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Ikon Beskrivelse

Diagnostisk teststatus1

Patient gennemgår hjemmesøvntest.

Diagnostisk data tilgængelig som lægen 
kan gennemgå.

Diagnostisk data gennemgået af lægen; 
elektronisk underskrevet rapport er klar.

Fortolkningen er afsluttet og afventer 
recept på behandling.2 

Recept fuldført og kan være på flere trin 
(Klar til at sende, resultater sendt, patient 
accepteret eller patient returneret).2 

Overvågningstype

Henvist diagnostisk patient afventer opsætnig2

Patient overvåges ikke trådløst

Data downloadet via SD kort

Patient trådløs overvåget

Remote Assist kun2

Startskærm notifikation

Patients recept ændret

Noter tilføjet til patients fil

Diagnostik rapport2 

Recept til behandlingsrapport2 

Patient compliance status

Compliance betingelser opfyldt

Compliance betingelser ikke opfyldt

Ikon Beskrivelse

Daglig compliance status
Ikon forklaring: Top—AHI / Bund—Lækage 

- Under grænse (grøn) 
- Over grænse (gul) 
- Data ikke understøttet (hvid) 
Generel farve—Brugstid
- Over grænse (grøn) 
- Under grænse (rød)

Brug over 
grænse

Brug under 
grænse

Høj lækage

Lækage data ikke understøttet

Høj AHI

AHI data ikke understøttet

Høj AHI, lækage data ikke understøttet

Høj lækage, AHI data ikke understøttet

Høj AHI, høj lækage

AHI, lækage data ikke understøttet

Apparat ikke brugt

Overvågning—ingen data modtaget endnu

Ingen overvågning—ingen data tilgængelig

Apparat har en fejl—ingen data tilgængelig

1 Hvis en patient ikke er flyttet til den næste status efter 7 dage, ændres ikonet til rødt. Når næste trin er afsluttet, skifter ikonet tilbage til grønt.
   2 Funktionen er ikke tilgængelig i alle regioner.
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myAir status3

Patient registreret i myAir

Patient inviteret til myAir

Patient ikke registreret i myAir

Patients myAir status er ukendt

Ventilation patient status4

Værdi inden for grænsen - notifikation 
kræves ikke

Værdi over grænsen - notifikation 
betingelser opfyldt

Værdi under grænsen - notifikation 
betingelser opfyldt

Ingen overvågning—ingen notification

Ingen data tilgængelig

3, 4  Funktion er ikke tilgængelig i alle regioner.




