Systemstatus (2)
Anropssymbol (4)

Håndsett

Anropsindikasjon (7)

Høyttaler

Dato/tid

Statuslinje (2)
Faneliste (3)
AnropsSymboler (5)
Lister
Romoversikt (8)

Skillelinje
Tilstedeværelsessymboler (5)

Funksjonssymboler (6)
Stasjonssammenkobling (9)
Kunngjøringer (10)
Telefon (11)

Scrollelinjer
Mikrofon

(1) Generelt
Du betjener brukergrensesnittet via berøringsskjermen. Navigasjon av Staff Terminal
programvare tar deg gjennom menyer, som du kan hente frem ved å trykke på symboler og
knapper. For utvidet visning av innhold i lister med mer enn 6 oppføringer, drar du fingeren
oppover eller nedover på skjermen. For utvidet visning av innhold i menyen til enkelte
funksjoner, drar du fingeren til høyre eller venstre på skjermen. Avhengig av program vises en
hvit scrollelinje på høyre eller nedre displaykant.
Du kan åpne tilhørende ulike faner eller undermenyer ved å trykke på de korresponderende
symbolene i henhold til symbolikk eller forklaring. Dette gjelder for fanelisten,
listeoppføringene og funksjonsområdet.
Trykk én gang til på samme faneliste for å åpne romlisten.
i undermenyen for listeoppføringer og i funksjonsmenyene for å gå ut
Trykk på symbolet
av den aktuelle listen eller undermenyen.
Hurtigveiledningen til VISOCALL IP Staff Terminal skal brukes som støtte, og
forutsetter grunnleggende kunnskap som du har fått i bruksanvisningen til VISOCALL IP
Staff Terminal (K-HB-023NO).

(2) Statuslinje
Manuell stasjonssammenkobling
Den egne stasjonen er manuelt koblet sammen med en annen.
Passiv stasjonssammenkobling
En annen stasjon er manuelt koblet sammen med den egne.
Lokal sentralisering aktiv
Stasjonen viser kun anrop på Staff Terminal.
Global sentralisering aktiv
Anropene fra stasjonen gjengis med lyd kun på én sentral
kontrollstasjon.
Servicenivå 1 eller 2
Denne statusen vises når man bytter fra standardnivå 0 (ingen
indikator) til nivå 1 eller 2.

(3) Kategori
Anropsliste
Inneholder alle anropshendelser
til hele omsorgssektoren.
Påminnelsesliste
Inneholder alle rommene med angitt påminnelse.
Tilstedeværelsesliste
Inneholder alle rommene med angitt tilstedestatus.
Feilliste
Inneholder alle aktuelle tap og feil for omsorgssektoren,
samt fra eventuelle tredjepartssystemer.

Fanelistens tilstander:
Listen inneholder ingen oppføringer og er ikke valgt.
Listen inneholder oppføringer og er ikke valgt.
Fanelisten ble valgt og fanen er åpnet.

(4) Anropsskjermikoner
Følgende symboler for anropstype kan vises:
Romanrop

Diagnoseanrop
kan ikke spørres

Nødanrop fra rom

Brannalarm
kan ikke spørres

Legeanrop

DESO-alarm
kan ikke spørres

Hjertealarm

DESO lite batteri
kan ikke spørres

WC-anrop
kan ikke spørres

DESO-manipulering
kan ikke spørres

WC-nødanrop
kan ikke spørres

DESO-trussel
kan ikke spørres

Sengeanrop

Diagnoseutløser
kan ikke spørres

Nødanrop fra seng

Sengeutløser

Serviceanrop

Generell hendelse

(5) Tilstedeværelses- og anropssymboler
Du kan definerte opptil 3 symboler (anrop eller tilstedeværelse) per side, og sortere dem slik
du vil (systemkonfigurasjon).
•
•

Tilstedeværelse med definert personale (sykepleier, servicepersonale eller lege),
Utløsing av anrop med definert anrop (anrop eller nødanrop).

Anropsfunksjon (anrop eller nødanrop):
inaktivt/aktiv

Tilstedeværelsesfunksjon:
inaktivt/aktiv

Sykepleier

Sykepleier

Lege

Servicepersonale

Hjertealarm

Lege

(Kontinuerlig lys ved anrop,
blinkende lys ved nødanrop)

(6) Funksjonssymboler
Funksjonssymbolene vises i midten av funksjonsområdet, og kan også deles opp over flere
skjermbilder (se scrollelinje). Visning av funksjonssymbol avhenger av det aktuelle
servicenivået.
Sammenkobling
Lokal sentralisering
aktivere

Lokal sentralisering
deaktivere

Generell kunngjøring

Kunngjøring sykepleier

Kunngjøring lege

Kunngjøringen personale

Telefon

Radio

Ringetone

Lydstyrke

Stille inn tid og dato

Innstillinger – display

Servicenivå
bytte

Servicenivå
avslutte

(7) Anropsindikasjon
Så snart et anrop utløses i stasjonen, endres displayvisningen automatisk, og anroplisten åpnes.
Anropet fremstilles detaljert med rom- eller sengenummer og anropstype. Hvis flere anrop
kommer samtidig, vises anropet med høyest prioritet alltid øverst.

Anrop med høyest prioritet

Legeanrop

Post A Rom 1

Anropstype

WC-nødanrop Korridor

Post A Rom 3
Symbol – Anropstype

Sengeposisjon

Nødanrop fra seng 6HQJ

Post A Rom 2
Nødanrop

Post A Rom 4
SHUYLFHDQURS6HQJ

Post A Rom 2

Romposisjon

(7.1) Spørring av anrop
Følgende fremstilling viser de valgte spørringene av et nødanrop fra seng .
Tilleggsinformasjon
Symbol – Nødanrop fra seng

Nødanrop fra seng Seng 1

Post A Rom 2
Lokal posisjon

Trykk på listeoppføringen, så spørres anropet og menyen åpnes.
Taleforbindelse opprettet

Du snakker med
Post A Rom 2
Seng 1

Lydstyrke for samtale
Påminnelse lege
Påminnelse sykepleier

Avbryte taleforbindelse

Påminnelse servicepersonale

Taleforbindelse

Taleforbindelsen opprettes automatisk når man trykker på oppføringen i anropslisten.
Lydstyrke for samtale (høyttaler/telefonrør) kan endres under en samtale ved å trykke på
linjen for lydstyrke.
Trykk på symbolet
for å avslutte taleforbindelsen umiddelbart, og et automatisk avbrudd
av forbindelsen skjer etter 2 minutter.
Trykk på symbolet
,
eller
for å angi en påminnelse for sykepleier, servicepersonale
eller lege (se kapittel 7.2 - Påminnelse).

Spørring av anrop uten mulighet for tale

Hvis det på grunn av eksterne enheter (f.eks. WC-anrop) ikke er mulig å ha en samtale, kan du
ikke svare på det gjeldende anropet .
Rom uten mulighet for tale

Tilleggsinformasjon
WC-nødanrop Korridor

Post A Rom 3
Lokal posisjon

Trykk på listeoppføringen for å spørre WC-anropet og åpne menyen. Det høres et
advarselssignal.

Tilleggsinformasjon

Lokaliser anropsted
Post A Rom 3
Korridor

Ingen mulighet for tale
Lokal posisjon

Dette anropet kan ikke bekreftes ved å trykke på symbol et
. Du må gå til anropsstedet og
bekrefte det der.
Man kan angi påminnelser for servicepersonale, sykepleier eller lege.

(7.2) Påminnelse
Du kan slik markere rom etter spørring av anrop, i tilfelle det ikke kommer noe svar fra den
som ringer, det dreier seg om et anrop uten taleforbindelse, opptattsignalet høres, andre anrop
mottas før anropsstedet oppsøkes, eller anrop til andre personer (sykepleier, servicepersonale
eller lege) delegeres.
Trykk på det respektive symbolet for å aktivere påminnelsen:
for sykepleieren

(statusindikator:

blinker grønt)

for servicepersonalet

(statusindikator:

blinker gult)

for legen

(statusindikator:

blinker blått)

Oppføringen (aktuelt anrop - f.eks. nødanrop fra seng) fjernes fra anropslisten og overføres til
påminnelseslisten.
Tilbakestilling av en påminnelse skjer ved å bruke den respektive tilstedeværelsesknappen i
rommet til den som ringer!
Anrop som parkeres med påminnelser og ikke tilbakestilles ved bruk av den respektive
tilstedeværelsesknappen (i rommet til den som ringer), dukker automatisk opp igjen etter en
definert tid, og anropslisten åpnes.

Faneliste – anropsliste
Nyopprettet nødanrop
fra seng

Nødanrop fra seng Seng 1

Post A Rom 2
Serviceanrop Seng 2

Post A Rom 2

Lokal posisjon

(8.1) Romoversikt
Trykk én gang til på en valgt kategori i fanelisten, uavhengig om det er en anrops-, påminnelse-, tilstedeværelses- eller feilliste (f.eks. anropsliste).
Valgt kategori
Faneliste

Trykk på den respektive oppføringen etter at romlisten er åpnet.
Faneliste
Servicepersonale til stede

Velge rom
Post A Rom 1
Omsorgsgruppe 2
Post A Rom 2
Omsorgsgruppe 3

Oppføringer i romliste

Post A Rom 3

I romoversikten vises alle sengene i rommet. Alle romfunksjonene som man kan bruke på
dette rommet, vises.

Post A Rom 1
Omsorgsgruppe 2

Lokal posisjon og omsorgsgruppe
Romfunksjoner
Gå ut av oversikten

Taleforbindelse til rom
Sengenummer

Seng 1
Seng 2

Taleforbindelse til sengeposisjon

Seng 3
Seng 4
Romoversikt
sengeoppføringer

Statussymboler:
Lydforbindelse mulig
Seng er avansert

Du kan opprette en taleforbindelse til kommunikasjonsterminalen ved å trykke på
romsymbolet
. Trykk på et sengenummer for å opprette en taleforbindelse direkte til en
pasient.

(8.2) Romfunksjoner
Du kan utføre følgende funksjoner for et rom:
Tilordne omsorgsgruppe

Oppheve omsorgsgruppe

Avansert seng

Taleforbindelse til rom

(9) Sammenkobling av stasjoner
Denne funksjoner danner omsorgsområder, som består av to eller flere stasjoner. Indikatoren,
viderekobling og spørremulighet for et anrop utvides da i samsvar med prioriteringene på alle
kontorterminaler og kommunikasjonsterminaler i dette området.

(9.1) Sammenkobling inaktiv
Trykk på symbolet
i funksjonsområdet. Listen over sammenkobling åpnes.
Hvis det ennå ikke finnes en aktiv sammenkobling av den egne stasjonen med en annen, vises
en liste over stasjoner som det er mulig å opprette en sammenkobling med. Trykk på ønsket
stasjon i listeoppføringen for å aktivere stasjonssammenkobling.
Menyvisning
stasjonssammenkoblingg

Sammenkobling

Gå ut av listen

Post A
Post B
Post C
Post D

Listeoppføringer
med stasjonsnavn

Post E

Funksjonen sammenkobling

(9.2) Sammenkobling aktiv
Trykk på symbolet
i funksjonsområdet. Listen over sammenkobling åpnes.
Hvis den egne stasjonen er koblet sammen med en annen stasjon, vises alle stasjonene som er
i samme stasjonsgruppe.
Sammenkobling - aktiv
Menyvisning
stasjonssammenkobling

Sammenkobling

Post A
Post C
Post D

Gå ut av listen
Deaktivere sammenkobling
Stasjonssammenkobling
(den egne stasjonen er merket
med gult)

Stasjonssammenkoblingen kan oppheves i denne visningen ved å trykke på symbolet

.

(10) Kunngjøringer
Kunngjøringen kan enten gjennomføres når håndsettet er lagt på via den innebygde mikrofonen, eller via håndsettet selv.
Generell kunngjøring
En kunngjøring til alle rommene i omsorgsområdet startes.
Kunngjøring sykepleier
En kunngjøring sendes til alle rommene i omsorgsområdet, der tilstedestatus for
sykepleier eller servicepersonale har blitt aktivert.
Kunngjøring lege
En kunngjøring sendes til alle rommene i omsorgsområdet, der tilstedestatus for
lege har blitt aktivert.
Kunngjøring personale
En kunngjøring sendes til alle rommene i omsorgsområdet, der tilstedestatus for
sykepleier, servicepersonale eller lege har blitt aktivert.
Trykk på det respektive kunngjøringssymbolet i funksjonsområdet. Kunngjøringen startes.
Kunngjøring
Sykepleier
Vennligst tal

Avslutte kunngjøring

Starte kunngjøring

Funksjonsområde

Kunngjøringen kan avsluttes enten ved å trykke på symbolet

eller ved å legge på.

(11.1) Telefon - Opprette en samtale
Trykk på symbolet
tallsymbolene
Menyvisning - telefon

i funksjonsområdet. Menyen åpnes. I det aktive området trykker du på
for å velge det respektive anropsnummeret.
Telefon 200

Eget internnummer

006641237788

Aktivt område

Slette tall
Opprette en samtale

Telefon

Gå ut av menyen /
avbryte opprettelse av samtale

Trykk på symbolet

for å bekrefte nummeret. Samtaleforbindelse opprettes.
Kobler til
006641237788

Opprette en samtale

Lydstyrke for samtale
Avslutte samtalen

Lydstyrke for samtale (høyttaler/håndsett) kan endres under samtalen ved å trykke
på linjen for lydstyrke.

(11.2) Spørre anrop fra telefon
Ved anrop fra telefon vises anropsnummer og navn, avhengig av konfigurasjonen av
telefonsystemet.
Anropsnummer og navn

Anrop
223
Maria

Lydstyrke for samtale
Aktivt område

Anrop på telefon

Spørring av anrop
Avbryte opprettelse av samtale

Trykk på symbolet
i det aktive området. En taleforbindelse opprettes .
Lydstyrke for samtale (høyttaler/håndsett) kan endres under samtalen ved å trykke
på linjen for lydstyrke.

(12) Rengjøring og desinfisering
Til Staff Terminal skal utelukkende kun desinfeksjonsmiddel brukes, som ikke inneholder
estere eller ketoner, delvis eller helt. Kun desinfeksjon med tørking skal brukes, ikke
desinfeksjon ved nedsenking.
Hvis det kan antas at defekte produkter har blitt forurenset, må disse rengjøres og desinfiseres
før de sendes til reparasjon, i henhold til disse instruksjonene.

(13) Drift og vedlikehold
Drift av lyssignaliseringsanlegget VISOCALL IP. er underlagt artikkel 9 i standarden
DIN VDE0834 del 1.Vi vil gjerne påpeke at det i denne artikkelen er påkrevd at man blant
annet utfører regelmessige inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid, noe vi gjerne utfører på deres
vegne.

