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Teisiniai pranešimai 
Svarbus pranešimas 

Šis vadovas ir jame aprašytos kompiuterinės programos yra pateikiamos su sąlyga, kad šios priemonės 
būtų naudojamos tik pagal nurodytą jų paskirtį. Šiame vadove pateikta informacija yra tik mokomojo ir 
rekomendacinio pobūdžio, ji gali būti keičiama be įspėjimo ir neturi būti suprantama kaip alternatyva 
kvalifikuoto medicinos specialisto nurodymams. „ResMed“ neprisiima jokių įsipareigojimų ar civilinės 
atsakomybės už jokias klaidas ar netikslumus, kurių gali pasitaikyti šiame vadove. Be rašytinio „ResMed“ 
sutikimo negalima jokios šio vadovo dalies ar jame aprašytų kompiuterinių programų atgaminti, laikyti 
informacijos atkūrimo sistemoje ar perduoti jokia forma ir jokiomis priemonėmis – nei elektroninėmis, nei 
mechaninėmis, nei įrašų, nei kitomis. Šiame vadove visos pacientų tapatybės ir duomenys yra išgalvoti. 

„AirView“, „AirSense“, „AirCurve“, „AirStart“, „AirMini“, „ApneaLink“, „Astral“, „Lumis“, 
„PaceWave“, S9, „AutoSet“, „S9 Elite“, „S9 Escape“, „S9 Escape Auto“, „Stellar“ ir VPAP yra 
„ResMed“ įmonių grupės prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nox T3“ yra „Nox Medical“ 
prekės ženklas. Informacija apie patentus ir kitas intelektinės nuosavybės teises pateikta adresu 
www.resmed.com/ip. 

„Microsoft“, „Windows“, „Edge“, „Excel“, „Outlook“ ir „Internet Explorer“ yra „Microsoft 
Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) 
kitose šalyse. „Chrome“ yra „Google Inc.“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. „Firefox“ yra „The Mozilla Foundation“ prekių ženklas arba 
registruotasis prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. „Adobe“ yra „Adobe 
Systems Incorporated“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir (arba) kitose šalyse. „Java“ yra „Oracle“ ir (arba) jos dukterinių įmonių prekių ženklas ir (arba) 
registruotasis prekių ženklas. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. 

Šiame gaminyje naudojama programinė įranga, sukurta ANTLR projekto priemonėmis 
(http://www.antlr2.org). 

Šiame gaminyje naudojama programinė įranga, sukurta DOM4J projekto priemonėmis 
(http://dom4j.sourceforge.net). 

Šiame gaminyje naudojama programinė įranga, sukurta „jQuery“ fondo priemonėmis (https://jquery.org). 

 
 



Apie „AirView" 
 

2 
 

Apie „AirView"  
„ResMed“ tiekiama „AirView"  – tai diagnostikos, režimo laikymosi ir terapijos valdymo sprendimas, 
naudojamas su suderinamais „ResMed“ namuose atliekamų miego tyrimų ir terapijos prietaisais. 
„AirView"  padeda diagnozuoti kvėpavimo sutrikimus miegant ir yra naudojama pacientų, kuriems yra 
miego apnėja arba kvėpavimo nepakankamumas, terapijos stebėjimui ir optimizavimui. 

Ši programa leidžia paciento namuose atliekamų miego tyrimų ir naudojimo duomenis bendrinti kelioms 
skirtingoms vartotojų grupėms, o tai padeda diagnozuojant ir užtikrina režimo laikymąsi. Tai ryšio 
priemonė ir jos negalima naudoti kaip medicininių įrašų pakaitalo. 

„AirView"  vartotojo sąsaja intuityvi ir patogi vartotojui, todėl lengva išmokti ir naudotis programa. 
Pacientų duomenis galima lengvai atsisiųsti, todėl jie greitai atnaujinami ir gaunama naujausia informacija. 
Gydytojai gali atsisiųsti namuose atliekamų miego tyrimų duomenis, peržiūrėti bei pakoreguoti analizę 
ekrane ir sukurti diagnostikos ataskaitą. 

Klinikiniai vartotojai, slaugos namuose paslaugų teikėjai (SNPT) ir kiti sveikatos priežiūros specialistai gali 
susipažinti su ta pačia informacija, o tai padeda paprasčiau ir ekonomiškiau pertvarkyti jūsų verslą, 
supaprastinant diagnozavimo ir režimo laikymosi procesus.  

„AirView"  leidžia padidinti efektyvumą valdant savo verslą ir didesnį pelningumą. Sveikatos priežiūros 
specialistai gali laiku reaguoti į visas problemas ir suteikti būtiną paramą pacientams, kad pasiektų 
optimalių rezultatų.  
 

Paskirtis 
„AirView" – tai žiniatinklyje veikiantis, sveikatos priežiūros specialistams skirtas sprendimas, kurio 
paskirtis: 

• padėti diagnozuoti suaugusių pacientų kvėpavimo sutrikimus miego metu, analizuojant duomenis, 
kuriuos įrašė su „AirView"  suderinamas namuose atliekamų tyrimų miego prietaisas; 

• perduoti ir rodyti prietaiso ir terapinę informaciją, kuri buvo nuotoliniu būdu perduoda iš paciento 
terapijos prietaiso. Jis skirtas padėti palaikyti standartinę tolesnę pacientų, kuriems buvo paskirtas 
suderinamas „ResMed“ terapijos prietaisas, priežiūrą. Be to, „AirView"  suteikia galimybę parinkti 
nuostatas nuotoliniu būdu (tik ne gyvybę palaikančiuose prietaisuose). 

 

PERSPĖJIMAS 
• „AirView" neskirta titruoti nuotoliniu būdu. Dėl visų terapijos nuostatų pakeitimų, pakeičiančių 

esamas paskirtas nuostatas, reikia pasikonsultuoti su gydytoju. 

• Kvalifikuoti darbuotojai arba tinkamai parengti slaugytojai turi nuolat stebėti nuo 
ventiliatoriaus priklausomus pacientus. Šie darbuotojai ir slaugytojai turi gebėti imtis reikiamų 
taisomųjų veiksmų, jei ventiliatorius imtų skleisti pavojaus signalą arba sutriktų jo veikimas. Tai 
apima dirbtinės plaučių ventiliacijos veiksmingumo stebėjimą pasikeitus nuostatoms ar 
pavojaus signalams. 

• Nuolatinis nuo ventiliatorių priklausomų pacientų stebėjimas turi nepriklausyti nuo „AirView" , 
nes „AirView"  skirta naudoti tik pakartotiniam stebėjimui. 

• „AirView"  neleidžia pakeisti gyvybę palaikančios terapijos įrangos, įskaitant „Astral“, nuostatų. 

Pastaba. Apie bet kokius rimtus incidentus, įvykusius dėl „AirView" , reikia pranešti „ResMed“ ir savo 
šalies kompetentingai institucijai. 
 

Klinikiniai privalumai 
Naudojant pagal paskirtį, klinikinis nuotolinio stebėjimo privalumas yra galimybė rinkti ir analizuoti PAP / 
ventiliatoriaus duomenis. Tai gali padėti anksti nustatyti gydymo problemas ar kitus sveikatos sutrikimus 
ir sumažinti sveikatos priežiūros išteklių vartojimą bei terapijos kaštus. 
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Saugos funkcijos 
„AirView"  padeda jūsų organizacijai laikytis jūsų šalyje taikomų privatumo taisyklių reikalavimų. Siekiant 
patenkinti šiuos reikalavimus, įdiegtos saugos funkcijos, užtikrinančios, kad prisijungiant prie „AirView" 
prieiga būtų suteikta tik tiems klinicistams ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, kuriems reikia 
peržiūrėti paciento įrašus. 

Funkcijos, užtikrinančios, kad jūsų organizacija tenkina taikomas privatumo taisykles: 

• Vartotojo tapatumo nustatymas per saugų internetinį serverį 

• Apsauga slaptažodžiu, suteikianti prieigą tik klinicistams ir paslaugų teikėjams, kuriems leidžiama 
peržiūrėti pacientų įrašus 

• Vaidmenimis pagrįsta prieiga, turinti skirtingus nuo darbo funkcijos priklausančius lygius 

• Duomenų šifravimas, leidžiantis peržiūrėti duomenis tik numatytajam gavėjui 

• Visų įvykių, susijusių su pacientų kortelėmis, registravimas skiltyje „Logs“ (žurnalai). 

 

PERSPĖJIMAS 

Apsaugodami kompiuterinę įrangą galite užtikrinti įmonės ir pacientų duomenų bei pacientų 
terapijos saugą. „ResMed“ rekomenduoja: 

• Įsidiegti atnaujintą antivirusinę programinę įrangą. 

• Naudoti ugniasienes, kad išvengtumėte neleistinos prieigos prie jūsų kompiuterio. 

• Atnaujinti savo operacines sistemas ir programas, naudojant saugos pataisas. 

• Laikytis kitų savo organizacijos saugos strategijų ir rekomendacijų. 
 

Suderinami prietaisai 
„AirView"  suderinamas su šiais terapijos prietaisais, jungiamumo moduliais ir namuose atliekamų miego 
tyrimų prietaisais: 

Terapijos prietaisai 

• „S9 AutoSet™“, „S9 Elite™“, „S9 V-Auto“, „S9 VPAP™ ST“, „S9 AutoSet CS™“, „S9 VPAP ST-A“, 
„S9 VPAP ST iVAPS“ ir „S9 AutoSet CS PaceWave™“ 

• „AirSense™ 10 AutoSet“, „AirSense 10 AutoSet for Her“ ir „AirSense 10 Elite“ 

• „AirMini™“ 

• „AirCurve™ 10 CS PaceWave“, „AirCurve 10 S“, „AirCurve 10 CS-A“, „AirCurve 10 CS-A 
PaceWave“, „AirCurve 10 CS-A TJ“, „AirCurve 10 ST“, „AirCurve ST US 30cmH2O PAC“, „AirCurve 
ST ROW 30cmH2O PAC“ ir „AirCurve 10 VAuto“ 

• „AirStart™ 10 APAP“ ir „AirStart 10 CPAP“ 

• „Lumis™ 100 VPAP S“, „Lumis 100 VPAP ST“, „Lumis 150 VPAP ST“, „Lumis 100 VPAP ST-A“, 
„Lumis 150 VPAP ST-A“ ir „Lumis ST EU 30cmH2O PAC“ 

• „Astral™ 100“ ir „Astral 150“ 

• „Stellar™ 100“, „Stellar 130“ ir „Stellar 150“ 
Jungiamumo moduliai 

• „ResMed“ jungiamumo modulis (RCM) 

• S9 belaidis modulis 
Namuose atliekamų miego tyrimų prietaisai 

• „ApneaLink™ Air“ 

Pastaba. Ne visus prietaisus galima įsigyti visose šalyse. 
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Sistemos reikalavimai 
Siekiant užtikrinti tinkamą „AirView"  veikimą, paciento, SNPT ir gydytojo darbo vietose turi būti patenkinti 
tolesni reikalavimai.  

Reikalavimai įrangai pacientų buvimo vietose 

Norint perduoti duomenis belaidžio ryšio būdu, turi būti patenkinti šie reikalavimai: 

• prie paskirto ir suderinamo „ResMed“ terapijos prietaiso turi būti prijungtas tinkamas ryšio modulis; 

• terapijos prietaisas su prijungtu ryšio moduliu turi būti belaidžio ryšio veikimo zonoje; 

• terapijos prietaisas turi būti visą laiką prijungtas prie ryšio modulio ir įjungtas. 

Pastaba. Patikrinkite belaidžio ryšio veikimą pagal signalo stiprumo indikatorių. Daugiau informacijos 
pateikiama ryšio modulio naudotojo vadove. 

Apie reikalavimus namuose atliekamiems miego tyrimams skaitykite su prietaisu pateikiamoje naudojimo 
instrukcijoje. 

Reikalavimai aparatinei įrangai ir operacinėms sistemoms SNPT ir gydytojų darbo vietose 

Kompiuteris, iš kurio iškviečiama „AirView" , turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

Reikalavimai aparatinei įrangai 

• Stacionarus kompiuteris: „Pentium“ 1,6 GHz ar daugiau, su aktyviu interneto ryšiu 

• Atmintis: 500 MB RAM ar daugiau 

• Ekrano skyra: 1024 x 768 (minimali) 

• SD kortelių skaitytuvas (reikalingas duomenims atsisiųsti iš duomenų kortelės) 
Reikalavimai operacinei sistemai 

Viena iš šių: 

• „Microsoft Windows®“ 7, 32 arba 64 bitų („Home Premium“ ir „Professional“) 

• „Microsoft Windows“ 8.1 („Home Premium“ ir „Professional“) 

• „Microsoft Windows“ 10 („Home Premium“ ir „Professional“) 
Naršyklės 

Viena iš šių: 

• „Microsoft Internet Explorer®“ 11.0 (32 arba 64 bitų) 

• „Mozilla Firefox™“ 42.0 arba naujesnė 

• „Google Chrome™“ 86.0 arba naujesnė 

• „Microsoft Edge™“ 87.0 arba naujesnė 

• IDS saugumo sertifikatas 
Papildomi reikalavimai programinei įrangai 

• „Microsoft Office Excel®“ 2007 arba naujesnė 

• „Adobe® Acrobat Reader“ 10.0.1 arba naujesnė 

• „Oracle Java™ SE 8“ 

• „ResMed Cloud Connect“ 
 

Vartotojų vaidmenys ir leidimai 
„AirView"  vartotojams priskirti vartotojų vaidmenys lemia, kokie leidimai suteikiami vartotojui peržiūrint 
pacientų informaciją ir atliekant užduotis programoje „AirView". Organizacijoje vartotojams gali būti 
priskirtas vienas ar daugiau vaidmenų.  

Gydytojas ir miego tyrimų laboratorijos klinikiniai naudotojai turi neribotą prieigą prie visų pacientų 
organizacijoje (ir jų duomenų), tačiau neturi prieigos prie administracinių funkcijų. 

Jei norite pakeisti prieigos lygį, kreipkitės į savo vietos administratorių. 
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„AirView"  palaiko šiuos vaidmenis: 

Vaidmuo Leidimai 

HME organization (NMĮ (namų medicinos įrangos) organizacija) 

Administrator 
(administratorius) 

• Sukurti naują vietą 

• Sukurti naują vartotoją 

• Redaguoti esamą vartotoją 

• Sukurti arba redaguoti draudiką 

• Redaguoti gydytojo prieigą 

Clinical user (klinikinis 
vartotojas) 

• Sukurti naujo paciento kortelę 

• Nustatyti belaidį stebėjimą 

• Priimti arba atmesti pacientų siuntimus 

• Redaguoti paciento kortelę 

• Priskirti gydytoją pacientui 

• Atsisiųsti kortelės duomenis 

• Peržiūrėti paciento režimo laikymosi duomenis 

• Nuotoliniu būdu atnaujinti suderinamų prietaisų nuostatas 

• Kurti ataskaitas 

Physician organization (gydytojo organizacija) 

Administrator 
(administratorius) 

• Sukurti naują vietą 

• Sukurti naują vartotoją 

• Redaguoti esamą vartotoją 

• Pridėti aprašantįjį gydytoją 

• Susieti NMĮ 

Clinical user (klinikinis 
vartotojas) 

Diagnostic (diagnozuojamieji) 

• Sukurti naują paciento namuose atliekamų miego tyrimų kortelę 

• Susieti prietaisą su paciento kortele 

• Atsisiųsti prietaiso duomenis 

• Peržiūrėti ir rankiniu būdu priskirti įverčius neapdorotų duomenų signalams 

• Pridėti gydytojo interpretavimą ir elektroninį parašą 

• Kurti diagnostikos ataskaitą 

• Nukreipti pacientą į pageidaujamą NMĮ organizaciją 

• Deaktyvinti ir vėl aktyvinti pacientą 

• Filtruoti paciento duomenis 

• Įrašyti paciento pastabas 

• Peržiūrėti žurnalus 

Therapy (gydomieji) 

• Sukurti naujo paciento kortelę atsisiunčiant duomenis iš kortelės* 

• Susipažinti su paciento režimo laikymosi duomenimis 

• Kurti režimo laikymosi arba terapijos įrašus 

• Įrašyti paciento pastabas 

• Atnaujinti terapijos nuostatas* 

*Negalima „Astral“, „Stellar“ arba „AirMini“ prietaisams. 
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Pastaba. Ne visas funkcijas galima naudoti visuose regionuose. 
 

„AirView"  prenumeratos tipai 
Prancūzijos vartotojai gali naudoti „AirView" pasirinkę vieną iš dviejų prenumeratos tipų: „Compliance“ 
arba „Premium“. Lentelėje toliau nurodytos funkcijos, kuriomis galima naudotis pasirinktus kiekvieno tipo 
prenumeratą: 

„AirView" funkcijos „AirView"  
Compliance 

„AirView"  Premium 

Terapijos nuostatų naujinimas belaidžio ryšio 
būdu 

  

Terapijos nuostatų naujinimas naudojant kortelę   

Paciento pastabos   

Duomenų atsisiuntimas iš kortelės gydytojams   

Pacientų, kuriuos galima stebėti belaidžio ryšio 
būdu, sąrašas 

  

Gydytojo prieiga prie pacientų duomenų   

Gydytojų skaitymo / rašymo teisių valdymas   

Pacientų slenkstinių verčių naujinimas   

Terapijos duomenys režimo laikymosi 
ataskaitose 

  

Pacientų terapijos ataskaitos   

Jungtinės režimo laikymosi ir terapijos 
ataskaitos 

  

Išsamios ataskaitos   

Vietų valdymas   

Vartotojų valdymas   

Draudikų valdymas   

Verslo ataskaitos   

Profilių valdymas   

Gydomųjų pacientų sąrašas   

Pacientų duomenų atsisiuntimas iš kortelės    

Pacientų paskyrimai   

Pacientų žurnalai   

Pacientų režimo laikymosi ataskaitos   

Diagnozuojamųjų pacientų valdymas   
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Naršymas 
„AirView"  ekrane „Home“ (pradžia) pateikiamos nuorodos į informaciją ir pacientų bei prietaisų valdymo 
priemones. 

 
 

1 Meniu juostoje suteikiama leidimais paremta prieiga į „AirView"  meniu. 

2 Priemonių juosta užtikrina sparčią, leidimais paremtą prieigą prie dažnai atliekamų 
užduočių ir pagrindinių funkcijų. 

3 Pagrindinėje srityje pateikiamos naujienos, informacija ir nuorodos į išteklius. 

4 Saitų juostoje rodomos nuorodos į licencijos sutartį, sistemos reikalavimus, 
pranešimus apie intelektinę nuosavybę ir prieigos informaciją. 
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Meniu juosta 
Kadangi meniu juosta suteikia prieigą prie „AirView"  meniu pagal vartotojo leidimus, galimos meniu 
parinktys skiriasi priklausomai nuo vartotojo vaidmens. 

 
Tolesnėje lentelėje aprašyti „AirView"  meniu ir nurodyta, kurie vartotojai gali iškviesti kiekvieną iš jų. 

Meniu Aprašymas Prieiga 

Patients 
(pacientai) 

Meniu Patients (pacientai) naudojamas prieigai 
prie pacientų diagnostikos ir režimo laikymosi 
arba terapijos duomenų bei prietaiso 
duomenų. Tvarkant siuntimus, iškvietus šį 
meniu galima tvarkyti pacientus, kuriuos  
pastaruoju metu atsiuntė gydytojas arba miego 
tyrimų laboratorija. 

Meniu Patients (pacientai) gali naudoti 
visi klinikiniai vartotojai, bet jis 
matomas tik tada, kai SNPT suteikia 
prieigą prie paciento terapijos 
duomenų. Tvarkant 
diagnozuojamuosius pacientus, šį 
meniu gali naudoti gydytojas ir miego 
tyrimų laboratorijos organizacijos. 

Business 
(verslas) 

Meniu Business (verslas) naudojamas prieigai 
prie modulių priskyrimų ir jų tvarkymui. 

Meniu Business (verslas) gali naudoti 
SNPT organizacijų klinikiniai vartotojai 
ir administratoriai. 

My profile 
(mano profilis) 

Meniu My profile (mano profilis) naudojamas 
prieigai prie vartotojo paskyros duomenų ir jų 
pritaikymui. 

Meniu My profile (mano profilis) gali 
naudoti visi vartotojai. 

Administration 
(administravima
s) 

Meniu Administration (administravimas) 
naudojamas prieigai prie administravimo 
funkcijų, tarp jų: vartotojų paskyrų kūrimas, 
vartotojų slaptažodžių keitimas, vartotojų 
paskyrų, vietų, draudikų ir gydytojų kūrimas bei 
administravimas, taip pat išorinio gydytojo 
susiejimas interpretavimui. 

Meniu Administration 
(administravimas) gali naudoti visi 
administratoriai. 

Pastabos: 

• Ne visas funkcijas galima naudoti visuose regionuose. 

• Galimos funkcijos priklauso nuo vartotojo vaidmens. 
 

Priemonių juosta 
„AirView"  priemonių juosta suteikia sparčią prieigą prie pagrindinių užduočių. Priemonių juostoje 
rodomos piktogramos ir parinktys įjungiamos arba išjungiamos atsižvelgiant į tai, kokia užduotis atliekama 
ir koks „AirView"  langas aktyvus. 
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Pacientų ekranai 
Individualių pacientų korteles programoje „AirView" galima iškviesti iš šešių ekranų: 

• Diagnostic (diagnozuojamieji) 
• All therapy (visi gydomieji) 
• Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu)* 
• Referrals (siuntimai) 
• Action Groups (veiksmų grupės)** 
• Ventilation patients (pacientai, kuriems atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija)*** 

Galite atlikti paiešką norėdami rasti informaciją bei pritaikyti filtrus, kad patikslintumėte paieškos 
rezultatus. 

Pastaba. Ne visas funkcijas galima naudoti visuose regionuose. 

* Šią funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratoriai. 

** Jei įgalinta jūsų organizacijai. 

*** Tik „Astral“ ir „Stellar“ prietaisams. 
 

Diagnostic (diagnozuojamieji) 
Pacientų ekrane Diagnostic (diagnozuojamieji) rodomi visi jūsų organizacijoje esantys pacientai, kuriems 
namuose atliekami miego tyrimai. 

Norėdami atidaryti ekraną Diagnostic (diagnozuojamieji), pasirinkite Diagnostic (diagnozuojamieji) iš meniu 
Patients (pacientai). 

 

 
 

Lentelėje toliau aprašytos būsenos piktogramos. 

 Nėra prietaiso 
Tik sukonfigūravus pacientą ir su juo dar nesusiejus jokio 
prietaiso, nerodoma jokios piktogramos. 

 
Paciento tyrimai 
Paciento tyrimų piktograma rodoma, kai prietaisas 
susiejamas su pacientu ir pacientas laukia namuose 
atliekamo miego tyrimo. 
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Gydytojo peržiūra 
Gydytojo peržiūros piktograma rodoma, kai paciento 
duomenys grąžinami ir laukiama, kol juos peržiūrės ir 
interpretuos gydytojas. 

 
Rezultatai gauti 
Gautų rezultatų piktograma rodoma, kai gydytojas peržiūri 
paciento duomenis ir įrašo jų interpretaciją. 

Pastaba. Būsenos piktogramų spalva pasikeičia iš žalios į raudoną, jei paciento būsena po 7 dienų 
nepasikeičia. Pasikeitus paciento būsenai, spalva vėl pasikeičia į žalią.  
 

Ekranas „All therapy“ (visi gydomieji) 
Ekrane All therapy (visi gydomieji) rodomi visi gydomieji pacientai, įskaitant ir tuos, kuriuos galima stebėti 
belaidžio ryšio būdu. 

Norėdami atidaryti ekraną All therapy (visi gydomieji), pasirinkite All therapy (visi gydomieji) iš meniu 
Patients (pacientai). 
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Belaidis ekranas 
Ekrane Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu) rodomi tik tie pacientai, kuriuos galima stebėti belaidžio 
ryšio būdu.* 

Norėdami atverti ekraną Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu), pasirinkite Wireless (stebimieji belaidžio 
ryšio būdu) iš meniu Patients (pacientai). 

Pastaba. Pacientai yra rodomi mažėjančia tvarka, pirmiausia pagal jų nustatymo datą, paskui pagal pavardę 
ir vardą. 

 

 
* Šią funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratoriai. 
 

Ekranas „Referrals“ (siuntimai) 
Ekrane Referrals (siuntimai) rodomi pacientai, kuriems namuose atliekami miego tyrimai, atsiųsti gydyti. 
Priėmus siuntimus, pacientai neberodomi ekrane Referrals (siuntimai). Vietoje to jie atsiranda ekrane All 
therapy (visi gydomieji). 

Pastaba. Ši funkcija galima ne visuose regionuose. 

Norėdami atidaryti ekraną Referrals (siuntimai), pasirinkite Referrals (siuntimai) iš meniu Patients (pacientai). 
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Ekranas „Action Groups“ (veiksmų grupės) 
Ekrane Action Groups (veiksmų grupės) rodomos pacientų grupės, išdėstytos pagal tai, kam pirmiau 
derėtų skirti dėmesio. 

Norėdami atidaryti ekraną Action Groups (veiksmų grupės), pasirinkite Action Groups (veiksmų grupės) iš 
meniu Patients (pacientai). 

 

 
 

Ventiliuojami pacientai 
Ekrane Ventilation patients (ventiliuojami pacientai) rodomi visi pacientai, kuriems naudojami ventiliacijos 
prietaisai, bei jų naudojimo ir terapijos pranešimai. Galima nustatyti, kuriems pacientams, kuriems 
atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, pateikiami mažo naudojimo, didelio nuotėkio, didelio AHI, mažo 
kvėpavimo dažnio, didelio kvėpavimo dažnio duomenys arba kuriems nepateikiama jokių duomenų. 
Galima peržiūrėti kiekvieno paciento, kuriam atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir kuriam pateiktas 
pranešimas, pastarąsias kasdienės terapijos vertes.* Kai pažymite pranešimą kaip perskaitytą, 
ventiliuojamo paciento būsenos piktograma paciento įraše nublanksta ir daugiau pacientas nerodomas 
filtruotame sąraše Unread notifications (neperskaityti pranešimai). 

Norėdami atidaryti ekraną Ventilation patients (ventiliuojami pacientai), pasirinkite Ventilation patients 
(ventiliuojami pacientai) iš meniu Patients (pacientai). 

* Ne ribines vertes. 

Pastabos. Leidimai peržiūrėti ar redaguoti tam tikrą informaciją skiriasi priklausomai nuo vartotojo 
vaidmens. 
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Darbas su pacientų kortelėmis 
Pacientų korteles sudaro asmeninė, terapijos ir diagnozės informacija, išdėstyta skirtukuose ir srityse. 

Norėdami atidaryti paciento kortelę, pasirinkite pacientų grupę (Diagnostic (diagnozuojamieji), All therapy 
(visi gydomieji) arba Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu)) iš meniu Patients (pacientai). Kai „AirView"  
parodo visus pacientus pasirinktoje grupėje, pasirinkite pacientą, kurio kortelę norite peržiūrėti. 

 

1 Kiekviename skirtuke suteikiama prieiga prie skirtingų parinkčių, paciento arba 
organizacijos informacijos.  

2 Pagrindinėje srityje pateikiamas turinys, susijęs su meniu parinktimi, paciento 
informacija, užduotimis ar pranešimais. 

Pastaba. Leidimai peržiūrėti ar redaguoti tam tikrą informaciją skiriasi priklausomai 
nuo vartotojo vaidmens. 

 
 

Įrašų paieška 
„AirView"  paieškos funkcija ieško įrašų, kurie prasideda įvestu paieškos terminu arba jį tiksliai atitinka. 
Pavyzdžiui, ieškant John Smith, būtų pateikti šie rezultatai: John Smith, John Q. Smith bei Johnathan 
Smithely, bet ne John Doe. 

Paiešką galima atlikti paciento, vietos, vartotojo, gydytojo ir draudiko ekranuose. 

1. Paieškos laukelyje įveskite paieškos kriterijus. 

 
2. Spustelėkite Search (ieškoti).  
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Filtrų naudojimas 
Paiešką galima patikslinti pritaikius filtrus. 

Pacientų paieškos rezultatus galima filtruoti pagal kelis kriterijus, įskaitant vartotojo, vietos, būsenos ir kt., 
atsižvelgiant į tai, kurioje pacientų kategorija ieškoma. 

Pastaba. Ekrane Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu) filtruoti negalima. Šiame ekrane gautuose 
paieškos rezultatuose rodomi tik pacientai, kurių būsena aktyvi, su stebėjimo planais arba be jų. 

1. Filtruodami rezultatus ekranuose Diagnostic (diagnozuojamieji) arba All therapy (visi gydomieji), 
spustelėkite Show only (rodyti tik). 

2. Pasirinkite paieškos kriterijus iš išskleidžiamųjų sąrašų. 

3. Spustelėkite Apply (taikyti).  

Pasirinktą filtrą rodo varnelė. 

 
Norėdami panaikinti filtrą, spustelėkite varnelę, kad ji nebebūtų pažymėta. 
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Pacientų, kuriems namuose atliekami miego tyrimai, administravimas 
Klinikiniai vartotojai gydytojų praktikoje ar dirbantieji miego tyrimo laboratorijose gali įvesti naują paciento 
namuose atliekamo miego tyrimo (NAMT) informaciją, atsisiųsti NAMT prietaiso duomenis ir susieti 
NAMT prietaiso duomenis su pacientu naudodamiesi pacientų meniu Diagnostic (diagnozuojamieji).  

Galima peržiūrėti arba atnaujinti šią informaciją: 

• Patient details (paciento duomenys): galima peržiūrėti ir redaguoti pagrindinius ir kitus duomenis. 

• Diagnostic (diagnozuojamieji): galima peržiūrėti suvestinių įrašų ir statistikos duomenis, peržiūrėti 
duomenų signalus ir rankiniu būdu priskirti jiems įverčius, pridėti interpretacijas ir sukurti diagnostikos 
ataskaitas. 

• Notes (pastabos): galima sukurti pastabų. 

• Logs (žurnalai): galima peržiūrėti prieigos žurnalus. 

 
 

Darbas su pacientų kortelėmis 
Pacientų ekrane Diagnostic (diagnozuojamieji) rodomi visi jūsų organizacijoje esantys pacientai, kuriems 
namuose atliekami miego tyrimai. 

Norėdami peržiūrėti pacientų sąrašą: 

1. Meniu Patients (pacientai) pasirinkite Diagnostic (diagnozuojamieji).  

2. Pasirinkite pacientą.  

3. Pasirinkite skirtuką, kurio informaciją norite peržiūrėti: 

Patient details (žr. psl. 17) (paciento duomenys) 

Diagnostic (žr. psl. 18) (diagnozuojamieji) 

Notes (pastabos) (žr. psl. 21) 

Logs (žr. psl. 22) (žurnalai) 

 
 

Kaip sukurti naujo paciento kortelę 
Sukūrus paciento kortelę, galima susieti NAMT prietaisą su pacientu, atsisiųsti prietaiso duomenis ir 
sukurti diagnostikos ataskaitą. 

Norėdami sukurti naują pacientą: 

1. Pacientų ekrane Diagnostic (diagnozuojamieji) spustelėkite New patient (naujas pacientas). 

2. Įveskite šiuos duomenis. 

Clinical details (klinikiniai duomenys) 

Laukas Aprašymas 

Clinical user (klinikinis vartotojas) Pagal numatytąją nuostatą tai – esamu 
metu prisijungęs vartotojas. Norėdami 
pasirinkti kitą vartotoją, kuris priims 
pacientą, spustelėkite išskleidžiamojo 
meniu rodyklę. 

Referred physician (siunčiantis 
gydytojas) 

Pasirinkite gydytoją, kuris yra susietas, kad 
jam galėtumėte perduoti paciento įrašą 
interpretuoti. 
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Patient details (paciento duomenys) 

Laukas Aprašymas 

Name (vardas, pavardė) Įveskite paciento kreipinį, vardą ir pavardę. 

Date of Birth (gimimo data) Įveskite paciento gimimo datą. 

Patient ID (paciento ID, pasirinktinai) Įveskite paciento identifikavimo kodą.  

 

Healthcare details (sveikatos priežiūros duomenys) (pasirinktinai) 

Laukas Aprašymas 

Insurer (draudikas) Pasirinkite paciento draudiką. 

Grupės numeris, narystės numeris, 
draudėjo vardas, pavardė, poliso 
galiojimo datos ir santykis su 
draudėju 

Įveskite šią informaciją, kai ją turėsite. 

 

Contact details (kontaktiniai duomenys) (pasirinktinai) 

Laukas  Aprašymas 

Address (adresas) Įveskite paciento adresą, nurodydami šalį, 
provinciją ir miestą. 

Contact details (kontaktiniai 
duomenys) 

Įveskite paciento telefono numerį ir el. 
paštą. 

 

Additional details (papildomi duomenys) (pasirinktinai) 

Laukas  Aprašymas 

Gender (lytis) Įveskite paciento lytį.  

Marital status (šeimyninė padėtis) Įveskite paciento šeimyninę padėtį. 

BMI (KMI) Įveskite paciento kūno masės indeksą. 

 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Sukūrus paciento kortelę rekomenduojama prietaisą susieti su pacientu. Taip užtikrinsite, 
kad atsisiunčiant prietaiso duomenis automatinė paieška suras pacientą. 

 

Kaip prietaisą susieti su paciento kortele 
Kai „AirView"  neranda su paciento kortele susieto NAMT prietaiso, prietaisą su paciento kortele galima 
susieti naudojant „AirView"  prietaiso siejimo funkciją. 

Pastaba. „AirView"  „Nox T3“ prietaisai nebepalaikomi. Esami pacientų duomenys lieka programoje 
„AirView", tačiau negalima atlikti naujos analizės arba iš naujo susieti su „Nox T3“ prietaisais. 

Norėdami susieti „ApneaLink Air“ prietaisą: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Associate device (susieti prietaisą).  

3. Prijunkite „ApneaLink Air“ prietaisą prie kompiuterio USB laidu ir spustelėkite Continue (tęsti).  

Pastaba. „AirView"  aptinka NAMT tyrimo prietaisą ir automatiškai atsisiunčia duomenis. 
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4. Spustelėkite Associate (susieti). 

Pastaba. Susiejus prietaisą, iš NAMT prietaiso bus ištrinti visi esami duomenys. 

 
 

Kaip atsisiųsti prietaiso duomenis 
Grąžinus NAMT prietaisą iš jūsų vietos, reikia atsisiųsti duomenis. 

1. Ekrane Diagnostic patients (diagnozuojamieji pacientai) pasirinkite Device download (prietaiso 
duomenų atsisiuntimas). 

2. Prijunkite suderinamą NAMT prietaisą prie kompiuterio USB laidu ir spustelėkite Continue (tęsti). 

„AirView"  aptinka prietaisą ir automatiškai ieško aktyvaus paciento su priskirtu tinkančiu serijos 
numeriu. Jei paciento nerandama, galite patys ieškoti paciento arba sukurti naują. 

3. Jei rodoma teisingo paciento kortelė, spustelėkite Download (atsisiųsti). 

Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą pacientą, nes šio veiksmo negalima atšaukti. Prietaiso duomenis 
pradedama siųsti automatiškai ir parodomas patvirtinimo pranešimas. 

4. Jei rodoma klaidingo paciento kortelė, spustelėkite Search active patients (ieškoti aktyvių pacientų). 

Pastaba. Jei prietaisas jau priskirtas kitam pacientui, nesusijusiam su jūsų organizacija, negalėsite iš 
naujo priskirti prietaiso. Kreipkitės pagalbos į vietos techninės priežiūros grupę. 

 

Kaip esamam pacientui pradėti naują tyrimą 
Esamam pacientui galima pradėti naują tyrimą, naudojant kitą NAMT prietaisą. Šis procesas negrįžtamai 
ištrins esamus neapdorotų duomenų signalus ir įtrauks pasirašytą diagnostikos ataskaitą į skiltį „Notes“ 
(pastabos).  

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite New HST (naujas NAMT). 

Parodomas patvirtinimo pranešimas.  

3. Patvirtindami pasirinkite langelį ir spustelėkite Continue (tęsti). 

 
 

Kaip ištrinti paciento kortelę  
Paciento kortelę galima pašalinti arba ištrinti iš „AirView" . 

Pastaba. Ištrynus paciento kortelę, vartotojai negalės pasiekti paciento informacijos. Todėl ištrindami 
paciento kortelę įsitikinkite, kad gydytojui pranešta apie šį veiksmą. 

Norėdami ištrinti paciento kortelę: 

1. Ekrano Patients (pacientai) priemonių juostoje spustelėkite Delete patient file (ištrinti paciento kortelę). 

2. Pasirinkite Yes, permanently delete this patient file (taip, negrįžtamai ištrinti šio paciento kortelę). 

3. Patvirtindami įveskite paciento pavardę. 

4. Spustelėkite Delete patient file (ištrinti paciento kortelę). 
 

Kaip atnaujinti paciento duomenis 
Duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento pagrindinius duomenis: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji).  

2. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) spustelėkite Basic details (pagrindiniai duomenys).  

3. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir įveskite šią informaciją: 

- Vardą ir pavardę  

- Gimimo datą 
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- Vietą  

- Paciento ID 

- Būseną: aktyvus ar neaktyvus 

Pastaba. Pacientai, kurių būsena aktyvi, matomi pacientų sąraše. Pacientai, kurių būsena neaktyvi, 
nerodomi pacientų sąraše ir nebus tarp paieškos rezultatų atsisiunčiant prietaiso duomenis. 

- Klinikinius duomenis: klinikinis vartotojas ir susietas gydytojas 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip atnaujinti paciento draudimo duomenis 
Draudimo duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento draudimo duomenis: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) spustelėkite Insurance (draudimas). 

3. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir tada įveskite reikiamą informaciją: draudikas, grupės numeris, narystės 
numeris, draudėjo vardas, pavardė, poliso galiojimo datos ir santykis su draudėju. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip atnaujinti paciento kontaktinius duomenis 
Kontaktinius duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento kontaktinius duomenis: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) spustelėkite Contact details (kontaktiniai duomenys). 

3. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir įveskite visą reikiamą informaciją: adresas, telefono numeris (-iai) ir el. 
pašto adresas. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip atnaujinti paciento papildomus duomenis 
Papildomus duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento papildomus duomenis: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) spustelėkite Additional details (papildomi duomenys).  

3. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir įveskite visą reikiamą informaciją: lytis, šeimyninė padėtis ir KMI. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
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Diagnostic (diagnozuojamieji) 
Srityje Diagnostic (diagnozuojamieji) galima peržiūrėti suvestinių įrašų ir statistikos duomenis. Išsamius 
neapdorotų duomenų signalus ir diagnostikos ataskaitas galima iškviesti naudojantis srityje esančiomis 
nuorodomis. 

Pastaba. Duomenų signalų tipai ir jų padėtys priklauso nuo NAMT prietaiso tipo. Daugiau informacijos 
apie signalų tipus pateikiama prietaiso vadove. 

 

1 Įvykių legenda: identifikuoja įvykius, naudojant kodavimą spalvomis. 

2 Hipnograma: apibendrina diagramos įrašus miego tyrimo metu. 

3 Peržiūros juosta: tai 3 minučių laikotarpis hipnogramoje. 

4 Laikotarpio langas: tai priartintas peržiūros juostos rodinys. 

 
 

Kaip peržiūrėti ir atsisiųsti duomenų signalus 
Duomenų signalus galima peržiūrėti arba atsisiųsti iš paciento kortelės. 

Norėdami peržiūrėti neapdorotų duomenų signalus: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji).  

2. Skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji) spustelėkite Raw data signals (neapdorotų duomenų signalai) 
srityje „Recording“ (įrašymas).  

3. Kaip naršyti po duomenis:  

- Spustelėjus kairiąją arba dešiniąją hipnogramos rodyklę parodomas 3 minučių laikotarpis. Galima 
naudoti ir klaviatūros kairiosios arba dešiniosios rodyklės klavišus. 

- Paspaudus CTRL + kairiosios arba dešiniosios rodyklės klavišą, parodomas 90 sekundžių tarpsnis. 

- Spustelėkite ir vilkite peržiūros juostą hipnogramoje. 
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Norėdami atsisiųsti neapdorotus NAMT duomenis: 

1. Apatiniame dešiniajame duomenų signalų ekrano kampe spustelėkite Download HST raw data 
(atsisiųsti NAMT neapdorotus duomenis). 

2. Spustelėkite Save (įrašyti) dialogo lange File Download (kortelės atsisiuntimas), o tada pasirinkite 
paskirties vietos aplanką. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti), kad prasidėtų atsiuntimas. 
 

Kaip rankiniu būdu priskirti įverčius neapdorotų duomenų signalams 
Prireikus programoje „AirView"  neapdorotų duomenų signalams įverčius galima priskirti rankiniu būdu. 

Galima įterpti papildomų įvykių ir jiems priskirti įvykio tipą. Taip pat galima ištrinti esamą įvykį iš signalo 
rodinio. Redaguojamų įvykių atveju vėliau galima pataisyti įvykio tipo trukmę ir priskyrimą.  

Norėdami įterpti įvykį: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji).  

2. Iš skirtuko Diagnostic (diagnozuojamieji) spustelėkite Raw data signals (neapdorotų duomenų 
signalai) srityje „Recording“ (įrašymas). 

3. Nuveskite žymeklį prie kanalo norimo įterpti įvykio pradžioje. 

4. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ir vilkite žymeklį į dešinę arba kairę įvykio pabaigoje. 

5. Pasirinkite norimą įvykio tipą. 

6. Spustelėkite Save (įrašyti). 

 

Norėdami ištrinti įvykį: 

1. Ekrane Data signals (duomenų signalai) laikykite žymeklį virš norimo ištrinti įvykio. 

2. Paspauskite Delete (ištrinti) klaviatūroje. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 

 

Norėdami apibrėžti įvykio trukmę: 

1. Ekrane Data signals (duomenų signalai) pasirinkite įvykį. 

2. Nuveskite žymeklį į įvykio pradžią arba pabaigą. 

3. Vilkite kairiąją-dešiniąją rodyklę į norimą vietą. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip pakartotinai išanalizuoti duomenų signalus 
Jei reikia, galima pakartotinai išanalizuoti atsisiųstus duomenis, kad jie atitiktų AASM gaires.  Iš naujo 
išanalizuoti taip pat reikia, jei pasikeitė analizės parametrai arba reikia ištaisyti rankinę analizę. 

Pastaba. Pakartotinai išanalizavus duomenis, bus atkurtas statistinių duomenų ir signalų pradinis 
automatinis įvertis. 

Norėdami pakartotinai išanalizuoti duomenų signalus: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji).  

2. Skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji), esančiame srityje Statistics (statistika), pasirinkite analizės gaires 
iš išskleidžiamojo meniu. 

3. Užbaikite spustelėdami Reanalyse (analizuoti iš naujo). 
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Kaip sukurti diagnostikos ataskaitas 
Galima į diagnozę įtraukti savo interpretavimą ir sukurti paciento diagnostikos ataskaitą. Ataskaitą galima 
peržiūrėti, atspausdinti arba įrašyti. 

Pastaba. Jei rezultatai naudojami kaip pagalbinė priemonė diagnozuojant ir interpretuojant, 
rekomenduojama, kad gydytojas patikrintų, ar neapdorotų duomenų signalai teisingi. 

Norėdami sukurti diagnostikos ataskaitą: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji) spustelėkite Add interpretation (pridėti interpretaciją) srityje 
Reports (ataskaitos). 

3. Įrašykite interpretaciją į ataskaitą. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Prieš pasirašant ataskaitą, interpretaciją galima redaguoti spustelėjus Edit (redaguoti). 

5. Užbaikite ataskaitą, įvesdami slaptažodį srityje Signature (parašas) ir spustelėdami Sign (pasirašyti). 

Pastaba. Jūsų e. parašo slaptažodis sutampa su prisijungimo slaptažodžiu. Diagnostikos ataskaitas 
elektroniniu būdu pasirašyti gali tik vartotojai, turintys „Interpreting physician“ (aprašančiojo gydytojo) 
leidimus. 

6. Norėdami atidaryti ataskaitą, spustelėkite Diagnostic Report (diagnostikos ataskaita) srityje Reports 
(ataskaitos). 

Pastaba. Ataskaitos formatą galima pakeisti į standartinį (tik duomenys) arba išsamų (duomenys ir 
grafikas): My profile > Preferences (mano profilis > nuostatos). 

 

Norėdami sukurti suvestinę diagnostikos ataskaitą: 

1. Ekrane Diagnostic patients (diagnozuojamieji pacientai) spustelėkite Diagnostic export (diagnozės 
eksportavimas). 

2. SpustelėkiteOpen (atidaryti) arba Save (įrašyti) „Microsoft Excel“ formatu. 

 

Norėdami pašalinti e. parašą: 

1. Skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji) esančioje srityje Signature (parašas) spustelėkite Remove 
signature (pašalinti parašą). 

2. Patvirtinkite dialogo lange spustelėdami Yes, remove signature (taip, pašalinti parašą). 

 

Norėdami atnaujinti ataskaitos interpretaciją: 

1. Skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji) srityje Interpretation (interpretacija) spustelėkite Edit 
(redaguoti). 

2. Atnaujinkite interpretaciją. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 
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Notes (pastabos) 
Skirtukas Notes (pastabos) naudingas renkant informaciją iš pacientų ir įrašant ją į pacientų korteles 
programoje „AirView" . 

Norėdami įrašyti pastabų į paciento kortelę: 

1. Atidarykite paciento kortelę iš pacientų sąrašo Diagnostic (diagnozuojamieji). 

2. Skirtuke Notes (pastabos) spustelėkite New note (nauja pastaba). 

3. Įveskite atitinkamą paciento informaciją. 

Pastaba. Kiekvienos pastabos ilgis ribojamas iki 400 ženklų. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Logs (žurnalai) 
„AirView" kuria įvairių tipų žurnalus, padedančius vartotojams sekti įvykius. Ekrane Logs (žurnalai) rodomi 
istoriniai įvykiai, pvz., prietaisų siejimai, prietaisų atsiejimai, duomenų atsisiuntimai, interpretacijos 
pridėjimas arba keitimas bei paciento kortelės sukūrimo data. 
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Gydomųjų pacientų administravimas 
Pacientų korteles galima peržiūrėti, sukurti ir atnaujinti naudojant meniu Patients (pacientai). Jei jūsų 
leidimai jums suteikia teisę susipažinti su pacientų duomenimis, galite iškviesti šį meniu ir atlikti visas 
galimas funkcijas, pvz.: 

• Charts (diagramos): galima sukurti diagramas, rodančias pacientų naudojimo duomenis (CPAP 
prietaisams). 

• Therapy data (terapijos duomenys): galima peržiūrėti paciento terapijos duomenis ir prietaiso nuostatas 
(ventiliavimo prietaisų*). 

• Patient details (paciento duomenys): galima peržiūrėti ir redaguoti demografinius, draudimo ir gydytojo 
duomenis. 

• Prescription (paskyrimai): galima peržiūrėti, priskirti įrangą ir nustatytą terapijos režimą bei prietaiso tipą 
arba panaikinti priskyrimą. 

• Remote Assist (nuotolinė pagalba): galima peržiūrėti „Remote Assist“ (nuotolinės pagalbos) 
duomenis**. 

• Notes (pastabos): galima peržiūrėti ir sukurti pastabų. 

• Logs (žurnalai): galima peržiūrėti paskyrimų pakeitimus, duomenų prieigos paskyrimas ir prietaisų 
veikimo sutrikimus. 

• Monitoring (stebėjimas): galima peržiūrėti paciento naudojimo ir terapijos pranešimų taisykles 
(dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisams*). 

• Thresholds (ribinės vertės): galima peržiūrėti ir redaguoti nuotėkio ribines vertes. 

*Tik rinktiniams ventiliacijos prietaisams. 

** „Remote Assist“ (nuotolinė pagalba) galima ne visiems prietaisams. 

Pastabos. 

- Paskyrimo redagavimo, pastabų ir ribinių verčių funkcijas gali naudoti tik „Premium“ 
prenumeratoriai. 

- Ne visas funkcijas galima naudoti visuose regionuose. 
 

Darbas su pacientų kortelėmis 
Meniu Patients (pacientai) visiems klinikiniams vartotojams suteikia prieigą peržiūrėti visų jų organizacijoje 
gydomų pacientų duomenis ekrane Patients (pacientai). „Premium“ prenumeratą turintys klinikiniai 
vartotojai pacientų, kuriuos galima stebėti belaidžio ryšio būdu ir kurie gydomi suderinamais „ResMed“ 
prietaisais, duomenis gali peržiūrėti ekrane Wireless patients (pacientai, kuriuos galima stebėti belaidžio 
ryšio būdu), o atitikties prenumeratą turintys klinikiniai vartotojai pacientų, kuriuos galima stebėti belaidžio 
ryšio būdu, duomenis gali peržiūrėti tik ekrane Patients (pacientai). 

Pastaba. Ekrane Patients (pacientai) rodomi visi jūsų organizacijos pacientai, esantys vietose, prie kurių 
turite prieigą. Kokie pacientai rodomi ekrane Patients (pacientai) priklauso nuo jūsų įvestų paieškos 
kriterijų, o rodymą gali riboti grupė arba vieta. 

Norėdami peržiūrėti visų jūsų organizacijos gydomų pacientų duomenis: 

1. Iš meniu Patients (pacientai) pasirinkite All therapy (visi gydomieji). 

2. Įveskite paieškos kriterijus. 

3. Spustelėkite Apply (taikyti). 

„AirView"  parodo jūsų organizacijos gydomųjų pacientų, atitinkančių jūsų paieškos kriterijus, sąrašą. 

4. Pasirinkite paciento, kurio duomenis norite peržiūrėti, vardą ir pavardę. 

„AirView" parodo pasirinkto paciento pagrindinius duomenis. 
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Norėdami peržiūrėti jūsų organizacijos pacientų, kuriuos galima stebėti belaidžio ryšio būdu, 
duomenis: 

Pastaba. Tik „Premium“ prenumeratą turintys klinikiniai vartotojai pacientų, kuriuos galima stebėti 
belaidžio ryšio būdu, duomenis gali peržiūrėti ekrane Wireless patients (pacientai, kuriuos galima stebėti 
belaidžio ryšio būdu). 

1. Iš meniu Patients (pacientai) pasirinkite Wireless (pacientai, kuriuos galima stebėti belaidžio ryšio 
būdu). 

„AirView"  parodo jūsų organizacijos pacientų, kuriuos galima stebėti belaidžio ryšio būdu, sąrašą. 

2. Pasirinkite paciento, kurio duomenis norite peržiūrėti, vardą ir pavardę. 

„AirView"  parodo pasirinkto paciento pagrindinius duomenis. 
 

Norėdami peržiūrėti pasirinkto paciento papildomą informaciją: 

Pasirinkite skirtuką: 

• Charts (žr. psl. 29) (diagramos) (CPAP prietaisams) 

• Therapy data (žr. psl. 29) (terapijos duomenys) (ventiliacijos prietaisams*) 

• „Patient details“ (paciento duomenys) (žr. psl. 31) 

• „Prescription“ (paskyrimai) (žr. psl. 34) 

• „Remote Assist“ (nuotolinė pagalba) (žr. psl. 36) 
• Pastabos (žr. psl. 37)** 

• „Logs“ (žurnalai) (žr. psl. 22) 

• Monitoring (žr. psl. 37) (stebėjimas) (ventiliacijos prietaisams*) 
• Thresholds (žr. psl. 37) (ribinės vertės)** 

*Tik rinktiniams ventiliacijos prietaisams. 

** Šias funkcijas gali naudoti tik „Premium“ prenumeratoriai. 

Pastaba. Ne visas funkcijas galima naudoti visuose regionuose. 
 

Kaip sukurti naują paciento kortelę 
Klinikiniai vartotojai gali sukurti naujas pacientų korteles programoje „AirView" . Sukūrus kortelę, galima 
atnaujinti paciento paskyrimą, priskirti įrangą, įrašyti pastabų* ir sukonfigūruoti paciento prietaisą 
„AirView" . 

Pastaba. Pacientui priskiriant prietaisą arba ryšio modulį, svarbu užtikrinti, kad būtų naudojami tinkami 
serijos numeriai. 

Norėdami sukurti naujo paciento kortelę: 

1. Ekranuose Home (pradžia), Patients (pacientai) arba Wireless (pacientai, kuriuos galima stebėti belaidžio 
ryšio būdu)* spustelėkite mygtuką New patient (naujas pacientas). 

„AirView"  parodo ekraną New patient (naujas pacientas). 

2. Įveskite šiuos duomenis. 
„Clinical details“ (klinikiniai duomenys) 
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Laukas Aprašymas 

Patient setup date (paciento sąrankos data) Lauke Patient setup date (paciento sąrankos 
data) įvesta data turi nurodyti dieną, kai 
buvo pradėtas stebėjimas, ir ji negali būti 
daugiau nei prieš 365 dienas. Visi režimo 
laikymosi skaičiavimai paremti šia data. Taip 
pat ja remiantis nustatomi belaidžio ryšio 
būdu stebimų pacientų belaidžio stebėjimo 
planai. (Jeigu nenurodyta kitaip, belaidžio 
stebėjimo planuose pagal numatytąją 
nuostatą nustatyta no end date (pabaigos 
datos nėra.) 

Clinical user (klinikinis vartotojas) Pagal numatytąją nuostatą lauke Clinical user 
(klinikinis vartotojas) rodoma vertė – tai 
esamu metu prisijungusio vartotojo vardas ir 
pavardė. Norėdami pasirinkti kitą klinikinį 
vartotoją, spustelėkite išskleidžiamojo 
sąrašo rodyklę šalia lauko Clinical user 
(klinikinis vartotojas) ir iš išskleidžiamojo 
sąrašo pasirinkite vartotoją. 

Physician (gydytojas) Kai sukuriama naujo paciento kortelė, turite 
susieti gydytojo vardą ir pavardę su nauja 
kortele arba, jei paciento gydytojas 
neįtrauktas į „AirView" “, turite nurodyti, 
kad joks gydytojas nebus susietas su naujo 
paciento kortele. Šis gydytojas galės 
peržiūrėti naujo paciento kortelę. 

Norėdami nurodyti gydytojo vardą ir pavardę: 

• Spustelėkite Add physician (įtraukti 
gydytoją). 
„AirView"  parodo dialogą Add physician 
(įtraukti gydytoją). 

• Lauke Search  (ieškoti) įveskite paieškos 
kriterijus. 

• Spustelėkite Search (ieškoti). 
„AirView"  pateikia jūsų paieškos 
kriterijus atitinkančių gydytojų sąrašą. 

• Pasirinkite gydytoją iš paieškos 
rezultatų. 

• Norėdami įrašyti savo pasirinkimą, 
spustelėkite mygtuką Add (pridėti). 

Norėdami nurodyti, kad pacientas neturi 
gydytojo: 

• Spustelėkite No physician (nėra 
gydytojo). 
„AirView"  parodo pranešimą, kad 
pacientas neturi gydytojo. 

 

„Patient details“ (paciento duomenys) 
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Laukas Aprašymas 

Name (vardas, pavardė) Įveskite paciento kreipinį, vardą ir pavardę. 

Date of Birth (gimimo data) Įveskite paciento gimimo datą. 

Location (vieta) Pasirinkite paciento klinikinę vietą. 

Compliance option (režimo laikymosi 
parinktis) 

Pasirinkite atitinkamą režimo laikymosi 
parinktį iš sąrašo. 

Patient ID (paciento ID) Įveskite paciento identifikavimo kodą 
(pasirinktinai). 

 

„Device and accessories“ (prietaisas ir priedai) 

Laukas Aprašymas 

Add a device (pridėti prietaisą) Kiekvienam pacientui galima priskirti tik po 
vieną terapijos prietaisą, o priedus galima 
pridėti tik pridėjus prietaisą. 

• Nuskenuokite prietaiso brūkšninį kodą 
arba įveskite jo serijos numerį. 

Pastaba. Svarbu įsitikinti, kad įvedėte teisingą serijos 

numerį. 

• S9 prietaisų atveju pasirinkite prietaisą 
iš išskleidžiamojo sąrašo ir spustelėkite 
Next (toliau). 

• „Air Solutions" arba „AirMini“ prietaisų 
atveju įveskite 3 skaitmenų numerį, 
esantį galinėje prietaiso etiketėje, ir 
spustelėkite Next (toliau). 

• „Astral" / „Stellar" prietaisų atveju 
įveskite 3 skaitmenų numerį, esantį 
prietaiso vartotojo sąsajoje, ir 
spustelėkite Next (toliau). 

Select a data access option (pasirinkti 
duomenų prieigos parinktį)* 

Pasirinkite duomenų prieigos parinktį iš 
išskleidžiamojo sąrašo. 

Add a communication module (pridėti ryšio 
modulį)** 

Kiekvienam pacientui galima priskirti tik po 
vieną modulį. 

Nuskenuokite prietaiso brūkšninį kodą arba 
įveskite jo serijos numerį. 

Pastaba. Svarbu įsitikinti, kad įvedėte 
teisingą serijos numerį. 

Add a mask (optional) (pridėti kaukę 
[pasirinktinai]) 

Pasirinkite kaukę ir kaukės dydį iš 
išskleidžiamojo sąrašo. (Apima „Astral" / 
„Stellar" tracheostomijos vamzdelį ir 
kandiklį.) 

Add air tubing (optional) (pridėti kontūrą 
[pasirinktinai]) 

Pasirinkite kontūrą iš išskleidžiamojo sąrašo. 
(Apima „Astral" / „Stellar" paciento 
kontūrus.) 
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Add humidifier (optional) (pridėti drėkintuvą 
[pasirinktinai])** 

Pasirinkite drėkintuvą iš išskleidžiamojo 
sąrašo. 

* Tik vartotojai, turintys leidimą keisti prieigą prie paciento duomenų. Netaikoma S9 prietaisams. 
** Tik S9 prietaisams. „Air Solutions" prietaisai turi integruotus pagal poreikį naudojamus belaidžio 
ryšio modulius ir drėkintuvus. 

Contact information (kontaktinė informacija) (pasirenkama) 

Laukas  Aprašymas 

Address (adresas) Įveskite paciento adresą, nurodydami šalį, 
provinciją ir miestą. 

Contact details (kontaktiniai 
duomenys) 

Įveskite paciento telefono numerį ir el. 
paštą. 

 

Additional details (papildomi duomenys) (pasirenkami) 

Laukas  Aprašymas 

Gender (lytis) Įveskite paciento lytį. 

Marital status (šeimyninė padėtis) Įveskite paciento šeimyninę padėtį. 

 

3. Spustelėkite Save (įrašyti) ir įrašykite naujo paciento kortelę. 

4. Jei pridėjote pacientą su ventiliacijos prietaisu**, atlikite šiuos veiksmus: 

- Puslapyje New ventilation patient (naujas pacientas, kuriam atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija) 
esančiame sąraše Patient profile (paciento profilis) pasirinkite pacientui tinkančią parinktį ir 
spustelėkite Save (įrašyti). 

- Skirtuke Monitoring (stebėjimas) peržiūrėkite paciento profilį, stebėjimo parinktis ir terapijos 
pranešimo taisykles. 

* Šias funkcijas gali naudoti tik „Premium“ prenumeratoriai. 

**Tik rinktiniams ventiliacijos prietaisams. 
 

Kaip atsisiųsti paciento duomenis iš duomenų kortelės 
SNPT organizacijų klinikiniai vartotojai gali atsisiųsti pacientų duomenis iš suderinamos duomenų kortelės 
ir įrašyti duomenis į „AirView" . 

Pastabos. 

• Norėdami atsisiųsti iš kortelės, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje įdiegta „Java SE 8“ versija. 

• Norėdami pakartotinai naudoti duomenų kortelę paciento duomenims įrašyti, įsitikinkite, kad visi 
ankstesnio paciento duomenys ištrinti. Informacija, kaip ištrinti paciento duomenis, pateikta terapijos 
prietaiso klinikiniame vadove. 

• Gydytojai negali atsisiųsti duomenų iš kortelių. 

• Ši parinktis galima ne visuose prietaisuose. 

Norėdami atsisiųsti paciento duomenis iš duomenų kortelės: 

1. Priemonių juostoje spustelėkite Card download (duomenų atsisiuntimas iš kortelės). 

2. Įkiškite suderinamą duomenų kortelę į kortelių skaitytuvą. 

3. Spustelėkite Continue (tęsti). 

„AirView"  aptinka duomenų kortelę ir automatiškai ieško paciento, kuriam priskirtas prietaisas su 
sutampančiu serijos numeriu, rastu duomenų kortelėje. 
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4. Jei norite, pasirinkite Include AirView detailed data (įtraukti išsamius „AirView"  duomenis). 

Pastaba. Ne visuose palaikomuose prietaisuose galimi išsamūs duomenys. 

5. Nustatykite, ar rasta tinkamo paciento kortelė. 

Pastaba. Kadangi atsisiuntimo veiksmo negalima panaikinti, prieš atsisiųsdami duomenis įsitikinkite, 
kad pasirinktas tinkamas pacientas. 

- Jei rodoma tinkamo paciento kortelė, spustelėkite Yes, start download (taip, pradėti siųsti). 

Duomenis pradedama siųsti automatiškai ir parodomas patvirtinimo pranešimas. 

- Jei tinkamo paciento kortelė nerodoma, spustelėkite No, incorrect patient (ne, netinkamas 
pacientas). Tada galite arba ieškoti aktyvaus paciento, ar sukurti naujo paciento kortelę. 

Pastabos. 

- Jei prietaisas jau priskirtas kitam pacientui, nesusijusiam su jūsų organizacija, negalėsite iš naujo 
priskirti prietaiso. 

- Jei priskirsite naują prietaisą aktyviam pacientui, galite būti paraginti pakeisti paciento paskyrimą. 
 

Kaip sukurti paciento kortelę iš duomenų, atsisiųstų iš duomenų kortelės 
Jei „AirView"  neranda paciento kortelės, susietos su prietaiso serijos numeriu, galima sukurti naujo 
paciento kortelę iš duomenų, atsisiųstų iš duomenų kortelės, ir su ja susieti atsisiųstus duomenis. 

Pastaba. Ši parinktis galima ne visuose prietaisuose. 

Norėdami sukurti naujo paciento kortelę iš duomenų, atsisiųstų iš duomenų kortelės: 

1. Ekrano Card download (duomenų atsisiuntimas iš kortelės) paciento duomenų srityje spustelėkite 
Create a patient file (sukurti paciento kortelę).  

2. Įveskite reikiamą informaciją. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti).  

4. Jei norite, pasirinkite Include detailed data (įtraukti išsamius duomenis). 

Pastaba. Ne visuose palaikomuose prietaisuose galimi išsamūs duomenys. 

5. Spustelėkite Yes, start download (taip, pradėti siųsti). 

Pastaba. Šis procesas sukuria naują kortelę, kurioje yra tik pagrindinė paciento informacija. Galite įtraukti 
papildomų duomenų, atidarę paciento kortelę iš meniu Patients (pacientai). 
 

Kaip ieškoti paciento kortelės atsisiunčiant kortelės duomenis 
Jei ieškodami paciento jo neradote arba jei kitas pacientas yra susietas su duomenų kortele, kurios 
duomenis norite atsisiųsti, galite ieškoti aktyvaus paciento kortelės, su kuria būtų galima susieti 
duomenis. 

Pastaba. Ši parinktis galima ne visuose prietaisuose. 

1. Ekrano Card download (duomenų atsisiuntimas iš kortelės) paciento duomenų srityje spustelėkite 
Search active patients (ieškoti aktyvių pacientų). 

2. Įveskite paieškos kriterijus. 

3. Spustelėkite Search (ieškoti). 

4. Pasirinkite paciento, su kuriuo norite susieti duomenis, vardą ir pavardę. 

Pastaba. Galbūt būsite paraginti pakeisti paciento paskyrimą. 

5. Jei paieška nedavė ieškomo rezultato, pabandykite kitokius paieškos kriterijus arba sukurkite naujo 
paciento kortelę, su kuria būtų galima susieti duomenis. 
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Kaip ištrinti paciento kortelę  
Paciento kortelę galima pašalinti arba ištrinti iš „AirView" . 

Pastaba. Ištrynus paciento kortelę, vartotojai negalės pasiekti paciento informacijos. Todėl ištrindami 
paciento kortelę įsitikinkite, kad gydytojui pranešta apie šį veiksmą. 

Norėdami ištrinti paciento kortelę: 

1. Ekrano Patients (pacientai) priemonių juostoje spustelėkite Delete patient file (ištrinti paciento kortelę). 

2. Pasirinkite Yes, permanently delete this patient file (taip, negrįžtamai ištrinti šio paciento kortelę). 

3. Patvirtindami įveskite paciento pavardę. 

4. Spustelėkite Delete patient file (ištrinti paciento kortelę). 
 

Diagramų peržiūra 
Meniu Charts (diagramos) suteikia galimybę stebėti paciento naudojimo duomenis. Jų naudojimo istoriją 
galima peržiūrėti fiksuotu laikotarpiu: 

• Fixed time period (fiksuotas laikotarpis) – klinicisto pasirinktas iki 90 dienų trukmės laikotarpis. 
Klinicistas gali nustatyti laikotarpį ir pabaigos datą. 

Rodomi tokie naudojimo duomenys: 

• Naudojimas laikantis (>=4 val.) ir nesilaikant (<4 val.) režimo 

• Bendras naudojimas ir 1 programos naudojimas (tik suderinamiems dirbtinės plaučių ventiliacijos 
prietaisams) 

• Naudojimo laikas, diena ir data. 

Pastaba. Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisams laikas nerodomas. 

Kiekvienas stulpelis rodo kasdienį naudojimą su šiais indikatoriais: 

• Žalias stulpelis – naudojimas laikantis režimo 

• Raudonas stulpelis – naudojimas nesilaikant režimo 

• Pilkas stulpelis – rodo nežinomo naudojimo dieną. Šios dienos naudojimo duomenys nebuvo gauti. 

• Raudonai apibrėžtas stulpelis – rodo nenaudojimo dieną. Pacientas šią dieną nenaudojo terapijos 
prietaiso. 

Pastaba. Daugiau informacijos apie naudojimo duomenis pateikiama srityje Logs (žurnalai), žr. apie 
nesklandumų šalinimą. 

 

Naudojimo diagramų stebėjimas 

Norėdami peržiūrėti paciento naudojimo istoriją: 

1. Skirtuke „Charts“ (diagramos) pasirinkite norimą laikotarpį: 

- Fixed time period (fiksuotas laikotarpis) – įveskite dienų skaičių (iki 90 dienų) ir pabaigos datą. 

- 30 day compliant period (30 dienų režimo laikymosi laikotarpis) – sistema apskaičiuoja 30 dienų 
režimo laikymosi laikotarpį. Ši parinktis negalima, jei pacientas nesilaiko režimo. 

2. Spustelėkite Update (atnaujinti). Naudojimo istorija parodoma diagramoje. 

Pastaba. Užveskite pelės žymeklį virš diagramos – bus parodyti kasdienio naudojimo duomenys. 
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Therapy data (terapijos duomenys) 
Skirtuke Therapy data (terapijos duomenys) galima stebėti paciento terapijos duomenis, susijusius su 
dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisais*. Priskyrus pacientą dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisui, šis 
skirtukas pakeičia skirtuką Charts (diagramos). Šiame skirtuke galima pamatyti duomenis, išskaidytus 
pagal laikotarpį ir programą. 

Norėdami peržiūrėti konkretaus laikotarpio duomenis, kalendorinės datos pasirinkimo srityje galite 
pasirinkti vieną iš šių parinkčių: 

• 7 dienos – rodo pastarosios savaitės turimus duomenis. 

• 30 dienų – rodo pastarojo mėnesio turimus duomenis. 

• Pritaikytas – rodo jūsų pasirinkto laikotarpio duomenis. 

Pastaba. Paryškinta sritis žymi rodomą laikotarpį. 

Kalendorinės datos pasirinkimo srityje kiekvienas stulpelis žymi bendrą paros naudojimą (valandomis ir 
minutėmis) pagal visas galimas programas su šiais indikatoriais: 

• Visas stulpelis – naudojimas 24 val. 

• Pusė stulpelio – naudojimas 12 val. 

• Tuščias stulpelis – nenaudota arba nėra duomenų. 

 
Po kalendorinės datos pasirinkimo sritimi pateikiamos programos, kurias galima naudoti paciento 
prietaise. Norėdami peržiūrėti tik konkrečios programos terapijos duomenis, pasirinkite vieną iš galimų 
programų**. 

 
Naudodamiesi kairėje ekrano pusėje esančiu naršymo meniu galite atidaryti vieną iš terapijos rodiklių 
diagramų. 

 
Norėdami atidaryti arba uždaryti sritį, spustelėkite skilties antraštę (pvz., Settings [nuostatos]). Norėdami 
atidaryti visas skiltis, spustelėkite Expand all (išskleisti viską) virš viršutinės skilties. 

Norėdami atspausdinti arba įrašyti kaip PDF visus skirtuke Therapy Data (terapijos duomenys) matomus 
duomenis, spustelėkite Print (spausdinti) puslapio viršuje. Prieš spausdindami įsitikinkite, kad rodoma tai, 
ką norite atspausdinti. Galite išskleisti / suskleisti diagramas, pasirinkti skirtingus dienų intervalus arba 
išsamiems duomenims pasirinkti dieną, kurią norėtumėte priartinti dominančioje vietoje ir atspausdinti. 

Skirtuke Therapy Data (terapijos duomenys) tam tikriems dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisams* galite 
priartinti išsamius tam tikros valandos terapijos duomenis (visoms programoms terapijos parametrų 
diagramose). 
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Norėdami priartinti išsamius terapijos duomenis: 

1. Kalendorinės datos pasirinkimo srityje pasirinkite bet kokią dieną (bet kurį stulpelį), kurioje norite 
priartinti išsamius duomenis 24 val. laikotarpiu. 

2. Norėdami peržiūrėti konkretų dienos laikotarpį šalia View (peržiūrėti) pasirinkite 4, 8, 12 arba 24 val. 

3. Norėdami dar labiau priartinti, spustelėkite ir vilkite bet kurį laiko pasirinkimo juostos (mėlynos 
juostos) galą, kad susiaurintumėte pasirinkimą iki konkrečios valandos arba kelių valandų. 

 

Norėdami gauti naujausius terapijos duomenis iš paciento prietaiso: 

1. Spustelėkite Update data now (atnaujinti duomenis dabar). 

2. Patvirtindami spustelėkite Request latest data (prašyti naujausių duomenų). 

3. Atnaujinkite puslapį, kad atsirastų naujausi duomenys. 

Pastaba. Atnaujinimas gali šiek tiek užtrukti, todėl nebūtina likti puslapyje, kol „AirView"  gauna 
naujausius duomenis. 

* Tik „Astral“ ir „Stellar“ prietaisams. 

** Ne visas programas galima naudoti visuose prietaisuose. 
 

Paciento duomenų redagavimas 
Duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento pagrindinius duomenis: 

1. Skirtuke Patient  details (paciento duomenys) spustelėkite Basic details (pagrindiniai duomenys).  

2. Spustelėjus Edit (redaguoti) galima atnaujinti šią informaciją: 

- Vardą ir pavardę 

- Gimimo datą 

- Klinikinę vietą 

- Režimo laikymosi parinktį 

- Paciento ID 

- Būseną: aktyvus1 ar neaktyvus2 

- Klinikinius duomenis: sąrankos data ir klinikinis vartotojas 

3. Spustelėkite Save (įrašyti).  
 

 
1 Active—Patient will be viewed in Therapy patients or Wireless patients lists. When creating a new patient file, the default status is Active. 
2 Inactive—Patient will be hidden from Therapy patients list and if any active monitoring schedule exists will be discontinued. 
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Kaip į paciento kortelę įtraukti gydytoją 
NMĮ administratorius gali įtraukti gydytoją į paciento kortelę, kad gydytojas galėtų peržiūrėti paciento 
duomenis. 

Norėdami įtraukti gydytoją: 

1. Ekrane All therapy (visi gydomieji) arba ekrane Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu) suraskite 
pacientą, į kurio kortelę norite įtraukti gydytoją. 

2. Atidarykite paciento kortelę spustelėdami paciento vardą ir pavardę. 

3. Iškvieskite paciento duomenis spustelėdami skirtuką Patient details (paciento duomenys). 

4. Spustelėkite skirtuką Physicians (gydytojai), kad galėtumėte peržiūrėti gydytojų ar organizacijų, su 
kuriais bendrinama paciento kortelė, sąrašą.  

5. Spustelėkite Add physician (įtraukti gydytoją). 

6. Įveskite norimo gydytojo paieškos kriterijus. 

7. Spustelėkite Search (ieškoti). 

„AirView"  pateikia jūsų paieškos kriterijus atitinkančių gydytojų vardus, pavardes ir organizacijų 
pavadinimus. 

Pastaba. Jei norimo gydytojo vardo ir pavardės nėra tarp rezultatų, susisiekite su „ResMed“ klientų 
aptarnavimo tarnyba. 

8. Pasirinkite organizaciją arba gydytoją. 

- Pasirinkus organizaciją, visi tos organizacijos klinikiniai vartotojai gydytojai galės peržiūrėti paciento 
duomenis. 

- Pasirinkus gydytoją, tas gydytojas bus susietas su paciento kortele ir visi to gydytojo organizacijos 
klinikiniai vartotojai gydytojai galės peržiūrėti paciento duomenis. 

9. Spustelėkite Add (įtraukti), norėdami užbaigti sąrankos procesą, Back (atgal)  – pasirinkti kitą gydytoją 
arba Cancel (atšaukti) – grįžti į skirtuką Patient details (paciento duomenys). 

 

Kaip iš paciento kortelės pašalinti gydytoją 
NMĮ administratorius gali pašalinti gydytoją iš paciento kortelės, kad gydytojas negalėtų peržiūrėti 
paciento duomenų. 

Norėdami pašalinti gydytoją: 

1. ekrane All therapy (visi gydomieji) arba ekrane Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu) suraskite 
pacientą, iš kurio kortelės norite pašalinti gydytoją; 

2. atidarykite paciento kortelę, spustelėdami paciento vardą ir pavardę; 

3. iškvieskite paciento duomenis, spustelėdami skirtuką Patient details (paciento duomenys); 

4. spustelėkite skirtuką Physicians (gydytojai), kad galėtumėte peržiūrėti gydytojų ar organizacijų, su 
kuriais bendrinama paciento kortelė, sąrašą; 

5. spustelėkite Remove (pašalinti); 

6. užbaikite procesą spustelėdami Yes, remove physician (taip, pašalinti gydytoją). 

7. Jeigu pašalinsite vienintelį gydytoją su pacientu susietoje organizacijoje, pasirinkite vieną iš šių 
parinkčių: 

- Yes, access is still required (taip, prieiga vis dar reikalinga) – leidžia organizacijai ir toliau peržiūrėti šio 
paciento duomenis; 

- No (ne) – atima organizacijai galimybę peržiūrėti šio paciento duomenis. 

Pastaba. Iš paciento kortelės pašalinus gydytoją ar organizaciją, to gydytojo ar organizacijos 
duomenys iš „AirView"  tinklo neištrinami. Galima priskirti tą patį gydytoją arba organizaciją kitiems 
pacientams. 
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Kaip redaguoti paciento draudimo duomenis 
Draudimo duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. Į pacientų korteles įtraukus 
draudimo informaciją, gali būti lengviau susisiekti su draudikais iškilus problemoms dėl kompensacijos. 

Norėdami įtraukti draudimo duomenis į paciento kortelę: 

1. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) pasirinkite Insurance (draudimas). 

2. Spustelėkite Add insurer (įtraukti draudiką). 

3. Įveskite šiuos duomenis. 

- Insurer (draudikas) – pasirinkite iš išskleidžiamojo sąrašo 

- Group number (grupės numeris) 

- Membership number (narystės numeris) 

- Policy holder name (draudėjo vardas, pavardė) 

- Relation to the policy holder (santykis su draudėju) – jei pacientas nėra draudėjas 

- Policy effective dates (poliso galiojimo datos) 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Jei draudiko pavadinimas nenurodytas, susisiekite su vietos administratoriumi. 

Norėdami pašaltini draudiką iš paciento kortelės: 

1. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) pasirinkite Insurance (draudimas). 

2. SpustelėkiteRemove (pašalinti) po draudiko pavadinimu.  

3. Spustelėkite Yes (taip). 
 

Kaip atnaujinti paciento kontaktinius duomenis 
Kontaktinius duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento kontaktinius duomenis: 

1. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) pasirinkite Contact details (kontaktiniai duomenys). 

2. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir įveskite visą reikiamą informaciją: adresas, telefono numeris (-iai) ir el. 
pašto adresas. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip atnaujinti paciento papildomus duomenis 
Papildomus duomenis paciento kortelėje galima keisti, pridėti arba ištrinti. 

Norėdami redaguoti paciento papildomus duomenis: 

1. Skirtuke Patient details (paciento duomenys) spustelėkite Additional details (papildomi duomenys).  

2. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir įveskite visą reikiamą informaciją: lytis ir šeimyninė padėtis. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip išsiųsti „myAir“ kvietimą 
„myAir“ kvietimą galima išsiųsti sukuriant pacientą arba vėliau – paciento kortelėje*. Daugiau 
informacijos apie paciento „myAir“ būseną pateikiama skyriuje Piktogramos. 
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Norėdami išsiųsti „myAir“ kvietimą kurdami pacientą: 

1. Ekranuose Home (pradžia), Patients (pacientai) arba Wireless patients (stebimieji belaidžio ryšio būdu)* 
spustelėkite mygtuką New patient (naujas pacientas). 

2. Skiltyje Device and accessories (prietaisas ir priedai) spustelėkite Add device (pridėti prietaisą). 

3. Nuskenuokite prietaiso brūkšninį kodą arba įveskite jo serijos numerį ir spustelėkite Add (įtraukti). 

4. „Air Solutions“ arba „AirMini“ prietaisų atveju** įveskite 3 skaitmenų numerį, esantį galinėje 
prietaiso etiketėje, ir spustelėkite Next (toliau). 

5. Įveskite paciento el. pašto adresą ir spustelėkite Yes (taip). 
„AirView"  išsiunčia pacientui „myAir“ kvietimo laišką su „myAir“ paskyros suaktyvinimo nuoroda. 

Norėdami išsiųsti „myAir“ kvietimą iš esamo paciento kortelės: 

1. Paciento kortelėje, šalia paciento vardo ir pavardės, palaikykite žymeklį virš apvalios myAir 
piktogramos. 

2. Spustelėkite Invite (pakviesti). 

3. Lauke Email address (el. pašto adresas) įveskite paciento el. pašto adresą arba, jei jis jau yra, 
įsitikinkite, kad jis teisingas, ir spustelėkite Send invite (siųsti kvietimą). 

4. Spustelėkite OK (gerai). 

* Priklausomai nuo jūsų organizacijos „AirView"  nuostatų gali būti viena ar daugiau parinkčių. 

** Ši funkcija galima ne visuose prietaisuose. 

Pastaba. Ši funkcija galima ne visuose regionuose. 
 

Skirtuko „Prescription“ (paskyrimas) naudojimas 
Skirtuke Prescription (paskyrimas) galima pridėti arba pašalinti prietaisą arba ryšio modulį, pakeisti prieigą 
prie duomenų, pridėti priedą, pašalinti įrangą, iš naujo priskirti ryšio modulį kitam pacientui arba atnaujinti 
terapijos nuostatas. 

Norėdami pridėti prietaisą arba ryšio modulį: 

1. Iš paciento kortelės spustelėkite skirtuką Prescription (paskyrimas). 

2. Spustelėkite Add device (pridėti prietaisą) arba Add communication module (pridėti ryšio modulį). 

3. Įveskite arba nuskenuokite prietaiso arba ryšio modulio serijos numerį. 

Pastaba. Įsitikinkite, kad serijos numeris sutampa su paciento prietaiso arba ryšio modulio numeriu. 

4. Spustelėkite Add (pridėti). 

5. Pasirinkite prietaisą arba ryšio modulį. 

6. Spustelėkite Next (toliau). 

Norėdami pakeisti prieigą prie duomenų: 

Pastaba. Šią procedūrą gali atlikti tik vartotojai, kurie turi leidimą keisti prieigą prie duomenų. 
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1. Prieigos prie duomenų srityje spustelėkite Change (keisti). 

2. Pasirinkite parinktį iš išskleidžiamojo sąrašo. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Norėdami pridėti priedą: 

1. Spustelėkite Add mask (pridėti kaukę), Add air tubing (pridėti kontūrą) arba Add humidifier (pridėti 
drėkintuvą). 

2. Pasirinkite reikiamą informaciją. 

3. Spustelėkite Add (pridėti). 

Norėdami pašalinti įrangą: 

1. Spustelėkite Remove (pašalinti) šalia įrangos, kurią norite pašalinti. 

2. Spustelėkite Remove (pašalinti), kad būtų atnaujintas paciento paskyrimas, arba Cancel (atšaukti), kad 
grąžintumėte pradines įrangos nuostatas. 

Norėdami iš naujo priskirti prietaisą arba ryšio modulį kitam pacientui: 

Pastaba. Ši parinktis galima ne visuose prietaisuose. 

1. Skirtuke Prescription (paskyrimas) pasirinkite vieną iš šių parinkčių: 
- Add device (pridėti prietaisą) 
- Add communication module (pridėti ryšio modulį) 

2. Įveskite prietaiso arba ryšio modulio serijos numerį arba nuskenuokite brūkšninį kodą.  

3. Spustelėkite Add (pridėti). 

4. Spustelėkite Yes, reassign device (taip, iš naujo priskirti prietaisą), jei norite tęsti, arba spustelėkite No 
(ne), jei norite pasirinkti kitą prietaisą arba ryšio modulį. 

Pastaba. Prieš iš naujo priskiriant prietaisą reikės jį iš naujo nustatyti. Informacijos apie jo nustatymą iš 
naujo ieškokite su prietaisu pateikiamame klinikiniame vadove. 

 

Terapijos nuostatų atnaujinimas 
 

Yra du terapijos nuostatų atnaujinimo būdai: 

• Išsiuntus pakeistas nuostatas į prietaisą, „AirView"  gali pritaikyti pakeitimus belaidžio ryšio būdu, kai 
prietaisas yra įjungtas ir yra belaidžio ryšio veikimo zonoje. 

• Įrašę nuostatų pakeitimus į duomenų kortelę, galite juos išsaugoti duomenų kortelėje ir pritaikyti, įkišę 
duomenų kortelę į prietaisą. 

Pastaba. 

- Ši parinktis galima ne visuose prietaisuose. 

- Terapijos nuostatoms atnaujinti reikalinga „Premium“ prenumerata. 

- Įsitikinkite, kad jūsų vartotojo leidimai leidžia jums keisti paciento terapijos nuostatas. Daugiau 
informacijos apie vartotojų vaidmenis ir leidimus pateikta skyriuje Vartotojų vaidmenys ir leidimai. 

Prieš keisdami paciento terapijos prietaiso nuostatas įsitikinkite, kad: 

• Prietaiso serijos numeris, rodomas skirtuke Prescription (paskyrimas), sutampa su paciento terapijos 
prietaiso serijos numeriu. 

• Prietaiso tipas, rodomas skirtuke Prescription (paskyrimas), sutampa su paciento naudojamo prietaiso 
tipu. 

• Sistema gavo mažiausiai vienos paros duomenis (netaikoma prietaisams „AirSense 10 CPAP“, 
„AirSense 10 AutoSet“ arba „AirSense 10 Elite“). Prietaisų „AirSense 10 CPAP“, „AirSense 10 
AutoSet“ arba „AirSense 10 Elite“ atveju paskyrimo nuostatas galima atnaujinti prieš sistemai 
gaunant duomenis. 

• Jei planuojate įrašyti pakeitimus į duomenų kortelę, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje yra įdiegta 
„Java SE 8“ versija. 
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Norėdami atnaujinti terapijos nuostatas: 

1. Skirtuke Prescription (paskyrimas) spustelėkite Edit settings (redaguoti nuostatas). 

2. Atnaujinkite paciento terapijos nuostatas, kai reikalinga. 

Pastaba. Dėl netinkamų terapijos nuostatų gali būti taikoma netinkama terapija. Visus paskyrimo 
pakeitimus turi patvirtinti paciento gydytojas. 

3. Jei pacientas naudoja ryšio modulį: 

- Norėdami paciento nuostatas atnaujinti belaidžio ryšio būdu, spustelėkite Send settings to device 
(siųsti nuostatas prietaisui). 

- Patikrinkite, ar rodomos naujos nuostatos. 

- Spustelėkite Yes, change settings (taip, keisti nuostatas). 

Skirtuke Prescription (paskyrimas) būsena atnaujinama į Changes pending(laukiama pakeitimų). 
Nuostatas įrašius į prietaisą, ši būsena pasikeis į No changes pending (pakeitimų nelaukiama). 

Pastabos. 

- Norint pamatyti nuostatų atnaujinimus, gali prireikti atnaujinti rodymą. 

- Jei nepavyks atnaujinti nuostatų, bus pateiktas klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie 
klaidų pranešimus pateikiama skyriuje „Nesklandumų šalinimas“. 

4. Jei pacientas nenaudoja ryšio modulio: 

- Spustelėkite Save settings to card (įrašyti nuostatas į kortelę). 

- Spustelėkite Next (toliau). 

- Įkiškite paciento kortelę į kortelių skaitytuvą. 

- Spustelėkite Continue (tęsti). 

- Pasirinkite duomenų kortelę, į kurią norite įrašyti pakeitimus. 

Pastaba. „AirView"  ištrins visus kortelėje esančius duomenis, todėl prieš įrašydami pakeitimus 
įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą kortelę. 

- Spustelėkite Continue (tęsti). 

- Patikrinkite, ar būsena skirtuke Prescription (paskyrimas) rodo Settings written to card (nuostatos 
įrašytos į kortelę). 

Pastaba. Į duomenų kortelę įrašyti pakeitimai pritaikomi tik įkišus kortelę į prietaisą, todėl jūsų 
pakeitimai iškart neatsiras programoje „AirView" . 

Visi paskyrimo pakeitimai rodomi skirtuke Logs (žurnalai). 
 

Informacijos peržiūra srityje „Remote Assist“ (nuotolinė pagalba) 
„Air Solutions" prietaisų nuostatos ir būsenos informacija rodoma srityje Remote Assist (nuotolinė pagalba). 

Pastaba. Ši parinktis galima ne visuose prietaisuose. 

Prietaiso būsenos juostoje rodomi funkciniai arba sutrikusio veikimo prietaiso pranešimai. 

Nuostatų skiltyje rodomos prietaiso, drėkintuvo, kontūro ir kaukės nuostatos. Kai naudojamas „Astral 
R6“, šioje skiltyje taip pat rodoma kita techninės priežiūros data ir akumuliatoriaus informacija. 

Pastarojo naudojimo ir nuotėkio skiltyje rodomi pastarųjų 5 dienų duomenys, kaip parodyta ekrane 
Wireless (stebimieji belaidžio ryšio būdu).  

Papildomos informacijos ieškokite „Remote Assist“ (nuotolinės pagalbos) vadove. 
 

Kaip tvarkyti pastabas, žurnalus ir slenkstines vertes 
Iš pacientų surinktą informaciją, pvz., apie sąrankos nurodymus ir reikmenis, galima įrašyti į „AirView" .  

Pastaba. Funkcijas Notes (pastabos) ir Thresholds (slenkstinės vertės) gali naudoti tik „Premium“ 
prenumeratoriai. 
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Pastabos gali padėti susidaryti išsamesnį paciento vaizdą ir greitai pasiruošti vizitams. 

Prireikus galima atnaujinti ir kiekvieno paciento slenkstinių verčių nuostatas. 
 

Notes (pastabos) 
Skiltis Notes (pastabos) padeda rinkti informaciją iš pacientų ir įrašyti į „AirView" . Aktualias pastabas 
galima įtraukti į paciento kortelę. 

Pastaba. Šią funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratorius. 

Norėdami įtraukti naujų pastabų: 

1. Paciento ekrane spustelėkite skirtuką Notes (pastabos). 

2. Spustelėkite New note (nauja pastaba).  

3. Įveskite atitinkamą paciento informaciją. 

Pastaba. Kiekvienos pastabos ilgis ribojamas iki 400 ženklų. 

4. Spustelėkite Save note (įrašyti pastabą). 
 

Logs (žurnalai) 
„AirView" “ kuria įvairių tipų žurnalus, padedančius administratoriams sekti įvykius. Skirtuke Logs 
(žurnalai) rodomi tokie istoriniai įvykiai kaip prietaiso veikimo sutrikimai ir paskyrimo arba veiksmų grupės 
būsenos pakeitimai. 

Atnaujinus paskyrimo nuostatas, gali būti rodomas vienas ar daugiau iš šių žurnalų: 

• Settings change sent wirelessly (nuostatų pakeitimas išsiųstas belaidžio ryšio būdu) – rodomos ir 
ankstesnės, ir užklaustos nuostatos 

• Settings change via data card (nuostatų pakeitimas naudojant duomenų kortelę) – rodomos ir 
ankstesnės nuostatos, ir pakeitimai. 

• Successful changes made (sėkmingai atlikti pakeitimai) – rodomas patvirtinimo pranešimas. 

• Unsuccessful request (nesėkminga užklausa) – rodomas klaidos pranešimas. 

 
 

Thresholds (slenkstinės vertės) 
Ekrane Thresholds (slenkstinės vertės) rodomos nuotėkio slenkstinių verčių nuostatos. Informaciją 
galima atnaujinti naudojant funkciją Edit (redaguoti). 

Pastaba. Šią funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratorius. 

Norėdami redaguoti slenkstines vertes: 

1. Paciento ekrane spustelėkite skirtuką Threshold (slenkstinė vertė). 

2. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir įveskite naują vertę. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Pacientų slenkstinių verčių nuostatas reikia pakeisti kiekvienam pacientui atskirai. 
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Stebėjimas 
Skirtuke Monitoring (stebėjimas) galima peržiūrėti paciento, kuriam atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, 
profilį, stebėjimo parinktis ir terapijos pranešimo taisykles. 

Pastaba. Kai įjungiate pranešimus, peržiūrėkite ir pakoreguokite numatytąsias ribines vertes kaip 
reikalinga. 

Norėdami redaguoti paciento profilį: 

1. Paciento ekrane spustelėkite skirtuką Monitoring (stebėjimas). 

2. Spustelėkite paciento profilio žymą ir pasirinkite naują parinktį iš sąrašo. 

3. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Norėdami redaguoti terapijos pranešimus: 

1. Paciento ekrane spustelėkite skirtuką Monitoring (stebėjimas). 

2. Spustelėkite Notifications on (pranešimai įjungti) arba Notifications off (pranešimai išjungti), kad 
įjungtumėte / išjungtumėte atitinkamą pranešimą pacientui. 

3. Pasirinkite Notify (pranešti) šalia kiekvienos atitinkamos pranešimo taisyklės, kad būtų pranešta, kai 
nustatoma taisyklės ribinė vertė. 

4. Kiekvienai atitinkamai pranešimo taisyklei pasirinkite numatytosios ribinės vertės žymą, įveskite naują 
vertę ir spustelėkite Save (įrašyti). 

 

Kaip kurti ataskaitas 
Naudojant „AirView" , kiekvienam pacientui galima sukurti ataskaitas. Jos gali būti tokios: 

• Režimo laikymosi ataskaita – pateikia paciento režimo laikymosi duomenų suvestinę 

• Terapijos ataskaita* – pateikia paciento terapijos duomenų grafinę suvestinę ir statistinę informaciją. 

• Režimo laikymosi ir terapijos ataskaita* – pateikia jungtinę paciento režimo laikymosi ir terapijos 
duomenų suvestinę. 

• Išsami ataskaita – pateikia paciento išsamius „AirView"  duomenis. 

Visos ataskaitos sukuriamos „Adobe PDF“ formatu, tada pagal poreikius galite jas įrašyti kaip failus arba 
atsispausdinti. 

* Terapijos ataskaitų funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratoriai. 
 

Režimo laikymosi ataskaita 
Programoje „AirView"  sukurtas režimo laikymosi ataskaitas galima eksportuoti arba įrašyti „Adobe PDF“ 
formatu (atskiriems pacientams). 

Režimo laikymosi ataskaitas galima sukurti atskiram pacientui arba visiems jūsų vietos ar vietų 
pacientams. Jei jūsų prisijungimas leidžia susipažinti su pacientų duomenimis, galite atsisiųsti režimo 
laikymosi ataskaitas.  

Pastaba. „AirView"  negali sukurti režimo laikymosi ataskaitų, kuriose būtų daugiau kaip 365 dienų 
duomenys. 

Paciento režimo laikymosi ataskaitą galima sukurti dviem būdais. 

Norėdami sukurti paciento režimo laikymosi ataskaitą iš pacientų ekrano „Therapy“ (gydomieji): 

Spustelėkite „ “ šalia režimo besilaikančio paciento vardo ir pavardės.  
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Norėdami sukurti režimo laikymosi ataskaitą iš atskiro paciento ekrano: 

1. Atidarykite paciento kortelę. 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Create report (kurti ataskaitą). 

3. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Compliance report (režimo laikymosi ataskaita). 

4. Pasirinkite laikotarpį (taip, kad dienų su duomenimis skaičius neviršytų 365). 

- Initial compliance period (pradinis režimo laikymosi laikotarpis) (tik režimo besilaikantys pacientai) 
- Fiksuotas laikotarpis 
- Datų intervalas 

5. Spustelėkite Continue (tęsti). 
 

Kaip kurti terapijos ataskaitas 
Pastaba. Šią funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratorius. 

Programoje „AirView"  sukurtose terapijos ataskaitose pateikiama atskiro paciento terapijos duomenų 
grafinė suvestinė ir statistinė informacija grafiniu formatu.  

Pastabos: 

• Daugiau informacijos apie terapijos duomenis pateikiama terapijos ataskaitų vadove ir su prietaisu 
pateikiamame klinikiniame vadove. 

• Tam tikruose prietaisuose gali būti arba rodomi ne visi parametrai. 

Norėdami sukurti paciento terapijos ataskaitą: 

1. Atidarykite paciento kortelę. 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Create report (kurti ataskaitą). 

3. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Therapy report (terapijos ataskaita). 

4. Pasirinkite norimą laikotarpį: 

- Initial compliance period (pradinis režimo laikymosi laikotarpis) (tik režimo besilaikantys 
pacientai) 

- Fiksuotas laikotarpis. 

- Datų intervalas. 

5. Spustelėkite Continue (tęsti). Terapijos ataskaita rodoma „Adobe PDF“ formatu, tada pagal poreikius 
galite ją įrašyti kaip failą arba atsispausdinti. 

Pastaba. Terapijos ataskaitas galima sukurti tik laikotarpiams, kai naudojamas vienas režimas / 
prietaisas. 

 
 

Jungtinės režimo laikymosi ir terapijos ataskaitos 
Naudodami šią naują „AirView"  funkciją „Premium“ prenumeratoriai gali sukurti jungtinę režimo 
laikymosi ir terapijos ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiami ir paciento režimo laikymosi, ir terapijos 
duomenys. 

Norėdami sukurti jungtinę ataskaitą: 

1. Atidarykite paciento kortelę. 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Create report (kurti ataskaitą).  

3. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Compliance & therapy report (režimo laikymosi ir terapijos 
ataskaita). 

4. Įveskite norimą laikotarpį. 

- Initial compliance period (pradinis režimo laikymosi laikotarpis) (tik režimo besilaikantys 
pacientai) 

- Fiksuotas laikotarpis 
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- Datų intervalas 

5. Spustelėkite Continue (tęsti). Jungtinė režimo laikymosi ir terapijos ataskaita rodoma „Adobe PDF“ 
formatu, tada pagal poreikius galite ją įrašyti kaip failą arba atsispausdinti. 

Pastaba. Jungtinę ataskaitą galima sukurti tik laikotarpiams, kai naudojamas vienas režimas / 
prietaisas. 

 
 

Kaip kurti išsamias ataskaitas 
Programoje „AirView"  sukurtoje išsamioje ataskaitoje pateikiami paciento išsamūs duomenys. 

Programoje „AirView"  saugomi išsamūs pastarųjų 30 dienų duomenys. Tai nebūtinai iš eilės einančios 
kalendorinės dienos, tarp jų gali būti dienų be duomenų. Pavyzdžiui, jei „AirView"  pastaruosius 12 
mėnesių gauna tris duomenų dienas per mėnesį, o jūs pasirenkate norimą 30 dienų laikotarpį, tada 
ataskaitoje būtų rodoma pastarieji 10 mėnesių su trimis duomenų dienomis per mėnesį (iš viso 30 dienų). 

1. Atidarykite paciento kortelę. 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Create report (kurti ataskaitą). 

3. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite Detailed report (išsami ataskaita). 

4. Pasirinkite norimą laikotarpį (taip, kad dienų su duomenimis skaičius neviršytų 30): 

- Pastarosios X dienos 

- Datų intervalas 

5. Spustelėkite Continue (tęsti). Išsami ataskaita parodoma „Adobe PDF“ formatu, tada pagal poreikius 
galite ją įrašyti kaip failą arba atsispausdinti. 

Pastaba. Ne visuose palaikomuose prietaisuose galima gauti išsamius duomenis. 
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Kaip tvarkyti pacientų grupes 
Srityje Action Groups (veiksmų grupės) rodomas sąrašas pacientų, turėjusių neigiamą terapijos 
tendenciją (konkrečiai  – naudojimo, nuotėkio, AHI, CAI ir perduotų duomenų).  

Grupės išdėstytos pagal naudojimo, režimo laikymosi būseną ir terapijos kriterijus: 

• Terapijos problemos 

• Tebesitęsiantis terapijos stebėjimas 

• Tebesitęsiantis naudojimo stebėjimas 

• Naudojimo problemos 

• Duomenų negauta 

Jei pacientui pašalinama problema ar neigiama tendencija, „AirView"  automatiškai pašalina pacientą iš 
atitinkamos veiksmų grupės. 
 

Pacientų grupių peržiūra 
Spustelėjus grupę, galima peržiūrėti pacientų sąrašą ir kitą su jų terapija susijusią informaciją. 

1. Iš meniu Patients (pacientai) pasirinkite Action Groups (veiksmų grupės). 

2. Pasirinkite reikiamą grupę. 

Veiksmų grupėje Therapy issues (terapijos problemos) pacientus galima filtruoti pagal konkrečią jiems 
iškilusią terapijos problemą.  

1. Ekrane Therapy issues (terapijos problemos) spustelėkite Filter therapy metrics (filtruoti terapijos 
parametrus). 

2. Išskleidžiamajame sąraše Therapy metrics (terapijos parametrai) pasirinkite vieną iš šių parinkčių: 

- All (visi) 

- Leak (nuotėkis) 

- AHI 

- CAI 

3. Spustelėkite Apply (taikyti). 
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Paciento suvestinės informacijos peržiūra 
Norėdami peržiūrėti paciento suvestinę informaciją, spustelėkite paciento vardą ir pavardę.  

 

 
 

Galima pamatyti ir daugiau paciento duomenų arba atlikti dažnų užduočių spustelėjus vieną iš meniu: 

• Charts (diagramos), Patient details (paciento duomenys), Prescription (paskyrimas), Remote Assist 
(nuotolinė pagalba), Notes (pastabos) – nuorodos į paciento kortelę 

• Create report (kurti ataskaitą) – rodomas ataskaitos dialogo langas 

• View recent logs (peržiūrėti pastaruosius paciento žurnalus) (t. y. priežastys, kodėl pacientai yra 
grupėje, sąveika, susijusi su tuo, kada pacientai buvo įtraukti ir pašalinti iš grupės) 

• Mark as reviewed (pažymėti kaip peržiūrėtą) – pacientas pašalinamas iš grupės 

• Add note (pridėti pastabą) – parodomas dialogo langas ir pateikiama parinktis pašalinti pacientą iš 
grupės. 

• Exclude from group (neįtraukti į grupę) – pateikiama parinktis paciento neįtraukti į grupę. 

 
 

Pacientų peržiūra arba sugrąžinimas 
Atlikę veiksmus su pacientu, galite jį pažymėti kaip peržiūrėtą arba sugrąžinti į grupę. 

Norėdami pažymėti pacientą kaip peržiūrėtą: 

1. Būdami grupėje pasirinkite žymimąjį langelį šalia paciento vardo ir pavardės. 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Mark as reviewed (pažymėti kaip peržiūrėtą). 

 

Norėdami sugrąžinti peržiūrėtą pacientą į grupę: 

1. Pacientų grupės ekrane spustelėkite View reviewed patients (peržiūrėti peržiūrėtus pacientus). 

2. Pažymėkite žymimąjį langelį šalia paciento, kurį norite sugrąžinti, vardo ir pavardės. 

3. Spustelėkite Restore selected to group (sugrąžinti pasirinktą į grupę). 

Kiekvienas pacientas lieka sugrąžintų pacientų sąraše 48 valandas. 
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Pacientų neįtraukimas į grupes 
Kai kurių pacientų gali nereikėti stebėti dėl tam tikrų terapijos problemų. Galite pasirinkti, kad jie nebūtų 
įtraukti į grupes. 

Norėdami paciento neįtraukti į grupę: 

1. Būdami grupėje spustelėkite paciento vardą ir pavardę. 

2. Paciento suvestinės informacijos meniu spustelėkite Exclude from group (neįtraukti į grupę). 

3. Pažymėkite žymimuosius langelius, atitinkančius terapijos problemas, kurių nenorite įtraukti. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
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Verslo ataskaitos 
Meniu Business (verslas) suteikia galimybę vartotojams stebėti ir valdyti ryšio modulių pakartotinio 
tiekimo planą ir planines ataskaitas.* 

* Netaikoma RCM moduliams. 
 

Modulių valdymas 
Ekrane Module management (modulių valdymas) rodoma ryšio modulių būsena ir kita informacija. Norėdami 
iškviesti ekraną Module management (modulių valdymas), pasirinkite Module management (modulių 
valdymas) iš meniu Business (verslas). 

Pastaba. RCM moduliams ši parinktis negalima. 

Ekrano Module management (modulių valdymas) stulpeliuose pateikiama tokia informacija: 

• Stulpelyje Status (būsena) rodoma ryšio modulio būsena, įskaitant ar modulis stebi, ar ne, koks iki 
nustatytos datos likusių dienų skaičius ir ar ryšys nustatytas be pabaigos datos arba ar yra 
deaktyvintas. 

• Stulpelyje Module (modulis) rodomas ryšio modulio serijos numeris. 

• Stulpelyje Location (vieta) nurodoma paciento, priskirto ryšio moduliui (arba paciento, paskutinį kartą 
priskirto ryšio moduliui), klinikinė vieta. 

Pastaba. Jei ryšio modulis nepriskirtas, stulpelyje Location (vieta) bus rodoma Never assigned (niekada 
nepriskirtas). 

• Stulpelyje Patient (pacientas) rodomi ryšio moduliui priskirto paciento vardas ir pavardė. 

• Stulpelyje Day (diena) rodoma, kiek dienų pacientas stebimas. 
 

Planinės ataskaitos 
„AirView"  gali automatiškai kurti režimo laikymosi ataskaitas aštuonių režimo laikymosi duomenų savaičių 
laikotarpyje. 
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My profile (mano profilis) 
Meniu My profile (mano profilis) galite peržiūrėti ir keisti savo asmeninius ir kontaktinius duomenis. 
Saugos sumetimais tik vietinis „AirView"  administratorius gali pakeisti leidimo duomenis. 

 
 

Duomenų redagavimas 

Norėdami peržiūrėti arba redaguoti duomenis: 

1. Meniu juostoje spustelėkite My profile (mano profilis). 

2. Spustelėkite bet kurią iš tolesnių parinkčių, kad galėtumėte peržiūrėti duomenis: 

- Basic details (pagrindiniai duomenys) 

- Contact details (kontaktiniai duomenys) 

- Preferences (nuostatos) – standartinis arba išsamus diagnostikos ataskaitos formatas. 

3. Spustelėkite Edit (redaguoti). 

4. Pataisykite arba įveskite visą reikiamą informaciją ir spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Jei norite pakeisti slaptažodį, reikia naudoti funkciją Forgot password? (pamiršote 
slaptažodį?) prisijungimo ekrane arba paprašyti „AirView"  administratoriaus. 

 



Administravimo užduočių tvarkymas 
 

46 
 

Administravimo užduočių tvarkymas 
Meniu Administration (administravimas) matomas tik administravimo teises turintiems vartotojams. 

„AirView"  administratoriaus užduotys apima šių punktų valdymą: 

• Jūsų organizacija 

• Vietos 

• Vartotojai 

• Gydytojai 

• SNPT 

• Gydytojų siuntimai 

• Draudikai 

• Režimo laikymosi parinktys 

• Pakartotinės IDS sertifikato užklausos 

Jei jūsų leidimai leidžia iškviesti meniu Administration (administravimas), savo organizacijoje galite 
peržiūrėti, redaguoti ir kurti vietas bei vartotojus. Taip pat galite pridėti gydytojų ir draudikų sąrašą, kuriuos 
galima susieti su pacientu. 
 

Organizacijos duomenys 

Norėdami peržiūrėti organizacijos duomenis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Organisation details (organizacijos 
duomenys).  

2. Norėdami pamatyti daugiau informacijos, spustelėkite vieną iš parinkčių: 

- Basic details (pagrindiniai duomenys) 

- Security (sauga)* 

- Data access (prieiga prie duomenų) 

- Primary Contact (pagrindinis kontaktinis asmuo) 

- Integration partners (integracijos partneriai) 

* Šią funkciją gali naudoti tik „Premium“ prenumeratorius. 

Pastaba. Pirmiau minėtą informaciją tvarko „ResMed“, išskyrus Security (saugos) ir Integration 
partners (integracijos partnerių) nuostatas. Jei norite atnaujinti organizacijos pagrindinius, prieigos 
prie duomenų ir pagrindinio kontaktinio asmens duomenis, susisiekite su „ResMed“ klientų 
aptarnavimo tarnyba. 

 

Kaip atnaujinti organizacijos duomenis 

Norėdami ištaisyti organizacijos saugos duomenis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Organisation details (organizacijos 
duomenys). 

2. Kairėje ekrano pusėje pasirinkite Security (sauga). 

3. Spustelėkite Edit (redaguoti) ir pasirinkite norimas nuostatas: 

- View patient data, add notes only (peržiūrėti pacientų duomenis, pridėti tik pastabas) 

- View patient data, add notes and edit device settings (peržiūrėti pacientų duomenis, pridėti 
pastabas ir redaguoti prietaiso nuostatas). 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). Parodoma atnaujinta organizacijos informacija. 

Pastaba. Organizacijai taikomos saugos nuostatos suteikia galimybę visiems su organizacija susijusiems 
gydytojams prieiti prie pacientų duomenų, kurti ataskaitas, pridėti pastabų ir, atsižvelgiant į leidimus, 
redaguoti prietaiso nuostatas. Daugiau informacijos apie vartotojų vaidmenis ir leidimų lygius pateikta 
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skyriuje Vartotojų vaidmenys ir leidimai. 
 

Integracijos partnerio konfigūravimas 
Kad patvirtintas integratorius galėtų iškviesti, modifikuoti ir sukurti savo organizacijos pacientų įrašus, jis 
turi būti pridėtas kaip įgaliotas integracijos partneris. 

Norėdami pridėti integracijos partnerį: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Organization details (organizacijos 
duomenys). 

2. Pasirinkite Integration partners (integracijos partneriai).  

3. Spustelėkite Add (pridėti). 

4. Pasirinkite integracijos partnerį iš išskleidžiamojo sąrašo ir spustelėkite Add (pridėti).  

 

Norėdami pašalinti integracijos partnerį: 

1. Integracijos partnerių ekrane spustelėkite Remove (pašalinti) šalia norimo pašalinti integracijos 
partnerio.   

2. Spustelėkite Remove (pašalinti), o jei norite išlaikyti pradines nuostatas, spustelėkite Cancel 
(atšaukti). 

 

Vietų administravimas 
Programoje „AirView" “ pacientų korteles galima tvarkyti pagal jų SNPT vietas. 

Šioje skiltyje galima peržiūrėti, redaguoti ir kurti vietas jūsų organizacijoje. 

Norėdami iškviesti galimas vietas: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Locations (vietos).  

2. Spustelėkite vietos pavadinimą.  

Pastaba. Vieta – tai paciento SNPT vieta. Tai nėra paciento gydytojo darbo vieta arba paciento namų 
adresas. 

 

Kaip sukurti naują vietą 

Norėdami sukurti naują vietą: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Locations (vietos). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite  New location (nauja vieta).  

3. Įveskite šiuos duomenis. 

- Basic details (pagrindiniai duomenys) – vietos pavadinimas 

- Address (adresas) 

- Kontaktinis numeris ir el. pašto adresas. 

Pastaba. Adresas ir kontaktiniai duomenys neprivalomi. Informacija naudojama verslo ataskaitoms. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Kaip atnaujinti vietos duomenis 

Norėdami atnaujinti vietos duomenis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Locations (vietos).  

2. Spustelėkite vietos pavadinimą.  

3. Spustelėkite Edit (redaguoti). Įrašykite visus reikiamus duomenis. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti), jei norite atnaujinti duomenis, arba Cancel (atšaukti), jei norite palikti 
pirmines nuostatas. 
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Vartotojų paskyrų administravimas 
Administratoriai gali peržiūrėti, redaguoti ir kurti vartotojų paskyras organizacijoje. 

Norėdami surasti vartotoją: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) spustelėkite Users (vartotojai).  

2. Pasirinkite vartotojo vardą, kurio duomenis norite peržiūrėti ir (arba) pataisyti. 
 

Kaip sukurti vartotojo paskyrą 
Jei jūsų prisijungimo duomenys jums suteikia galimybę kurti vartotojo paskyrą, privalote nustatyti 
vartotojo leidimus. 

Norėdami sukurti vartotojo paskyrą: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Users (vartotojai). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite New user (naujas vartotojas).  

3. Įveskite šią informaciją: 

Vartotojo vardas ir slaptažodis 

Laukas Aprašymas 

Name (vardas, pavardė) Įveskite naujojo vartotojo vardą ir pavardę. 

Username (vartotojo vardas) Įveskite naujojo vartotojo vardą. 

Pastaba. Jei vartotojo vardas jau 
naudojamas, administratorius turi sukurti 
naują. 

Email (el. paštas) Įveskite naujo vartotojo el. pašto adresą. 

Password (slaptažodis) „AirView" “ naujajam vartotojui sukuria 
gavimo kodą.  

Pastaba. Vartotojas turi pasinaudoti 
naujuoju vartotojo vardu bei gavimo kodu ir 
vykdyti ekrane pateikiamus raginimus. 

 

Leidimai 

Parinktis Aprašymas 

User role (vartotojo vaidmuo) Pasirinkite parinktį: 

• Administratoriai turi neribotą prieigą prie 
administravimo funkcijų. 

• Klinikiniai vartotojai turi neribotą prieigą 
prie pacientų duomenų ir modulių. 

• Gydytojų siuntimų vartotojams 
leidžiama interpretuoti diagnostikos 
ataskaitas ir skirti terapiją. Gydytojų 
siuntimų vartotojai privalo turėti 
paslaugų teikėjų numerius ir el. pašto 
adresus. 

• Prieigos prie duomenų administratoriai 
(tik SNPT) turi leidimą keisti prieigą prie 
pacientų duomenų. 
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Accessible locations (pasiekiamos vietos) Pasirinkite parinktį: 

• All organisation locations (visos 
organizacijos vietos) 

• Allocated locations only (tik priskirtos 
vietos) 

Konfigūruodami priskirtas vietas, prireikus 
spustelėkiteAdd (įtraukti) arba Remove 
(pašalinti). 

 
 

Pastaba. Tik „Compliance“ prenumeratoriams. Gydytojai negali susipažinti su pacientų duomenimis. 

Add identification (optional) (įtraukti identifikavimą [pasirinktinai]) 

Laukas Aprašymas 

Provider ID (paslaugų teikėjo ID) Įveskite vartotojo licencijos duomenis. 

ID number (ID numeris) Įveskite vartotojo ID numerį. 

 

Add contact details (optional) (įtraukti kontaktinius duomenis [pasirinktinai]) 

 Laukas Aprašymas 

Contact details (kontaktiniai 
duomenys) 

Įveskite vartotojo adresą ir telefono numerį. 

 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). Naujas vartotojo vardas parodomas sąraše Users (vartotojai). 

5. Pasirinkite vartotojo vardą ir spustelėkite Basic details (pagrindiniai duomenys). 

6. Spustelėkite New certificate retrieval code (naujo sertifikato gavimo kodas). 

7. Nuskenuokite arba atspausdinkite naujo sertifikato kodo gavimo puslapį naujajam vartotojui. 
 

Naudotojų duomenų atnaujinimas 
Naudotojai, turintys administratoriaus teises, gali keisti pagrindinę paskyros informaciją, slaptažodžius, 
kontaktinę informaciją bei esamų naudotojų teises. Administratoriai taip pat gali generuoti naujus 
sertifikatų paieškos kodus. 

Norėdami pakeisti pagrindinius naudotojo duomenis: 

1. Meniu Administracija pasirinkite Naudotojai. 

„AirView"  rodo jūsų organizacijos naudotojus ekrane Naudotojai. 

2. Pasirinkite naudotoją, kurio pagrindinius duomenis norite pakeisti. 

Pagal numatytuosius nustatymus, „AirView"  rodo skirtuką Pagrindinė informacija. 

3. Norėdami atnaujinti naudotojo pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, paskyros 
statusą, teikėjo kodą arba identifikacijos numerį, slinkite į ekrano apačią ir paspauskite Redaguoti. 

4. Ištaisykite esamus duomenis ir paspauskite mygtuką Išsaugoti . 
 

Norėdami pakeisti naudotojo slaptažodį: 

1. Meniu Administracija pasirinkite Naudotojai. 

„AirView"  rodo jūsų organizacijos naudotojus ekrane Naudotojai. 

2. Pasirinkite naudotoją, kurio slaptažodį norite pakeisti. 

Pagal numatytuosius nustatymus, „AirView"  rodo skirtuką Pagrindinė informacija. 

Norėdami atnaujinti naudotojo slaptažodį, pereikite į sritį Slaptažodis ir paspauskite Keisti slaptažodį. 
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3. Įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite mygtuką Išsaugoti. 

Pastaba: naujas slaptažodis turi atitikti šiuos kriterijus: 

- Jis privalo susidėti iš mažiausiai dešimties simbolių. 

- Jame turi būti bent viena didžioji raidė. 

- Jame turi būti bent viena mažoji raidė. 

- Jame turi būti bent vienas skaičius. 

- Jame turi būti bent vienas specialusis simbolis. Pvz.: ? ! @ # $ % ^ & *. 

- Jis negali būti toks pats, kaip kuris nors vienas iš keturių ankstesnių to naudotojo slaptažodžių. 

- Jame negali būti naudojama jokia naudotojo vardo dalis. 

- Slaptažodis negali būti bendrojo pobūdžio slaptažodis. Pvz.: „aaaaaa“, „1234abcd“ arba 
„slaptažodis“. 

4. Persiųskite naująjį slaptažodį naudotojui. 
 

Norėdami pakeisti naudotojo kontaktinius duomenis: 

1. Meniu Administracija pasirinkite Naudotojai. 

„AirView"  rodo jūsų organizacijos naudotojus ekrane Naudotojai. 

2. Pasirinkite naudotoją, kurio kontaktinius duomenis norite pakeisti. 

Pagal numatytuosius nustatymus, „AirView"  rodo skirtuką Pagrindinė informacija. 

3. Pasirinkite skirtuką Kontaktiniai duomenys, kad būtų rodomi naudotojo kontaktiniai duomenys. 

„AirView"  atidaro skirtuką Kontaktiniai duomenys, kur galite pakeisti visus naudotojo kontaktinius 
duomenis. 

4. Slinkite į ekrano apačią ir paspauskite Redaguoti. 

5. Ištaisykite esamus duomenis ir paspauskite mygtuką Išsaugoti . 
 

Norėdami pakeisti naudotojo teises: 

1. Meniu Administracija pasirinkite Naudotojai. 

„AirView"  rodo jūsų organizacijos naudotojus ekrane Naudotojai. 

2. Pasirinkite naudotoją, kurio teises norite pakeisti. 

Pagal numatytuosius nustatymus, „AirView"  rodo skirtuką Pagrindinė informacija. 

3. Pasirinkite skirtuką Prieigos teisės, kad būtų rodomos naudotojo prieigos teisės. 

„AirView“ atidaro skirtuką Prieigos teisės, kur galite pakeisti naudotojo teises ir prieigas. 

4. Slinkite į ekrano apačią ir paspauskite Redaguoti. 

5. Priskirkite atitinkamas teises ir paspauskite mygtuką Išsaugoti. 
 

Norėdami sugeneruoti naują sertifikato paieškos kodą: 

1. Meniu Administracija pasirinkite Naudotojai. 

„AirView"  rodo jūsų organizacijos naudotojus ekrane Naudotojai. 

2. Pasirinkite naudotoją, kurio pagrindinius duomenis norite pakeisti. 

Pagal numatytuosius nustatymus, „AirView"  rodo skirtuką Pagrindinė informacija. 

3. Slinkite į sritį Sertifikato srities prieiga ir paspauskite Naujas sertifikato paieškos kodas. 

4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

5. Paspauskite Atlikta ekrano apačioje. 

6. Nuskenuokite arba atspausdinkite naudotojui naujo sertifikato kodo paieškos puslapį. 
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Gydytojų administravimas 
Ekrane Physician organizations (gydytojų organizacijos) išvardytos visos gydytojų organizacijos, kuriose 
yra gydytojų, priskirtų jūsų organizacijos pacientams. 

Norėdami peržiūrėti gydytojų duomenis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Physicians (gydytojai).  

2. Pasirinkite reikiamo gydytojo vardą ir pavardę.  

3. Spustelėkite bet kurią iš tolesnių parinkčių, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau duomenų: 

- Contact details (kontaktiniai duomenys) – adresas ir el. pašto adresas 

- Clinical users (klinikiniai vartotojai) – visų klinikinių vartotojų sąrašas gydytojų organizacijoje.  

Pastaba. Visi konkrečios organizacijos klinikiniai vartotojai gali peržiūrėti informaciją apie pacientus, 
priskirtus tos organizacijos gydytojui. 

 

Gydytojo prieigos atnaujinimas 
Visi su organizacija susiję gydytojai gali peržiūrėti paciento duomenis, pridėti pastabas ir redaguoti 
terapijos nustatymus (priklausomai nuo jų prieigos teisių lygio). 

Prisijungęs, gydytojas šalia paciento vardo gali matyti spynos piktogramą, reiškiančią, kad gydytojas 
negali redaguoti terapijos nustatymų.  

Jei reikalinga prieiga prie paciento terapijos nustatymų, gydytojas turėtų kreiptis į atsakingą organizacijos 
sveikatos priežiūros specialistą [angl. Health Care Professional, HCP], kad būtų atnaujintas jo prieigos 
teisių lygis. 

Pastabos:  
• ši funkcija prieinama tik „Premium“ abonementams. 

• Gydytojo prieiga grindžiama organizacijos saugos parametrų nustatymais. Susisiekite su vietos 
„AirView"  administratoriumi, jei norite atnaujinti savo organizacijos saugos parametrų 
nustatymus. 

„AirView"  ventiliacijos srityje 

Ventiliacijos srityje „AirView"  leidžia sveikatos priežiūros specialistams [angl. Health Care Professional, 
HCP] valdyti gydytojo organizacijos naudotojų redagavimo teises, susijusias su ventiliacijos pranešimų 
nurodymais. 

Kad galėtų įgalinti arba išjungti gydytojo organizacijos naudotojo redagavimo teises*, HCP [sveikatos 
priežiūros įstaigos] administratoriaus teises turintys naudotojai turi sekti šias nuorodas: Administracija > 
Gydytojai > Redaguoti ventiliacijos pranešimus. Jei administracijos teises turintis naudotojas redagavimo 
teises išjungia, su pacientu siejamas gydytojo organizacijos naudotojas ventiliacijos pranešimų 
nurodymus mato tik skaitymo režimu ir pranešimų nurodymų redaguoti negali. 

* Pagal numatytuosius nustatymus gydytojų organizacijų redagavimo teisės yra išjungtos. 
 

Gydytojų siuntimai 
Jei jūsų prisijungimo duomenys leidžia iškviesti parinktį Physician referrals (gydytojų siuntimai) ir meniu 
Administration (administravimas), galite susieti išorinį gydytoją, kuriam galėsite perduoti paciento 
duomenis interpretuoti. Tam susietą gydytoją reikės susieti ir su pacientu. 

Norėdami peržiūrėti gydytojo siuntimo duomenis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Physician referrals (gydytojų siuntimai). 

2. Pasirinkite reikiamą gydytoją.  
 



Administravimo užduočių tvarkymas 
 

52 
 

Kaip susieti siunčiantį gydytoją 

Norėdami susieti siunčiantį gydytoją: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Physician referrals (gydytojų siuntimai). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Link physician (susieti gydytoją).  

3. Įveskite gydytojo vardą, pavardę, organizaciją arba paslaugų teikėjo numerį, tada spustelėkite Search 
(ieškoti). 

4. Pasirinkite reikiamą gydytoją. 

5. Užbaikite spustelėdami Link (susieti). 

Pastaba. Susieto gydytojo siuntimą galima susieti su pacientu ekrano „New patient“ (naujas 
pacientas) srityje „Clinical details“ (klinikiniai duomenys) arba ekrano „Diagnostic patients“ 
(diagnozuojamieji pacientai) skirtuko „Patient details“ (paciento duomenys) srityje „Basic details“ 
(pagrindiniai duomenys). 

 
 

Režimo laikymosi parinktys 
Režimo laikymosi parinktis peržiūrėti, redaguoti, pridėti naujų arba ištrinti gali tik vartotojai, turintys 
administravimo teises. 

Režimo laikymosi parinkčių sąrašas suteikia galimybę sekti režimo laikymosi parinktis, su kuriomis 
dirbate, įrašų tvarkymo tikslais. 

Kai programoje „AirView"  sukuriama režimo laikymosi parinktis, jos pavadinimas įtraukiamas į sąrašą 
Compliance options (režimo laikymosi parinktys) ir ją galima įtraukti į paciento kortelę. 

Norėdami peržiūrėti galimas režimo laikymosi parinktis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Compliance options (režimo laikymosi 
parinktys). 

2. Pasirinkite reikiamą režimo laikymosi parinktį.  
 

Kaip įtraukti režimo laikymosi šabloną 
1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Compliance options (režimo laikymosi 

parinktys). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite Add compliance template (įtraukti režimo laikymosi šabloną).  

3. Pasirinkite atitinkamą režimo laikymosi parinktį iš sąrašo. 

4. Įveskite pradinę ir tęstinę režimo laikymosi taisykles. 

5. Jei reikia, pasirinkite Default for new patients (numatytosios naujam pacientui).  

6. Spustelėkite Add (pridėti). 

 
 

Kaip ištrinti režimo laikymosi parinktį 
1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Compliance options (režimo laikymosi 

parinktys). 

2. Pasirinkite atitinkamą režimo laikymosi parinktį iš sąrašo. 

3. Priemonių juostoje spustelėkite Delete compliance option (ištrinti režimo laikymosi parinktį).  
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Draudikų administravimas 
Draudikus peržiūrėti, redaguoti ir pridėti naujų gali tik vartotojai, turintys administravimo teises. 

Draudikų sąrašas suteikia galimybę stebėti draudikus, su kuriais dirbate, įrašų tvarkymo tikslais. 

Kai programoje „AirView"  sukuriamas draudikas, jo pavadinimas įtraukiamas į sąrašą Insurers (draudikai), 
kad galėtumėte pasirinkti paciento kortelėje. 

Norėdami susipažinti su esamais draudikais: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Insurers (draudikai). 

2. Pasirinkite reikiamą draudiką.  
 

Kaip pridėti draudiką 

Norėdami pridėti draudiką: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Insurers (draudikai). 

2. Priemonių juostoje spustelėkite New Insurer (naujas draudikas).  

3. Įrašykite draudiko pavadinimą ir pridėkite pastabų (pasirinktinai). 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Draudimo duomenis į paciento kortelę galite įtraukti ekrane Patient details (paciento 
duomenys), jei turite klinikinio vartotojo prieigą. 

 
 

Kaip atnaujinti draudiko duomenis 
Esamos draudiko paskyros duomenis galima keisti naudojant parinktį Insurers (draudikai). 

Norėdami pataisyti draudiko duomenis: 

1. Iš meniu Administration (administravimas) pasirinkite Insurers (draudikai). 

2. Atidarykite reikiamo draudiko paskyrą. 

3. Spustelėjus Edit (redaguoti) galima atnaujinti šią informaciją: 

- Name (pavadinimas) 

- Notes (pastabos). 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 
 

Paciento duomenų eksportavimas pagal pageidavimą 
Jei pacientas prašo prieigos prie savo duomenų, rekomenduojame paklausti paciento, ką konkrečiai jis 
nori gauti, kad galėtumėte nuspręsti, kaip geriausia dalintis ta informacija. 

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 3 skyriaus 15 ir 20 straipsnius pacientai turi teisę: 

• sužinoti, kokie asmens duomenys buvo tvarkomi; 

• gauti prieigą prie tvarkytų asmens duomenų; 

• gauti tvarkytus duomenis struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu; 

• dalintis apdorotais duomenimis su kitais prižiūrėtojais.  

Norėdami dalintis paciento gydymo duomenis su pacientu: 

Pastaba. Taip sukuriami elektroniniai PDF failai, kuriuose pateikiami duomenys, padedantys pacientui 
peržiūrėti ir suprasti savo įrangą, receptus, gydymą, terapijos duomenis ir naudojimo istoriją. 
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1. Sukurkite bendrą atitikties ir terapijos ataskaitą, kurioje būtų pateikti paskutiniai kelių mėnesių 
duomenys. 

2. Sukurkite išsamią ataskaitą, kurioje būtų nurodyti paskutiniai trijų ar septynių dienų duomenys. 

Norėdami dalintis paciento gydymo duomenimis su kitu sveikatos priežiūros specialistu ar 
gydytoju: 

Pastaba. Taip sukuriami elektroniniai PDF failai, kuriuose yra visi kitam sveikatos priežiūros specialistui ar 
gydytojui skirti duomenys, padedantys visiškai suprasti paciento įrangą, receptus ir gydymo istoriją. 

1. Sukurkite bendrą atitikties ir terapijos ataskaitą, kurioje būtų pateikti paskutiniai 12 mėnesių 
duomenys. 

2. Sukurkite išsamią ataskaitą, kurioje būtų nurodyti paskutiniai septynių dienų duomenys. 

Norėdami dalintis visa paciento gydymo duomenų istorija: 

1. Sukurkite bendras atitikties ir terapijos ataskaitas, kuriose rodoma visa paciento istorija. 

2. Sukurkite išsamias ataskaitas, kuriose rodoma visa paciento istorija. 

3. Eikite į kiekvieną „AirView"  profilio skirtuką (išsami informacija apie pacientą, pastabos, žurnalai ir kt.) 
ir perkelkite turimą informaciją į PDF. 

Pastaba. Diagnozuotiems pacientams eksportuokite visas turimas diagnostikos ataskaitas. 
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Dažnai užduodami klausimai (DUK) 

Sauga ir prieiga 

Ar norint naudoti „AirView"  reikia interneto ryšio? 

Taip. Programai „AirView"  būtinas interneto ryšys. 

Kaip gauti „AirView"  prisijungimo duomenis? 

Reikia kreiptis į „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą, kad jūsų organizacijai sukurtų paskyrą. 

Pamiršau prisijungimo slaptažodį ir neturiu el. pašto adreso jam nustatyti iš naujo. Ką turėčiau 
daryti? 

Turite kreiptis į savo organizacijos „AirView"  sistemos administratorių, kuris jį gali iš naujo nustatyti 
rankiniu būdu. 

Ar galiu redaguoti / keisti savo vartotojo vardą? 

Ne. Sukūrus vartotojo vardą programoje „AirView" , jo nebegalima pakeisti. 

Pastaba. Tam pačiam vartotojui galima sukurti naują vartotojo vardą, jei jis pateikia kitą el. pašto adresą. 

Kodėl buvau sugrąžintas į prisijungimo ekraną (atjungtas)? 

Saugos sumetimais esate automatiškai atjungiami, kai ilgiau nei 10 minučių neatliekama jokia veikla. 

Bandau pasinaudoti nuoroda „e-Learning“ (e. mokymasis) iš pradžios puslapio, bet man 
nepavyksta paleisti modulio. 

Kad modulis „e-Learning“ veiktų, būtinas „Adobe Flash“. Reikia įdiegti naujausią Adobe Flash 
(http://get.adobe.com/flashplayer/) versiją iš „Adobe“ svetainės. 

Ar organizacija gali turėti vieną prisijungimą visam biurui, ar kiekvienam vartotojui reikia atskiro? 

Programoje „AirView"  kiekvienas asmuo privalo turėti atskirą prisijungimą. Kiekvienas vartotojas bet 
kurioje organizacijoje turės nuosavą profilį ir prisijungimo duomenis. 

Kaip gydytojas susiejamas su SNPT?  

Kai gydytojų organizacija pateiks registracijos formą, ji bus įtraukta į „AirView"  tinklą, ir gydytojai pateks į 
visų SNPT paieškas. Kai SNPT yra paciento įraše, gydytoją galima susieti su pacientu, suteikiant gydytojui 
galimybę peržiūrėti paciento kortelę. Gydytojas gali peržiūrėti pacientus tik iš „AirView"  Premium“ 
organizacijos. 

Esu gydytojas, tačiau nematau kai kurių savo pacientų. Kodėl? 

Gydytojai gali matyti tik pacientus, kurie susiję su „AirView"  Premium“ organizacijomis. 

Pamiršau savo slaptažodį. Į ką galima kreiptis norint nustatyti iš naujo arba pakeisti? 

„AirView"  klinikiniai vartotojai dėl slaptažodžio nustatymo iš naujo turi kreiptis į savo SNPT 
administratorių. Tačiau, jei vartotojas yra SNPT administratorius, jis turi kreiptis į kitą savo organizacijos 
SNPT administratorių. Jei nėra jūsų organizacijos SNPT administratoriaus, kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89), kad iš naujo nustatytų slaptažodį. 

Kaip galima pamatyti paciento kortelės pakeitimus? 

Tokie veiksmai kaip paciento kortelės sukūrimas, peržiūra ir redagavimas registruojami skiltyje Patients > 
Logs > Access Logs (pacientai > žurnalai > prieigos žurnalai). Panaršykite po šią „AirView"  skiltį ir 
galėsite peržiūrėti visus su konkrečiu pacientu susijusius veiksmus. 

Ar IDS svetainės sukurti „AirView"  sertifikatai turi galiojimo datą? 

Taip. Šis sertifikatas nustoja galioti po trejų metų nuo jo atsisiuntimo į naršyklę dienos. Sertifikatas yra 
skirtas konkrečiai naršyklei. 

http://get.adobe.com/flashplayer/
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Kiek kartų galiu gauti arba atsisiųsti sertifikatą naudodamas tą patį slaptąjį kodą? 

Tą patį slaptąjį kodą „AirView"  naršyklėje galima panaudoti iki penkių kartų. Laišką dėl New certificate 
retrieval code (naujo sertifikato gavimo kodo) laikykite saugioje vietoje. 

Kada pirmą kartą galima prisijungti prie „AirView" “ gavus naujo sertifikato gavimo kodo laišką? 
Ar slaptasis kodas turi galiojimo laiką? 

Gavęs laišką dėl New certificate retrieval code (naujo sertifikato gavimo kodo), vartotojas gali bet kada 
prisijungti. 

Negaliu prisijungti naudodamasis „Firefox“, o programa rodo „AirView"  nukreipimo puslapį. Ką 
turėčiau daryti? 

Vykdykite nukreipimo puslapyje pateiktus nurodymus ir atsisiųskite sertifikatą į „Firefox“ naršyklę 
naudodamiesi tuo pačiu slaptažodžiu. Kai sėkmingai atsisiųsite sertifikatą, galėsite iškviesti „AirView" . 

Jei kyla sunkumų atsisiųsti sertifikatą, kreipkitės į savo organizacijos administratorių. 

Mano kompiuteris neseniai sugedo ir aš negaliu iškviesti „AirView" . Ką turėčiau daryti? 

Vykdykite nukreipimo puslapyje pateiktus nurodymus ir atsisiųskite sertifikatą į „AirView"  palaikančią 
naršyklę naudodamiesi tuo pačiu slaptažodžiu. 

Kaip pašalinti „AirView"  sertifikatą iš naršyklės? 

„Internet Explorer“ naršyklėje eikite į „Tools > Internet Options > Content > Certificates“ (priemonės > 
interneto parinktys > turinys > sertifikatai), tada pasirinkite „AirView"  sertifikatą ir spustelėkite Remove 
(pašalinti). 

„Firefox“ naršyklėje eikite į „Tools > Options > Advanced > Encryption > View Certificates“ (priemonės 
> parinktys > išplėstinės > šifravimas > peržiūrėti sertifikatus), tada pasirinkite „AirView" “ sertifikatą ir 
spustelėkite Delete (ištrinti). 

„Firefox“ naršyklėje esu raginamas Backup the certificate (sukurti atsarginę sertifikato kopiją). Ką 
turėčiau daryti? 

„Firefox“ kartais ragina Backup the certificate (sukurti atsarginę sertifikato kopiją). Ignoruokite šį 
raginimą, nes nėra būtinybės kurti atsarginę „AirView"  sertifikato kopiją. Jei susidūrėte su kokia nors 
problema prisijungdami prie „AirView", kreipkitės į „ResMed“ pagalbos tarnybą arba savo organizacijos 
sistemos administratorių. 

Kur galiu susipažinti su naujausia pastabų apie programinės įrangos laidą versija?  

Naujausią pastabų apie programinės įrangos laidą versiją galima rasti „AirView"  pradžios puslapyje 
prisijungus arba susisiekus su vietiniu „ResMed“ atstovu.  

 

 

Suderinamumas 

Kurias naršykles palaiko „AirView" ? 

• „Microsoft Internet Explorer“ 11.0 (32 arba 64 bitų) 

• „Mozilla Firefox“ 42.0 arba naujesnė 

• „Google Chrome“ 86.0 arba naujesnė 

• „Microsoft Edge“ 87.0 arba naujesnė 

Kokios papildomos programinės įrangos reikia „AirView" ? 

• „Microsoft Office Excel“ 2007 arba naujesnė 

• „Adobe Acrobat Reader“ 10.0.1 arba naujesnė 

• „Oracle Java SE 8“ 
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• „ResMed Cloud Connect“ 

Kokios operacinės sistemos palaikomos? 

• „Microsoft Windows“ 7, 32 ir 64 bitų („Home Premium“ ir „Professional“) 

• „Microsoft Windows“ 8.1 („Home Premium“ ir „Professional“) 

• „Microsoft Windows“ 10 („Home Premium“ ir „Professional“) 

Kokius palaikomų prietaisų duomenis ir ataskaitas galima gauti programoje „AirView" ? 

Prietaiso modelis Galimi atsisiuntimo 
režimai 

Galimi duomenys Ataskaitos 

S9 AutoSet 
S9 Elite 

Duomenų 
atsisiuntimas iš SD 
kortelės ir S9 belaidis 
modulis 

Suvestiniai duomenys ir 
išsamūs „AirView"  
duomenys 

• Režimo laikymosi 
ataskaita 

• Terapijos ataskaita 

• Išsami ataskaita 

S9 V-Auto 
S9 Auto 25 
S9 VPAP ST 
S9 AutoSet CS 
S9 VPAP ST-A 
S9 VPAP ST iVAPS 
S9 AutoSet CS PaceWave 

Duomenų 
atsisiuntimas iš SD 
kortelės ir S9 belaidis 
modulis 

Suvestiniai duomenys ir 
išsamūs „AirView"  
duomenys 

• Režimo laikymosi 
ataskaita 

• Terapijos ataskaita 

• Išsami ataskaita 

AirSense 10 AutoSet 
AirSense 10 AutoSet for Her 
AirSense 10 Elite 
AirCurve 10 CS PaceWave 
AirCurve 10 S 
AirCurve 10 ST 
AirCurve 10 VAuto 
AirCurve 10 CS-A 
AirCurve 10 CS-A PaceWave 
AirCurve 10 CS-A TJ 
Lumis 100 VPAP S 
Lumis 100 VPAP ST 
Lumis 150 VPAP ST 
Lumis 100 VPAP ST-A 
Lumis 150 VPAP ST-A 

Duomenų 
atsisiuntimas iš SD 
kortelės ir belaidis 
ryšys 

Suvestiniai duomenys, 
išsamūs „AirView"  
duomenys ir prietaiso 
būsenos duomenys 

• Režimo laikymosi 
ataskaita 

• Terapijos ataskaita 

• Išsami ataskaita 

AirMini „AirMini“ programos 
sinchronizavimas po 
prietaiso „Bluetooth“ 
sinchronizavimo 

Suvestiniai duomenys ir 
išsamūs duomenys 

• Režimo laikymosi 
ataskaita 

• Terapijos ataskaita 

• Išsami ataskaita 

Astral 100 
Astral 150 
Stellar 100 
Stellar 150 

Belaidis ryšys Suvestiniai duomenys ir 
išsamūs „AirView"  
duomenys 

• Režimo laikymosi 
ataskaita 

• Terapijos ataskaita 

• Išsami ataskaita 

AirStart 10 APAP 
AirStart 10 CPAP 

Duomenų 
atsisiuntimas iš SD 
kortelės 

Suvestiniai duomenys • Režimo laikymosi 
ataskaita 

• Terapijos ataskaita 



Dažnai užduodami klausimai (DUK) 
 

58 
 

Prietaiso modelis Galimi atsisiuntimo 
režimai 

Galimi duomenys Ataskaitos 

ApneaLink Air Duomenų 
atsisiuntimas iš 
NAMT prietaiso 

NAMT duomenys Standartinė ir išsami 
diagnostikos ataskaita 

Išsamius „AirView"  duomenis galima atsisiųsti tik Prancūzijos „Premium“ prenumeratoriams. 

Pastaba. Ne visus prietaisus galima įsigyti visose šalyse. 

 

Duomenų atsisiuntimas 
Diagnozuojamieji 

Ką prietaiso duomenų atsisiuntimo ekrane reiškia „Test complete“ (tyrimas atliktas)? 

Tai reiškia, kad prietaisas įrašė daugiau kaip 4 valandas tinkamų srauto ir oksimetrijos duomenų.  

Kas bus, jei savo „ApneaLink Air“ prietaise turėsiu kelis tyrimus? 

„AirView"  rodys ilgiausią prietaise įrašytą seansą. 

Kaip iškviesti tyrimus, įrašytus mano „ApneaLink Air“ prietaise, kurie nerodomi programoje 
„AirView" ? 

Galite atsisiųsti tyrimus į savo „ApneaLink Air“ kompiuterinę programinę įrangą. 

Kas atsitinka, jei prietaisai per klaidą sukeičiami ir pacientas įrašo tyrimą į klaidingą prietaisą? 

Prietaiso duomenų atsisiuntimo metu galėsite iš naujo priskirti duomenis teisingam pacientui, paieškoję 
tarp aktyvių pacientų. 

Kaip atsisiųsti duomenis į „AirView" ? 

Priemonių juostoje spustelėkite nuorodą Device download (prietaiso duomenų atsisiuntimas), prijunkite 
prietaisą prie savo kompiuterio, patvirtinkite, kad pasirinktas teisingas pacientas, ir spustelėkite 
Download (atsisiųsti). 

Kokia mano „ApneaLink Air“ prietaise nustatyta numatytoji įrašymo slenkstinė vertė? 

Numatytoji srauto ir oksimetrijos duomenų įrašymo slenkstinė vertė yra 4 valandos.  Šią slenkstinę vertę 
galima pakeisti naudojant „ApneaLink Air“ kompiuterinę programinę įrangą. 

Ar „AirView" “ palaiko duomenų atsisiuntimą iš „ApneaLink Plus“? 

Ne. Apie palaikomus prietaisus žr. suderinamumo vadovą.  

Kaip susieti NAMT prietaisą su aktyvaus paciento įrašu? 

Atidarykite paciento kortelę programoje „AirView"  ir priemonių juostoje spustelėkite nuorodą Associate 
device (susieti prietaisą). Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu ir vykdykite ekrane pateikiamus 
raginimus. 

Aš prijungiau NAMT prietaisą, bet jis nesusietas su mano paciento įrašu. Kodėl? 

Įsitikinkite, kad NAMT prietaisas teisingai prijungtas prie jūsų kompiuterio USB laidu. „ApneaLink Plus“ 
prietaiso duomenis reikės atsisiųsti naudojant „ApneaLink“ kompiuterinę programinę įrangą. Jų nėra 
debesyje. 

Ar galima naudoti „ApneaLink“ kompiuterinę programinę įrangą, kai siejame „ApneaLink“ 
prietaisą arba iš jo atsisiunčiame paciento duomenis? 

Ne. „ApneaLink“ kompiuterinę programinę įrangą reikia uždaryti, kai programoje „AirView"  siejate 
prietaisą arba iš jo atsisiunčiate duomenis? 
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Ar galima diagnostinius duomenis atsisiųsti iš „AirView"  ir importuoti į mano kompiuterinę 
programinę įrangą? 

Taip. Iš skirtuko Diagnostic (diagnozuojamieji) atidarykite paciento įrašą ir spustelėkite Raw Data Signals 
(neapdorotų duomenų signalai). Spustelėkite Download HST raw data (atsisiųsti NAMT neapdorotus 
duomenis) ir atsisiųskite paciento įrašus. Dėl importavimo nurodymų kreipkitės į „ResMed“ techninę 
tarnybą. 

 

Gydomieji 

Kodėl nematau kasdienių išsamių „AirView"  duomenų? 

Duomenys, kuriuos nustatyta rinkti kaip išsamius, numatytą dieną galėjo būti sugadinti ir neatsiųsti į 
„AirView" . Kad duomenys nebūtų sugadinti, įsitikinkite, kad SD kortelė būtų teisingai įkišta į prietaisą 
prieš naudojant pacientui / terapijai. 

Kokių tipų duomenų kortelės suderinamos su „AirView" ? 

Vienintelės rekomenduojamos SD kortelės yra tos, kurias „ResMed“ tiekia su S9 / „Air Solutions" 
prietaisu arba kurios įsigyjamos atskirai kaip priedas. Jeigu reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę 
„ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

Mano atsisiuntimai iš kortelės neveikia. Kodėl? 

Galbūt reikėtų atsižvelgti į šiuos dalykus: 

• Atsisiuntimas iš kortelės palaikomas tik angliškose ir prancūziškose OS. 

• „Java“: vartotojas naudoja nesuderinamus „Java“ ir naršyklės derinius. Lentelėje toliau nurodyti 
išbandyti deriniai, kurie neveikia. Patikrinkite palaikomas naršykles ir „Java“ versijas, kurių reikia, kad 
ši funkcija tinkamai veiktų. 

Naršyklė Operacinė sistema Nesuderinama „Java“ versija 

IE 9 „Windows 7“ 

„Windows 7“ (64 bitų) 

1.6.0.23 

1.6.0.10 

Pastaba.Rekomenduojamų naršyklių ir kitų operacinių sistemų sąrašas nurodytas prie sistemos 
reikalavimų. 

• Kortelių skaitytuvas: kortelių skaitytuvas sugedęs. Pamėginkite naudoti kitą kortelių skaitytuvą arba 
išbandykite kortelių skaitytuvą su kitu kompiuteriu. 

• Kortelė: 

- SD kortelėje yra failų, netinkamų atsisiųsti į „AirView" . 

- SD kortelėje yra sugadintų duomenų. 

- SD kortelėje nėra duomenų. 

• Baigėsi jūsų seansas. Spustelėkite naršyklės mygtuką „Atgal“ arba „ResMed“ logotipą, kad vėl 
prisijungtumėte. 

Kokį didžiausią duomenų kiekį galima atsisiųsti per vieną kartą? 

Galima atsisiųsti iki 365 dienų, kuriose yra suvestinių duomenų. 

Mano SD kortelė nenuskaitoma / neaptinkama. Kodėl? 

Galėjo susidaryti šios aplinkybės: 

• Jūsų naudojamoje SD kortelėje nėra duomenų. 

• SD kortelė netinkamai įkišta į kortelių skaitytuvą. 

• SD kortelė arba kortelių skaitytuvas sugedusi (-ęs). 

• Duomenys SD kortelėje yra sugadinti. 

• Prie jūsų kompiuterio prijungtas daugiau nei vienas kortelių skaitytuvas. 
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Įdiegiau „Java SE 8“ versiją, bet vis tiek gaunu pranešimą atnaujinti „Java“ versiją į naujausiąją. 
Kodėl? 

Ši problema iškyla tik atnaujinant „Java“ versiją iš 1.6.0 į „Java SE 8“. Prieš įdiegdami „Java SE 8“, turite 
rankiniu būdu išdiegti 1.6.0 versiją. 

Nuo kokios datos mano paciento duomenys atsisiunčiami į „AirView" ? 

Bet kokiam konkrečiam pacientui duomenys atsisiunčiami nuo Patient setup date (paciento nustatymo 
datos). Jei pacientas naudojo terapijos prietaisą prieš paciento nustatymo datą, tie duomenys nebus 
atsiųsti į „AirView" . 

Jei kuriate naujo paciento kortelę atsisiųsdami į „AirView" , pagal numatytąją nuostatą nustatymo data 
nustatoma pirmąją dieną, kai kortelėje atsiranda duomenų. 

Daugiau kaip 3 dienas negaunami duomenys. Kodėl? 

Patikrinkite, ar: 

• Ryšio modulis teisingai prijungtas prie prietaiso ir prietaise rodomas signalo stiprumo indikatorius. 

• Prietaisas visą laiką įjungtas. 

• Terapijos prietaisas visą laiką įjungtas. Jei jis atjungtas nuo sieninio lizdo ir negauna maitinimo, 
duomenys nebus perduodami iš ryšio modulio į „AirView" . 

• Ryšio modulis nesugedęs. 

• Šviesadiodis indikatorius prie S9 modemo antenos pagrindo šviečia rodydamas, kad jis tinkamai veikia 
ir kad duomenis galima siųsti ir perduoti. 

• Programoje „AirView"  ryšio modulis priskirtas pacientui. 

• Naudojant S9 prietaisus – ar paciento paskyrime pacientui priskirtas teisingas ryšio modulis ir ar 
galioja stebėjimo planas. 

• Programoje „AirView"  nurodytas prietaiso serijos numeris sutampa su priskirtuoju pacientui. 

Neturiu galimybės naudoti belaidžio ryšio. Kodėl? 

Belaidis ryšys gali būti silpnas. Patikrinkite „Air Solutions" prietaisų belaidžio ryšio signalo stiprumo 
piktogramą. 

Prancūzijos vartotojams: 

Apsilankykite adresu http://maps.mobileworldlive.com/index.php ir patikrinkite, ar pacientas gyvena ryšio 
zonoje 

• Pasirinkite Country (šalis) paieškos lauke Country/Network (šalis / tinklas). 

• Pasirinkite tinklą / operatorių. Atkreipkite dėmesį, kad ryšio paslaugų teikėjai yra Orange, SFR ir 
Bouyges su GSM parinktimi (ne 3G). 

• Baltai pažymėtos zonos reiškia, kad tose zonose nėra ryšio ir belaidžio ryšio modulis neperduos 
duomenų. 

Pastaba. Belaidžio ryšio modulio negalima naudoti ne ryšio zonoje gyvenančiam pacientui stebėti. 

Kitų Europos šalių vartotojams: 

Įsitikinkite, kad pacientas gyvena ryšio zonoje, apsilankę atitinkamoje savo šalies svetainėje. 

Nepavyksta atsisiųsti duomenų iš SD kortelės naudojant „Internet Explorer“, rodomas klaidos 
pranešimas „Loading is taking longer than expected.(Įkėlimas trunka ilgiau nei tikėtasi.) Continue 
to wait or refresh the page (F5) to try again.“ (Laukite toliau arba atnaujinkite puslapį (F5) ir 
pamėginkite dar kartą.). Ką turėčiau daryti? 

Įsitikinkite, kad įjungta atsisiuntimo iš SD kortelės parinktis Enable the next generation Java Plug-in 
(requires browser restart) (įgalinti naujos kartos „Java“ papildinį [būtina iš naujo paleisti naršyklę]), kad 
ši funkcija veiktų „Internet Explorer“. Prieš įjungdami šią parinktį, turite įvertinti jos suderinamumą su 
kitomis organizacijoje naudojamomis programomis (pasitarkite su savo organizacijos IT grupe). 
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Priklausomai nuo jūsų kompiuterio operacinės sistemos šią parinktį galima iškviesti per „Control Panel > 
Java > Advanced“ (Valdymo sritis > „Java“ > Išplėstiniai), srityje Java Plug-in („Java“ papildinys). 

Kitas problemos sprendimas – norėdami atsisiųsti duomenis iš SD kortelės, naudokite „Firefox“ naršyklę. 

Esu gydytojas ir negaliu atsisiųsti duomenų iš kortelės. Kodėl? 

Gydytojai negali atsisiųsti duomenų iš kortelės. Duomenis iš kortelės atsisiųsti gali tik klinikiniai vartotojai. 

Kodėl atsisiųsdamas duomenis iš kortelės nematau žymimojo langelio „Include AirView detailed 
data“ (įtraukti išsamius „AirView"  duomenis)? 

Prietaise nepalaikomi išsamūs duomenys arba kortelėje nėra išsamių duomenų. Daugiau informacijos 
pateikiama DUK skyriuje „Suderinamumas“. 

Koks didžiausias dienų skaičius, kurių išsamius „AirView"  duomenis galima atsisiųsti?  

Galima atsisiųsti daugiausia 30 dienų pastarųjų esamų seansų išsamius duomenis. 

Sukūriau pacientą atsisiųsdamas duomenis iš kortelės, tačiau matau, kad šis pacientas yra ir 
ekrane „Wireless“ (stebimieji belaidžio ryšio būdu). Kodėl? 

Visi pacientai, kurie naudoja „Air Solutions" prietaisą, pagal numatytąją nuostatą rodomi skydelyje 
„Wireless“ (stebimieji belaidžio ryšio būdu), nes prietaisas turi įmontuotą belaidžio ryšio modulį. 

Kaip dažnai įkeliami „Remote Assist“ (nuotolinės pagalbos) duomenys? 

„Remote Assist“ (nuotolinės pagalbos) duomenys belaidžio ryšio būdu stebimiems pacientams įkeliami 
kasdien.  

„Remote Assist“ (nuotolinės pagalbos) duomenys perduodami į „AirView" , kai terapija sustabdoma 
mažiausiai 1 valandai, pacientas yra mobiliojo ryšio zonoje, o prietaisas veikia NE „lėktuvo režimu“. 

Ar galiu pašalinti esamą RCM ir pridėti naują? Ar duomenys vis tiek bus siunčiami? 

Taip, galite pašalinti RCM ir pridėti naują. Duomenys vis tiek bus siunčiami. Įsitikinkite, kad atitinkamam 
pacientui priskirtas teisingas prietaiso serijos numeris.  

Gaunu klaidos signalą dėl RCM. Ką turėčiau daryti? 

Žr. RCM vartotojo vadovo skyrių „Nesklandumų šalinimas“. 

Turiu du „Astral“ arba „Stellar“ prietaisus. Ar galiu prie jų abiejų prijungti tą patį RCM? 

Tą patį RCM galima naudoti su keliais prietaisais, tačiau ne tuo pačiu metu. Programoje „AirView"  su 
pacientų kortelėmis negalima naudoti kelių prietaisų. Kiekvienam prietaisui būtina sukurti atskirą paciento 
kortelę. 

Turiu du „Astral“ arba „Stellar“ prietaisus. Ar galima sujungti paciento duomenis iš šių dviejų 
prietaisų į vieną paciento profilį? 

Ne. 

 

Duomenų peržiūra ir ataskaitų generavimas 
Diagnozuojamieji 

Noriu atsisiųsti duomenis ir užtikrinti, kad jie atitiktų AASM 2012 gaires. Kaip tai pasirinkti? 

Atsisiuntę duomenis, atidarykite paciento kortelę. Srityje Statistics (statistiniai duomenys), skirtuke 
Diagnostic (diagnozuojamieji) šią parinktį galima pasirinkti iš analizės gairių išskleidžiamojo meniu. 
Tyrimas bus pakartotinai išanalizuotas taikant pasirinktas gaires. 

Kaip rankiniu būdu priskirti įverčius duomenų signalams? 

Skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji) spustelėkite nuorodą Raw data signals (neapdorotų duomenų 
signalai), kad būtų parodyti įvykiai. Tada pagal poreikį galite pridėti, pataisyti arba ištrinti įvykius. 
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Signalai mažoki. Ar galima pakoreguoti signalų amplitudę (aukštį)? 

Aukštis nekoreguojamas, tačiau galima naudoti automatinio mastelio funkciją, kuri išfiltruoja smailes ir 
optimizuoja (3 minutes) signalus ekrane.  

Ar NAMT tyrime galiu matyti miego stadijas (EEG/EOG)? 

Ne. NAMT prietaisai registruoja tik tokius duomenis kaip kvėpavimo srautas, kvėpavimo 
pastangos, SpO2, pulsas ir knarkimas. 

Ar tyrime „ApneaLink Air“ matomi pilvo kvėpavimo judesiai? 

Ne. „ApneaLink Air“ turi tik vieną krūtinės ląstos diržą. 

Kodėl nerodomas „ApneaLink“ mažesnis kaip 70 % oksimetrijos signalas? 

„ApneaLink Air“ prietaiso naudojamas pulso oksimetras patvirtintas tik iki 70 % SpO2 desaturacijai. 

Kokios signalų amplitudės? 

Filtravimo santykiai apskaičiuoti tinkamiausiuose intervaluose: 

Srautas – neįtraukiamas 1:1000 signalų (rodoma 0,05–99,95 procentilė) 

Pastangos – neįtraukiamas 1:100 signalų (rodoma 0,5–99,5 procentilė) 

Oksimetrijos signalas % – absoliučioji vertė 

Pulsas – absoliučioji vertė 

Knarkimas – nefiltruotas (rodomas savasis signalas) 

Kaip kurti diagnostikos ataskaitą? 

Atidarykite paciento įrašą ir pasirinkite Diagnostic report (diagnostikos ataskaita) (srityje Reports 
(ataskaitos), esančioje skirtuke Diagnostic (diagnozuojamieji)). 

Ar diagnostikos ataskaitą galima pasirašyti elektroniniu būdu? 

Taip. Programoje „AirView" “ yra e. parašo funkcija. 

Ar galiu iškviesti savo reguliariai gydomus pacientus? 

Taip. Galite iškviesti gydomųjų pacientų skydelį pasirinkdami All therapy (visi gydomieji) iš meniu 
Patients (pacientai). 

Ar galiu išvalyti savo diagnozuojamųjų pacientų sąrašą? 

Taip. Galite deaktyvinti diagnozuojamuosius pacientus, kad jie būtų pašalinti iš sąrašo. 

Sistema automatiškai rūšiuoja pacientų sąrašą, jiems judant per diagnostikos procesą.  

Ar galima filtruoti diagnozuojamųjų pacientų sąrašą? 

Taip. Galite individualizuoti ekrane rodomą sąrašą, pritaikydami filtrą. 

Ką reiškia būsenos piktogramos? 

Būsenos piktogramos aprašytos toliau: 

Būsena Aprašymas 

 Nėra prietaiso 
Tik sukonfigūravus pacientą ir su juo dar nesusiejus jokio 
prietaiso, nerodoma jokios piktogramos. 

 
Paciento tyrimai 
Paciento tyrimų piktograma rodoma, kai prietaisas 
susiejamas su pacientu ir pacientas laukia namuose 
atliekamo miego tyrimo. 
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Gydytojo peržiūra 
Gydytojo peržiūros piktograma rodoma, kai paciento 
duomenys grąžinti ir laukiama, kol juos peržiūrės ir 
interpretuos gydytojas. 

 
Rezultatai gauti 
Gautų rezultatų piktograma rodoma, kai gydytojas peržiūri 
paciento duomenis ir įrašo jų interpretaciją. 

Pastaba. Būsenos piktogramų spalva pasikeičia iš žalios į raudoną, jei paciento būsena po 7 dienų 
nepasikeičia. Pasikeitus paciento būsenai, spalva vėl pasikeičia į žalią.  

Išanalizavau paciento diagnostinę informaciją, tačiau skydelyje „Patients“ (pacientai) vis tiek 
rodoma būsena „Physician Reviewing“ (gydytojo peržiūra). Kodėl? 

Reikia įtraukti rezultatų interpretavimą, tada paciento būsena pasikeis į „Results complete“ (rezultatai 
gauti).  

Nerandu paciento savo eksportuotoje suvestinėje ataskaitoje. Kodėl? 

Eksportuotoje suvestinėje ataskaitoje yra tik pacientai, rodomi skydelyje pritaikius pasirinktus filtrus.  
Įsitikinkite, kad pritaikius pasirinktus filtrus pacientas rodomas pacientų skydelyje. Tai taikoma ir 
suvestinėms diagnostikos, ir režimo laikymosi ataskaitoms. 

Kuo skiriasi standartinė ir išsami diagnostikos ataskaita? 

Išsamioje diagnostikos ataskaitoje, kurią sudaro du puslapiai, pateikiami duomenys ir grafikai. 
Standartinėje diagnostikos ataskaitoje, kurią sudaro vienas puslapis, pateikiami tik duomenys. 

Koks numatytasis diagnostikos ataskaitos formatas? 

Standartinė diagnostikos ataskaita. 

Kaip pakeisti numatytąjį diagnostikos ataskaitų formatą? 

Srityje My profile > Preferences (mano profilis > nuostatos) pasirinkite norimą formatą, tada spustelėkite 
Save (įrašyti). 

Pakeičiau numatytąjį diagnostikos ataskaitų formatą į išsamią ataskaitą, bet matau tik standartinę 
ataskaitą, kodėl? 

Ataskaita galbūt jau pasirašyta elektroniniu būdu. Norint šiam pacientui sukurti išsamią diagnostikos 
ataskaitą, reikia pašalinti parašą, tada vėl ją pasirašyti elektroniniu būdu. 

 

Gydomieji 

Kaip sukurti ataskaitą su individualiai pritaikytomis datomis? 

Fiksuoto laikotarpio arba datų intervalo ataskaitos parinktys leidžia nurodyti pasirinktines datas. Pasirinkę 
fiksuoto laikotarpio ataskaitos parinktį, tam skirtame lauke įveskite dienų skaičių iki ataskaitos pabaigos 
datos (ne daugiau kaip 365 dienas). Pasirinkę datų intervalo ataskaitos parinktį, pasirinkite dvi laikotarpio, 
kurį turi apimti ataskaita, datas. 

Pastaba. Ataskaitos pabaigos data rodoma DD/mm/MMMM formatu. 

Kaip atspausdinti ataskaitą? 

Sukūrus ataskaitą, ji automatiškai atsidaro naršyklėje. Ataskaitą galima įrašyti, o po to iš įrašytos vietos 
atspausdinti. Norėdami grįžti į paskutinį ekraną, naršyklėje spustelėkite rodyklę „Atgal“. 

Kiek dienų rodoma režimo laikymosi ataskaitos diagramoje? 

Ekrane rodoma daugiausia 90 dienų (pagal numatytąją nuostatą – 28 dienos). Spausdintinėje ataskaitoje 
gali būti rodoma iki 365 dienų. 
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Kodėl nepavyksta sukurti paciento terapijos ataskaitos? 

Terapijos ataskaitas galima sukurti tik tada, kai paciento kortelėje yra duomenų.  

Sėkmingai atsisiunčiau duomenis iš SD kortelės, tačiau ekrane „Charts“ (diagramos) gaunu 
pranešimą „Day period ending must be in a valid date format“ (dienų laikotarpio pabaiga turi būti 
galiojančio datos formato). Ką daryti, kad matyčiau diagramą? 

Diagrama įkeliama iš naujo, spustelėjus mygtuką Update (atnaujinti) arba atnaujinus naršyklę. 

Kur rasti paciento terapijos duomenis, pvz., AHI, AI ir kt.? 

Ši kiekvieno paciento informacija pateikiama tik „AirView"  Premium“ organizacijoms režimo laikymosi / 
terapijos ataskaitos terapijos skiltyje. 

Ar galima išfiltruoti režimo laikymąsi naudojimo laikotarpiu? 

Taip. Norėdami išfiltruoti režimo laikymąsi naudojimo laikotarpiu eikite į ekraną Therapy patients (gydomieji 
pacientai) ir pritaikykite reikiamą filtrą Average Usage (vidutinis naudojimas).  

Pastaba. >=2 ir <4 valandų filtras skirtas tik vartotojams Prancūzijoje. 

Norėčiau į „AirView"  ataskaitą įtraukti mūsų bendrovės logotipą. Kaip tai padaryti? 

Kreipkitės į vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

Mano naudojimo statistiniai duomenys (ataskaitose) nesutampa su mano naudojimo diagramomis 
(tinklalapyje). Kodėl? 

Tai lemia suvestiniai duomenys, kuriuose yra nesutampančių UŽDĖTOS kaukės ir NUIMTOS kaukės 
įvykių porų. 

Tai neturi įtakos režimo laikymosi skaičiavimams, rodomiems tos dienos naudojimo ataskaitoje. Tačiau 
tos dienos diagramoje bus rodoma neteisinga vertė su nesutampančiomis UŽDĖTOS kaukės ir NUIMTOS 
kaukės įvykių poromis. 

Tam tikros dienos mano naudojimas ekrane „Charts“ (diagramos) (tinklalapyje) rodomas žaliai, 
nors paaiškinime nurodoma, kad naudojimo laikotarpis neatitinka režimo. Kodėl? 

 
Taip yra todėl, kad ekranas „Charts“ (diagramos) (tinklalapyje) paremtas UŽDĖTOS kaukės / NUIMTOS 
kaukės įvykiais, o režimo laikymosi stulpelio spalva ir trukmė režimo laikymosi PDF ataskaitoje paremti 
bendra trukme. 

Suvestiniai duomenys su nesutampančiomis UŽDĖTOS kaukės ir NUIMTOS kaukės įvykių poromis 
nerodomi puslapyje „Charts“ (diagramos). 

Tai neturi įtakos režimo laikymosi skaičiavimams, rodomiems tos dienos naudojimo ataskaitoje. Tačiau 
tos dienos diagramoje bus rodoma neteisinga vertė su nesutampančiomis UŽDĖTOS kaukės ir NUIMTOS 
kaukės įvykių poromis. 
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Kaip žinoti, kad mano terapija / paskyrimas buvo pakeista (-s)? 

Informacija apie šiuos pakeitimus bus pateikiama skirtuke Logs (žurnalai), kuris yra kiekvieno „AirView"  
paciento kortelėje. Tačiau terapijos nuostatas galima pakeisti tik Wirelessly monitored patients 
(belaidžio ryšio būdu stebimiems pacientams) ir tai atlikti gali tik „AirView"  Premium“ organizacijos 
(„Astral" / „Stellar" prietaisų nuostatų belaidžio ryšio būdu pakeisti negalima). 

Nematau kai kurių ankstesnių planinių ataskaitų. Kodėl? 

Planinės ataskaitos pateikiamos tik pastariesiems šešiems mėnesiams. 

Kaip planinėje ataskaitoje apskaičiuojamos aštuonios savaitės? 

Ataskaitos atnaujinamos kiekvieno sekmadienio rytą. Taigi aštuonių savaičių laikotarpiai baigiasi dieną 
prieš ataskaitos rengimą, o prasideda likus aštuonioms savaitėms iki šios datos (imtinai). 

Kaip meniu „Business“ (verslas) planinėse ataskaitose apskaičiuojama vertė „Hours used“ 
(naudotų valandų skaičius)? 

Planinėse ataskaitose naudotų valandų skaičiaus stulpelis – tai bendras naudojimas valandomis per 
aštuonių savaičių ataskaitinį laikotarpį. 

Ką naudojimo grafike reiškia X ir Y ašys? 

Y ašis rodo laikotarpį. Taigi, jei pacientas užmiega 22 val., o atsibunda 7 val., grafikas prasideda 22 val., 
leidžiasi žemyn ir baigiasi 7 val. 

X ašis rodo duomenų intervalą. Ji paremta pasirinktu datų intervalu. 

Ką rodo punktyrinės linijos terapijos PDF ataskaitoje esančiame iVAPs slėgio grafike? 

 
Pirmoji punktyrinė linija (1) iVAPs terapijos ataskaitoje rodo suminį EPAP ir minimalų palaikomą slėgį (PS). 
Antroji punktyrinė linija (2) grafike rodo EPAP ir maksimalaus palaikomo slėgio sumą.  

Papildomos informacijos ieškokite „AirView"  ataskaitų vadove, kurį galima iškviesti iš pradžios puslapio. 

Ką rodo punktyrinė linija terapijos PDF ataskaitoje esančiame iVAPs kvėpavimo grafike? 

 
Punktyrinė linija (1) iVAPs terapijos ataskaitoje rodo tikslinį kvėpavimo dažnį.  

Papildomos informacijos ieškokite „AirView"  ataskaitų vadove, kurį galima iškviesti iš pradžios puslapio. 

Programos „AirView"  sąraše „Therapy patients“ (gydomieji pacientai) laikotarpyje „Current 
period“ (esamas laikotarpis) konkrečiam pacientui rodoma „0“ dienų. Kodėl? 

Dabartinis stebėjimo laikotarpis prasidėjo nuo šiandien, todėl 0 dienų rodoma programoje „AirView" . Kai 
bus gauta esamo laikotarpio pirmos režimo laikymosi paros duomenų, šie statistiniai duomenys bus 
atnaujinti.  
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Pavyzdžiui, jei paciento sąrankos data yra kovo 1 d., peržiūrint ekraną Therapy patients (gydomieji 
pacientai) kovo 29 d., stulpelyje Last Period (pastarasis laikotarpis) rodoma režimo laikymosi būsena 

(  arba ). Tačiau laikotarpyje Current Period (esamas laikotarpis) prie režimo laikymosi dienų bus 
rodoma 0, nes dar negauta 29 dienos duomenų. Pažymėtina, kad šis skaičius didės tik tada, kai prietaisas 
užregistruos režimo laikymosi dieną.  

Pastaba. Prancūzijos vartotojams pacientų, kurie iš dalies laikosi režimo (vidutiniškai naudodami nuo >=2 

iki 4 val.), režimo laikymosi būsena bus . 

„Last period“ (pastaruoju laikotarpiu) buvo rodoma, kad pacientas nesilaikė režimo po 28 dienos 
(t. y. 29-ą, 30-ą dieną). Tačiau dabar pastarojo laikotarpio būsena iš „naudojimas nesilaikant 
režimo“ pasikeitė į „naudojimas laikantis režimo“. Kodėl? 

Jei pacientas gavo pastarojo laikotarpio trūkstamų dienų režimo laikymosi duomenis (atsisiuntus iš 
kortelės arba belaidžio ryšio būdu naudojant modulį), to laikotarpio paciento būsena tampa „naudojimas 
laikantis režimo“. 

Kas yra „Usage hours“ (naudojimo valandos) ekrano „Therapy patients“ (gydomieji pacientai) 
srityje „Current Period“ (esamas laikotarpis)? 

Usage hours (naudojimo valandos) – tai bendras valandų skaičius, kai per pastarąsias 28 dienas 
pacientas naudojo prietaisą.  

 

Kaip žinoti, ar esamu laikotarpiu laikausi režimo?  

Jei pacientas laikosi režimo, laikotarpio „Current Period“ (esamas laikotarpis) „Usage hours“ (naudojimo 
valandos) rodomos juodai, antraip jos rodomos raudonai. Žr. toliau pateiktą ekrano nuotrauką, kurioje 
pateiktas režimo besilaikantis pacientas.  

 
Pastaba. Prancūzijos vartotojams „AirView"  nurodo dalinai režimo besilaikančius pacientus (kurie 

vidutiniškai naudoja nuo >=2 iki 4 val.) ženklu stulpelyje Last period (pastarasis laikotarpis). 

Ar galiu gauti terapijos arba režimo laikymosi ataskaitą kitomis nei anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis? 

Režimo laikymosi ir terapijos ataskaitos pateikiamos anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų, japonų, 
švedų ir italų kalbomis. 

Ką rodo paciento stulpelinės diagramos spalvos? 

Kiekvienas paciento diagramos stulpelis rodo kasdienį naudojimą su šiais indikatoriais: 

• Žalias – naudojimas laikantis režimo 

• Raudonas – naudojimas nesilaikant režimo 

• Pilkas – nežinomas naudojimas (naudojimo duomenų negauta) 
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• Raudonai apibrėžtas – nenaudojimo diena (pacientas nenaudojo terapijos prietaiso) 

Paciento diagramos stulpeliai pilki, nors pacientas tą dieną naudojo prietaisą. Kaip patikrinti, ar tai 
teisinga? 

Jei naudojami S9 prietaisai, patikrinkite, ar:  

• modulis įjungtas,  

• modulis yra tinklo ryšio zonoje. 

Jei aukščiau išvardytų patikrinimų rezultatai teigiami, pakeiskite sąrankos datą į dieną prieš tai, kai buvo 
negauta duomenų. Norėdami pakeisti sąrankos datą: 

1. Ekrane Therapy patients (gydomieji pacientai) pasirinkite paciento vardą ir pavardę. 

2. Spustelėkite skirtuką Patient details (paciento duomenys). 

3. Spustelėkite Edit (redaguoti). 

4. Pakeiskite sąrankos datą ir spustelėkite Save (įrašyti).  

Gavus duomenis, sąrankos datą galima pakeisti į pirminę.  

Jei naudojami „Air Solutions“ prietaisai, patikrinkite, ar: 

• modulis yra tinklo ryšio zonoje. 

Jei problema nedingsta, kreipkitės į „ResMed“ techninės pagalbos tarnybą telefonu 0080073763322. 

Naudoju suderinamą prietaisą, tačiau kodėl negaliu sukurti išsamios ataskaitos? 

• Neatsisiuntėte duomenų iš kortelės. 

• Atsisiunčiant duomenis nepažymėtas žymimasis langelis Include AirView detailed data (įtraukti 
išsamius „AirView"  duomenis). 

• Kortelėje nėra išsamių „AirView“ duomenų.   

Kokie signalai pateikiami išsamioje ataskaitoje? 

Miego terapijos prietaisų išsamią ataskaitą sudaro nuotėkio, slėgio, įvykių signalai ir SpO2 (vidutinis) – šie 
signalai priklauso nuo prietaiso tipo ir pateikiami tik tada, kai yra prijungtas prietaiso modulis. 

Dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisų išsamioje ataskaitoje pateikiami nuotėkio, slėgio, įvykių signalai 
(nepateikiami „Astral“ prietaisuose), SpO2 (min. ir vidutinis), minutinis ventiliacijos tūris, kvėpuojamasis 
tūris, kvėpavimo dažnis ir spontaninis įkvėpimo sužadinimas ir kvėpavimo ciklas. 

Kurdamas išsamią ataskaitą įvedžiau „last 30 days“ (pastarosios 30 dienų), bet ataskaitoje 
pateikiama tik 7 duomenų naktys? 

Yra tik 7 naktys, kai vyko seansai, kurių metu buvo registruojami išsamūs duomenys. Norėdami įkelti 
daugiau duomenų, dar kartą atsisiųskite iš kortelės. (Nepalaikoma „Astral“ ir „Stellar“ prietaisuose). 

Kaip programoje „AirView"  žinoti, kuriose dienose yra išsamių duomenų? 

Programoje „AirView"  saugomi išsamūs pastarųjų 30 dienų duomenys. Pasinaudokite ataskaitos kūrimo 
dialogu ir įveskite pastarąsias „x“ dienas, kai seansų metu buvo registruojami išsamūs duomenys. 
„AirView"  automatiškai skenuoja paciento kortelę ir sukuria pastarųjų „x“ dienų, kuriose yra duomenų, 
ataskaitą. 

Kaip peržiūrėti nuotėkio, slėgio ir įvykių grafikus vartotojo sąsajoje? 

Norint peržiūrėti šiuos grafikus, reikia sukurti PDF ataskaitą. 

Ar „AirView"  išsamių duomenų parametrai grafike yra vidutinės ar medianos vertės? 

„AirView“ išsamių duomenų parametrai yra vidutinės vertės. 
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Ką reiškia CSR* ir RERA* režimo laikymosi ar terapijos ataskaitose bei eksportuotų režimo 
laikymosi duomenų faile? 

Čein-Stokso kvėpavimas (Cheyne-Stokes Respiration, CSR) yra sutrikusio miego kvėpavimo forma, 
apibūdinama kaip periodiškas kvėpavimo stiprėjimas ir silpnėjimas. Kvėpavimo pastangomis sukeltas 
sujaudinimas (Respiratory Effort Related Arousal, RERA) – padidėjusių kvėpavimo pastangų periodai, 
kurie baigiasi sužadinimu.  

* Nepateikiami dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisams. 

Ką reiškia skirtingos spalvos grafike ir diagramoje? 

Žr. „AirView"  ataskaitų vadovą. 

Kodėl „Astral“ diagramose nematau uždėtos / nuimtos kaukės įvykių? 

„Astral“ prietaisai nepalaiko uždėtos / nuimtos kaukės įvykių. 

Ką reiškia juodi stulpeliai kai kuriuose terapijos ataskaitos grafikuose? 

Žr. „AirView"  ataskaitų vadovą. 

Kaip žinoti, ar nuotėkio grafikas terapijos ataskaitoje skirtas kaukei su vožtuvu ar ventiliuojamai 
kaukei? 

Nuotėkis naudojant ventiliuojamą kaukę rodomas kaip nuotėkis (l/min.). Nuotėkis naudojant kaukę su 
vožtuvu rodomas kaip nuotėkis (%). 

Kodėl nematau laiko terapijos metu „Astral“ diagramų puslapyje? 

Esamoje laidoje laikas nerodomas. Rodomas tik bendras naudojimas visose programose. 

Kodėl skiriasi „Astral“ diagramos puslapio laiko skalė?  

„Astral“ prietaisų skalė nustatyta nuo 0 iki 24 val. Kitų prietaisų skalė nustatyta nuo vidurdienio iki 
vidurdienio.  

Naudojant „Astral“ prietaisus, Y ašis rodo bendrą naudojimo valandų skaičių, o ne terapijos taikymo. 

 

 

Nustatymas ir pacientų tvarkymas 
Diagnozuojamieji 

Kurdamas naują vartotoją paskirsčiau, kurios vietos yra prieinamos klinikiniam vartotojui 
gydytojui, tačiau visus pacientus vis tiek galima pamatyti visose organizacijos vietose. Kodėl? 

Kuriant naują klinikinį vartotoją gydytoją, galima jam priskirti vietas, tačiau ši galimybė taikoma tik NMĮ 
klinikiniams vartotojams. 

Kur įtraukti KMI informaciją? 

KMI informaciją galima įtraukti į naujo paciento formos sritį Additional details (papildomi duomenys). Jei 
paciento kortelė jau sukurta, KMI galima įtraukti į sritį Additional details (papildomi duomenys), esančią 
skirtuke Patient details (paciento duomenys). 

Kokias filtravimo parinktis galima naudoti ekrane „Diagnostic patients“ (diagnozuojamieji 
pacientai)? 

Ekrane Diagnostic patients (diagnozuojamieji pacientai) yra šie filtrai: User (vartotojas), Location (vieta), 
Patient status (paciento būsena), Test status (tyrimo būsena) ir Overdue status (vėlavimo būsena). 

 

 

Gydomieji 
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Kaip pakeisti pacientų, rodomų sąraše „All therapy patient“ (visi gydomieji pacientai), skaičių? 

Slinkite į ekrano All therapy patients (visi gydomieji pacientai) apačią, kairėje. Galite pakeisti, kad 
puslapyje būtų rodoma po 10, 25, 50 arba 100 pacientų. 

Ar galima pakeisti sąrankos datą sukūrus paciento įrašą? 

Taip. Paciento sąrankos datą galima pakeisti skirtuke „Patient details“ (paciento duomenys). Jei pacientui 
sukonfigūruotas stebėjimas belaidžio ryšio būdu, sąrankos datos pakeitimas turi įtakos stebėjimo planui. 

Pastaba. Sąrankos data nustato stebėjimo plano / prieigos prie duomenų pradžios dieną. Jei naudojami 
„Air Solutions" prietaisai, kreipkitės į savo administratorių, turintį prieigos prie duomenų leidimą. Jei 
keičiate sąrankos datą, nauja sąrankos data negali būti daugiau nei prieš 365 dienas. Ši data rodoma 
DD/mm/MMMM formatu. 

Ar sąrankos data atitinka terapijos pradžios dieną? 

Taip. Pakeitus sąrankos datą, atitinkamai paslenkamas stebėjimo planas ir režimo laikymosi skaičiavimas. 

Ar galima pratęsti stebėjimo planą? 

Pagal numatytąją nuostatą nustatyta, kad paciento stebėjimo planas no end date (neturi pabaigos datos). 

Pastaba. Jei reikia pratęsti „Air Solutions" prietaisų stebėjimo planą, kreipkitės į savo administratorių, 
turintį prieigos prie duomenų leidimą. 

Kodėl ekrane „All therapy patients“ (visi gydomieji pacientai) nebematau savo paciento pastabų 
piktogramos?  

Pastabų piktograma ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai) rodoma tik 10 dienų nuo 
pastabos sukūrimo. Pastabų piktograma rodoma tik „AirView" Premium“ organizacijų pacientams. 

Praėjus 10 dienų nuo pastabos sukūrimo pastabų piktograma automatiškai dingsta. Vartotojai negali 
rankiniu būdu paslėpti pastabų piktogramos puslapyje All therapy patients (visi gydomieji pacientai). 
Vartotojas visada gali iškviesti pastabų istoriją kiekvieno paciento įrašo ekrane Notes (pastabos). 

Kokias filtravimo parinktis galima naudoti programoje „AirView" ? 

Ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai) pateikiami šie filtrai: User (vartotojas), Location 
(vieta), Patient status (paciento būsena), Average usage (vidutinis naudojimas), Data access (prieiga 
prie duomenų), Notification (pranešimas) ir Therapy mode (terapijos režimas). 

Sėkmingai sukūriau vietą, tačiau nematau naujos vietos sąraše „Locations“ (vietos). Kodėl? 

Taip gali atsitikti, jei ekrane „Locations“ (vietos) rodomi ankstesnės paieškos, atliktos prieš sukuriant 
naują vietą, rezultatai. Išvalykite visą paieškos lauko turinį ir vėl spustelėkite Search Locations (ieškoti 
vietų). 

Kai kas nors skiltyje „Notes“ (pastabos) įveda komentarą, ar jis bus pažymėtas, kad kiti žinotų? 

Paciento kortelėje sukūrus pastabą, mėlyna pastabų piktograma  atsiranda šalia paciento vardo ir 
pavardės ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai) ir yra matoma 10 dienų nuo pastabos 
sukūrimo. Šią funkciją gali naudoti tik „AirView"  Premium“ prenumeratoriai. 

Kas atsitinka, jei modemas įjungtas, o gydytojas fiziškai pakeičia prietaisą? Ar naujos nuostatos 
atsispindės programoje „AirView" ? Ar bus iš naujo nustatytos nuostatos, buvusios programoje 
„AirView" ? 

Naudojant S9 prietaisus, belaidžio ryšio stebėjimo puslapyje atsiras pranešimas apie serijos numerių 
nesutapimą. Kad duomenys būtų perduodami, programoje „AirView"  būtina atnaujinti paskyrimą. 

Naudojant „Astral“ ir „Stellar“ prietaisus, į programą „AirView"  duomenys bus perduodami tik tada, kai 
paciento kortelėje bus atnaujintas prietaiso serijos numeris (SN) ir prietaiso numeris (DN). Tuomet kitą 
kartą, kai bus perduodami duomenys, naujos nuostatos atsispindės programoje „AirView" . 

Nuostatų keitimo belaidžio ryšio būdu funkciją galima naudoti tik organizacijų, turinčių „AirView"  
Premium“ prenumeratą, pacientams. 
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Jei gydytojas pakeičia paskyrimo nuostatas, ar SNPT gauna kokį nors įspėjimą ir (arba) tokių 
pakeitimų istoriją, nekalbant apie atvejus, kai gydytojas skiria laiko pastabai įvesti? 

Ne. Iš „AirView"  jokie įspėjimai nepateikiami. Tačiau nuostatų pakeitimai registruojami žurnaluose, bet tik 
organizacijų, turinčių „AirView"  Premium“ prenumeratą, pacientams. Pakeitus paskyrimą, šalia paciento 

vardo ir pavardės taip pat rodoma paskyrimo pakeitimo piktograma . 

„Astral“ ir „Stellar“ prietaisams nuostatų keisti belaidžio ryšio būdu negalima. 

Ar gydytojai gali keisti paciento terapiją? 

Gydytojai, kuriems suteikti leidimai nėra Read only (tik skaitymas), gali keisti paciento terapiją. Šią 
funkciją galima naudoti tik organizacijų, turinčių „AirView" Premium“ prenumeratą, pacientams.  

Nuostatas keisti belaidžio ryšio būdu galima ne visuose prietaisuose. 

Pastaba. Daugiau informacijos apie prieigos lygius pateikta skyriuje Vartotojų vaidmenys ir leidimai (žr. psl. 
4). 

Kas gali ištrinti pacientą? 

Tik SNPT klinikiniams vartotojams (turintiems administravimo teises) leidžiama ištrinti pacientus iš jų 
organizacijos. Ištrynus pacientų korteles, jų atkurti nebegalima. 

Jei dviejų pacientų pavardė ir vardas vienodi, ar abu bus ištrinti? 

Ne. Paciento įrašą ištrinti galima tik įėjus į įrašą, todėl bus ištrintas tik vienas įrašas. 

Ar galiu deaktyvinti savo pacientus? 

Taip. Norėdami deaktyvinti pacientą:  

1. Atidarykite reikiamo paciento duomenis ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai). 

2. Spustelėkite skirtuką Patients details (paciento duomenys), tada ekrane Basic details (pagrindiniai 
duomenys) spustelėkite Edit (redaguoti).  

3. Prie „Status“ (būsena) pasirinkite „Inactive“ (neaktyvus) ir spustelėkite Save (įrašyti). 

Kaip pamatyti deaktyvintų pacientų sąrašą? 

Ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai) pritaikykite filtrą, parinkčiai Patient status (paciento 
būsena) nustatę „Inactive“ (neaktyvus). 

Vakar deaktyvinau pacientą programoje „AirView" , tačiau šiandien matau, kad paciento būsena 
„Active“ (aktyvus) ir jis rodomas ekrane „All therapy patients“ (visi gydomieji pacientai). Kodėl? 

Jei iš kortelės buvo atsisiųsti neaktyvaus paciento duomenys, paciento būsena automatiškai pasikeičia į 
„Active“ (aktyvus). Todėl šis pacientas rodomas kaip „Active“ (aktyvus) ir matomas ekrane All therapy 
patients (visi gydomieji pacientai). 

Ar „AirView" “ automatiškai stebi pacientus?  

Ne. „AirView"  automatiškai nestebi pacientų. Naudojant „Air Solutions" prietaisus, vartotojas, turintis 
prieigos prie duomenų leidimą, turės pacientui priskirti stebėjimo duomenų prieigą. 

Ką tik suaktyvinau vieną iš savo neaktyvių pacientų. Kaip šiam pacientui suaktyvinti stebėjimo 
planą? 

S9 prietaisams:  

1. Atidarykite reikiamo paciento duomenis ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai). 

2. Spustelėkite skirtuką Patients details (paciento duomenys), tada ekrane Basic details (pagrindiniai 
duomenys) spustelėkite Edit (redaguoti). 

3. Pakeiskite paciento sąrankos datą į tą dieną, nuo kurios reikia pradėti stebėjimą.  

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 

„Air Solutions" prietaisams: 
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1. Atidarykite reikiamo paciento duomenis ekrane All therapy patients (visi gydomieji pacientai). 

2. Spustelėkite skirtuką Prescription (paskyrimas), tada spustelėkite Change (keisti) skiltyje Data 
access (prieiga prie duomenų) 

3. Pasirinkite reikiamą prieigą prie duomenų. 

4. Spustelėkite Save (įrašyti). 

Pastaba. Prieigą prie duomenų priskirti gali tik vartotojas, turintis prieigos prie duomenų leidimą.  

Deaktyvinus pacientą, ar su pacientu susijęs prietaisas ir belaidžio ryšio modulis pašalinami 
automatiškai? 

Ne. Prietaisas ir belaidžio ryšio modulis (tik S9 prietaisams) vis tiek lieka susieti su pacientu, net paciento 
būseną pakeitus į „Inactive“ (neaktyvus). 

Pastaba. „Air Solutions" prietaisai turi integruotus pagal poreikį naudojamus belaidžio ryšio modulius. 

Kur rasti prietaiso numerį? 

„Air Solutions" prietaisų numeris (device number, DN) pateikiamas prietaiso gale esančioje etiketėje šalia 
serijos numerio (SN). 

„Astral“ ir „Stellar“ prietaisų numeris pateikiamas vartotojo sąsajos meniu Information > Device 
(informacija > prietaisas). 

Ką „Air Solutions" prietaiso būsenos žurnale reiškia „Mask (online)“ (kaukė [tinkle]) ir „Mask 
(device)“ (kaukė [prietaisas])? 

„Mask (online)“ (kaukė [tinkle]) – tai kaukė, įvesta „AirView"  paskyrimo puslapyje. „Mask (device)“ 
(kaukė [prietaisas]) – tai kaukė, rodoma „Air Solutions" prietaiso nuostatų meniu. 

Ką rodo būsena „Incomplete“ (neišsamu) integratoriaus puslapyje? 

Būsena „Incomplete“ (neišsamu) reiškia, kad integratoriui nepavyko patvirtinti paciento duomenų. 
Spustelėkite Edit Integrator (redaguoti integratorių) ir vėl įveskite reikiamą informaciją. 

Nematau reikiamo integratoriaus išskleidžiamajame sąraše, esančiame integratoriaus puslapyje. 
Kodėl? 

NMĮ administratoriui reikia organizacijai pridėti reikiamą integratorių. 

Mygtukas „Add Integrator“ (įtraukti integratorių) nematomas integratorių puslapyje. Kodėl? 

Pirma organizacijai reikia pridėti visus galimus integratorius. 

Įtraukiau teisingus integratoriaus duomenis. Tačiau būsena vis tiek rodoma kaip neišsami. Kodėl? 

Spustelėkite Edit Integrator (redaguoti integratorių) ir įrašykite teisingus duomenis. Jei problema 
nedingsta, skambinkite „ResMed“ techninei tarnybai. 

Mygtuko „Add Integrator details“ (įtraukti integratoriaus duomenis) nėra naujų pacientų puslapyje. 
Kodėl? 

NMĮ organizacijoje nėra su ja susieto integratoriaus. 

Į paciento kortelę reikia įtraukti tracheostomijos vamzdelio arba kandiklio priedą. Kur juos rasti? 

Šiuos priedus galite pasirinkti paciento sąrankos proceso metu skiltyje Add mask (pridėti kaukę).  

Ar programoje „AirView"  galima peržiūrėti „Astral / Stellar / Lumis“ prietaisų žurnalus? 

„Astral / Stellar / Lumis“ prietaisų žurnalai šiuo metu neprieinami. 

Nematau paciento, naudojančio „Astral“, „Stellar“ arba „AirMini“ prietaisą, „Remote Assist“ 
(nuotolinės pagalbos) puslapio. Kodėl? 

„Remote Assist“ (nuotolinė pagalba) nepalaikoma „AirMini“, „Stellar“ arba „Astral“ (R5 ar senesniems) 
prietaisams. 
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Nematau paciento, kuris naudoja CPAP prietaisus, skirtuko „Therapy Data“ (terapijos duomenys). 
Kodėl? 

Skirtukas Therapy Data (terapijos duomenys) rodomas tik pacientams, kurie naudoja rinktinius ventiliacijos 
prietaisus. Pacientams, kurie naudoja CPAP prietaisus, rodomas skirtukas Charts (diagramos). 

Kokių programų duomenys rodomi belaidžio ryšio puslapyje „Astral“ prietaisui? 

„Astral“ prietaisui gali būti teikiami šių programų duomenys:  

• Bendras naudojimas pagal visas keturias programas. 

• AHI ir nuotėkis pagal 1 programą. 

 

Nustatymų keitimas „AirView"  
Pastaba. Toliau išvardytų prietaisų nuostatų negalima pakeisti per „AirView" : Astral, Stellar arba AirMini. 

Ką tik programoje „AirView"  pakeičiau belaidžio ryšio būdu stebimo paciento prietaiso nuostatas, 
tačiau srityje „Prescription“ (paskyrimas) vis dar rodomos senosios nuostatos. Ką daryti, kad būtų 
rodomos naujosios nuostatos? 

Atnaujinkite naršyklę, kad atsirastų prietaise įrašytos naujosios nuostatos. Programoje „AirView"  
atnaujintos nuostatos bus rodomos kaip „Pending“ (laukiama), kol bus pritaikytos prietaisui. Šią funkciją 
gali naudoti tik „AirView"  Premium“ organizacija. 

Priminkite pacientams, kad prieš pradėdami terapiją patikrintų, ar jų prietaise yra geras belaidžio ryšio 
signalas, kad paskirtos terapijos nuostatos būtų pritaikytos nuotoliniu būdu. 

Norėdami patikrinti signalo stiprumą prietaise „AirSense 10“, pacientai gali susirasti belaidžio ryšio 
signalo stiprumo piktogramą ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.  Jei piktogramoje rodomi visi 
stulpeliai, belaidis ryšys geras. Jei stulpelių mažiau, belaidis ryšys silpnesnis, o jei visai nėra – nėra ir 
ryšio. 

Nurodykite pacientams visą laiką palikti prietaisą prijungtą prie maitinimo lizdo ir įsitikinti, kad prietaisas 
veikia ne lėktuvo režimu. 

Belaidžio ryšio tinklą ir jo kokybę gali paveikti reljefas, pastatai ir orai. Belaidis ryšys priklauso nuo tinklo 
pasiekiamumo. Ryšys galimas ne visur ir skiriasi priklausomai nuo paslaugų teikėjo. 

Pastaba. Jei nuostatos keičiamos naudojant SD korteles, naujos nuostatos pasimatys tik kitą kartą 
prietaise sėkmingai atsisiuntus duomenis iš kortelės. 

Įrašydamas naujas nuostatas į duomenų kortelę matau daugiau kaip vieną „keičiamojo disko“ 
tvarkyklę.  Kurią turėčiau pasirinkti? 

Programoje „AirView"  nelengva atskirti „ResMed“ arba ne „ResMed“ duomenų korteles, jei prie 
kompiuterio prijungta daugiau nei viena duomenų kortelė. Norėdami identifikuoti „ResMed“ duomenų 
kortelę, atidarykite „Windows Explorer“ ir įsitikinkite, kuri tvarkyklė teisinga (prie jos prijungta „ResMed“ 
duomenų kortelė). Arba nuo kompiuterio atjunkite ne „ResMed“ keičiamąsias laikmenas (pvz., duomenų 
korteles, didelės talpos USB laikymo įrenginius ir kt.) ir pamėginkite dar kartą. 

Kaip žinoti, ar sėkmingai pakeistos prietaiso nuostatos? 

Atnaujinkite paciento puslapį Prescription (paskyrimas) klaviatūroje paspausdami F5 arba naršyklėje 
spustelėdami Refresh (atnaujinti). Arba naują nuostatą taip pat galima peržiūrėti puslapyje Patients > 
Logs (pacientai > žurnalai). 

Ką tik programoje „AirView"  pakeičiau paciento prietaiso nuostatas. Ar yra galimybė peržiūrėti 
senas nuostatas, įrašytas šiame prietaise? 

Taip. Visų nuostatų įrašas pateikiamas pacientų skiltyje Logs (žurnalai), jei nuostatos pakeistos per 
programą „AirView" . 
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Esu pacientas, naudojantis belaidžio ryšio modulį. Ar galiu paprašyti pakeisti mano prietaiso 
nuostatas? 

Žr. pagalbos internetu skyrių Terapijos nuostatų keitimas. 

Esu pacientas, naudojantis duomenų kortelę. Ar galiu paprašyti pakeisti mano prietaiso nuostatas? 

Žr. pagalbos internetu skyrių Terapijos nuostatų keitimas. 

Kas yra veiksena „AutoSet for Her“? Kuo ji skiriasi nuo veiksenos „AutoSet“? 

„AutoSet for Her“ (automatinis nustatymas jai) veiksena yra paremta pagrindiniais „ResMed“ „AutoSet“ 
algoritmais ir teikia OSA (obstrukcinė miego apnėja) sergančioms moterims pritaikytus terapinius atsakus. 

„AutoSet for Her“ (automatinis nustatymas jai) veiksena yra panaši į „ResMed“ „AutoSet“ (automatinis 
nustatymas) algoritmą su toliau nurodytomis modifikacijomis. 

• Kad būtų išvengta sužadinimo, sumažintas slėgio didėjimo dažnis. 

• Lėtesni slėgio silpnėjimai. 

• Gydomos apnėjos iki 12 cm H2O (12 hPa) ir tęsiamas atsakas į srauto pokyčius bei knarkimą iki 20 cm 
H2O (20 hPa). 

• „Minimum pressure“ (minimalus slėgis), kuris prisitaiko pagal apnėjų dažnį: 

Per minutę įvykus dviem apnėjoms, kaip atsakas į antrą apnėją pasiektas slėgis taps nauju minimaliu 
terapijos slėgiu iki kito terapijos slėgio. 

Ar prietaiso nuostatas galima pakeisti iš srities „Remote Assist“ (nuotolinė pagalba)? 

Ne. Sritis Remote Assist (nuotolinė pagalba) skirta nuotoliniu būdu šalinti nesklandumus, paciento 
manymu iškilusius dėl prietaiso. Šios srities nuostatos yra tik skaitomos vertės. 

Ar galima belaidžio ryšio būdu pakeisti pacientų, kurie nėra stebimi belaidžio ryšio būdu, 
nuostatas? 

Ne. Norint belaidžio ryšio būdu pakeisti nuostatas, būtinas aktyvus nuotolinis stebėjimas programoje 
„AirView" . 

 

ResMed Cloud Connect 

Kas yra „ResMed Cloud Connect“? 

„ResMed Cloud Connect“ yra darbalaukio programa, leidžianti atsisiųsti SD kortelę arba „Home Sleep 
Testing“ (HST) prietaiso duomenis – nereikia būti įdiegus „Java“ kompiuteryje. Programa užtikrina tą 
pačią atsisiuntimo funkciją, kaip „Java Web Start“ (esama) darbo eiga sistemoje „AirView“. 

Kaip atsisiųsti ir įdiegti „ResMed Cloud Connect“? 

Sistemoje „AirView"  spustelėkite „Card download“ (kortelės atsisiuntimas) ir vykdykite „ResMed Cloud 
Connect“ įdiegimo instrukcijas. „AirView"  pateikia išsamias instrukcijas, padėsiančias užbaigti naują 
darbo eigą. 

Kas nutiks, jei neįdiegsiu „ResMed Cloud Connect“? 

Neįdiegus „ResMed Cloud Connect“, „AirView“ negalės nuskaityti duomenų į prietaisą, pvz., kortelės 
atsisiuntimų (jei neturėsite kompiuteryje įdiegtos „Java SE“ 8 arba nenaudosite „Internet Explorer“). 

Kuo „ResMed Cloud Connect“ skiriasi nuo „Java Web Start“ darbo eigos sistemoje „AirView" ? 

Atsisiuntimo funkcija yra tokia pati. Tik funkcijos veikimo technologija veikia kitaip. Programoje „ResMed 
Cloud Connect“ yra įdiegta „Java“; todėl nereikia turėti kompiuteryje įdiegtos mokamos „Java“ 
licencijos. 
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Ko reikia, norint naudoti „ResMed Cloud Connect“, lyginant su „Java Web Start“ darbo eiga 
sistemoje „AirView" ? 

Reikalavimai „ResMed Cloud Connect“ darbo eigai: 

• „ResMed Cloud Connect“ įdiegimas 

• „Chrome“, „Firefox“ arba „Edge“ („Chromium™“ pagrindo versija) 

• „Windows“ 8 arba „Windows“ 10 

• Naršyklės sertifikatas 

Reikalavimai „Java Web Start“ darbo eigai: 

• „Java SE“ 8 

• Naršyklės sertifikatas (konkretus kiekvienai naršyklei) 

Pastaba: jei SD kortelei anksčiau naudojote programą „Java Web Start“, naršyklės sertifikato iš naujo 
įdiegti nereikia. 

Kiek truks diegimas? 

Diegimas truks tik kelias sekundes. 

Ar man reikia kokių nors specialių leidimų „ResMed Cloud Connect“ įdiegimui? 

Turite turėti vietinio administratoriaus teises, kad galėtumėte įdiegti programą. Jei nepavyko jos įdiegti, 
paprašykite administratoriaus įdiegti ją už jus. 

Spustelėjau „Next“ (toliau), nors „ResMed Cloud Connect“ nebuvo įdiegta mano kompiuteryje. Ką 
turėčiau daryti? 

Jei spustelėjote „Next“ (toliau), kai programa dar nebuvo įdiegta, grįžkite į „Cloud Connect“ diegimo 
puslapį (1 veiksmą), kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programą: 

1. Spustelėkite „Download ResMed Cloud Connect“ (atsisiųsti „ResMed Cloud Connect“). 

2. Naršyklėje dukart spustelėkite atsisiųstą failą. 

3. Sąrankos vedlio dialogo lange spustelėkite „Next“ (toliau). 

4. Pasirinkite norimą kalbą ir spustelėkite OK (gerai). 

5. Spustelėkite „Install“ (įdiegti). 

6. Įsitikinkite, kad pasirinkote „Run ResMed Cloud Connect“ (paleisti „ResMed Cloud Connect“) ir 
spustelėkite „Finish“ (užbaigti). 

Įdiegiau „ResMed Cloud Connect“, bet vis tiek matau „Java Web Start“ darbo eigą sistemoje 
„AirView" . Ką turėčiau daryti? 

„AirView"  parodo „Java Web Start“ darbo eigą, jei jai nepavyksta prisijungti prie „ResMed Cloud 
Connect“. Prieš tęsdami sistemoje „AirView"  įsitikinkite, kad programa veikia. Norėdami paleisti 
programą, sukart spustelėkite „ResMed Cloud Connect“ piktogramą darbalaukyje. Kai ji veikia, ekrano 
apatiniame dešiniajame kampe esančiame „System Tray“ (sistemos dėklas) matoma maža „ResMed 
Cloud Connect“ piktograma. 

 

Ar turiu įdiegti naujausią „ResMed Cloud Connect“ versiją? 

Labai rekomenduojame įdiegti naujausią „ResMed Cloud Connect“ versiją. Tai užtikrina, kad „AirView"  ir 
„ResMed Cloud Connect“ naudos tuos pačius prietaiso nustatymų atnaujinimus ir leis „AirView"  
tinkamai nuskaityti SD kortelės duomenis. 

Ar galiu vis dar naudoti „Java Web Start“ darbo eigą su naršykle „Chrome“, „Firefox“ ir „Edge“? 

Taip. Jei kompiuteryje neturite įdiegę „ResMed Cloud Connect“ (arba kilo ryšio problema), tačiau esate 
įdiegę „Java SE“ 8, galite naudoti „Java Web Start“ darbo eigą SD kortelei arba HST prietaiso 
duomenims sistemoje „AirView"  atsisiųsti. 
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Bendroji informacija 

Į ką kreiptis iškilus administraciniams „AirView"  klausimams? 

Visais „AirView"  administraciniais klausimais kreipkitės į savo vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą 
(žr. psl. 89). 

Kokiu el. pašto adresu siųsti klausimus dėl „AirView" ? 

Dėl visų „AirView"  pagalbos klausimų kreipkitės į savo vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. 
psl. 89). 

Kaip apibrėžiamas režimo laikymasis arba režimo besilaikantis pacientas? 

Paciento režimo laikymasis apskaičiuojamas 28 iš eilės einančių dienų laikotarpiui, pradedant nuo 
sąrankos datos. Šiuo laikotarpiu pacientas privalo 20 dienų naudoti CPAP prietaisą mažiausiai po 3 val. per 
dieną (iš viso – 84 val.). Jei jūsų organizacija naudoja „Action Groups“ (veiksmų grupes), galite pasirinkti 
kitas režimo laikymosi parinktis. 

Pastaba. Prancūzijos vartotojų atveju pacientai laikomi dalinai besilaikančiais režimo, jei jų vidutinė 
naudojimo trukmė nuo >=2 iki 4 val. 

Kaip pakeisti prenumeratą iš „AirView"  Compliance“ į „AirView"  Premium“? 

Jeigu reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

Kokie yra „AirView"  Premium“ prenumeratos atnaujinimo privalumai?  

Žr. pagalbos internetu lentelę Prenumeratos tipai (žr. psl. 6). 

Ar galima atsisiųsti išsamius „AirView"  duomenis belaidžio ryšio būdu? 

Galite atsisiųsti išsamius „AirView" “ duomenis belaidžio ryšio būdu, jei naudojami šie prietaisai: 
„AirSense“, „AirCurve“, „Lumis“, „Astral“ ir „Stellar“. Duomenis belaidžio ryšio būdu galima atsisiųsti ir 
naudojant S9 prietaisus, jei esate Prancūzijos organizacija, turinti „Premium“ prenumeratą. 

Jei naudojami „AirStart“ ir visi kiti S9 prietaisai, duomenis reikia atsisiųsti iš SD kortelės. Jei naudojami 
„ApneaLink Air“ prietaisai, duomenis reikia atsisiųsti iš prietaiso. Jei naudojamas „AirMini“ prietaisas, 
išsamius „AirView"  duomenis galima atsisiųsti sinchronizavus savo prietaisą su „AirMini“ programėle. 

 

 



Nesklandumų šalinimas 
 

76 
 

Nesklandumų šalinimas 

„Java“ sertifikato diegimas (žr. psl. 87) 
 

Diagnostic (diagnozuojamieji) 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Device download has stopped responding. (Prietaiso duomenų atsisiuntimas nebeatsako.) 
Restart your browser and try again. (Iš naujo paleiskite naršyklę ir mėginkite dar kartą.) 

Atsisiuntimo iš prietaiso 
programėlė galėjo užstrigti arba 
nebeatsako dėl nežinomų 
priežasčių. 

Iš naujo paleiskite naršyklę. Jei tai neišsprendžia problemos, 
užduočių tvarkytuve uždarykite „Java“ programą (Java.exe) ir 
prireikus iš naujo paleiskite kompiuterį. 

Device association has stopped responding. (Prietaiso siejimas nebeatsako.) Restart your 
browser and try again. (Iš naujo paleiskite naršyklę ir mėginkite dar kartą.) 

Atsisiuntimo iš prietaiso 
programėlė galėjo užstrigti arba 
nebeatsako dėl nežinomų 
priežasčių. 

Iš naujo paleiskite naršyklę. Jei tai neišsprendžia problemos, 
užduočių tvarkytuve uždarykite „Java“ programą (Java.exe) ir 
prireikus iš naujo paleiskite kompiuterį. 

Association is not available. (Siejimas negalimas.) Check your browser's Java settings then 
restart your browser and try again. (Patikrinkite savo naršyklės „Java“ nuostatas, tada iš 
naujo paleiskite naršyklę ir bandykite dar kartą.) 

Prietaisų siejimo programėlė 
galėjo užstrigti arba nebeatsako 
dėl nežinomų priežasčių. 

Iš naujo paleiskite naršyklę. Jei tai neišsprendžia problemos, 
užduočių tvarkytuve uždarykite „Java“ programą (Java.exe) ir 
prireikus iš naujo paleiskite kompiuterį. 

Download is not available. (Atsisiųsti negalima.) Check your browser's Java settings then 
restart your browser and try again. (Patikrinkite savo naršyklės „Java“ nuostatas, tada iš 
naujo paleiskite naršyklę ir bandykite dar kartą.) 

Kompiuteryje neįdiegta „Java“. 

Atsirado laikinų programėlės 
įkėlimo nesklandumų. 

Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje įdiegta „Java“. 

Uždarykite naršyklę ir vėl paleiskite. Pamėginkite dar kartą 
atsisiųsti. 

A device communication error occurred. (Įvyko prietaiso ryšio klaida.) Try again. 
(Bandykite dar kartą.) 

Galbūt fone veikia NAMT 
prietaiso kompiuterinė 
programinė įranga. 

Uždarykite NAMT prietaiso kompiuterinę programinę įrangą ir 
pabandykite dar kartą. 

A new device has been detected. (Aptiktas naujas prietaisas.) Try again. (Bandykite dar 
kartą.) 

Siejant prietaisą, tas prietaisas 
buvo atjungtas ir prijungtas 
naujas prietaisas. 

Įsitikinkite, kad vykstant prietaiso siejimo procesui būtų 
naudojamas tinkamas prietaisas. Arba atšaukite esamą 
operaciją ir pradėkite iš naujo. 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

An error was detected during initialization of the device. (Prietaiso inicijavimo metu aptikta 
klaida.) Try again. (Bandykite dar kartą.) 

„AirView"  negali susieti 
prietaiso su pacientu arba 
paruošti prietaiso naujam 
pacientui. 

• Palaukite keletą sekundžių ir pamėginkite dar kartą susieti 
prietaisą. 

• Atjunkite prietaisą nuo savo kompiuterio. Įjunkite prietaisą į 
naują USB prievadą ir pabandykite dar kartą susieti 
prietaisą. 

• Patikrinkite, ar prietaisą galima susieti su tuo pačiu pacientu 
iš kito kompiuterio. 

• Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje NAMT prietaisas rodomas 
kaip keičiamasis diskas. 

• Jei problema išlieka, prietaisas gali būti sugedęs. 

Initialization of device timed out. (Prietaiso inicijavimo skirtasis laikas baigėsi.) Iš naujo 
paleiskite naršyklę ir mėginkite dar kartą. 

Inicijavimo proceso metu ryšio 
su prietaisu skirtasis laikas 
baigėsi. 

• Palaukite keletą sekundžių ir pamėginkite dar kartą susieti 
prietaisą. 

• Atjunkite prietaisą nuo savo kompiuterio. Įjunkite prietaisą į 
naują USB prievadą ir pabandykite dar kartą susieti 
prietaisą. 

No device detected. (Neaptikta jokio prietaiso.) Connect device and then try again. 
(Prijunkite prietaisą, o tada mėginkite dar kartą.) 

Siejant su pacientu, prietaisas 
nebuvo prijungtas prie 
kompiuterio. 

Connect a supported HST device and try again. (Prijunkite 
palaikomą NAMT prietaisą ir mėginkite dar kartą.) 

Connect a supported device and then try again. (Prijunkite palaikomą prietaisą, o tada 
mėginkite dar kartą.) 

Klientas naudoja prietaisą, kuris 
nėra palaikomas. 

Įsitikinkite, kad naudojate palaikomą NAMT prietaisą, ir 
mėginkite dar kartą 

Wait 40 seconds for the completion of the currently running device initialisation. (Palaukite 
40 sekundžių, kol bus baigtas šiuo metu vykstantis prietaiso inicijavimas.) 

Programai „AirView"  bandant 
susieti prietaisą su pacientu ir 
paruošti prietaisą naujam 
pacientui, įvyko klaida. 

Palaukite apie 10 sekundžių, kol prietaisas bus susietas. 

Multiple devices detected. (Aptikti keli prietaisai.) Ensure only one device is connected and 
then try again. (Įsitikinkite, kad prijungtas tik vienas prietaisas, ir mėginkite dar kartą.) 

Bet kuriuo momentu prie jūsų 
kompiuterio turi būti prijungtas 
tik vienas NAMT prietaisas. 

Įsitikinkite, kad prie jūsų kompiuterio prijungtas tik vienas 
NAMT prietaisas. 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

OS not compatible.(OS nesuderinama.) Unable to load a required library. (Nepavyksta 
įkelti reikiamos bibliotekos.) 

Programėlė negali įkelti 
reikiamos bibliotekos užduočiai 
atlikti. 

Įsitikinkite, kad su „AirView"  naudojama suderinama operacinė 
sistema ir naršyklė. Jei problema išlieka, mėginkite dar kartą 
vėliau arba susisiekite su „ResMed“ technine tarnyba 
0080073763322. 

There was an error downloading from the device. (Atsisiunčiant iš prietaiso, įvyko klaida.) 

Prietaisas netinkamai prijungtas 
prie kompiuterio. 

Naudojama nepalaikoma 
operacinė sistema ir naršyklė. 

Neįdiegta naujausia „Java“ 
versija. 

Užtikrinkite, kad: 

• Prietaisas būtų tinkamai prijungtas prie kompiuterio. 

• Naudojama operacinė sistema ir naršyklė. 

• Įdiegta „Java SE 8“. 

No data recorded on device (Nėra prietaise įrašytų duomenų) 

Prietaise nėra duomenų. 

Iškilo „Java“ ir naršyklės 
suderinamumo problema. 

Užtikrinkite, kad: 

• Prietaise pacientui įrašomi duomenys. Norėdami tai 
patikrinti, panaršykite po keičiamąjį diską kompiuteryje ir 
pažiūrėkite, ar yra įrašų. 

• Mėginkite dar kartą vėliau arba susisiekite su „ResMed“ 
technine tarnyba telefonu 0080073763322. 

• Duomenys sugadinti, ir prietaiso duomenys neatsisiuntė. Try again and if unresolved 
contact ResMed. (Mėginkite dar kartą, o jei problema išlieka, kreipkitės į „ResMed“.) 

• Duomenų išanalizuoti nepavyko, ir prietaiso duomenys neatsisiuntė. Try again and if 
unresolved contact ResMed. (Mėginkite dar kartą, o jei problema išlieka, kreipkitės į 
„ResMed“.) 

Prietaisas netinkamai prijungtas 
prie jūsų kompiuterio. 

Naudojama nepalaikoma 
operacinė sistema ir naršyklė. 

Neįdiegta naujausia „Java“ 
versija. 

Užtikrinkite, kad: 

• Prietaisas būtų tinkamai prijungtas prie jūsų kompiuterio. 

• Būtų naudojama palaikoma operacinė sistema ir naršyklė. 

• Įdiegta „Java SE 8“. 

• Mėginkite dar kartą vėliau arba susisiekite su „ResMed“ 
technine tarnyba telefonu 0080073763322. 

An error occurred (Įvyko klaida) 

Siunčiant terapijos duomenis į 
serverį, įvyko klaida. 

Spustelėkite Device download (Atsisiuntimas iš prietaiso), kad 
duomenys vėl būtų siunčiami. 

Mėginkite dar kartą vėliau arba susisiekite su „ResMed“ 
technine tarnyba telefonu 0080073763322. 

Corrupt data detected (Aptikti sugadinti duomenys) 

Įrašant arba atsisiunčiant 
duomenys buvo sugadinti. 

Prietaise esantys duomenys sugadinti. Pacientui reikia pakartoti 
tyrimą. 

Mėginkite dar kartą vėliau arba susisiekite su „ResMed“ 
technine tarnyba telefonu 0080073763322. 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Analysis of data failed (Nepavyko išanalizuoti duomenų) 

NAMT prietaise naudojama 
nepalaikoma programinės 
įrangos versija. 

Atnaujinkite NAMT prietaiso kompiuterinę programinę įrangą, 
kad ji būtų palaikomos versijos, ir atlikite reikiamą užduotį. 

 

 

Duomenų atsisiuntimas iš kortelės 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

AirView detailed data on card is corrupt. („AirView“ išsamūs duomenys kortelėje 
sugadinti.) 

Išsamūs „AirView"  duomenys 
SD kortelėje sugadinti. 

Neišjunkite prietaiso ir neišimkite SD kortelės iškart po 
terapijos. Prietaisą reikia išjungti tik praėjus 5 minutėms po 
terapijos, nes kitaip jis gali sugadinti duomenis SD kortelėje. 

Reporting period must be less than 31 days (Ataskaitos laikotarpis turi būti trumpesnis nei 
31 diena) 

Išsamios ataskaitos laikotarpis 
turi būti ne ilgesnis kaip 30 
dienų. 

Įveskite trumpesnį kaip 31 dienos laikotarpį. 

No days of AirView detailed data (Nėra parų su išsamiais „AirView"  duomenimis) 

SD kortelėje nėra išsamių 
„AirView"  duomenų. 

Prieš pradėdami terapiją, įdėkite SD kortelę, kad išsamūs 
„AirView"  duomenys būtų įrašomi į kortelę. 

Data card did not contain any new summary data, no summary data was updated 
(Duomenų kortelėje nebuvo jokių naujų suvestinių duomenų, suvestiniai duomenys 
neatnaujinti) 

SD kortelėje nėra naujų dienų, 
kuriose būtų suvestinių 
duomenų. 

Nieko daryti nereikia. 

Card data is corrupt (Kortelės duomenys sugadinti) 

Kortelės duomenys sugadinti. Įkiškite SD kortelę su galiojančiais duomenimis ir atsisiųskite 
dar kartą. Jei vis tiek nepavyksta, pabandykite kitą kortelių 
skaitytuvą. 

SD kortelėje nėra galiojančių 
duomenų. 

Dar kartą įkiškite SD kortelę į prietaisą ir vėl atsisiųskite 
duomenis į „AirView" . 

Card download could not be completed at this time. (Duomenų atsisiųsti iš kortelės šį kartą 
nepavyko.) 

„AirView"  serveris neveikia / 
atsijungęs. 

Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Card download has stopped responding. (Duomenų atsisiuntimas iš kortelės nebeatsako.) 
Restart your browser to try again. (Iš naujo paleiskite naršyklę ir mėginkite dar kartą.) 

Duomenų atsisiuntimo iš 
kortelės programėlė galėjo 
užstrigti arba nebeatsako dėl 
nežinomų priežasčių. 

Iš naujo paleiskite naršyklę. Jei tai neišsprendžia problemos, 
užduočių tvarkytuve uždarykite „Java“ programą (Java.exe) ir 
prireikus iš naujo paleiskite kompiuterį.  

New card detected. (Aptikta nauja kortelė.) 

Atsisiunčiant duomenis iš 
kortelės buvo įdėta nauja SD 
kortelė.  

Vartotojas turbūt įdėjo SD 
kortelę į skaitytuvą, spustelėjo 
duomenų atsisiuntimo iš 
kortelės mygtuką, spustelėjo 
„Continue“ (tęsti), o tada prieš 
paleisdamas atsisiuntimo 
procesą pakeitė kortelę. 

Įdėkite teisingą SD kortelę į kortelių skaitytuvą ir mėginkite dar 
kartą. 

Unable to find card. (Nepavyko rasti kortelės.) 

Kortelių skaitytuve nėra 
duomenų kortelės. 

Įdėkite galiojančią SD kortelę į kortelių skaitytuvą ir mėginkite 
dar kartą. 

Card data is not supported by „AirView" . („AirView"  nepalaiko kortelės duomenų.) 

Negaliojantys duomenys SD 
kortelėje. 

Norėdami sėkmingai atsisiųsti duomenis, įdėkite duomenų 
kortelę su galiojančia informacija. 

An unknown error has occurred, contact your administrator. (Įvyko nežinoma klaida, 
susisiekite su savo administratoriumi.) 

Įvyko nežinoma klaida, susijusi 
su „Java“ ir naršyklės sąveika. 

Iš naujo paleiskite naršyklę. Jei tai neišsprendžia problemos, 
užduočių tvarkytuve uždarykite „Java“ programą ir prireikus iš 
naujo paleiskite kompiuterį.  Kreipkitės į sistemos 
administratorių, kad išspręstų problemą. 

Serial number is not valid. (Serijos numeris negalioja.) 

Kortelės duomenys sugadinti. Norėdami sėkmingai atsisiųsti duomenis iš kortelės, įdėkite 
duomenų kortelę su galiojančia SN informacija. 

Prescription could not be changed at this time. (Šį kartą nepavyko pakeisti paskyrimo.) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 
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Bendro pobūdžio klaidos 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

• You don't have permission to access this page. If this is incorrect, contact your 
administrator. (Neturite leidimo iškviesti šį puslapį. Jei tai klaida, kreipkitės į savo 
administratorių.) 

• Unable to open this page (403) (Nepavyko atidaryti šio puslapio [403]) 

• Unable to open this page. (Nepavyko atidaryti šio puslapio.) 

Tai susiję su URL leidimais, kai 
vartotojas bando iškviesti URL, 
skirtą kitam vartotojo 
vaidmeniui, arba jei programoje 
„AirView"  yra klaida ir ji pateikia 
nuorodą į puslapį, prie kurio jis 
neturi prieigos. 

Kreipkitės į vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 
89). 

• The page does not exist in the system. (Puslapio nėra sistemoje.) If the problem 
persists, contact ResMed on 0080073763322. (Jei problema nedingsta, kreipkitės į 
„ResMed“ numeriu +44 1235862997.) 

• Unable to locate this page (404) (Nepavyko rasti šio puslapio [404]) 

• Unable to locate this page. (Nepavyko rasti šio puslapio) 

Puslapis, kurį bando iškviesti šis 
vartotojas, nebeegzistuoja. 

Kreipkitės į vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 
89). 

• You tried to change something you didn't have access to. (Bandėte pakeisti tai, ko 
iškviesti negalite.) 

• The change you wanted was rejected (422). (Norimas pakeitimas buvo atmestas [422].) 

• The change you wanted was rejected. (Norimas pakeitimas buvo atmestas.) 

Į „AirView" “ serverį buvo 
nusiųsta pakeitimo, kurį tam 
vartotojui atlikti neleidžiama, 
užklausa. 

Pasitarkite su vartotoju ir įsitikinkite, kad jo vaidmeniui buvo 
atliktas tinkamas veiksmas. Arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

• If the problem persists, contact ResMed on 0080073763322. (Jei problema nedingsta, 
kreipkitės į „ResMed“ numeriu +44 1235862997.) 

• An unknown problem occurred (500) (Įvyko nežinoma problema [500]) 

• An unknown problem occurred. (Įvyko nežinoma problema.) 

Tai vidinė sistemos klaida. Kreipkitės į vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 
89). 

The action requested could not be completed at this time. (Šį kartą prašomo veiksmo 
nepavyko atlikti.) Try again later. (Mėginkite dar kartą vėliau.) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 
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Nuostatos 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Device settings could not be changed because an unknown error occurred. (Prietaiso 
nuostatų nepavyko pakeisti, nes įvyko nežinoma klaida.) Try again later. (Mėginkite dar 
kartą vėliau.) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

No therapy device found. (Terapijos prietaisas nerastas.) Settings cannot be edited at this 
time. (Šį kartą nuostatų redaguoti negalima.) 

Taip gali atsitikti, kai nuostatas 
redaguoja vienas asmuo, bet 
tada kitame kompiuteryje kitas 
asmuo pašalina prietaisą arba 
modulį. Tada tokie pranešimai 
gali būti rodomi, kai 
pasirenkama „Send settings to 
device“ (siųsti nuostatas į 
prietaisą) arba „Write settings 
to card“ (įrašyti nuostatas į 
kortelę). 

Kita priežastis – kai tas pats vartotojas siunčia nuostatas 
viename naršyklės skirtuke, tačiau atsitiktinai pašalina prietaisą 
kitame naršyklės lange arba skirtuke. Įsitikinkite, kad 
modulis įjungtas ir teisingai priskirtas pacientui. 

 

No communication module found. (Ryšio modulio nerasta.) Settings cannot be edited at 
this time. (Šį kartą nuostatų redaguoti negalima.) 

Taip gali atsitikti, kai nuostatas 
redaguoja vienas asmuo, bet 
tada kitame kompiuteryje kitas 
asmuo pašalina prietaisą arba 
modulį. Tada tokie pranešimai 
gali būti rodomi, kai 
pasirenkama Send settings to 
device (siųsti nuostatas į 
prietaisą) arba Write settings to 
card (įrašyti nuostatas į kortelę).  

Kita priežastis – kai tas pats 
vartotojas siunčia nuostatas 
viename naršyklės skirtuke, 
tačiau atsitiktinai pašalina 
prietaisą kitame naršyklės lange 
arba skirtuke. 

Įsitikinkite, kad modulis įjungtas ir teisingai priskirtas pacientui. 

Settings will display after data is received for this patient. (Nuostatos bus rodomos, kai 
šiam pacientui bus gauti duomenys.) If data has been received, ensure the device type 
shown is correct. (Jei duomenys gauti, įsitikinkite, kad rodomas teisingas prietaiso tipas.) 

Kad būtų rodomos prietaiso 
nuostatos, būtini naudojimo 
duomenys. 

Kai naudojami kiti nei „AirSense 10 CPAP“, „AirSense 10 
AutoSet“ arba „AirSense 10 Elite“ prietaisai, pacientas 
prietaisą turi naudoti mažiausiai vieną dieną, kol „AirView"  
pradeda rodyti nuostatas. Patikrinkite prietaiso tipą programoje 
„AirView"  skiltyje Prescription (paskyrimas). 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Card settings has stopped responding. (Kortelės nuostatos nebeatsako.) Restart your 
browser to try again. (Iš naujo paleiskite naršyklę ir mėginkite dar kartą.) 

Nėra „Java“ programėlės, kuri 
būtina duomenims iš kortelės 
atsisiųsti. 

Iš naujo paleiskite naršyklę ir mėginkite dar kartą. 

Writable card could not be found (Nepavyko rasti įrašomosios kortelės) 

Į kompiuterį neįdėta jokia 
duomenų kortelė. 

Įdėkite suderinamą „ResMed“ duomenų kortelę ir mėginkite 
dar kartą. 

Duomenų kortelė netinkamai 
įdėta į kortelių skaitytuvą. 

Patikrinkite, ar duomenų kortelė tinkamai įdėta, arba iš naujo 
įdėkite duomenų kortelę. 

Įdėta užblokuota duomenų 
kortelė. 

Atblokuokite duomenų kortelę ir mėginkite dar kartą. 

Settings could not be written to this card (Nuostatų nepavyko įrašyti į šią kortelę) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

Prescription could not be changed at this time. (Šį kartą nepavyko pakeisti paskyrimo.) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

The serial and device number entered do not match our records. (Įvestas serijos ir 
prietaiso numeris nesutampa su mūsų įrašais.) 

Įvestas neteisingas prietaiso 
arba serijos numeris. 

Įveskite teisingą prietaiso numerį (DN) ir serijos numerį (SN), 
esančius prietaiso gale. 

There are currently no patient level integrators associated. (Šiuo metu nėra susietų 
paciento lygio integratorių.) Contact your organization's  AirView administrator to 
associate a patient level integrator. (Susisiekite su savo organizacijos „AirView"  
administratoriumi, kad susietų paciento lygio integratorių.) 

Į NMĮ / SNPT organizaciją 
neįtrauktas paciento lygio 
integratorius. 

Paprašykite NMĮ / SNPT administratoriaus į organizaciją įtraukti 
paciento lygio integratorių. 

Jei problema nedingsta, kreipkitės į „ResMed“ techninę 
tarnybą telefonu 0080073763322. 

This patient does not have any patient level integrators associated. (Šis pacientas neturi 
susietų paciento lygio integratorių.) 

Šiam pacientui neįtrauktas 
paciento lygio integratorius. 

Įtraukite paciento lygio indikatorių, jei reikia. 

Jei problema nedingsta, kreipkitės į „ResMed“ techninę 
tarnybą telefonu 0080073763322. 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Compliance option could not be deleted (Režimo laikymosi parinkties nepavyko ištrinti) 

• Parinktį ištrynė kitas SNPT 
administratorius. 

• Šią režimo laikymosi parinktį 
ištrynė vartotojas iš kito tos 
pačios naršyklės skirtuko.  

• Tai vidinė klaida. 

Panaršykite po sąrašą Compliance options (režimo laikymosi 
parinktys), vėl ją pasirinkite ir pamėginkite dar kartą ištrinti. 

Jei problema nedingsta, kreipkitės į „ResMed“ techninę 
tarnybą telefonu 0080073763322. 

This compliance option is assigned to patients and cannot be deleted until the patients are 
reassigned to a different compliance option. (Ši režimo laikymosi parinktis priskirta 
pacientams ir jos negalima ištrinti, kol pacientams bus priskirta kita režimo laikymosi 
parinktis.) 

Režimo laikymosi parinktis šiuo 
metu priskirta pacientui. 

• Neištrinkite režimo laikymosi parinkties. 

• Pacientus iš naujo priskirkite kitai režimo laikymosi 
parinkčiai, o tada pabandykite ištrinti ją. 

This compliance option is the default option for your organisation and cannot be deleted 
until a different compliance option is made default. (Ši režimo laikymosi parinktis yra jūsų 
organizacijos numatytoji parinktis ir jos negalima ištrinti, kol kita režimo laikymosi parinktis 
bus nustatyta kaip numatytoji.) 

Režimo laikymosi parinktis šiuo 
metu yra SNPT numatytoji 
parinktis.  

Pakeiskite SNPT numatytąją režimo laikymosi parinktį, o tada 
pabandykite ją ištrinti.  

Setup date entered cannot be more than 365 days in the past. (Įvesta sąrankos data negali 
būti daugiau nei prieš 365 dienas.) 

Paciento sąrankos data 
negalioja, ji turi būti ne daugiau 
nei prieš 365 dienas. 

Pasirinkite galiojančią paciento sąrankos datą. 

 

 

Logs (žurnalai) 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

General error. (Bendro pobūdžio klaida.)  
A general error has occurred. (Įvyko bendrojo pobūdžio klaida.) Contact ResMed on 
0080073763322. (Kreipkitės į „ResMed“ numeriu +44 1235862997.) 

Sistemoje įvyko klaida.  Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

• Inactive communication module. (Neaktyvus ryšio modulis.)  

• The communication module is inactive. (Ryšio modulis neaktyvus.) Contact ResMed on 
0080073763322. (Kreipkitės į „ResMed“ numeriu +44 1235862997.) 

Modulyje yra neaktyvi SIM 
kortelė. 

Kreipkitės į vietinę „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 
89). 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

• Serial number mismatch. (Serijos numeriai nesutampa.) 

• An incorrect device serial number has been entered. Confirm the serial number for the 
therapy device. (Įvestas neteisingas prietaiso serijos numeris. Patvirtinkite terapijos 
prietaiso serijos numerį.) 

Terapijos prietaisas, suporuotas 
su belaidžio ryšio moduliu, buvo 
pakeistas, tačiau paciento 
paskyrimas neatnaujintas 
įvedant šį pokytį. 

Atnaujinkite paciento paskyrimą, įvesdami teisingą prietaiso ir 
modulio serijos numerį. 

• Data not received. (Duomenys negauti.)  

• There is no response from the device. Confirm the: Device is turned on, Device is in a 
coverage area, Communication module is functioning. (Prietaisas neatsako. 
Patvirtinkite, kad: prietaisas įjungtas, prietaisas ryšio zonoje, ryšio modulis veikia.) 

Prietaisas išjungtas. Patvirtinkite, ar prietaisas įjungtas. 

Prietaisas ne ryšio zonoje. Tinklalapyje http://maps.mobileworldlive.com/index.php 
patikrinkite, ar pacientas gyvena ryšio zonoje. Išsamesnė 
informacija pateikta DUK skyriuje. 

Ryšio modulis neveikia. Patikrinkite šviesadiodį indikatorių prie S9 modemo antenos 
pagrindo. Jis turi šviesti rodydamas, kad modemas tinkamai 
veikia. 

• Unsupported device. (Nepalaikomas prietaisas.)  

• Refer to the eHelp for a list of supported devices. (Žr. e. žinyną, kuriame pateikiamas 
palaikomų prietaisų sąrašas.) If you have a supported device connected, contact 
ResMed on 0080073763322. (Jei pas jus prijungtas palaikomas prietaisas, kreipkitės į 
„ResMed“ numeriu +44 1235862997.) 

Prie belaidžio ryšio modulio 
prijungtas nepalaikomas 
terapijos prietaisas.  

Prijunkite palaikomą prietaisą prie belaidžio ryšio modulio ir 
atitinkamai atnaujinkite paciento paskyrimą. 

 

 

S9 modulio valdymas 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Error - Module is currently assigned to another organisation. (Klaida – modulis šiuo metu 
priskirtas kitai organizacijai.) 

Modulis šiuo metu priskirtas 
kitai organizacijai. 

Prieš pakartotinai priskirdami modulį kitai organizacijai, 
deaktyvinkite jį. 

Error - Module is already assigned to this organisation. (Klaida – modulis jau priskirtas šiai 
organizacijai.) 

Modulis jau priskirtas šiai 
organizacijai. 

Nieko daryti nereikia. 

Error - Invalid Account Number (Klaida – negaliojantis paskyros numeris) 

Įvestas organizacijos paskyros 
numeris negalioja. 

Patikrinkite paskyros numerį ir bandykite dar kartą. 
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Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

Error - Invalid Line (Klaida – negaliojanti eilutė) 

 Naudokite CSV failą tinkamu formatu priklausomai nuo to, ar 
modulis pridedamas ar pašalinamas. 

 

 

Prisijungimas 

Klaidos pranešimas / galima 
priežastis 

Sprendimas 

The action requested could not be completed at this time. (Šį kartą prašomo veiksmo 
nepavyko atlikti.) Try again later. (Mėginkite dar kartą vėliau.) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

An unexpected error has occurred communicating to IDS server (Užmezgus ryšį su IDS 
serveriu įvyko netikėta klaida) 

IDS serveris gali veikti 
techninės priežiūros režimu. 

Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 

The action requested could not be completed at this time. (Šį kartą prašomo veiksmo 
nepavyko atlikti.) Try again later. (Mėginkite dar kartą vėliau.) (Cannot delete organization) 
(Neįmanoma ištrinti organizacijos) 

Tai vidinė sistemos klaida. Pabandykite dar kartą vėliau arba kreipkitės į vietinę „ResMed“ 
klientų pagalbos tarnybą (žr. psl. 89). 
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„Java“ sertifikato diegimas 
Atsižvelgdami į tai, su kokia „Java“ sertifikato diegimo problema susidūrėte, pasirinkite vieną iš toliau 
nurodytų temų. 

Langelis „Trust this CA to identify websites“ (pasitikėti šiuo CA nustatant interneto svetaines) nebuvo pažymėtas, kai 
atsisiuntėte „Java“ sertifikatą. 

Jei siunčiantis „Java“ sertifikatą nebuvo pažymėtas langelis Trust this CA to identify sites (pasitikėti šia 
sertifikavimo institucija, kad būtų galima identifikuoti tinklalapius) ir naudojate „Firefox“, atlikite šiuos 
veiksmus, kad naršyklėje „Firefox“ teisingai nustatytumėte „Java“ sertifikato leidimus: 

1. Atidarykite „Firefox“. 

2. Spustelėkite meniu piktogramą  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. 

Atsidaro „Firefox“ meniu. 

3. Meniu pasirinkite Options (nuostatos). 

Atsidaro ekranas General (bendrosios). 

4. Pasirinkite Advanced (išplėstinės) kairiojoje naršymo srityje, esančioje ekrane General (bendrosios). 

Atsidaro ekranas Advanced (išplėstinės). 

5. Pasirinkite Certificates (sertifikatai) priemonių juostoje, esančioje ekrano Advanced (išplėstinės) viršuje. 

6. Spustelėkite mygtuką View Certificates (peržiūrėti sertifikatus) ekrano Advanced (išplėstinės) apačioje. 

7. Atsidaro langas Certificate Manager (sertifikatų tvarkytuvas). 

8. Skirtuke Authorities (institucijos) pasirinkite „ResMed“ sertifikavimo instituciją local.airview.resmed.com. 

9. Spustelėkite mygtuką Edit Trust (redaguoti pasitikėjimą) skirtuko Authorities (institucijos) apačioje. 

10. Atsidaro dialogas Edit CA certificate trust settings (redaguoti sertifikavimo institucijos pasitikėjimo 
sertifikatu nuostatas). 

11. Pasirinkite This certificate can identify websites (šis sertifikatas gali identifikuoti tinklalapius). 

12. Spustelėkite OK (gerai) dialoge Edit CA certificate trust settings (redaguoti sertifikavimo institucijos 
pasitikėjimo sertifikatu nuostatas). 

13. Spustelėkite OK (gerai) dialoge Certificate Manager (sertifikatų tvarkytuvas). 

14. Grįžkite į „Java“ sertifikato diegimo ekraną ir ten užbaikite diegimo procesą. 

Kai mėginote atsisiųsti „Java“ sertifikatą, paspaudėte mygtuką „Cancel“ (atšaukti), o ne OK (gerai). 

Jei buvo spustelėta Cancel (atšaukti) vietoje OK (gerai), grįžkite į sertifikato diegimo puslapį ir laikykitės 
sertifikato diegimo nurodymų. 

Pamatėte pranešimą, nurodantį, kad sertifikatas jau įdiegtas. 

Jei pamatėte pranešimą, kad sertifikatas jau įdiegtas, patikrinkite, ar teisingai nustatyti programos 
leidimai, pasirinkę Trust this CA to identify sites box didn't get checked (nebuvo pažymėtas langelis „Pasitikėti 
šia sertifikavimo institucija, kad būtų galima identifikuoti tinklalapius“) ir laikydamiesi pateiktų nurodymų. 

Jei taip problema neišsprendžiama, kreipkitės į „ResMed“ klientų pagalbos tarnybą. 

„Firefox“ matėte pranešimą, nurodantį, kad sertifikato diegimas nebuvo sėkmingas. 

Jeigu matote pranešimą Installation not successful (diegimas nesėkmingas) ir dar neįdiegėte „Java“ 
sertifikato arba „Java“ sertifikatas buvo ištrintas, o jūs naudojate „Firefox 82.0“ arba naujesnę versiją, 
atlikite šiuos veiksmus „Java“ sertifikatui įdiegti: 
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1. „Firefox“ naršyklėje „AirView"  pasveikimo puslapyje spustelėkite Card download (kortelės 
atsisiuntimas). 

2. Puslapio apačioje spustelėkite Download the Java certificate (atsisiųsti „Java“ sertifikatą). 
server.crt failas atsiunčiamas į jūsų kompiuterio numatytąjį atsisiuntimų aplanką. 

3. Spustelėkite meniu piktogramą , esančią puslapio viršutiniame dešiniajame kampe. 

4. Eikite į Privatumas ir saugumas > Peržiūrėti liudijimus > Liudijimų įstaigų ir spustelėkite Importuoti. 

5. Suraskite atsisiųstą failą server.crt, jį pasirinkite ir spustelėkite Atidaryti. 

6. Lange Liudijimo parsisiuntimas pasirinkite abi parinktis: 
- Pasitikėti šiuo CA nustatant interneto svetaines 
- Pasitikėti šiuo CA nustatant el. pašto naudotojus 

7. Spustelėkite Gerai. 
Dabar galite atsisiųsti duomenis iš SD kortelės. 

Jei nė viena šių parinkčių neišsprendžia problemos, kreipkitės į „ResMed“ palaikymo tarnybą. 
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Klientų aptarnavimas 

Europa, Vidurinieji Rytai ir Afrika 

Pagalba teikiama pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val. Vidurio Europos arba Vidurio 
Europos vasaros laiku (Suderintasis pasaulinis laikas +1 val. arba Suderintasis pasaulinis laikas +2 val.), 
išskyrus švenčių dienas. 
 

Kalba El. paštas Telefonas 

Lietuvių k. 
Prancūzų k. 
Vokiečių k. 

support.airview@resmed.eu 0080073763322 

 

Jei reikia pagalbos kitomis kalbomis, žr. toliau: 
 

Kalba El. paštas Telefonas 

Danų k. support@resmed.dk +45 54757549 

Suomių k. airview@resmed.fi +358 98676820 

Italų k. airview@resmed.it +39 366 3423208 

Norvegų k. airview@resmed.no +47 67118850 

Portugalų k. airview@resmed.pt +351 918772793 

Ispanų k. airview@resmed.es +34 686224734 

Švedų k. airview@resmed.se +46 84771000 
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Piktogramos 

Piktograma Aprašymas 

Diagnostikos tyrimo būsena1 

 
Pacientui namuose atliekamas miego tyrimas 

 
Gydytojas gali peržiūrėti diagnostikos duomenis 

 
Gydytojas peržiūrėjo diagnostikos duomenis; yra elektroniniu 
būdu pasirašyta ataskaita 

 
Interpretavimas atliktas, laukiama terapijos paskyrimo.^ 

 
Paskyrimas atliktas, jis gali būti kelių etapų (Ready to send 
(paruoštas siųsti), Results sent (rezultatai išsiųsti), Patient 
accepted (pacientas priėmė) arba Patient returned (pacientas 
grąžino)).^ 

Stebėjimo tipas 

 
Nukreiptas diagnozuojamasis pacientas laukia sąrankos^ 

 
Pacientas nestebimas belaidžio ryšio būdu 

 
Duomenys atsisiųsti per SD kortelę 

 Pacientas stebimas belaidžio ryšio būdu 

 Tik „Remote Assist“ (nuotolinė pagalba)^ 

Skydelio pranešimai 

 
Paciento paskyrimas pakeistas 

 
Į paciento kortelę įrašyta pastabų 

 
Diagnostikos ataskaita^ 

 
Paskirtos terapijos ataskaita^ 

Paciento režimo laikymosi būsena 

 Režimo laikymosi sąlygos tenkinamos 

 
Režimo laikymosi sąlygos netenkinamos 

 
Režimo laikymosi sąlygos dalinai tenkinamos (tik Prancūzijos 
vartotojams) 

Kasdienio režimo laikymosi būsena 
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Piktograma Aprašymas 

Piktogramų paaiškinimas: Viršus – AHI / apačia – nuotėkis 

• Nesiekia slenksčio (žalias) 

• Viršija slenkstį (geltonas) 

• Duomenys nepalaikomi (baltas) 

Viso stulpelio spalva – naudojimas 

• Viršija slenkstį (žalias) 

• Nesiekia slenksčio (raudonas) 

Naudojimas 
viršijant 
slenkstį 

Naudojimas 
nesiekiant 
slenksčio 

 

  
 

  
Nuotėkis viršija slenkstį 

  
Nuotėkio duomenys nepalaikomi 

  
AHI viršija slenkstį 

  
AHI duomenys nepalaikomi 

  
AHI viršija slenkstį, nuotėkio duomenys nepalaikomi 

  
Nuotėkis viršija slenkstį, AHI duomenys nepalaikomi 

  
AHI, nuotėkis viršija slenkstį 

  
AHI, nuotėkio duomenys nepalaikomi 

 
 Prietaisas nenaudojamas 

 
 Stebima – kol kas duomenų negauta 

 
 Nestebima – duomenų nėra 

 
 Prietaiso veikimas sutrikęs – duomenų nėra 

„myAir“ būsena^ 

 
Pacientas užregistruotas „myAir“ 

 
Pacientas pakviestas į „myAir“ 

 Pacientas neužregistruotas „myAir“ 

 Paciento „myAir“ būsena nežinoma 
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Piktograma Aprašymas 

Pacientų, kuriems atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, būsena^ 

 
Vertė atitinka slenkstines vertes – pranešimas nereikalingas 

 
Vertė viršija slenkstinę vertę – tenkinamos pranešimo sąlygos 

 
Vertė nesiekia slenkstinės vertės – tenkinamos pranešimo 
sąlygos 

 
Nestebima – pranešimų nėra 

 
Duomenų nėra 

 

^Funkcija galima ne visuose regionuose. 

1Jei praėjus 7 paroms pacientas nepereis į kitą būseną, piktogramos spalva pasikeis į raudoną. Kai bus atliktas kitas 
veiksmas, piktogramos spalva vėl bus žalia. 
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