: 

• Settings (Asetukset) 

• Statistics (Tilasto) 

• Summary Graphs (Yhteenvetokaaviot) 

• Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) 

• Oximetry Statistics (Oksimetriatilasto) 

• Device Log (Laiteloki). 

Jokaisella välilehdellä näkyvät Product (Tuote)- ja Serial No. (Sarjanro) -kentät ruudun ylälaidassa. 

 
 

1 Browser (Selain) 

2 Product (Tuote) -kohdassa tunnistetaan laitteen nimi 

3 Serial No. (Sarjanumero) -kohdassa tunnistetaan tietty laite 

4 Legend (Selite) selainta varten 

5 Tallennetut raportit 

 
 

Browser (Selain) 
Selaimella valitaan päivämääriä välilehdillä näkyviä tietoja varten. Selaimessa näkyvät kaikki ne 
päivämäärät, joilta on ladattu tietoja avattuna olevaan potilastiedostoon. Vuosi- ja kuukausikohta 
voidaan laajentaa, jolloin nähdään päivät. Voit valita tiettyjen päivien välin asettamalla kohdistimen 
ensimmäisen halutun päivämäärän kohdalle ja vetämällä sitten kohdistinta viimeisen päivämäärän 
kohdalle. Päivämäärät näkyvät korostettuina selaimessa ja Summary Graphs (Yhteenvetokaavio) 
-välilehdellä. Statistics (Tilasto) -välilehdellä näkyvät valittuja päiviä koskevat tilastot. 
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Selaimen sulkeminen ja avaaminen 

 
 

1 Sulje selain napsauttamalla 

2 Avaa selain uudelleen napsauttamalla 

 

Voit sulkea selaimen napsauttamalla joko selainruudun oikeassa yläkulmassa olevaa X-symbolia tai 
selaimen ja päänäytön välissä olevaa nuolta. Voit myös kumota Browser-valinnan View (Näytä) 
-valikossa. 

Kun selain on suljettuna, nuoli näkyy äärimmäisenä näytön vasemmassa reunassa. Napsauta sitä 
avataksesi selaimen uudelleen tai valitseBrowser-vaihtoehto View (Näytä) -valikosta. 
 

Selitykset 
Seuraavassa selostetaan selaimessa näkyviä symboleita ja selityksiä. 

 Yhteenvetotietoja käytettävissä 

 Käytettävissä olevat yksityiskohtaiset tiedot 

 Yhteenveto- ja yksityiskohtatietoja käytettävissä 

 Ei tietoja käytettävissä (laitteessa virta päällä) 

Huomautukset: 

• Jos selaimesta puuttuu päivämääriä, se merkitsee, että laitteesta on ollut virta pois päältä. 

• Saat selityksen pois näkyvistä tai näkyviin napsauttamalla oikealla hiiripainikkeella jotain kohtaa selaimessa ja 
valitsemalla symbolivaihtoehdon. 

 

Yksityiskohtaisia tietoja sisältävien käyttökertojen valitseminen 
Saat näkyviin yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) 
-välilehden ja kaksoisnapsauttamalla käyttökertaa, jota haluat tarkastella.  

Huomautus: Yksityiskohtaisia tietoja sisältävien käyttökertojen käytettävyys käy ilmi joko Detailed Data 
(Yksityiskohtaiset tiedot)- tai Summary and Detailed Data (Yhteenveto- ja yksityiskohtatiedot) -kuvakkeista. 

Selaimessa näkyvien palkkien pituus kertoo myös nopeasti käyttötietoja. 

Voit poistaa tiedot napsauttamalla oikealla hiiripainikkeella päivämäärää ja valitsemalla 
poistovaihtoehdon. 
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Tallennettujen raporttien tarkastelu 
Selaimen alalaidassa näkyvät PDF-muodossa tallennetut raportit. 

 
 

Avaa raportti kaksoisnapsauttamalla sen nimeä. Napsauttamalla raportin nimeä oikealla hiiripainikkeella 
voit avata tai poistaa sen. 
 

Settings (Asetukset) -välilehti 
Settings (Asetukset) -välilehti esittää laite- ja hoitoasetukset sille päivälle (niille päiville), jotka on valittu 
selaimen kautta. 

 
 

Statistics (Tilasto) -välilehti 
Statistics (Tilasto) -välilehdellä näkyvät selaimessa valittuja tietoja tai tarkasteluvälivalikossa valittua 
väliä koskevat tilastotiedot. 

 
 

1 Valitse tarkasteltava aikajakso 

2 Mukauta näytettävien päivämäärien rajoja 
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Voit valita vasemmasta avattavasta valikosta jakson väliltä 1 päivä – 1 vuosi. 

Voit muokata aikaväliä valitsemalla ajankohdat kalentereista oikealla puolella olevasta kahdesta 
avattavasta valikosta. 

Kun haluat muokata tuntimäärää, joka muodostaa asetuksen ”Used Days > XX:YY” (Käyttöpäivät), 
käytä Options (Lisäasetukset) -valintaikkunan Compliance Threshold (Hoitomyöntyvyyskynnys) 
-vaihtoehtoa Tools (Työkalut) -valikon kautta (ks. kohta "Preferences (Asetukset) -välilehti" (ks. sivu 41)). 
 

Arvot 
Tilastovälilehdellä näkyvät käytettävää hoitoa antavaa laitetta vastaavat arvot. Laite ilmoittaa nämä 
tiedot, joita voivat olla seuraavat: 

• Mean (Keskiarvo): keskimääräinen arvo. 

• Median (Mediaani): mediaaniarvo. 

• 95th Percentile (95. sadannespiste): arvo, joka ylitettiin 5 %:ssa ajasta. 

• Maximum (Maksimi): kirjattu enimmäisarvo. 

• 5th Percentile (5. sadannespiste): arvo, joka ylitettiin 95 %:ssa ajasta. 
Kun valitaan useita käyttökertoja, ResScan laskee ja näyttää näiden arvojen mediaanin valittujen 
käyttökertojen määrästä. 
 

Näyttöjärjestyksen muuttaminen 
Voit muuttaa tilastojen näyttöjärjestystä vaihtamalla rivien järjestystä. Vaihda rivien järjestys 
seuraavasti: 

1. Siirrä kohdistinta otsikkoalueella, kunnes se muuttuu kädenmuotoiseksi osoittimeksi. 
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2. Napsauta ja vedä riviä, kunnes sininen nuoli/siniset nuolet tulevat näkyviin kohdassa, johon haluat 
siirtää rivin, ja vapauta hiiripainike. 

 
3. Toista sama muille haluamillesi riveille. 
 

Yhteenvetokaaviot ja yksityiskohtaiset kaaviot 
Huomautus: Seuraavat tiedot koskevat sekä yhteenvetokaavioiden että yksityiskohtaisten kaavioiden välilehteä. 
 

Parametrit 
Hoitoa antavat laitteet keräävät annettavan hoidon tyyppiä vastaavia tietoja. Yhteenvetokaavioiden 
(Summary Graphs) ja yksityiskohtaisten kaavioiden (Detailed Graphs) välilehdillä näkyvät parametrit 
riippuvat siitä, millaisesta hoitoa antavasta laitteesta tiedot on ladattu. Yleisesitys taulukossa Taulukko 
1. ResMediltä on saatavissa hoitoa antavia laitteita varten tietojenhallintaoppaita, joista nähdään 
käytettävissä olevat parametrit. 

Työkaluvihje 

Kun siirrät kohdistinta käyrää pitkin, yhteenvetoruudussa näkyvät hetken ajan kaaviossa käytetyt tiedot 
numeerisessa muodossa. 

Kaaviovaihtoehdot  

 
 



Review (Tarkastelu) -näyttö 
 

26 
 

Saat Graphing Options (Kaaviovaihtoehdot) -ikkunan näkyviin tai pois näkyvistä napsauttamalla näytön 
ylälaidassa olevaa kuvaketta. Ikkunassa on kolme välilehteä – Summary (Yhteenveto), Navigation 
(Siirtyminen) ja Detailed (Yksityiskohtaiset). Voit valita käyrät näkyviin tai pois näkyvistä ja määrätä, 
kuinka monta käyrää näytöllä näkyy. Napsauta valintaruutuja sen mukaan, mitä käyriä haluat näkyviin 
tai pois näkyvistä. Käyrät, joita vastaavia tietoja hoitoa antavasta laitteesta ei saada, eivät tule näkyviin. 

 

Käyrien sijoittelu 

Voit vaihtaa käyrien järjestystä ja ryhmitellä ne haluamallasi tavalla. Valitse Graphing Options 
(Kaaviovaihtoehdot) -ruudusta kaaviot, jotka haluat näkyviin. Käyrien siirtely suoraan näytöllä: 

1. Siirrä kohdistinta otsikkoalueella, kunnes se muuttuu kädenmuotoiseksi osoittimeksi. 
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2. Napsauta ja vedä käyrää, kunnes sininen nuoli/siniset nuolet tulevat näkyviin kohdassa, johon 
haluat siirtää käyrän, ja vapauta hiiripainike. 

 
3. Toista sama muille haluamillesi käyrille. 

Asteikkovälin pystysuuntainen säätäminen 

Voit tarkastella tiettyä osaa tiedoista näin: 

• Napsauta ja vedä käyrän asteikkoa ylös tai alas haluttuun kohtaan pystysuunnassa. 

• Siirrä kohdistin kaavion päälle, niin oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin ylä-/alanuoli. Ylä-/alanuolta 
napsauttamalla voit siirtää kaaviota pystysuunnassa nähdäksesi haluamasi kohdan. 

Voit palata oletusnäyttöön kaksoisnapsauttamalla käyrän asteikkoa. 

Käyrän ala- ja ylärajojen asettaminen, katso kohta "Options (Lisäasetukset) -valintaikkuna" (ks. sivu 41). 
 

Summary Graphs (Yhteenvetokaaviot) -välilehti 
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Hoitoa antava laite kerää yhteenvetotietoja ja tallentaa ne sisäiseen muistiinsa. Tiedot voidaan kopioida 
sieltä tallennuskortille tai saada suoraan näkyviin ResScan-ohjelmassa. Yhteenvetotiedoiksi 
luokiteltavia tietoja ovat: 

• Käyttötiedot – yhteenveto laitteen antaman hoidon kestosta 

• Hengitystä koskevat indeksitiedot – yhteenveto laitteen tunnistamista hengitystapahtumista 
(kuten apneoista ja hypopneoista) suhteina, kuten apneaindeksi (AI) ja apnea-hypopneaindeksi 
(AHI) 

• Hoitoa koskevat tilastot – yhteenveto tilastoista, joita lasketaan eri hoitoparametreista, kuten 
ilmavuodosta ja hengitystaajuudesta. 

Summary (Yhteenveto) -välilehdellä näkyvät tiedot riippuvat käytettävästä hoitoa antavasta laitteesta. 
Voidaan nähdä seuraavat käyrät: 

• Usage (Käyttö) (h: min) 

• Pressure (Paine) (cm H2O tai hPa) – Mean (Keskiarvo), Inspiratory (Sisäänhengitys), Expiratory 
(Uloshengitys) 

• Leak (Ilmavuoto) (l/min tai l/sek) 

• Apnea or Hypopnea events (apnea- tai hypopneatapahtumat) 

• AHI ja AI (tapahtumia/h) 

• Minute Ventilation (Minuuttiventilaatio) (l/min) ja Target Ventilation (Tavoiteventilaatio) 

• Respiratory Rate (Hengitystaajuus) (hengenvetoa minuutissa) 

• Tidal Volume (Kertahengitystilavuus) (l/min) 

• I:E-suhde (%) 

• Prescribed Pressure (lääkärin määräämä paine) – IPAP, EPAP (cm H2O tai hPa) 

• % Spontaneous Triggered Breaths (spontaanisti laukaistut hengenvedot) 

• % Spontaneous Cycled Breaths (spontaanisti jaksotetut hengenvedot). 
Huomautus: Katso ilmavuodon tai paineen yksikön muuttaminen ja parametrien pystysuorien asteikkojen 
muokkaaminen kohdasta "Options (Lisäasetukset) -valintaikkuna (ks. sivu 41)". 

Pidemmän aikavälin yhteenvetokaaviot 

Voit selata kahden vuoden jaksoa vaakasuoraa vierityspalkkia käyttäen. 

Huomautus: Jotkin parametrit voivat olla laskettuja. Ne esitetään arvoina Maximum (Maksimi), 95th Percentile (95. 
sadannespiste), 5th Percentile (5. sadannespiste) ja Median (Mediaani) tai Mean (Keskiarvo). Katso kaavion 
vieressä olevaa selitystä. 
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Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) -välilehti 

 
 

1 Navigation (Siirtyminen) -ikkuna 

2 Detailed data (Yksityiskohtaiset tiedot) -ikkuna 

 

Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) -välilehdellä näkyvät tiedot riippuvat käytettävästä hoitoa 
antavasta laitteesta. Siinä voidaan nähdä seuraavat käyrät: 

• Paine (cm H2O tai hPa) voi sisältää seuraavat: Mean (Keskiarvo), Inspiratory (Sisäänhengitys), 
Expiratory (Uloshengitys) (cm H2O tai hPa voidaan asettaa valitsemalla Työkalut (Työkalut) > Options 
(Lisäasetukset) > Graphs (Kaaviot)) 

• Flow (Virtaus) (l/min tai l/sek – voidaan asettaa valitsemalla Tools (Työkalut) > Options (Lisäasetukset) > 
Graphs (Kaaviot)) 

• AutoSet Pressure (AutoSet-paine) (cm H2O tai hPa) 

• Leak (Ilmavuoto) (l/min tai l/sek) 

• Apnea or Hypopnea events (apnea- tai hypopnea-tapahtumat) voivat sisältää erityyppisiä 
apnea-tapahtumia: obstruktiivinen, sentraalinen ja tuntematon 

• AHI ja AI (tapahtumia/h) 

• Flattening/Flow limitation (Tasaantuminen / ilmavirran rajoitus) (litteästä pyöreään) 

• Snore (Kuorsaus) (hiljaisesta äänekkääseen) 

• Minute Ventilation (Minuuttiventilaatio) (l/min) ja Target Ventilation (Tavoiteventilaatio) 

• Respiratory Rate (Hengitystaajuus) (hengenvetoa minuutissa) 

• Tidal Volume (Kertahengitystilavuus) (ml) 

• I:E-suhde 

• Inspiratory Time (sec) (Sisäänhengitysaika sek) 
Huomautus: Katso ilmavuodon tai paineen yksikön ja asteikon muuttaminen ja parametrien pystysuorien 
asteikkojen muokkaaminen kohdasta "Options (Lisäasetukset) -valintaikkuna (ks. sivu 41)". 

Jos kaavion jossain osassa ei ole tietoja, hoitoa antava laite ei ollut käytössä silloin. Jos oksimetri 
lakkaa toimimasta tai ei saa jossain vaiheessa kontaktia potilaaseen, Pulse Rate (Pulssi) - ja SpO2 

-käyrät näkyvät tyhjinä tai niissä näkyy nollalukema. 
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Käyrien valitseminen 

Valitse Graphing Options -ikkunassa Navigation (Siirtyminen) -välilehti päästäksesi valitsemaan käyrät, 
jotka haluat näkyviin (siirtymisen) yläikkunassa, ja Detailed (Yksityiskohtainen) -välilehti päästäksesi 
valitsemaan käyrät, jotka haluat näkyviin (yksityiskohtaisessa) alaikkunassa. 

Tiheään tallennettujen tietojen näkyminen 

Jaetun näytön avulla on helpompi valvoa tiheään tallennettuja tietoja, ja käyttäjä voi suurentaa ja 
pienentää näkymää valitun aikajakson mukaan. Siirtymisikkunan kaksi kirkkaansinistä pystysuoraa 
viivaa ilmaisevat Yksityiskohtaiset tiedot -ikkunassa näkyvää aikajaksoa, kun taas Yksityiskohtaiset 
tiedot -ikkunan pystysuora punainen viiva antaa viitepisteen. 

Näytettävän aikajakson asettaminen 

Detailed (Yksityiskohtainen) -välilehden avattavan View (Näytä) -valikon avulla voit asettaa aikajakson 
väliltä 10 sekuntia ja 24 tuntia jaetun näytön kumpaakin puoliskoa varten. Jaettu näyttö on suunniteltu 
esittämään lyhyempää aikajaksoa Detailed Data (Yksityiskohtaiset tiedot) -ikkunassa. Siinä voidaan 
ottaa lähempään tarkasteluun jokin osa Navigation (Siirtyminen) -ikkunassa näkyvästä 
kokonaisaikajaksosta. 

Kaavioissa siirtyminen 

Kummankin ikkunan alareunassa olevan vierityspalkin avulla voidaan tarkastella tietoja vaakasuorassa 
suunnassa. Detailed Data (Yksityiskohtaiset tiedot) -ikkunassa näkyviä tietoja on helpompi hakea 
käyttämällä Navigation (Siirtyminen) -ikkunaa. Voit valita tai muuttaa tietyn aikajakson, jonka haluat 
näkyviin Detailed Data (Yksityiskohtaiset tiedot) -ikkunassa, napsauttamalla Navigation (Siirtyminen) 
-ikkunan kohtaa, jota haluat tarkastella lähemmin. 
 

Oximetry Statistics (Oksimetriatilasto) -välilehti 

 
 

Oksimetriatiedot kerätään oksimetriä käyttäen ja ne tallennetaan SmartMedia- tai SD-kortille tai 
USB-muistitikulle, kun käytössä on ResLink tai oksimetriamoduuli. 

Tällä välilehdellä näkyy sen ajan pituus, jolloin SpO2 -tasot olivat käyttäjän määrittämien kolmen arvon 
alapuolella. Arvoja voidaan muuttaa kirjoittamalla haluttu arvo kenttään. Välilehdellä näkyvät myös 
minimi-, mediaani- ja maksimiarvot happisaturaatiolle (SpO2) ja pulssille sekä hapen 
desaturaatioindeksi (ODI). ODI edustaa hapen desaturaatiotapahtumien (ts. kun on saavutettu SpO2:n 
laskun kynnys 3-4 %) keskiarvoa tunnissa kyseisen käyttökerran aikana. Tämän kynnyksen tarkka arvo 
voidaan määrittää valitsemalla Tools (Työkalut) > Options (Lisäasetukset) > Graphs (Kaaviot) > ODI Detection 
Parameters (ODI-tunnistusparametrit). Uusi kynnysarvo tulee voimaan, kun tiedot on ladattu uudelleen. 
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Saat näkyviin oksimetriatilaston valitsemalla Oximetry Statistics (Oksimetritilasto) -välilehden ja 
kaksoisnapsauttamalla selaimessa käyttökertaa, jolta on yksityiskohtaisia tietoja. 

Huomautus: Oksimetriatilastoja on saatavissa vain hoitoa antavilta laitteilta, joilla pystytään keräämään sellaisia 
tietoja. 
 

Device Log (Laiteloki) -välilehti 

 
 

Hoitoa antava laite pitää laitelokia ja se tallennetaan laitteen sisäiseen muistiin. Laiteloki voidaan 
kopioida sisäisestä muistista ResMedin USB-muistitikulle tai hakea suoraan hoitoa antavan laitteen 
muistista ResScan-ohjelman näytölle. Laitelokiin tallennetut tiedot jaetaan kolmeen luokkaan: 

• Alarm Events (Hälytystapahtumat) 

• System Events (Järjestelmätapahtumat) 

• Settings Change (Asetusmuutokset). 
Huomautus: Nämä tapahtumat ovat nähtävissä vain tietyistä hoitoa antavista laitteista. Saat näistä hoitoa 
antavista laitteista lisätietoja ResMed-edustajalta. 
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Notes (Huomautukset) -näyttö 
Notes (Huomautukset) -näytöllä nähdään merkintä kaikista tietojen latauskerroista ja potilaan hoitoon 
liittyviä huomautuksia. Ohjelma luo huomautuksia automaattisesti ja käyttäjät voivat laatia 
huomautuksia myös itse. 

 
 

1 Notes (Huomautukset) -työkalurivi 

2 Note summary (Huomautusten yhteenveto) 

3 Automatically added text (Automaattisesti lisättävä teksti) 

4 User added text (Käyttäjän lisäämä teksti) 

 
 

Huomautuksen kirjoittaminen 
Tavallisimmat työkalut, joilla käsitellään ja muokataan tekstiä, ovat kuvakkeina tekstinlaatimisruudun 
yläpuolella. Huomautuksia voidaan selata ylös- ja alas-nuolilla. 
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Laadi uusi huomautus 
Napsauta Notes (Huomautukset) -työkalurivin New Note (Uusi huomautus) -kuvaketta. Kohdistin 
vilkkuu ’User added text’ (Käyttäjän lisäämä teksti) -ruudussa. Kirjoita haluamasi huomautus ’User 
added text’ (Käyttäjän lisäämä teksti) -ruutuun ja napsauta huomautusten työkalurivin Save (Tallenna) 
-kuvaketta. 

 
 

1 User name (Käyttäjänimi) poimitaan käyttäjän Windowsin sisäänkirjautumistunnisteesta. 

2 New Note (Uusi huomautus) näkyy yhteenvetomuodossa. 

3 User Added Text (Käyttäjän lisäämä teksti) -kentän ensimmäinen rivi näytetään näytön yläosan Note (Huomautus) 
-kentässä. Tämä toimii huomautuksen yhteenvetona. 

4 Voit lisätä lisätietoja huomautuksen leipätekstiin. 

 
 

Huomautuksen muokkaaminen 
Napsauta haluamaasi huomautusta, niin saat sen näkyviin kokonaan ’User added text (Käyttäjän 
lisäämä teksti)’ -ruudussa, jossa voit muokata sitä. 
 

Huomautuksen poistaminen 
Poista huomautus käyttämällä Delete (Poista) -kuvaketta Notes (Huomautukset) -työkalurivillä. 
 

Huomautuksen tulostaminen 
Tulosta huomautus napsauttamalla Print (Tulosta) -kuvaketta Notes (Huomautukset) -työkalurivillä. 
 

Huomautusten tarkastelu 
Huomautuksia voidaan lajitella käyttämällä Notes (Huomautukset) näytön View (Näytä) -valikkoa. 

Vaihtoehdot ovat: 

• All (Kaikki): näytä kaikki huomautukset. 

• User Created (Käyttäjän laatimat): käyttäjän kirjoittamat huomautukset. 

• Download Information (Lataustiedot): tiedot, jotka merkitään lokiin automaattisesti latauksen 
aikana. 

• Download Change History (Latauksen muutoshistoria): laiteasetusten muutosten historia. 
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• Settings Therapy (Hoitoasetukset): huomautus, joka kirjataan, kun asetusmuutokset on otettu 
käyttöön. 

• Settings Reminder (Muistutusasetukset): huomautus, joka kirjataan, kun hoitoa antavaan 
laitteeseen asetetaan muistutuksia. 

• Report Text (Raporttiteksti): huomautus Report (Raportti) -näytöllä laadittuun raporttiin (katso kohta 
"Raportin luominen" (ks. sivu 36)). 

 

Seurantojen määrittäminen 
ResScan-ohjelmassa voidaan määrittää seurantoja, jotka muistuttavat tietyistä potilashallinnon 
tehtävistä. Kun seuranta on asetettu, se näkyy aloitusnäytöllä, kunnes se poistetaan. 
 

Seurannan luominen 
Kun haluat määrittää seurannan, laadi uusi huomautus tai napsauta olemassa olevaa huomautusta. 

Valitse seurannan tyyppi näytön keskellä olevasta Follow-up (Seuranta) -valikosta ja päivämäärä 
Reminder Date (Muistutuksen pvm) -valikosta. 

 
 

Voit lisätä seurantaa koskevia lisätietoja varsinaiseen huomautustekstiin. 
 

Seurannan tyypit 

Käytettävissä on seuraavat seurannan tyypit. 

• Follow Up (Seuranta): yleinen seuranta. 

• Service Due (Huoltoaika): hoitoa antava laite vaatii huoltoa. 

• Call Provider (Soita hoitopalvelun tuottajalle): potilaan tulee soittaa hoitopalvelun tuottajalle. 

• Replace Mask (Vaihda maski): potilaan on arvioitava, olisiko hänen vaihdettava maski. 

• Replace Filter (Vaihda suodatin): potilaan on arvioitava, olisiko hänen vaihdettava hoitoa antavan 
laitteen suodatin. 

• Card Due (Kortin palautus): potilaan on aika palauttaa ResScan Data Card/SmartMedia Card -kortti. 

• Check-up Due (Tarkastuskäynti): potilaan on aika tulla tarkastuskäynnille. 

• Download Due (Lataus tehtävä): potilaan tulee palauttaa hoitoa antava laite tietojen latausta 
varten. 

• Replace Water Tub (Vaihda vesisäiliö): potilaan on syytä harkita vesisäiliön vaihtamista. 

• Replace Tubing (Vaihda letku): potilaan on syytä harkita letkun vaihtamista. 
Huomautus: Nämä seurannat eivät saa aikaan muistutuksia potilaan hoitoa antavaan laitteeseen; ne on 
tarkoitettu muistutuksiksi itsellesi. Katso kohta "Asetusten muuttaminen" (ks. sivu 39). 

Katso tietoja eri seurantaparametrien muokkaamisesta Options (Lisäasetukset) -valintaikkunan kautta 
kohdasta "Follow-ups (Seurannat) -välilehti" (ks. sivu 42). 
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Seurantaviestin tarkastelu 
Kun määrität seurannan, siitä tulee näkyviin ilmoitus aloitusnäytölle, kun seuranta on ajankohtainen tai 
mennyt ohi. Voit siirtyä aloitusnäytöltä suoraan seurantanäytölle katsomaan tarkempia tietoja 
valitsemalla Go to Follow-up (Siirry seurantaan) -painiketta tai kaksoisnapsauttamalla riviä Today’s 
follow-ups (Tämänpäiväiset seurannat) -taulukossa, joka vastaa seurantaa. Vanhentuneet seurantaviestit 
näkyvät punaisina. 

 
 

1 Follow-ups (Seurannat) näkyvissä 

2 Siirry Follow-up (Seuranta) -näytölle kaksoisnapsauttamalla 

3 Siirry Follow-up (Seuranta) -toimintoon painiketta painamalla 

 

Kun seurantaviesti on vanhentunut tai olet suorittanut siihen liittyvän tehtävän, poista seurantaviesti 
seurantanäytöllä napsauttamalla Completed (Suoritettu) -ruutua. 
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Reports (Raportit) -näyttö 
Reports (Raportit) -näytöllä näkyvät avoinna olevaan potilastiedostoon liittyvät raportit. Voit käyttää 
valmiita raporttimalleja tai muokata raportin sisältämään vain tarvitsemasi tiedot. 
 

Raportin luominen 
Siirry Report (Raportti) -näytölle, niin raportti luodaan automaattisesti, jos potilastiedostossa tai 
valitussa raporttimallissa ei ole yksityiskohtaisia tietoja. 

Jos potilastiedostossa ja valitussa raporttimallissa on yksityiskohtaisia tietoja, näkyviin avautuu Select 
Data (Valitse tiedot) -valintaikkuna. Valitse, miltä päiviltä haluat mukaan yksityiskohtaiset tiedot. 
Selaimessa jo valitut päivämäärät tulevat automaattisesti valituiksi. 

Valittuna oleva raporttimalli luodaan automaattisesti. Jos haluat luoda erilaisen raportin, valitse 
valikosta raportin tyyppi. Valikko sisältää tavalliset raportit sekä mahdolliset laatimasi raporttimallit. Voit 
lisätä lisäkommentteja tavallisiin tai mukautettuihin raportteihin napsauttamalla Add Comment (Lisää 
kommentti) -painiketta. Kommentti tulee näkyviin raportin alareunaan ja se tallennetaan 
huomautuksena. Katso kohtaa "Huomautusten tarkastelu" (ks. sivu 33). 

Raportissa näkyvät tiedot riippuvat käytettävästä hoitoa antavasta laitteesta ja valitusta raporttimallista. 
 

Uuden raporttimallin mukauttaminen tai luominen 
Voit muokata raportin ulkoasua, jos haluat tarkastella vain tiettyjä tietoja. 

Napsauta Report (Raportti) -näytön työkalurivin Customize (Mukauta) -painiketta. 

Customize Report (Muokkaa raporttia) -valintaikkuna avautuu. 

Luo uusi raporttimalli joko napsauttamalla New (Uusi) -painiketta tai valitsemalla jo olemassa oleva 
malli, jota haluat päivittää. 

 
 

1 Valitse kohteet raporttia varten 

2 Uusi raportti 

3 Järjestä raportin asettelu 
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Kaikki käytettävissä olevat parametrit on ryhmitetty vasemmalla Available Items (Käytettävät kohteet) 
-ruudussa. Valitse parametri, napsauta Add (Lisää) ja se tulee näkyviin oikeanpuoleiseen ruutuun. Toista 
tätä, kunnes sinulla on tarvitsemasi kohdat. 

Raporttimallin tietokohdat eivät riipu hoitoa antavasta laitteesta. Jos valitset raporttimalliin parametrin, 
jota ei ole käytettävissä hoitoa antavassa laitteessa, sen kohta jää raportissa tyhjäksi. 

Tietojen määritelmien lisääminen raportin loppuun, ks. "Reports (Raportit) -välilehti" (ks. sivu 42). 

Voit ryhmitellä raportin käyttämällä Report Layout (Raportin asettelu) -toiminnon nuolipainikkeita. 

 
 

1 Voit käyttää Move Up (Siirrä ylöspäin)- ja Move Down (Siirrä alaspäin) -painikkeita käyrien 
uudelleenjärjestämiseksi mallissa 

2 Ylätason parametri 

3 Alemman tason parametrit 

 

Valitse parametri, jota haluat siirtää, ja napsauta ylös- tai alas-nuolta. Jos siirrät jonkin ylätason parametrin, kaikki siihen 
kuuluvat alemman tason parametrit siirtyvät mukana. Alemman tason parametreja voidaan siirtää vain oman ryhmänsä 
sisällä ylätason parametrin alla. 

Napsauta OK tallentaaksesi raporttimallin. Ohjelma pyytää antamaan raporttimallille nimen. 
 

Raportin tulostaminen 
Napsauta Print (Tulosta) -kuvaketta nähdäksesi raportin Adobe Reader -ohjelmassa (tai jossain 
vastaavassa PDF-ohjelmassa). Napsauta File (Tiedosto) -valikon Print (Tulosta) -vaihtoehtoa avataksesi 
valintaikkunan ja tulostaaksesi raportin. 
 

Raportin lähettäminen sähköpostitse 
Huomautus: ResScan tukee vain Microsoft Outlook -ohjelmaa. 

Napsauta Email (Sähköposti) -kuvaketta ja täytä sähköposti-ikkunaan tarvittavat tiedot. 

Tietyt määräykset voivat edellyttää potilaiden henkilöllisyyden salaamista, kun heidän tietojaan 
lähetetään sähköisesti. Jos haluat salata potilasraportin tiedot: 

1. Poista väliaikaisesti kaikki tunnistetiedot Profile (Profiili) -näytössä. 
2. Luo raportti. 
3. Sulje potilastiedosto tallentamatta muutoksia. 
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Raportin tallentaminen 
Napsauta Save (Tallenna) -kuvaketta ja anna asiakirjalle nimi. Raportti tallennetaan pdf-muodossa osana 
potilastiedostoa. Tallennetut raportit näkyvät selaimessa. Voit myös napsauttaa Save As (Tallenna 
nimellä) -kuvaketta tallentaaksesi raportin toiseen paikkaan. 
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Asetukset 
Voit muuttaa hoitoa antavan laitteen asetuksia ResScan-ohjelman kautta joko suoraan hoitoa antavaan 
laitteeseen muodostettua kaapeliyhteyttä käyttäen tai Data Card -korttia, SD-korttia tai ResMedin 
USB-muistitikkua käyttäen. 

Huomautus: Tätä mahdollisuutta ei ole käytettävissä kaikissa hoitoa antavissa laitteissa. 
 

Settings (Asetukset) -valintaikkunan avaaminen 
Muuta asetuksia napsauttamalla työkalurivin Settings (Asetukset) -kuvaketta tai valitse Device 
Settings (Laiteasetukset) Tools (Työkalut) -valikosta. Device Settings (Laiteasetukset) -valintaikkuna 
avautuu. Napsauta Select Device (Valitse laite) -painiketta valitaksesi liitettynä olevan hoitoa antavan 
laitteen, Data Card -kortin tai ResMedin USB-muistitikun. Näkyviin tulevat vain liitettynä olevaa laitetta 
koskevat parametrit. 

Device Status (Laitteen tila) ja Settings Status (Asetusten tila) -kentät ovat dynaamisia. Joitakin näissä 
kentissä mahdollisesti näytettäviä arvoja ovat seuraavat: Establishing Connection (Luo yhteyttä), 
Connected (Yhdistetty), Applying Settings (Ottaa asetuksia käyttöön), Settings Applied Successfully 
(Asetukset otettu onnistuneesti käyttöön) tai Access Failure (Yhteyden luominen epäonnistunut). 

Huomautus: Odota, kunnes ResScan saa muodostettua yhteyden laitteeseen. Siihen voi kulua 40 sekuntia. 
 

Asetusten muuttaminen 

 
 

1 Kohteena olevan hoitoa antavan laitteen pudotusvalikko 

2 Target Serial Number (Kohteen sarjanumero) -kenttä (Optional, valinnainen) 

 
Huomautukset: 

• Jos mikään potilastiedosto ei ole avoinna, järjestelmä pyytää avaamaan tai luomaan sellaisen tai jatkamaan 
ilman potilastiedostoa. Jos luot tai avaat potilastiedoston, voit jäljittää asetusmuutoksia Notes 
(Huomautukset) -näytöllä. Jos päätät jatkaa ilman potilastiedostoa, huomautustietoja ei luoda. 

• Jos tallennat asetukset Data Card- tai SD-kortille, tiedot poistetaan niistä, kun asetusmuutokset on otettu 
käyttöön hoitoa antavassa laitteessa. 

• Jos asetukset Stellar-laitetta varten tallennetaan ResMedin USB-muistitikulle, asetukset säilyvät ResMedin 
USB-muistitikulla sen jälkeen, kun asetukset on otettu käyttöön Stellar-laitteessa tai -laitteesta, ja ne voidaan 
kopioida toisiin Stellar-laitteisiin. 

1. Hoitoa antava laite, johon ollaan yhteydessä, tai liitetty Data Card -kortti näkyy Device (Laite) 
-kentässä. Tarkista sarjanumero ja varmista, että käytät oikeaa laitetta. Jos haluat tehdä muutokset 
johonkin toiseen laitteeseen, napsauta Select Device (Valitse laite) -painiketta ja valitse laite 
luettelosta. Luettelossa näkyvät vain laitteet, joihin on yhteys. 
Huomautus: Kun tietoja tallennetaan ResScan Data Card- tai SD Card -kortille tai ResMedin 
USB-muistitikulle, voit syöttää kohteena olevan hoitoa antavan laitteen sarjanumeron Target Serial 
Number (Kohdelaitteen sarjanumero) -kenttään. Silloin vain kyseinen hoitoa antava laite pystyy 
käyttämään asetuksia. Voit myös käyttää Target Therapy Device (Kohdehoitolaite) 
-pudotusvalikkoa rajataksesi valittua hoitolaitetta koskevien hoitomuotojen luetteloa. Nämä kentät 
näkyvät vain, kun ResScan Data Card on liitettynä. 
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2. Therapy (Hoito) -kentässä näkyvät käytettävissä olevat hoitomuodot. Valitse hoitomuoto. 
Huomautus: Kun tallennat tietoja ResScan Data Card -korttiin, S8 Escape/Lightweight -laitteen 
hoitomuotona on CPAP Basic. Näitä tuotteita käytettäessä ei voida määrittää omia muistutuksia. 

3. Voimassa olevat asetukset näkyvät Settings (Asetukset) -kohdassa. Näitä asetuksia voidaan 
muuttaa nuolinäppäimillä ja joitain asetuksia voidaan muuttaa syöttämällä haluttu arvo suoraan 
tekstiruutuun. 
Huomautus: Jos hoitoa antava laite ei tue syötettyä arvoa, arvo muuttuu laitteen tukemaksi 
arvoksi, kun siirrytään pois kyseisestä tekstiruudusta. 

4. Ilmavuotohälytyksen tai hälytystoiminnon tila näkyy Alert (Hälytys) -kohdassa ja sitä voidaan 
muuttaa tarvittaessa avattavan valikon kautta. 

5. Käytettävissä olevat maskin, kostuttimen ja letkun pituuden vaihtoehdot näkyvät Options 
(Lisäasetukset) -kohdassa. Jos yhteys laitteeseen on muodostettu kaapelin kautta, voit muuttaa 
myös laitteen aikaa ja päivämäärää. 

6. Voit määrittää muistutuksia joitain hoitoa antavia laitteita varten. Muistutukset tulevat näkyviin 
hoitoa antavan laitteen näytölle. Joitakin hoitoa antavia laitteita käytettäessä jokainen muistutus 
voidaan määrittää myös toistumaan tietyin aikavälein alkuperäisen muistutuksen asetuspäivästä 
alkaen. 
Huomautus: Kun käytetään Data Card -korttia, hoitoa antavat laitteet, jotka eivät tue toistuvien 
muistutusten käyttöä, eivät huomioi niiden asetusta mitenkään. 

7. Ohjelmaa voidaan vaihtaa laitteissa, jotka tukevat useamman ohjelman käyttöä. Voit tehdä tämän 
valitsemalla Options (Lisätoiminnot) -osiossa haluamasi ohjelman Program (Ohjelma) 
-pudotusvalikosta. Tarkista, että valitun ohjelman nimi on oikea. 
Huomautus: Kun ohjelma vaihdetaan, uusi ohjelma aktivoituu ja myös sen voimassa olevat 
asetukset tulevat käyttöön.  

8. Kun olet muuttanut tarvittavat asetukset, napsauta Apply (Ota käyttöön). Sinun tulee sitten 
tarkistaa asetusten tila varmistaaksesi, että ne on todella otettu käyttöön. Asetusten tila ilmaisee, 
jos asetuksissa ilmenee ristiriitoja. Kun olet valmis, napsauta Close (Sulje) -painiketta. Kun 
asetukset on otettu käyttöön, siitä lisätään huomautus lokiin. 

 

Muutettujen asetusten käyttöönotto 
Hoitoa antavaan laitteeseen suoraan tehdyt muutokset tulevat käyttöön heti, kun napsautetaan Apply 
(Ota käyttöön) -painiketta. Jos olet tehnyt muutokset Data Card -korttiin, ota kortti pois kortinlukijasta 
ja toimita kortti potilaalle. Hoitoa antavan laitteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa kerrotaan, 
kuinka Data Card -kortti laitetaan Data Card -moduuliin, jotta hoitoa antava laite pystyy lataamaan 
uudet asetukset.1 
 

1 Katso tietoja Data Card -korttien käytöstä S8 II -sarjan laitteita käytettäessä laitteen mukana tulleelta CD-levyltä. 
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ResScan-ohjelman mukauttaminen 
Tässä jaksossa kuvataan, kuinka ResScan-ohjelmaa voidaan mukauttaa halutulla tavalla. 

Options (Lisäasetukset) -valintaikkuna 
Tools (Työkalut) -valikon kautta avautuvassa Options (Lisäasetukset) -valintaikkunassa on neljä 
välilehteä: Preferences (Asetukset), Follow-ups (Seurannat), Report (Raportti) ja Download (Lataus). 

Preferences (Asetukset) -välilehti 

  
• Compliance threshold (Hoitomyöntyvyyskynnys): Valitse aika, joka määrittää potilaan 

hoitomyöntyvyyskynnyksen. Tätä arvoa käytetään laskettaessa aloitusnäytöllä näkyvää potilaan 
viimeisimmän käytön palkkia ja Statistics (Tilasto) -välilehden ”Used Days > XX:YY” -arvoa. Tämä 
arvo edustaa minimituntimäärää, jonka verran potilaan on käytettävä hoitoa antavaa laitetta 
hoitomyöntyvyyden täyttymiseksi. Sitä käytetään myös määritettäessä potilaan 
CMS-hoitomyöntyvyys hoitomyöntyvyysraporttia varten. 

• Start Screen Usage (Käyttö aloitusnäytöllä): Aseta aikajakso väliltä 1 viikko ja 1 vuosi potilaan 
viimeisimmän käytön palkin laskentaa varten. Tämä kenttä tarkoittaa ennen viimeisintä 
käytettävissä olevaa käyttökertaa edeltävää ajanjaksoa, jolta käyttöä ilmaiseva prosenttiluku näkyy 
aloitusnäytöllä. 

• Leak/Flow units (Ilmavuodon/-virtauksen yksikkö): Valitse L/sec tai L/min (tämä tieto vaikuttaa 
Summary (Yhteenveto-) ja Detailed graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) -näyttöihin). 

• Pressure Units (Paineen yksikkö): Statistics (Tilasto), Summary (Yhteenveto) ja Detailed Graphs 
(Yksityiskohtaiset kaaviot). Valitse paineyksiköksi joko cm H2O tai hPa. 

• Time Scale (Aika-asteikko) (koskee vain Summary (Yhteenveto) -kaavioita): aseta ajannäytöksi joko 
12 tuntia tai 24 tuntia. 

• ODI Detection Parameters (ODI-tunnistusparametrit): Aseta SpO2:n laskun kynnysarvoksi 3 tai 4 %. 
SpO2:n laskun kynnysarvolla määritetään happisaturaation prosentuaalinen lasku, joka tarvitaan 
hapen desaturaatiotapahtuman tunnistamiseksi. 

• Clinical Scheme (Esitystapa) (vain Stellar-laitetta koskevat asetukset): Valitse kaksoispaineasetusten 
esitystavaksi PEEP/PS tai EPAP/IPAP. 

• Height and weight units (Pituuden ja painon yksikkö): Valitse, näytetäänkö pituus ja paino 
senttimetreinä ja kiloina vai tuumina ja paunoina. 

• Summary Graph Ranges (Yhteenvetokaavioiden arvoväli) ja Detailed Graph Ranges (Yksityiskohtaisten 
kaavioiden arvoväli): määritä kaavioissa näkyvien parametrien ala- ja ylärajat. 
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Follow-ups (Seurannat) -välilehti 

 
 

Voit muokata tapaa, jolla seurantaviestit tulevat näkyviin ResScan-ohjelmassa, valitsemalla Customize 
Follow-Up Alerts (Mukauta seurannan hälytykset). Kun toiminto on valittuna, kummankin sarakkeen teksti 
muuttuu siniseksi ja sitä voidaan muokata. Tekstin muokkaaminen ensimmäisessä sarakkeessa 
vaikuttaa tapaan, jolla seurantahälytysten tyypit tulevat näkyviin Notes (Huomautukset) -näytön 
avattavassa Follow-up (Seuranta) -luettelossa. Tekstin muokkaaminen toisessa sarakkeessa vaikuttaa 
tapaan, jolla Follow Up Alert Messages (Seurannan hälytysviestit) tulevat näkyviin Notes 
(Huomautukset) -näytöllä ja Start (Aloitus) -näytöllä. 

Huomautus: Tällä välilehdellä tehtyjä seurantatyyppeihin ja viesteihin tehtyjä muutoksia sovelletaan olemassa 
oleviin ja vielä tehtävänä oleviin seurantoihin sekä tulevaisuudessa määritettäviin seurantoihin. 
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Reports (Raportit) -välilehti 

 
 

• Details (Tiedot): Kirjoita sen hoitopalvelun nimi, joka tulostetaan raportteihin.  

• Logo: Lisää logo, joka tulostetaan raportteihin. Avaa Select Logo Image (Valitse logon kuva) 
-valintaikkuna napsauttamalla Select (Valitse) -painiketta. Valitse kuva ja lisää se logona 
napsauttamalla Open (Avaa) -painiketta. Voit poistaa logon napsauttamalla Clear (Tyhjennä) 
-painiketta. 

• Temporary files (Tilapäistiedostot): Tämä asetus määrää, minne raportin luomisen aikana luotavat 
tilapäiset tiedostot sijoitetaan. Use Default (Käytä oletusta) sijoittaa tilapäiset tiedostot Windowsin 
tavanomaiseen tilapäiskansioon. Muu valinta sallii käyttäjän valita minkä tahansa kansion, mikäli 
tämä on tarpeen. 

• Definitions (Määritelmät): Lisää usein käytettyjen tietojen määritelmät raportin loppuun. 
Raportteja voidaan mukauttaa laatimalla uusia raporttimalleja. Katso kohtaa "Uuden raporttimallin 
mukauttaminen tai luominen" (ks. sivu 36). 
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Download (Lataus) -välilehti 

 
 

Download (Lataus) -välilehdellä voit jättää pois ResScanin hakulistalla olevat sarjaportit, joihin on 
liitettynä muita kuin ResMed-laitteita, jotta ResScan ei etsi ResMed-laitteita kaikista käytettävissä 
olevista sarjaporteista. Tämä vähentää ristiriitojen syntymisen mahdollisuutta ResScan-ohjelman ja 
muiden kuin ResMed-sovellusten välillä, jotka voivat myös käyttää sarjaportteja. 

Jätä tietty sarjaportti pois kirjoittamalla sen numero COM Port (Sarjaportti) -ruutuun ja napsauttamalla 
Add>> (Lisää). Voit poistaa tietyn sarjaportin pois jätettyjen sarjaporttien listalta valitsemalla 
poistettavan portin ja napsauttamalla Remove<< (Poista). Clear All (Tyhjennä kaikki) poistaa kaikki 
sarjaportit pois jätettyjen sarjaporttien luettelosta. 

Tällä välilehdellä voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Quick Start (Pika-aloitus) -toiminnon. 

Huomautus: Kun tämä välilehti on avattu, näytölle ilmestyy varoitus, jossa kerrotaan, että tällä välilehdellä olevat 
asetukset vaikuttavat tapaan, jolla ResScan etsii liitettynä olevia hoitoa antavia laitteita. Voit jatkaa napsauttamalla 
OK. 
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Tapahtumalokit 
ResScan säilyttää lokia toiminnoista, joita kukin sisään kirjautunut käyttäjä on tehnyt. Nämä lokit 
tallennetaan muiden Windows-tapahtumalokien kanssa, ja niitä voidaan katsella Microsoftin 
Tapahtumienvalvonta-apuohjelmalla. Ota yhteys Windows-järjestelmänvalvojaan, jos tarvitset apua 
tapahtumalokien tarkastelua varten. 

ResScan kirjaa seuraavat tiedot tapahtumalokeihin: 

• Yritykset käynnistää ResScan sekä käyttäjätunnus, joka annettiin sisäänkirjautumisen hetkellä, ja 
osoitus siitä, sallittiinko pääsy ResScan-ohjelmistoon vai ei. 

• Yritykset sulkea ResScan sekä käyttäjätunnus, joka annettiin sisäänkirjautumisen hetkellä. 

• Pääsy potilastietueisiin sekä käyttäjätunnus, joka annettiin sisäänkirjautumisen hetkellä, ja kunkin 
potilaan henkilöllisyys, jonka tietoihin päästiin. 

• Uusien potilastietueiden luominen sekä käyttäjätunnus, joka annettiin sisäänkirjautumisen hetkellä, 
ja kunkin potilaan henkilöllisyys, jolle tietue luotiin. 

• Potilastietueiden poistaminen sekä käyttäjätunnus, joka annettiin sisäänkirjautumisen hetkellä, ja 
kunkin potilaan henkilöllisyys, jonka tietue poistettiin. 

Huomautus: Lokit kirjataan tietokoneeseen asetetulla oletuskielellä, jos ResScan tukee kyseistä 
kieltä. Tuettuja kieliä ovat englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi ja hollanti. Jos 
ResScan-ohjelmistossa ei ole tukea omalle kielellesi, kaikki lokit kirjataan englanniksi. 
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Ongelmien selvittäminen 

Asennus 

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

ResScan-ohjelmaa ei saa 
asennettua. 

Tätä käyttöjärjestelmää ei tueta. Päivitä tietokone johonkin tuettuun 
käyttöjärjestelmään. 

Windows Installer -asennusohjelma ei ole 
käynnissä. 

Käynnistä Windows Installer -palvelu. 

• Siirry tietokoneesi Ohjauspaneelista 
kohtaan Valvontatyökalut > Palvelut. 

• Etsi luettelosta Windows Installer ja 
kaksoisnapsauta. 

• Napsauta kohdan Palvelun tila alla 
olevaa kohtaa Käynnistä. 

Ajureita SmartMedia Card - tai 
SD Card -kortinlukijoille tai 
ResMedin USB-muistitikulle ei 
ole käytettävissä asennusta 
varten. 

Käyttöjärjestelmä ei vaadi ajureita. Ei tarvita toimenpiteitä. 

ResScan ei käynnisty. Joitain konfiguraatiotiedostoja ei ehkä 
pysty lukemaan. 

Korjaa tai asenna ResScan uudelleen. 

 
 

Sisäänkirjautuminen 

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

En pääse kirjautumaan sisään 
ResScan-ohjelmistoon. 

Olet antanut virheellisen käyttäjätunnuksen 
ja/tai salasanan. 

Ota yhteys Windows-järjestelmänvalvojaan. 

Ryhmäkäytännöt estävät pääsysi 
ResScan-ohjelmistoon. 

 

 Kirjaudut sisään ResScan-ohjelmistoon 
tietokoneelta, joka on liitetty eri 
toimialueeseen. 

 

Käyttäjätunnukseni ja 
salasanani ovat oikein, mutta 
en edelleenkään pääse 
kirjautumaan sisään 
ResScan-ohjelmistoon. 

Ryhmäkäytännöt estävät pääsysi 
ResScan-ohjelmistoon. 

Ota yhteys Windows-järjestelmänvalvojaan. 

 Kirjaudut sisään ResScan-ohjelmistoon 
tietokoneelta, joka on liitetty eri 
toimialueeseen. 
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Tietojen lataus 

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

Hoitoa antava laite on liitetty 
tietokoneeseen, jossa on 
käynnissä ResScan, mutta 
’Download Data (Tietojen 
lataus)’ -valintaikkunan 
’Device’-laiteruutu on tyhjä. 

Hoitoa antava laite on pois päältä. Laita hoitoa antava laite päälle ja odota 
muutama sekunti, kun se suorittaa 
laitetestausta. 

Tiedonsiirtokaapelia ei ole liitetty. Liitä kaapeli  
(katso ”Hoitoa antavan laitteen liittäminen 
tietokoneeseen” (ks. sivu 16)). 

Väärä tiedonsiirtokaapeli liitettynä. Käytä vain hoitoa antavaan laitteeseen 
tarkoitettua kaapelia. 

 Resurssit eivät riitä. Sulje muut sovellukset. 

 Sarjaportti on suljettu pois Options 
(Lisäasetukset) -näytöllä. 

Poista sarjaportti valitsemalla Tools 
(Työkalut) > Options (Lisäasetukset) > 
Download (Lataus) -välilehti 

 ResMedin USB-sovittimen ajuria ei ole 
asennettuna (jos laite on liitettynä S8- tai 
S9-sarjan hoitoa antavaan laitteeseen). 

Asenna oikea ajuri ja yritä uudestaan. 

Huomautus: Ajuriohjelma on ladattavissa 
ResScan CD-levyltä tai Ohjelmat-valikon 
kautta (Käynnistä > Kaikki ohjelmat > 
ResMed > ResScan > Drivers (Ajurit) > 
ResMed USB Adapter (ResMedin 
USB-sovitin)). 

 ResMed Ventilator -ajuria ei ole asennettu 
(jos ohjelmasta on yhteys 
Stellar-laitteeseen). 

Asenna oikea ajuri ja yritä uudestaan. 

Huomautus: Ajuriohjelma on ladattavissa 
ResScan CD-levyltä tai Ohjelmat-valikon 
kautta (Käynnistä > Kaikki ohjelmat > 
ResMed > ResScan > Drivers (Ajurit) > 
ResMed USB Direct Connection 
(ResMedin suora USB-liitäntä)). 

 Tätä laitetta ei tueta. ResScan-ohjelman tämä versio ei tue liitettynä 
olevaa laitetta. Katso lisätietoja 
verkko-osoitteesta 
http://www.resmed.com/resscan/compatibility. 

SmartMedia Card -kortti on 
laitettu 
SmartMedia-kortinlukijaan, 
mutta ’Download Data’ 
-valintaikkunan ’Device’-ruutu 
on tyhjä. 

SmartMedia-kortinlukijan ajuria ei ole 
asennettu. 

Asenna oikea ajuri ja yritä uudestaan. 

Huomautus: Jos käytät jotain ResMedin 
suosittelemaa kortinlukijaa, saat 
ajuriohjelman 
ResScan-asennus-CD-levyltä. 

 SmartMedia-kortinlukijaa ei ole liitetty 
oikein. 

Liitä SmartMedia-kortinlukija uudestaan 
tietokoneeseen. Tarkista, että kortinlukija on 
laitettu paikalleen oikein päin. 

 SmartMedia-korttia ei ole laitettu 
kortinlukijaan oikein. 

Laita SmartMedia-kortti paikalleen uudestaan. 
Katso, että kortti tulee kortinlukijaan oikein 
päin ja niin pitkälle kuin se menee. 

Kysy tarvittaessa neuvoa ResMedistä. 
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

 SmartMedia-kortissa ei ole hoitoa 
antavalta ResMed-laitteelta ladattuja 
tietoja. 

Tarkista, että SmartMedia-korttia on käytetty 
yhdessä ResLink-laitteen ja hoitoa antavan 
ResMed-laitteen kanssa. 

SmartMedia-kortti on 
tunnistettu ja se näkyy 
’Download Data’ 
-valintaikkunan 
’Device’-ruudussa, mutta 
tietojen lataaminen ei onnistu. 

SmartMedia-kortin tiedot ovat viallisia. Tarkista, voitko avata SmartMedia-kortilla 
olevat tiedostot Windowsin resurssienhallinnan 
kautta. Jos se ei onnistu, kortti on ehkä 
vaurioitunut. Voit yrittää kerätä tiedot 
uudestaan, mutta ota huomioon, että 
huomattava määrä tiedoista voi olla lopullisesti 
menetetty. Kysy neuvoa ResMedistä. 

SD-kortti on laitettu 
SD-kortinlukijaan, mutta 
’Download Data’ 
-valintaikkunan ’Device’-ruutu 
on tyhjä. 

SD-kortinlukijan ajuria ei ole asennettu. Asenna oikea ajuri ja yritä uudestaan. 

SD-kortinlukijaa ei ole liitetty oikein Liitä SD-kortinlukija uudestaan tietokoneeseen. 
Tarkista, että kortinlukija on laitettu paikalleen 
oikein päin. 

 SD-korttia ei ole laitettu kortinlukijaan 
oikein. 

Laita SD-kortti paikalleen uudestaan. Katso, 
että kortti tulee kortinlukijaan oikein päin ja 
niin pitkälle kuin se menee. 

Kysy tarvittaessa neuvoa ResMedistä. 

 SD-kortissa ei ole hoitoa antavalta 
ResMed-laitteelta ladattuja tietoja. 

Tarkista, että SD-korttia on käytetty yhdessä 
hoitoa antavan ResMed-laitteen kanssa. 

SD-kortti on tunnistettu ja se 
näkyy ’Download Data’ 
-valintaikkunan 
’Device’-ruudussa, mutta 
tietojen lataaminen ei onnistu. 

SD-kortin tiedot ovat viallisia. Tarkista, voitko avata SD-kortilla olevat 
tiedostot Windowsin resurssienhallinnan 
kautta. Jos se ei onnistu, kortti on ehkä 
vaurioitunut. Voit yrittää kerätä tiedot 
uudestaan, mutta ota huomioon, että 
huomattava määrä tiedoista voi olla lopullisesti 
menetetty. Kysy neuvoa ResMedistä. 

Korttipaikkaan on laitettu 
toinen SD-kortti, mutta 
näytöllä näkyvät eri hoitoa 
antavan laitteen tiedot. 

Vain yksi paikalleen laitettu SD-kortti 
voidaan tunnistaa. 

Ota pois paikalleen ensin laitettu SD-kortti. 

ResMedin USB-muistitikku on 
laitettu USB-liitäntään, mutta 
’Download Data (Lataa tiedot)’ 
-valintaikkunan ’Device (Laite)’ 
-ruutu on tyhjä. 

ResMedin USB-muistitikun ajuria ei ole 
asennettu. 

Asenna oikea ajuri ja yritä uudestaan. 

ResMedin USB-muistitikkua ei ole laitettu 
oikein USB-liitäntään. 

Laita ResMedin USB-muistitikku kunnolla 
paikalleen. Katso, että muistitikku on laitettu 
oikein päin USB-liitäntään ja niin pitkälle kuin 
se menee. 

Kysy tarvittaessa neuvoa ResMedistä. 

 ResMedin USB-muistitikulla ei ole hoitoa 
antavalta ResMed-laitteelta ladattuja 
tietoja. 

Tarkista, että ResMedin USB-muistitikkua on 
käytetty yhdessä hoitoa antavan 
ResMed-laitteen kanssa. 
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

ResMedin USB-muistitikku on 
tunnistettu ja se näkyy 
’Download Data (Lataa tiedot)’ 
-valintaikkunan ’Device (Laite)’ 
-ruudussa, mutta tietojen 
lataaminen ei onnistu. 

ResMedin USB-muistitikun tiedot ovat 
viallisia. 

Tarkista, voitko avata ResMedin 
USB-muistitikulla olevat tiedostot Windowsin 
resurssienhallinnan kautta. Jos se ei onnistu, 
muistitikku on ehkä vaurioitunut. Voit yrittää 
kerätä tiedot uudestaan, mutta ota huomioon, 
että huomattava määrä tiedoista voi olla 
lopullisesti menetetty. Kysy neuvoa 
ResMedistä. 

Kun on liitetty ResMedin 
USB-tikku, jossa on tietoja 
useista eri laitteista, ResScan 
lataa tiedot vain yhdestä 
laitteesta. 

ResScan voi ladata tiedot vain yhdestä 
laitteesta kerrallaan. Jos USB-tikussa on 
useammasta kuin yhdestä laitteesta 
saatuja tietoja, ResScan lataa tiedot 
ensimmäisestä USB-tikulla olevasta 
laitteesta (sarjanumeron mukaan 
lajiteltuna). 

Lataa tiedot ResMedin USB-tikulle vain yhdestä 
laitteesta kerrallaan. Varmista, että kaikki 
tiedot poistetaan USB-tikusta, ennen kuin 
lataat tietoja laitteesta. Tämä on paras 
vaihtoehto. 

Voit vaihtoehtoisesti avata USB-tikun 
Windowsin resurssienhallinnassa sen jälkeen, 
kun olet ladannut tiedot ensimmäisestä 
laitteesta, ja poistaa ne tiedot, jotka on jo 
ladattu. Toista tämä menettely jokaisen 
laitteen kohdalla. 

ResScan Data Card -kortti on 
laitettu kortinlukijaan, mutta 
’Download Data’ 
-valintaikkunan ’Device’-ruutu 
on tyhjä. 

ResScan-kortinlukijan ajuria ei ole 
asennettu. 

Asenna oikea ajuri ja yritä uudestaan. 

Huomautus: Jos käytät jotain ResMedin 
suosittelemaa kortinlukijaa, saat 
ajuriohjelman 
ResScan-asennus-CD-levyltä. 

 Käyttöjärjestelmää ei tueta. ResScan Data Card -kortinlukijat eivät ole 
yhteensopivia Windows NT 
-käyttöjärjestelmien kanssa. Voit joutua 
päivittämään käyttöjärjestelmän joksikin 
uudemmaksi Windows-käyttöjärjestelmäksi 
(esim. Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 
10). 

Kysy neuvoa ResMedistä. 

 ResScan Data Card -kortinlukijaa ei ole 
liitetty oikein. 

Liitä ResScan-kortinlukija uudestaan 
tietokoneeseen. Tarkista, että kortinlukija on 
laitettu paikalleen oikein päin. 

 ResScan Data Card -korttia ei ole laitettu 
kortinlukijaan oikein. 

Laita ResScan Data Card -kortti uudelleen 
paikalleen. Katso, että kortti tulee 
kortinlukijaan oikein päin niin, että kullatut 
liittimet ovat ylöspäin, ja niin pitkälle kuin se 
menee. 

Kysy tarvittaessa neuvoa ResMedistä. 

 ResScan Data Card -kortilla ei ole hoitoa 
antavalta ResMed-laitteelta ladattuja 
tietoja. 

Tarkista, että ResScan Data Card -korttia on 
käytetty yhdessä hoitoa antavan 
ResMed-laitteen kanssa. 
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

ResScan Data Card on 
tunnistettu ja se näkyy 
’Download Data’ 
-valintaikkunan 
’Device’-ruudussa, mutta 
tietojen lataaminen ei onnistu. 

ResScan Data Card -kortilla ei ole hoitoa 
antavalta ResMed-laitteelta ladattuja 
tietoja. 

Tarkista, että ResScan Data Card -korttia on 
käytetty yhdessä hoitoa antavan 
ResMed-laitteen kanssa. 

ResScan Data Card -kortin tiedot ovat 
viallisia. 

Kortti voi olla vaurioitunut. Voit yrittää kerätä 
tiedot uudestaan. Kysy neuvoa ResMedistä. 

Tietoyhteysvirhe latauksen 
aikana. Näytölle on ilmestynyt 
virheilmoitus. 

Hoitoa antava laite on pois päältä. Laita hoitoa antava laite päälle ja odota 
muutama sekunti, kun se suorittaa 
laitetestausta. Yritä sitten ladata tiedot 
uudestaan. 

 Tiedonsiirtokaapelia ei ole liitetty oikein. Liitä tiedonsiirtokaapeli oikein (katso kohta 
"Hoitoa antavan laitteen liittäminen 
tietokoneeseen" (ks. sivu 16)). 

 Väärä tiedonsiirtokaapeli liitettynä. Käytä vain hoitoa antavaan laitteeseen 
tarkoitettua kaapelia. 

ResScan-ohjelma ei tunnista 
SmartMedia Card-, Data Card- 
tai SD Card -korttia tai 
ResMedin USB-muistitikkua. 

Tietokoneeseen on samanaikaisesti 
liitettynä useita tallennuskortteja, kuten 
SmartMedia Card, Data Card, SD Card tai 
ResMedin USB-muistitikku. 

Irrota ResScan Data Card -kortinlukija. 

Odota muutama sekunti ja tarkista sitten, että 
SmartMedia Card, SD Card tai ResMedin 
USB-muistitikku on käytettävissä. 

Liitä ResScan Data Card -kortinlukija takaisin. 

Tarkista, että SmartMedia Card, SD Card tai 
ResMedin USB-muistitikku on edelleen 
käytettävissä. 

ResScan Data Card-, 
SmartMedia Card-, SD Card 
-korttia tai ResMedin 
USB-muistitikkua ei pysty 
lukemaan. 

Kortti tai ResMedin USB-muistitikku on 
otettu pois, kun ResScan-ohjelma on 
lukenut sitä. 

Käynnistä tietokone uudelleen saadaksesi 
kortinlukijan tai ResMedin USB-muistitikun 
uudelleen käyttöön. 

Huomautus: Älä ota korttia pois, kun 
kortinlukijan toimintaa ilmaiseva 
merkkivalo palaa. 

Tiedot, jotka on ladattu 
ResScan Data Card-, 
SmartMedia Card-, SD Card 
-kortilta tai ResMedin 
USB-muistitikulta, eivät vastaa 
oletettua käyttöä. 

Tietoja ei ole siirretty täydellisinä hoitoa 
antavalta laitteelta ResScan Data Card-, 
SmartMedia Card-, SD Card -kortille tai 
ResMedin USB-muistitikulle. 

Kerää tiedot uudestaan tai pyydä potilasta 
keräämään tiedot uudestaan. Katso hoitoa 
antavan laitteen lääkärille tarkoitetusta 
käyttöohjeesta ohjeet ResScan Data Card 
-kortin oikeasta käytöstä. 

Yksityiskohtaisia tietoja ei ole 
ladattu. 

Yksityiskohtaisia tietoja ei ole valittu 
ladattaviksi. 

Kun lataat tietoja QuickStart (Pika-aloitus) 
-toimintoa käyttäen, valitse Select Data Type 
to Download (Valitse ladattavien tietojen 
tyyppi) -valintaruutu. Kun olet napsauttanut 
Create Report (Luo raportti) / View Data 
(Näytä tiedot), valitse All Summary data 
and... (Kaikki yhteenvetotiedot ja...) ja 
valitse pudotusvalikosta "All" (Kaikki) (katso 
kohta "Pika-aloitus" (ks. sivu 10)). 
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

  Kun lataat tietoja manuaalisesti, napsauta Data 
(Tiedot) -rivin Select (Valitse) -painiketta.  

Valitse All Summary data and... (Kaikki 
yhteenvetotiedot ja...) ja valitse valikosta 
"All" (Kaikki) (katso kohta "Latauksen vaiheet" 
(ks. sivu 15)). 

 SD-kortti ei ollut paikallaan hoidon aikana. Laita SD-kortti S9-laitteeseen ennen hoidon 
aloittamista. 

Yksityiskohtaisia tietoja on 
käytettävissä, mutta 
ilmavirtaustietoja ei ole 
käytettävissä. 

Tiheään tallennettavia tietoja ei ole valittu 
ladattaviksi. 

 

Kun lataat tietoja, valitse Include equivalent 
number of high rate data sessions (if 
available) (Ota mukaan vastaava määrä 
tiheään tallennettuja käyttökertatietoja (jos 
käytettävissä)) -valintaruutu. 

Voit tallentaa tämän asetuksen valitsemalla 
Set these as my default options (Aseta 
nämä oletusasetuksiksi) -valintaruudun. 

 Tiheään tallennetut tiedot ovat vanhempia 
kuin laitteen tukema käyttökertojen raja. 
Vanhempien käyttökertojen tiheään 
tallennetut tiedot poistetaan 
automaattisesti. Katso käyttökertojen 
oikea raja käytettävän hoitoa antavan 
laitteen tietojenhallintaohjeesta. 

Ei tarvita toimenpiteitä. 

Olemassa olevan käyttökerran 
ilmavirtaustiedot ovat 
hävinneet. 

Jokin toinen ladattu käyttökerta, joka ei 
sisällä ilmavirtaustietoja, on korvannut 
kyseisen käyttökerran tiedot. 

Kun lataat tietoja, valitse Include equivalent 
number of high rate data sessions (if 
available) (Ota mukaan vastaava määrä 
tiheään tallennettuja käyttökertatietoja (jos 
käytettävissä)) -valintaruutu. 

  Voit tallentaa tämän asetuksen valitsemalla 
Set these as my default options (Aseta 
nämä oletusasetuksiksi) -valintaruudun. 

Huomautus: Tämä ei päde uusiin latauksiin, 
jotka eivät sisällä ilmavirtaustietoja. 

Liitäntäportti näyttää siltä, 
ettei se ole käytettävissä. 

Mahdollinen ristiriita ResScan-ohjelman ja 
joidenkin muiden sovellusten/ajureiden 
kanssa, jotka myös valvovat sarjaportin 
liikennettä. 

Kysy neuvoa yrityksesi tekniseltä osastolta. 

Kysy tarvittaessa neuvoa ResMedistä. 

Kun ResScan on käynnissä, 
muut kuin ResMed-sovellukset 
eivät pysty saamaan yhteyttä 
sarjaporttien kautta liitettyihin 
laitteisiin. 

Mahdollinen ristiriita ResScan-sovelluksen 
ja muiden sovellusten/ajureiden kanssa, 
jotka yrittävät käyttää samoja 
sarjaportteja. 

Jätä ResScan-hakulistalta pois sarjaportit, 
joihin on liitettynä muita kuin ResMed-laitteita. 
Voit jättää sarjaportit pois valitsemalla Tools 
(Työkalut) > Options (Lisäasetukset) > 
Download (Lataus). 

Quick Start (Pika-aloitus) 
-ikkuna ei tule näkyviin, kun 
Lumis Tx:n SD-kortti 
yhdistetään. 

Lumis Tx ei ole yhteensopiva Quick Start 
(Pika-aloitus) -ikkunan kanssa. 

Katso tietojen lataamista koskevia ohjeita 
kohdasta Latauksen vaiheet (ks. sivu 15) ja 
Useiden potilaiden tietojen lataus. (ks. sivu 16) 
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Raportit 

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

Raportteja ei pysty laatimaan. Internet Explorer -ohjelmasta ei ole oikeaa 
versiota. 

Asenna Internet Explorer 6.0 (tai uudempi). 

 Raportin luontiohjelma ei ole 
väliaikaistiedostojen oletusreitin kanssa 
yhteensopiva. 

Muuta väliaikaiskansiota kohdasta Tools 
(Työkalut) > Options (Lisäasetukset) > 
Report (Raportti). 

 
 

Asetukset 

Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

Hoitoa antava laite on liitettynä 
tietokoneeseen, jossa on 
ResScan-ohjelma, mutta 
asetuksia ei saa otettua 
käyttöön. 

Hoitoa antava laite on pois päältä. 

 

Laita hoitoa antava laite päälle ja odota 
muutama sekunti, kun se suorittaa 
laitetestausta. 

Tiedonsiirtokaapelia ei ole liitetty. 

 

Liitä tiedonsiirtokaapeli (katso ”Hoitoa 
antavan laitteen liittäminen tietokoneeseen” 
(ks. sivu 16)). 

 Väärä tiedonsiirtokaapeli liitettynä. 

 

Käytä vain hoitoa antavaan laitteeseen 
tarkoitettua kaapelia. 

 Resurssit eivät riitä. Sulje muut sovellukset. 

Potilas ei havaitse mitään 
muutosta sen jälkeen, kun 
hoitoa antavan laitteen 
asetuksia on muutettu 
kaapeliyhteyttä käyttäen. 

Asetuksia ei ole saatu käyttöön kunnolla. Katso ’Settings Therapy (Hoitoasetukset)’ 
-huomautuksia, jotka lisätään 
automaattisesti Notes-huomautuksiin, ja 
varmista, että aiotut asetukset on otettu 
käyttöön. Jos niin ei ole, ota asetukset 
käyttöön uudestaan. 

Potilas ei havaitse mitään 
muutosta sen jälkeen, kun 
hoitoa antavan laitteen 
asetuksia on muutettu ResScan 
Data Card- tai SD-korttia 
käyttäen. 

Aiotut asetukset eivät ole tallentuneet 
korttiin, joka on toimitettu potilaalle. 

Katso Download Information Notes 
-huomautuksia, jotka lisätään 
automaattisesti Notes-näytölle, ja varmista, 
että aiotut asetukset ovat tallentuneet 
kortille. Jos ne eivät ole tallentuneet, 
tallenna aiotut asetukset ResScan Data Card- 
tai SD-kortille ja toimita kortti potilaalle. 

 Aiotut asetukset ovat tallentuneet korttiin, 
mutta potilas ei ole saanut niitä käyttöön 
oikein. 

Jos ’Settings Therapy (Hoitoasetukset)’ 
-huomautuksista (ks. yllä) näkyy, että aiotut 
asetukset ovat tallentuneet kortille, neuvo 
potilasta ottamaan asetukset käyttöön 
oikein. Katso hoitoa antavan laitteen 
lääkärille tarkoitetusta käyttöohjeesta 
ohjeet asetusten oikeasta käyttöönotosta 
ResScan Data Card -korttia käyttäen. 

Asetusnäyttö on tyhjä. Laite ei ole valittuna. Laitteen valitseminen, ks. ”Settings 
(Asetukset) -valintaikkunan avaaminen” (ks. 
sivu 39). 
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Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide 

Päivämäärää ei voi siirtää 
taaksepäin. 

Hoitoa antavalla laitteella tai 
tallennuskortilla on tietoja tallennettuina. 

Poista kaikki tiedot hoitoa antavasta 
laitteesta tai tallennuskortilta. 

Huomautus: Poistettuja tietoja ei voi 
palauttaa. Lataa tiedot tarvittaessa 
potilastiedostoon ennen kuin poistat ne 
hoitoa antavasta laitteesta tai kortilta. 

Potilaalta saadussa ResScan 
Data Card -kortissa ei näy 
voimassa olevia asetuksia. 

ResScan-ohjelmassa näkyvät vain ResScan 
Data Card -kortin oletusarvot. 

Katso ResScan Data Card -kortin voimassa 
olevat asetukset ’Settings Therapy’ 
(Hoitoasetukset) -merkinnöistä, jotka lisätään 
automaattisesti Notes (Huomautukset) 
-välilehdelle. 

ResScan Data Card -korttia, 
SmartMedia-korttia tai 
SD-korttia ei voida lukea. 

Kortti on otettu pois, kun ResScan on 
yrittänyt lukea sitä. 

Käynnistä tietokone uudestaan voidaksesi 
käyttää kortinlukijaa. 

Huomautus: Älä ota korttia pois, kun 
kortinlukijan toimintaa ilmaiseva 
merkkivalo palaa. 

Stellar-laitetta varten ei pysty 
asettamaan muistutuksia. 

Kyseessä on uusi laite, jota on käytetty alle 
kaksi tuntia. 

Yritä asettaa muistutuksia uudestaan, kun 
laite on antanut hoitoa kahden tunnin ajan. 
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Tekniset tiedot 

Standardit 
ResScan on seuraavien standardien mukainen: 

• ISO 13485:2003 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet – Laadunhallintajärjestelmät – Viranomaisvaatimukset 

• EN ISO 14971:2012 
Riskinhallinnan soveltaminen terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin 

• IEC 62366:2007 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet – Käytettävyystekniikan soveltaminen lääketieteellisiin laitteisiin 

• IEC 62304:2006 
Lääkintälaitteiden ohjelmisto – Ohjelmiston elinkaariprosessit 

• ISO 15223-1:2012 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet – Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät kuvatunnukset – osa 
1: Yleiset vaatimukset 

• EN 1041:2008 
Valmistajan antamat tiedot terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden yhteydessä 

 

Symbolit 

Ohjelmisto ja pakkaus 

 Eränumero 

 Tuotenumero 

 Valmistajan nimi ja osoite 

 Perehdy lääkärille tarkoitettuun käyttöohjeeseen 

 Valtuutettu edustaja Euroopassa 

 Vain lääkärin määräyksestä 

 



ResMed.com

 
ResMed Ltd 
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia  

Katso osoitteesta www.resmed.com tiedot muista ResMed-toimipaikoista eri maissa. Patentteja koskevat tiedot käyvät ilmi osoitteesta www.resmed.com/ip.  
SmartMedia on Toshiban tavaramerkki. AutoSet, AutoSet CS, Lumis Tx, ResLink, ResScan, S7, S8, S8 Escape, S8 Lightweight, S9, Stellar, VPAP, VPAP Adapt 
SV, VPAP Auto ja VPAP Malibu ovat ResMed Ltd. -yhtiön tavaramerkkejä. VS III ja Elisée ovat ResMed Paris SAS -yhtiön tavaramerkkejä. AutoSet, Escape, S9 ja 
VPAP on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa. © 2018 ResMed Ltd. 318564/1  2018-02

318564 ResScan Cover - Fin.indd   3 24/01/2018   4:27:50 PM


	318564 Spec
	318564 ResScan Cover - Fin_print
	ResScan 6.0 Clinical Guide crop
	Johdanto
	Käytön indikaatiot
	Yhteensopivat hoitoa antavat laitteet

	Asennus
	Suositeltavat tietokonetta koskevat vaatimukset
	ResScan-ohjelman asentaminen
	Data Card Reader -ajurit
	ResScan Data Card -kortinlukija
	SmartMedia-kortinlukija
	SD Card -kortinlukija
	Data Card -kortinlukijan ajureiden asennus

	USB-sovittimen ajurit
	ResMed Ventilator -ajuri

	Sisäänkirjautuminen
	Muista minut

	Ohjelmassa liikkuminen
	Työkalurivi
	Valikot
	File (Tiedosto) -valikko
	View (Näytä) -valikko
	Tools (Työkalut) -valikko
	Download (Lataa) -valikko
	Help (Ohje) -valikko


	Start (Aloitus) -näyttö
	Potilaan viimeisimpien käyttötietojen palkki
	Seuranta

	Quick Start (Pika-aloitus)
	Ladattavien tietojen tyypin valitseminen

	Potilastiedostot
	Potilastiedoston luominen
	Olemassa olevan potilastiedoston avaaminen
	Potilastiedostojen hallinta
	Tiedostojen tuonti
	Tiedostojen vienti

	Tietojen lataaminen
	Kortinlukijan tai ResMedin USB-muistitikun liittäminen tietokoneeseen
	Latauksen vaiheet
	Useiden potilaiden tietojen lataus (vain Lumis™ Tx)

	Hoitoa antavan laitteen liittäminen tietokoneeseen

	Hoitomyöntyvyys
	30 päivän hoitomyöntyvyysraportin luominen
	Hoitomyöntyvyyden tarkastelu
	Hoitomyöntyvyyden raportointi

	Profile (Profiili) -näyttö
	Yleistiedot ja lisätiedot
	Clinical History (Hoitohistoria)

	Review (Tarkastelu) -näyttö
	Browser (Selain)
	Selaimen sulkeminen ja avaaminen
	Selitykset
	Yksityiskohtaisia tietoja sisältävien käyttökertojen valitseminen
	Tallennettujen raporttien tarkastelu

	Settings (Asetukset) -välilehti
	Statistics (Tilasto) -välilehti
	Arvot
	Näyttöjärjestyksen muuttaminen

	Yhteenvetokaaviot ja yksityiskohtaiset kaaviot
	Parametrit
	Summary Graphs (Yhteenvetokaaviot) -välilehti
	Detailed Graphs (Yksityiskohtaiset kaaviot) -välilehti
	Oximetry Statistics (Oksimetriatilasto) -välilehti
	Device Log (Laiteloki) -välilehti


	Notes (Huomautukset) -näyttö
	Huomautuksen kirjoittaminen
	Laadi uusi huomautus
	Huomautuksen muokkaaminen
	Huomautuksen poistaminen
	Huomautuksen tulostaminen

	Huomautusten tarkastelu
	Seurantojen määrittäminen
	Seurannan luominen
	Seurannan tyypit

	Seurantaviestin tarkastelu


	Reports (Raportit) -näyttö
	Raportin luominen
	Uuden raporttimallin mukauttaminen tai luominen
	Raportin tulostaminen
	Raportin lähettäminen sähköpostitse
	Raportin tallentaminen

	Asetukset
	Settings (Asetukset) -valintaikkunan avaaminen
	Asetusten muuttaminen
	Muutettujen asetusten käyttöönotto

	ResScan-ohjelman mukauttaminen
	Options (Lisäasetukset) -valintaikkuna
	Preferences (Asetukset) -välilehti
	Follow-ups (Seurannat) -välilehti
	Reports (Raportit) -välilehti
	Download (Lataus) -välilehti


	Tapahtumalokit
	Ongelmien selvittäminen
	Asennus
	Sisäänkirjautuminen
	Tietojen lataus
	Raportit
	Asetukset

	Tekniset tiedot
	Standardit
	Symbolit


	318564 ResScan Cover - Fin_print
	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'MPM_MARCH2013'] [Based on 'MPM_JULY2012'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'MPM_MARCH2013'] [Based on 'MPM_JULY2012'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


