Asystent ReSound
szybki przewodnik
Przewodnik dla profesjonalistów

Jak przeprowadzić
zdalne dopasowanie
z Asystentem ReSound

Aktywuj zdalne dopasowanie
1. Z ekranu Pacjent, w dolnym wierszu nawigacyjnym menu, wybierz Asystent ReSound.
2. Kliknij na "Wł" aby aktywować Zdalne Dopasowanie.
3. Kliknij też na "Wł" przy opcji Zdalne Aktualizacje Aparatów aby aktywować pacjentom
możliwość otrzymywania zdalnych aktualizacji dla ich aparatów słuchowych.
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Ten krótki przewodnik omawia w jaki sposób przeprowadzić zdalne dopasowanie za pomocą Asystenta
ReSound, przy pomocy programu dopasowywania ReSound Smart Fit 1.0 oraz aplikacji ReSound Smart
3D. Jako przykład wykorzystaliśmy dwa aparaty aparat ReSound LiNX 3D 961 (micro RIE). Zwróć uwagę,
że nie wszystkie opisane tutaj funkcje są dostępne w aparatach LiNX 3D serii 7 i 5.
Pierwsze kroki
Podłącz aparaty słuchowe do programu ReSound Smart Fit. Z ekranu Profil Pacjenta połącz się z Usługą GN Online.

Usługa GN Online
Aby zalogować się do Usługi GN Online aparaty słuchowe muszą być rozpoznane i połączone z programem ReSound Smart
Fit. Protetyk słuchu musi być zarejestrowanym użytkownikiem Usługi GN Online.
1. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło przypisane do loginu protetyka w Usłudze GN Online.
2. Po zalogowaniu nazwisko protetyka pojawi się w prawym górnym rogu ekranu dopasowania.
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Wybierz z menu formularz świadomej zgody
1. Kliknij przycisk "Menu" poniżej nazwiska protetyka słuchu.
.
2. Kliknij
na "Zgodę Pacjenta" aby rozpocząć procedurę zbierania zgody pacjenta.
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Zgoda Pacjenta

Przesuń ikonę chmury do paska zadań

1. Kliknij "Rozpocznij Zgodę"

Aby wiedzieć kiedy pojawiają się nowe zgłoszenia o zdalne wsparcie od pacjentów, pomarańczowa
ikona chmury danych powinna być widoczna.
1. Kliknij na strzałkę w pasku zadań aby pokazać ukryte ikony.
2. Pojawi się okno w którym zauważysz pomarańczową ikonę Usług GN Online.
3. Kliknij i przeciągnij ikonę chmury do paska zadań.
4. Teraz ikona chmury będzie widoczna w pasku zadań, tak jak na rysunku poniżej.
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2. Kliknij na "Zgoda" na każdej stronie.
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3. Aby wysłać treść zgody mailem podaj imię i nazwisko oraz adres e-mail pacjenta.
Jeśli pacjent nie ma adresu e-mail można użyć adresu e-mail protetyka słuchu.
Kliknij na przycisk "Wydrukuj zgodę"aby wydrukować kopię dla pacjenta. Zalecamy
aby podpisaną kopię trzymać również w kartotece pacjenta.
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Wysyłanie prośby o zdalne wsparcie z aplikacji
ReSound Smart 3D
Pacjent z aparatami ReSound Smart Hearing, z aktywną funkcją zdalnego dopasowania, może wysłać
ze swojej aplikacji ReSound Smart 3D zgłoszenie z prośbą o pomoc. Poniżej znajduje się opis tej procedury.

4. Pacjent odpowiada na kilka pytań o swoim słuchu oraz stanie technicznym swoich aparatów słuchowych.
5. Z menu może wybrać jeden z kilku problemów z dźwiękiem, które mogą dotyczyć jego zgłoszenia.
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Pacjent wykonuje regulacje w aplikacji ReSound Smart 3D.
Pacjent sam może dokonać zmian w ustawieniach swoich aparatów słuchowych w aplikacji ReSound Smart 3D.
1. W tym przykładzie pacjent dokonał zmiany ustawień w programie Restauracja.
2. Pacjent skorzystał z Korektora Dźwięku aby zwiększyć słyszenie niskich częstotliwości
(Niskie) oraz zredukować słyszenie wysokich częstotliwości (Wysokie) w środowisku takim jak np. restauracja.
Pacjent ustawił też redukcję hałasu na Silną.
3. Pacjent uznał te zmiany ustawień za korzystne i chciałby aby takie zmiany zostały na stałe
zapisane w programie Restauracja.
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Szczegóły dotyczące zgłoszenia
1. Pacjent określa w jakich środowiskach albo sytuacjach pojawiają się problemy ze słyszeniem.
2. Określa jak poważny jest to problem, którego ucha dotyczy oraz na którym programie się pojawia.
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Prośba o zdalną pomoc - pierwsze kroki
1. W aplikacji ReSound Smart 3D pacjent klika przycisk "Mój ReSound".
2. Wybiera "Zgłoś prośbę o pomoc".
3. Na ekranie wyświetli się schemat w jaki sposób będzie przebiegała Zdalna Pomoc.
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Podsumowanie zgłoszenia i wysłanie do protetyka słuchu

Odpowiadanie na prośbę o Zdalne Dopasowanie z historii Wydarzeń

1. Na ekranie wyświetli się podsumowanie zgłoszenia gdzie pacjent może zobaczyć szczegóły swojego
zgłoszenia. Mogą też nadać tytuł swojego zgłoszenia oraz napisać własną wiadomość.
2. Aby wysłać zgłoszenie do swojego protetyka słuchu pacjent stuka w "Wyślij zgłoszenie".
3. Aplikacja wyświetli wiadomość z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało wysłane. Jednocześnie otrzyma
automatyczną wiadomość informującą o spodziewanym czasie oczekiwania na odpowiedź. Odpowiedź
jest ustawiona indywidualnie dla Twojej Firmy w Usłudze GN Online.

1. Wszystkie prośby o zdalne dopasowanie zapisywane są w kartotece pacjenta, w zakładce Asystent ReSound
2. Kliknij na "Działania" aby wybrać akcję do wykonania: "Rozpocznij dopasowanie zdalne" albo "Zamknij
zgłoszenie"
3. Kliknij na "Rozpocznij dopasowanie zdalne"
4. Pojawi się wiadomość, że wybrana sesja dopasowania zostanie wykorzystana jako punkt początkowy dla sesji
Dopasowania Zdalnego. Aby kontynuować kliknij na "OK".
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Zobacz Kwestionariusz Pacjenta
Są dwa sposoby aby zobaczyć wypełniony i wysłany przez pacjenta w aplikacji ReSound Smart 3D
Kwestionariusz Zgłoszenia:
1. Na pasku bocznym kliknij na przycisk "Kwestionariusz", pod przyciskiem Rejestr Danych.
Otworzy to kwestionariusz i pozwoli na przesuwanie go na ekranie komputera w czasie
sesji dopasowania.
2. Kliknij na opcję "Kwestionariusz", która pojawi się po otwarciu "Wiadomości od pacjenta"
w oknie "Asystent ReSound". Kwestionariusz rozwinie się i będzie można się z nim zapoznać.

Odbieranie zgłoszeń zdalnego wsparcia od pacjentów
Powiadomienia nowych zgłoszeniach od pacjentów
1. Liczba otrzymanych zgłoszeń będzie widoczna na ikonie chmury w pasku zadań.
2. Kliknij na ikonę aby rozwinąć okno Powiadomień GN. Jeśli przyszło więcej niż jedno zgłoszenie na ekranie
pojawi się lista.
3. Kliknij na "Nowe Zgłoszenie". Pojawią się opcje: "Otwórz Smart Fit" oraz "Usuń z Listy".
4. Jeśli wybierzesz "Usuń z Listy" zgłoszenie zostanie usunięte z Panelu Powiadomień ale nadal będzie widoczne
w zakładce Wydarzeń. Wydarzenia zapisywane są w rekordzie Pacjenta w programie Smart Fit.
5. Kliknij na "Otwórz Smart Fit" aby od razu przejść do programu Smart Fit i zacząć odpowiadać na wybrane
zgłoszenie od pacjenta.
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Zobacz preferowane przez pacjenta ustawienia

Przygotuj paczkę do wysłania

Jeśli chcesz zobaczyć w jaki sposób pacjent regulował swoje aparaty słuchowe przy pomocy
aplikacji ReSound Smart 3D oraz jakie ustawienia były dla niego najlepsze kliknij na "Włącz"
obok opcji Ustawienia z Aplikacji. Znajdziesz ją w prawym dolnym rogu Ekranu Dopasowania.
1. Na ekranie Regulacji Wzmocnienia, zmiany wprowadzone przez pacjenta są widoczne na zielono.
2. Na ekranie Ustawienia Zaawansowane zmiany wprowadzone przez pacjenta są widoczne jako szare kropki.
3. Korektę dopasowania możesz wykonać w oparciu o te informacje jak również w oparciu o dane
z Kwestionariusza (przeczytaj "Zobacz Kwestionariusz Pacjenta" na poprzedniej stronie).
4. Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek kliknij na "Zapisz" w prawym dolnym rogu Ekranu Dopasowania.

1. Po zapisaniu danych na Ekranie Dopasowania pojawi się potwierdzenie, że dane zostały pomyślnie
zapisane w sesji pacjenta.
2. Kliknij "Wyślij paczkę" w dolnym prawym rogu.
3. W nowym oknie możesz wpisać swoją wiadomość do pacjenta. Możesz np. napisać mu
podsumowanie wprowadzonych w ustawieniach aparatów słuchowych zmian. Ponownie kliknij
na "Wyślij paczkę".
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Potwierdzenie wysłania ustawień

Wysyłanie nowego Dokładnego Dopasowania bez wcześniejszego Zgłoszenia o Pomocy

1. Po wysłaniu paczki z nowych danymi dopasowania do pacjenta na ekranie pojawi się
wiadomość "Ustawienia wysłano pomyślnie".
2. W historii sesji dopasowania możesz zobaczyć podsumowanie wykonanych dla danego
pacjenta działań.

Protetyk słuchu może wysłać dane Dokładnego Dopasowania nawet jeśli nie otrzymał
od pacjenta Zgłoszenia o Pomoc.
1. Otwórz rekord pacjenta w programie dopasowania.
2. Upewnij się, że jesteś zalogowany do Usługi GN Online.
3. Wykonaj normalne dopasowanie.
4. Zapisz dopasowanie.
5. Na ekranie zapisu dopasowania wybierz opcję "Wyślij paczkę".
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Pacjent otrzyma paczkę z danymi dopasowania dla swoich aparatów ReSound Smart 3D,
a w historii sesji pojawi się nowa Sesja Dopasowania Zdalnego.
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Odbieranie danych dopasowania
od Protetyka Słuchu
Odbieranie danych dopasowania w programie ReSound Smart 3D
1. Na ikonie aplikacji ReSound Smart 3D pojawi się powiadomienie a w aplikacji pojawi się plakietka na zakładce
"Mój ReSound".
2. Na liście "Aktywne" pojawi się pozycja z nowymi ustawieniami do pobrania i zainstalowania. Aby wgrać nowe
ustawienia do aparatów słuchowych należy wybrać "Instaluj".
3. Po stuknięciu w "Instaluj" aplikacja wyświetli wiadomość jaką wysłałeś do pacjenta razem z tymi ustawieniami.
4. Kliknij "Kontynuuj".

Zamykanie Zgłoszenia
Po wysłaniu paczki z nowymi danymi dopasowania przejdź do historii sesji aby zamknąć
zgłoszenie. W jednym czasie pacjent może mieć otwartych maksymalnie 5 zgłoszeń
w aplikacji ReSound Smart 3D. Tylko protetyk słuchu może je zamknąć.
1. Wejdź do Asystent ReSound w zakładce Profil, w rekordzie pacjenta.
2. Kliknij na "Działania" - w rozwijanym menu zobaczysz "Zacznij sesję dopasowania zdalnego"
oraz "Zamknij zgłoszenie"
3. Wybierz "Zamknij Zgłoszenie".
4. Wpisz wiadomość do pacjenta z opisem dlaczego zgłoszenie zostało zamknięte. Kliknij "Wyślij".
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Instalowanie nowych danych dopasowania w aparatach słuchowych ReSound Smart Hearing

Przywracanie wcześniejszych danych dopasowania w aplikacji ReSound Smart

1. Przed rozpoczęciem instalacji aplikacja sprawdzi stan baterii oraz jakość połączenia Bluetooth. Kliknij "Kontynuuj".
2. Na ekranie wyświetlą się ważne przed instalacją ostrzeżenia. Przeczytaj je i wybierz "Start".
3. Pasek postępu będzie informował o przebiegu instalacji.
4. Po zakończeniu instalacji wiadomość "Instalacja zakończona" potwierdzi, że do aparatów
słuchowych zostały wgrane nowe dane dopasowania.

Pacjent może przywrócić dane dopasowania, które miał wgrane przed zainstalowaniem
nowych ustawień. Pacjent może wybierać pomiędzy ostatnim, przesłanym mu zdalnym
dopasowaniem a sesją dopasowania jaką odbył w Twoim gabinecie.
1. Kliknij "Mój ReSound". Następnie wybierz "Moje zgłoszenia i nowe ustawienia".
2. Stuknij w "Przywróć poprzednie ustawienia".
3. Wybierz czy chcesz przywrócić dane z poprzedniej sesji zdalnego dopasowania
czy też dane z dopasowania w gabinecie protetyka słuchu.
4. Przeprowadź instalację wg kroków opisanych wcześniej.
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Tak samo jak Ty, my również jesteśmy skupieni na
ludziach z ubytkiem słuchu. To oni są w centrum
wszystkiego co robimy. Razem możemy stworzyć
świat w którym osoby z ubytkami słuchu
z sukcesem zaadaptują się do życia z aparatami
słuchowymi. Świat w którym będą się czuli się
bardziej zaangażowani i połączonym ze światem.
Gdzie będą mieli kontrolę and swoim słuchem
i będą mogli słyszeć więcej, robić więcej i być
bardziej niż kiedykolwiek sądzili, że to możliwe.

ReSound jest częścią Grupy GN - pioniera i światowego lidera rozwiązań audio od ReSound oraz marki Jabra
produkującej najwyższej klasy rozwiązania telefoniczne dla zastosowań biznesowych i sportowych. Założony w 1869
roku zatrudnia ponad 5 000 osób, notowany na NASDAQ OMX Copenhagen, GN sprawia, że życie brzmi lepiej.
Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc swoim pacjentom w pełni wykorzystać możliwości słuchu
dzięki ReSound LiNX 3D na pro.resound-polska.pl, resoundpro.com
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