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Figur 1 – Provizio® SEM-skanner og ladestasjon
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OPPSTART
Slå på Provizio®
SEM-skanneren
ved å ta den
ut av ladestasjonen
eller ved å trykke på
handlingsknappen til
displayet lyser opp og
oppstartsbildet vises
(figur 2). Sensorhodet
(figur 1) må forbli uberørt
i løpet av denne tiden.

Figur 2 –
oppstartsbilde

Skanner med
engangssensor
Etter ca. 4 sekunder
vises installeringssensorskjermen
(figur 3).
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DRIFTSMODUS
Velg ett av de fire
tilgjengelige alternativene (figur 5).

Figur 5 – Bilde for
driftsmodus

a

Ved å trykke på strekkodeknappen implementeres full dataopplasting.
Bruk denne modusen hvis
pasienten har et armbånd
med strekkode og Provizio
SEM Scanner Gateway
Dashboard er installert og
tilgjengelig på ditt trådløse
nettverk
Trykk på strekkodeknappen på skjermbildet for strekkodeskanning (figur 6)

Figur 3 - Innsetting av
sensorskjerm

Figur 4 – Slik
installerer du en
Provizio SEMskannersensor

Fjern engangssensoren
for Provizio SEMskanneren fra emballasjen, og sett den på
sensorhodet (figur 4).
Du vil høre et klikk
når sensoren er riktig
satt inn.
Merk: Hver skanneøkt
av en pasient krever en
ny sensor.

Trykk på neste-knappen for å
fortsette, skanneren vil så teste
installasjonen av sensoren og
deretter vise driftsmodusbildet
(figur 5).

b

Figur 6 – Bilde for
skanning av strekkode

Figur 7 – Skanning av
pasientens strekkode

Plasser skanneren og
bruk det grønne lyset
for å peke strekkodeleseren mot pasientens
strekkode. (Figur 7)

c

d

Ved å trykke på
knappen for manuell
kartlegging aktiveres
manuell driftsmodus.
For når pasienten
ikke har et armbånd
med strekkode, eller
du ikke har Gateway
Dashboard installert
på WiFi-nettverket ditt

Ved å trykke på
knappen for manuell
pasient-ID nederst i
høyre hjørne, kan du
legge inn pasient-ID
manuelt via et tastatur
på skannerskjermen

Ved å trykke på
læreknappen nederst
i venstre hjørne
aktiveres bare
en testmodus for
opplæring

Når skanneren
har identifisert strekkoden, vil den avgi
en kort pipetone og
skjermbildet for valg
av kroppsområde
vises. (Figur 8)
Hvis strekkoden ikke
kan skannes, kan du
trykke på knappen for
manuell pasient-ID
(alternativ c) nederst i
høyre hjørne for å angi
pasient-ID manuelt

Når valget er gjort
(a-d), vil skanneren
automatisk gå til
kroppsområdet
Valgskjerm (figur 8).

Figur 8 – Bilde for valg
av kroppsområde
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SKANNING
Velg kroppsområdet du
vil skanne – korsben,
venstre hæl eller høyre
hæl, ved å trykke på valgknappen.

a

Sørg for at eventuell fuktighet eller
materie fjernes fra området på huden
som skal vurderes.

b

Legg sensorhodet flatt mot
pasientens hud i området som skal
skannes med tilstrekkelig press, til
skanningen starter

c

Når en vellykket avlesing er gjort,
vil skanneren blinke blått og avgi en
kort pipetone

d

Løft sensoren av fra huden.
Øktsirklene under kroppsområdet
blir fullstendig fylt ut når målingen
er fullført. (Figur 1)

e

Gjenta trinnene ovenfor for å få et
komplett sett med målinger

f

Δ-symbolet viser en verdi etter at
det er tatt 3 målinger

g

Δ ≥0,6 kan antyde økt risiko for
trykkskade/sår. Verdien bør
vurderes etter klinisk skjønn

h

4

NULLSTILLING
Når alle kroppsområder er
fullført og deltaverdier er
akseptable (figur 9), trykker du
på hjem-knappen for å gå tilbake
til bildet for innsetting av sensor
(figur 3), hvis du bruker engangssensor.
Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake
til driftsmodus (figur 5) hvis du bruker
skanner med integrert fast hode.
Skanneren vil da lagre alle målinger som
er hentet inn i kryptert form før de lastes
opp på Gateway Dashboard.
Hvis du bruker alternativet manuell lasting,
blir SEM-avlesningene slettet når skanneøkten avsluttes.
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Rengjør og desinfiser
Provizio SEM-skanneren i
henhold til rengjørings- og
desinfiseringsprosedyren i
brukerhåndboken, som du
finner på;
https://sem-scanner.com/product/user-guides

Figur 9 – Bilde for valg av
kroppsområde (skanning
fullført)

Hvis du bruker engangssensor, fjerner du
den ved å trekke den forsiktig av fra sensorkontakten.

DATAOPPLASTING
For å laste opp avlesninger, plasser Provizio SEMskanneren i ladestasjonen (figur 11), skanneren
initierer trådløs kommunikasjon og kobler til Gateway
Dashboard, alle lagrede, krypterte dataøkter lastes
opp til Gateway Dashboard og slettes fra skanneren.
Data kan eksporteres
fra Gateway via en
CSV-fil for å muliggjøre
detaljert analyse.
Hvis det vises et X
under opplastingsprosessen, startet
ikke WiFi-tilkoblingen
din. Fjern enheten fra
Figur 11 – ladestasjon for
ladehubben og sett
Provizio SEM-skanner
den på plass igjen.
Kontakt IT-teamet
hvis feilen vedvarer
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RENGJØRING

Hvis du bruker
engangssensor, må du
sette inn en ny sensor
hvis du skanner en
annen pasient.

Trykk på knappen for valg
av kroppsområde for å gå
tilbake til skjermbildet og
gjenta skanneprosessen
for de gjenværende
kroppsområdene
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Figur 10 – Slik fjerner
du Provizio SEMskannersensoren
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LADING OG NEDSTENGNING
For å lade opp skanneren, setter du den i
ladestasjonen (figur 11). Lampen på ladestasjonen vil begynne å blinke grønt. Når enheten
er i ladestasjonen er berøringsdisplayet
deaktivert, displayet viser status for dataopplasting og batterinivå (figur 12).
Skanneren er fulladet når fem grønne
streker lyser.
Figur 12 – Ladebilde

Skanneren kan slås
av ved å holde inne
handlingsknappen.

