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GENERELLE MERKNADER  
 
AVHENDING 
 
Siden forsendelsene våre kan inneholde forskjellige typer batterier, er vi i henhold til 
den tyske batteriloven (BattG) forpliktet til å informere deg om følgende: 
 
Batterier må ikke kastes i husholdningsavfall. Gamle batterier kan inneholde skadelige 
stoffer som kan skade miljøet eller helsen din dersom de ikke oppbevares og avhendes 
på forskriftsmessig måte. Batterier inneholder også viktige råstoffer som jern, sink, 
mangan eller nikkel, og kan resirkuleres. 
 
Du kan sende brukte batterier tilbake til oss eller levere de til et ansvarlig sted i 
nærområdet ditt (f.eks. til forhandler, kommunale gjenvinningsstasjoner eller lageret 
vårt). Innlevering hos forhandler er begrenset til vanlige mengder samt typen batterier 
som forhandleren også tilbyr eller har tilbudt som del av sortimentet sitt. 

OPPDATERINGER 
 
Ikke oppdater til nye operativsystem fra nettbrettprodusenten Apple med mindre dette 
er godkjent av SKILLQUBE. Vi ber deg likevel om å regelmessig oppdatere 
programmet slik at vi kan sikre full funksjonalitet og kompatibilitet. Du kan få hjelp på 
www.skillqube.com hvis du har spørsmål eller tekniske problemer. 
 

SYSTEMINNSTILLINGER 
 
Med qubeSERIEN kan du tilpasse forhåndsdefinerte innstillinger på alle monitorer og 
på kontrolleren. Dette gjelder for eksempel endring av enheter for temperatur, 
ventilasjon og blodsukker, eller innstilling av AEDs gjenopplivingsvarighet ved 
monitorene 
 
ÅPNE KONTROLLPANEL 
 
Sveip fra den nedre skjermkanten og opp på ønsket skjerm for å åpne kontrollpanelet. 
På en iPad med IOS 12 eller nyere sveiper du nedover fra høyre hjørne på skjermen. 
Hos eldre versjoner må du sveipe nedenfra og opp. 
 
KOBLE TIL WIFI 
 
Før du starter simuleringen, må du forsikre deg om at kontrolleren, monitoren og 
assessment bruker samme WiFi-nettverk. For å gjøre dette, går du til Innstillinger > 
WiFi fra startskjermen og velger ønsket nettverk. Gjenta denne prosedyren på alle 
enheter. 



 
AKTIVERE KONTROLLEREN 
 
Brukere av qubeSERIEN kan i den nyeste versjonen bestemme hvilke iPader 
kontrolleren skal aktiveres på. Når installasjonen er fullført, blir du bedt om å logge inn 
i skyen. Når du er logget inn, 
aktiveres kontrolleren og er 
klar til bruk. Hvis maskinvaren 
oppdateres eller må skiftes ut 
på grunn av en feil, er det 
mulig å deaktivere 
kontrolleren slik at den kan 
aktiveres på en ny enhet. Inn- 
og utlogging kan bare utføres 
av visse personer i en 
organisasjon. Du finner mer 
informasjon i 
brukerhåndboken til 
qubeCLOUD. 
 
 
KOBLE SAMMEN 
SYSTEMER FOR 
INNLOGGING 
 
Hvis du vil koble sammen 
kontrolleren og monitoren, må 
du kontrollere at systemene 
befinner seg i samme nettverk 
for å sikre en stabil tilkobling. 
(Forstyrrende frekvenser i 
omgivelsene kan påvirke 
forbindelsen og i verste fall 
medføre at tilkoblingen 
avbrytes) 



 
Trykk på «Koble til enhet»-knappen som blinker rødt øverst til høyre for å koble 
systemet. Når du trykker på knappen, vises en oversikt over alle tilgjengelige enheter 
i nærheten. (Illustrasjon 2) Søk etter monitoren din og velg den. På monitoren blir du 
bedt om å koble kontrolleren til monitoren (illustrasjon 3). Når enhetene er koblet 
sammen, vises en bekreftende hake. 
 

KONTROLLER – STYRE VITALE VERDIER 
 
I «frie scenarioer» styres pasienten via 
styremodulen i midten. Du har mulighet 
til å slå verdiene av eller på, endre 
tallverdi eller bølgeform samt foreta 
andre innstillinger. Alle moduler er bygd 
opp på samme måte for å gjøre dem 
mindre komplekse. Bygges opp ovenfra 
og ned. Er som følger: (Illustrasjon 4) 
 
I modulene vises områdene for ønsket 
og faktisk verdi separat. Øverst vises de 
faktiske verdiene (numerisk verdi og 
bølgeform) som også ses av deltakerne 
på monitoren når denne er slått på. 
Nederst vises de ønskede verdiene. 
(Numerisk verdi og bølgeform) 
 
Hvis du trykker på bølgeformen 
(illustrasjon 5) vises undermenyen med 
alle tilgjengelige bølgeformer. Mer 
informasjon vises hvis du trykker på «i»-
knappen. Trykk på EKG-bølgeformen for 
å velge denne. Den valgte bølgeformen 
får en gul ramme og valgvinduet lukkes. 



 
Alle vitale verdier endres til forventede verdier (preset, når denne er slått på i 
AppSettings). Velg til slutt «send» nederst til høyre for å sende de nye verdiene til 
monitoren. 
I de utvidede innstillingene (illustrasjon 
6) har du mulighet til å stille inn 
pacerterskel og PP-differanse. Ved 
pacerterskel stiller du inn mA som må 
oppnås i monitoren for at pasienten 
reagerer. Ved PP-differanse stiller du 
inn differansen mellom eklektisk avledet 
EKG-hjertefrekvens og målt 
hjertefrekvens via SpO2-sensoren. 
Dårlig blodsirkulasjon og visning for CO 
stilles også inn her. Du kan også endre 
monitor-iPadens lydvolum. 
 
SP02 
 
SpO2 er direkte forbundet med blodtrykket. Det betyr at SpO2-bølgeformen også blir 
mindre når blodtrykket synker. Hvis det systoliske blodtrykket faller under 50 mHg, 
vises bølgeformen automatisk som nullinje og den numeriske verdien erstattes med 
«?» 
 
Det er også mulig å simulere at SpO2-avledningen ikke fungerer slik den skal. Her 
aktiveres «Kald hånd» i innstillingene for SpO2. 
 
Bruken av IABD støtter 2 av enhetens funksjoner. Her vises blant annet den normale 
NIBD-blodtrykkverdien. Instruktøren må bare stille inn ønsket verdi for dette. Hvis 
deltakeren måler blodtrykket på enheten, vises den innstilte verdien. Hvis treneren har 
stilt inn en trendtid, vises verdien som er til stede på kontrolleren når målingen 
avsluttes. Du kan koble fra systole og diastole via den utvidede innstillingen for å stille 
inn de to verdiene separat. Du slår på arteriell bølgeform på monitoren ved å aktivere 
og deaktivere IABD-verdien. Hvis arterien slås på, vises alle verdier direkte på 
monitoren, og derfor får du tilsendt en ny sikkerhetskontroll fra systemet. Trykk på 
låsen for å separere systole og diastole. Hvis denne er åpnet, kan systole og diastole 
stilles inn uavhengig av hverandre. Hvis den er lukket, er de to koblet sammen igjen 
 
ETCO2 
 
EtCo2 tilby forskjellige bølgeformer. Hvis etCo2 slås på, aktiveres pustefrekvensen 
automatisk. Når du bruker EtCo2, må du være oppmerksom på at pustefrekvensen 
alltid må være større enn 0, siden en bølgeform ellers ikke vil kunne vises. 
 
 
 



 
PUSTEFREKVENS 
 
Pustefrekvensen omfatter muligheten til å stille inn CO i de utvidede innstillingene. 
Dette kan vises på de tilsvarende enhetene (monitorgrensesnitt). 
 
SENDE TRENDTID OG VITALE PARAMETERE 
 
Hvis nye verdier stilles inn, skifter knappen «Sende» fra grått til grønt. Hvis knappen 
er farget, betyr det at et nytt datasett med vitale parametere kan sendes til monitoren. 
Tidsrommet (trendtid) til den tilsvarende endringen kan endres før sending, dvs. hvor 
raskt de nye verdiene skal endres. Her er det mulig å angi flere verdier samtidig eller 
enkeltverdier som mål. Knappen blir grå igjen etter sending. 
 
 
ENDRING AV SENDTE VITALE PARAMETERE MED TRENDTID 
 
Trener kan velge en undermeny med følgende alternativer ved å bevege glidebryteren. 
 
Stoppe alle trender-> Alle aktive trender stoppes og kan stilles inn på nytt 
 
Stoppe SpO2-> Bare den valgte trenden stoppes. De andre trendene påvirkes ikke av 
dette. 
 
Fortsette alle trender-> Alle trender fortsetter å kjøre som normalt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GJENOPPLIVING 
 
Trenere kan bytte til CPR-området for å enklere gjennomgå gjenopplivingssituasjoner. 
Her kan treneren velge hvilken rytme som skal angis etter støt, inkludert trendtid. Det 
totale antallet administrerte støt vises også. Hvis «Artefakter»-knappen aktiveres ved 
gjenoppliving, begynner evalueringen å utføres og angir til slutt verdien for CPR 
Fraction. 
 
Alle verdier går til 0 bortsett fra hjertefrekvensen hvis tasten «PEA» trykkes. «PEA» 
lyser rødt frem til blodtrykket eller EtCo2-verdien endres. «PEA»-tasten kan 
deaktiveres ved å trykke på den på nytt. 
 
For å kunne bruke CPR Feedback, trenger du kontrolleren, monitoren og CPR-
sensorene fra SKILLQUBE. Sensorene kobles til via Bluetooth. Gjør følgende for å 
koble til disse. 
 

· Koble sammen kontrolleren og monitoren 
· Plasser CPR-sensorene innenfor monitorenes rekkevidde (50 cm). 
· Trykk på «Koble til CPR-sensor» under «Meny» på kontrolleren 
· Systemet søker automatisk etter sensorene i området rundt monitor-iPaden. 
· De identifiserte sensorene kan nå kobles til via «Connect» 
· Systemet er klart til bruk 

 

Du kan skrive inn deltakernes navn i starten av scenarioet for å registrere 
vedkommendes resultater. Hvis du nå åpner CPR-visningen, kan du se deltakerne 
som du allerede har registrert. Gjenopplivingsresultatet tilordnes den tilsvarende 
deltakeren når du velger deltakeren. Når opplæringen er fullført, kan hver deltaker se 
sine egne resultater i loggboken. 
 
 
 
 
 
 



 
 
KOBLE SAMMEN SYSTEMER 
 
For å koble sammen systemene, 
må du ta sensoren ut av laderen 
og forsikre deg om at sensorens 
batteri ikke er tomt. Så kobler du 
kontrolleren til monitoren. Hvis 
tilkoblingen er vellykket, skal du 
se skjermen som vist i følgende 
illustrasjon. 
 
 
I det neste skrittet beveger du 
sensoren i nærheten av 
monitoren for å opprette en 
tilkobling. Velg fanen Meny på 
kontrolleren og trykk på «CPR-
sensor». (Hvis CPR Feedback brukes for første gang på den brukte monitoren, ber 

denne om tillatelse for at appen kan bruke Bluetooth. Bekreft med «Ok») 
 
 
 
 
 
 

 



 
Monitoren finner alle sensorer som befinner seg i nærheten. Bluetooth må være slått 
på for at dette skal fungere! Trykk på koble til, og den valgte sensoren blinker kort. 
 

 
KALIBRERE SENSOR 
 
 
Hvis et rødt nøkkelverktøy vises på den viste sensoren, trykker du på dette og følger 
instruksjonene inntil de skjules. Hvis alt er utført riktig, er sensoren kalibrert og tilkoblet. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
CPR POD 
 
Når du har koblet til sensoren og ingen kalibrering er nødvendig, setter du sensoren i 
den medfølgende CPR Poden. Kontroller at sensoren er plassert riktig vei. Oversiden 
må peke oppover i Poden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIKTIG      FEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VISNING CPR-DASHBORD 
 
I det venstre feltet ser treneren trykkdybden, hastigheten og totalt antall utførte 
kompresjoner, samt hvor ofte kompresjonene var dype nok og om riktig hastighet ble 
nådd under kompresjonene. 
 
I feltet øverst til høyre 
vises CPR Fraction, og 
tiden for hands-
on/hands-off vises her i 
prosent. En fraksjon 
mellom 60–80 % er 
ideell. Fra 90 % er det 
snakk om en High 
Performance CPR. 
 
Feltet for CPR Rhythm 
viser hvor rask 
trykkhastigheten var 
innenfor en periode på 
ett minutt. Denne 
verdien bør ligge 
mellom 100–120/min. 
Den nederste feltet viser trykkdybden slik den kan stilles inn i AppSettings, slik at disse 
kan tilpasses de vanlige retningslinjene. Alle verdier som vises i hvitt er riktig utført, og 
alle verdier som vises i rødt er feil utførte merknader. 

STYRING ASSESSMENT 
 
I tillegg til monitoren kan også Assessment-appen kobles sammen med kontrolleren, 
som da viser verdiene for temperatur, blodsukker og auskultasjon. Hvis du vil endre 
verdiene, trykker du på ønsket felt til nederst til venstre på kontrolleren og endrer 
verdiene. Disse sendes direkte og vises når de åpnes i Assessment-appen. 
 
PAGER-ALARM 
 
En simulerings deltakere kan motta alarmvarsler via en pager i simulering. Til dette må 
Assessment-programvaren være installert på enheten. SKILLQUBE leverer en 
medfølgende iPod touch til dette. 
 
Varseltekster kan skrives inn og lagres fritt på kontrolleren. Varselet sendes når 
treneren trykker på en tidligere opprettet varselmelding. Denne vises sammen med en 
alarmlyd og en pager i Assessment-appen. Deltakeren kan bekrefte alarmen ved å 
trykke på Assessment-appens skjerm. Alarmvarsler kan sendes til enhver tid. 
 



 
VENTILATOR 
 
Hvis en ventilator er koblet til kontrolleren, vises ikonet for styring eller oversikt for 
ventilatoren nederst til venstre. Her får vises alle innstilte verdier og nåværende 
ventilatormodus for instruktøren. Ved hjelp av denne informasjonen kan treneren til 
enhver tid reagere på deltakernes innstillinger og endre pasienten. 
 
MENY 
 
Forskjellige menyelementer ble opprettet for å gi treneren en bedre oversikt. Dette 
gjelder blant annet opplæringsprotokoller, innstilling for monitorvolum på iPaden, 
integrasjon av en CPR-sensor til bruk av CPR Feedback og tilgang til innstillingene i 
AppSettings som det nå er enklere tilgang til. 
 
OPPLÆRINGSPROTOKOLLER 
 
Opplæringsprotokoller opprettes for hvert scenario. Disse brukes til protokollføring av 
tiltakene som utføres av deltakerne under simuleringen og verdiene som treneren 
stiller inn på kontrolleren. 
 
For å vise disse, trykker du på «Meny» og så på «Opplæringsprotokoller». Alle 
tilgjengelige protokoller vises. Den ønskede protokollen vises hvis du trykker på den. 
Du har mulighet til å sende denne til andre enheten via Apples eksportfunksjon. Hvis 
du sveiper fra venstre til høyre, får du mulighet til å slette opplæringsprotokollen. 
Alternativt kan du også bruke menyelementet «Rediger» til å velge flere protokoller og 
slette disse. Protokoller kan ikke gjenopprettes når de er slettet. 
 
INTEGRERE CPR-SENSOR 
 
Du må ha en CPR-sensor for å kunne bruke CPR-modus. Følg trinnene i CPR 
Feedback til å koble til denne. I menyen «Voksen, barn, spedbarn» kan du tilordne 
verdiene du har angitt i AppSettings som hurtigvalg. Disse er avgjørende for 
trykkdybden og frekvensen, samt tilhørende evaluering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APP-INNSTILLINGER 
 
Du får tilgang til AppSettings via elementet Appinnstillinger, der du kan utføre 
grunnleggende innstillinger for kontrolleren. Følgene innstillinger kan utføres: 
 
Innstilling Verdi 

Enhet for temperatur °C eller °F 

Enhet for blodsukker mg/dl eller mmol/l 

Enhet for CO2 mmHg eller kPa 

Parameter forhåndsinnstillinger på/av Definerer om forhåndsinnstilte vitale 
verdier skal brukes 

CPR-innstillinger Forhåndsinnstillinger for CPR (spedbarn, 
barn, voksne) med frekvens og 
trykkdybde 

 
MEDIER 
 
Du kan sende alle medier som er tilgjengelige på iPaden, til Assessment-appen. Trykk 
på «Medier» øverst til venstre og velg så bildet eller videoen du vil sende. Når du 
trykker på «Send», sendes bildet til Assessment-appen. 
 
HENDELSESLOGG 
 
Du kan dokumentere spesielle hendelser i opplæringsprotokollen via hendesesloggen. 
Her finner du forhåndsopprettede hendelser som du kan redigere. Skriv inn ønsket 
tekst i tekstfeltet. 
Velg «Lagre» for å legge til hendelsen din i biblioteket. Alle hendelser som er markert 
med * kan slettes ved å sveipe fra høyre til venstre. 



 
 

SCENARIOER I qubeController 
 
Du kan opprette scenarioer i qubeController som så spilles av via kontrolleren. For at 
scenarioene kan overføres til systemet ditt, må du være koblet til Internett og opprette 
en tilkobling til skyen med innloggingsopplysningene dine. Når scenarioene er 
oppdatert, kan du avbryte tilkoblingen til Internett. Du trenger bare Internett-tilkobling 
når du vil oppdatere de eksisterende scenarioene. Oppretting av scenarioer beskrives 
i bruksanvisningen til qubeCloud. 
 
INNLOGGING I SKYEN 
 
Velg «Logg inn» (1) øverst til venstre for å logge inn i skyen hvis du ikke er logger inn. 
Et innloggingsvindu åpnes. Innloggingsopplysningene er de samme som 
innloggingsopplysningene for qubeCloud. 
 
Hvis du vil logge ut, trykker du på navnet ditt og bekrefter med «Logg ut». 
 
SCENARIOER 
 
Trykk på «Velg scenario» for å bruke 
scenarioer fra skyen din. 
Scenariomenyen (illustrasjon 13) 
åpnes. 
 
Her kan du oppdatere scenarioene og 
brukerne ved å trykke på Oppdater. Du 
kan se hvor oppdatert de er via 
tidsstempelet. Hvis alle data er 
oppdatert, kan du velge et scenario ved 
å trykke på «Velg». Visningen med alle 
frigitte scenarioer åpnes. (Illustrasjon 
14) Velg ønsket scenario og trykk på 
dette Velg ønsket scenario og trykk på 
dette. Scenarioet lastes da opp i 
oversikten. Du kan så også laste opp 
deltakere i scenarioet. 
 
 
 



 
Deltakerne er enten opprettet i skyen 
eller kan legges til (illustrasjon 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du har valgt alle deltakere og 
scenarioet, kan du laste inn scenarioet 

(illustrasjon 16 og 17) 
 
SCENARIOBESKRIVELSE 
 
Treneren kan se all viktig informasjon 
for scenarioet i scenariobeskrivelsen. 
Beskrivelsen skrives i skyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SJEKKLISTER 
 
Sjekklister gjelder på tvers av faser og 
kan åpnes, vises og markeres som 
fullført til enhver tid. Fullførte oppgaver 
vises med en avkryssing etter 
scenarioet, og oppgaver som ikke er 
fullført markeres med en X i loggboken. 
 
 

 
MEDIER 
 
Alle tidligere opplastede medier for 
scenarioet vises her. Mediene kan sendes 
til og vises i Assessment-appen. 
 
 
 
 

STARTE ELLER BYTTE SCENARIO 
 
Scenarioet startes når du trykker på «Play»-knappen. Du kan bytte scenario ved å 
trykke på «X» og velge et nytt scenario. 
 
AVSLUTTE ELLER SETTE SCENARIO PÅ PAUSE 
 
Hvis scenarioet er startet, kan du sette det på pause eller avslutte det ved å trykke på 
«Pause»-knappen. Hvis pausen avbrytes, fortsetter scenarioet med en nedtelling på 3 
sekunder. 
 
Hvis scenarioet avsluttes, får du tilgang til loggboken. 
 
STYRE SCENARIO 
 
For at treneren skal kunne fokusere på deltakerne i løpet av scenarioet, er kontrolleren 
utviklet slik at treneren kan bekrefte tiltak og fasene så kan kjøre automatisk. 
 



 
 
FASER 
 
Fasene angis i qubeCloud. Her defineres også om varighet eller trendtid også skal 
registreres. 
 
Hvis en trendtid er registrert, vil den røde stolpen øke i løpet av den angitte trendtiden. 
En «varighet» kan også angis for en fase, og da vil den røde stolpen avta. Hvis 
«varigheten» utløper, byttes fasen automatisk. 
 
Fasebytter tilbys når alle definerte tiltak er utført, eller fullføres automatisk når en 
defibrillering ble utført eller varigheten til en fase (når en fase er stilt inn) er utløpt. Du 
kan også trykke for å bytte fase. Ved hvert bytte blir de angitt parametrene brukt og 
tilsvarende stilt inn 
 
Et scenario må fungere slik at treneren bruker lite tid til styring av kontrolleren og kan 
fokusere på deltakernes tiltak. 
 
TILTAK 
 
Alle faser kan omfatte tiltak. 
Disse angis i skyen. Her skilles 
det mellom faser som 
gjenkjennes av systemet og 
faser som treneren må bekrefte 
selv. Tiltak som gjenkjennes 
automatisk er merket med et 
symbol, mens tiltak som må 
bekreftes av treneren ikke er det. 
 
Hvis alle tiltak i en fase er fullført, 
tilbys det automatiske byttet. 
Dette byttet kan bekreftes eller 
avbrytes. 
 
Til slutt merkes tiltak som utført eller ikke utført i loggboken. 
 
SKREVNE LOGGBØKER 
 
Loggbøker kan til enhver tid vises, åpnes og deles via menyen. 
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