sistēmas statuss (2)
ikona – izsaukuma tips (4)

klausule

izsaukumu displejs (7)

skaļrunis

laiks un datums

statusa josla (2)
ciļņu josla (3)
izsaukumu
ikonas (5)
saraksti
palātu pārskats (8)

atdalītājjosla
klātbūtnes ikonas (5)

funkciju ikonas (6)
nodaļu starpsavienojums (9)
paziņojumi (10)
tālrunis (11)

ritjosla
mikrofons

(1) Vispārīga informācija
Lietotāja saskarne tiek darbināta ar skārienjutīgo paneli. Jūs pārvietojaties pa personāla
galiekārtas programmatūru Staff Terminal, izmantojot izvēlnes, kas atveramas, pieskaroties
ikonām un pogām. Velciet uz augšu vai uz leju pa displeja ekrānu, lai pārvietotos pa saturu
sarakstu ar vairāk nekā 6 saraksta ierakstiem. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi pa displeja ekrānu,
lai pārvietotos pa atsevišķu funkciju satura izvēlni. Balta ritjosla parādās labajā vai apakšējā
displeja malā (atkarībā no lietojumprogrammas).
Pieskarties attiecīgajai ikonai, lai atvērtu šo ikonu vai uzsāktu skaidrojumu par dažādiem
ciļņiem un apakšizvēlnēm. Tas attiecas uz ciļņu joslu, saraksta ierakstiem un funkcionālo zonu.
Divreiz pieskaroties vienam ciļņu sarakstam, atveras palātu saraksts.
Lai izietu no attiecīgā saraksta vai apakšizvēlnes, jāpieskaras ikonai
ierakstu saraksta
apakšizvēlnē un funkciju izvēlnēs.
Personāla galiekārtas VISOCALL IP īsās instrukcijas ir paredzētas kā uzziņu
palīgmateriāls, pieņemot, ka pamatzināšanas tiek iegūtas no personāla galiekārtas
VISOCALL IP ekspluatācijas instrukcijas (K-HB-023LV).

(2) Statusa josla
Manuālais nodaļu starpsavienojums
Konkrēta nodaļa ir manuāli savienota ar citu nodaļu.
Pasīvs nodaļu starpsavienojums
Cita nodaļa ir savienota ar konkrēto nodaļu.
Vietējā centralizācija aktīva
Nodaļa rāda izsaukumus tikai personāla galiekārtā.
Vispārējā centralizācija aktīva
Nodaļas izsaukumus var dzirdami atskaņot tikai centrālajā vadības
panelī.
Pakalpojumu līmenis 1 vai 2
Šis statuss tiek parādīts, ja notiek pāreja no standarta 0 līmeņa
(bez displeja) uz 1. vai 2. līmeni.

(3) Sarakstu cilne
Izsaukumu saraksts
Satur visus izsaukumus
YLVĆDSUşSHV]RQĆ
$WJõGLQõMXPXVDUDNVWV
6DWXUYLVDVSDOĆWDVDULHVWDWĩWXDWJĆGLQĆMXPX
.OõWEŒWQHVVDUDNVWV
6DWXUYLVDVSDOĆWDVDULHVWDWĩWXNOĆWEşWQL
.ĨŒGXVDUDNVWV
6DWXUYLVXVHVRäRVWUDXFēMXPXVERMĆMXPXVDSUşSHV]RQĆ
NĆDUĩWUHäRSXäXVLVWēPĆV

Sarakstu ciļņu statuss:
Sarakstā nav ierakstu, un tas nav atlasīts.
Sarakstā ir ieraksti, un tas nav atlasīts.
Sarakstu cilne ir atlasīta un atvērta.

(4) Ikonas - izsaukumu displejs
Iespējams parādīt šādu izsaukumu tipu ikonas:
Izsaukums no palātas

Diagnostikas izsaukums
(vaicājums nav iespējams)

Ārkārtas izsaukums

Ugunsgrēka trauksme
(vaicājums nav iespējams)

Ārsta izsaukums

Dezorientācijas trauksmes
signāls (vaicājums nav iespējams)

Sirds izsaukums

Dezorientācija, baterija izlādējusies
(vaicājums nav iespējams)

Izsaukums uz vannas istabu
vai tualeti (vaicājums nav iespējams)

Dezorientācija, manipulācija
(vaicājums nav iespējams)

Ārkārtas izsaukums uz vannas istabu
vai tualeti (vaicājums nav iespējams)

Dezorientācijas draudu
(vaicājums nav iespējams)

Izsaukums no gultas

Diagnostikas atslēgšanas izsaukums
(vaicājums nav iespējams)

Gultas ārkārtas izsaukums

Gultas atslēgšanas izsaukums

Persnāla izsaukums

Vispārējs notikums

(5) Klātbūtnes un izsaukumu ikonas
Vienā lapā iespējams defi nēt 3 ikonas (izsaukuma vai klātbūtnes), un šīs ikonas var pasūtīt pēc
izvēles (sistēmas konfi gurācija).
•
•

noteikta personāla klātbūtne (medmāsa, apkalpojošais personāls vai ārsts),
izsaukumu aktivizēšana ar defi nētu izsaukumu (izsaukums vai ārkārtas izsaukums).

Izsaukuma funkcija
(izsaukums vai ārkārtas izsaukums)
neaktīva/aktīva

Klātbūtnes funkcija:
neaktīva/aktīva

Medmāsa

Medmāsa

Ārsts

Apkalpojošais
personāls

Sirds izsaukums

Ārsts

(aktīva: nepārtraukta gaisma izsaukumu laikā,
mirgojoša gaisma ārkārtas izsaukumu laikā)

(6) Funkciju ikonas
Funkciju ikonas tiek parādītas funkciju zonas vidusdaļā, un tās iespējams sadalīt pa vairākām
displeja ekrāna lapām (skat. ritjoslu). Funkcijas ikonas attēls ir atkarīgs no attiecīgā pakalpojmu
līmeņa.
Starpsavienojums
Aktivizēšana
vietējā centralizācija

Deaktivizēšana
vietējā centralizācija

Vispārējs paziņojums

Paziņojums medmāsām

Ārsta paziņojums

Personāla paziņojums

Tālrunis

Radio

Zvana melodija

Skaļums

Laika un datuma iestatīšana

Displeja iestatīšana

Pārslēgt
pakalpojumu līmenis

Iziet
pakalpojumu līmenis

(7) Izsaukumu displejs
Tiklīdz nodaļā tiek aktivizēts izsaukums, displejs automātiski mainās un tiek atvērts izsaukumu
saraksts.
Tiek parādīta informācija par palātas vai gultas numuru un izsaukuma tipu. Ja ir saņemti vairāki
vienlaicīgi izsaukumi, augstākās prioritātes izsaukums vienmēr tiek rādīts visaugstāk.

izsaukums ar
visaugstāko prioritāti

ƖUVWDL]VDXNXPV

NRGDƺD$7HOSD

izsaukuma tips

W&ƗUNƗUWDVL]V*DLWHQLV

NRGDƺD$7HOSD3
ikona – izsaukuma tips

gultas atrašanās vieta

GXOWDVƗUNƗUWDVL]V*XOWD

NRGDƺD$7HOSD2
ƖUNƗUWDVL]VDXNXPV

NRGDƺD$7HOSD4
PHUVQƗODL]VDXNXPV*XOWD

NRGDƺD$7HOSD2

palātas atrašanās vieta

(7.1) Izsaukumu vaicājums
Šis displejs parāda atlasīto vaicājumu sakarā ar ārkārtas izsaukumu no gultas.
papildinformācija
ikona – ārkārtas izsaukums
no gultas

GXOWDVƗUNƗUWDVL]V*XOWD

NRGDƺD$7HOSD2
atrašanās vieta

Pieskaroties saraksta ierakstam, veic izsaukuma vaicājumu un atver izvēlni.

RXQƗMDWDU
NRGDƺD$7HOSD
Gulta 1

balss ievades savienojums izveidots

izsaukuma skaļums
atgādinājums ārstam
atgādinājums medmāsai

beigt balss ievades savienojumu

atgādinājums apkalpojošajam
personālam

Balss ievades savienojums

Tiek izveidots automātiski, pieskaroties izsaukumu saraksta ierakstam.
Izsaukuma skaļumu (skaļrunis/klausule) var mainīt, sarunas laikā pieskaroties skaļuma joslai.
Pieskaroties ikonai
, balss ievades savienojums tiek nekavējoties pārtraukts, un savienojums
tiek automātiski pārtraukts pēc 2 minūtēm.
Pieskaroties ikonai
,
vai
, tiek iestatīts atgādinājums medmāsai, apkalpojošajam
personālam vai ārstam. (Skat, 7.2. nodaļu - Atgādinājums).
Izsaukuma vaicājums bez mikrofona un skaļruņa

Ja saruna nav iespējama sakarā ar perifērijas ierīcēm (piemēram, izsaukums no tualetes), jūs
nevarat atbildēt uz konkrēto izsaukumu.
telpa bez mikrofona un skaļruņa

papildinformācija
W&ƗUNƗUWDVL]V*DLWHQLV

NRGDƺD$7HOSD
atrašanās vieta

Pieskarties saraksta ierakstam, lai veiktu vaicājumu izsaukumam no tualetes. Izvēlne ir atvērta,
un dzirdams brīdinājuma signāls.

papildinformācija

NRVDNLHW]YDQDVDƼƝPƝMX
NRGDƺD$7HOSD
Gaitenis

nav mikrofona un skaļruņa
atrašanās vieta

Dieser Ruf kann nicht durch Tippen auf das Symbol
quittiert werden, Sie müssen die
Rufstelle aufsuchen und den Ruf vor Ort quittieren.
Merkschaltungen für Servicepersonal, Schwester oder Arzt können gesetzt werden.

(7.2) Atgādinājums
Tas ļauj identifi cēt istabu pēc izsaukuma vaicājuma, ja no zvanītāja nav atbildes, ir saņemts
izsaukums bez balss ievades savienojuma, dzirdams aizņemts signāls, ir veikti citu izsaukumu
vaicājumi pirms šī izsaukuma vietas meklēšanas vai izsaukumi citām personām (medmāsām,
apkalpojošajam personām vai ārstam) tiek pārraidīti selektīvi.
Pieskarties saraksta ierakstam izsaukumu sarakstā. Atveras izvēlne:
Medmāsai

(statusa norāde:

mirgo zaļā gaisma)

Apkalpojošajam personālam

(statusa norāde:

mirgo dzeltenā gaisma)

Ārstam

(statusa norāde:

mirgo zilā gaisma)

Saraksta ieraksts (pašreizējais izsaukums - piemēram, gultas trauksmes zvans) tiek izņemts no
izsaukumu saraksta un pārsūtīts uz atgādinājumu sarakstu.
Atgādinājums vienmēr tiek atiestatīts ar attiecīgo klātbūtnes pogu izsaukuma veicēja palātā!
Izsaukumi, kas tiek aizturēti, izmantojot atgādinājumu, un nav atiestatīti ar attiecīgo klātbūtnes
pogu (izsaukuma veicēja palātā), tiek automātiski atjaunoti pēc noteikta laika, un atveras
izsaukumu saraksts.

sarakstu cilne - atgādinājumi
jauns ārkārtas izsaukums
no gultas

*XOWDVƗUNƗUWDVL]V*XOWD

NRGDƺD$7HOSD
PHUVQƗODL]VDXNXPV*XOWD

NRGDƺD$7HOSD2

atrašanās vieta

(8.1) Palātu pārskats
No jauna pieskarties jau atlasītajai sarakstu cilnei ciļņu joslā - izsaukumu, atgādinājumu,
klātbūtnes vai kļūdu sarakstam (piemēram, izsaukumu sarakstam).
atlasīta sarakstu cilne
ciļņu josla

Pēc palātu saraksta atvēršanas pieskarties attiecīgā saraksta ierakstam.
ciļņu josla
atlasiet palātu

apkalpojošā personāla
klātbūtne

NRGDƺD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD
NRGDƺDA Telpa 2
ASUǌSHVJUXSD 3

palātu saraksta ieraksti

NRGDƺDA Telpa 3

Visas palātā esošās gultas tiek parādītas palātu pārskatā. Tiek parādītas visas, kuras iespējams
izmantot šajā palātā.

NRGDƺD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD

atrašanās vieta un aprūpes grupa
palātas funkcijas
aizvērt pārskatu

balss ievades savienojums palātā
gultas numurs

Gulta 1
Gulta 2

balss ievades savienojums līdz
gultas atrašanās vietai

Gulta 3
Gulta 4
palātu pārskats – gultu ieraksti

statusa simboli:
iespējams skaņu
ievades savienojums
uzlabota gulta

Balss ievades savienojums ar sakaru galiekārtu tiek izveidots, pieskaroties palātas ikonai
Pieskaroties gultas numuram, tiek izveidots balss ievades savienojums tieši pacientam.

(8.2) Palātas funkcijas
Palātai var izmantot šādas funkcijas:
Piešķirt aprūpes grupu

Atcelt aprūpes grupas piešķiri

Gultas uzlabošana

Balss ievades savienojums ar
palātu

.

(9) Nodaļu starpsavienojums
Tas ļauj veidot aprūpes zonas, kas sastāv no divām vai vairākām nodaļām. Katra izsaukuma
indikācija, nosūtīšana un vaicājumu iespēja tiek paplašināta saskaņā ar prioritātēm, kas iestatītas
visās šīs zonas nodaļu galiekārtās un sakaru galiekārtās.

(9.1) Starpsavienojums neaktīvs
Funkciju zonā pieskarties ikonai

, lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.

Ja joprojām nav nodibināts aktīvs starpsavienojums starp konkrēto nodaļu un citu nodaļu, tiek
piedāvāts nodaļu saraksts ar iespējamiem savienojumiem. Pieskaroties vajadzīgajai nodaļai
saraksta ierakstā, tiek aktivizēts nodaļu starpsavienojums.
izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizvērt sarakstu

Starpsavienojums

NRGDƺD$
NRGDƺDB
NRGDƺDC

saraksta ieraksti ar
nodaļu nosaukumiem

NRGDƺDD
NRGDƺDE

funkciju starpsavienojums

(9.2) Aktīvs starpsavienojums
Funkciju zonā pieskarties ikonai

, lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.

Ja konkrētai nodaļai jau pastāv savienojums ar citu nodaļu, tiek parādītas visas šādas grupas
nodaļas.
aktīvs starpsavienojums
izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizvērt sarakstu

Starpsavienojums

NRGDƺD$

deaktivizēts starpsavienojums

NRGDƺD&
NRGDƺD'

Šajā skatījumā nodaļu starpsavienojumu var atcelt, pieskaroties ikonai

nodaļu starpsavienojums
(konkrēta nodaļa tiek
parādīta dzeltenā krāsā)

.

(10) Paziņojumi
Paziņojumus var veikt vai nu pa klausulē iebūvēto mikrofonu, vai arī ar pašu klausuli.
Vispārējs paziņojums
Paziņojums tiek veikts visām palātām aprūpes zonā.
Paziņojums medmāsām
Paziņojums tiek veikts visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta medmāsas
vai apkalpojošā personāla klātbūtne.
Paziņojums ārstam
Paziņojums tiek veikta visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta ārsta
klātbūtne.
Paziņojums apkalpojošajam personālam
Visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta medmāsas, apkalpojošā personāla
vai ārsta klātbūtne.
Funkciju zonā pieskarties attiecīgajai paziņošanas ikonai, lai sāktu paziņojumu.
PD]LƼRMXPV
MHGPƗVD
LǌG]XUXQƗMLHW

beigt paziņojumu

sākt paziņojumu

funkciju zona

Paziņojumu var beigt, vai nu pieskaroties ikonai
ikonai.

, paziņojumu var beigt, vai nu pieskaroties

(11.1) Tālrunis - izsaukumu iestatīšana
Funkciju zonā pieskarties ikonai
, lai atvērtu izvēlni.
Aktīvajā zonā pieskarties ciparu ikonām
, lai atlasītu attiecīgo izsaukumu numurus.
izvēlnes displejs - tālruņa

Teleons 200

pagarinājuma numurs

006641237788

aktīvā zona

dzēst ciparu
izsaukumu iestatīšana

tālrunis

izejas izvēlne /
atceltu izsaukumu iestatīšana

Pieskaroties ikonai

, tiek apstiprināts izsaucamais numurs un izveidots savienojums.
Savienot…
006641237788

izveido savienojumu

izsaukuma skaļums
beigt izsaukumu

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis / klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai.

(11.2) Atbilde uz telefona zvanu
Telefona izsaukuma laikā zvanītāja numurs un vārds tiek parādīts neatkarīgi no telefona
sistēmas konfi gurācijas.
zvanītāja numurs un vārds

ZYDQƯW
223
Marija

izsaukuma skaļums
aktīvā zona

telefona zvans

izsaukuma vaicājums
atcelt izsaukuma iestatīšanu

Aktīvajā zonā pieskarties ikonai
, lai izveidotu izsaukuma savienojumu.
Izsaukuma skaļumu (skaļrunis / klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai.

(12) Tīrīšana un dezinfi cēšana
Personāla galaiekārtas tīrīšanai un dezinfekcijai var izmantot tikai tādus dezinfekcijas līdzekļus,
kas ne daļēji, ne pilnībā nesatur ketonus, nedz esterus. Dezinfi cēšana jāveic, ierīci noslaukot,
nevis iegremdējot.
Ja var pieņemt, ka bojātie izstrādājumi ir infi cēti, tie jānotīra un jādezinfi cē, pirms tos nosūta
atpakaļ remontam saskaņā ar šo paziņojumu.

(13) Ekspluatācija un tehniskā apkope
Izsaukumu sistēmas VISOCALL IP ekspluatācijai ir piemērojami standarta DIN VDE0834
9. panta 1. daļas noteikumi. Tādēļ mēs vēlamies izmantot šo iespēju atgādināt, ka minētais
standarta pants cita starpā paredz periodiskās apskates un tehniskās apkopes, ko mēs labprāt
veiksim Jūsu uzdevumā.

