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1. Въведение 
Системата за офталмологична образна диагностика RetCam EnvisionTM  позволява бързо и лесно 
заснемане на широкополеви цифрови изображения и видеоклипове на окото с висока резолюция. 
Това ръководство описва как да използвате системата за запис, анотиране, съхраняване, преглед 
и прехвърляне на такива изображения, заедно със свързани данни за пациентите, в защитена 
здравна мрежа. 

Показания за употреба 
• Общо офталмологично изображение, включително ретинално, роговично и външно изображение. 

• Фотодокументиране на детски очни заболявания, включително ретинопатия при недоносените 
бебета (ROP). 

• Скрининг за ретинопатия от тип 2 при недоносените деца (тип ROP) (зона 1 стадий 1 или 2, без 
друго заболяване или зона 2, стадий 3, без друго заболяване) или ROP, изискващо лечение, 
определено като тип 1 ROP (зона 1, всички стадии, с допълнително заболяване; зона 1, стадий 3 
без допълнително заболяване; или зона 2, стадии 2 или 3, с допълнително заболяване), или 
прагова ретинопатия на недоносените деца (най-малко 5 непрекъснати или 8 прекъсвани 
астрономически часа на стадий 3 в зона 1 или 2, със заболяване) * в 35-37 гестационна седмица. 

*Справка: 
1. Криотерапия за ретинопатия на Prematurity Cooperative Group. Многоцентрово изследване на 
криотерапия за ретинопатия при недоносени деца: предварителни резултати. Архиви по офталмология 
1988 г.; 106(4):471-479. 
2. Ранно лечение на ретинопатия на Prematurity Cooperative Group. Ревизирани индикации за 
лечение на ретинопатия при недоносените деца: резултати от ранното лечение на ретинопатия на 
рандомизирано изпитване при недоносеност. Архиви по офталмология 2003 г.; 121(12):1684-1694. 

Статия за клинична справка 
Телемедична ретинопатия при недоносени деца, точност, надеждност и качество на изображението. 
Майкъл Ф. Чианг, доктор по медицина; Лу Ванг, доктор по медицина, магистър по науките; Михай Бусойок, 
доктор по медицина, магистър по науките; и др. Архиви по офталмология 2007;125(11):1531-1538: 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992 

Противопоказания 
На всеки пациент с перфориращо нараняване на глобуса, не трябва да се прави изображение със 
системата RetCam Envision с помощта на техника за контакт, докато раната не оздравее. В случай 
на очна инфекция, употребата на RetCam Envision system трябва да се забави, докато не бъде 
завършено лечението на инфекцията. Всяко бебе, определено за нестабилно от неонатолог, не 
може да бъде кандидат за образна диагностика с RetCam Envision system. 

Квалифицирана употреба 
Федералният закон (САЩ) ограничава това устройство за продажба от или по поръчка на лекар 
или лекар-специалист. RetCam Envision е предназначена за използване от лица с познания и 
квалифицирани в използването на офталмологични устройства, включително лекари, медицински 
сестри, офталмолози и офталмологични техници. Преди да използват оборудването за образна 
диагностика на очите на пациенти, тези лица трябва да бъдат обучени на подходящи клинични 
техники от персонал, упълномощен от Natus Medical Incorporated. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Основните среди за използване на системите са клиники, лекарски кабинети, интензивни 
отделения за новородени, операционни зали, педиатрични интензивни отделения и 
изследователски кабинети. Само упълномощен от Natus Medical Incorporated персонал може да 
инсталира RetCam Envision systems, с изключение на обслужване, което може да бъде извършено 
директно от клиента. 

Важни характеристики 
• Системата извършва видео изображения на живо. 

• Системата показва изображения, без последователни артефакти. 

• Временното прекъсване на функцията за изобразяване или временната видимост на артефактите 
от изображения е оценено и определено, че не влияе на безопасността на пациента. 

Контрол на достъпа и упълномощаване на потребителите 
На потребителските акаунти са приписани роли, които определят степента на достъп и задачите, които 
могат да се изпълняват на Вашата RetCam Envision. Ролята на RetCam администратор е приписана на 
потребител от лечебното или изследователско заведение. RetCam администратор има най-високо 
ниво на достъп и контролира кой има разрешение за използване на системата. За информация 
относно конфигурирането на потребителски разрешения, вижте „Потребителски роли и разрешения“. 

Предупреждения и предпазни мерки 
Този раздел предоставя информация за предупрежденията и предпазните мерки за безопасност. 
Преди да използвате системата, е важно да прочетете и разберете тази информация за безопасност. 

Правила на техниките за безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Посочва опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт 
или сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО съдържа следната информация: 
Естеството на опасността и последиците от това ако не се избегне опасната ситуация. 
• Методи за това как да се избегне опасна ситуация. 

 

ВНИМАНИЕ 
Отнася се за опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до леки 
наранявания, материални щети или забавяне на употребата. ВНИМАНИЕ съдържа 
следната информация: 
Естеството на опасността и последиците от това ако не се избегне опасната ситуация. 
• Методи за това как да се избегне опасна ситуация. 
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Предупреждения 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Кръстосаното замърсяване на микроорганизмите може да доведе до разпространение 
на инфекции към пациента, особено при уязвимите бебета в отделението за 
интензивно лечение на новородени (NICU). 
• За да се намали риска от кръстосано замърсяване: 

Следвайте процедурите за измиване на ръцете и използвайте ръкавици. 
Дезинфекцирайте обектива преди всеки пациент, като следвате минимум 
инструкциите за химическа дезинфекция на средно ниво. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Използването от неквалифициран персонал може да доведе до нараняване или 
забавяне на лечението на пациента.  
• Устройствата RetCam са предназначени за използване от лица с познания и 

квалифицирани в използването на офталмологични устройства, включително 
лекари, медицински сестри, офталмолози и офталмологични техници. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването от необучен персонал може да доведе до нараняване или забавяне на 
лечението на пациента.  
• Преди да използват това оборудване за образна диагностика на очите на 

пациент, потребителите трябва да бъдат обучени по отношение на подходящата 
клинична техника от персонал, упълномощен от Natus Medical Incorporated. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Неупълномощените промени по системата могат да доведат до нараняване, 
неочаквано поведение на системата или отказ на системата.  
• Не правете промени по това оборудване без разрешение от производителя. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на замърсен или повреден обектив може да причини нараняване на 
очите на пациента.  
• Никога не почиствайте предната част на обектива с абразивни или остри предмети. 

Преди всяка употреба, почистете, дезинфекцирайте и проверете обектива за 
наличие на пробиви, счупвания, драскотини или грапави повърхности.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Извършването на обслужване или поддръжка на системата, докато се използва с 
пациент, може да доведе до токов удар за потребителя. 
• Не извършвайте обслужване или поддръжка на системата, докато я използвате  

с пациент. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Светлината, излъчвана от този инструмент, е потенциално опасна за окото.  
Колкото по-дълго е излагането, толкова по-голям е рискът от увреждане на очите. 
Излагането на светлина от този инструмент при работа с максимална интензивност 
ще надвиши указанията за безопасност след 238 минути (бяла светлина) и  
18,5 минути (синя светлина). 
• Започнете заснемането при най-ниско ниво на интензитет на светлината и го 

увеличете при необходимост, като използвате възможно най-малкото излагане 
на светлина. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прилагането на прекомерен натиск по време на заснемане може да причини 
нараняване на очите.  
• Подпирайте накрайника, за да избегнете директен натиск и ненужно движение 

върху роговицата. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на недостатъчен или несъвместим контактен гел може да причини 
нараняване на очите.  
• Винаги се уверявайте, че обективът е потопен в препоръчания контактен гел,  

за да избегнете директен контакт на обектива с окото. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Прекомерната сила когато използвате спекулума, депресорът на склерата или обектива 
срещу окото на пациента може да причини нараняване на очите на пациента.  
• Не работете грубо със спекула, склералния депресор или обектива срещу окото 

на пациента. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неадекватното защитно заземяване може да причини токов удар.  
• Винаги свързвайте системата към захранваща мрежа със защитно заземяване. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Гледането към осветения източник на светлина може да причини нараняване на очите.  
• Не гледайте директно към източника на светлина. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на неодобрен захранващ кабел може да причини токов удар.  
• Винаги използвайте захранващия кабел, доставен от производителя, или с 

посочения номер на сервизната част. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на повреден електрически проводник или кабели може да причини 
токов удар.  
• Проверявайте кабелите и електрическите проводници за повреда преди  

всяка употреба. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Системата емитира електромагнитно излъчване, което може да попречи на 
функционирането или работата на друго устройство в близост. 
• За намаляване на смущения могат да бъдат предприети следните мерки за контрол: 

Преориентирайте или преместете приемащото устройство. 
Увеличете разстоянието между оборудването. 
Свържете оборудването към контакта на верига, различна от тази, към която  
е свързано другото устройство. 
Консултирайте се с производителя или техника на място за помощ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Подмяната на предпазителите с несъвместима част може да причини пожар. 
• Винаги сменяйте предпазителите с посочения номер на сервизната част. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на обектив, по който има остатъци от почистващ разтвор, може да 
доведе до компрометиране на роговицата.  
• Избършете обектива в съответствие с инструкциите за почистване. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Потапянето на целия обектив или накрайник в течност може да причини токов удар 
или повреда.  
• Не потапяйте целия обектив или накрайник в никаква течност. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на неодобрени кабели, аксесоари или сензори може да доведе до 
електромагнитни смущения, водещи до неочаквани характеристики на системата 
или отказ на други устройства наблизо.  
• Не извършвайте никакви неоторизирани модификации или обслужване на системата. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Превишаването на времето за накисване при химическата дезинфекция може да 
повреди обектива и доведе до нараняване на очите на пациента.  
• Не превишавайте препоръчителното време за накисване по време на дезинфекция. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправилното съхранение на накрайника може да причини повреда.  
• Когато не използвате накрайника, винаги го прибирайте в калъфа. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Използването на повреден обектив може да доведе до нараняване на очите на пациента.  
• Не изпускайте или не разглобявайте обектива и/или накрайника. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Ако количката поддаде при претоварване, това може да доведе до нараняване на 
потребителя и на пациента.  
• Не поставяйте предмети върху регулируемия плот на количката, които биха 

добавили повече от 10 кг (22 lbs) товар. 

Становища за повишено внимание 

 

ВНИМАНИЕ 
Неподходящият спекулум, използван при новородени, може да причини дискомфорт 
на пациента.  
• Уверете се, че капачето на спекулума е подходящо оразмерено за новородените 

при заснемане. 

 

ВНИМАНИЕ 
Електромагнитните смущения могат да причинят неочаквано поведение или повреда 
на системата.  
• Не използвайте преносимо радиочестотно комуникационно оборудване 

(включително кабели и външни антени) по-близко от препоръчителното 
разстояние за разделяне, посочено в ръководството за електромагнитен 
имунитет на RetCam Envision. 
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ВНИМАНИЕ 
Блокирането на системните отвори може да причини прегряване на компонентите на 
системата, което да доведе до загуба на функция или повреда.  
• Не блокирайте вентилационните отвори на системата. 

 

ВНИМАНИЕ 
Неизправността на резервната батерия може да причини изключване на системата и 
да доведе до загуба на данни.  
• Обслужвайте батерията, когато получите инструкции от системата. 

 

ВНИМАНИЕ 
Работата с батерия с нисък заряд може да причини изключване на системата и да 
доведе до загуба на данни.  
• Не стартирайте нова сесия за заснемане без да имате наличен променлив ток. 

Ако захранването с променлив ток се прекрати, незабавно завършете сесията за 
заснемане и запишете на носителя. 

 

ВНИМАНИЕ 
Обработването с автоклав може да причини непоправими повреди в системата.  
• Не обработвайте с автоклав никоя част на системата. 

 

ВНИМАНИЕ  
Принудителното изключване може да доведе до повреждане на данните и до 
забавяне на диагнозата или лечението.  
• Не изключвайте системата принудително, освен ако не се налага. 

 

ВНИМАНИЕ  
Неправилното боравене с обектива и накрайника по време на местене на системата 
може да причини повреда.  
• Съхранявайте обективите в чекмеджето на системата и поставете накрайника 

стабилно в калъфа. 

 

ВНИМАНИЕ 
Неправилното боравене с оптичния кабел може да причини повреда.  
• Не навивайте оптичния кабел около стойката за прибиране повече от два (2) пъти. 

 

ВНИМАНИЕ 
Използването, транспортирането или съхраняването на системата по стръмни 
наклони може да доведе до нестабилност на количката.  
• Не използвайте, не транспортирайте или не съхранявайте количката по стръмни 

наклони. 

 

ВНИМАНИЕ 
Грубата работа със системата може да причини повреда.  
• Не транспортирайте системата навън. 

Компоненти на системата RetCam Envision 
RetCam Envision system се състои от модули, които са монтирани стабилно на подвижна количка. 
Количката е лесна за настройка, транспортиране и съхраняване. 
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Компоненти на количката, изглед отпред 
Фигура 1 показва компонентите на количката, включително опцията за функция „FA“ (Флуоресцентна 
ангиография). За описание на всеки от компонентите, вижте таблицата под фигурата. 

 
Фигура 1. Система RetCam Envision, изглед отпред 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Всички илюстрации в това ръководство за употреба са представителни и могат да 
се различават от действителната настройка. 

1 Монитор на дисплея 
Мониторът с плосък дисплей с висока разделителна способност е стандартен. Дръжките в 
тюркоазен цвят от двете страни са предвидени за хващане на монитора, докато регулирате 
височината, ъгъла и вертикалната или хоризонталната ориентация. Екранът на дисплея е 
чувствителен на допир. Вижте „Monitor“. 

2 Отделение за съхранение (държач за обектива, кутия за съхранение на части от обектива, мишка 
и елементи за изследване) 

3 Лява подложка за мишка за употреба с лява ръка 

4 Шаси. Шасито управлява модулните подсистеми и връзки: 
• Компютърът включва системния процесор, който осъществява придобиване, експорт, 

импортиране и съхранение на носители. Освен това, предлага и управление на 
потребителските данни. 

• Модулът за управление на инструмента насочва входния/изходния (I/O) сигнал на камерата, 
включително фокуса и интензитета на осветяване. Управлява също и захранването на 
системните функции. 

• Модулът за киберсигурност защитава системата от посегателства, злонамерен софтуер и 
неоторизиран достъп до данни за пациенти. 

5 Чекмедже за съхранение (ръководство за бързо стартиране, кутия за съхранение на обективи, 
чанта с инструмент за обслужване и други елементи) 

6 Четирите (4) колела със заключващи устройства улесняват маневреността и позиционирането на 
количката в затворени пространства. За да заключите колелата, натиснете заключващите педали 
надолу с крака си. За да отключите колелата, издърпайте заключващите педали нагоре. 

7 Накрайник/камера 
Накрайникът съдържа камера и защитен филтър за „FA“ (Флуоресцентна ангиография). Дългият 
ремък (показан на Фигура 2) е гъвкав за удобно достигане до пациентите. Вижте „Handpiece“. 
Използвайте накрайника със сменяемите части на обектива за заснемане на пациента. 

8 Калъф на накрайника 

9 Контролен панел (вижте „Control Panel“). 

10 Подложка за мишка и мишка за употреба с дясна ръка 

11 Клавиатура с подсветка за използване в условия на слабо осветление 

12 Зона за хващане в тюркоазено за маневриране на количката 

13 Стойка за навиване на накрайника 

14 Връзки на накрайника 
• Светодиодни модули с бяла и синя светлина (FA) 
• Прибори за управление на камерата  
Вижте „Handpiece Connections“. 

15 USB порт (SuperSpeed USB) 

16 Педал (вижте „Footswitch“). 

17 Джоб за съхранение на педала 
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Компоненти на количката, изглед отзад 
Фигура 2 показва компонентите на задната част на количката. За описание на всеки от компонентите, 
вижте таблицата под фигурата. 

 
Фигура 2. Система RetCam Envision, изглед отзад 

1 Регулируема горна част на количката. Горната част на количката може да се повдига и спуска при 
необходимост за удобство при употреба. 
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2 Лост за регулиране на височината за горната част на количката. За да регулирате височина на 
горната част на количката, хванете двете страни на горната част на количката, стиснете лоста и 
след това плъзнете плота на количката нагоре или надолу, както е необходимо. За да застопорите 
горната част на количката на място, освободете лоста. 

3 Колона за поддържане на горната част на количката 

4 Ремък на накрайника (вижте „Handpiece“) 

5 Стойка за обвиване на ремъка на накрайника (вижте „Handpiece“) 

6 Етикет на устройството (вижте „Labels and Symbols“) 

7 Порт за Ethernet 

8 Отделение за батерията. Две (2) литиево-йонни батерии осигуряват захранване при прекъсване 
на захранването с променлив ток. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако зарядът на батерията е много нисък (10% ± 5%), се появява предупредително 
съобщение и системата се изключва. Батериите, които са напълно разредени, трябва да се 
зареждат минимум пет (5) часа. 

9 Ръкохватка за транспортиране (вижте „System Transport“) 

10 Стойки за навиване на захранващия проводник 

11 Основен превключвател на захранването и захранващ кабел. Захранването регулира 
променливия и постоянния ток на системата. 

Монитор 
Екранът на дисплея е чувствителен на допир (сензорното управление трябва да бъде активирано). 
За да активирате функцията за управление или екрана на потребителския интерфейс, докоснете 
го с върха на пръста си. За целите на почистването на екрана, сензорното му управление може да 
бъде деактивирано. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои елементи на потребителския интерфейс може да са твърде малки за 
управление с докосване. 

Figure 3 показва приборите за управление на монитора. Приборите за управление са активни само 
когато мониторът е включен. 

 

Фигура 3. Прибори за управление на монитора 

1 Включване, увеличаване и намаляване на силата на звука. Докато регулирате силата на звука, 
нивото за сила на звука се показва на екрана. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички звукови тонове идват от монитора. Ако не чувате нищо, значи звукът  
е изключен.  

2 Увеличаване и намаляване на яркостта. Докато регулирате нивото на яркост, нивото за яркост се 
показва на екрана. 

5 3 4 2 1 
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3 Показване на екранното меню за настройки. Натиснете EXIT (бутона за намаляване на силата на 
звука) и менюто ще се скрие. 

4 Деактивиране и активиране на прибора за сензорно управление (превключвател). Съобщение на 
екрана ще потвърди Вашия избор. 

5 Зелен светлинен индикатор посочва, че екранът е включен. Светлинният индикатор не свети, 
когато системата е изключена. 

Накрайник 
Накрайникът съдържа камера и защитен филтър за „FA“ (Флуоресцентна ангиография). 
Използвайте накрайника със сменяемите части на обектива за заснемане на пациента. Вижте 
„Lens Pieces“. 

Figure 4 показва накрайника с предпазната капачка. На върха на накрайника има защитен филтър 
за „FA“ (Флуоресцентна ангиография). 

 
Фигура 4. Накрайник с предпазна капачка 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато не използвате накрайника, винаги го прибирайте в калъфа. Увийте снопчето 
на накрайника свободно около стойката за навиване. За правилното поставяне на накрайника в 
калъфа, уверете се, че секцията на калъфа, която е най-близо до накрайника, е опряна до гърба 
на стойката за прибиране. 

 
Фигура 5. Правилно прибрани накрайник и ремък 
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Връзки на накрайника 

ЗАБЕЛЕЖКА: В системите с опция за „FA“ има два (2) светлинни порта. 

Снопът на накрайника съдържа три (3) кабела за осветяване, камера и контрол на фокуса. Фигура 
6 показва кабелите и портовете за връзка. 

 
Фигура 6. Връзки на кабела на накрайника 

1 Порт с бял светодиоден индикатор (предоставя осветление за скрининг на пациенти без опция FA) 

2 Светодиоден порт за опция FA (синя светлина) (включен само в системи с опция за FA), който е 
теснолентов източник на синя светлина, възбуждащ инжектирана флуоресцеинова боя във 
васкулатурата на фундус. Когато се възбужда от синята светлина, флуоресцеинът излъчва зелена 
светлина. Защитният филтър в накрайника отхвърля синята светлина, отразена от фундуса, така 
че зеленото излъчване е лесно видимо; това води до черно-бели изображения. 

3 Оптичен кабел 

4 Кабел (бял) и порт на камерата 

5 Кабел за фокус на камерата и порт 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо да изваждате някой от съединителите на накрайниците при 
съхранение или при транспортиране на системата. 

За да свържете оптичния кабел (Фигура 7), поставете щепсела в съответния светодиоден порт, 
докъдето стига. Когато извадите оптичния кабел от порта, ще почувствате леко съпротивление; 
това е нормално. 

    
Фигура 7. Портове за осветление и щепсел на оптичния кабел 
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Обективи 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако усетите, че изходната максимална светлина намалява, свържете се с Natus 
Technical Service. Вижте „Техническа поддръжка“. 

Следват наличните обективи. 

Модел на обектив Приложение Общо зрително поле (FOV) 

130 FOV (LP130) Визуализация на ретината: 
Новородено, недоносено бебе 130 градуса 

Портрет (LPP01) Външно изображение на очите  
и лицето Не е приложимо 

За закачване на обектив към накрайника: 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато закрепвате и отделяте обектив, работете върху мека повърхност (ако е възможно), 
за да предотвратите повреда в случай, че обективът падне. Най-малко се уверете, че държите 
накрайника близо до Вас и го насочете нагоре. 

1. Хванете накрайника с една ръка, а обектива с другата ръка и подравнете раздела (1) на 
обектива с шева на секцията (2) по горната част на накрайника (Фигура 8). 

 
Фигура 8. Секция за подравняване на накрайника и шев за подравняване на накрайника 

1 

2 
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2. Поставете обектива в накрайника и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато 
почувствате, че не се движи. Това показва, че обективът е заключен сигурно на място. 
Проверете дали секцията и шевът са в посочените позиции, показани на Фигура 9. 

 
Фигура 9. Обективът е заключен 

Държач на обектива 
Използвайте държача за обектив, за да подсигурите обектива при смяна на обектив по време на 
изследване. Това ще предотврати изтъркулването на обектива от количката или други повърхности. 

 
Фигура 10. Държач на обектива 

Контролен панел 
Контролния панел (Фигура 11) се намира над клавиатурата. Приборите за управление в 
централната секция, оцветена в тюркоазено, също са достъпни от педала. Вижте „Педал“. 

 
Фигура 11. Контролен панел 

1 Бутон аз включване на системата и зелен светодиоден индикатор 

1 2 3 4 5 6 
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2 Светодиоден зелен индикатор за захранване с постоянен ток/променлив ток 
• Когато системата се захранва с променлив ток, индикаторът свети непрекъснато. 
• Когато системата се захранва с батерии, индикаторът примигва. 

3 Прибори за управление на фокуса 

4 Бутон за заснемане (или инструмент за заснемане SNAP) Натиснете за стартиране, пауза и 
рестартиране на видеозапис и за заснемане на неподвижно изображение. 

5 Прибори за управление на интензитета на осветяване и показване на стойността на интензитета 

6 Бутон за осветление и светодиодни индикатори 
• Бялото показва, че се използва източникът на бяла светлина (ляв светодиод). 
• Синьото означава, че се използва източникът на синя светлина за FA (десен светодиод). 

Педал 
Педалът се съхранява в предния джоб в основата на количката. Предвидена е дръжка за държане 
или носене на педала. 

Можете да управлявате фокуса (1), интензитета на осветяване (2) и заснемането на изображение 
или видео (3) с помощта на педала (Figure 12). Тези прибори за управление са дубликати на 
същите прибори за управление, налични на контролния панел. 

 
Фигура 12. Прибори за управление на педала 

Използвайте педала както следва: 

• Интензитет на осветяване, десен педал: Натиснете лявата страна на педала надолу, за да 
намалите интензивността, и натиснете дясната страна надолу, за да увеличите интензивността. 
Можете да натиснете и задръжте, докато достигнете желаната стойност, или можете да 
натиснете и освободите, за да коригирате на малки стъпки. 

• Бутон за заснемане (или инструмент за заснемане SNAP): Натиснете за стартиране, пауза и 
рестартиране на видеозапис и за заснемане на неподвижно изображение. 

• Фокусиране, ляв педал: Натиснете лявата страна на педала надолу, за да се фокусирате 
отпред (далеч от ретината) и натиснете дясната страна надолу, за да фокусирате отзад 
(към ретината). Можете да натиснете и задържите, докато достигнете желания фокус, или 
можете да натиснете и освободите, за да коригирате на малки стъпки. 

• Можете да опирате крака си върху пластмасовия разделител между педалите точно под 
бутона за заснемане (Capture). 

1 

2 

3 
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Транспортиране и съхранение на системата 
RetCam Envision system лесно се транспортира в рамките на здравно заведение. 

ЗАБЕЛЕЖКА: RetCam Envision system не е предназначена да бъде транспортирана навън. 
Свържете се с Natus Technical Service за инструкции за опаковане и транспортиране на системата 
до място извън здравното заведение. 

За да транспортирате системата до друго място, след като сте завършили изследването: 

1. Уверете се, че софтуерът показва прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и прегледи) и се 
уверете, че накрайникът е прибран в калъфа. 

2. Регулирайте монитора, за да осигурите ясен изглед пред количката. Уверете се, че мониторът 
не се простира извън границите на горната част на количката (вижте Фигура 13). 

3. Свалете педала в джоба в основата на количката. 

4. Изключете захранващия кабел и го увийте около стойката на гърба на количката. Не е 
необходимо да изключвате системата. Захранването ще се поддържа от батериите. 

5. Отключете колелата. 

6. За да намалите вибрациите, движете бавно количката докато я транспортирате. Бъдете 
внимателни при преходите на пода и при влизане и излизане от асансьори. 

7. На новото място не забравяйте да включите захранващия кабел, да позиционирате количката 
и да регулирате монитора, ако е необходимо, и след това да заключите колелата.  

За да подготвите системата за съхранение: 

1. Уверете се, че обективите са почистени и прибрани правилно. 

2. Изключете системата. Следвайте инструкциите от „User Logout and System Shutdown“. 

3. Приберете накрайника с капачката му в калъфа. 

4. Позиционирайте монитора в рамките на горната част на количката (вижте Figure 13). 

5. Приберете педала. 

6. Изключете захранването. Изключете захранващия кабел и го увийте около стойката на гърба 
на количката.  

7. Внимателно транспортирайте системата до мястото за съхранение и заключете всички колела. 
За да включите захранването, натиснете бутна за захранване. 
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Фигура 13 показва RetCam Envision system с всички елементи, прибрани за съхранение. 

 
Фигура 13. Система RetCam Envision, Конфигурация за съхранение 

Когато RetCam Envision system не се използва, извършете обслужване на машината и приберете 
компонентите ѝ. За информация по отношение на обслужването на системата, вижте „Поддръжка, 
почистване и техническо съдействие“.  
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Аксесоари 
 Аксесоар Номер на част 

 

Обектив, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(показан е в държач за обектив) 

 

Обектив, портрет  (LPP01) 60-000092 

 

Предпазна капачка на накрайник 60-000188 

 

Комплект за упражняване на заснемане 
на изображения 

99-100048 

Препоръчителни контактни гелове 
На пазара, там където се предлага, се препоръчва следния контактен гел: 

GenTeal® Гел на сълзи (за силна сухота в очите) 

На пазарите, в които GenTeal® Tears Gel не се предлага, може да бъде използван някой от 
следните (или еквивалентни лекарствени форми с показания за офталмологично приложение): 

• Viscotears® Течен гел 
• Vidisic® Гел за очи 
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2. Подготовка на системата и работа 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

• Новите системи се инсталират от обучен персонал от Natus Medical Incorporated. 
Инсталацията включва прикачване и настройка на системните компоненти, 
първоначалната конфигурация на софтуера и функционално тестване. 

• Софтуерът е инсталиран предварително на системата. Ако софтуерът е зареден повторно, 
базата данни се изчиства и всички данни ще бъдат изтрити. Natus Medical Incorporated 
силно препоръчва в края на деня да направите резервно копие на данните за пациентите 
във формат MLX. 

• RetCam Administrator трябва да предоставят достъп до домейна, преди клинично 
обучените потребители да започнат да заснемат пациенти. 

За FA операции, вижте „Флуоресцентна ангиография (FA)“. 

Подготовка на системата за изследване на пациент 
1. Преместете количката на позицията и заключете колелата. 

2. Включете щепсела в контакт и натиснете ключа за основното захранване, за да го включите. 

3. Регулирайте височината и ъгъла на монитора, както е необходимо за безпрепятствено 
директно гледане и за намаляване на отблясъците. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заснемането може да бъде направено в седнало или изправено положение. 

4. Регулирайте височината на количката за удобно и ергономично използване на клавиатурата  
и мишката.  

5. Извадете педала от джоба за съхранение и го поставете на удобно и леснодостъпно място на 
пода, за да се използва при заснемане. Проверете дали е включен в основата на количката. 

6. Поставете наблизо всички предмети за изследването, държачът на обектива и предпазната 
капачка на обектива на накрайника. 

7. Натиснете System Power button на контролния панел. Ще светне зеленият светодиод над 
бутона, софтуерът ще се стартира и на екрана ще се покаже диалоговият прозорец „User 
Login“ (Вход за потребители). Вижте „Вход за потребителя“. 

8. Свържете обектива към накрайника. Вижте „Lens Pieces“. 

9. Проверете дали накрайникът е свързан към системата. За повече информация, вижте „Връзки 
на накрайника“. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато не използвате накрайника, винаги го прибирайте в калъфа. Увийте 
снопчето на накрайника свободно около стойката за навиване. За да предотвратите повреда 
на оптичния кабел, не го увивайте около стойката повече от два (2) пъти. 

10. Ако е необходимо, натиснете бутона за осветяване от контролния панел, за да включите 
източника на светлина. 
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Вход за потребителя 
1. Когато системата е включена и софтуерът се стартира, се показва диалоговият прозорец „User 

Login“ (Вход за потребителя). Има два (2) типа за вход, локален и мрежови. Ако имате въпроси 
относно мрежовото си влизане, направете справка с Вашата мрежа или ИТ администратора. 

• Локално: Следва диалоговият прозорец на вход за потребителя в RetCam Envision за 
локално влизане. 

 
Влизане в системата за първи път: Паролите, издадени от Вашия RetCam Administrator са 
временни. Когато влезете за първи път, преди да можете да продължите, ще трябва да 
промените паролата си. 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
• Новата Ви парола трябва да съдържа най-малко шест (6) знака, да включва най-

малко един (1) цифров знак и трябва да бъде различна от старата парола. 
• След период на бездействие, влезлият потребител се извежда автоматично. 

Минимумът по подразбиране е 15 минути и тази стойност може да бъде променена 
от Вашия RetCam администратор. 

• Мрежово влизане: Ако от Вас се изисква да влезете с активиран вход от мрежа (Active 
Directory), се показва диалоговият прозорец за влизане в Active Directory 

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате активирания си вход в мрежата, системата 
RetCam Envision трябва да бъде свързана към мрежата. 

 
2. Въведете потребителското име, името на домейна на Windows (ако е приложимо) и паролата. 
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3. Натиснете върху Login (Вход). Показва се прозорецът за избор на домейн. 

 
4. Изберете подходящия домейн и след моментно екранно задържане се показва прозорецът 

„Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания). Вижте „Прозорец „Patients and Exams“ 
(Пациенти и изследвания)“. 

Основните стъпки за провеждане на изследване на пациент са описани в „Извършване на 
изследване на пациент“. 

Ако трябва да създадете домейн, натиснете върху Create Domain (Създаване на домейн). 
Вижте „Create a Domain“. Вашият потребителски акаунт трябва да има позволение за 
създаване на домейн. 

Извършване на изследване на пациент 
Следващите стъпки описват типичния работен процес за изследване на пациент. Ако Ви е 
необходима подробна информация за определен прозорец или диалогов прозорец, вижте 
„Прозорци и диалогови полета на потребителския интерфейс“. 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
• За списъка с препоръчителните контактни гелове, вижте „Препоръчителни контактни гелове“. 
• Здравната информация за пациентите трябва да остане строго поверителна и защитена от 

неоторизиран достъп, промяна и употреба. 
• Системата дава звукови сигнали, когато запазвате неподвижно изображение, стартирате, 

спирате или временно спирате видео, извличате неподвижни изображения от видео, 
сменяте филтри и когато се показват съобщения за предупреждение и грешка. Уверете се, 
че силата на звука на Вашия монитор е включена и че можете да чувате тоновете. 

• За да извършите изследване на пациент в режим FA, вижте „Флуоресцентна ангиография 
(FA)“. FA е налично в системи RetCam Envision, оборудвани с опция за FA. 

• Ако в системата възникне неизправност, свържете се с Natus Technical Service. За повече 
информация, вижте „Technical Support“. 

1. След като влезете и изберете домейн, се показва 
прозорецът „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания). 

• За да заредите записи за пациенти за избрания 
домейн, натиснете върху Show (Показване). По 
подразбиране ще се покажат всички записи. 

• Ако е необходимо, използвайте функцията за 
търсене, за да намерите запис за конкретен 
пациент. За пълна информация, вижте „Patient 
Records Search“. 

 
Вижте „Patients and Exams Window“. 
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2. В прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания): 

• Ако за първи път ще изследвате даден пациент, 
създайте запис за пациента. Натиснете върху 

. Показва се диалоговия прозорец „New 
Patient“ (Нов пациент). 

• Попълнете полетата както е необходимо и 
натиснете върху OK, за да запазите записа, и 
затворете прозореца. 

 
Вижте „Диалогови прозорци „New Patient 
Record“ и „Edit Patient Record“ („Нов 
запис за пациент“ и „Редактиране на 
запис за пациент“)“. 

3. В прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания), изберете желания пациент, за да 
започнете ново изследване. 

4. Натиснете върху . Показва се диалоговият 
прозорец „New Exam Configuration“ (Конфигурация 
на ново изследване).  

 
Вижте „Диалогово поле за конфигуриране 
на ново изследване“. 

5. В диалоговото поле „New Exam Configuration“ 
(Конфигурация на ново изследване), натиснете 
върху  до желаната конфигурация за изследване 
за заснемане. Показва се прозорец „Live Image“ 
(Заснемане на живо). 

 
Вижте „Прозорец за изображение на живо“. 

6. Прозорецът „Live Image“ улавя изображенията от 
окото/очите на пациента. Препоръчва се да започнете 
с дясното око (OD). Ако желаете, заснемете външно 
изображение на окото и след това заснемете 5 
зрителни полета на ретината (задно, носово, 
темпорално, долно и най-висока част). 

Natus Medical Incorporated препоръчва да се запише 
видео на всяко око, особено при заснемане на 
пациенти, които са будни. Можете да заснемате 
неподвижни изображения от видеоклиповете преди 
да излезете от сесията на изследването или да 
запазите видеоклиповете и да заснемете неподвижни 
изображения след излизане от сесията на 
изследването. За повече информация относно 
процеса, вижте „Извличане на изображение от видео“. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ: 
• Не заснемайте дадено око за по-дълго от 5 

минути. Максималното излагане на светлина е 
не повече от общо 5 сумарни минути на едно 
око. 

• Използвайте само препоръчителни оптични 
контактни гелове, които действат като оптичен 
мост между обектива и окото на пациента. 

• Трябва да се използва обилно количество гел 
върху окото на пациента и да се прилага често 
през цялото изследване. 

• Не осъществявайте контакт директно с 
обектива и не оказвайте натиск върху окото на 
пациента. Върхът на обектива трябва да 
„плава“ в гела за заснемане на изображения и 
видеоклипове (това се нарича техника на 
потапяне). 

• Ограничете движението на пациента по време 
на заснемането и ако има признаци на 
движение на пациента, преместете обектива за 
заснемане. 

• Ако е необходимо, внимателно манипулирайте 
спекула за достъп до окото на пациента. 

• Ако възникне неизправност в RetCam Envision 
system, продължете да изследвате окото/очите 
на пациента, като използвате косвен 
офталмоскоп. 

 

7. Излезте от сесията за заснемане. Натиснете върху 

 в прозореца „Live Image“ (Изображение  
на живо).  

Ако все още са избрани изображения за изтриване или 
ако видеоклиповете са автоматично маркирани за 
изтриване, се появява съобщение, което показва, че те 
ще бъдат изтрити при напускане на изследването. 
Натиснете върху Yes (Да), за да потвърдите 
изтриването. Показва се диалоговият прозорец „Exam 
Notes“ (Бележки за изследването). 

Ако не бъде избран носител за премахване, 
диалоговият прозорец „Exam Notes“ (Бележки за 
изследване) се появява автоматично. 

 

 
Вижте „Exam Notes Dialog“. 

8. Въведете бележките от изследването в диалоговия 
прозорец. Когато сте готови, натиснете върху Exit Exam 
and Go to Patient List (Изход от изследване и отваряне 
на списъка с пациенти). Диалоговият прозорец „Exam 
Notes“ (Бележки за изследване) се затваря и отново се 
показва прозорецът „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания). 

Вижте „Прозорец „Patients and Exams“ 
(Пациенти и изследвания)“. 

9. Почистете обектива. Вижте „Обектив Почистване и 
дезинфекция“. 
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Прозорци и диалогови полета на потребителския интерфейс 

Прозорец „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) 

При влизане От „Live Image“ (Изображение на живо), 
„Exam Notes“ (Бележки от изследване) 

От „Exam Review“  
(Преглед на изследване) 

Изберете домейн           

 
Фигура 14. Прозорец „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) (Без записи за пациенти) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато влезете и изберете домейн, прозорецът „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания) винаги е празен (не са посочени записи на пациенти), както е показано по-горе. 
Записите за пациентите ще се покажат следа като натиснете върху Show (Показване). Вижте 
примера на Фигура 16.  

1 Когато се маркира запис на пациента (ред), в горната част на прозореца се показва обобщение на 
записите на пациента.  

2 Лента с бутони. Вижте „Patients and Exams Window Button Bar“. 

3 Търсене и намиране на полета за записи на пациенти и изследвания. Вижте „Patient Records 
Search“ и „Advanced Search“. 

4 Поле за избор на домейн 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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5 Списък на пациентите и записите за изследванията, показани в редове, един (1) ред на пациент 
• Ако няма показани записи за пациенти, натиснете върху Show (Показване). За повече 

информация, вижте „Patient Records Search“. 
• Записите на пациентите, които са импортирани от DICOM система, първоначално се показват в 

различен цвят. След като се създаде и запази изследване, цветът се променя на бял. За 
информация относно импортирането на записи на пациенти от система DICOM, вижте 
„Импортиране на поръчани изследвания“. 

• За да извършите действие върху запис на пациент, натиснете върху или докоснете записа. 
Редът е маркиран и в горната част на прозореца се показва обобщение на записите на 
пациента. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да маркирате повече от един (1) запис за пациент наведнъж. 

6 Лента за състоянието: 
• Състояние на батерията (зелената икона показва, че батерията се зарежда; жълтата означава, 

че системата работи на батерия; червената показва, че мощността на батерията е под 20%) 
• Текуща дата и час  
• Налично пространство на C: диск. Икона на заключване показва състоянието на BitLocker 

(заключено = разрешено; отключено = забранено). 
• След търсене на записи, лентата на състоянието показва броя на намерените пациенти, броя 

на избраните пациенти, броя избрани изображения и броя на отстранените изображения. 

7 Меню за помощни програми и опции за изключване на системата. Вижте „Помощни програми“ и 
„Излизане от системата и изключване на системата“. 

Лента с бутони в прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Бутон в сиво означава, че той е деактивиран. Повечето бутони са деактивирани, 
докато не се добавят и показват записи на пациента в прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания). Цветът на бутона се променя, като предоставя съответната функция. Един бутон 
може също да бъде деактивиран, тъй като потребителският акаунт няма разрешение да използва 
тази функция. 

 

Създаване на запис за пациент. Вижте „New Patient Record and Edit Patient Record Dialogs“. 

 

Стартиране на ново изследване. Вижте „New Exam Configuration Dialog“. 

 

Преглеждане на заснемането от изследване за избран пациент. Вижте „Прозорец за преглед 
на изследване“. 

 

 

Редактиране на избран запис за пациент. Вижте „Диалогови прозорци „New Patient Record“ и 
„Edit Patient Record“ („Нов запис за пациент“ и „Редактиране на запис за пациент“)“. 

 

Добавяне на бележки към запис за пациент. Този бутон се активира само когато сте избрали 
запис за пациент. Вижте „Exam Notes Dialog“. 

 

Експортиране на данни за пациент. Този бутон се активира само когато сте избрали един (1) 
или повече записи за изследване. Вижте „Export and Import Patient Data“. 

 

Импортиране на данни за пациент от USB устройство или от мрежа. Вижте „Експортиране и 
импортиране на данни за пациент“. 
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Отпечатване на доклади. За информация относно отпечатването, вижте Вашето RetCam 
администратор. 

 

(само за DICOM) Импортиране на записи за пациенти за изследвания, поръчани за текущия 
ден за текущото RetCam Envision system. Вижте „Импортиране на поръчани изследвания“. 

Навигиране и въвеждане на данни 
• Мишка. Натиснете, за да навигирате между прозорци и полета и да инициирате действия. 
• Сензорен екран. Като използвате ръкавица, за да се придвижвате между прозорци и полета и 

да инициирате действия, натиснете веднъж или два пъти върху функции на сензорния екран с 
пръст. Имайте предвид, че някои елементи на потребителския интерфейс може да не са 
достатъчно големи за управление с докосване. 

• Клавиатура: 
o Навигиране между прозорци и полета. 
o Въвеждане на данни в полетата. 
o Стартиране на действия. 
o За извличане на изображения от видео след видео изображения, използвайте десния 

клавиш със стрелка, за да продължите напред, или левия клавиш със стрелка, за да се 
върнете назад по време на преглед на видео. Вижте „Извличане на изображение от видео“. 

o Използвайте клавиша S от клавиатурата, за да извлечете и запазите изображение от видео. 
o Клавишните комбинации (наричани още „бързи клавиши“) са клавиши и комбинации от 

клавиши, използвани за извършване на различни действия. Вижте „Keyboard Shortcuts“. 

• Икони. Когато в прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) са изредени записи 
на пациенти, използвайте иконите отляво на всеки ред, както следва: 

 

• Запис за пациент: Разширете запис на пациент, за да се покажат изследванията и 
бележките. 

• Запис на изследване: Разгънете изследването, за да се покажат миниатюри на 
изображенията на запазените неподвижни изображения и видеоклипове. 

Като алтернатива можете да натиснете веднъж върху реда. 

 

Скриване на информацията (редът се свива). 
Като алтернатива можете да натиснете веднъж върху реда. 

 

Започване на ново изследване за избран пациент. 

 
  



RetCam EnvisionTM Ръководство за потребителя 

 27 

Клавишни комбинации 

Клавишна 
комбинация 

Описание Клавишна 
комбинация 

Описание 

Прозорец „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) 

Alt+C Създаване на пациент Alt+A Бележки за пациент 

Alt+N Ново изследване Alt+X Експортиране на данни 

Alt+R Преглед на изследване Alt+I Импортиране на данни 

Alt+E Редактиране на пациент Alt+P Отпечатване 

Alt+M Бележки от изследване Alt+O Поръчани изследвания 

 Диалогово поле за конфигуриране на ново изследване 

Ctrl+1 Избор на конфигурация 1 Ctrl+3 Избор на конфигурация 3 

Ctrl+2 Избор на конфигурация 2 Ctrl+4 Избор на ръчна конфигурация 

 Прозорец за изображение на живо 

S Запазване на неподвижно 
изображение 

Ctrl+F7 Нулиране на таймера 

Интервал Стартиране или временно спиране 
на записване 

Ctrl+F8 Повторно стартиране на таймера 

Enter „Размразяване“ на изображение 
или спиране на записване 

F11 Режим за превключване на цял 
екран 

N Преминаване през видовете 
обективи 

Ctrl+Insert Превключване на иконата за флаг 
върху миниатюра 

Ctrl+Y Превключване между задачите  
за очи 

Delete 
(Изтриване) 

Превключване между състоянието 
на изтриване на миниатюра 

R Преминаване през нивата  
на обхват 

Ctrl+F5 Стартиране на таймера 

C Преминаване през нивата на цвят Ctrl+F6 Временно спиране на таймера 

F Превключване между режим „FA“ 
(ако е настроен филтър FA light + 
FA) или „Red-Free“ (без червено) 

  

 Прозорец за преглед на изследване 

Ctrl+, 
(запетайка) 

Връщане към предишна 
миниатюра  

Ctrl+. (точка) Напред към следваща миниатюра 

F11 Включване/изключване на изглед 
на цял екран 
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Търсене на запис за пациент 

ЗАБЕЛЕЖКА: Едно основно търсене намира всички записи на пациенти в даден домейн (Show All 
(Показване на всички), описано по-долу). Въпреки че този подход е най-приобщаващ, той е най-
отнемащият време метод за локализиране на запис за пациент и не се препоръчва. За центрове с 
голям обем записи, може да отнеме няколко минути, докато записите се заредят. Можете да 
стесните търсенето с помощта на разширените полета за търсене. Вижте „Advanced Search“. 

 
Фигура 15. Полета за търсене на пациенти и изследвания 

1 Намиране на поле. Въведете част от името на пациент. Системата търси фамилните имена на 
пациентите, личните имена, идентификационните номера на пациента и имената на основния 
лекар за съвпадение. 
За да изчистите полето, натиснете върху червения знак X. 

2 Филтър за данни. Ако изберете Any (Всички), няма да има ограничение в данните. 

3 Домейн. Едно търсене винаги е ограничено до показания домейн. 

4 Обобщение на резултатите от търсене. Лентата на състоянието показва броя на намерените 
пациенти, броя на намерените изследвания, броя избрани носители и броя на отстранените 
носители. 

5 Показване на опциите. Ако изберете All (Всички), всички записи в избрания домейн се показват на 
една страница, когато натиснете върху Show (Показване). За да зададете ограничение за страница 
на показваните записи (например 20 записа на страница), използвайте ##/page (##/страница) от 
опциите на падащото меню. 

6 Разширени опции за търсене. Вижте „Advanced Search“. 

7 За да извършите търсене, натиснете върху бутона Show (Показване), бутона Search (Търсене) или 
натиснете „Enter“ на клавиатурата. Резултатите от търсенето се показват в прозореца „Patients and 
Exams“ (Пациенти и изследвания) (вижте „Search Results“). За информация за прецизиране на 
търсенето, вижте „Expand the Search Results“ и „Advanced Search“. 

5 

7 

6 1 

2 
3 

4 
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Резултати от търсене 
Записите за пациенти се показват в редове в прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания). Първият запис е маркиран (избран) по подразбиране и в горната част на прозореца 
се показва обобщение на записите на пациента. Бележките за пациентите, изследванията и 
бележките от изследванията, свързани със запис на пациента, са скрити от изгледа. За да видите 
тази информация, разгънете редовете (вижте „Навигиране и въвеждане на данни“ и „Разширяване 
на резултатите от търсене“). 

От резултатите от търсенето можете да преглеждате записи за пациенти, да създавате записи за 
пациентите, да започнете изследване, да преглеждате изследванията, да редактирате бележки от 
изследване и да експортирате и импортирате данни за пациенти. 

 
Фигура 16. Резултати от търсене 

Информацията в записа на пациент е подредена по колони. За да промените подредбата, 
натиснете върху заглавката на колона. 

Двете (2) колони вдясно са: 
• Отбелязани (избрани) записи. В квадратчетата до записите, които са избрани за експортиране, 

се показва отметка. 
• Състояние на архивирането: 

o Главна буква „I“ показва, че записът е бил импортиран. 
o Главна буква „Е“ показва, че записът е бил експортиран. 
o Ако полето за състояние е празно, записът не е бил импортиран или експортиран. 

Ако списъкът със записи е дълъг, използвайте лентата за превъртане вдясно, за да превъртите 
нагоре и надолу, ако е необходимо, за да приведете повече записи в изглед. 

Разширяване на резултатите от търсене 
За да прецизирате резултатите от търсене, са налични няколко опции: 
• Разширяване на избраните редове (описано е по-долу).  
• Избиране на изображения в записите за пациенти. Това се използва основно за експортиране 

на данни за пациенти. За повече информация, вижте „Export and Import Patient Data“. 
• Разширено търсене. Вижте „Advanced Search“.  
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За да разширите резултатите от търсенето, изберете желаната опция от падащото меню „Expand“ 
(Разширяване), което се намира над списъка с пациенти вляво. 

 

Изследвания за отбелязани пациенти Показва изследванията за отбелязаните записи на пациенти 
(отметка в графата „Checked“ (Отбелязано)). 

Изследвания/изображения за текущ пациент Показва изследванията и миниатюрите на изображение от 
изследването в записа на текущия пациента (редът е този, 
който е маркиран). 

Изображения за показани изследвания Показва миниатюрите на изображенията от изследвания за 
всички изследвания, които се показват (записите за пациент 
трябва да бъдат отворени). 

Изследвания/изображения за показан пациент Показва изследванията и миниатюрите на изображенията от 
изследване от всички показани записи за пациенти. 

„Collapse All“ (Свиване на всички) Затваря всички отворени редове, скрива всички изследвания и 
бележки. Показват се само редовете със записи на пациентите. 

Разширено търсене 
Разширеното търсене Ви позволява да въведете критерии, които стесняват търсенето, за да 
отговарят на Вашите изисквания. Разширено търсене се провежда върху всички записи на 
пациенти в избрания домейн. 

1. В прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) изберете домейн. 

2. Натиснете върху Advanced (Разширено) в горната дясна част, за да разкриете разширените 
полета за търсене. 

 
Last Name (Фамилия) Classification 

(Класификация) 
Patient ID (ИД на 
пациент) 

Exam Date (Дата на 
изследване) 

First Name (Име) Pathology (Патология) Imager (Визуализатор) • Date ranges (Период) 
Gender (Пол) Primary Clinician 

(Основен лекар) 
Eye (Око) • Exam dates (Дати на 

изследване) 

3. Въведете или изберете желаната информация в каквато и да е комбинация и натиснете върху 
Search (Търсене). Показват се записи, които съдържат избраните критерии. 

4. За да направите ново търсене, натиснете върху Clear Search (Изчистване на търсене) и 
повторете предишните стъпки.  

5. За да скриете полетата, натиснете отново върху Advanced (Разширено). 

6. За работа с резултатите от търсене, вижте „Search Results“. 
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Диалогови прозорци „New Patient Record“ и „Edit Patient Record“ („Нов запис 
за пациент“ и „Редактиране на запис за пациент“) 
Ако Вашата RetCam Envision system се използва като устройство за изследване в DICOM среда, 
повечето записи на пациенти не се създават локално. За повече информация, вижте „Import 
Ordered Exams“. 

Създаване от „Patients and Exams“ 
(Пациенти и изследвания) 

Редактиране от „Patients and Exams“  
(Пациенти и изследвания) на избран запис за пациент 

  или  или  

Диалоговите полета „New“ (Нов) и „Edit“ (Редактиране) са едни и същи, с изключение на това, че 
полетата в диалоговото поле „New Patient“ (Нов пациент) ще бъдат празни. Обърнете внимание,  
че диалоговото поле „Edit Patient“ (Редактиране на пациент) също се отнася и за диалоговото поле 
„Patient Notes“ (Бележки за пациенти). 

 
Фигура 17. Диалогово поле „New Patient Record“ (Запис на нов пациент) 

1 Лекар (задължително е). Можете да създадете нов лекар или да редактирате избран лекар. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Промените в информацията за лекарите се прилагат за всички потребители  
и пациенти. 

2 Информация за пациент (със звездичка са обозначени задължителните полета) 

3 Информация за раждане (задължително). Въведете дата на раждане на пациента (DOB) или 
използвайте календара от падащото меню. 

4 Diagnosis (Диагноза). Въведете вида на изследването, което ще се извърши, или очакваната 
патология, която ще бъде заснета (например Screening for ROP - скрининг за ROP). 

5 Запазени бележки за пациент. Запазените бележки не могат да се редактират. Бележките са 
белязани с датата и часа на създаване. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



RetCam EnvisionTM Ръководство за потребителя 

32  

6 • „Creator“ (Създател) е името на лицето, създало бележките. Можете да създадете нов „Creator“ 
(Създател) или да редактирате избран „Creator“ (Създател). 

• Натиснете върху New Note (Нова бележка), за да изберете „Creator“ (Създател) (задължително 
е) и да въведете бележки в полето за въвеждане на „Notes“ (Бележки). За да ги запазите, 
натиснете върху Save Note (Запазване на бележките). Ако отмените, се показва съобщение, 
което Ви позволява да потвърдите, в този случай всички промени ще бъдат загубени. 

• Поле за въвеждане на бележки (максимално 2000 символа) 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
• Ако записът на пациента не е създаден локално, някои полета в диалоговото поле „Edit 

Patient“ (Редактиране на пациент) не могат да се редактират (заглавията на полетата 
изглеждат сиви). Тези полета могат да се редактират само в системата EMR. 

• Ако създадете запис за пациент, който е идентичен с друг запис (същото име, фамилия, 
идентификационен номер на пациента и дата на раждане), съобщението показва, че сте на 
път да създадете дубликат на съществуващ запис. Можете да продължите, за да запазите 
или да откажете записа.  

• Ако откриете, че записът за пациент е дублиран, можете да обедините записите и да 
премахнете дубликата. Вижте „Patient Records Merge“. 

• Записът за пациент не може да бъде изтрит. 

„Patient Records Merge“ (Обединяване на запис за пациент) 
Можете да създадете два (2) идентични записа за пациент. За да се предотврати объркване, се 
препоръчва да обедините записите. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да обедините записите, проверете дали избраните от Вас два (2) записа 
показват точно едно и също име, фамилия, идентификационен номер на пациента и дата на 
раждане. Имената не е задължително да бъдат с едни и същи букви (малки, големи и главни). 

1. За да обедините записите за пациенти, изберете двата записа в прозореца „Patients and 
Exams“ (Пациенти и изследвания). Показва се бутонът Merge Patients (Обединяване на 
пациенти). 

2. Натиснете върху бутона Merge Patients (Обединяване на пациенти). Показва се прозорецът 
„Patient Reconciliation“ (Изравняване на пациент). 

 
3. Във всяка колона, изберете данните, които искате да запазите. Избраните данни светват  

в зелено. 

4. Проверете информацията и натиснете върху Continue (Продължи). 
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Диалогово поле за конфигуриране на ново изследване 
От „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания), 

избран запис за пациент 

 или  

 
Фигура 18. Диалогово поле „Exam Configuration“ (Конфигуриране на изследване) 

1 За пациенти, които са на възраст по-малко от една (1) година, се показва полето „Current Weight“ 
(Текущо тегло).  

2 „Imager“ (Визуализатор) е името на техника, извършващ визуализацията. Можете също да 
създадете нов „Imager“ (Визуализатор) или можете да редактирате информацията за избрания 
визуализатор. 

3 Налични са три (3) предварително зададени конфигурации за изображения при изследване. 
Натиснете върху съответната конфигурация, за да преминете директно към прозореца „Live Image“ 
(Изображение на живо). Вижте „Live Image Window“. 

4 Редактиране на предварително създадена конфигурация на изображение от изследване. Вижте 
„Диалогово поле „Imaging Configuration“ (Конфигуриране на изображение)“. 

5 Настройване на конфигурация за изображения от изследвания чрез параметри, които сте задали. 
Отваря се диалоговото поле „Manual Configuration“ (Ръчна конфигурация). Вижте „Диалогово поле 
„Imaging Configuration“ (Конфигуриране на изображение)“. 

6 Наличен капацитет на устройството за съхранение. Приблизителният брой нови изображения, 
които могат да бъдат запазени, зависи от количеството видеоклипове и неподвижни изображения, 
които вече са запазени. 
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Диалогово поле „Imaging Configuration“ (Конфигуриране на изображение) 

От конфигурация „New Exam“ (Ново изследване) 

 (Редактиране на предварително зададени) или 

 (Ръчно редактиране) 

 
Фигура 19. Диалогово поле „Edit Preset Imaging Configuration“ (Конфигурация за редактиране на 

предварително настроено изображение) 

 
Фигура 20. Диалогово поле „Edit Manual Imaging Configuration“ (Конфигурация за редактиране на ръчно 

настроено изображение) 

Изберете опциите за конфигурация от падащите менюта. Ако редактирате предварително 
зададена конфигурация, натиснете върху Save (Запазване), за да запазите промените си. 
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Прозорец за изображение на живо 
От „Image Configuration“  

(Конфигурация на изображение) 

 

 
Фигура 21. Прозорец за изображение на живо 

1 Контроли на видеозапис на живо и заснемане на изображения, контроли на таймера, диапазона и 
цветовете, контрол на режим без червен цвят и индикатор за FA Вижте „Прибори за управление за 
изображение на живо“. 

2 Зона за показване на „Live image“ (Изображение на живо). В допълнение към изображението на 
живо, в долната лява част се появява „RetCam Image“, а всички водни знаци се появяват в горния 
ляв, горния десен или долния десен ъгъл на изображението. 

3 В лентата за преглед и избор на миниатюри се показват миниатюрни версии на неподвижни 
изображения и видеоклипове, заснети по време на изследването. 
• Използвайте стрелките отляво и отдясно на лентата с миниатюри, за да видите допълнителни 

миниатюри. 
• Заснетите видеоклипове се показват в квадрат с четири (4) примерни изображения (първо, 

последно и две (2) междинни изображения от видеото). Голямо червено „X“ в горната част на 
миниатюрата на видео показва, че видеоклипът е маркиран за изтриване, когато излезете от 
изследването. По подразбиране, когато излезете от изследване, видеоклиповете се изтриват. 
За да задържите видеоклипа, натиснете върху малкия символ „х“. За повече информация, 
вижте „Извличане на изображение от видео“. 

   
• Изберете изображение или миниатюра, за да покажете голямата версия на изображението в 

областта за показване на изображението. За избран видеоклип, приборите за управление на 
възпроизвеждането се показват в горната лява част на прозореца. 

• Маркирайте с флаг изображение, за да го прегледате в бъдеще. За да маркирате изображение, 

поставете курсора върху миниатюрата и натиснете върху иконата на „Flag“ (Флаг) .  
Флагът се появява на миниатюрата във всички прозорци, които показват миниатюри.  

3 

4 
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4 Състояние и възможни действия: 

 

 

Когато започвате ново изследване, педалът се активира автоматично. Тези 
прибори за управление изпълняват същите действия като тези на екрана 
„Record Video“ (Записване на видео) и „Save Still live image“ (Запазване на 
неподвижно изображение). 
Превключване на записа на видео и запазване на неподвижни изображения. 
Съответните прибори за управление на екрана променят цвета си. Вижте 
„Live Image Controls“. 

 
Опции за конфигуриране на показване на изображение на живо. Вижте 
„Опции за конфигурация на „Live Image“ (Изображение на живо)“. 

 

 

Превключване на цял екран и нормален екран на изображение на живо.  

 
Излезте от сесията за изображение на живо и отидете в диалоговия прозорец 
„Exam Notes“ (Бележки за изследване). Вижте „Exam Notes Dialog“. 

5 Етикети за изображение от изследване. Вижте „Image Labels“. 

6 Информация за изследване, която може само да се показва: Дата на раждане на пациент, печат с 
датата на изследване, възраст и пол на пациента, име на лекаря и име на вузиализатора. 

7 Друга информация за изследване: 
• Състояние на филтър „FA“ (входящ и изходящ) 
• Ниво на осветление 
• Брой заснети видеоклипа и неподвижни изображения 
• Съобщения за грешки (показват се в червено). За повече информация, вижте 

„Troubleshooting“. 

Прибори за управление за изображение на живо 

     

Записване, временно спиране и спиране на записване на видео на живо.  
По време на видеозапис на живо, под приборите за управление се появява 
лента за напредъка. Лентата за напредъка показва общото време за 
видеозапис (в минути) и използвания процент. 
Ако за запис на видео е активиран педалът, този прибор за управление се 
показва в зелено. 

   

Временно спиране и възстановяване на запис на видео на живо. 

   

„Замразете“ видео записа на живо, за да заснемете неподвижно изображение. 
„Размразете“, за да се върнете към видео запис на живо. 

   

Запазване на неподвижно изображение към устройството за съхранение. Ако 
за запис на неподвижно изображение е активиран педалът, тази контрола се 
показва в зелено. 

 

Връщане към изследване на живо на пациент. „Show Live“ (Показване на 
живо) се появява по време на запазване на рецензия за заснемане или 
извличане на видео изображение по време на изследване на живо. 
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• Стартиране на ново отброяване чрез таймера. 
• Временно спрете таймера. 
• Възстановяване на текущата стойност на таймера до „0“. 
• Възстановяване на текущата стойност на таймера до „0“ и автоматично 

стартиране на ново отброяване. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За да конфигурирате позицията за показване на таймера в 
прозореца, вижте „Live Image Configuration Options“. 
В режим „FA/Red-free“ (FA/Без червен цвят), таймерът се управлява отделно 
от видеото. 

   
Премахване или включване на компонентите червено от изображенията.  
В режим „Red-free“ (Без червен цвят), изображенията се показват в скалата 
на сивия цвят с бяло осветен източник. 
В режим „Red-free“ (Без червен цвят) за процеси за изследване с FA, 
изображенията са едноцветни при изображения със синя светлина на 
източника. 
По време на видеозапис и „замразяване“ на запис на живо, на иконата се 
показва символ на заключване, който показва, че функцията не може да бъде 
променена, докато не спрете или „размразите“ записа на живо на видео. 

   

Режимът „FA“ се активира, когато синята светлина е свързана и 
превключвателят на накрайника за „FA“ е включен.  
По време на видеозапис и „замразяване“ на запис на живо, на иконата се 
показва символ на заключване, който показва, че функцията не може да бъде 
променена, докато не спрете или „размразите“ записа на живо на видео. 

 

Пет (5) настройки за диапазон съответстват на уникална комбинация от 
настройки, които включват корекции на гама. Настройката по подразбиране е 
50%; тези промени на настройките се базират на активността на 
потребителя. 
Корекцията на гама, индустриален стандартен ефект, помага да се 
нормализира яркостта в цялото изображение. Диапазонът е полезен за 
изобразяване на обект, където силно отразяващите (ярки) области са близки 
до по-малко отразяващи (тъмни) области и осветеността не може да бъде 
оптимизирана и за двете. В тези случаи с приложен диапазон, по-тъмните 
области се изсветляват с минимална промяна на съществуващите ярки зони, 
което води до нормализиране на общата яркост. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Последният избор на активен диапазон се запазва, докато не 
бъде променен от потребителя; не се връща към настройката по подразбиране. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Диапазонът автоматично се настройва на 0% (изключено) в 
режим „FA“ и „Red-free“ (Без червен цвят). 

 

Регулирайте цветовата температура на камерата на пет (5) стъпки от по-
топло до неутрално и до по-хладно. Тази функция може да помогне за 
разграничаване на характеристиките при пациенти с тъмни ретини. Можете 
също да коригирате цвета въз основа на личните предпочитания. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Цветовите предпочитания не се прилагат за режим „FA“. 
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Етикети на изображения 
Използвайте падащите менюта в горната част на прозореца, за да изберете или промените 
информация, която се запазва както с изображения, така и с видеоклипове.  

 
Фигура 22. Избори за етикет на изображение 

Pathology (Патология) Избор или промяна на тип патология (само за сесии с изображения на живо). 

Eye (Око) Избор или промяна на обозначението на очите по време на сесии за изобразяване 
на живо или по време на преглед на изследване. 

Classification 
(Класификация) 

Избор или промяна на класификация (само за сесии с изображения на живо). 

Обективи Избор или промяна на типа на обектива по време на сесии за изобразяване на 
живо или по време на преглед на изследване. 

Местоположение на 
изследване 

Избор или промяна на местоположението на изследване (само за сесии с 
изображения на живо). 

Тип на изображение Избор или промяна на типа на изображение по време на сесии за изобразяване на 
живо или по време на преглед на изследване. 

Опции за конфигурация на „Live Image“ (Изображение на живо) 

 

Изберете подходящата опция. Избраната скорост се показва  
в червено до контролните елементи за възпроизвеждане. 

 

Режимът „Color“ (Цвят) се прилага за всички изображения, с 
изключение на изображения „FA“ от RetCam Envision systems  
с опция за „FA“. Изображенията в режим „Color“ (Цвят) са 
изобразени с всички цветове.  
Изберете подходящите опции. 
Таймерът се показва ясно в жълт текст в избраната позиция. 

 

Режимът „FA“ се прилага само за FA изображения от системи 
RetCam Envision с опция за „FA“. 
Изберете подходящите опции. 
По подразбиране, изображенията и видео записите са заснети  
в скалата на сивия цвят. 
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Извличане на изображение от видео 

ЗАБЕЛЕЖКА: Записването на видео използва голямо количество системно пространство за 
съхранение. За най-добро представяне, извлечете нужните изображения от видеоклипа. По 
подразбиране, видео записите са маркирани за изтриване. 

1. Натиснете бутона „Capture“ (Заснемане) на контролния панел или на педала, за да стартирате, 
да прекъснете временно и рестартирате видеозапис. 

2. За да спрете видеозапис, за да извлечете отделни изображения от него, натиснете върху 

. 

3. Натиснете върху миниатюрата на видеото. Контролите за възпроизвеждане на видео се 
появяват в горната лява част. 

 
4. Стартиране от началото на видео записа. Ако е необходимо, използвайте контролите за 

връщане на видео назад или клавиша на клавиатурата вляво, за да се върнете в началото. 

5. Натиснете клавиша на клавиатурата надясно, за да продължите напред през видеото (или 
натиснете и задръжте дясната стрелка, за да продължите напред по-бързо). Когато се покаже 
характеристика, която представлява интерес, освободете десния клавиш със стрелка, за да 
спрете възпроизвеждането. 

6. За да извлечете и запазите желаното изображение, натиснете клавиша „S“ на клавиатурата 

(или натиснете върху ). 

7. Повторете, докато всички желани изображения не бъдат извлечени. Миниатюрите на 
извлечените изображения се показват на лентата с миниатюри. 

8. Ако са заснети няколко видеоклипа, повторете тези стъпки за всеки видеоклип. 
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Диалогово поле „Exam Notes“ (Бележки за изследване) 
От „Patients and Exams“  

(Пациенти и изследвания), избрано изследване 
От „Live Image“ 

(Изображение на живо) 
От „Exam Review“  

(Преглед на изследване) 

   

 
Фигура 23. Диалогово поле „Exam Notes“ (Бележки за изследване) 

1 Запазени бележки за пациент. Запазените бележки не могат да се редактират. Бележките са 
белязани с датата и часа на създаване. 

2 • „Creator“ (Създател) е името на лицето, създало бележките. Можете да създадете нов „Creator“ 
(Създател) или да редактирате избран „Creator“ (Създател). 

• Натиснете върху New Note (Нова бележка), за да изберете „Creator“ (Създател) и да въведете 
бележки в полето за въвеждане на „Notes“ (Бележки). За да ги запазите, натиснете върху Save 
Note (Запазване на бележките). Ако отмените, се показва съобщение, което Ви позволява да 
потвърдите, в този случай всички промени ще бъдат загубени. 

• Полета за въвеждане на бележки за „Right Eye“ (Дясно око) и „Left Eye“ (Ляво око) (максимум 
2000 символа на поле). 

3 
От : 

Затваряне и връщане към изследването 
Изход от „Exam“ (Изследване) и отваряне на „Patient List“ (Списък с пациенти) 

От  и : 
OK 
Cancel (Отказ) 

1 

2 

3 
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Прозорец за преглед на изследване 
От „Patients and Exams“  

(Пациенти и изследвания), избрано изследване 

 

 
Фигура 24. Прозорец за преглед на изследване 

1 „Reviewing Media“ (Показване на носителя) показва номера на прегледаната миниатюра в областта 
за показване на изображението. 
Когато е избран видеоклип за преглед, се показват контролите за възпроизвеждане. За информация 
относно възпроизвеждането на видео и заснемането на неподвижни изображения от видео вижте 
„Извличане на изображение от видео“. 

2 Зона за показване на изображение 

3 Лентата за избор на пациента показва фамилните имена на пациентите в текущия домейн. Показват 
се изображенията, датите на изследванията и миниатюрите, свързани с избрания пациент. 
Използвайте стрелките или натиснете върху име, за да изберете друг пациент. 

4 Лентата за избор на изследване показва всички дати на изследвания за избрания пациент. 
Показват се изображенията и миниатюрите, свързани с избраното изследване. 
Използвайте стрелките или натиснете върху дата, за да изберете друга дата за изследване. 

5 В лентата за преглед и миниатюра се показва миниатюрни версии на неподвижни изображения и 
видеоклипове, заснети по време на избраното изследване. 
• Запазените видеоклипове се показват в квадрат с четири (4) примерни изображения: първо, 

последно и две (2) междинни изображения от видеото. 
• Изберете изображение или миниатюра, за да покажете голямата версия на изображението в 

областта за показване на изображението.  
• Използвайте стрелките, за да видите допълнителни миниатюри. 
• Маркирайте с флаг изображение, за да го прегледате в бъдеще. За да маркирате изображение, 

поставете курсора върху миниатюрата и натиснете върху иконата на „Flag“ (Флаг) .  
Флагът се появява на миниатюрата във всички прозорци, които показват миниатюри. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 Информация за пациент и изследване. Можете да промените обозначението на очите, 
предпочитанията на обектива и вида на изображението, като използвате падащите менюта. 

7 Полета за показване: Дата на раждане, печат с датата на изследване, възраст и пол на пациента, 
име на лекаря и име на вузиализатора, и информация за диапазона и цвета 

8 Информация за изображения на живо: 
• Състояние на филтър „FA“ (входящ и изходящ) 
• Ниво на осветление 
• Брой заснети видеоклипа и неподвижни изображения 
• Съобщения за грешки (показват се в червено) 

9 Състояние и възможни действия: 

 
Показване на опциите за конфигуриране на показване на изображение. Вижте 
„Exam Review Configuration Options“. 

 

 

Превключване на цял екран и нормален екран на избрано изображение или 
видео запис.  

 
Отпечатване на избраното изображение. 

 
Отваряне на лентата „Image Adjustment“ (Настройване на изображения). 
Вижте „Image Adjustments“. 

 

Показват се две (2) изображения едно до друго за сравнение. Вижте „Image 
Comparison“. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Видео записите не могат да се сравняват. 

 
Отваряне на диалоговото поле „Exam Notes“ (Бележки за изследване). Вижте 
„Exam Notes Dialog“. 

 
Напускане на сесията за преглед и връщане към прозореца „Patients and 
Exams“ (Пациенти и изследвания). 

 

Опции за конфигуриране на показване на изображение 

 

Избор на скоростта на възпроизвеждане на видео. Избраната 
скорост се показва в черно до контролните елементи за 
възпроизвеждане. 

 

Изберете дали да показвате пояснения към изображение.  
Вижте „Анотации към изображения“. 
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Регулиране на изображение 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
• Можете да запазвате коригирани изображения само извън базата данни на RetCam 

Envision и в непатентовани формати като PNG или JPG (или JPEG). Запазените 
изображения отразяват всякакви корекции и промени, които правите, но оригиналните 
изображения в базата данни не се променят. 

• Видеозаписите не могат да се редактират. 

От изглед „Exam“ (Изследване) 

 

 
Фигура 25. Лента за настройване на изображение 

 
Настройване на яркостта и контраста на изображението. 

 
Настройване на цветовете за показване на изображението. 

 
Анотиране на изображение. Вижте „Image Annotations“. 

 
Регулиране на увеличение на изображението. 

 
Добавяне на текстови наслагвания към изображение. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Текстовите наслагвания не са постоянни. Те могат да бъдат включени или 
изключени по време на „Exam review“ (Преглед на изследване). Ако са включени, те се 
появяват, когато отпечатвате изображението и когато запазвате изображението (формат 
PNG или JPG). 

 
• Предварително зареждане. Стойностите за коригиране могат да бъдат записани като 

предварително зададени, които след това могат да бъдат заредени като група и 
приложени към други изображения. 

• Предварително задаване 
• Нулиране на настройките на изображението на системата по подразбиране. 
• Запазване като 
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Анотации към изображения 
За да наслагвате информация върху изображение, използвайте инструментите за пояснения. 

Когато едно изображение съдържа анотации, иконата „Annotation“ (Анотация)  се показва на 
миниатюрата на изображението във всички прозорци, които показват миниатюри. 

 
Фигура 26. Инструменти за анотация на изображение 

 
Вмъкване на точка и добавяне на текст. 

 
Вмъкване на елипса и добавяне на текст. 

 

 

Вмъкване на ред и добавяне на текст.  
За да завършите реда, натиснете върху End Line (Карай на ред) или натиснете 
бутона „Esc“. 

 
Вмъкване на бележка. 

 
Показване (или скриване) на размерите на избрана пояснителна бележка (линия, 
елипса, точка). Мерните единици са пиксели въз основа на оригиналния размер  
на изображението.  
Точка: X, Y местоположение 
Елипса: CP е местоположението X, Y на централната точка; A е зоната, очертана 
от елипсата. 
Ред: Обща дължина на всички редови сегменти 

 
След като сте вмъкнали точка, изберете я и натиснете върху Rotate Point 
(Завъртане на точка), за да завъртите точката на 90 градуса по посоката на 
часовниковата стрелка. Повторете, за да продължите да въртите на стъпки от  
90 градуса. 

 Изтриване на избрана анотация. 

Съвети за анотации: 

• За да добавите анотация, натиснете върху желания инструмент, преместете курсора върху 
изображението и натиснете, за да поставите анотацията на мястото си. 

• Можете да създадете ред, който има няколко сегмента. След като вмъкнете, и натиснете, за да 
зададете първия сегмент, преместете курсора, за да създадете следващия сегмент и 
натиснете, за да го зададете. Повторете това действие, за да създадете колкото се може 
повече сегменти. За да завършите реда, натиснете върху  или натиснете бутона 
„Esc“. 

• За да преместите или промените размера на анотацията, плъзнете квадратните ушички, които 
се появяват, когато преместите курсора върху анотацията. 

• За да редактирате текста, свързан с анотация, натиснете двукратно върху полето за текст с 
надпис „{Type Here}“ (Изпишете тук) и въведете желания текст. Когато сте готови, натиснете 
извън полето за текст. 
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Сравняване на изображения 
Можете да сравните изображения от едно или повече изследвания за един пациент или от двама 
(2) различни пациенти. Опциите са еднакви за всеки тип сравнение. 

При сравнение на изображения, две (2) изображения се показват едно до друго в два (2) 
прозореца „Exam Review“ (Преглед на изследване). Използвайте прозореца за сравнение на 
изображения по същия начин, по който използвате прозореца за преглед на изображение. За 
повече информация, вижте „Exam Review Window“. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При сравняване на изображения не са налични следните функции: 
• Поставяне на флаг на изображение 
• Режим за показване на цял екран 
• Сравняване на видео записи 
• Промяна: Обозначение на очите, предпочитание за обектива или вид на изображението 
• Бележки от изследване 

От „Exam Review“  
(Преглед на изследване) 

 

 
Фигура 27. Прозорец „Image Comparison“ (Сравняване на изображения) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато натиснете върху , се показва лентата с инструменти за регулиране 
на изображението и тя се разширява, за да позволи независимо регулиране на двете 
изображения. За повече информация, вижте „Image Adjustments“. 

 
Фигура 28. Лента за настройване на изображения в „Image Comparison“ (Сравняване на изображения) 
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Премахване на носител 
Можете да премахнете носители (неподвижни изображения и видео) от записи на пациенти в 
прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания). За да се гарантира, че само 
потребители с разрешение могат да премахват носители, всяка заявка за премахване изисква 
удостоверяване. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличието на тази опция се основава на разрешенията, предоставени на Вашия 
потребителски акаунт. 

1. В прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания), потърсете и изберете желания 
запис за пациент. 

2. Избиране на желаните изследвания. Разгънете всяко изследване, за да се покажат миниатюри 
на изображенията на запазените неподвижни изображения и видеоклипове. 

3. Сложете отметка на неподвижните изображения и видеоклипове, които искате да премахнете. 
За да го направите, поставете отметка в полето до миниатюрата на всяко изображение. 

 
Когато полетата са маркирани, над списъка с пациенти се показва бутонът Remove Selected 
Media (Премахване на избрани носители). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е избран целият запис на пациента (отметка е в колоната „Checked“ (Маркиран), 
всички носители на всички изследвания се избират за премахване автоматично. 

4. Натиснете върху Remove Selected Media (Премахване на избрани носители). Ако носителите не 
са били архивирани, се появява съобщение, което Ви позволява да потвърдите действието си. 

5. За да продължите, натиснете върху Yes (Да). Показва се съобщение за потвърждаване с парола. 

 
6. Въведете паролата си и натиснете върху Continue (Продължи). След премахването на 

носителя, съответните миниатюри биват заместени с думата „Removed“ (Премахнати). 
Миниатюрите не могат да се премахнат. 
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Излизане от системата и изключване на системата 
RetCam Envision system предлага опции за автоматично и ръчно излизане от системата. Изходът 
затваря активния потребителски акаунт в RetCam Envision system, който се използва. Това е 
отделна стъпка от изключване, която изключва главното захранване. 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
• След период на бездействие, влезлият потребител се извежда автоматично. Стандартният 

минимум е 15 минути. Тази стойност може да бъде променена от Вашия RetCam администратор. 
• Natus Medical Incorporated препоръчва да архивирате и съхранявате данните си, преди да 

изключите RetCam Envision. Вижте „Експортиране и импортиране на данни за пациент“. 

За да излезете от системата и да я изключите, натиснете върху  на лентата със състоянието и 
изберете някое от следните от падащото меню. 

• За да излезете от потребителския си акаунт без да изключвате системата, изберете Log 
out (Излизане). 

• За да излезете от потребителския си акаунт и да изключите системата, изберете Shutdown 
(Изключване). 

Ако системата спре да реагира, изчакайте най-малко 1 минута. 

Ако системата не реагира след 1 минута, натиснете System Power button веднъж от контролния 
панел. Всички индикатори на панела, с изключение на индикатора DC/AC (постоянен 
ток/променлив ток), ще се изключат. 

Принудително изключване 
Принудителното изключване се препоръчва само когато е необходимо. Може да се получи 
повреждане на данните.  

За да се направи принудително изключване, натиснете бутона за захранване на системата в 
контролния панел за най-малко 6 секунди.  
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3. Експортиране и импортиране на данни за пациент 
Експортиране или импортиране на записи за пациенти, изследвания и носители за да:  
• Направите  данните от RetCam Envision достъпни на други системи RetCam Envision. Данните 

включват информацията за избрания пациент, изследвания за пациента (-те) и всички 
носители на изследването (-та). 

• Направите резервни копия на оригиналния носител на устройството за съхранение (както 
изображения, така и видеоклипове). 

• Преглеждате със стандартен софтуер за изображения. 
• Използвате изображенията RetCam Envision със системи за изображения на трети страни. 

Архивиране на данни 
RetCam Envision system съхранява всички изображения и видеоклипове във вътрешното 
устройство за съхранение. Natus Medical Incorporated силно препоръчва да правите резервно 
копие на всички данни в края на всеки ден, в който придобивате нови изображения. 

За дългосрочно запазване на данни, Natus Medical Incorporated препоръчва да архивирате всички 
данни на друг компютър в офис мрежата си, за предпочитане компютър от сървърен клас с голям 
капацитет и големи възможности за съхранение (масив от независими дискове или RAID). За 
вторично архивиране в тази среда, помислете за архивиране на подвижно USB устройство за 
съхранение на данни.  

Експортиране на данни 
Можете да експортирате данни до всяко местоположение, до което имате достъп. Експортира се 
копие на данните и оригиналните данни остават непокътнати на устройството за съхранение в 
системата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Natus Medical Incorporated препоръчва ограничаване на експортирането до не 
повече от 3000 изображения в една (1) партида, за да се избегне удължено време за прехвърляне. 
Вместо да експортирате голяма партида данни, експортирайте малки партиди. 

За експортиране на данни: 

1. Уверете се, че целевото устройство (като USB) е готово и на него има достатъчно място. 

2. В прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания) потърсете желаните записи. 
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3. В резултатите от търсенето, изберете опция от падащото меню „Select Images“ (Избор на 
изображения), което се показва над списъка с пациенти. 

 

Всички Избират се всички записи. 

Никой Ако са избрани записи, с тази опция се изчиства избора. 

С флаг Избират се всички носители (изображения и видео записи), които са били 
маркирани с флаг. 

От днес Избират се всички носители, които са били създадени днес. 

Тази седмица Избират се всички носители, които са били създадени през текущата 
седмица, от неделя до събота. 

Този месец Избират се всички носители, които са били създадени през текущия месец. 

Дясно око (OD) Избират се всички носители, които са били създадени за дясното око. 

Ляво око (OS) Избират се всички носители, които са били създадени за лявото око. 

Няма посочено око Избират се всички носители, които имат етикет „Unspecified“ (Не е посочено). 

Без архивиране Избира носителите, които не са били експортирани. Това е особено 
полезно за проверка дали данните са били архивирани след определена 
дата, ако критериите за дата са били използвани за търсенето. 

4. Натиснете върху . Този бутон е оцветен в сиво, докато не бъдат избрани записи. 

5. Изберете подходящата опция от диалоговото поле „Export“ (Експортиране) (Фигура 29). 

6. Натиснете върху Export (Експортиране). Когато процесът на експортиране завърши, доклад 
показва броя записи, които са били копирани успешно. 
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Фигура 29. Диалогово поле „Export“ (Експортиране) 

1 Посочване на желаната дестинация 
• Изберете по-рано използван път от падащото меню „Path“ (Път), въведете нов път в 

полето или натиснете върху Browse (Разглеждане), за да изберете друга локация. По 
подразбиране, полетата се попълват с опциите, използвани при последното експортиране. 

Натиснете върху , за да възстановите местоположението по предназначение до 
стандартното. 

• Създаване на подпапка. Използвайте падащите менюта отдясно, за да създадете име на 
подпапка със съществуващите полета за данни. 

• Ако решите да презапишете съществуващи данни, се появява съобщение, което Ви позволява 
да потвърдите. 

2 Формат на файл. Уверете се, че на дестинацията за експортиране има достатъчно свободно пространство. 
• MLX е RetCam Envision патентован формат на криптирани данни. 
• DCM е разширението на името на файла за файлове с данни за пациенти, които са 

съвместими с DICOM за офталмология. 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 

o Опцията за файл DCM се появява само ако опцията DICOM е включена във Вашата 
поръчка на RetCam Envision system. 

o Анотациите към изображения не се прехвърлят с DCM файлове. 
• Разделяне на файл. Ако изберете този формат, диалоговият прозорец се разширява и 

предоставя допълнителни опции (вижте по-долу).  

1 

2 

3 
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3 Опции за разделяне на файлови формати: 
• Експортиране на изображения  

o Преносимата мрежова графика (PNG) използва компресия, за да намали размера на 
файла (около половината от размера на растерния файл), но без загуба на качество или 
разделителна способност. Може да се прегледа в стандартен уеб браузър и да се 
използва при обработка на изображения или преглед на приложения. 

o JPG използва компресия, за да намали размера на файла, което води до загуба на 
разделителна способност или качество пропорционално на размера на компресията. 

• Добавяне на текстови наслагвания. Изберете текстовите наслагвания, които искате да 
включите, и изберете позицията на наслагванията върху изображенията. Обърнете внимание, 
че текстовите наслагвания се прилагат само за типове изображения в PNG и JPG. 

• Експортиране на данни 
o Формат за разширяем маркиращ език (XML) 
o Формат със стойности, разделени от запетая (CSV) 
o Общ текстов формат (TXT) 

• Експортиране на видео (AVI) 

Импортиране на данни 
С изключение на архивирането на данни, дестинацията за експортиране в мрежата е междинно 
местоположение. За да завършите прехвърлянето на данни и да направите изображенията 
достъпни за гледане на друга RetCam Envision, трябва да използвате софтуера RetCam, за да 
импортирате прехвърлените изображения в базата данни на целевата система. 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
• За да сте сигурни, че датата и часът на изследването се показват точно, определете 

часовата зона, в която първоначално са били заснети данните на пациента. Създайте 
домейн с местоположението, зададено на тази часова зона и импортирайте данни за 
пациенти в този домейн. 

• Операцията по импортиране може да отнеме време. Препоръчителният максимален обем 
за импортиране за една партида е 3000 изображения. Силно се препоръчва да ограничите 
размера на партидата, като импортирате изображения от един пациент наведнъж и като 
изберете само изображенията, необходими за Вашите непосредствени нужди. 

• Използвайте формата MLX, когато импортирате изображения, заснети на друга RetCam 
Envision system (или изображения от предходни RetCam системи, използващи софтуерна 
версия 6.3 и по-нова версия). 

За да импортирате данни: 

1. Проверете дали устройството, от което ще импортирате, е свързано и готово. 

2. В прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и изследвания), натиснете върху . 

3. В диалоговото поле за потвърждаване, натиснете върху Yes (Да). Изберете подходящите 
опции в диалоговия прозорец „Import Review“ (Преглед на импортирането) (Фигура 30).  

4. Натиснете върху Import (Импортиране). Този бутон е оцветен в сиво, докато не бъдат избрани 
файлове. Когато процесът на импортиране приключи, отчет показва броя записи, които са 
били копирани успешно. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има неимпортирани файлове, натиснете върху View Log (Преглед на 
регистъра) в диалоговото поле „Import Report“ (Доклад за импортиране), за да видите 
подробности. Натиснете върху OK, за да се затвори доклада. 
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5. В прозореца „Patients and Exams“, натиснете върху Show All (Показване на всички) и 
потвърдете, че всички импортирани записи за пациенти са налице. 

 
Фигура 30. Диалогово поле „Import Review“ (Преглед на импортиране) 

1 Местоположение на източника. По подразбиране, това поле показва местоположението на 
източника, използвано за последното импортиране. 
• Изпишете новия път в полето и натиснете върху Browse (Разглеждане), за да изберете друго 

местоположение. Ако се изисква, поставете отметка в полето за включена подпапка. 

• Натиснете върху , за да възстановите местоположението на източника до стандартната 
настройка. 

• Натиснете върху Select (Избиране), за да се покажат папките и файловете. 

2 Папки. Използвайте полетата за отметка, за да изберете и премахнете отметката от папките, които 
искате да импортирате. 

3 Подробности за избраните изображения. Изберете файл отдясно, за да се покажат подробности. 
Ако файлът е неподвижно изображение, се показва миниатюра на изображението. Ако файлът е 
видео, се показва изображение на видео лента. 

4 Списък с файлове в избрана папка. Използвайте полетата за отметка, за да изберете и премахнете 
отметката от файловете, които искате да импортирате. Броят на избраните файлове се показва в 
долната част на диалоговия прозорец. 

 

1 

2 

3 
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4. Флуоресцентна ангиография (FA) 
ЗАБЕЛЕЖКА: Източникът на FA светлина е опция за RetCam Envision system. Уверете се, че 
Вашата система е снабдена с източник на светлина FA, преди да насрочите FA изследване. 

Теснолентов източник на синьо осветление възбужда инжектиран флуоресцеин, циркулиращ в 
ретиналната васкулатура. Когато се излага на синята светлина, флуоресцеинът излъчва зелена 
светлина. Бариерен филтър в накрайника отхвърля синята светлина, отразена от ретината; по 
този начин зелената емисия е видима. 

1. В прозореца „Patients and Exams“, започнете ново изследване (натиснете върху ). 

2. Включете бариерния филтър FA, като плъзнете превключвателя за FA на накрайника към 
задната част на накрайника. 

3. Включете оптичния кабел в порта за осветление на FA. Ако синият светодиод над бутона за 
осветяване на контролния панел не свети, натиснете бутона, за да включите осветлението за 
FA. От накрайника ще се излъчва синя светлина. 

 
4. В прозореца „Live Image“ (Изображение на живо) се уверете, че са активирани „Red-free/FA“ 

(Без червена светлина/FA) изображения (индикаторът за без червен цвят е зелен и се променя 
автоматично на „ВКЛ.“). 

5. В началото на инжектирането на флуоресцеиновото багрило, стартирайте таймера (натиснете 

върху ) и едновременно натиснете бутона „Capture“ (Заснемане) на педала, за да 
заснемете неподвижно изображение. В края на инжектирането, заснемете още едно 
изображение, за да поставите времевата маркировка на инжектирането. 

6. Заснемайте неподвижни изображения, докато багрилото циркулира в очите на пациента. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Ако използвате видео заснемане: 
• В режим „FA“, таймерът се управлява отделно от видеото. Например, когато 

видеоклипът временно или за постоянно е спрян, заснемането на видео се прекъсва, 
но таймерът продължава да отмерва.  

• При временното спиране на заснемане на видео, видео изображенията не се запазват. 
Спрете видеозаписа, за да извлечете отделни изображения от него. 

7. Ако заснемате другото око, изберете обозначението на очите в полето „Eye“ (Око) и заснемете 
изображения на това око. 

8. Когато завършите, спрете временно таймера (натиснете върху ) и излезте от изследването.  
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5. DICOM 
Ако опцията DICOM е включена във Вашата поръчка за RetCam Envision system, трябва да имате 
лиценз за конфигуриране и използване на DICOM на Вашата RetCam Envision system. 

Настройки за конфигуриране на DICOM 
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият потребителски акаунт трябва да има позволение за конфигуриране на DICOM. 

1. Проверете дали Вашата RetCam Envision system е свързана към мрежата и дали PACS 
сървърът е достъпен. 

2. На Вашата RetCam Envision system, копирайте лицензния ключ в съответната папка. 
Направете справка с ръководството за експлоатация по отношение на лиценз за RetCam 
Envision DICOM. 

3. Изключете и след това рестартирайте системата. 

4. Влезте. 

5. Натиснете върху  „Status bar“ (Лента със състоянието) и изберете User Preferences 
(Предпочитания на потребителя). 

Ако DICOM е активирано и Вашият потребителски акаунт има разрешение, настройките на 
DICOM са достъпни в диалоговия прозорец „User Preferences“ (Предпочитания на потребителя). 

 
6. Изберете всяка група настройки и конфигурирайте според случая. 

7. Когато сте готови, натиснете върху OK. 



RetCam EnvisionTM Ръководство за потребителя 

 55 

Импортиране на поръчани изследвания 
1. Проверете дали Вашата RetCam Envision system е свързана към мрежата. 

2. За да импортирате записи за пациенти за поръчани изследвания за текущия ден за текущата 

RetCam Envision system, натиснете върху  в прозореца „Patients and Exams“ (Пациенти и 
изследвания). 

Ако са планирани изследвания, се показват съответните записи на пациентите. 

3. Преди да проведете изследване, изключете системата от мрежата. 

4. Изберете пациент. 

5. Започнете ново изследване и заснемете изображения. Прегледайте и запазете 
изображенията, като желаете. За информация по отношение извършването на изследване, 
вижте „Извършване на изследване на пациент“. 

6. Излезте от изследването. Всички запазени изображения автоматично се поставят на опашка за 
прехвърляне към PACS сървъра за архивиране. 

7. След приключване на изследванията за деня и преди да изключите системата, свържете 
системата към мрежата. Всички изображения ще бъдат прехвърлени автоматично. 

8. За да проверите състоянието на прехвърлянето, отворете „Archive Queue“ (Опашка за архивиране). 
Натиснете върху  „Status bar“ (Лента със състоянието) и изберете Archive Queue (Опашка за 
архивиране). Имайте предвид, че тази опция е достъпна за потребителски акаунти, които имат 
разрешение. 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
• Анотациите към изображения не се прехвърлят към DICOM PACS. 
• Данните DICOM не могат да се импортират. 
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6. Поддръжка, почистване и техническо съдействие 
Системата RetCam Envision е доставена със защитна стена и антивирусни услуги, активирани и 
конфигурирани. Моля, свържете се с екипа по техническо обслужване на Natus за най-новата 
редакция на политиката за повишаване на сигурността на RetCam. 

Обща поддръжка 
RetCam Envision изисква редовна обща поддръжка, за да продължи да работи както е планирано.  

График за обща поддръжка: 
• Между пациенти: Дезинфекцирайте, почистете и огледайте обектива. 
• Седмично: Избърсвайте системата. 
• Месечно: Проверявайте кабелите и връзките за износване.  

За целите на почистването, RetCam Envision system се разделя на две (2) категории: 
• Обектив (осъществява контакт с пациенти) 
• Останалата част от системата 

Обектив Почистване и дезинфекция 
Дезинфекцирайте, почистете и огледайте обектива преди да работите с пациенти.  

ЗАБЕЛЕЖКА: За да предотвратите втвърдяването на контактния гел върху обектива, почистете 
контактната зона с пациента веднага след употреба. 

Ръчно почистване 
За ръчно почистване с помощта на Super-Sani® Cloth wipes, CaviWipesTM Towelettes, neodisher® 
Mediclean Forte или Prolystica® 2x Enzymatic Cleaner, следвайте стъпките по-долу: 

1. Използвайте подготвените кърпички или почистващи препарати, приготвени по препоръка на 
производителя, и кърпи без мъх, навлажнени с приготвения разтвор на почистващия препарат. 

2. Избършете, за да премахнете цялата видима прах. 

3. Избършете, за да отстраните всички химически остатъци, като използвате кърпа без мъх, 
потопена във вода от чешмата. 

4. Изсушете с помощта на кърпи без мъх и след това оставете да изсъхне на въздух. 

Химическа дезинфекция от средно ниво 
За химическа дезинфекция на средно ниво с помощта на CaviWipesTM Towelettes или Super-Sani® 
Cloth wipes, следвайте стъпките по-долу: 

1. Избършете и се уверете, че всички повърхности остават видимо мокри, както следва: 4 минути 
с помощта на Super-Sani® Cloth wipes или 3 минути с помощта на CaviWipesTM Towelettes (ако е 
необходимо, използвайте допълнителни кърпи). 

2. Избършете, за да отстраните всички химически остатъци, като използвате стерилна кърпа без 
мъх, навлажнена с пречистена (PURW) вода. 

3. Изсушете с помощта на стерилни кърпи без мъх и след това оставете да изсъхне на въздух. 
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Химическа дезинфекция от високо ниво 
За химическа дезинфекция на високо ниво с помощта на Sporox® II Solution или Cidex® OPA Solution, 
следвайте стъпките по-долу: 

1. Направете разтвор с дезинфектанта до 20 °C. 

2. Потвърдете минималната ефективна концентрация (MEC) на дезинфектанта, както е посочено 
от производителя на дезинфектанта (може да са приложими няколко метода). 

3. Наклонете обектива под малък ъгъл и постепенно потопете предната част в дезинфектанта 
(уверете се, че обективът не се спуска вертикално, когато върхът за пръв път влезе в 
разтвора, за да се избегне задържане на въздух по върха). 

4. Уверете се, че между вдлъбнатата повърхност на оптичния прозорец и разтвора няма 
затворен въздух, и че намокрената повърхност не е над разрешеното ниво на потапяне 
(повърхността на дезинфектанта не трябва да минава над линията между капачката от 
неръждаема стомана и пластмасовия корпус). Дълбочината на потапяне трябва да бъде  
не повече от 15 мм (0,6 in), както е показано по-долу. 

 

5. Когато предната част е потопена, обективът може да седи вертикално. 

6. Потопете както следва: 30 минути в Sporox® II Solution или 12 минути в Cidex® OPA Solution. 

7. Изплакнете чрез потапяне на предната част на обектива в пречистена (PURW) вода, 
разбъркайте и оставете така за минимум 1 минута. 

8. Изсушете, като използвате стерилна кърпа без мъх. 

Почистване на системата 
Както при всяко медицинско изделие, използвайте добри практики за обществено здраве при 
работа с оборудването въз основа на указанията на центрове за контрол на заболяванията (CDC) 
в САЩ. Освен това се препоръчва нежно избърсване с кърпа, навлажнена с мек сапун и вода. 
Такова почистване трябва да предхожда всички операции по обслужване. Не пръскайте 
почистващи разтвори върху която и да е част от системата. 

Проверка на кабелите и връзките 
Всеки месец проверявайте дали всеки кабел и връзка са правилно свързани към устройството 
RetCam Envision system. За да премахнете възможността от токов удар, сменете кабелите или 
връзките, които показват повреда. 

Изхвърляне на материалите 
Изхвърлете отпадъчните материали в съответствие с местните и националните изисквания.  
Ако Ви трябва допълнително съдействие, свържете се с Natus Technical Service. Вижте 
„Техническа поддръжка“. 
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Становище по отношение на регламента относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО) 
Natus се ангажира да отговаря на изискванията на регламентите за изхвърляне на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване на Европейския съюз 2014 г. В тези регламенти се казва, 
че електрическите и електронните отпадъци трябва да се събират отделно за правилното 
третиране и оползотворяване, за да се гарантира, че те се рециклират или използват повторно 
безопасно. В съответствие с този ангажимент, Natus може да прехвърли задължението за обратно 
изкупуване и рециклиране на крайния потребител, освен ако не са предприети други 
договорености. Моля, свържете се с нас за подробности относно системите за събиране и 
оползотворяване, достъпни за Вас във Вашия регион, на www.natus.com.  

Електрическото и електронното оборудване (EEE) съдържа материали, компоненти и вещества, 
които могат да бъдат опасни и да представляват риск за здравето на хората и околната среда, в 
случай че отпадъците от такова оборудване не се изхвърлят правилно. Следователно, крайните 
потребители също трябва да играят роля за да се гарантира, че отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване се оползотворяват и рециклират правилно. Потребителите на 
електрическо и електронно оборудване не трябва да изхвърлят отпадъците от него заедно с други 
отпадъци. Потребителите трябва да използват общинските схеми за събиране или задължението 
за връщане на производител/вносители или техните лицензирани превозвачи за отпадъци, за да 
намалят неблагоприятните въздействия върху околната среда във връзка с изхвърлянето на 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване и да увеличат възможностите за повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от електрически и електронно оборудване. 

Оборудването, обозначено със зачертаното кошче на колела, показано по-долу, е електрическо и 
електронно оборудване. Символът на зачертаното кошче на колела показва, че отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с неразделени 
отпадъци, а трябва да се събират отделно.  

 

Техническа поддръжка 
ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на експлоатация на системата RetCam Envision е най-малко 7 години. 

Когато се свързвате с Natus Medical Incorporated по телефона, моля, оставете съобщение, заедно 
със следната информация: 

• Име 
• Организация 
• Информация за контакт  
• Описание на проблема 
• Типът на системата (например, RetCam Envision) и серийния номер 

Освен това, Natus Technical Service препоръчва да изпратите имейл съобщение със същата 
информация. 

Имейл адрес: service@retcam.com. Natus Technical Service отговаря незабавно на имейлите. 
Нашата цел е да от говорим на подателя в рамките на 24 часа. 

От понеделник до петък, от 08:00 до 17:00 Тихоокеанско време, има на разположение поддръжка 
по телефона Ако е необходимо, моля, оставете съобщение. Natus Technical Service връща 
обажданията своевременно. 

Телефон: +1 650-802-0400 
Безплатен телефон: 1-888-496-2887 (само за САЩ и Канада) 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Пощенски адрес: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
USA 

Обслужване 
За въпроси относно обслужване, се свържете с екипа по техническо обслужване на Natus. Вижте 
„Техническа поддръжка“. 

Модули за подмяна на място 
За информация относно подмяната на модул, се свържете с техническата служба на Natus и 
посочете номера на сервизната част. Направете справка със списъка по-долу. 

Номер на сервизна част Описание 
18-000557-SERVICE USB Хъб 
18-000572-SERVICE Ethernet изолатор 
18-000663-SERVICE Предпазител 
60-000001-SERVICE Накрайник 
61-000090-SERVICE Процесор 
61-000112-SERVICE Модул за управление на инструмента 
61-000156-SERVICE Модул за захранване 
61-000005-SERVICE Литиево-йонна батерия 
61-000010-SERVICE Педал 
61-000012-SERVICE Бял светодиоден модул 
61-000033-SERVICE Клавиатура 
61-000046-SERVICE Син светодиоден модул 
61-000056-SERVICE Мишка 
61-000069-SERVICE Мембрана 
61-000091-SERVICE Монитор на дисплея 
61-000166-SERVICE Кутия Fortinet 30E 
RETCAM-FA-UPGRADE Комплект за надстройка на FA за системи 

RetCam Envision без FA 
Не е приложимо Захранващ кабел - Трябва да отговаря на 

следните спецификации: 
• Болничен клас 
• 305 см (10 ft) максимална дължина 
• Оценено на 10 A (минимум) 
• Изредени UL/CSA 
• Съответствие с REACH, RoHS 
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7. Откриване и разрешаване на неизправности 

Стартиране на системата 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

BitLocker не е активиран на 
основното устройство за данни. 
Активирането на BitLocker се 
препоръчва за подобрена 
сигурност. 

BitLocker не е активирано от 
администратор преди опита на 
потребителя да стартира 
системата. 

Свържете се с Вашия RetCam 
Administrator. 

Не може да се свърже със SQL 
сървър след 45 секунди. 

Потребителят се опитва да 
стартира системата. 
SQL услугата е инсталирана, но е 
била изключена. 

Свържете се с Вашия RetCam 
Administrator. 

Изключване на системата 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

С това действие ще изключите 
системата. Сигурни ли сте, че 
искате да продължите? 

Потребителят се опитва да 
изключи системата. 

• Натиснете върху Yes (Да),  
за да изключите системата. 

• Натиснете върху No (Не),  
за да откажете изключването 
на системата. 

Операционната система не може 
да бъде изключена. 

Потребител, който няма 
разрешение, се опита да изключи 
системата. 

Свържете се с Вашия RetCam 
Administrator. 

Пациенти и изследвания 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

Предупреждение: Можете да 
загубите тези носители! <#> 
маркираният (-те) носител (-и) не 
е/са архивиран (-и). Желаете ли 
да продължите? 

Потребителят се опитва да 
премахне избрани носители, 
които не са архивирани. 

• За да откажете, натиснете 
върху No (Не). Архивирайте 
носителите и опитайте 
отново. 

• За да продължите, без да 
архивирате носителите, 
натиснете върху Yes (Да). 
Обърнете внимание, че 
премахнатите носители не 
могат да бъдат 
възстановени. 
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Ново изследване и изображение на живо 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

Следните проблеми могат да 
възникнат при Live Imaging 
(Изображение на живо): 
• Системата работи на 

батерия, но трябва да бъде 
включена в контакт. 

Желаете ли да продължите? 

Потребителят е започнал ново 
изследване, докато системата 
работи само на батерия. 

Препоръчително действие: 
Свържете системата към 
захранване с променлив ток и 
натиснете върху Yes (Да). 

Грешка при източника на 
светлина (Случай: 1) 

Не е свързан оптичен кабел. Свържете отново оптичния кабел. 

Грешка при източника на 
светлина (Случай: 2) 

FA превключвателят е включен, 
но не е свързан оптичен кабел. 

Свържете оптичния кабел към 
източника на светлина на FA или 
изключете FA превключвателя и 
свържете оптичния кабел към 
източника на бяла светлина. 

Грешка при източника на 
светлина (Случай: 9) 

Източникът на светлина е 
изключен или потребителят е 
изключил източника на светлина. 

Натиснете бутона за осветяване 
на контролния панел, за да 
включите източника на светлина. 

Проверете връзката на количката 
с FA (случай: 10) 

FA превключвателят на 
накрайника е включен, а 
камерата не е свързана към 
източника на светлина за FA. 

Натиснете бутона за осветяване 
на контролния панел, за да 
изключите източника на светлина, 
и изключете FA от накрайника. 

Проверете превключвателя на FA 
на накрайника (Случай: 12) 

Режимът за FA не е активиран: 
Превключвателят за FA е 
включен или потребителят е 
включил превключвателя за FA. 

Изключете превключвателя за FA. 

Проверете превключвателя за FA 
на накрайника, проверете 
светлинния индикатор на 
контролния панел (Случай: 17) 

Режимът за FA е активиран: 
Превключвателят за FA на 
накрайника и осветлението са 
изключени. 

• Включете превключвателя за 
FA на накрайника. 

• Натиснете бутона за 
осветяване на контролния 
панел, за да включите 
източника на светлина. 

Проверете светлинния индикатор 
на контролния панел (Случай: 18) 

Режимът за FA е активиран: 
Осветлението е изключено или 
потребителят е изключил 
осветлението. 

Натиснете бутона за осветяване 
на контролния панел, за да 
включите източника на светлина. 

Проверете превключвателя на FA 
на накрайника (Случай: 21) 

Режимът за FA е активиран: 
Филтърът FA е изключен или 
потребителят е изключил 
филтъра FA. 

Включете превключвателя за FA 
на накрайника. 

По време за заснемане на 
носител, възникна грешка. За 
подробности, направете справка 
с регистъра. 

Потребителят е направил опит да 
заснеме изображение. 

Свържете се с Вашия RetCam 
Administrator. 
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Съобщение Условие или действие на 
потребителя 

Корективно действие 

Изследването НЯМА да бъде 
запазено; няма заснети 
изображения/видео записи. 
Сигурни ли сте, че това е ОК? 
Изберете „Yes“ (Да), за да 
потвърдите или „No“ (Не), за да 
се върнете към изследването. 

Потребителят се опита да излезе 
от изображения на живо без да 
заснема никакви изображения 
или видеоклипове. 

• Натиснете върху Yes (Да), за 
да излезете. 

• Натиснете върху No (Не), за 
да откажете и да се върнете 
към изображението на живо. 

Изследването НЯМА да бъде 
запазено; изследването съдържа 
изображения/видео, но никое от 
тях няма да бъде запазено. 
Сигурни ли сте, че всичко е 
наред? Изберете „Yes“ (Да), за да 
потвърдите или „No“ (Не), за да 
се върнете към изследването. 

Потребителят се опита да излезе 
от изображения на живо с всички 
заснети носители, маркирани за 
изтриване. 

• Натиснете върху Yes (Да), за 
да излезете. Няма да бъдат 
запазени носители. 

• Натиснете върху No (Не), за 
да откажете и да се върнете 
към изображението на живо. 

Моля, не изключвайте системата 
поради опасност от загуба на 
данни. 

Потребителят е натиснал бутона 
„Shutdown“ (Изключване) от 
контролния панел. 

Натиснете върху OK, за да 
откажете изключването и да 
продължите с изображението на 
живо. 

Преглед на изследване 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

Моля, не изключвайте системата 
поради опасност от загуба на 
данни. 

Потребителят е натиснал бутона 
„Shutdown“ (Изключване) от 
контролния панел. 

Натиснете върху OK, за да 
откажете изключването и да 
продължите с прегледа на 
изследването. 

Импортиране 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

Ако импортирате от сменяемо 
устройство, преди да започнете 
процеса на импортиране то 
трябва да бъде свързано.  
Всички необходими устройства 
готови ли са? 

Потребителят се опита да 
импортира данни от подвижно 
устройство. 

Проверете дали устройството, от 
което ще импортирате, е 
свързано и готово и натиснете 
върху Yes (Да). 
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Отпечатване 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

В системата няма инсталиран 
принтер. 

Потребителят е направил опит за 
отпечатване. 

Свържете се с Вашия RetCam 
Administrator. 

Изглежда принтерът е офлайн 
или не е свързан. Моля, 
проверете и опитайте отново. 

Потребителят е направил опит за 
отпечатване. 

Свържете се с Вашия RetCam 
Administrator. 

Предпочитания на потребителя 
Съобщение Условие или действие на 

потребителя 
Корективно действие 

Персонализираният воден знак 
не може да бъде по-голям от 
640x100. Моля, използвайте по-
малко изображение. 

Конфигурация на изображение на 
живо: 
Потребителят се е опитал да 
зареди воден знак. 

Заредете по-малко изображение. 

Персонализираният воден знак 
не може да бъде по-малък от 
160x32. Моля, използвайте по-
голямо изображение. 

Конфигурация на изображение на 
живо: 
Потребителят се е опитал да 
зареди воден знак. 

Заредете по-голямо 
изображение. 

Грешка при опит за зареждане на 
персонализиран воден знак за 
потвърждаване: {съобщение на 
грешката}. 

Конфигурация на изображение на 
живо: 
Потребителят се опита да зареди 
воден знак, който не е файл с 
изображения. 

Заредете файл с изображение. 

Не може да се зареди 
персонализиран воден знак за 
потвърждаване. 

Конфигурация на изображение на 
живо: 
Потребителят се е опитал да 
зареди воден знак. 

Файловият формат може да е 
грешен. Заредете файл с 
изображение с правилния 
формат. 

Не се открива индекс с ниво на 
фрагментация, равен или по-
висок от „+ праг +“%. 

Конфигурация за поддръжка на 
базата данни: 
Потребителят проверява 
статистиката и нивото на 
фрагментация е по-ниско от 
определеното ниво (по 
подразбиране е 15). 

Това съобщение е за 
информационни цели. 

{0} от файловете на регистъра за 
проверка не могат да бъдат 
изтрити. 
(ЗАБЕЛЕЖКА: {0} посочва броя 
на файловете.) 

Конфигурация на регистър за 
проверка: 
Потребителят се е опитал да 
изтрие регистрите за проверка. 

Това съобщение е за 
информационни цели. 
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Други условия за грешка 
Съобщение Корективно действие 

Потребителят няма разрешения за вход. Свържете се с Вашия RetCam Administrator. 
Потребителският акаунт може да е деактивиран. 

Фатална грешка, грешката не можа да се запише 
във файла. 

Свържете се с Вашия RetCam Administrator. 

Възникна грешка при превключване на записа за 
„замразяване“/спиране. За подробности, направете 
справка с регистъра. 

Свържете се с Вашия RetCam Administrator. 

Не може да се възпроизведе видео, номер за опит 
<#>. 

Свържете се с Вашия RetCam Administrator. 
Възможни причини: 
• Избраният видео файл е бил изтрит. 
• Импортирано е старо видео (например RetCam 

4.1 или по-стара версия). 

captureGraphBuilder не съществува! Свържете се с Вашия RetCam Administrator. 
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8. Помощни програми 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганите опции в изскачащото меню „Utilities“ (Помощни програми) се базират 
на разрешенията, присвоени на Вашия потребителски акаунт. Figure 31 е пример и пълният списък 
с опции е описан в следващата таблица. 

Лента за 
състоянието 

 

 
Фигура 31. Меню на помощните програми 

Относно Показва RetCam Envision system софтуерната версия и друга системна 
информация. За информация за лиценза за софтуер на трети страни, 
използван в RetCam Envision, натиснете върху Software Licenses 
(Лицензи за софтуера) в диалоговото поле „About“ (Относно). 

Помощ Показва копие във формат PDF на ръководството за потребителя на 
RetCam Envision. 

Проверка на изображение Само за употреба на RetCam Administrator. 

Системни регистри Само за употреба на RetCam Administrator. 

Предпочитания на потребителя Отваря прозореца „User Preferences“ (Предпочитания на потребителя) 
Вижте „Configure User Preferences“. 

Управление на потребителите Създава и променя потребителски акаунти и задава пароли. Само за 
употреба на RetCam Administrator. Вижте „Manage Users“. 

Режим „Unlock Maintenance“ 
(Отключване на поддръжка) 

Осигурява достъп до поддръжка на системата и други задачи. Само  
за употреба на RetCam Administrator. Системата ще поиска парола за 
режима „Maintenance“ (Поддръжка). Тази опция се оцветява в сиво,  
ако системата е в режим „Maintenance“ (Поддръжка). 
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Конфигуриране на „User Preferences“ (Предпочитания на 
потребителя) 
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият потребителски акаунт трябва да има позволение за конфигуриране на 
потребителските предпочитания. Ако Вашият потребителски акаунт няма разрешение, опциите  
за конфигурация или не са налични, или са деактивирани. 

Меню на помощните програми 

Предпочитания на 
потребителя 

 
Фигура 32. Прозорец „User Preferences“ (Предпочитания на потребителя) 

Регистри за проверка Конфигуриране на системните регистри за проверка. 

Удостоверяване Конфигуриране на удостоверяване за локални устройства и мрежи. 
Опциите за „Active Directory“ са видими само за акаунти на потребители, 
които имат разрешение  
За мрежово удостоверяване, имате възможност да разрешите на 
потребителите да се удостоверяват с помощта на „Active Directory“ и ако 
е така, по желание можете да го изискате. 
За да създадете потребител с удостоверяване чрез „Active Directory“, 
вижте „Create a User Account“. 

Автоматичен изход от системата Конфигуриране на автоматичното излизане от системата. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Автоматичното излизане не се прилага по време на 
изследване, ако са отворени определени диалогови полета или при 
други обстоятелства, които биха причинили загуба на данни. 

Поддръжка на базата данни Функции за поддръжка на базата данни. 

Устройство Управление на името на устройството и серийния номер. 
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DICOM Конфигуриране на DICOM (налично е само за устройства, които имат 
инсталирано DICOM). За повече информация, вижте „DICOM“. 

Домейн Конфигуриране на домейни. Вижте „Configure Domains“. 

„Live Imaging“  
(Изображение на живо) 

Конфигуриране на устройството на камерата, размера на файла с 
изображения и персонализираните водни знаци. 

Ново изследване Конфигуриране на конфигурациите за изображения за нови 
изследвания. 

„Notification“ (Известяване) Управление на съобщения за общо ползване, дейности за 
импортиране/експортиране, библиотека за изображения, премахване на 
носители и хардуер. 

„Permissions“ (Разрешения) Управление на ролите и разрешенията на потребителите. Вижте „User 
Roles and Permissions“. 

Принтери Настройване на принтерите по подразбиране. 

Windows Предоставяне на достъп до функциите на Windows. Някои функции са 
достъпни само за потребителски акаунти, които имат разрешение, а 
някои функции са достъпни само в режим 
„Administrator/Service/Maintenance“ (Администратор/услуга/поддръжка). 
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Конфигуриране на домейни 
ЗАБЕЛЕЖКА: RetCam Envision изисква най-малко един (1) домейн. Във Вашата система е 
включен домейн по подразбиране, наречен „RetCam“. 

От „User Preferences“ 
(Предпочитания на потребителя) 

Домейн 

 
Фигура 33. Опции за конфигуриране на домейн 

 

Създаване на домейн. Вижте „Създаване на домейн“. 

 

Редактиране на домейн. Вижте „Редактиране на домейн“. 

 

Изтриване на домейн. Само потребителските акаунти, които имат разрешение, могат да 
изтрият домейни. 

 

Назначаване на домейн на пациенти. 

 

Назначаване на пациенти към домейни. 

 

Копиране на пациенти към други домейни. 

 

Назначаване на пациенти без домейн към домейн. 
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Създаване на домейн 

От диалоговото поле „Select Domain“ 
(Избор на домейн) 

От „User Preferences“ (Предпочитания на потребителя), 
избран Domain (Домейн) 

Създаване на домейн 
 

 
Фигура 34. Диалогово поле „Create Domain“ (Създаване на домейн) 

Име (Задължително) Името на домейна се показва в цялата RetCam Envision system. 
Въведете име, което е смислено и разпознаваемо за всички потребители. 

Описание Въведете описание. 

Местоположение (Задължително) Определете географското местоположение на RetCam Envision 
system. Освен това се определя часовата зона на тази система. Изберете 
подходящото местоположение от падащото меню. 
Добавете ново местоположение или създайте или променете часовата зона, ако 
е необходимо. Настройката на часовата зона се използва за показване на дата и 
час на преглед на пациента във Вашата локална часова зона. 

Институция Изберете подходящата институция от падащото меню. Ако е необходимо, 
добавете институция. 

Отдел Изберете подходящ отдел от падащото меню. Ако е необходимо, добавете отдел. 

Група Изберете подходяща група от падащото меню. Ако е необходимо, добавете група. 

Проучване Изберете подходящото проучване от падащото меню. Ако е необходимо, 
добавете проучване. 

Потребители (Задължително) Показва списък на потребителите, които имат достъп до този 
домейн. Ако е необходимо, добавете потребители или направете промени по 
назначенията. 
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Редактиране на домейн 

От „User Preferences“ (Предпочитания на потребителя), 
избран Domain (Домейн) 

 

 
Фигура 35. Диалогово поле „Edit Domain“ (Редактиране на домейн) 

Име (Задължително) Редактирайте името на домейна, така както желаете. 

Описание Въведете описание. 

Местоположение (Задължително) Изберете подходящото местоположение от падащото меню. 
Ако е необходимо, редактирайте информацията за местоположението. 

Институция Изберете подходящата институция от падащото меню. Ако е необходимо, 
добавете или редактирайте институция. 

Отдел Изберете подходящ отдел от падащото меню. Ако е необходимо, добавете или 
редактирайте отдел. 

Група Изберете подходяща група от падащото меню. Ако е необходимо, добавете или 
редактирайте група. 

Проучване Изберете подходящото проучване от падащото меню. Ако е необходимо, 
добавете или редактирайте проучване. 

Потребители (Задължително) Показва списъка на потребителите, които имат достъп до този 
домейн. Ако е необходимо, добавете потребители към домейна. 

Управление на потребителите 
ЗАБЕЛЕЖКИ:  

• Само RetCam Administrator акаунт може да се използва за създаване и редактиране на 
потребителски акаунти и пароли. 

• Потребителските акаунти не могат да се изтриват. 
• За да конфигурирате разрешенията за потребителски акаунт, вижте „Конфигуриране на 

роли и разрешения“. 



RetCam EnvisionTM Ръководство за потребителя 

 71 

Създаване на потребителски акаунт 

От менюто „Utilities“ (Помощни програми) 

Manage Users > Create User (Управление на 
потребители > Създаване на потребител) 

 
Фигура 36. Диалогово поле „Create User“ (Създаване на потребител) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички полета са задължителни, освен ако потребителят няма да бъде удостоверен 
само с „Active Directory“. Вижте „Network Authentication“. 

Потребителско име Предоставете уникален идентификатор за потребителя. Това име се 
показва в цялата RetCam Envision system. Вашето здравно заведение 
трябва да следва определена система за възлагане, така че 
потребителите да могат да се разпознаят лесно един друг. Полето за 
потребителско име не различава малки от главни букви. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За удостоверяване на „Active Directory“, потребителското 
име вече трябва да съществува в домейна. 

Last Name (Фамилия) Фамилия на потребителя 

First Name (Име) Име на потребителя 

Парола 
Повторно въвеждане на паролата 

Това е временна парола. Паролата, която сте въвели и в двете полета, 
трябва да съвпада. 
Новата парола трябва да има най-малко шест (6) знака и да включва 
поне един (1) цифров знак. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За удостоверяване чрез „Active Directory“ паролата не  
се използва. 

ИД на имейл Адрес на електронната поща на потребителя за цялата работа на 
системата RetCam. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За удостоверяване чрез „Active Directory“ имейл адрес  
не се използва. 

Домейни Ако е необходимо, назначете домейни към потребителски акаунт.  
Вижте „Назначаване на домейни към потребителски акаунт“. 
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Удостоверяване на мрежата 
За влизане в „Active Directory“, можете или да изискате удостоверяване чрез „Active Directory“ или 
да дадете на потребителите възможност да се удостоверяват чрез „Active Directory“. Вижте 
наличните опции на Фигура 37. 

От „User Preferences“ 
(Предпочитания на потребителя) 

Удостоверяване 

 
Фигура 37. Опции за удостоверяване на мрежа 
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Редактиране на потребителски акаунт 

От менюто „Utilities“ (Помощни програми) 

„Manage Users > Modify User“ (Управление на 
потребители > Промяна на потребител), 

избран потребител 

 
Фигура 38. Диалогово поле „Edit User“ (Редактиране на потребител) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички полета са задължителни. 

Потребителско име Предоставете уникален идентификатор за потребителя. Това име се 
показва в цялата RetCam Envision system. Вашето здравно заведение 
трябва да следва определена система за възлагане, така че 
потребителите да могат да се разпознаят лесно един друг. Полето за 
потребителско име не различава малки от главни букви. 

Last Name (Фамилия) Фамилия на потребителя 

First Name (Име) Име на потребителя 

Парола 
Повторно въвеждане на паролата 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не избирайте тези полета, освен ако не искате да 
промените паролата на потребителя. Избирането на което и да е от 
полетата за парола изчиства паролата. За да запазите паролата на 
потребителя в случай, че е била изчистена случайно, натиснете върху 
Cancel (Отказ) и започнете отново. 
Паролата, която сте въвели и в двете полета, трябва да съвпада. 
Новата парола трябва да съдържа най-малко шест (6) знака, да 
включва най-малко един (1) цифров знак и трябва да бъде различна от 
старата парола. 

ИД на имейл Адрес на електронната поща на потребителя за цялата работа на 
системата RetCam 

Деактивиране на потребител Поставете отметка в това квадратче, за да деактивирате 
потребителския акаунт. 

Домейни Ако е необходимо, назначете домейни към потребителски акаунт. 
Вижте „Assign Domains to a User Account“. 
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Назначаване на домейни към потребителски акаунт 

От диалоговото поле „Create User“ (Създаване на потребител) 
или „Edit User“ (Редактиране на потребител) 

Назначаване на домейни 

 
Фигура 39. Диалогово поле „Assign Domains“ (Назначаване на домейни) 

Трябва да присвоите най-малко един (1) домейн на потребителски акаунт. 

Възстановяване на парола 
ЗАБЕЛЕЖКИ:  

• Само RetCam Administrator акаунти могат да бъдат използвани за възстановяване на 
пароли. 

• Новата парола трябва да съдържа най-малко шест (6) знака, да включва най-малко един 
(1) цифров знак и трябва да бъде различна от старата парола. Това правило за паролата 
се прилага за всички потребителски роли. 

От менюто „Utilities“ (Помощни програми) 

„Manage Users > Reset Password“ (Управление 
на потребители> Възстановяване на паролата) 

 
Фигура 40. Диалогово поле „Reset Password“ (Възстановяване на паролата) 

След възстановяване на паролата, потребителят ще трябва да промени паролата си при първото влизане. 
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Потребителски роли и разрешения 
На потребителските акаунти са приписани роли, които определят степента на достъп и задачите, 
които могат да се изпълняват на Вашата RetCam Envision system. RetCam Administrator има най-
високо ниво на достъп и може да променя роли, да добавя роли и да приписва разрешения. 

Стандартните роли са: 
• Обща RetCam 
• RC визуализатор 
• RetCam Administrator 

Ролите получават разрешения в следните категории: 
• Обща 
• Пациент 
• Изследвания 
• Импортиране/експортиране 
• Специална 
• Административна 

Конфигуриране на роли и разрешения 
От „User Preferences“ 

(Предпочитания на потребителя) 

„Permissions“ (Разрешения) 

 
Фигура 41. Опции за конфигуриране на разрешения 

В раздела „User Roles“ (Потребителски роли), изберете потребителя и приложете желаната роля. 
За да видите разрешенията, изберете разделите „Role Permissions“ (Разрешения за роли) и „View 
User Permissions“ (Преглед на потребителските разрешения). 
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9. Безопасност и етикиране 

Електрическа безопасност 
Системата е проектирана, инспектирана и тествана, за да отговаря на изискванията за безопасност на 
IEC 60601-1 по отношение на пожар, токов удар и механични опасности, само ако се използва по 
предназначение. 

Клас I Тип BF Електрическо оборудване 

Оценена за непрекъснатост на работа 

IEC 60601-1: 2005 Печатна грешка 1 + Печатна грешка 2 

Аксесоарното оборудване, свързано към аналоговия и цифров интерфейс, трябва да бъде 
сертифицирано по съответните IEC стандарти (т.е. IEC60950 за оборудване за обработка на данни 
и IEC 60601-1 за медицинско оборудване). Освен това всички конфигурации трябва да отговарят 
на системните стандарти IEC 60601-1 и 60601-1-2. Всеки, който свързва допълнително оборудване 
към частта за вход на сигнал или частта за изход на сигнал, конфигурира медицинска система и 
следователно, е отговорен да гарантира, че системата отговаря на изискванията на системните 
стандарти IEC 60601-1 и 60601-1-2. Ако имате притеснения, се свържете с екипа по техническо 
обслужване на Natus. 
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RetCam Envision Електромагнитни емисии 

Ниво на съответствие: Група 1, Клас А 

Тип на тест Ниво на съответствие Забележки 

Радиационни емисии 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Група 1, Клас А RetCam Envision генерира радиочестотна енергия 
само за своя вътрешна функция. Радиочестотните 
емисии са много ниски и няма вероятност да 
причинят смущения в близкото електронно 
оборудване. RetCam Envision е подходяща за 
използване във всички заведения, различни от 
битови и може да се използва в битови заведения и 
в тези, които са пряко свързани с обществената 
мрежа за ниско напрежение, която захранва сгради, 
използвани за битови нужди, при условие че се 
спазва следното: 
ЗАБЕЛЕЖКА: Характеристиките на емисиите на 
оборудването го правят подходящо за използване в 
индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако 
се използва в жилищна среда (за която обикновено се 
изисква CISPR 11 клас В), това оборудване може да не 
предлага адекватна защита на радиочестотните 
комуникационни услуги. Потребителят може да 
предприеме мерки за смекчаване, като премести или 
преориентира оборудването. 

Кондуктивни емисии 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Група 1, Клас А 

Хармонични емисии 
IEC 61000-3-2 

Клас А  

Колебания на напрежението/емисии на 
трептене EN 61000-3-3 

Съответства 

Федерална комисия по съобщенията 
(FCC) Част 15B 

Съответства 
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RetCam Envision Електромагнитна устойчивост 

Тип на тест 
IEC 60601-1-2  
Ниво на тест 

Ниво на 
съответствие 

Електромагнитна среда – 
Ръководство 

Електростатично разреждане 
(ESD) 
EN 61000-4-2 

±8 kV контакт 
±15 kV въздух 

±8 kV контакт 
±15 kV въздух 

Подовете трябва да са дървени, 
бетонни или покрити с керамични 
плочки. Ако подовете са покрити със 
синтетичен материал, относителната 
влажност трябва да бъде най-малко 
30%. 

Електрически бързи 
преходни процеси 
(захранване с променлив ток) 
(I/O линии) 
EN 61000-4-4 

±2 kV за електропроводи ±2 kV за електропроводи Качеството на захранването трябва 
да бъде в типична търговска или 
болнична среда. Електронните 
смущения (преходни) в захранването 
с променлив ток могат да причинят 
непрекъснато превъртане на дисплея 
на системата. Ако това се случи, 
заснемането не трябва да 
продължава, докато смущения не 
престанат.  

Пренапрежения линия към 
линия и пренапрежения 
линия към земно 
(захранване с променлив ток) 
(I/O линии) 
EN 61000-4-5 

±0,5 kV,  ± 1 kV линия  
(-и) към линия (-и) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
линия (-и) към земно 

±0,5 kV,  ± 1 kV линия (-и) 
към линия (-и) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
линия (-и) към земно 

Качеството на захранването трябва 
да бъде в типична търговска или 
болнична среда. 

Понижаване на 
напрежението, промени в 
напрежението на входните 
линии на захранването и 
къси прекъсвания на 
напрежението 
EN 61000-4-11 

0% UT за 0,5 цикъл на 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° и 315° 

0% UT за 0,5 цикъл на 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° и 315° 

Качеството на захранването трябва 
да бъде в типична търговска или 
болнична среда.  

0% UT за цикъл и  
70% UT за 25/30 цикъла, 
единична фаза на 0° 

0% UT за цикъл и  
70% UT за 25/30 цикъла, 
единична фаза на 0° 

0% UT за 250/300 цикъла 0% UT за 250/300 цикъла 

Честота на захранване 
(50/60 Hz) магнитно поле 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Магнитните полета на честотата на 
мощността трябва да бъдат на нива, 
характерни за типично място в 
типична търговска или болнична 
среда.  
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RetCam Envision Електромагнитна устойчивост 

Тип на тест 
IEC 60601-1-2  
Ниво на тест 

Ниво на 
съответствие 

Електромагнитна среда – 
Ръководство 

Имунитет на излъчвания 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2,7 GHz 
3 V/m 80% на 1 kHz 
 
Полета за близост: 
385 MHz, 18 Hz 
импулсен мод, 27 V/m 
 
450 MHz, FM мод, ±5 kHz 
dev, 1 kHz sine, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz и 780 
MHz, 217 Hz импулс 
Мод, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 
930 MHz, 18 Hz 
импулсен мод, 28 V/m 
 
1720 MHz, 1845 MHz и 
1970 MHz, 217 Hz 
импулсен мод, 28 V/m  
 
2450 MHz, 217 Hz 
импулсен мод, 28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz и 
5783 MHz, 217 Hz 
импулсен мод, 9 V/m 

3 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 

Преносимото и мобилно 
радиочестотно комуникационно 
оборудване не трябва да се използва 
по-близо от изчисленото 
препоръчителното разстояние за 
отстояние до всяка част от системата 
RetCam, включително кабели, 
приложимо за честотата на 
предавателя.  
 
Препоръчително разстояние за 
отстояние 

д = 1,2  

д = 1,2  80 kHz до 800 MHz 

д = 2,3  800 kHz до 2,7 MHz 

където  е максималната мощност 
на изходната мощност на 
предавателя във ватове (W) според 
производителя на предавателя и д е 
препоръчителното разстояние за 
отстояние в метри (м). 

Имунитет на проводимост 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
6 Vrms в ISM ленти 
 
80% на 1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80% на 1 kHz 
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Етикети и символи 

Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

Само Rx 

21 CFR 
801.109(b)(1) 

Устройства само по 
медицинско 
предписание. 

Само по рецепта Указва, че 
продуктът е 
разрешен за 
продажба от или по 
поръчка на 
лицензиран 
медицински 
специалист 

Медицинско 
устройство 

Не е приложимо Не е приложимо Индикация за 
медицинско устройство 

Този продукт е 
медицинско 
изделие. 

 

Не е приложимо Не е приложимо Не съдържа естествен 
латекс 

Медицинското 
устройство не 
съдържа естествен 
латекс. 

 

ISO-60601-1,  
Таблица Г.2 #10 

Медицинско 
електрическо 
оборудване – Част 1: 
Общи изисквания за 
безопасност и важни 
характеристики 

Следвайте 
инструкциите за 
употреба 

Вижте 
ръководството  
за употреба/ 
брошурата. 
ЗАБЕЛЕЖКА 
относно МЕ 
ОБОРУДВАНЕ 
„Следвайте 
инструкциите за 
употреба“ 

 

ISO-15223-1, 
Символ 5.4.3 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Направете справка с 
инструкциите за 
употреба 

Указва 
необходимостта 
потребителят да 
разгледа 
инструкциите за 
употреба. 

ISO 60601-1  
Таблица Г.1 #11 

Медицинско 
електрическо 
оборудване — Част 1: 
Общи изисквания за 
безопасност и важни 
характеристики. 

Инструкции за работа 
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Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

 

ISO 7000/ 
IEC-60417,  
Символ 3500 

Графични символи за 
употреба върху 
оборудването 

Инструкции за 
употреба в електронен 
вариант 

За да се посочи 
върху опаковката 
на продукта или 
върху продукта, че 
подходящата 
информация за 
използването на 
продукта е 
достъпна в 
електронна форма, 
а не или в 
допълнение към 
печатна хартиена 
форма. 

 

IEC-60417;  
2002-5194 

Графични символи за 
употреба върху 
оборудването 

Индикатор за 
захранване за „AC/DC“ 
(променлив/постоянен) 
ток 

Показва дали 
системата работи с 
„AC“ (Променлив) 
или „DC“ 
(Постоянен) ток 

 

ISO-7000/ 
IEC-60417,  
Символ 5019 

Графични символи за 
употреба върху 
оборудването 

Заземена защита За идентифициране 
на всеки терминал, 
който е 
предназначен за 
свързване към 
външен проводник 
за защита от токов 
удар в случай на 
повреда, или 
клемата на 
защитен заземен 
електрод. 

 

IEC-60601-1,  
Таблица Г.1 #1 

Медицинско 
електрическо 
оборудване — Част 1: 
Общи изисквания за 
безопасност и важни 
характеристики. 

Променлив ток Да укаже на 
табелата за 
маркировка, че 
оборудването е 
подходящо само за 
променлив ток; за 
идентифициране на 
съответните 
терминали. 

 

IEC-60417:  
2002-5016 

Графични символи за 
употреба на 
оборудването 

За идентифициране на 
предпазител 

Системата 
съдържа 
2 предпазителя от 
посочен тип. Не 
използвайте 
предпазители от 
друг тип. 
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Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

 

IEC/TR 60878 
Символ 5988 

Графична система за 
електрическо 
оборудване в 
медицинската 
практика.  

Компютърна мрежа За идентифициране 
на самата 
компютърна мрежа 
или за посочване 
на свързващия 
терминал на 
компютърната 
мрежа. 

 

ISO-7000/ 
IEC-60417 
Символ 5140 

Графични символи за 
употреба върху 
оборудването  

Нейонизиращо 
електромагнитно 
излъчване 

Показва общо 
повишени, 
потенциално 
опасни нива на 
нейонизиращо 
лъчение 

 

IEC 62471-2 Фотобиологична 
безопасност на лампи 
и осветителни 
системи - Част 2: 
Ръководство за 
производствените 
изисквания, свързани 
с безопасността на 
лазерното оптично 
лъчение. 

Предупреждение: 
Оптично излъчване, не 
гледайте директно в 
източника на светлина. 

Указва да не се 
гледа директно в 
източника на 
светлина 

 

ISO-7000/ 
IEC-60417 
Символ 0621 

Графични символи за 
употреба върху 
оборудването 

Чупливо, работете с 
внимание 

Указва, че 
съдържанието на 
транспортния пакет 
е чупливо и с него 
трябва да се 
работи внимателно. 

 

ISO-7000:  
2014-0623 

Графични символи за 
употреба върху 
оборудването 

С този край нагоре За указване на 
правилното 
изправено 
положение на 
транспортния 
пакет. 

 

ISO 15223-1 
Символ 5.3.7 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Диапазон на 
температура за 
съхранение 

Указва 
ограниченията за 
температурата (за 
съхранение), на 
която медицинското 
оборудване може 
да бъде безопасно 
изложено. 
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Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

 

ISO 15223-1 
Символ 5.3.8 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Диапазон на влажност 
за съхранение 

Указва диапазона 
на влажност (за 
съхранение), на 
който медицинското 
устройство може да 
бъде безопасно 
изложено 

 

ISO 15223-1 
Символ 5.3.9 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Ограничаване на 
атмосферното 
налягане 

Указва диапазона 
на атмосферно 
налягане, на който 
медицинското 
устройство може да 
бъде безопасно 
изложено. 

 

ISO-15223-1, 
Символ 5.3.4 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Пазете сухо Показва 
медицинско 
устройство, което 
трябва да бъде 
защитено от влага. 

 

ISO-15223-1 
Символ 5.1.7 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Сериен номер Указва серийния 
номер на 
производителя, за 
да може 
медицинското 
устройство да бъде 
определено. 

 

ISO-15223-1 
Символ 5.1.6 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Каталожен номер или 
номер на модел 

Указва каталожния 
номер на 
производителя, за 
да може 
медицинското 
изделие да бъде 
определено. 

 

ISO 15223-1 
Символ 5.1.1 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Производител Указва 
производителя на 
медицинското 
изделие 
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Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

 

ISO-15223-1 
Символ 5.1.3 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Дата на производство Указва датата,  
на която е 
произведено 
медицинското 
изделие. 

 

ISO-15223-1 
Символ 5.1.2 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Упълномощен 
представител в 
Европейската общност 

Указва 
оторизираният 
представител в 
Европейската 
общност. 

 

MDR 2017/745  Регламент на ЕС за 
медицинските 
устройства 

Маркировка CE Обозначава 
европейско 
техническо 
съответствие 

 

IEC-60529 Степени на защита, 
предоставени от 
загражденията (IP 
код) 

Степен на защита от 
напрежение, 
предоставена от 
заграждението 

Защитени срещу 
ефектите на 
непрекъснато 
потапяне във вода. 

 

IEC-60529 Степени на защита, 
предоставени от 
загражденията (IP 
код) 

Защитени срещу 
капеща вода 

Указва, че 
устройството е 
защитено от 
въздействието на 
вертикално капеща 
вода 

 

ISO-60601-1 
Таблица Г.2 #2 

Медицинско 
електрическо 
оборудване — Част 1: 
Общи изисквания за 
безопасност и важни 
характеристики. 

Знак за 
предупреждение 

Указва опасност от 
потенциално 
нараняване на 
пациент или 
оператор 

 

ISO-15223-1, 
Символ 5.4.4 

Медицински изделия - 
Символи, които 
трябва да се 
използват с етикети 
на медицински 
изделия, етикети и 
информация, която 
трябва да бъде 
предоставена. 

Внимание:  
Прочетете всички 
предупреждения и 
предпазни мерки в 
инструкциите за 
употреба 

Указва 
необходимостта 
потребителят да 
разгледа 
инструкциите за 
употреба за важна 
предпазна 
информация, като 
предупреждения и 
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Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

ISO 60601-1  
Таблица Г.1 #10 

Медицинско 
електрическо 
оборудване — Част 1: 
Общи изисквания за 
безопасност и важни 
характеристики. 

предпазни мерки, 
които поради 
различни причини 
не могат да бъдат 
представени на 
самото медицинско 
изделие. 

 

2012/19/ЕС Отпадъци от 
електрическо и 
електронно 
оборудване (WEEE) 

Инструкции за 
изхвърляне в края на 
експлоатационния 
живот 

Показва, че 
отпадъците от 
електрическо и 
електронно 
оборудване не 
трябва да се 
изхвърлят заедно с 
неразделени 
отпадъци, а трябва 
да се събират 
отделно. 

 

Не е приложимо Тестова маркировка Сертификат за 
съответствие в 
Северна Америка 

Указва, че 
продуктът е тестван 
и сертифициран от 
TUV Rheinland 

 

IEC/TR 60878 
Символ 5009 

Графични символи за 
електрическо 
оборудване в 
медицинската 
практика  

System Power button Режим на готовност 
- за 
идентифициране на 
положението на 
превключвателя 
или 
превключвателя, 
чрез което част от 
оборудването е 
включено, за да го 
приведе в 
състояние на 
готовност 

 

Не е приложимо Не е приложимо Прибори за управление 
на фокуса 

Бутони на 
контролния панел 
за регулиране на 
фокуса 

 

Не е приложимо Не е приложимо Бутон за лампата за 
осветление 

Бутоните на 
контролния панел и 
педала за 
включване и 
изключване на 
лампата 

 

Не е приложимо Не е приложимо Прибори за управление 
на интензитета на 
осветяване 

Бутоните на 
контролния панел и 
педала за 
регулиране на 
интензитета на 
осветление 
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Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

 

Не е приложимо Не е приложимо Заснемане (или 
инструмент за 
заснемане SNAP) 

Бутон на 
контролния панел и 
педал за заснемане 
на неподвижни 
изображения и за 
стартиране и 
временно спиране 
на видеозапис 

 

Не е приложимо Не е приложимо Порт за кабела на 
осветлението 

Указва 
местоположението 
на порта на кабела 
за осветление 

 

Не е приложимо Не е приложимо Порт за кабела на FA 
осветлението 

Указва 
местоположението 
на порта на кабела 
за FA осветление 

 

Не е приложимо Не е приложимо Порт за камера на 
накрайника 

Показва 
местоположението 
на порта на 
камерата на 
накрайника 

 

Не е приложимо Не е приложимо Порт за прибор за 
управление на 
камерата 

Показва 
местоположението 
на порта на 
прибора на 
управление на 
камерата 

 
Не е приложимо Не е приложимо Флуоресцентна 

ангиография (FA) 
Индикатори за FA 

 

IEC 62680-2-1 Универсални 
интерфейсни 
последователни шини 
за данни и 
захранване Част 2-1: 
Универсална серийна 
спецификация на 
шината, версия 2.0 
(TA 14) 

USB съединител Показва, че 
устройството е 
включено в USB 
порт или е 
съвместимо с USB 
порт 

 

IEC-62680-2-1 Универсални 
интерфейсни 
последователни шини 
за данни и 
захранване Част 2-1: 
Универсална серийна 
спецификация на 
шината, версия 2.0 
(TA 14) 

USB 3.0 съединител Показва, че 
устройството е 
включено в USB 3.0 
порт или е 
съвместимо с USB 
порт 



RetCam EnvisionTM Ръководство за потребителя 

 87 

Символ Препратка към 
стандарти 

Стандартно 
наименование на 

символ 

Наименование на 
символ съгласно 

посочения стандарт 
Обяснение 

 

ISO-60601-1, 
Таблица Г.1 #20 

Медицинско 
електрическо 
оборудване — Част 1: 
Общи изисквания за 
безопасност и важни 
характеристики. 

Приложена част тип BF За идентифициране 
на приложена част 
от тип BF, 
отговаряща на IEC 
60601-1. 

 

Не е приложимо Не е приложимо Когато не използвате 
накрайника, го 
съхранявайте в 
калъфа. 

Указва, че 
накрайникът трябва 
да се съхранява в 
калъфа, за да се 
предотврати 
повреда на 
обектива. 

 

Не е приложимо Не е приложимо Почиствайте обектива 
след употреба 

Посочва, че след 
употреба, 
обективът трябва 
да се почиства. 

    
Фигура 42. Етикет на устройството: С „FA“ (вляво), Без „FA“ (вдясно) 
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10. Технически спецификации 
ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. 

Хардуер и софтуер 
Физическа част Размери: 660 мм (26”) ширина x 610 мм (24”) дълбочина x 1372 мм (54”) 

минимална височина 
Тегло:  
• С „FA“: Приблизително 85 кг (188 lbs) с пълно натоварване 
• Без „FA“: Приблизително 82,6 кг (182 lbs) с пълно натоварване 

Електрическа част Параметри: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Предпазители: 3AG 6,3 A 250 V slo-blo 5 x 20 мм 
Консумация на електроенергия: 400 W максимум с всички опции 
Разглобяем захранващ кабел от болничен клас  

Процесор и съхранение Intel® Core i7 
16 GB оперативна памет (RAM) 
1 TB Твърд диск (SSD)  

Операционна система Microsoft Windows® 10 операционна система (ОС) 
ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на сигурността, диспечерът на задачите за 
операционната система Microsoft Windows не е достъпен за повечето 
потребителски акаунти. Само на потребителски акаунт на RetCam 
Administrator е предоставен достъп. 
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Условия на околната среда 
Доставената система е предназначена за използване на закрито, при нормални стайни температури 
и влажност и е поставена в изправено положение върху равна повърхност със заключени колела. 

Температура 

Работа 
Съхранение (Извън кашона) 
Транспортиране (в оригинални опаковъчни 
материали за транспортиране) 

50º F до 95º F  (10º C до 35º C) 
14º F до 131º F (-10º C до 55º C) 
-20º F до 122º F (-29º C до 50º C) 

Относителна влажност 

Работа 
Съхранение (Извън кашона) 
Транспортиране (в оригинални опаковъчни 
материали за транспортиране) 

От 30% до 90% без конденз 
От 30% до 90% без конденз 
От 10% до 85% без конденз 

Атмосферно налягане 

Работа 
Съхранение (Извън кашона) 
Транспортиране (в оригинални опаковъчни 
материали за транспортиране) 

От 70 до 106 kPa (От 20,7 до 31,3” Hg) 
От 70 до 106 kPa (От 20,7 до 31,3” Hg) 
От 50 до 106 kPa (От 14,7 до 31,3” Hg) 

Надморска височина 

Работа 
Съхранение (Извън кашона) 
Транспортиране (в оригинални опаковъчни 
материали за транспортиране) 

От -382 до 3012 метра (От -1255 до 9882 feet) 
От -382 до 3012 метра (От -1255 до 9882 feet) 
От -382 до 5574 метра (От -1255 до 18 288 feet) 
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Приложение A. Разопаковане и настройка на 
RetCam Envision 

Разопаковане на системата 
1. Извадете предния панел на сандъка и го поставете така, че да служи като рампа. 

2. Освободете спирачките на колелата и внимателно изтъркаляйте количката от сандъка. 

3. Свалете всички опаковъчни материали от системата. 

4. Разопаковайте кашона, съдържащ монитора. 

5. Разопаковайте кашона с аксесоарите. 

Сглобяване на системата 
Инсталиране на монитора: 

1. Монтирайте монитора на дисплея към рамото на монитора, като използвате предоставените  
4 палчета (палчетата са резбовани в задната част на дисплея). 

2. Монтирайте рамото на монитора и прикрепения монитор върху стойката на монитора с 
предоставените инструменти в торбата с инструменти.  

Забележка: Проверете дали положението на спирачния пръстен на стойката на монитора е 
над горната част на количката на разстояние, по-малко или равно на 20 см (8 инча). 

    
3. Уверете се, че превключвателят за захранване на дисплея е включен и след това свържете 

захранващия кабел на монитора, кабела за порт на дисплея и USB кабела към гърба на монитора.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да въртите монитора на 90 градуса за улесняване на свързването на 
кабелите. Върнете монитора в нормалното му положение. 
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Монтиране на накрайника: 
1. За да осигурите достъп до съединителите на накрайника, чекмеджето трябва да бъде извадено. 

Издърпайте напред чекмеджето от системата, докато спре да се движи. 

2. С две ръце повдигнете черния пластмасов раздел върху водачите от двете страни на чекмеджето, 
за да освободите чекмеджето от страничните релси. Свалете чекмеджето. 

 
3. Внимателно повдигнете накрайника и неговия сноп от опаковъчната пяна и поставете накрайника в 

калъфа, който е формован в дясната страна на горната част на количката. 

 
4. Увийте снопчето на накрайника свободно около стойката за навиване.  
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5. Внимателно откачете и махнете предния капак от системата, като издърпате по краищата на 
капака и отвора на чекмеджето, като използвате само натиск с пръст. 

 
6. Преди да свържете снопчето на накрайника, уверете се, че главният превключвател за 

захранване на гърба на количката е изключен. 

7. Захранете конекторите на камерата (2) и фокусирайте (3) през отвора в предния капак. 
Оптичният кабел (1) е свързан отделно към порта за осветление.  

    
8. Свържете камерата на накрайника и кабелите за фокусиране към съответните им портове в 

модула за управление на инструмента зад предния капак. 

9. Резбовият съединител на кабела за фокусиране се индексира към гнездото в дясната предна 
част на модула за управление на инструмента чрез раздел в горната част. Намерете раздела в 
кабелния съединител, уверете се, че той съвпада със слота в гнездото, включете кабелния 
съединител и завъртете резбовата яка, докато яката бъде напълно закрепена. 

 

3 
2 

1 
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10. Свържете кабела на камерата към контакта до кабела за фокусиране на контролния модул на 
инструмента. Съединителят на кабела на камерата се индексира към гнездото му чрез слот в 
долната част на съединителя. Уверете се, че слотът е изравнен правилно с гнездото и 
внимателно вкарайте съединителя в гнездото, докато се стегне. 

 
11. Поставете обратно предния капак. 

12. Поставете обратно чекмеджето. Поставете релсите върху водачите на чекмеджето, закрепете 
пластмасовите раздели и затворете чекмеджето. 

13. Включете оптичния съединител вляво в порта за осветление. Портът за осветление вдясно е 
наличен само в системи с опция „FA“. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За пълна информация по отношение на накрайника, вижте „Накрайник“. 

Включване захранването на системата 
1. Включете превключвателя на основното захранване. 

2. Натиснете бутона за захранване на контролния панел. 

3. Влезте в системата с акаунт на администратора и парола, предоставени със системата. 

4. За да промените паролата, следвайте инструкциите на екрана. 

5. Създайте и изберете домейн, както е описано в „Create a Domain“. 

6. Добавете потребители или настройте потребители през „Active Directory“, както е описано в 
„Управление на потребителите“. 

7. Създайте тест за пациент и работете с устройството за първи път, както е описано в 
„Подготовка на системата и работа“. 
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