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1. Introducere
În locaţia dvs. tocmai a fost instalat cel mai modern sistem de comunicaţie şi apelare medicală,
ceea ce vă va simplifica sarcinile zilnice. Platforma de integrare a comunicaţiilor vă va uşura
considerabil munca, permiţându-vă să vă petreceţi mai mult timp cu pacienţii pe care îi aveţi în
îngrijire.
Siguranţa pacienţilor şi a rezidenţilor precum şi uşurinţa în utilizare a echipamentelor sunt de o
importanţă majoră.
Proceduri funcţionale automatizate sporesc confortul şi siguranţa în utilizarea sistemului.
Manualul de utilizare VISOCALL IP – Terminalul de secţie ST-TOUCH pe care îl aveţi
în faţă serveşte drept un îndrumar pentru transferarea cunoştinţelor de bază obţinute şi prin
manualul VISOCALL IP – Terminalul de comunicaţie KMT.
Schrack Seconet vă doreşte toate cele bune şi mult succes!
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2. Prezentare generală

stare sistem
listă cu evenimente

receptor

ora şi data
difuzor

bară cu
informaţii sistem
bară cu taburi

liste

linie demarcaţie

funcţii

bară derulare
microfon
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3. Informaţii generale
Interfaţa de utilizare este operată cu ajutorul ecranului tactil. Navigaţi prin meniurile terminalului ST-TOUCH apăsând iconiţe şi butoane. Glisaţi în sus ori în jos pe ecranul tactil pentru
a derula conţinutul listelor cu mai mult de 6 înregistrări. Glisaţi spre stânga ori spre dreapta
pentru a derula conţinutul meniului fiecărei funcţii. O bară de derulare albă va apărea pe marginea dreaptă ori la baza ecranului, în funcţie de aplicaţie.
Apăsaţi pe iconiţe pentru a lansa aplicaţii ori pentru a afişa explicaţii despre diferitele taburi şi
submeniuri. Valabil pentru bara cu taburi, lista cu evenimente şi zona cu funcţii.
Dubla apăsare a iconiţei unui tab selectat va deschide lista cu saloane.
Ieşiţi din lista respectivă ori din submeniu prin apăsarea iconiţei
.

3.1 Structură
Interfaţa de utilizare este împărţită în patru zone principale: bara cu informaţii despre starea
sistemului, bara cu taburi, zona cu liste şi zona funcţională (Fig. 1).
(Iconiţele din zona funcţională pot varia în funcţie de configurarea sistemului.)
bară de stare
bară cu taburi
taburi cu liste:
listă cu apeluri
listă cu mementouri
listă cu prezenţe
listă cu erori şi defecte

liste

tab deschis cu
lista de apeluri

zonă funcţională

Fig. 1
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3.2 Blocarea ecranului
Dacă ecranul nu este folosit, atunci acesta se blochează automat după o perioadă de timp
predefinită (configurare sistem). După blocare se vor mai afişa doar listele cu apeluri şi cu
defecte, iar lista cu mementouri şi lista cu indicatorii de prezenţă nu vor mai fi afişate (Fig. 2).

listă cu apeluri
(va fi afişată)
listă cu defecte
(va fi afişată)
listă cu prezenţe
(nu va fi afişată)
listă cu mementouri
(nu va fi afişată)

text notificare

PHQWUXDGHEORFDWHUPLQDOXO
aWLQJHĠLHFUDQXOVDX
rLGLFDĠLUHFHSWRUXO

Fig. 2

Deblocarea ecranului se poate face fie prin glisarea pe ecran fie prin ridicarea receptorului (a se
vedea textul de informare din zona cu funcţii).
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4. Interfaţa de utilizare
4.1 Bara cu informaţii despre starea sistemului
Bara de stare afişează permanent informaţii relevante despre starea sistemului (Fig. 3).

Fig. 3
Următoarele stări sunt semnalizate:
Interconectare

Interconectare manuală
O anumită secţie este conectată manual la altă secţie.
Interconectare pasivă
O altă secţie a fost conectată la secţia curentă.
Centralizare

Centralizare locală activă
Apelurile din secţie sunt afişate numai pe terminalul de secţie
ST-TOUCH.
Centralizare globală activă
Apelurile din secţie pot fi redate sonor doar la un panou central de
control.
Semnalizare defect

Semnalizare sonoră defect dezactivată
Nici un eveniment din secţia curentă nu este semnalizat sonor pe terminalul de secţie aferent şi nici în întreg sistemul de apelare medicală.
Sunetul pentru semnalizare sonoră poate fi dezactivat în nivelul de
service 1 sau 2.
Nivel service

Nivel service
Această informaţie este afişată atunci când schimbaţi de la nivelul
standard 0 (când nu este afişată nici o înştiinţare) la nivelul 1 sau 2.

K-HB-023RO
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4.2 Bara cu taburi
Tipuri de taburi cu liste

Fig. 4

/LVW÷FXDSHOXUL
$ILûHD]ĈWRDWHDSHOXULOHGLQ
]RQDVXSUDYHJKHDWĈ
/LVW÷FXPHPHQWRXUL
$ILûHD]ĈWRDWHVDORDQHOH
FDUHDXDFWLYDWFHOSXŗLQXQPHPHQWR
/LVW÷FXSUH]HQŋH
$ILûHD]ĈWRDWHVDORDQHOHXQGHDIRVWDFWLYDW
FHOSXŗLQXQLQGLFDWRUGHSUH]HQŗĈ
/LVW÷FXGHIHFWH
$ILûHD]ĈWRDWHGHIHFWHOH
ûLHURULOHGLQ]RQDVXSUDYHJKHDWĈ
SUHFXPûLGLQVLVWHPHGHWHUŗĈSDUWH

Starea taburilor

Lista din tab nu conţine înregistrări, iar tabul nu este selectat.

Lista din tab conţine înregistrări, însă tabul nu este selectat.

Tabul curent deschis (selectat).
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4.3 Liste
Zona cu liste este formată din bara cu taburi, care cuprinde cele patru taburi cu liste, şi listele
cu înregistrări în partea de jos (Fig. 5).
bara cu taburi
taburi cu liste

listă cu înregistrări

tab deschis

Fig. 5

Apăsând pe unul dintre taburi se deschide lista respectivă (Fig. 6a-6d).
Listă cu apeluri - Fig. 6a
tab - listă cu apeluri

Apel medic

înregistrările din lista cu apeluri

SHFĠLH$6DORQ
ASHOXUJHQĠăWRDOHWă+RO

Fig. 6a

Listă cu mementouri - Fig. 6b
tab - listă cu mementouri

K-HB-023RO
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înregistrările din lista cu mementouri

SHFĠLH$6DORQ

Fig. 6b
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Listă cu prezenţe - Fig. 6c
tab - listă cu prezenţe

înregistrările din lista cu
indicatori de prezenţă activaţi

SHFĠLH$6DORQ
SHFĠLH$6DORQ

Fig. 6c

Listă cu defecte Fig. 6d
tab - listă cu defecte

Deranjament

înregistrările din lista cu defecte

SHFĠLH$6DORQ
Deranjament

Fig. 6d

Apăsând din nou pe un tab deja selectat se deschide lista cu saloane.
Listă cu saloane - Fig. 7

nici un tab selectat
(deschis)

SHFĠLH$6DORQ

înregistrări din lista cu saloane

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH
SHFĠLH$6DORQ

12
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4.3.1 Lista cu saloane
Afişare

Apăsaţi din nou pe un tab deja deschis, indiferent dacă sunteţi în lista cu apeluri, cu mementouri, cu prezenţe sau cu defecte (de ex. lista cu apeluri - Fig. 8a).
tab selectat

bara cu taburi

Fig. 8a

Se afişează lista cu saloane (Fig. 8b):

indicatori de stare

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH

localizarea camerei

SHFĠLH$6DORQ2
GUXSGHvQJULMLUH3

grupul de îngrijire

SHFĠLH$6DORQ3
SHFĠLH$&DPHUăGHJDUGă

Fig. 8b

Lista cu saloane conţine următoarele informaţii:
•
•
•

afişează toate saloanele din secţia respectivă, indicând grupurile de îngrijire din care
fac parte,
afişează toate saloanele din secţia interconectată care nu sunt atribuite unui grup de
îngrijire,
indicatorii de prezenţă şi apelurile din saloanele respective (Fig. 8c).

Indicatorii de stare ai unui salon

Fig. 8c
K-HB-023RO

Prezenţă asistentă
Prezenţă personal servicii (infirmieră)
Apel către medic / Cod roşu
Apel normal
Apel din grupul sanitar
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Afişare saloane cu filtru „grup de îngrijire”
Opţiunea „grup de îngrijire” oferă posibilitatea asocierii mai multor saloane dintr-o secţie (sau
din secţii diferite) în grupuri pentru asistente ori apeluri pentru servicii.
Camera de gardă poate avea grupuri de îngrijire care nu sunt vizibile în secţia respectivă
(acestea nu sunt indicate pe respectivul terminal de secţie în timpul unui apel normal sau apel
pentru servicii), însă pot fi totuşi afişate.
Afişare

În lista curentă cu saloane, glisaţi spre dreapta pe ecran. Pe ecran se va afişa o listă cu saloane
la care a fost aplicat filtrul „grup de îngrijire” (Fig. 9).

afişare meniu
filtrare după grup de îngrijire

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH
SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH

listă cu saloane care include
grupurile de îngrijire ascunse

SHFĠLH$6DORQ

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH%

salonul este „împrumutat”
de la grupul de îngrijire B

SHFĠLH$&DPHUăGHJDUGă

Fig. 9

In acest ultim exemplu salonul 4 din secţia A este asociat acum grupului de îngrijire B (Fig. 8b
– fără această înregistrare). Acest salon este „împrumutat” pentru moment (în funcţie de
configuraţie, de exemplu de la camera de gardă B) până când apartenenţa la grupul de îngrijire
este anulată de la terminalul de secţie B. Salonul va fi apoi vizibil din nou în lista cu saloane din
secţia A.
Ieşiţi din această listă glisând spre stânga pe ecran.
Apăsând pe o înregistrare din listă este afişată o prezentare generală a salonului (a se vedea
Capitolul 6).
14
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4.3.2 Lista cu apeluri
Pentru a afişa lista cu apeluri, din bara cu taburi apăsaţi pe iconiţa
Astfel se deschide tabul cu lista de apeluri curente (Fig. 10).

.

Imediat ce un apel este iniţiat în secţie, lista de pe ecran este actualizată automat pentru a afişa
apelul, cu detalii despre salon, pat şi tipul apelului.
Dacă mai multe apeluri sunt în derulare simultan, apelul cu cea mai mare prioritate va fi afişat
întotdeauna primul în listă.
tab – listă cu apeluri

bara cu taburi
apelul cea mai mare prioritate

Apel medic

SHFĠLH$6DORQ

tipul apelului

ASHOXUJHQĠăWRDOHWă+RO

SHFĠLH$6DORQ3
iconiţă – tipul apelului

identificator pat

ASHOGHXUJHQĠăGHODSDW3DW

SHFĠLH$6DORQ2

identificator salon

ASHOGHXUJHQĠă

SHFĠLH$6DORQ4
Apel personal medical Pat 2

SHFĠLH$6DORQ2

Fig. 10

Preluarea selectivă a unui apel se face prin apăsarea pe unul din apelurile din listă (a se vedea
Capitolul 5.1).

K-HB-023RO
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4.3.3 Lista cu mementouri
Pentru a afişa lista cu mementouri, din bara cu taburi apăsaţi pe iconiţa
Astfel se deschide tabul cu lista de mementouri curente (Fig. 11).

.

Lista cu mementouri este afişată precum lista cu saloane, însă în listă apar doar acele saloane
care au activat un memento.

tab – listă cu mementouri

bara cu taburi
activat pentru personal servicii
(galben intermitent)

SHFĠLH$6DORQ

activat pentru asistentă
(verde intermitent)

SHFĠLH$6DORQ4

activat pentru medic
(albastru intermitent)

localizarea saloanelor

SHFĠLH$6DORQ

Fig. 11

Apăsând din nou pe tabul deschis va închide lista cu mementouri şi va deschide lista cu saloane.
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4.3.4 Lista cu prezenţe
Pentru a afişa lista cu prezenţe, din bara cu taburi apăsaţi iconiţa
.
Astfel se deschide tabul cu lista de indicatori de prezenţă activi (Fig. 12).
Lista cu indicatorii de prezenţă este afişată precum lista cu saloane, însă în listă apar doar acele
saloane care au activat un indicator de prezenţă.

tab – listă cu prezenţe

bara cu taburi
personal servicii prezent
(galben continuu)

SHFĠLH$6DORQ

medic prezent
(albastru continuu)

SHFĠLH$6DORQ3

asistentă prezentă
(verde continuu)

SHFĠLH$&DPHUăGHJDUGă

localizarea saloanelor

Fig. 12

Apăsând din nou pe tabul deschis va închide lista cu indicatorii de prezenţă şi va deschide lista
cu saloane.

K-HB-023RO
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4.3.5 Lista cu defecte
Pentru a afişa lista cu defecte, din bara cu taburi apăsaţi iconiţa
Astfel se deschide tabul cu lista de defecte curente (Fig. 13).

.

În listă sunt afişate toate defectele din zona supravegheată. Lista conţine detalii despre tipul şi
locaţia defectului.
tab – listă cu defecte

bara cu taburi
iconiţă – tipul defectului

Deranjament

tipul defectului

SHFĠLH6DORQ
Deranjament

informaţii de localizare

SHFĠLH6DORQ1

indicatori de stare:
Defect
Deranjament

Fig. 13

Apăsând din nou pe tabul deschis va închide lista cu defecte şi va deschide lista cu saloane.
Avertizare sonoră în cazul unui defect:

Avertizarea sonoră este activată atunci când apare un nou defect în listă. Sunetul este dezactivat atunci când deschideţi sau ieşiţi din lista cu defecte. Semnalizarea optică rămâne activă
până la depanarea defectului.
Sunetul de avertizare în cazul unui apel are o prioritate mai mare decât sunetul de avertizare
asupra defectelor!
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4.4 Zona funcţională
Zona funcţională este împărţită în trei zone. Pe marginile din stânga şi din dreapta ale ecranului sunt iconiţele pentru apelare sau activare a indicatorilor de prezenţă (în funcţie de
configuraţia sistemului).
În mijlocul ecranului sunt iconiţele funcţionale, care pot fi distribuite pe mai multe pagini de
ecran (opţional). Glisaţi pe bara de derulare de la baza ecranului pentru a afişa conţinutul din
toate paginile.
zona funcţională stângă (butoane de apelare)
butoane funcţionale şi pentru configurare
zona funcţională dreaptă (indicatori de prezenţă)

asistentă
(roşu – buton de apelare)

asistentă
(prezenţă activată)

medic
(albastru – buton de apelare)

personal servicii
(indicator de prezenţă inactiv)

cod roşu
(albastru – buton de apelare)

medic
(indicator de prezenţă inactiv)

Fig. 14

bară pentru derulare între paginile ecranului

4.4.1 Iconiţe pentru prezenţă şi apelare
Până la 3 iconiţe (de apelare ori prezenţă) pot fi definite pe fiecare pagină şi pot fi de asemenea
ordonate arbitrar (la configurarea sistemului).
Iconiţele pot fi definite pentru următoarele funcţii:
•
•

indicator de prezenţă pentru anumite categorii de personal (asistentă, personal servicii
ori medic),
iniţierea de anumite tipuri de apel (apel normal sau apel de urgenţă).

Butoane de apelare inactive/active:

Butoane de prezenţă inactive/active:

(activ: aprins continuu pentru apeluri normale
şi intermitent pentru apeluri de urgenţă)
K-HB-023RO
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4.4.2 Iconiţe funcţionale
Iconiţele funcţionale sunt afişate în mijlocul zonei funcţionale şi pot fi distribuite pe mai multe
pagini de ecran (bara de derulare este vizibilă). Vizualizarea iconiţelor funcţionale depinde de
nivelul de service respectiv.
Următoarele iconiţe pot fi vizibile în modul standard (nivel service 0):
Interconectare
Activare
centralizare locală

Dezactivare
centralizare locală

Anunţ general

Anunţ pentru asistente

Anunţ pentru medici

Anunţ pentru întreg
personalul medical

Telefon

Radio

Tonuri de apel

Volum sonor

Fixare dată şi oră

Configurare ecran

Schimbare
nivel service

Ieşire
nivel service

(Aceste iconiţe şi acţiunile iniţiate de ele sunt descrise în Capitolul 8 „Funcţii” sau Capitolul 9
„Configurare“.)
Iconiţe care pot fi vizibile în nivelul service 1 (în funcţie de configuraţie):
Sunet eroare

Informaţii

Iconiţe care pot fi vizibile în nivelul service 2 (în funcţie de configuraţie):
Reiniţializare secţie
20

Reiniţializare sistem

ST-TOUCH V2.0-SW4.3 - Manual de utilizare

K-HB-023RO

Terminalul de secţie ST-TOUCH - Afişare apeluri şi mementouri

5. Afişare apeluri şi mementouri
5.1 Afişare apeluri
Imediat ce un apel a fost iniţiat, ecranul terminalului de secţie se schimbă automat, afişând lista
cu apeluri.
Apelul este afişat cu detalii despre salon, pat şi tipul apelului (Fig. 15). Dacă sunt mai multe
apeluri în desfăşurare simultan, apelul cu prioritatea cea mai mare va fi afişat întotdeauna primul în listă.

apel cu cea mai mare prioritate

ASHOPHGLF

SHFĠLH$6DORQ

tipul apelului

ASHOXUJHQĠăWRDOHWă+RO

SHFĠLH$6DORQ3
iconiţă – tipul apelului

identificator pat

ASHOGHXUJHQĠăGHODSDW3DW

SHFĠLH$6DORQ2

identificator salon

ASHOGHXUJHQĠă

SHFĠLH$6DORQ4
ASHOSHUVRQDOPHGLFDO3DW

SHFĠLH$6DORQ2

tab deschis
listă cu apeluri

Fig. 15

Următoarele iconiţe sunt disponibile pentru identificarea tipului apelului:

K-HB-023RO

Apel din salon

Apel dispozitiv diagnostic
(nu poate fi preluat)

Apel de urgenţă din salon

Alarmă de incendiu
(nu poate fi preluat)

Apel către medic

Alarmă dezorientare
(nu poate fi preluat)

ST-TOUCH V2.0-SW4.3 - Manual de utilizare

21

Terminalul de secţie ST-TOUCH - Afişare apeluri şi mementouri

Cod roşu

Nivel baterie scăzut dezorientare
(nu poate fi preluat)

Apel din grupul sanitar
(nu poate fi preluat)

Sabotare dezorientare
(nu poate fi preluat)

Apel de urgenţă din grupul
sanitar (nu poate fi preluat)

Ameninţare dezorientare
(nu poate fi preluat)

Apel de la pat

Deconectare dispozitiv diagnostic
(nu poate fi preluat)

Apel de urgenţă de la pat

Deconectare dispozitiv apelare

Apel pentru servicii

Eveniment general

5.2 Preluarea apelurilor
Următoarea imagine prezintă un apel de urgenţă de la pat, aşa cum apare în lista de apeluri
(Fig. 16).
informaţii suplimentare
iconiţă
apel de urgenţă de la pat

ASHOGHXUJHQĠăGHODSDW3DW

SHFĠLH$6DORQ2

Fig. 16
localizare apel

Apelul este preluat prin apăsarea pe respectiva înregistrare, operaţie care deschide meniul de
mai jos (Fig. 17).
VRUELĠLFX
SHFĠLH$6DORQ
Pat 1

comunicare vocală activă

volum sonor
memento medic
memento asistentă

terminare apel

memento personal servicii

Fig. 17
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Conexiune de voce

Conexiunea de voce este stabilită automat atunci când se apasă pe o înregistrare din lista de
apeluri.
Volumul sonor (difuzor/receptor) poate fi modificat în timpul conversaţiei prin apăsarea pe
bara de volum (Fig. 17).
Conversaţia este terminată atunci când se apasă pe iconiţa
decuplată automat după 2 minute.

. Conexiunea de voce este

Apăsând pe una din iconiţele
,
sau
se poate activa un memento pentru asistente,
personalul pentru servicii, respectiv medici (Fig. 17 – a se vedea de asemenea Capitolul 5.3 Mementouri).
Preluarea unui apel fără comunicare vocală

Dacă, datorită perifericelor (de ex. apel din grupul sanitar), comunicarea vocală nu este
posibilă, nu puteţi prelua respectivul apel (Fig. 18a).
încăpere fără comunicare vocală

informaţii suplimentare
ASHOXUJHQĠăWRDOHWă+RO

SHFĠLH$6DORQ

Fig. 18a
localizare apel

Apelul este preluat prin apăsarea pe respectiva înregistrare. Se deschide meniul pentru apel
(Fig. 18b) şi este emis un semnal sonor de avertizare.

informaţii suplimentare

CDXWăORFDĠLDDSHOXOXL
SHFĠLH$6DORQ
Hol

fără comunicare vocală

localizare apel

memento medic
memento asistentă
memento personal servicii

Fig. 18b

Acest apel nu poate fi confirmat apăsând pe iconiţa
. Trebuie să găsiţi locaţia de iniţiere a
apelului (Fig. 18b) şi să confirmaţi apelul de la locaţia respectivă.
Pot fi activate mementouri pentru personalul pentru servicii, asistente sau medici.
K-HB-023RO
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5.3 Mementouri
Acestea permit identificarea unui salon după preluarea unui apel, în cazul în care apelantul nu
răspunde, apelul nu permite comunicarea vocală, este recepţionat un ton de ocupat, alte apeluri sunt preluate înainte de a căuta locaţia apelului curent sau apelurile sunt transferate selectiv
către alte persoane (asistente, medici, personal pentru servicii).
Apăsaţi pe un apel din lista cu apeluri. Se deschide meniul pentru apel (Fig. 19a).

apel de urgenţă de la pat preluat

VRUELĠLFX
SHFĠLH$6DORQ
Pat 1

comunicare vocală activă

activare memento medic
activare memento asistentă
activare memento personal servicii

Fig. 19a

Apăsaţi pe una din iconiţe pentru a activa un memento:

24

Pentru asistente

(semnalizare stare:

verde intermitent)

Pentru personal servicii

(semnalizare stare:

galben intermitent)

Pentru medici

(semnalizare stare:

albastru intermitent)
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Apelul curent este eliminat din lista cu apeluri şi este adăugat în lista cu mementouri (Fig. 19b).
tab – listă cu mementouri

activat pentru asistente
(verde intermitent)

informaţii localizare

SHFĠLH$6DORQ

Fig. 19b

Un memento este dezactivat întotdeauna din salonul de iniţiere a apelului, cu ajutorul butoanelor de activare a indicatorilor de prezenţă!
Apelurile puse în aşteptare prin activarea unui memento care nu a fost dezactivat de la butoanele pentru prezenţă (din salonul apelantului), sunt regenerate după un interval specific de
timp şi afişate în lista cu apeluri care se deschide automat (Fig. 19c).

tab – listă cu apeluri
apel de urgenţă de la pat
nou generat

ASHOGHXUJHQĠăGHODSDW3DW

localizare apel

SHFĠLH$6DORQ
ASHOSHUVRQDOPHGLFDO3DW

SHFĠLH$6DORQ2

tab deschis automat
listă cu apeluri

Fig. 19c
K-HB-023RO
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6. Prezentare generală a salonului
După deschiderea listei cu saloane (a se vedea Capitolul 4.3.1) apăsaţi pe una din înregistrările
din listă (Fig. 20).

bara cu taburi
selectaţi salon
personal servicii prezent

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH

înregistrări în lista cu saloane

SHFĠLH$6DORQ2
GUXSGHvQJULMLUH3
SHFĠLH$6DORQ3

Fig. 20

În prezentarea generală a salonului sunt afişate toate paturile din salon (Fig. 21).
De asemenea, sunt afişate toate operaţiile care pot fi efectuate asupra salonului.

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH

informaţii localizare şi
grup de îngrijire
operaţii disponibile pentru salon
ieşire din fereastra de
prezentare generală

comunicare vocală cu salonul
numărul patului

Pat 1
Pat 2

comunicare vocală cu patul din salon

Pat 3
Pat 4

indicatori de stare:
conexiune vocală posibilă

prezentare generală
paturi din salon

patul este promovat

Fig. 21

Pentru stabilirea unei conexiuni de voce cu terminalul de salon, apăsaţi pe iconiţa
. Pentru
iniţierea unei conexiuni de voce direct cu pacientul, apăsaţi pe identificatorul (numărul) patului.
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6.1 Operaţiile dintr-un salon
Următoarele operaţii pot fi efectuate asupra unui salon:
Asociere grup de îngrijire

Anulare asociere grup de îngrijire

Promovare pat

Conexiune vocală cu salonul

6.1.1 Atribuirea unui grup de îngrijire
Grupurile de îngrijire oferă posibilitatea asocierii mai multor saloane dintr-o secţie (sau din
secţii diferite) în grupuri pentru asistente ori apeluri pentru servicii.

SHFĠLH$6DORQ
salon care nu aparţine
unui grup de îngrijire

lista saloanelor

SHFĠLH$6DORQ2
GUXSGHvQJULMLUH3
SHFĠLH$6DORQ3

Fig. 22

In exemplul de mai sus (Fig. 22), salonul 1 din secţia A nu aparţine nici unui grup de îngrijire.
Selectaţi acest salon. Se deschide prezentarea generală a salonului (Fig. 23a).

localizarea salonului

SHFĠLH$6DORQ

atribuire grup de îngrijire

prezentare generală
zonă cu funcţii

ieşire din fereastra de
prezentare generală

Pat 1
Pat 2
Pat 3
Pat 4

Apăsând pe iconiţa
K-HB-023RO

Fig. 23a

se deschide lista cu grupuri de îngrijire.
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Un grup de îngrijire este atribuit unui anumit salon prin selectarea respectivului grup de îngrijire
din listă (Fig. 23b).

localizarea salonului

SHFĠLH$6DORQ
ieşire din listă
starea grupului de îngrijire

listă cu grupuri de îngrijire

GUXSGHvQJULMLUH
GUXSGHvQJULMLUH2
GUXSGHvQJULMLUH3
GUXSGHvQJULMLUH4

vizibil pe
terminalul de secţie
nu este vizibil pe
terminalul de secţie

Fig. 23b

Grupul de îngrijire selectat este afişat în prezentarea generală a salonului (Fig. 23c).

grup de îngrijire asociat

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH

anulare asociere grup de îngrijire
ieşire prezentare generală

Pat 1
Pat 2
Pat 3
Pat 4

Fig. 23c

Anularea asocierii unui grup de îngrijire la un salon se face prin apăsarea iconiţei

.
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6.1.2 Promovarea unui pat
Pentru pacienţii în stare gravă sau pentru cei proaspăt ieşiţi din operaţie, prioritatea apelurilor
poate fi mărită. Astfel, cu ajutorul acestei funcţii, pentru un anumit pat poate fi activat ori
dezactivat apelul promovat.
Din fereastra cu prezentarea generală (Fig. 24a) apăsaţi pe iconiţa
meniul pentru promovarea patului (Fig. 24b).

informaţii de localizare

. Astfel se deschide

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH

prezentare generală
paturi din salon

promovare pat pacient
ieşire prezentare generală

Pat 1
Pat 2
Pat 3
Pat 4

Fig. 24a

Selectaţi unul din paturile din listă. Acest lucru îi va schimba starea (Fig. 24b).

informaţii de localizare

SHFĠLH6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH
ieşire din listă

Pat 1
pat selectat pentru promovare

Pat 2
starea funcţiei de promovare
pentru fiecare pat

Pat 3
Pat 4

stare funcţie promovare pat pacient:
patul este promovat

Fig. 24b
K-HB-023RO
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7. Conexiunea vocală
O conexiune vocală poate fi iniţiată fie din lista cu apeluri, fie din lista cu saloane (apelarea
unui pacient sau a unui salon) prin selectarea unei înregistrări din listă.
Apelare de tip hands-free

Apelarea hands-free este activată atunci când receptorul terminalului de secţie stă în furca sa.
Dacă ridicaţi receptorul, comunicarea se poate face numai prin intermediul acestuia.

7.1 Preluarea unui apel ce permite comunicarea vocală
Conexiunea de voce iniţiată din lista cu apeluri (Fig. 25a) este realizată prin selectarea unui apel
din listă (Fig. 25b).

tab – listă cu apeluri
ASHOPHGLF

SHFĠLH$6DORQ
apel din salon
ASHOXUJHQĠăWRDOHWă+RO

SHFĠLH$6DORQ3

înregistrările din
lista cu apeluri

ASHOGHXUJHQĠăGHODSDW3DW

SHFĠLH$6DORQ2

Fig. 25a

apel de la pat

ASHOSHUVRQDOPHGLFDO3DW

SHFĠLH$6DORQ2

VRUELĠLFX
SHFĠLH$6DORQ
Pat 1

starea conexiunii
informaţii de localizare
informaţii suplimentare

volum sonor apel
operaţii ce pot fi efectuate
în timpul apelului

Fig. 25b

Nivelul volumului sonor din timpul apelului (la difuzor/receptor) poate fi schimbat prin
apăsarea pe bara de volum (Fig. 25b).
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Funcţii disponibile în timpul apelului:

terminare convorbire

activare memento
pentru asistentă

activare memento
pentru personal servicii

activare memento
pentru medic

7.2 Iniţierea unui apel vocal din lista cu saloane
Deschideţi lista cu saloane conform instrucţiunilor din Capitolul 4.3.1 (Fig. 26).

bara cu taburi

SHFĠLH$6DORQ
selectaţi salonul

înregistrările din lista
cu saloane

SHFĠLH$6DORQ2
SHFĠLH$6DORQ3

Fig. 26

Selectaţi un salon. Se deschide fereastra cu prezentarea generală a salonului (Fig. 27).

SHFĠLH$6DORQ
ieşire din fereastra de
prezentare generală

comunicare vocală cu salonul
(terminal de salon cu voce)

Pat 1
prezentare generală
paturi din salon

Pat 2

comunicare vocală cu patul
(terminal de pat cu voce)

Pat 3
Pat 4

Fig. 27

Pentru iniţierea unei conexiuni de voce cu terminalul de salon, apăsaţi pe iconiţa
. Pentru
iniţierea unei conexiuni de voce direct cu pacientul, apăsaţi pe identificatorul (numărul) patului.
K-HB-023RO
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7.2.1 Apelarea unui salon (terminal de salon cu voce)
Pentru realizarea unei conexiuni de voce cu terminalul de salon cu voce (Fig. 28a), din fereastra
cu prezentarea generală a salonului, apăsaţi pe iconiţa
(vedeţi Fig. 27).

BORFDUHPRQLWRUL]DUH
SHFĠLH$6DORQ

funcţie blocare monitorizare
activată

volum sonor apel
terminare apel

Fig. 28a

Funcţia de blocare monitorizare este activată la începutul oricărui apel, astfel încât saloanele
individuale nu pot fi monitorizate. Apăsând butonul roşu de apelare de la terminalul de salon
se dezactivează funcţia de blocare monitorizare şi astfel puteţi purta o conversaţie (Fig. 28b).

informaţii de localizare

VRUELĠLFX
SHFĠLH$6DORQ

conexiune vocală duplex

volum sonor apel
terminare apel

Fig. 28b

Nivelul volumului sonor din timpul apelului (la difuzor/receptor) poate fi schimbat prin
apăsarea pe bara de volum.
Conversaţia poate fi terminată atât de la terminalul de salon cât şi de la terminalul de secţie
(prin punerea receptorului înapoi în furcă sau prin apăsarea iconiţei
). Conexiunea de voce
este decuplată automat după 2 minute.
32

ST-TOUCH V2.0-SW4.3 - Manual de utilizare

K-HB-023RO

Terminalul de secţie ST-TOUCH - Conexiunea vocală

7.2.2 Apelarea unui pat (terminal de pat cu voce)
Pentru realizarea unei conexiuni de voce cu unul din paturile din salon (Fig. 29a), din fereastra
cu prezentarea generală a salonului, apăsaţi pe identificatorul (numărul) patului care are iconiţa
pentru difuzor
(vedeţi Fig. 27).

BORFDUHPRQLWRUL]DUH
SHFĠLH$6DORQ
Pat 2

funcţie blocare monitorizare
activată

volum sonor apel
terminare apel

Fig. 29a

Funcţia de blocare monitorizare este activată la începutul oricărui apel, astfel încât paturile
individuale nu pot fi monitorizate. Apăsând butonul roşu de apelare de la terminalul de pat al
pacientului se dezactivează funcţia de blocare monitorizare şi astfel puteţi purta o conversaţie
(Fig. 29b).

localizarea patului

VRUELĠLFX
SHFĠLH$6DORQ
Pat 2

conexiune vocală duplex

volum sonor apel
terminare apel

Fig. 29b

Nivelul volumului sonor din timpul apelului (la difuzor/receptor) poate fi schimbat prin
apăsarea pe bara de volum.
Conversaţia poate fi terminată numai de la terminalul de secţie (prin punerea receptorului înapoi
în furcă sau prin apăsarea iconiţei
). Conexiunea de voce este decuplată automat după 2
minute.
K-HB-023RO
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8. Funcţii
8.1 Interconectarea secţiilor
Această funcţie permite formarea de grupuri de îngrijire compuse din două sau mai multe
secţii. Semnalizarea, transferul şi preluarea apelurilor sunt extinse la toate terminalele de secţie
şi terminalele de salon cu voce din acest grup, conform priorităţilor.

8.1.1 Activarea interconectării
Deschideţi lista de interconectări apăsând pe iconiţa

din zona funcţională.

Dacă secţia curentă nu este interconectată cu o altă secţie, în listă vor fi afişate acele secţii care
acceptă interconectări (Fig. 30). Apăsând pe secţia dorită din listă se activează interconectarea
secţiei curente cu secţia aleasă.

afişare meniu
interconectare secţii

ieşire din listă

IQWHUFRQHFWDUH

SHFĠLH$
SHFĠLHB
SHFĠLHC

listă cu denumirile
secţiilor

SHFĠLHD
SHFĠLHE

interconectare secţii

Fig. 30

Iconiţa

este vizibilă în bara cu informaţii despre starea sistemului (Fig. 31).
Fig. 31
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8.1.2 Dezactivarea interconectării
Deschideţi lista de interconectări apăsând pe iconiţa

din zona funcţională.

Dacă secţia respectivă este deja interconectată cu o altă secţie, atunci în listă vor fi afişate toate
secţiile din acelaşi grup de secţii.
În exemplul de mai jos, pe lângă secţia curentă A şi secţiile C şi D au fiecare activată funcţia de
interconectare (Fig. 32).

dezactivare interconectare

afişare meniu
interconectare secţii

ieşire din listă

IQWHUFRQHFWDUH

SHFĠLH$
SHFĠLH&
SHFĠLH'

listă cu denumirile secţiilor
(secţia curentă este
evidenţiată cu galben)

interconectare secţii

Fig. 32

În acest ecran, interconectarea secţiilor poate fi dezactivată prin apăsarea pe iconiţa

K-HB-023RO
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8.1.3 Interconectarea pasivă
Dacă interconectarea cu secţia curentă a fost activată dintr-o altă secţie, atunci acest lucru este
afişat în bara cu informaţii (Fig. 33a).
Apăsaţi iconiţa

din zona funcţională pentru a deschide lista cu interconectări.

activare interconectare
interconectare pasivă

afişare meniu
interconectare secţii

ieşire din listă

IQWHUFRQHFWDUH

SHFĠLH$
SHFĠLH'

listă cu denumirile secţiilor
interconectate pasiv
(secţia curentă este
afişată cu galben)

interconectare secţii

Fig. 33a

În acest exemplu, din secţia D a fost activată interconectarea cu secţia curentă A.
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Pentru activarea altei interconectări, din meniul cu interconectări apăsaţi iconiţa

.

Se deschide lista cu secţii disponibile (Fig. 33b).
activare interconectare

afişare meniu
interconectare secţii

ieşire din listă

IQWHUFRQHFWDUH

SHFĠLH%
SHFĠLHC

listă cu
denumirile secţiilor

SHFĠLHD
SHFĠLHE

Fig. 33b

Interconectarea este activată apăsând pe denumirea secţiei dorite din listă, de exemplu secţia E
(Fig. 33c).
dezactivare interconectare
interconectare manuală

afişare meniu
interconectare secţii

ieşire din listă

IQWHUFRQHFWDUH

SHFĠLH$
listă cu denumirile
secţiilor interconectate
(secţia curentă este
afişată cu galben)

SHFĠLH'
SHFĠLHE

Fig. 33c

În bara cu informaţii despre starea sistemului, iconiţa pentru interconectare pasivă
schimbă în iconiţa pentru interconectare manuală
(Fig. 33c).
Interconectarea poate fi dezactivată apăsând pe iconiţa

K-HB-023RO
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8.2 Centralizarea
Cu centralizarea locală activă, toate evenimentele din sistem sunt afişate pe terminalul de
secţie. Transferul apelurilor către terminalele de salon este blocat.
Tipul iconiţei afişate în zona funcţională depinde de starea funcţiei de centralizare locală.
Apăsând pe iconiţă se activează centralizarea locală.
Apăsând pe iconiţă se dezactivează centralizarea locală.

8.2.1 Activarea centralizării
Apăsaţi pe iconiţa

din zona funcţională pentru a accesa meniul (Fig. 34).

SHFĠLH$6DORQ
GUXSGHvQJULMLUH
SHFĠLH$6DORQ2
GUXSGHvQJULMLUH3
SHFĠLH$6DORQ3

AFWLYDUHFHQWUDOL]DUHORFDOă"

confirmare activare

activare centralizare

ieşire din meniu

Fig. 34

Pentru a preveni activarea centralizării printr-o eroare de operare, operaţia trebuie confirmată
înainte de a fi executată (Fig. 34).
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8.2.2 Dezactivarea centralizării
stare: centralizare activă

Fig. 35a

Iconiţa pentru centralizarea activă este vizibilă în bara cu informaţii despre starea sistemului
(Fig. 35a). Apăsaţi pe iconiţa
pentru a dezactiva centralizarea (Fig. 35b).
dezactivare centralizare

Fig. 35b

Pentru a preveni dezactivarea centralizării printr-o eroare de operare, operaţia trebuie
confirmată înainte de a fi executată (Fig. 35c).

DH]DFWLYDUHFHQWUDOL]DUHORFDOă"

confirmare dezactivare
ieşire din meniu

Fig. 35c

Centralizarea este dezactivată automat în următoarele cazuri:
•
•

atunci când secţia este interconectată cu o altă secţie,
atunci când un apel este transferat către o altă secţie.

K-HB-023RO
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8.3 Anunţuri
Anunţurile pot fi făcute fie cu receptorul în furcă, prin microfonul încorporat în terminalul de
secţie, fie cu ajutorul receptorului.
Anunţ general
Anunţul este recepţionat în toate camerele din secţie.
Anunţ pentru asistente
Anunţul este recepţionat în saloanele din secţie unde asistentele ori personalul
pentru servicii au activat indicatorii de prezenţă.
Anunţ pentru medici
Anunţul este recepţionat în saloanele din secţie unde medicii au activat indicatorii
de prezenţă.
Anunţ pentru întreg personalul
Anunţul este recepţionat în saloanele din secţie unde asistentele, personalul pentru
servicii ori medicii au activat indicatorii de prezenţă.
Pentru a iniţia un anunţ apăsaţi pe una din iconiţele din zona funcţională (Fig. 36).

AQXQĠ
aVLVWHQWă
VRUELĠLYăURJ
terminare anunţ

iniţiere anunţ

zonă funcţională

Fig. 36

Anunţul poate fi încheiat fie prin apăsarea butonului

, fie prin punerea receptorului în furcă.

Volumul sonor al difuzorului terminalului la care se recepţionează anunţul poate fi modificat
conform instrucţiunilor din secţiunea 9.2 - Volumul sonor.
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8.4 Telefonul
8.4.1 Efectuarea de apeluri telefonice
Apăsaţi pe iconiţa
pentru a deschide meniul de telefonie (Fig. 37a).
Apăsaţi pe butoanele
pentru a forma numărul de telefon dorit.

afişare meniu – telefon

număr propriu extensie

Telefon 200

006641237788

zonă activă

şterge cifră
apelare număr format
ieşire din meniu telefon /
anulează apelare

telefon

zonă funcţională

Fig. 37a

Pentru apelarea numărului format apăsaţi pe iconiţa

(Fig. 37b).
conectare

Conectare...
006641237788
volum sonor apel

terminare apel

Fig. 37b

Volumul sonor (difuzor/receptor) poate fi modificat în timpul conversaţiei prin apăsarea pe
bara de volum (Fig. 37b).
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8.4.2 Preluarea unui apel telefonic
În timpul unui apel telefonic, numărul şi numele sunt afişate indiferent de configuraţia telefonului (Fig. 38a).
Volumul tonului de apel (capitolul 9.2 – Volumul sonor) şi tipul tonului de apel (capitolul 9.3 Tonuri de apel) pot fi modificate.

numărul de telefon şi numele

apel telefonic

Apel
223
Maria

preluare apel
terminare apel

zonă activă

Fig. 38a

Din zona activă apăsaţi pe iconiţa

pentru preluarea apelului (Fig. 38b).
apel conectat

223
Maria
volum sonor apel

terminare apel

Fig. 38b

Volumul sonor (difuzor/receptor) poate fi modificat în timpul conversaţiei prin apăsarea pe
bara de volum (Fig. 38b).
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8.5 Radioul
Din acest meniu puteţi selecta posturile radio.
Pentru afişarea listei cu posturile radio apăsaţi pe iconiţa

afişare meniu – posturi radio

din zona funcţională (Fig. 39a).

ieşire din meniu radio

Radio

P01 87.80MHz
P02 88.60MHz

bară pentru derulare
între paginile ecranului

P03 89.90MHz
P04 92.00MHz
listă cu posturi radio

P05 94.70MHz
P06 99.90MHz
posturi radio

zonă funcţională

Fig. 39a
bară pentru derulare între paginile ecranului

Redarea unui post de radio se face prin selectarea acestuia din lista cu posturi radio. Postul de
radio activ este evidenţiat prin culoarea verde (Fig. 39b).
P03 89.90MHz
post de radio activ

P04 92.00MHz
listă cu posturi radio

P05 94.70MHz
P06 99.90MHz

Fig. 39b

Apăsând din nou pe postul de radio activ va încheia redarea acestuia.
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9. Configurare
9.1 Ora şi data
Din acest meniu puteţi configura ora şi data.
Pentru a deschide meniul apăsaţi pe iconiţa
din zona funcţională (Fig. 40).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)

afişare meniu - oră şi dată

OUăúLGDWă

fixare oră

fixare dată
confirmare modificări
şi ieşire din meniu
ieşire din meniu /
anulare modificări

configurare oră / dată

zona funcţională

Fig. 40
bară pentru derulare între paginile ecranului

Pentru schimbarea valorilor apăsaţi pe iconiţele
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9.2 Volumul sonor
Din acest meniu puteţi modifica nivelul volumului sonor pentru următorii parametri:
•
•
•

Volum sonor voce
Volum sonor anunţuri
Volum sonor multimedia

•
•

Volum sonor telefon
Volum sonor tonuri de apel

Pentru a deschide meniul apăsaţi pe iconiţa
din zona funcţională (Fig. 41).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)

afişare meniu – volum sonor

ieşire din meniu

VROXPVRQRU

LLPEă

modificare volum sonor

bară pentru derulare
între paginile ecranului
(listă cu parametri)

AQXQĠ

Multimedia

configurare volum sonor

zonă funcţională

Fig. 41
bară pentru derulare între paginile ecranului (zonă funcţională)

Nivelul volumului sonor este fixat cu ajutorul celor cinci bare. Valoarea este modificată în
funcţie de locul în care se apasă pe bara respectivă.
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9.3 Tonuri de apel
Din acest meniu puteţi alege tonul de apel.
Apăsaţi pe iconiţa
din zona funcţională pentru a deschide lista cu tonuri de apel (Fig. 42).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)

afişare meniu – tonuri de apel

ieşire din meniu

Ton apel

Ton apel 1

Ton apel 2

Ton apel 3
listă cu tonuri de apel

Ton apel 4

configurare ton de apel

zonă funcţională

Fig. 42
bară pentru derulare între paginile ecranului

Apăsând pe unul din tonurile de apel din listă acesta este redat şi în acelaşi timp fixat ca ton de
apel pentru terminal.
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9.4 Ecranul
Din acest meniu puteţi modifica nivelul luminozităţii ecranului.
Pentru a deschide meniul apăsaţi pe iconiţa
din zona funcţională (Fig. 43).
(În funcţie de configuraţia sistemului, iconiţa poate fi afişată pe a doua pagină a ecranului!)

afişare meniu – configurare ecran

ieşire din meniu

Configurare

Luminozitate
modificare luminozitate

configurare ecran

zonă funcţională

Fig. 43
bară pentru derulare între paginile ecranului

Nivelul luminozităţii ecranului este fixat cu ajutorul barei. Valoarea este modificată în funcţie
de locul în care se apasă pe bară.
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9.5 Nivelul de service
Din acest meniu puteţi schimba nivelul de service, cu ajutorul unei parole predefinite (operaţie
executată de tehnicianul de sistem).
Schimbare nivel service
Prin introducerea unei parole puteţi schimba nivelul de service. Această iconiţă
este vizibilă atunci când nivelul standard 0 este activ.
Când schimbaţi la un nivel de service superior, nivelul de service curent activ este afişat în bara
cu informaţii despre starea sistemului (Fig. 44a):

nivelul de service curent

bară de stare

Fig. 44a

Ieşire din nivel service
Cu această comandă nivelul de service este reiniţializat la nivelul standard (Fig. 44b).
Această iconiţa este vizibilă atunci când nivelul de service curent este fie 1, fie 2.

ieşire din nivel service

zonă funcţională

Fig. 44b
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10. Amplasarea terminalului de secţie
Terminalul de secţie poate fi fixat atât pe o suprafaţă orizontală (birou, masă de lucru) unde,
datorită piciorului cu poziţie variabilă, poate fi aşezat pentru diferite unghiuri de înclinare, cât
şi vertical, pe perete.
Piciorul de susţinere poate fi scos uşor din partea dorsală a terminalului. Prin rotirea suportului la 180° (Fig. 45a) şi reataşarea acestuia de terminal, puteţi schimba poziţia şi înclinarea
terminalului (Fig. 45b).

180°

Fig. 45a

Fig. 45b

Pentru montarea pe perete a terminalului este disponibil opţional un suport de prindere care
permite fixarea terminalului direct de perete.

11. Curăţarea şi dezinfectarea
Pentru curăţarea terminalului de secţie, fără excepţie, se vor folosi numai dezinfectanţi care nu
conţin esteri sau cetone, fie în formă concentrată, fie în formă diluată. Pentru curăţare, terminalul doar va fi şters cu dezinfectant şi sub nici o formă nu va fi turnat dezinfectant pe acesta.
Dacă se presupune că produsele defecte au fost contaminate, acestea trebuie curăţate şi dezinfectate înainte de a fi expediate pentru reparaţii, conform instrucţiunilor.

12. Utilizarea şi întreţinerea
Utilizarea sistemului de apelare medicală VISOCALL IP cade sub incidenţa articolului 9 al
standardului VDE0834 partea 1. Dorim să profităm de aceasta ocazie pentru a vă informa că
acest articol, printre altele, stipulează faptul că trebuiesc efectuate periodic lucrări de inspecţie
şi întreţinere, servicii pe care putem să le executăm în locul Dvs. cu plăcere.
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Notiţe
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