
Snabbstartsguide

När valet har 
gjorts (a-d), 
flyttas scannern 
automatiskt till 
kroppsläget Val  
av skärm (Figur 8).

Välj ett av de fyra 
tillgängliga alterna-
tiven (Figur 5).

1 START 2 DRIFTLÄGE

Figur 8 - Skärm för val 
av kroppsläge

Figur 2 – Välkomstsida

Figur 5 - Skärmens 
driftläge

Bild 6 - Skärmen för 
streckkoder
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Genom att trycka på knappen 
för streckkod implementeras 
fullständig nedladdning av data. 
Använd detta läge om patienten 
har ett armband med streckkod 
och nätslussen för Provizio 
SEM-scanner Instrumentpa-
nelen är installerad på ditt 
WiFi-nätverk.

Tryck på knappen 
för streckkoden på 
skanningsskärmen för 
streckkoder (Figur 6)

Positionera scannern 
och använd det gröna 
ljuset för att rikta 
streckkodsläsaren mot 
patientens streckkod. 
(Figur 7)

När scannern har 
identifierat streckkoden 
kommer den att avge 
en kort ljudsignal och 
väljare av bildskärm 
för kroppsläge visas. 
(Figur 8)

Kan streckkoden inte 
skannas, kan du trycka 
på knappen patient-ID 
manuellt (Alternativ c) i 
det nedre högra hörnet 
för att ange Patient-ID.

Genom att trycka på 
knappen manuell 
kartläggning imple-
menteras manuellt 
driftläge. När patienten 
inte har ett armband 
med streckkod, eller om 
instrumentpanelen via 
nätsluss inte är instal-
lerat i ditt WiFi-nätverk
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Genom att trycka på 
knappen manuellt 
patient-ID i det 
nedre högra hörnet, 
kan du manuellt 
ange patient-ID via 
ett tangentbord på 
scannerns bildskärm

c

Slå på Provizio® 
SEM-scannern 
genom att antingen 

koppla bort den från 
laddningshubben eller 
trycka på åtgärdsknappen 
tills skärmen tänds och 
välkomstsidan visas (figur 2). 
Sensorhuvudet (Figur 1) ska 
förbli orört under denna tid.

Batterimätare

Streckkodsläsare för 
patient 

Figur 1 - Provizio® SEM scanner & laddningshubb
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Tryck på nästa skärmknapp för 
att fortsätta. Scannern testar 
installationen av sensorn och 
visar sedan skärmen för driftläge 
(Figur 5).

Ta bort Provizio 
SEM-scannerns sensor 
för engångsbruk från 
förpackningen och placera 
den på sensorhuvudet 
(Figur 4). Du hör ett klick 
när sensorn är korrekt 
placerad.
Obs! Varje scannings-
session av patient kräver 
en ny sensor.Figur 4 - Installera 

Provizio SEM-
scannersensor

Engångssensor för 
scanner

Efter cirka 4 sekunder visas 
Installera sensorskärmen 
(Figur 3).

Figur 3 – Installera 
sensorskärmen

Figur 7 - Scanna en 
patients streckkod

Genom att trycka på 
knappen för utbildning 
i det nedre vänstra 
hörnet, implementeras 
endast ett testläge för 
utbildning

d
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När alla kroppslägen är slutförda och 
delta-värden godtagbara (Figur 9), 
ska du trycka på hemknappen för att 
återgå till skärmen Installera sensor 
(Figur 3) om du använder scanner-

sensor för engångsbruk.
Eller hemknappen för att återgå till skärmen 
för driftläge (Figur 5) - om den används 
integrerad fast scannerhuvud.
Scannern sparar och lagrar alla avläsningar 
som tas i krypterad form tills de nedladdas på 
instrumentpanelen via nätsluss.
Om du använder det manuella laddningsal-
ternativet, raderas SEM-avläsningarna när 
scanningssessionen har avslutats.

Plocka bort sensorn för engångsbruk genom 
att försiktigt dra bort den från sensorkontakten 
(Figur 10).

4 ÅTERSTÄLLA

Bild 9 - Skärm för val av 
kroppsläge (scanningar 
slutförda)

Figur 10 - Plocka bort Provizio 
SEM-scannersensor
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För att ladda, placera scannern i laddnings-
hubben (Figur 11). Laddning av lampan i hubben 
kommer att börja blinka grönt. Medan enheten är 
i laddningshubben, är pekskärmen inaktiverad. 
Skärmen visar status för nedladdning av data  
och batteriladdningsnivå (Figur 12).
Scannern är fullt laddad när fem gröna  
staplar lyser.

För avstängning, kan skannern 
stängas av genom att hålla 
åtgärdsknappen intryckt.

7 LADDNING OCH AVSTÄNGNING

Figur 12 - 
Laddningsskärm
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Välj kroppsområdet 
som du önskar scanna; 
korsben, vänster häl eller 
höger häl, genom att 
trycka på Väljarknapp.

3 SCANNA

Se till att all fukt på ytan eller material 
avlägsnas från det område på huden 
som bedöms

a

Applicera sensorhuvudet plant mot 
patientens hud med tillräckligt tryck 
i det område som ska scannas tills 
scanningen utlöses

b

När en lyckad avläsning har tagits, 
blinkar scannern blått och avger en 
kort ljudsignal

c

Lyft bort sensorn från huden. Session 
av cirklar under kroppsläget fylls i helt 
när mätningen är klar. (Figur 1)
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Symbolen Δ visar ett värde efter att 
tre (3) avläsningar har tagits

f

Δ ≥0,6 kan tyda på risk för PI/PU. 
Värdet bör beaktas i samband med 
klinisk bedömning

g

Upprepa de ovanstående stegen 
för att få en fullständig uppsättning 
avläsningar

e

Rengör och desinficera 
Provizio SEM-scannern 
genom att följa proce-
duren för rengöring och 
desinfektion i användar-
manualen som finns på;

Om du använder 
scannersensor för 
engångsbruk, ska du 
installera en ny sensor 
om du scannar en ny 
patient.

https://sem-scanner.com/product/user-guides

5 RENGÖR

Med avläsningar nedladdade, ska Provizio SEM-scannern 
placeras i laddningshubben (Figur 11). Scannern initierar 
trådlös kommunikation och ansluter till instrumentpanelen 
via nätslussen. Alla lagrade, krypterade datasessioner 
laddas upp till instrumentpanelen via nätslussen och 
raderas från skannern.

Figur 11 - Laddningshubb 
för Provizio SEM-scanner 

6 NEDLADDNING AV DATA

Tryck på skärmknappen 
för val av kroppsläge för 
att återgå till skärmen 
och upprepa processen 
för scanning av de 
återstående kroppsom-
rådena

h

Data kan exporteras 
från nätslussen via en 
CSV-fil för att öppna 
detaljerad analys.
Visas ett X under 
processen för 
uppladdning, har din 
WIFI-anslutning inte 
initierats. Plocka bort 
enheten från laddnings-
hubben och sätt tillbaka 
den. Om felet kvarstår 
ska du kontakta ditt 
IT-team


