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Figur 1 – Provizio® SEM-scanner og opladningshub
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OPSTART

DRIFTSTILSTAND
Vælg en af de
fire tilgængelige
muligheder (Figur 5).

Tænd Provizio®
SEM-scanneren
ved enten at fjerne
den fra opladningshubben
eller ved at trykke på
handlingsknappen, indtil
skærmen lyser, og der vises
en opstartsskærm (Figur 2).
Sensorhovedet (Figur 1) må
ikke berøres i løbet af denne
periode.
Figur 2 –
Opstartsskærm

Figur 5 – Skærmbilledet
Driftstilstand

a
Scanner med sensor til
engangsbrug
Efter ca. 4 sekunder vises
skærmen Install Sensor
(figur 3 vises).

Ved at trykke på stregkodeknappen implementeres fuld
dataoverførsel. Brug denne
tilstand, hvis patienten har et
armbånd med stregkode og
Provizio SEM-scannergatewayen
Betjeningspanelet er installeret
på dit Wi-Fi-netværk
Tryk på stregkodeknappen på skærmen
Stregkodescanning
(Figur 6)

Figur 3 – Skærmbilledet
Install Sensor

Figur 4 – Installation
af Provizio SEMscannersensor

Fjern Provizio
SEM-scannersensoren
til engangsbrug fra
emballagen, og anbring
den på sensorhovedet
(Figur 4). Du hører et
klik, når sensoren er
placeret korrekt.
Bemærk – hver
patientscanningssession
kræver en ny sensor.

Tryk på knappen Næste
skærmbillede for at fortsætte.
Scanneren tester installationen
af sensoren og viser derefter
skærmbilledet Driftstilstand
(Figur 5).
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Figur 6 –
Skærmbilledet
Stregkodescanning

Placer scanneren,
og brug det grønne lys
til at rette stregkodelæseren mod patientens
stregkode. (Figur 7)

Når du trykker på
knappen Manuel
registrering, implementeres den manuelle
driftstilstand. Anvendes,
hvis patienten ikke
har et armbånd med
stregkode, eller du ikke
har gatewaybetjeningspanelet installeret på dit
Wi-Fi-netværk
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Når scanneren har
identificeret stregkoden,
udsender den en kort
lyd, og skærmbilledet
Valg af sted på kroppen
vises. (Figur 8)
Figur 7 – Scanning af
en patientstregkode

Hvis stregkoden ikke
kan scannes, skal du
trykke på knappen
Manuelt patient-id
(valgmulighed c) i
nederste højre hjørne,
hvorefter du kan
indtaste patient-id'et
manuelt.

Når du trykker på
knappen Manuelt
patient-id i nederste
højre hjørne, kan du
indtaste patient-id'et
manuelt ved hjælp af et
tastatur på scannervisningsskærmen

Når du trykker på
træningsknappen
i nederste venstre
hjørne, implementeres
en testtilstand udelukkende til træning

Når valget er
foretaget (a-d),
går scanneren
automatisk til
skærmbilledet
Valg af Valgskærm
(Figur 8).

Figur 8 –
Skærmbilledet Valg
af sted på kroppen
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SCAN
Vælg det område på
kroppen, du vil scanne,
korsben, venstre hæl eller
højre hæl, ved at trykke
på knappen Vælg.

a

Sørg for, at eventuel overfladefugt eller
andet materiale fjernes fra det område
på huden, der vurderes

b

Anbring sensorhovedet fladt mod
patientens hud i det område, der skal
scannes, med tilstrækkeligt tryk, indtil
scanningen starter

c

Når der er foretaget en vellykket
aflæsning, blinker scanneren blåt og
udsender en kort lyd
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NULSTIL
Når alle steder på kroppen er fuldført,
og delta-værdierne er acceptable
(Figur 9), skal du trykke på startknappen for at vende tilbage til skærmbilledet Install Sensor (Figur 3), hvis du
bruger scanneren med sensor til engangsbrug.
Eller tryk på startknappen for at vende tilbage til
skærmbilledet Driftstilstand (Figur 5) – hvis du
bruger scanneren med integreret fast hoved.
Scanneren gemmer og bevarer derefter alle de
aflæsninger, der er foretaget, i krypteret form,
indtil de overføres på gatewaybetjeningspanelet.
Hvis du bruger den manuelle opladningsindstilling, slettes SEM-aflæsningerne, når
scanningssessionen afsluttes.

Løft sensoren fra huden. Sessionscirklerne under stedet på kroppen er helt
udfyldt, når målingen er fuldført.
(Figur 1)

e

Gentag ovenstående trin for at få et
komplet sæt aflæsninger

f

Δ-symbolet viser en værdi, når der er
foretaget 3 aflæsninger

Figur 9 – Skærmbilledet
Valg af sted på kroppen
(scanninger er fuldført)

Δ ≥ 0,6 kan tyde på en øget risiko
for PI/PU. Værdien skal tages med i
overvejelserne i forbindelse med en
klinisk vurdering

Hvis du bruger scanneren med sensor til
engangsbrug, skal du fjerne sensoren ved
forsigtigt at trække den væk fra sensortilslutningen.

h

Tryk på knappen Valg af
sted på kroppen for at
vende tilbage til skærmbilledet og gentage
scanningsprocessen for
de resterende områder
på kroppen
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DATAOVERFØRSEL
For at overføre de foretagne aflæsninger skal du placere
Provizio SEM-scanneren i opladeren (Figur 11), hvorefter
scanneren starter trådløs kommunikation og opretter
forbindelse til gatewaybetjeningspanelet, og alle lagrede,
krypterede datasessioner overføres til gatewaybetjeningspanelet og slettes fra scanneren.
Data kan eksporteres
fra gatewayen via en
CSV-fil for at muliggøre
en detaljeret analyse.
Hvis der vises et
X under uploadprocessen, startede
din WIFI-forbindelse
ikke. Fjern enheden fra
opladeren, og udskift
Figur 11 – Provizio
den igen. Kontakt dit
SEM-scanneroplader
IT-team, hvis fejlen
fortsætter
2
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Rengør og desinficer
Provizio SEM-scanneren
i overensstemmelse
med proceduren for
rengøring og desinfektion
i brugervejledningen,
som kan findes på
https://sem-scanner.com/product/user-guides
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RENGØR

Hvis scanneren med
sensor til engangsbrug
anvendes, skal du
installere en ny sensor,
hvis du scanner en anden
patient.

Figur 10 – Fjernelse
af Provizio SEMscannersensoren
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OPLADNING OG SLUKNING
Anbring scanneren i opladeren (Figur 11) for at
oplade. Opladerlyset begynder at blinke grønt.
Mens enheden er i opladeren, er berøringsskærmen deaktiveret, og skærmen viser status
for dataoverførslen og batteriopladningsniveauet
(Figur 12).
Scanneren er fuldt opladet, når fem grønne
bjælker lyser.

Figur 12 –
Skærmbilledet
Opladning

Tryk på handlingsknappen,
og hold den nede for at
slukke for scanneren.

