Udvidelse af Tidsvindue
1. Log ind på https://flex.careconsult.dk/Home/Index og søg
borger frem.
Tryk i øverste sorte bjælke på ”Medicinansvarlig” og vælg derefter
”Kalender”. Tryk på dato i kalender.

2. Nu vises der en oversigt over dagens givningstidspunkter.

Den gule farve i kalenderen indikerer at der er sket noget uventet, som
kan være en fejl.
I dette eksempel har borgeren misset sit tidsvindue kl.12:00.
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3. Tryk på ”Tidsvinduer”
I dette tilfælde er tidsvinduet lukket kl. 13:30.

4. I dette tilfælde ændrer vi ”Slut tid” til at være kl. 15:00 og trykker
”Gem”.
Vent nogle sekunder og tryk derefter på ”Skemaoversigt” i venstre side.

Vi ønsker nu at udvide tidsvinduet til hvad klokken er på det
nuværende tidspunkt, plus en buffer på omkring 10 minutter.
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5. Du står nu i vinduet ”Skemaoversigt” og der er oprettet et nyt skema.
Bemærk at ”Afsendelsestidspunkt” og ”Aktiveringstidspunkt” ikke er udfyldt da dette skema endnu ikke er blevet sendt til borgers TIMmedicindispenser.
Hvis der ikke ligger et nyt skema klar bør du vente nogle yderligere sekunder og derefter opdatere siden.
(evt. ved at trykke på keyboardtasten ”F5”, eller gå ud og ind af ”Skemaoversigt”)
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Hent og aktiver skemaet på borgers
MedimiSmart
6. Tryk på ”Hus” ikonet og man komme på
næste skærmbillede.

7. Tryk på ”Tandhjul” ikonet.

8. Tryk på ”Avanceret”.
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9. Indtast koden 12345 og tryk på den
grønne ”OK” knap.

10. Tryk på linjen ”Skema”.

11. Tryk på den øverste linje-knap
”Hent nyt medicinskema”.
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12. Vent et øjeblik mens der på displayet
står ”Opdatere skema”

13. Herefter står nedenstående besked
på displayet.
Tryk herefter på det grønne ”flueben”.

14. Der står nu ”Nyt Medicinskema er
klar til aktivering:”, efter fulgt af ID’et
på skemaet.
Tryk herefter på linjen ”Aktiver nyt
Medicinskema”.
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15. Der står nu igen ”Medicinskema er
IKKE hentet” og knappen lyser nu grøn.

16. Tryk herefter igen på den ”grønne
knap”, hvilket vil dispensere den
manglende dosis.

Tryk herefter på den ”grønne knap”,
hvilket vil tage brugeren tilbage til ”Hjem”
skærmen.

Opgaven er herefter udført.

Til slut skal du i Flex, ændre
”Tidsvinduets” slut tid tilbage til
det oprindelige tidspunkt.
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