ReSound Assist
pikaopas
Ohje ammattilaisille

ReSound Assist
-etähienosäädön ohjeistus

Etähienosäädön ottaminen käyttöön
1. Valitse Potilas-näytön alemmalta navigointiriviltä ReSound Assist.
2. Ota etähienosäätö käyttöön siirtämällä valitsin Käytössä (1) -asentoon.
3. Ota lisäksi käyttöön potilaan kuulokojeiden ohjelmiston etäpäivitys siirtämällä
Kuulokojeen etäpäivitys -valitsin Käytössä (1) -asentoon.

Tässä pikaohjeessa kerrotaan ReSound Assist -etähienosäädöstä ReSound Smart Fit 1.1
-sovitusohjelmiston ja ReSound Smart 3D -sovelluksen avulla. Esimerkkinä käytetään
langatonta, binauraalista ReSound LiNX 3D 961 -sovitusta. Kaikki tässä ohjeessa kuvatut
ominaisuudet eivät ole käytettävissä ReSound LiNX 3D 7- ja 5-sovituksissa.
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Aloittaminen
Muodosta yhteys kuulokojeiden ja ReSound Smart Fit -ohjelmiston välille. Lisätietoja on ReSoundsovitusohjeessa. Kirjaudu GN Online Services -palveluun (GN-verkkopalvelut) ikkunassa Potilas Potilasprofiili.

GN Online Services (GN-verkkopalvelut)
Kirjautuminen edellyttää, että kuulokojeet tunnistetaan ja yhdistetään ReSound Smart Fit -ohjelmistoon.
Audionomin täytyy olla rekisteröitynyt GN Online Services käyttäjä.
1. Kirjaudu GN Online Services -palveluun audionomin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
2. Sisäänkirjauksen jälkeen audionomin nimi näkyy sovitusikkunan oikeassa yläkulmassa.
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Valitse valikosta potilaan suostumus.
1. Napsauta audionomin nimen alla näkyvää Valikko-painiketta.
2. Aloita suostumuksen hankkiminen napsauttamalla Potilaan suostumus -vaihtoehtoa.
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Suostumuksen aktivoiminen

Pilvikuvakkeen siirtäminen tehtäväpalkkiin

1. Napsauta Aloita suostumus -painiketta.

Audionomi huomaa tehtäväpalkissa näkyvästä oranssista pilvikuvakkeesta, onko
avunsaantipyyntöjä lähetetty.
1. Näet piilotetut kuvakkeet napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää ylöspäin
osoittavaa kuvaketta.
2. Näkyviin tulee GN Online Services -palvelun oranssin pilvikuvakkeen sisältävä ikkuna.
3. Napsauta ja vedä pilvikuvake tehtäväpalkkiin.
4. Pilvikuvake näkyy nyt tehtäväpalkissa (katso alla oleva kuva).
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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 audionomin sähköpostiosoitetta. Tulosta
potilaan kopio napsauttamalla Tulosta suostumus -painiketta. On suositeltavaa säilyttää allekirjoitettu
kopio potilaan asiakirjojen yhteydessä.
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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.

4. Kuulokojeesta ja sen toimintatilasta esitetään kysymyksiä.
5. Näkyvissä on vaihtoehtoja äänen laadun puutteista ilmoittamiseksi.
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Säätäminen ReSound Smart 3D -sovelluksessa potilaan toimesta
Potilas voi tehdä säätöjä itse ReSound Smart 3D -sovelluksessa.
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 Melunvaimennus-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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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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Avunsaantipyyntö käynnistyy
1. Potilas napsauttaa Oma ReSound -painiketta.
2. Pyydä apua -vaihtoehto valitaan.
3. Kuvassa näkyy avun pyytämisen yleiskatsaus.
3

2

1

2

Avunsaantipyynnön viimeisteleminen ja lähettäminen audionomille

Avustetun hienosäätöistunnon käynnistäminen aikajanasta

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 laatimasi automaattinen vastaus vahvistuksena GN Online
Services -pyynnön lähettämisestä. Suosittelemme, että automaattisessa vastauksessa
kerrotaan, koska potilas voi odottaa vastausta pyyntöönsä (esim. 3 päivää).

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.
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Avunsaantipyynnön ottaminen
vastaan potilaalta

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.

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. Näkyviin tulee Avaa Smart Fit- ja Poista luettelosta
-vaihtoehdot.
4. Jos valitaan Poista luettelosta -vaihtoehto, pyyntö poistetaan ilmoitusalueelta mutta se
näkyy edelleen potilaan aikajanassa ReSound Smart Fit -ohjelmassa.
5. Napsauttamalla Avaa Smart Fit -vaihtoehtoa voit siirtyä kyseisen potilaan ReSound
Assist -aikajanaan.
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Potilaan mieltymysten mukaisten asetusten tarkasteleminen

Paketin lähettämisen valmisteleminen

Siirrä Sovitus-näytössä näkyvä Näytä potilaan asetukset -valitsin Käytössä-kohtaan (1).
Tällöin potilaalle mieluiset asetukset näkyvät sovelluksessa.

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. Audionomi voi kirjoittaa siihen viestin
potilaalle. Siihen voidaan haluttaessa lisätä yhteenveto muutoksista (suositeltavaa).
Napsauta Lähetä asetukset -painiketta uudelleen.

1. Potilaan asetukset näkyvät vihreinä symboleina Vahvistuksen säädöt -ruudussa.
2. Potilaan asetukset näkyvät asetusten päällä harmaina pisteinä Lisäominaisuudet-ruudussa.
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 Tallenna-painiketta.
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Vahvistus asetusten lähettämisestä

Etähienosäädön lähettäminen ilman avustuspyyntöä

1. Kun uudet, säädetyt asetukset on lähetetty potilaalle, näkyviin tulee ilmoitus, jonka
mukaan asetukset on lähetetty onnistuneesti.
2. Yhteenveto toimenpiteistä näkyy potilaan aikajanassa.

Audionomi voi lähettää etähienosäädön potilaalle myös ilman avustuspyynnön ottamista vastaan.
1.
2.
3.
4.
5.
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Ota potilaan tiedot sovitus-näytölle.
Varmista, että olet kirjautunut GN Online Services - palveluun.
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
2

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.

Avustuspyynnön sulkeminen
Kun paketti on lähetetty, siirry potilaan aikajanaan ja sulje pyyntö. Potilaalla voi olla enintään
viisi avointa pyyntöä ReSound Smart 3D -sovelluksessa. Vain audionomi voi sulkea ne.
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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.
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Hienosäädettyjen asetusten asentaminen ReSound Smart -kuulokojeisiin

Edellisten asetusten palauttaminen ReSound Smart Hearing -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.

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.
2.
3.
4.

Napsauta Oma ReSound. Napsauta Omat pyynnöt ja uudet asetukset.
Napsauta Palauta edelliset asetukset käyttöön.
Valitse, palautetaanko edelliset etälähetetyt asetukset vai edellinen vastaanotolla tehty sovitus.
Seuraa tavanomaista asennuksen työnkulkua.
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Meille huonokuuloiset ovat sydämen asia
– aivan kuin sinullekin. Yhdessä voimme
luoda maailman, jossa yhä useamman
huonokuuloisen elämänlaatua parannetaan
kuulokojeiden avulla, jotta he voivat osallistua,
pitää yhteyttä ja säilyttää oman elämänsä
hallinnan. ReSound® auttaa ihmisiä kuulemaan
enemmän, tekemään enemmän ja olemaan
enemmän kuin he edes pitivät mahdollisena.

ReSound kuuluu GN-konserniin, mahtavan äänenlaadun edelläkävijä niin huippuluokan ReSound-kuulokojeissa kuin
toimistokäyttöön ja liikunnan ystäville tarkoitetuissa Jabra-kuulokkeissa. Vuonna 1869 perustettu yli 5 000 henkilöä
työllistävä ja NASDAQ OMX Copenhagen -pörssissä listattu GN saa elämän kuulostamaan paremmalta.
Katso, kuinka voit auttaa asiakkaitasi saamaan parhaan mahdollisen kuulokojeen käyttökokemuksen:
ReSound Smart Hearing -kuulokojeet osoitteessa resoundpro.com
facebook.com/resoundfinland
Maailmanlaajuinen
pääkonttori
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