
 

 

 
Potilaat suodatetaan 
toimintaryhmiin tiettyjen 
hoitotietojen mukaan. 
Napsauttamalla mitä tahansa 
ryhmää näet tietyn potilaan 
hoitotiedot 10 vuorokauden 
ajalta. 

 

 

 

                
                  

 

Action Groups -käyttöohje 
AirView-järjestelmän Action Groups -ominaisuus suodattaa potilaat ryhmiin tiettyjen hoitotietojen mukaan. Voit tehostaa potilaiden hallintaa keskittymällä potilaisiin, jotka 
kaipaavat apuasi.  

Action Groups -ominaisuus otetaan käyttöön valitsemalla Patients (potilaat) -valikosta vaihtoehto Action Groups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potilaiden määrä 
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Osoittaa ryhmässä olevien 
potilaiden määrän. 

 
 

Säännön kuvaus 

Näyttää lyhyen kuvauksen 
säännöstä, johon ryhmä 
perustuu. 

 
 
 
 

Therapy issues Usage issues No data received Ongoing therapy follow up Ongoing usage follow up 
Näyttää potilaat, joilla on ollut 
odotettua suurempi maskivuoto tai 
AHI- tai CAI-indeksi 30 ensimmäisen 
hoitovuorokauden aikana. 

Näyttää potilaat, jotka ovat käyttäneet 
laitetta vähän 30 ensimmäisen 
hoitovuorokauden aikana. 

Näyttää potilaat, joiden tietoja ei ole 
siirretty kolmeen päivään 30 ensim-
mäisen hoitovuorokauden aikana ja 
kymmeneen päivään 30 ensimmäisen 
hoitovuorokauden jälkeen. 

Näyttää potilaat, joilla on odotettua 
suurempi maskivuoto tai AHI- tai CAI-
indeksi 30 ensimmäisen 
hoitovuorokauden jälkeen. 

Näyttää potilaat, jotka ovat käyttäneet 
laitetta vähän 30 ensimmäisen 
hoitovuorokauden jälkeen. 



 

Hoito-ongelmat: 

Ilmavuoto, AHI & CAI 
Käyttöongelmat: 
< 4 tuntia* 

 
Tietoja ei vastaanotettu 

              Therapy issues 
Ongelma Kynnysarvo Aika 

                 Usage Issues 
Ongelma Kynnysarvo Aika 

 

95 %:n ilmavuoto > 24 l/min 5 pvää peräkkäin 
 
 
 

Päivittäinen 
käyttö < 4 tuntia*  

3 ensimmäisten 7 pvän 
aikana 

JA/TAI… 5 ensimmäisten 14 
pvän aikana 

AHI > 10 tunnissa 5 pvää peräkkäin 12 ensimmäisten 21 
pvän aikana 

 

JA/TAI… 14 ensimmäisten 28 
pvän aikana  

 
 

No data 
received 

 
3 pvää peräkkäin     
ensimmäisten 30 päivän 
AIKANA 

CAI > 5 tunnissa 5 pvää 7:stä pvästä  

  
        Ongoing therapy issues 

Ongelma Kynnysarvo Ajoitus 

       Ongoing usage follow up 
Ongelma Kynnysarvo Ajoitus 

 
15 pvää peräkkäin  
ensimmäisten 30 
päivän JÄLKEEN 95 %:n ilmavuoto > 24 l/min 5 pvää peräkkäin 

 
 
 
 

Päivittäinen 

käyttö < 4 tuntia 5 pvää peräkkäin  
 

JA/TAI…  

AHI > 10 tunnissa 7 pvää peräkkäin 

JA/TAI… 

CAI > 5 tunnissa 7 pvää peräkkäin 

 

 
 

Toimintaryhmät: 
 
 
 
 
  

 

Ensimmäiset 
 30 päivää 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensimmäistn 

30 päivän 
jälkeen 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tämä potilasluettelo 
näytetään, kun napsautat 
ryhmää. Therapy issues 
(hoito-ongelmat) -näytössä 
näkyvät kaikki potilaat, 
joilla on ollut odotettua 
suurempi vuoto tai AHI- 
tai CAI-indeksi. 

 

 

 
   

 Jos potilas kuuluu useisiin 
toimintaryhmiin, ne näytetään 
tässä.   

 

 

Action (toiminta) -valikko 
avautuu, kun napsautat potilaan 
nimeä. Valikossa näkyvät 
keskeiset potilastiedot, ja siitä 
pääsee siirtymään tiettyihin 
potilastiedoston osiin, kuten 
Prescription (määräys)- ja 
Remote Assist (etätuki) -sivulle. 
Valikosta voi tehdä myös 
seuraavat toiminnot: 
• luoda raportin 
• tarkastella viimeaikaisia 

lokitietoja 
(yhteenveto muista 
ryhmistä, joihin potilas on 
viime aikoina ryhmitelty) 

• lisätä huomautuksia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potilasluettelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action (toiminta) -valikko 
 
 
 
 
 
 

In groups (ryhmissä) 



 

 
 
 

Viimeaikaisten 
lokitietojen 
tarkasteleminen 

Näet syyn, miksi potilas 
lisättiin toimintaryhmään 
napsauttamalla Action-
valikon vaihtoehtoa View 
recent logs (näytä 
viimeaikaiset 
lokitiedot). Saat kaikki 
toimintaryhmien lokit 
näkyviin napsauttamalla 
vaihtoehtoa View all 
Action Group logs. 

Tarkastettujen 
potilaiden 
tarkasteleminen 

 
Saat näkyviin kaikki 
potilaat, jotka on 
tarkastettu viimeisten 48 
tunnin aikana, 
napsauttamalla 
vaihtoehtoa View 
reviewed patients (näytä 
tarkastetut potilaat). 

 
 
 
 
 
 

Tarkastetuksi 
merkitseminen 

Kun olet ratkaissut 
potilaaseen liittyvät 
ongelmat (esim. soittanut 
potilaalle tai säätänyt 
asetuksia), voit poistaa 
potilaan 
toimintaryhmästä. 
Valitse potilas Patients > 
Action Groups -valikosta 
ja napsauta vaihtoehtoa 
Mark as Reviewed 
(merkitse tarkastetuksi). 
Voit valita myös useita 
potilaita tai kaikki 
ryhmän potilaat. 

Tarkastettujen potilaiden 
palauttaminen 

 
Jos haluat palauttaa 
potilaan 
toimintaryhmään, valitse 
potilas ja napsauta 
vaihtoehtoa Restore 
selected to group 
(palauta tarkastetut 
potilaat). 
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