Pikaohje
Ohje ammattilaisille

ReSound Assist
-hienosäätäminen
Tässä pikaohjeessa audionomeille kerrotaan ReSound Assist
-hienosäätämisestä ReSound Smart Fit -sovitusohjelmiston ja ReSound
Smart 3D -sovelluksen avulla. Ominaisuuksien saatavuus vaihtelee
tuoteperheen ja teknologian tason mukaan. Jotkut tässä ohjeessa kuvatut
ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä valitsemassasi tuotteessa.
ReSound Assist -hienosäätö saattaa olla käytettävissä vain
i VAROITUS:
seurantasovituskerroilla.
Jos käyttäjä on alaikäinen, tinnitusmaskerin asetuksia saa säätää älypuhelinsovelluksen
avulla vain vanhempi tai laillinen holhooja.
Jos käyttäjä on alaikäinen, tinnitusmaskerin etäasetuksia saa säätää ReSound Assist
-toiminnon avulla vain vanhempi tai laillinen holhooja.
Jos ilmenee seuraavia oireita, käyttäjän tulee lopettaa tinnitusmaskerin käyttäminen ja
ottaa heti yhteys lääkäriin:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Näkyvä perinnöllinen tai trauman aiheuttama korvan alueen epämuodostuma
Aktiivista vuotoa korvasta edellisten 90 päivän aikana
Edellisten 90 päivän aikana nopeasti etenevä tai äkillinen kuulonalenema
Akuuttia tai kroonista huimausta
Äkillinen tai äskettäinen unilateraalinen kuulonalenema edellisten 90 päivän aikana
Korvakäytävässä näkyy runsaasti korvavahaa tai vieras esine
Korvassa tuntuu kipua tai epämiellyttävä tunne.

Jos tinnitusmaskeria käytettäessä ilmenee muutoksia tinnituksen kokemisessa,
epämukavuutta tai puheen ymmärtäminen vaikeutuu, käyttäjän tulee lopettaa
äänigeneraattorin käyttäminen ja ottaa yhteys audionomiin.

Tämä ohje täydentää ReSound Smart Fit käyttöohjetta.
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Aloittaminen
Muodosta yhteys kuulokojeiden ja ReSound Smart Fit -ohjelmiston välille. Lisätietoja on
ReSound-sovitusohjeessa.

GN Online Services
Kirjautuminen:
1. Kirjaudu GN Online Services -palveluihin käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.
2. Sisäänkirjauksen jälkeen nimesi näkyy sovitusikkunen oikeassa yläkulmassa.

1

3

Etähienosäädön ottaminen käyttöön
1. Valitse Potilas-ruudun alemmalta navigointiriviltä ReSound Assist.
2. Ota etähienosäätö käyttöön siirtämällä valitsin Käytössä-asentoon.
3. Voit tallentaa etähienosäädön viimeisteltyäsi potilaan suostumustyönkulun.
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4. Kuulokojeen etäpäivitys on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa sen käytöstä
siirtymällä Sovitus-näyttöön ja valitsemalla Lisäominaisuudet.
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Suostumuksen aktivoiminen
1. Napsauta Aloita suostumus -painiketta.
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2. Napsauta suostumusprosessin sivuilla näkyviä Hyväksyn-painikkeita.
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3. Syötä potilaan nimi ja sähköpostiosoite, jotta suostumuspyyntö lähetetään sähköpostitse.
Jos potilaalla ei ole sähköpostiosoitetta, voidaan käyttää sinun sähköpostiosoitettasi. Tulosta potilaan
kopio napsauttamalla Tulosta suostumus -painiketta. On suositeltavaa säilyttää allekirjoitettu kopio
potilaan asiakirjojen yhteydessä.
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Potilaan suostumusprosessi voidaan viimeistellä myös istunnon aikana paikantamalla
tämä vaihtoehto valikosta.
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Pilvikuvakkeen siirtäminen tehtäväpalkkiin
Oranssin pilvikuvakkeen tulee näkyä tehtäväpalkissa, jotta tiedät, onko
avunsaantipyyntöjä vastaanotettu.
1. Näet piilotetut kuvakkeet napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää ylöspäin
osoittavaa kuvaketta.
2. Näkyviin tulee GN:n verkkopalveluiden oranssin pilvikuvakkeen sisältävä ikkuna.
3. Napsauta ja vedä pilvikuvake tehtäväpalkkiin.
4. Pilvikuvake näkyy nyt tehtäväpalkissa, kuten kuvassa näkyy.
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Avunsaantipyynnön lähettäminen ReSound
Smart 3D -sovelluksesta
ReSound Smart Hearing -kuulokojeiden käyttäjä, jolle etähienosäätö on otettu käyttöön, voi
lähettää avunsaantipyynnön ReSound Smart 3D -sovelluksessa. Se kuvataan jäljempänä.

Avunsaantipyyntö käynnistyy
1.
2.
3.
4.

Potilas napsauttaa Oma ReSound -painiketta.
Pyydä apua -vaihtoehto valitaan.
Kuvassa näkyy avun pyytämisen yleiskatsaus.
Pyynnön voi käynnistää napsauttamalla Käynnistä-painiketta.
3
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1
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5. Kuulokojeesta ja sen toimintatilasta esitetään kysymyksiä.
6. Näkyvissä on vaihtoehtoja äänen laadun puutteista ilmoittamiseksi.
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Avunsaantipyyntöä täsmennetään
1. Potilas kertoo, millaisissa ympäristöissä tai minkä tyyppisiä ääniä kuunneltaessa
ongelma esiintyy.
2. Potilas kertoo ongelman vakavuudesta sekä kummassa korvassa ja mitä ohjelmia
käytettäessä se ilmenee.
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Avunsaantipyynnön viimeisteleminen ja lähettäminen audionomille
1. Näkyviin tulee yhteenvetoruutu. Siinä potilas voi tarkistaa ongelman kuvauksen,
kirjoittaa pyynnölle otsikon ja lähettää viestin.
2. Potilas lähettää avunsaantipyynnön
audionomille napsauttamalla Lähetä pyyntö -painiketta.
3. Sovelluksessa tulee näkyviin vahvistus pyynnön lähettämisestä GN:n verkkopalveluissa
laatimasi automaattinen vastaus, jossa kerrotaan, koska vastaus on odotettavissa.
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Säätäminen ReSound Smart 3D -sovelluksessa potilaan toimesta
Potilas voi tehdä säätöjä itse ReSound Smart 3D -sovelluksessa.
Potilas voi säätää tinnitusmaskerin äänenvoimakkuutta, taajuuden muotoa, valkoisen kohinan
vaihtelua ja luontoääniä, mutta säädöt poistetaan, kun kuulokojeet käynnistetään uudelleen,
ellei asetuksia ole tallennettu suosikeiksi. Tällöin ne voidaan ottaa myöhemmin käyttöön
manuaalisesti, kun Smart 3D -sovellus käynnistetään uudelleen.
Tinnitusmaskerin äänenvoimakkuutta voi säätää vain audionomin määrittämällä alueella.
Kun kuulokojeet käynnistetään uudelleen, säädöt poistetaan ja audionomin määrittämät
asetukset otetaan käyttöön oletusarvoisesti.
Oletusasetuksiin voidaan pyytää pysyviä muutoksia ReSound Assist Live -toiminnon avulla.
Jos audionomi tekee pysyvän säädön oletusasetuksiin, uudet oletusasetukset ladataan.
1. Tässä esimerkissä potilas säätää Ravintola-ohjelmaa.
2. Potilas vahvistaa matalataajuisia ääniä (basso) ja vaimentaa korkeataajuisia ääniä
(diskantti) ravintolaympäristöissä Sound Enhancer -ominaisuuden avulla. Lisäksi potilas on
ottanut käyttöön voimakkaan Meluvaimennus-asetuksen.
3. Potilas on huomannut, että hänen tekemänsä säätö parantaa äänenlaatua, joten hän
haluaa, että se otetaan pysyvästi käyttöön Ravintola-ohjelmassa.
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Avunsaantipyynnön ottaminen vastaan
potilaalta
Ilmoitus avunsaantipyynnöstä
1. Vastaanotettujen avunsaantipyyntöjen määrä näkyy tehtäväpalkin pilvikuvakkeessa.
2. Avaa GN:n ilmoitukset -ruutu napsauttamalla pilvikuvaketta. Jos on vastaanotettu useita
pyyntöjä, näkyviin tulee luettelo.
3. Napsauta Uusi pyyntö -painiketta. Avaa Smart Fit- tai Poista luettelosta -vaihtoehto tulee
näkyviin.
4. Jos valitaan Poista luettelosta -vaihtoehto, pyyntö poistetaan ilmoitusalueelta mutta se
näkyy edelleen potilaan aikajanassa ReSound Smart Fit -sovelluksessa.
5. Napsauttamalla Avaa Smart Fit -vaihtoehtoa voit siirtyä kyseisen potilaan ReSound Assist
-aikajanaan.

1+2
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Saat avustuspyynnöt automaattisesti myös sähköpostitse. Voit tehdä muutoksia
sähköposti-ilmoitusten asetuksiin siirtymällä GN Online Services -portaalin profiilivalikossa
sähköpostiasetuksiin.
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Avustetun hienosäätöistunnon käynnistäminen aikajanasta
1. Avunsaantipyyntö näkyy ReSound Assist -ruudussa potilaan aikajanassa.
2. Valitse Aloita avustettu etähienosäätöistunto- tai Sulje pyyntö -vaihtoehto
napsauttamalla Toiminnot-painiketta.
3. Valitse Aloita avustettu etähienosäätöistunto
4. Näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan valittua istuntoa käytetään avustetun istunnon
lähtökohtana. Jatka napsauttamalla OK-painiketta.

1
2

4
3

Potilaan avunsaantikyselyyn antamien vastausten tarkasteleminen
Potilaan lähettämän avunsaantikyselyn tuloksia voi tarkastella kahdella tavalla ReSound
Smart 3D -sovelluksessa:
1. Napsauta sivupalkissa Tietojenkeruu-ruudun alapuolella näkyvää Avustuskyselyruutua. Tällöin kyselyyn annetut vastaukset tulevat näkyviin ja kyselyä voidaan siirtää
sovitusruudulla hienosäätämisen aikana.
2. Napsauta aikajanalla avunsaantipyynnössä näkyvää Avustuskysely-painiketta. Tällöin
kyselyyn annetut vastaukset laajennetaan.
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Potilaan mieltymysten mukaisten asetusten tarkasteleminen
Siirrä Sovitus-ruudussa näkyvä Näytä potilaan asetukset -valitsin Käytössä-kohtaan.
Tällöin potilaalle mieluiset asetukset näkyvät sovelluksessa.
1. Potilaan asetukset näkyvät vihreinä symboleina Vahvistuksen säädöt -ruudussa.
2. Potilaan asetukset näkyvät asetusten päällä harmaina pisteinä Lisäominaisuudetruudussa.
3. Sovitussäädöt voidaan tehdä näiden tietojen ja avunsaantikyselyyn annettujen
vastausten perusteella. Lisätietoja on edellisellä sivulla Potilaan avunsaantikyselyyn
antamien vastausten tarkasteleminen -kohdassa.
4. Kun säädöt on tehty, napsauta sovitusruudun oikeassa alakulmassa näkyvää Tallennapainiketta.
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Paketin tallentaminen ja lähettäminen
1. Kun sovitusruutu on tallennettu, näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan meneillään
oleva sovitusistunto on tallennettu.
2. Napsauta oikeassa alakulmassa näkyvää Lähetä asetukset -painiketta.
3. Näkyviin tulee vapaamuotoinen tekstikenttä. Voit kirjoittaa siihen viestin potilaalle.
Siihen voidaan haluttaessa lisätä yhteenveto muutoksista. Napsauta Lähetä asetukset
-painiketta uudelleen.
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Vahvistus asetusten lähettämisestä
1. Kun uudet, säädetyt asetukset on lähetetty potilaalle, näkyviin tulee ilmoitus, jonka
mukaan asetukset on lähetetty onnistuneesti.
2. Yhteenveto toimenpiteistä näkyy potilaan aikajanassa.
1

2

Avustuspyynnön sulkeminen
Kun paketti on lähetetty, siirry potilaan aikajanaan ja sulje pyyntö. Potilaalla voi olla enintään viisi
avointa pyyntöä ReSound Smart 3D -sovelluksessa. Vain sinä voit sulkea ne.
1. Siirry potilaan aikajanassa avunsaantipyyntöön.
2. Valitse Aloita avustettu etähienosäätöistunto- tai Sulje pyyntö -vaihtoehto napsauttamalla
Toiminnot-painiketta.
3. Napsauta Sulje pyyntö -painiketta.
4. Kirjoita potilaalle viesti ja pyynnön sulkemisen syy. Napsauta Lähetä-painiketta.

1
2
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Voit sulkea pyynnöt myös GN Online Services -palveluiden Potilaat-osassa siirtymällä
osoitteeseen https://portal.gnonlineservices.com.
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Etähienosäädön lähettäminen ilman avustuspyyntöä
Voit lähettää etähienosäädön potilaalle myös ilman avustuspyynnön ottamista vastaan.
1.
2.
3.
4.
5.

Ota potilaan tiedot sovitusruudulle.
Varmista, että olet kirjautunut GN:n verkkopalveluihin.
Seuraa tavanomaista sovituksen työnkulkua.
Tallenna sovitus.
Valitse tallennusruudussa Lähetä asetukset.

Potilas vastaanottaa paketin ReSound Smart 3D -sovelluksessa. Etäistunto näkyy potilaan
aikajanassa.

Hienosäädettyjen asetusten ottaminen
vastaan audionomilta
ReSound Smart 3D -sovelluksesta vastaanotetut hienosäädetyt
asetukset
1. ReSound Smart 3D -sovelluksessa näkyy ilmoitus. Lisäksi Oma ReSound -kuvakkeessa
näkyy merkintä ilmoituksesta.
2. Napsauta ilmoituksessa näkyvää Asenna-vaihtoehtoa. Uudet asennettaviksi valmiit
asetukset näkyvät Aktiivinen-luettelon yläosassa.
3. Napsauta Asenna. Viesti ja asetukset näkyvät sovelluksessa.
4. Napsauta Jatka-painiketta.

3

3
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Hienosäädettyjen asetusten asentaminen ReSound Smart -kuulokojeisiin
1. Ennen asentamista sovellus tarkistaa pariston ja Bluetooth-yhteyden tilan. Napsauta
Jatka-painiketta.
2. Seuraaviin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota ennen asennuksen aloittamista. Napsauta
Käynnistä.
3. Etenemispalkki näyttää asetusten päivittämisen tilan.
4. Lopuksi näkyviin tulee Asennus valmis -vahvistus hienosäädettyjen asetusten
lataamisesta kuulokojeisiin.
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Edellisten asetusten palauttaminen ReSound Smart -kuulokojeisiin
Potilas voi palauttaa käyttöön asetukset, jotka olivat käytössä ennen uusien
hienosäädettyjen asetusten asentamista. Potilas voi valita uusimmat etälähetetyt asetukset
tai edellisen vastaanotolla tehdyn sovituksen.
1. Napsauta Oma ReSound. Napsauta Omat pyynnöt ja uudet asetukset.
2. Napsauta Palauta edelliset asetukset käyttöön.
3. Valitse, palautetaanko edelliset etälähetetyt asetukset vai edellinen vastaanotolla tehty
sovitus.
4. Seuraa tavanomaista asennuksen työnkulkua.

1
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ReSound Assist Live
ReSound Assist Live -toiminto ei ole oletusarvoisesti käytössä. Saat lisätietoja käyttöoikeuksista
ottamalla yhteyden ReSound-edustajaan.
ReSound Assist Live -toiminnon käyttäminen edellyttää, että potilas voi käyttää ReSound Assist
-palvelua ja että hän on antanut suostumuksen. (Lisätietoja on edellä.)

Puhelun aloittaminen
• Ota Live Assistance käyttöön ReSound Assist -ruudussa.
• Potilaan kuulokojeiden ja älypuhelimen tulee olla paritettu. ReSound Smart 3D -sovelluksen
tulee olla asennettu älypuhelimeen. Puheluun vastaaminen ei edellytä, että sovellus on
käynnissä.
• Käynnistä sovitusohjelmisto simulointitilassa. Tee samat ensimmäiset vaiheet kuin ReSound
Assist -etähienosäädössä.
• Jos et ole vielä kirjautunut sisään, tee se käyttämällä ReSound Assist -tunnuksia.
• Aloita potilaspuhelu napsauttamalla Aloita Live Assistance -painiketta. Tällöin potilaan
älypuhelin alkaa soida. Näkyviin ei tule muita ilmotuksia.

i		 HUOMAUTUS: Jos teet ReSound Assist Live -etäsovitusta, katso lisätietoja seuraavista

asiakirjoista:
Täydentävä ReSound Assist Live -etäsovitusohje. Jos potilaan audiogrammi on käytettävissä,
noudata tätä ohjetta.
Täydentävä ReSound Assist Live -etäsovitusohje in-situ-testaamista varten. Jos käytetään insitu-testaamista, noudata tätä ohjetta etäsovituksessa.
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Voit aloittaa keskustelun heti kun potilas
vastaa soittoosi. Potilas voi aloittaa
videopuhelin napsauttamalla video- tai
Smart 3D -painiketta. Puhelun aikana
sinä ja potilaasi voitte ottaa äänen ja/tai
videokuvan käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
aloittaa verkkojuttelun tai katkaista puhelun
napsauttamalla tarvittavia kuvakkeita.

Potilaan kuva

Videokuvaikkunan
irrottaminen
Verkkojuttelu
Ääni
Päälle/pois
Video
Päälle/pois
Katkaise yhteys.

Potilaan kuva

Kuvasi

Yhteyden
katkaiseminen
Verkkojuttelu
Ääni päälle/pois
Videokuva päälle/pois
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Suorita Live Assistance -hienosäätö
Voit muodostaa yhteyden kuulokojeisiin napsauttamalla sovitusohjelmistossa näkyvää
Yhdistä-painiketta.

Jos simuloit edellä näkyvässä kehotteessa, voit muodostaa yhteyden kuulokojeisiin ruudun
vasemmassa reunassa näkyvässä paneelissa.
Potilas kuulee äänesi kuulokojeiden kautta, kunnes ne on yhdistetty sovitusohjelmistoon.
Yhteyden aikana potilas kuulee äänesi puhelimen kaiuttimesta kuulokojeiden sijasta.
Huomautus - Live Assistance -ohjelmointiyksikönä toimii Weblink, mutta Noahlink Wireless
-yhteys vaaditaan.

Jatka hienosäätöä. Potilas kuulee säädöt kuulokojeissaan.
Voit antaa palautetta heti. Potilaasi kuulee äänesi edelleen puhelimen kaiuttimesta.
Seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä Live Assistance -istunnossa:
• Lisälaitteiden parittaminen
• AutoFit
• AutoREM
• Kuulokojeiden vaihtaminen
• Laiteohjelmistopäivitys
• Kuulokojeasetusten palauttaminen
• Laitteen testaaminen
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Kun olet valmis, tallenna hienosäätö.
Voit ottaa hienosäädön käyttöön potilaasi kuulokojeissa napsauttamalla Irrota kuulokoje(et)
-painiketta. Tällöin potilaan kuulokojeet käynnistetään uudelleen. Potilaan ei tarvitse tehdä
mitään. Kun olet valmis, kuulokojeiden ja sovitusohjelmiston välinen yhteys katkaistaan.
Jos haluat jatkaa säätämistä yhteyden katkeamisen jälkeen, voit muodostaa yhteyden
kuulokojeisiin uudelleen saman istunnon aikana.

Live Assistance -istunto päättyy, kun katkaiset potilaspuhelun.
Potilaasi saa tästä ilmoituksen sovellukseensa.

Huomautus - jos potilas yrittää katkaista puhelun, hänen
puhelimeensa tulee alla näkyvä ilmoitus.

Jos potilas katkaisee puhelun valitsemalla Katkaise-vaihtoehdon, näet sovitusohjelmistossa
ilmoituksen.
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Arvioi ääni
Yhteydenpidon asiakkaisiin ei tarvitse päättyä hienosäätöön. He voivat antaa sovituksen
uuden Arvioi ääni -toiminnon avulla reaaliaikaista palautetta uusista asetuksista ilmoittaa,
tarvitsevatko he vielä hienosäätöjä. Palautteen saaminen heidän ollessaan hankalimmissa
kuuntelutilanteissa antaa tarkimmat mahdolliset tiedot, joten voit palvella heitä parhaiten.
Saat heiltä palautetta riippumatta siitä, hienosäädettiinkö kuulokojeet vastaanotollasi vai
ReSound Assist -toiminnon avulla.

Audionomin tekemien asetusten arvioiminen
1. Potilasta kehotetaan arvioimaan sovitus ReSound Assist -toiminnon avulla kolmen päivän
kuluttua asetusten hienosäätämisestä vastaanotolla tai asentamisesta. Kehotus tulee
puhelimeen push-ilmoituksena. Lisäksi ReSound Smart 3D -sovelluksessa näkyy My
ReSound -kuvake.
2. Potilas voi arvioida asetukset heti, siirtää arvioinnin myöhemmäksi, jolloin hän sää
myöhemmin muistutuksen, tai olla arvioimatta asetuksia.
3. Potilas arvioi asetukset napsauttamalla Oma ReSound -ruudussa Arvioi ääni -painiketta ja
ilmoittamalla tyytyväisyytensä tason.
4. Jos arviointi perustuu seurantasovitukseen, hän voi myös ilmoittaa, toimivatko asetukset
paremmin vai huonommin kuin edelliset asetukset.
5. Jos potilas valitsee Ei vielä tyytyväinen- tai Tyytymätön-vaihtoehdon, häntä kehotetaan
lähettämään uusi palvelupyyntö ja arviointi, jotta tyytymättömyys voidaan korjata. Potilas
voi lähettää audionomille uuden palvelupyynnön ja arvioinnin napsauttamalla Täsmennä
nyt -painiketta ja tekemällä tässä asiakirjassa kuvatut Avunsaantipyyntöä täsmennetään
-toimenpiteet.
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Potilaan arvioinnin tarkasteleminen
1. Kun potilas on arvioinut sovituksen tai hienosäädetyt asetukset, lähetetään sähköpostiilmoitus. Voit poistaa sähköposti-ilmoitukset käytöstä siirtymällä GN Online Services
-palvelujen Potilas-kohtaan.
2. Arviointi näkyy ReSound Assist -aikajanalla. Kun uusi avunsaantipyyntö ja Arvioi ääni
-arviointi on lähetetty, uusi pyyntö näkyy aikajanalla viimeisimpänä toimenpiteenä ja
arviointi näkyy sen alla.
3. Audionomi voi luoda uudet hienosäädetyt asetukset tekemällä tämän asiakirjan
Avustetun hienosäätöistunnon käynnistäminen aikajanasta -kohdassa kuvatut
toimenpiteet.
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Meille kuulonalenemasta kärsivät ovat
sydämen asia – aivan kuin sinullekin. Yhdessä
voimme luoda maailman, jossa yhä useamman
kuulonalenemasta kärsivän elämänlaatua
parannetaan kuulokojeiden avulla, jotta he
voivat osallistua, pitää yhteyttä ja pysyä
mukana. ReSound® auttaa ihmisiä kuulemaan
enemmän, tekemään enemmän ja olemaan
enemmän kuin he pitivät mahdollisena.

Valmistettu EU:n lääkinnällisiä
laitteita koskevan direktiivin
93/42/ETY mukaisesti:
Maailmanlaajuinen Pääkonttori
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Tanska
Puh.: +45 4575 1111
resound.com
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Suomi
GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatörmä 1 A 21
FI-02211 Espoo
Puh.: +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com

Ruotsi
GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE-200 21 Malmö
T: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

VAROITUS osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.
HUOMIO osoittaa tilannetta, joka voi johtaa lieviin ja keskisuuriin henkilövahinkoihin.
Kaikista EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY koskevista ongelmista
tulee ilmoittaa GN ReSound A/S -yhtiölle.		
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