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1. Úvod 
Oční snímkovací sestava RetCam EnvisionTM umožňuje rychlé a snadné zachycování širokoúhlých 
digitálních snímků a videí oka. V tomto manuálu vysvětlujeme, jak sestavu využít k zaznamenávání, 
opoznámkování, ukládání, vyhodnocování a přenášení těchto snímků spolu s příslušnými údaji o 
pacientech v zabezpečeném prostředí sítí zdravotnického zařízení. 

Způsob použití 
• Všeobecné oční snímkování včetně snímkování sítnice, rohovky a zevního snímkování oka. 

• Fotografické dokumentování dětských očních chorob, včetně retinopatie nedonošených dětí (ROP). 

• Screeningové vyšetření na přítomnost předprahové retinopatie nedonošených dětí (ROP) typu 2 
(zóna 1, stádium 1 či 2, bez přítomnosti plus formy nebo zóna 2, stádium 3, bez přítomnosti plus 
formy) nebo retinopatie nedonošených dětí vyžadující léčbu, definované jako typ 1 (zóna 1 v 
kterémkoli stádiu, s přítomností plus formy; zóna 1, stádium 3 bez přítomnosti plus formy nebo zóna 
2, stádium 2 či 3 s přítomností plus formy) nebo prahové retinopatie nedonošených dětí (alespoň 5 
souvislých či 8 nesouvislých hodin u stádia 3 v zóně 1 či 2, s přítomností plus formy)* u novorozenců 
postmenstruačního věku 35-37 týdnů. 

*Reference: 
1. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenter trial of cryotherapy for 
retinopathy of prematurity: preliminary results. Archives of Ophthalmology 1988; 106(4): 471-479. 
2. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Revised indications for the 
treatment of retinopathy of prematurity: results of the Early Treatment for Retinopathy of Prematurity 
Randomized Trial. Archives of Ophthalmology 2003; 121(12): 1684-1694. 

Klinické odkazy k přístroji 
Telemedical Retinopathy of Prematurity Diagnosis, Accuracy, Reliability, and Image Quality. Michael F. 
Chiang, MD; Lu Wang, MD, MS; Mihai Busuioc, OD, MD; et al. Arch Ophthalmol. 2007;125(11):1531-1538: 

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

Kontraindikace 
Žádný pacient s perforujícím poraněním oční bulvy nesmí být sestavou RetCam Envision snímkován s 
využitím kontaktního postupu, dokud nebude poranění napraveno. V případě infekce oka je nutné použití 
sestavy RetCam Envision odsunout do doby po jejím léčení. Novorozenec, jehož stav neonatolog 
vyhodnotí jako nestabilní, není kandidátem na snímkování sestavou RetCam Envision. 

Kvalifikované použití 
Federální zákony (USA) omezují oprávnění k prodeji tohoto zařízení na prodej lékařem či licencovaným 
zdravotním specialistou nebo na jeho objednávku. Sestava  RetCam Envision je určena k použití osobami 
znalými a zkušenými v zacházení s oftalmologickými přístroji, včetně lékařů, sester, očních fotografů a očních 
techniků. Před použitím tohoto zařízení k pořízení snímků pacientových očí musí být tyto osoby vyškoleny v 
řádných klinických postupech personálem k tomu oprávněným společností Natus Medical Incorporated. 

Použití sestav se předpokládá především na klinikách, v ordinacích lékařů, na jednotkách intenzivní péče 
pro novorozence, na operačních sálech, na jednotkách intenzivní péče pro děti a ve výzkumných 
zařízeních. Instalaci a servis sestavy RetCam Envision mohou provádět pouze oprávnění pracovníci 
společnosti Natus Medical Incorporated. Výjimku tvoří ty servisní zásahy, které zvládne provést přímo 
sám zákazník. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Nezbytná funkčnost 
• Sestava provádí živé video snímkování. 

• Sestava snímky zobrazuje bez trvalých artefaktů. 

• Dočasné narušení snímací funkce či dočasná viditelnost obrazových artefaktů byly posouzeny a 
vyhodnoceny jako neovlivňující pacientovu bezpečnost. 

Řízení přístupu a uživatelská oprávnění 
Uživatelským účtům jsou přiřazeny role rozhodující o úrovni přístupu a o úkolech, které lze na vaší 
sestavě RetCam Envision provádět. Roli správce RetCam přiřazuje uživateli zdravotnické či výzkumné 
zařízení. Správce RetCam je vybaven nejvyšší úrovní přístupu a určuje, kdo má povolení k použití 
sestavy. Pro informace o uživatelských povoleních viz kapitola „Uživatelské role a oprávnění“. 

Varování a bezpečnostní opatření 
Tato kapitola poskytuje informace o bezpečnostních varováních a opatřeních. Před použitím sestavy je 
důležité si tyto bezpečnostní informace přečíst a řádně je pochopit. 

Bezpečnostní ukazatele 

 

VAROVÁNÍ 
Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by mohlo dojít 
k usmrcení či vážnému zranění osob. VAROVÁNÍ se skládá z následujících informací: 
Povaha nebezpečí a následky, k nimž dojde, jestliže nebezpečné situaci nezabráníte. 
• Způsoby, jak nebezpečné situaci zabránit. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Poukazuje na nebezpečnou situaci, v jejímž důsledku, pokud jí nezabráníte, by mohlo dojít 
k lehkému zranění, k hmotným škodám nebo ke zdržení. UPOZORNĚNÍ se skládá z 
následujících informací: 
Povaha nebezpečí a následky, k nimž dojde, jestliže nebezpečné situaci nezabráníte. 
• Způsoby, jak nebezpečné situaci zabránit. 

Znění příslušných varování 

 

VAROVÁNÍ 
Křížová kontaminace mikroorganismy může vést k přenosu infekcí na pacienta, zvláště u 
náchylných novorozenců na jednotce intenzivní péče pro novorozence (NICU). 
• Aby se snížila hrozba křížové kontaminace: 

Dodržujte postupy mytí rukou a noste rukavice. 
Před vyšetřením každého pacienta dezinfikujte okulár, a to přinejmenším podle 
pokynů chemické dezinfekce střední úrovně. 

 

VAROVÁNÍ  
Použití sestavy nezpůsobilými pracovníky může vést ke zranění nebo ke zdržení léčby pacienta.  
• Přístroje RetCam jsou určeny k použití osobami znalými a zkušenými v zacházení s 

oftalmologickými přístroji, včetně lékařů, sester, očních fotografů a očních techniků. 
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VAROVÁNÍ 
Použití sestavy neškolenými pracovníky může vést ke zranění nebo ke zdržení léčby pacienta.  
• Před použitím tohoto zařízení k pořízení snímků pacientových očí musí být uživatelé 

vyškoleni v řádných klinických postupech personálem k tomu oprávněným společností 
Natus Medical Incorporated. 

 

VAROVÁNÍ  
Nepovolené úpravy mohou vést ke zraněním, k nečekanému chování sestavy nebo k její poruše.  
• Neprovádějte proto úpravy tohoto zařízení bez povolení výrobce. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití kontaminovaného nebo poškozeného okuláru může vést k poranění pacientova oka.  
• Přední část okuláru nikdy nečistěte brusnými nebo ostrými materiály. Před každým 

použitím okulár očistěte, vydezinfikujte a prohlédněte, zda se na něm nevyskytují 
vrypy, praskliny, škrábance či zhrublé povrchy.  

 

VAROVÁNÍ 
Provádění servisu či údržby na sestavě během vyšetřování pacienta může uživateli 
způsobit úraz elektrickým proudem. 
• Na sestavě neprovádějte servis či údržbu během vyšetřování pacienta. 

 

VAROVÁNÍ  
Světlo vydávané tímto přístrojem může představovat riziko pro lidské oko.  
Čím déle trvá vystavení světlu, tím větší hrozí nebezpečí poškození oka. Vystavení světlu 
z tohoto přístroje překročí míru povolenou bezpečnostními směrnicemi po 238 minutách 
(bílé světlo) či 18,5 minutách (modré světlo). 
• Snímkování zahajte při nejnižší intenzitě světla a zvyšujte ji následně dle potřeby, 

dbejte při tom na to, abyste pacienta světlu vystavovali co nejméně. 

 

VAROVÁNÍ  
Působení nadměrným tlakem během snímkování může způsobit zranění oka.  
• Řádně podpírejte ruční pistoli, abyste se vyhnuli přímému tlaku na rohovku a 

zbytečným pohybům po ní. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití nevhodného imerzního gelu nebo imerzního gelu v nedostatečném množství může 
mít za následek poranění oka.  
• Vždy zajistěte, aby byl okulár ponořen do doporučeného imerzního gelu a nedošlo tak 

k přímému styku okuláru s okem. 

 

VAROVÁNÍ 
Tisknutím očního rozvěrače, stlačovače bělimy nebo okuláru nadměrnou silou na oko 
můžete způsobit pacientovi poranění oka.  
• Nemanipulujte nešetrně s očním rozvěračem, stlačovačem bělimy nebo okulárem v 

pacientovu oku. 

 

VAROVÁNÍ 
Nedostatečné ochranné uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.  
• Sestavu vždy připojujte k napájecí síti s ochranným uzemněním. 
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VAROVÁNÍ 
Dívání se do rozsvíceného zdroje světla může mít za následek poškození oka.  
• Nedívejte se přímo do rozsvíceného zdroje světla. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití neschválené napájecí šňůry může mít za následek úraz elektrickým proudem.  
• Vždy používejte napájecí šňůru dodanou výrobcem nebo označenou předepsaným 

číslem náhradního dílu. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití poškozené napájecí šňůry či poškozených kabelů může vést k úrazu elektrickým proudem.  
• Před každým použitím prohlédněte kabely a napájecí šňůry, zda nejsou poškozené. 

 

VAROVÁNÍ 
Sestava vydává elektromagnetické záření, které může narušovat funkci nebo výkon jiných 
přístrojů umístěných v její blízkosti. 
• Pro snížení rušení lze přijmout následující opatření: 

Jinak natočte nebo přemístěte rušený přístroj. 
Zvyšte vzdálenost mezi oběma přístroji. 
Zapojte sestavu do zásuvky, která je součástí jiného elektrického okruhu, než do 
kterého je zapojen rušený přístroj. 
Obraťte se o pomoc na výrobce nebo na výjezdního servisního technika. 

 

 

VAROVÁNÍ 
Výměna pojistek za nevyhovující součástky může mít za následek požár. 
• Vždy vyměňte pojistky za součástky s předepsaným číslem náhradního dílu. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití okuláru s ulpělými zbytky čisticího roztoku může mít za následek poškození rohovky.  
• Okulár vždy otřete dle pokynů k čištění. 

 

VAROVÁNÍ 
Ponoření celého okuláru či ruční pistole do kapaliny může mít za následek úraz elektrickým 
proudem či poškození přístroje.  
• Neponořujte celý okulár či ruční pistoli do jakékoli kapaliny. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití nepovolených kabelů, příslušenství či vysílačů může mít za následek 
elektromagnetické rušení vedoucí k nečekanému chování sestavy nebo k poruchám jiných 
přístrojů umístěných v blízkosti.  
• Na sestavě neprovádějte jakékoli neoprávněné úpravy či servisní zásahy. 

 

VAROVÁNÍ 
Překročení doby ponoření okuláru do přípravku pro chemickou dezinfekci jej může 
poškodit a vést k poranění pacientova oka.  
• Během dezinfekce nepřekračujte doporučenou dobu ponoření do přípravku. 
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VAROVÁNÍ 
Nevhodné uskladnění ruční pistole ji může poškodit.  
• Pokud ruční pistoli nepoužíváte, vždy ji vracejte do držáku. 

 

VAROVÁNÍ 
Použití poškozeného okuláru může vést k poranění pacientova oka.  
• Neupusťte ruční pistoli a/nebo okulár ani s nimi hrubě nezacházejte. 

 

VAROVÁNÍ 
Selhání konstrukce vozíku z důvodu jeho přetížení může vést k poranění uživatele a pacienta.  
• Na nastavitelnou horní plochu vozíku nepokládejte předměty, které by jeho zatížení 

zvýšily o více než 10 kg. 

Znění příslušných upozornění 

 

UPOZORNĚNÍ 
Oční rozvěrač nevhodné velikosti může novorozeným pacientům způsobit nepohodlí.  
• Zajistěte, aby měl oční rozvěrač použitý při snímkování vhodnou velikost pro novorozence. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Elektromagnetické rušení může způsobit nečekané chování sestavy nebo její poruchu.  
• Nepoužívejte přenosná radiofrekvenční komunikační zařízení (včetně kabeláže a 

vnějších antén) blíže, než kolik činí nejmenší doporučená vzdálenost předepsaná v 
pokynech elektromagnetické odolnosti RetCam Envision. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Blokování výdechových otvorů sestavy může způsobit přehřátí jejích součástí a vést ke 
ztrátě funkčnosti či k poškození.  
• Nezakrývejte žádný výdechový otvor sestavy. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Selhání záložní baterie může mít za následek vypnutí sestavy a vést tím ke ztrátě dat.  
• Jestliže vám k tomu sestava dá pokyn, proveďte servis baterie. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Provoz s téměř vybitou baterií může mít za následek vypnutí sestavy a vést tím ke ztrátě dat.  
• Bez možnosti napájení ze sítě nezahajujte nové snímkování. Pokud dojde k výpadku 

napájení ze sítě, neprodleně dokončete snímkování a uložte nasnímaný obrazový materiál. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Sterilizace v autoklávu může způsobit neopravitelné poškození sestavy.  
• Nesterilizujte žádnou část sestavy v autoklávu. 

 

UPOZORNĚNÍ  
Vypnutí způsobené přerušením napájení může mít za následek poškození dat a vést tím 
ke zdržení diagnózy nebo léčby.  
• Nevypínejte sestavu přerušením napájení, pokud to není nezbytně nutné. 
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UPOZORNĚNÍ  
Nesprávné zacházení s okulárem a ruční pistolí při přemisťování sestavy je může poškodit.  
• Okulár ukládejte do zásuvky v sestavě a ruční pistoli zasuňte pevně do držáku. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Nesprávné zacházení s kabelem z optických vláken jej může poškodit.  
• Neomotávejte kabel z optických vláken kolem jeho ovíjecího držáku více než dvakrát (2×). 

 

UPOZORNĚNÍ 
Používání, přeprava či skladování sestavy na příkře se svažujících površích může vést k 
převrácení sestavy.  
• Nepoužívejte, nepřepravujte ani neskladujte systém na příkře se svažujícím povrchu. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Hrubé zacházení se sestavou ji může poškodit.  
• Nepřemisťujte sestavu venku. 

Součásti sestavy RetCam Envision 
Sestava RetCam Envision se skládá z jednotlivých modulů osazených na pojízdném vozíku stabilní 
konstrukce. Vozík se snadno nastavuje, převáží a skladuje. 
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Součásti vozíku, pohled zepředu 
Na Obrázek 1 jsou znázorněny součásti vozíku, včetně volitelné možnosti fluorescenční angiografie. Pro 
popis jednotlivých součástí viz tabulka pod obrázkem. 

 
Obrázek 1. Sestava RetCam Envision, pohled zepředu 
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POZNÁMKA: Všechny obrázky obsažené v tomto manuálu jsou ilustrativní a mohou se lišit od vašeho 
provedení sestavy. 

1 Zobrazovací monitor 
Plochý zobrazovací monitor s vysokým rozlišením je součástí standardní výbavy. Na obou stranách jsou 
k dispozici zelenomodré úchyty k jeho uchopení během seřizování výšky, úhlu a vodorovného i svislého 
naklopení. Obrazovka monitoru je dotyková. Viz „Monitor“. 

2 Odkládací přihrádka (přihrádka na okulár, schránka na uskladnění okuláru, myš, vyšetřovací nástroje) 

3 Plocha pro myš na levé straně umožňující ovládání sestavy levou rukou 

4 Tělo vozíku. Tělo vozíku ovládá modulární podsystémy a připojení: 
• Počítač obsahuje procesor sestavy, který provádí získávání, export, import a uskladnění obrazového 

materiálu. Dále umožňuje správu uživatelských dat. 
• Modul řízení přístrojů ovládá vstup/výstup kamery, včetně zaostření a síly osvětlení. Rovněž řídí 

napájení funkcí sestavy. 
• Modul kybernetické bezpečnosti chrání sestavu před průniky, malwarem a neoprávněným přístupem 

k datům o pacientech. 

5 Ukládací zásuvka (Stručný návod k použití, schránka na uskladnění okuláru, sáček se servisním nářadím 
a další předměty) 

6 Čtyři (4) zaaretovatelná kolečka zajišťují vysokou manévrovatelnost a polohovatelnost ve stísněných 
prostorech. K zaaretování koleček sešlápněte nohou dolů zajišťovací zobáčky. K odaretování koleček 
zvedněte zajišťovací zobáčky nahoru. 

7 Ruční pistole / kamera 
Ruční pistole obsahuje kameru a bariérový filtr fluorescenční angiografie. Dlouhá šňůra (ukázaná na 
Obrázek 2) je ohebná, aby se pistolí snáze dosáhlo k pacientovi. Viz „Ruční pistole“. Ruční pistoli s 
vyměnitelnými okuláry použijte k pacientovu snímkování. 

8 Držák ruční pistole 

9 Ovládací panel (viz kapitola „Ovládací panel“). 

10 Myš a plocha pro myš na pravé straně umožňující ovládání sestavy pravou rukou 

11 Klávesnice s podsvícením pro použití ve slabě osvětlených prostředích 

12 Úchyty zelenomodré barvy pro manévrování s vozíkem 

13 Ovíjecí držák šňůry k ruční pistoli 

14 Připojení ruční pistole 
• LED moduly s bílým a modrým (fluorescenční angiografie) světlem 
• Ovládání kamery  
Viz „Připojení ruční pistole“. 

15 USB vstup (SuperSpeed USB) 

16 Nožní spínač (viz kapitola „Nožní spínač“). 

17 Přihrádka na uložení nožního spínače 
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Součásti vozíku, pohled zezadu 
Na Obrázek 2 jsou znázorněny součásti na zadní straně vozíku. Pro popis jednotlivých součástí viz 
tabulka pod obrázkem. 

 
Obrázek 2. Sestava RetCam Envision, pohled zezadu 

1 Nastavitelná horní plocha vozíku. Horní plochu vozíku lze dle potřeby zvednout a spustit dolů pro 
pohodlnější použití. 
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2 Páčka seřízení výšky horní plochy vozíku. Pro seřízení její výšky uchopte obě strany horní plochu vozíku, 
stiskněte páčku a poté posuňte horní plochu vozíku nahoru či dolů podle potřeby. Uvolněním páčky 
zajistíte horní plochu vozíku na místě. 

3 Nosný sloupek horní plochy vozíku 

4 Šňůra k ruční pistoli (viz kapitola „Ruční pistole“) 

5 Ovíjecí držák šňůry k ruční pistoli (viz kapitola „Ruční pistole“) 

6 Štítek přístroje (viz kapitola „Značky a symboly“) 

7 Ethernetový port 

8 Přihrádka na baterie. Dvě (2) lithium-iontové baterie napájejí sestavu ve chvíli, kdy je přerušeno napájení 
ze sítě. 
POZNÁMKA: Pokud je baterie téměř vybitá (10 % ±5 %), zobrazí se výstražné hlášení a sestava se 
vypne. Zcela vybité baterie je nutné nabíjet po dobu nejméně pěti (5) hodin. 

9 Rukojeť pro přepravu (viz kapitola „Přeprava sestavy“) 

10 Ovíjecí držáky napájecí šňůry 

11 Hlavní spínač napájení a konektor napájecí šňůry. Napájecí zdroj reguluje napájení sestavy střídavým a 
stejnosměrným proudem. 

Monitor 
Obrazovka monitoru je dotyková (ovládání dotykem musí být zapnuto). Ovládání uživatelského rozhraní 
nebo prvek obrazovky spustíte klepnutím špičkou prstu navlečeného v gumové rukavici. Když potřebujete 
obrazovku monitoru očistit, lze ovládání dotykem vypnout. 

POZNÁMKA: Některé prvky uživatelského rozhraní mohou být příliš malé na ovládání dotykem. 

Na Obrázek 3 je znázorněno ovládání monitoru. Ovládání je zapnuté pouze tehdy, pokud je zapnutý i monitor. 

 

Obrázek 3. Ovládání monitoru 

1 Zapnutí zvuku, zvyšování nebo snižování hlasitosti. Během jejího seřizování se aktuální úroveň hlasitosti 
ukazuje na obrazovce. 
POZNÁMKA: Všechny přehrávané zvuky vycházejí z monitoru. Pokud neslyšíte nic, je zvuk vypnutý.  

2 Zvyšování nebo snižování jasu. Během jeho seřizování se aktuální úroveň jasu ukazuje na obrazovce. 

3 Otevření menu nastavení na obrazovce monitoru. Stisknutím tlačítka EXIT (tlačítko snížení hlasitosti) 
menu zmizí. 

4 Zapíná a vypíná ovládání dotykem (přepínání). Vámi vybranou možnost potvrdí hlášení na obrazovce. 

5 Zelená kontrolka ukazuje, že je monitor zapnutý. Když je sestava vypnutá, kontrolka nesvítí. 

5 3 4 2 1 
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Ruční pistole 
Ruční pistole obsahuje kameru a bariérový filtr fluorescenční angiografie. Ruční pistoli s vyměnitelnými 
okuláry použijte k pacientovu snímkování. Viz „Okuláry“. 

Na Obrázek 4 je znázorněna ruční pistole s ochranným víčkem. Spínač bariérového filtru fluorescenční 
angiografie se nachází na horní ploše ruční pistole. 

 
Obrázek 4. Ruční pistole s ochranným víčkem 

POZNÁMKA: Pokud ruční pistoli nepoužíváte, vždy ji vracejte do držáku. Omotejte šňůru k ruční pistoli 
volně kolem ovíjecího držáku. Pro správné umístění ruční pistole do držáku se ujistěte, že ten k ní 
nejbližší úsek její šňůry spočívá na zadní straně ovíjecího držáku. 

 
Obrázek 5. Správně uložená ruční pistole a její šňůra 
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Připojení ruční pistole 

POZNÁMKA: U sestav s možností fluorescenční angiografie jsou k dispozici dva (2) výstupy osvětlení. 

Šňůrou k ruční pistoli procházejí tři (3) kabely: osvětlení, kamery a ovládání zaostření. Na Obrázek 6 jsou 
znázorněny kabely a připojovací porty. 

 
Obrázek 6. Kabelová připojení ruční pistole 

1 Výstup bílého LED světla (osvětluje při snímkování pacientů bez fluorescenční angiografie) 

2 Výstup fluorescenčního (modrého) LED světla (k dispozici pouze u sestav s možností fluorescenční 
angiografie), což je zdroj úzkospektrálního modrého světla vybuzujícího fluoresceinové barvivo injekčně 
podané do cév očního fundusu. Při vybuzení modrým světlem fluorescein vyzařuje zelené světlo. 
Bariérový filtr v ruční pistoli zachycuje fundem odražené modré světlo, takže přímo viditelné bude pouze 
vyzářené světlo zelené; výsledkem jsou pak černobílé snímky. 

3 Kabel z optických vláken 

4 Kabel kamery (bílý) a příslušný port 

5 Kabel zaostření kamery a příslušný port 

POZNÁMKA: Při ukládání pistole či při přemisťování sestavy není nutné žádný z konektorů vytahovat. 

Pro připojení kabelu z optických vláken (Obrázek 7) zasuňte konektor do příslušného LED výstupu až 
nadoraz. Při vytahování kabelu z výstupu ucítíte mírný odpor, to je zcela v pořádku. 

    
Obrázek 7. Výstupy osvětlení a konektor kabelu z optických vláken 
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Okuláry 
POZNÁMKA: Pokud máte pocit, že nejvyšší světelný výkon slábne, obraťte se na technickou podporu a 
servis společnosti Natus. Viz „Technická podpora“. 

Níže jsou uvedeny dostupné okuláry. 

Model okuláru Použití Obvyklé zorné pole (FOV) 

130 FOV (LP130) Snímkování sítnice: Novorozenec, 
předčasně narozený novorozenec 130 stupňů 

Na výšku (LPP01) Zevní snímkování oka a obličeje Netýká se 

Nasazení okuláru na ruční pistoli: 

POZNÁMKA: Nasazování a snímání okuláru provádějte (pokud možno) nad měkkým povrchem, aby se 
nemohl poškodit v případě, že by vám vypadl. Přinejmenším držte ruční pistoli blízko sebe a miřte jí nahoru. 

1. Uchopte ruční pistoli do jedné ruky a okulár do druhé, poté zarovnejte výstupek (1) na okuláru se 
švem (2) probíhajícím po horní straně ruční pistole (Obrázek 8). 

 
Obrázek 8. Zarovnávací výstupek okuláru a zarovnávací šev ruční pistole 

2. Vsuňte okulár do ruční pistole a otáčejte jím po směru hodinových ručiček, dokud neucítíte zapadnutí 
aretace. Tím získáte jistotu, že je okulár pevně zajištěn na svém místě. Ověřte si, že se výstupek a 
šev nacházejí v polohách znázorněných na Obrázek 9. 

 
Obrázek 9. Okulár je zajištěn 

1 

2 



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

14  

Přihrádka na okulár 
Když během vyšetření vyměňujete okuláry, odkládejte je bezpečně do přihrádky. Tím zabráníte jejich 
případnému skutálení z vozíku nebo jiné plochy. 

 
Obrázek 10. Přihrádka na okulár 

Ovládací panel 
Ovládací panel (Obrázek 11) se nachází nad klávesnicí. Ovládací prvky v zelenomodré střední části jsou 
rovněž dostupné na nožním spínači. Viz „Nožní spínač“. 

 
Obrázek 11. Ovládací panel 

1 Tlačítko napájení sestavy a zelená LED kontrolka 

2 Zelená LED kontrolka stejnosměrného/střídavého proudu 
• Když je sestava napájena střídavým proudem, kontrolka nepřerušovaně svítí. 
• Když je sestava napájena baterií, kontrolka bliká. 

3 Ovládací prvky zaostření 

4 Tlačítko zachycení snímku (SNAP). Stisknutím zahájíte, pozastavíte a znovuspustíte zaznamenávání 
videa a zachytíte statický snímek. 

5 Ovládací prvky síly osvětlení a zobrazování její hodnoty 

6 Tlačítko a LED kontrolky osvětlení 
• Bílá signalizuje, že se používá zdroj bílého světla (levá dioda). 
• Modrá signalizuje, že se používá zdroj modrého světla pro fluorescenční angiografii (pravá dioda). 

1 2 3 4 5 6 
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Nožní spínač 
Nožní spínač je uložen v přední přihrádce naspodu vozíku. Pro držení a přenášení nožního spínače je k 
dispozici držadlo. 

Pomocí nožního spínače lze ovládat zaostření (1), sílu osvětlení (2) a zachycení videa či jednotlivého 
snímku (3) (Obrázek 12). Tyto ovládací prvky jsou totožnými obdobami týchž prvků na ovládacím panelu. 

 
Obrázek 12. Ovládací prvky nožního spínače 

Nožní spínač používejte následujícím způsobem: 

• Síla osvětlení, pravý pedál: Sešlápnutím levé strany pedálu snížíte sílu osvětlení a sešlápnutím pravé 
strany pedálu zvýšíte sílu osvětlení. Pedál můžete sešlápnout a podržet až do dosažení požadované 
hodnoty nebo jej můžete opakovaně sešlapávat a pouštět pro seřízení po malých krocích. 

• Tlačítko zachycení snímku (SNAP): Stisknutím zahájíte, pozastavíte a znovuspustíte zaznamenávání 
videa a zachytíte statický snímek. 

• Zaostření, levý pedál: Sešlápnutím levé strany pedálu zaostříte více vepředu (dále od sítnice) a 
sešlápnutím pravé strany zaostříte více dozadu (blíže k sítnici). Pedál můžete sešlápnout a podržet 
až do dosažení požadovaného zaostření nebo jej můžete opakovaně sešlapávat a pouštět pro 
seřízení po malých krocích. 

• Nohu si můžete pokládat na plastový dělicí klín mezi pedály, těsně pod tlačítko Capture (Zachycení snímku). 

Přeprava sestavy a její skladování 
Sestava RetCam Envision se v rámci zdravotnického zařízení přemisťuje snadno. 

POZNÁMKA: Sestava RetCam Envision není určena k přemisťování venku. Pro pokyny k zabalení a 
přepravě sestavy na místo mimo zdravotnické zařízení se obraťte na technickou podporu a servis 
společnosti Natus. 

Postup, jak po skončení vyšetření přemístit sestavu jinam: 

1. Zajistěte, aby software zobrazoval okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření), a dále zajistěte, 
aby byla ruční pistole pevně uložena v držáku. 

2. Nastavte polohu monitoru tak, abyste měli nerušený výhled před vozík. Dávejte pozor, aby monitor 
nevyčníval za okraje horní plochy vozíku (viz Obrázek 13). 

3. Uložte nožní spínač do přihrádky naspodu vozíku. 

1 

2 

3 
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4. Odpojte napájecí šňůru a omotejte ji kolem ovíjecích držáků vzadu na vozíku. Sestavu není třeba 
vypínat. Baterie ji udrží v chodu. 

5. Odaretujte kolečka. 

6. Aby se zbytečně nechvěl, jeďte s vozíkem při jeho přemisťování pomalu. Dávejte pozor při přejíždění 
prahů a při vjíždění a vyjíždění z výtahů. 

7. Na novém místě nezapomeňte zapojit napájecí šňůru do zásuvky, podle potřeby umístit vozík v 
místnosti a seřídit polohu monitoru a poté zaaretovat kolečka.  

Postup, jak sestavu připravit k uskladnění: 

1. Zajistěte, aby byly okuláry řádně vyčištěny a uloženy. 

2. Vypněte sestavu. Postupujte podle pokynů v kapitole „Odhlášení uživatele a vypnutí sestavy“. 

3. Uložte ruční pistoli s nasazeným víčkem do držáku. 

4. Upravte polohu monitoru tak, aby nevyčníval za okraje horní plochy vozíku (viz Obrázek 13). 

5. Uložte nožní spínač. 

6. Vypněte spínač napájení. Odpojte napájecí šňůru a omotejte ji kolem ovíjecích držáků vzadu na vozíku.  

7. Opatrně přemístěte sestavu na místo uskladnění a zaaretujte všechna kolečka. Stisknutím hlavního 
spínače zapněte napájení. 

Na Obrázek 13 je zachycena sestava RetCam Envision se všemi součástmi uloženými a připravenými k 
uskladnění. 

 
Obrázek 13. Sestava RetCam Envision připravená k uskladnění 

Když sestavu RetCam Envision nepoužíváte, provádějte údržbu a uskladněte součásti sestavy. Pro 
informace o údržbě sestavy viz kapitola „Údržba, čištění a technická podpora“.  
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Příslušenství 
 Položka příslušenství Číslo dílu 

 

Okulár, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(Znázorněný v přihrádce na okulár) 

 

Okulár, na výšku (LPP01) 60-000092 

 

Ochranné víčko na ruční pistoli 60-000188 

 

Sada pro nacvičování snímkování 99-100048 

Doporučené imerzní gely 
V místech, kde je na trhu dostupný, doporučujeme jako imerzní gel: 

GenTeal® umělé slzy (na silně suché oči) 

V místech, kde nejsou umělé slzy GenTeal® na trhu dostupné, lze použít kteroukoli z následujících 
možností (nebo jejich obdoby označené jako určené k očnímu použití): 

• Tekutý gel Viscotears® 
• Oční gel Vidisic® 
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2. Příprava a obsluha sestavy 
POZNÁMKY: 

• Nové sestavy smontují pracovníci vyškolení společností Natus Medical Incorporated. Montáž 
zahrnuje osazení a nastavení součástí sestavy, počáteční nakonfigurování softwaru a 
odzkoušení funkčnosti. 

• Software je již v sestavě předem nainstalován. Pokud software nahrajete znovu, databáze se 
vyprázdní a všechna data budou vymazána. Natus Medical Incorporated důrazně doporučuje, 
abyste si na konci každého pracovního dne data o pacientech zazálohovali ve formátu MLX. 

• Než budou moci odborně vyškolení uživatelé zahájit snímkování pacientů, musí jim správce 
RetCamsprávce RetCam poskytnout přístup k doméně. 

Pro ovládání při fluorescenční angiografii viz kapitola „Fluorescenční angiografie (FA)“. 

Příprava sestavy k vyšetření pacienta 
1. Převezte vozík na požadované místo a zaaretujte kolečka. 

2. Zapojte zástrčku do zásuvky a stisknutím hlavního spínače napájení zapněte napájení sestavy. 

3. Nastavte výšku a úhel monitoru dle potřeby, abyste měli na obrazovku ničím nerušený přímý výhled 
bez odlesků. 

POZNÁMKA: Snímkování můžete provádět vsedě i vestoje. 

4. Seřiďte si výšku vozíku pro pohodlné a ergonomické používání klávesnice a myši.  

5. Vyjměte nožní spínač z jeho přihrádky a položte jej na snadno dostupné místo na podlaze pro 
pohodlné použití při snímkování. Ověřte si, že je zapojený do základny vozíku. 

6. Všechny vyšetřovací nástroje, přihrádku na okulár a ochranné víčko na ruční pistoli mějte po ruce. 

7. Stiskněte Tlačítko napájení sestavy na ovládacím panelu. Zelená LED kontrolka nad tlačítkem se 
rozsvítí, software se zavede a spustí a na obrazovce se objeví okno User Login (Přihlášení 
uživatele). Viz „Přihlášení uživatele“. 

8. Nasaďte okulár na ruční pistoli. Viz „Okuláry“. 

9. Ověřte si, že je ruční pistole zapojena do sestavy. Pro více informací viz kapitola „Připojení ruční pistole“. 

POZNÁMKA: Pokud ruční pistoli nepoužíváte, vždy ji vracejte do držáku. Omotejte šňůru k ruční 
pistoli volně kolem ovíjecího držáku. Aby nedošlo k poškození kabelu z optických vláken, 
neomotávejte jej kolem ovíjecího držáku více než dvakrát (2×). 

10. Pokud je to nutné, zapněte zdroj světla stisknutím tlačítka osvětlení na ovládacím panelu. 
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Přihlášení uživatele 
1. Po zapnutí sestavy a zavedení a spuštění softwaru se objeví okno User Login (Přihlášení uživatele). 

Jsou dva (2) druhy přihlášení, místní a síťové. Pokud máte dotazy ohledně svého síťového přihlášení, 
obraťte se na svého správce sítě. 

• Místní: následuje uživatelské dialogové okno RetCam Envision pro místní přihlášení. 

 
První přihlášení: hesla přidělená vaším správcem RetCam jsou dočasná. Když se přihlásíte 
poprvé, nebudete moci pokračovat, dokud si nezměníte heslo. 

POZNÁMKY: 
• Vaše nové heslo musí být alespoň šest (6) znaků dlouhé, musí obsahovat alespoň jednu 

(1) číslici a musí se lišit od předchozího hesla. 
• Po určité době nečinnosti bude přihlášený uživatel automaticky odhlášen. Výchozí doba 

činí nejméně 15 minut a tuto hodnotu může změnit váš správce RetCam. 

• Síťové: Pokud se musíte přihlásit pomocí svého síťového (Active Directory) přihlášení, objeví se 
dialogové okno uživatelského přihlášení Active Directory. 

POZNÁMKA: Než budete moci použít své síťové přihlášení, musí se nejprve sestava RetCam 
Envision zapojit do sítě. 

 
2. Zadejte své uživatelské jméno, název domény Windows (pokud lze použít) a heslo. 

3. Klikněte na tlačítko Login (Přihlásit se). Objeví se dialogové okno výběru domény. 
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4. Vyberte příslušnou doménu a po chvilkovém otevření úvodní obrazovky se objeví okno Patients and 
Exams (Pacienti a vyšetření). Viz „Okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření)“. 

Základní kroky postupu pacientova vyšetření jsou popsány v kapitole „Postup pacientova vyšetření“. 

Pokud potřebujete vytvořit doménu, klikněte na tlačítko Create Domain (Vytvořit doménu). Viz 
„Vytvoření domény“. Váš uživatelský účet musí mít oprávnění k vytváření domén. 

Postup pacientova vyšetření 
Následující kroky popisují průběh obvyklého vyšetření pacienta. Pokud potřebujete podrobné informace o 
některém konkrétním oknu či dialogu, viz kapitola „Okna a dialogy uživatelského rozhraní“. 

POZNÁMKY: 
• Pro seznam doporučených imerzních gelů viz kapitola „Doporučené imerzní gely“. 
• Údaje o zdraví pacienta musí zůstat přísně důvěrné a zabezpečené proti neoprávněnému 

přístupu, změnám a použití. 
• Sestava vydává různé tóny, když uložíte statický snímek, spustíte, zastavíte nebo pozastavíte 

video, vytáhnete statické snímky z videa, změníte filtr a když se objeví výstražná a chybová 
hlášení. Přesvědčte se, že je na vašem monitoru zvuk zapnutý a nastavený na dostatečnou 
hlasitost, abyste tóny slyšeli. 

• Pro provedení pacientova vyšetření v režimu fluorescenční angiografie viz kapitola 
„Fluorescenční angiografie (FA)“. Fluorescenční angiografie je k dispozici u sestav RetCam 
Envision vybavených možností fluorescenční angiografie. 

• Pokud dojde k poruše sestavy, obraťte se na technickou podporu a servis společnosti Natus.  
Pro více informací viz kapitola „Technická podpora“. 

1. Poté, co jste se přihlásili a vybrali doménu, objeví se 
okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření). 

• Pro načtení záznamů o pacientech ve vybrané 
doméně klikněte na tlačítko Show (Ukázat). Ve 
výchozím nastavení se zobrazí všechny záznamy. 

• V případě nutnosti nalezněte pomocí funkce 
Hledání záznam konkrétního pacienta. Pro úplné 
informace viz kapitola „Vyhledávání záznamů 
pacientů“.  

Viz kapitola „Okno Patients and Exams 
(Pacienti a vyšetření)“. 

2. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření): 

• U nového pacienta vytvořte jeho záznam. Klikněte 

na . Otevře se dialogové okno New Patient 
Record (Nový záznam pacienta). 

• Podle potřeby vyplňte pole a kliknutím na tlačítko 
OK uložte záznam a zavřete dialogové okno.  

Viz kapitola „Dialogová okna New Patient 
Record (Nový záznam pacienta) a Edit 
Patient Record (Upravit záznam 
pacienta)“. 
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3. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) 
vyberte požadovaného pacienta a zahajte nové 
vyšetření. 

4. Klikněte na . Otevře se dialogové okno New 
Exam Configuration (Konfigurace nového vyšetření).  

 
Viz kapitola „Dialogové okno konfigurace 
nového vyšetření“. 

5. V dialogovém okně New Exam Configuration 
(Konfigurace nového vyšetření) klikněte na  vedle 
požadované konfigurace snímkování tohoto vyšetření. 
Otevře se okno Live Image (Živý obraz). 

 
Viz kapitola „Okno živého obrazu“. 

6. V okně živého obrazu zachyťte snímky pacientova oka 
či očí. Doporučujeme začít s pravým okem (OD). V 
případě potřeby zachyťte externí snímek oka a poté 
zachyťte 5 zorných polí sítnice (zadní, nosní, spánkové, 
spodní a horní). 

Společnost Natus Medical Incorporated doporučuje 
zaznamenávat video každého oka, zvlášť při 
snímkování pacientů, kteří jsou vzhůru. Statické snímky 
můžete zachytit z videa před uzavřením probíhajícího 
vyšetření nebo můžete videa uložit a zachytit statické 
snímky po uzavření probíhajícího vyšetření. Pro více 
informací o tomto postupu viz kapitola „Vytahování 
snímků z videa“. 
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POZNÁMKY: 
• Nesnímkujte jedno oko déle než 5 minut. 

Souhrnná doba vystavení jednoho oka světlu 
nesmí překročit 5 minut. 

• Používejte pouze doporučené imerzní gely, 
které fungují jako optické přemostění mezi 
okulárem a pacientovým okem. 

• Na pacientovo oko je třeba nanést dostatečné 
množství gelu a v průběhu vyšetření je třeba jej 
často přidávat. 

• Netlačte okulárem na pacientovo oko ani se jím 
jej přímo nedotýkejte. Vrcholek okuláru by měl 
při zaznamenávání snímků a videí v gelu 
„plavat“ (tomu se říká imerzní postup). 

• Během snímkování omezte pacienta v pohybu, 
a jestliže zaznamenáte, že se pacient začíná 
hýbat, oddalte snímkovací okulár od jeho oka. 

• V případě potřeby pro lepší přístup k pacientovu 
oku jemně seřizujte polohu očního rozvěrače. 

• Pokud se sestava RetCam Envision porouchá, 
pokračujte ve vyšetřování pacientova oka či očí 
pomocí nepřímého očního zrcátka. 

 

7. Uzavřete probíhající snímkování. Klikněte na tlačítko 

 v okně Live Image (Živý obraz).  

Pokud máte k vymazání vybrány statické snímky, nebo 
pokud jsou k vymazání automaticky označená některá 
videa, objeví se hlášení oznamující, že budou v 
okamžiku uzavření probíhajícího vyšetření vymazána. 
Kliknutím na tlačítko Yes (Ano) vymazání potvrdíte. 
Otevře se dialogové okno Exam Notes (Poznámky k 
vyšetření). 

Pokud nebyl žádný obrazový materiál k vymazání 
vybrán, otevře se dialogové okno Exam Notes 
(Poznámky k vyšetření) automaticky. 

 

 
Viz kapitola „Dialogové okno Exam Notes 
(Poznámky k vyšetření)“. 

8. Do okna vepište poznámky k vyšetření. Po dokončení 
klikněte na tlačítko Exit Exam and Go to Patient List 
(Uzavřít vyšetření a přejít na seznam pacientů). 
Dialogové okno Exam Notes (Poznámky k vyšetření) se 
zavře a znovu se otevře okno Patients and Exams 
(Pacienti a vyšetření). 

Viz kapitola „Okno Patients and Exams 
(Pacienti a vyšetření)“. 

9. Vyčistěte okulár. Viz kapitola „Čištění a dezinfekce okuláru“. 
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Okna a dialogy uživatelského rozhraní 

Okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) 

Po přihlášení Z okna Live Image (Živý obraz) či  
Exam Notes (Poznámky k vyšetření) 

Z okna Exam Review  
(Revize vyšetření) 

Vyberte doménu           

 
Obrázek 14. Okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) (bez záznamů o pacientech) 

POZNÁMKA: Když se přihlásíte a vyberete doménu, okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) se 
otevře vždy prázdné (nejsou vypsány žádné záznamy pacientů), jak je znázorněno výše. Záznamy 
pacientů se zobrazí poté, co kliknete na tlačítko Show (Ukázat). Viz příklad na Obrázek 16.  

1 Po zvýraznění záznamu pacienta (řádku) se v horní části okna otevře shrnutí pacientova záznamu.  

2 Lišta tlačítek. Viz „Lišta tlačítek v okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření)“. 

3 Vyhledávací políčka záznamů pacientů a záznamů vyšetření. Viz kapitoly „Vyhledávání záznamů 
pacientů“ a „Pokročilé vyhledávání“. 

4 Políčko výběru domény 

5 Seznam záznamů pacientů a vyšetření zobrazený po řádcích, jeden (1) řádek na pacienta 
• Pokud se nezobrazují žádné záznamy pacientů, klikněte na tlačítko Show (Ukázat). Pro více 

informací viz kapitola „Vyhledávání záznamů pacientů“. 
• Záznamy pacientů importované ze systému DICOM se nejprve zobrazují jinou barvou. Teprve po 

vytvoření a uložení vyšetření zbělají. Pro podrobnosti k importování záznamů pacientů ze systému 
DICOM viz kapitola „Import objednaných vyšetření“. 

• Pro provádění úkonů v záznamu pacienta klikněte nebo klepněte na záznam. Řádek se zvýrazní a v 
horní části okna se otevře shrnutí pacientova záznamu. 

POZNÁMKA: Najednou nelze zvýraznit více než jeden (1) záznam pacienta. 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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6 Stavová lišta: 
• Stav baterie (zelená ikonka hlásí, že se baterie nabíjí; žlutá hlásí, že chod sestavy je napájen z 

baterie; červená hlásí, že zbylá kapacita baterie klesla pod 20 %) 
• Aktuální datum a čas  
• Dostupný prostor na disku C:. Ikonka zámku ukazuje stav funkce BitLocker (zamknutý zámek = 

zapnuta; odemknutý zámek = vypnuta). 
• Po provedeném vyhledávání záznamů se na stavové liště ukazuje počet nalezených pacientů, počet 

vybraných pacientů, počet vybraných obrazových materiálů a počet odstraněných obrazových materiálů. 

7 Menu pomocných programů a možnosti vypnutí sestavy. Viz kapitoly „Pomocné programy“ a „Odhlášení 
uživatele a vypnutí sestavy“. 

Lišta tlačítek v okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) 

POZNÁMKA: Zašedlá barva tlačítka značí, že je tlačítko nefunkční. Většina tlačítek je nefunkčních, 
dokud se nepřidají záznamy pacientů a nezobrazí se v okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření). 
Barva tlačítka se následně změní, aby označovala příslušnou funkci. Tlačítko může být rovněž 
zablokováno, protože uživatelský účet nemá povolení dotyčnou funkci používat. 

 

Vytvořit záznam pacienta. Viz kapitola „Dialogová okna New Patient Record (Nový záznam pacienta) 
a Edit Patient Record (Upravit záznam pacienta)“. 

 

Zahájit nové vyšetření. Viz kapitola „Dialogové okno konfigurace nového vyšetření“. 

 

Revidovat snímky z vyšetření vybraného pacienta. Viz kapitola „Okno revize vyšetření“. 

 

 

Upravit vybraný záznam pacienta. Viz kapitola „Dialogová okna New Patient Record (Nový záznam 
pacienta) a Edit Patient Record (Upravit záznam pacienta)“. 

 

Přidat poznámky k záznamu pacienta. Toto tlačítko je funkční pouze v případě, že jste vybrali 
záznam pacienta. Viz kapitola „Dialogové okno Exam Notes (Poznámky k vyšetření)“. 

 

Exportovat údaje o pacientovi. Toto tlačítko je funkční pouze v případě, že jste vybrali jeden (1) nebo 
více záznamů vyšetření. Viz kapitola „Export a import dat pacientů“. 

 

Importovat údaje o pacientovi z USB paměti nebo ze sítě. Viz kapitola „Export a import dat pacientů“. 

 

Vytisknout lékařskou zprávu. Pro informace o tisku se obraťte na svého správce RetCam. 

 

(pouze u DICOM) Importování záznamů pacientů k vyšetřením objednaným na dnešní den pro 
aktuálně vybranou sestavu RetCam Envision. Viz kapitola „Import objednaných vyšetření“. 
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Navigace a zadávání údajů 
• Myš. Klikáním přecházíte mezi okny a poli a spouštíte úkony. 
• Dotyková obrazovka. Klepnutím nebo dvojitým klepnutím špičkou prstu navlečeného v gumové 

rukavici na prvky dotykové obrazovky přecházíte mezi okny a poli a spouštíte úkony. Mějte na 
paměti, že některé prvky uživatelského rozhraní nemusí být pro ovládání dotykem dostatečně velké. 

• Klávesnice: 
o Přecházení mezi okny a poli. 
o Zadávání údajů do polí. 
o Spouštění úkonů. 
o Vytahování snímků z videa po dokončení video snímkování. Během revize videa provádějte 

posun vpřed pravou šipkou a posun vzad levou šipkou. Viz „Vytahování snímků z videa“. 
o Stisknutím klávesy S na klávesnici vytáhnout a uložit snímek z videa. 
o Klávesové zkratky (rovněž zvané „horké klávesy“) jsou klávesy a kombinace kláves používané k 

provádění různých úkonů. Viz „Klávesové zkratky“. 

• Ikonky. Po vypsání záznamů pacientů v okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) použijte 
ikonky vlevo od každého řádku následujícím způsobem: 

 

• Záznam pacienta: Rozbalením záznamu pacienta odkryjete vyšetření a poznámky. 
• Záznam vyšetření: Rozbalením vyšetření odkryjete zmenšené náhledy uložených statických 

snímků a videí. 
Pro stejný výsledek můžete rovněž jednou kliknout nebo klepnout na řádek. 

 

Skrytí údajů (řádek se sbalí). 
Pro stejný výsledek můžete rovněž jednou kliknout nebo klepnout na řádek. 

 

Zahájení nového vyšetření vybraného pacienta. 
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Klávesové zkratky 

Zkratka Popis Zkratka Popis 

Okno Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) 

Alt+C Vytvořit pacienta Alt+A Poznámky k pacientovi 

Alt+N Nové vyšetření Alt+X Export údajů 

Alt+R Revidovat vyšetření Alt+I Import údajů 

Alt+E Upravit záznam pacienta Alt+P Tisknout 

Alt+M Poznámky k vyšetření Alt+O Objednaná vyšetření 

 Dialogové okno konfigurace nového vyšetření 

Ctrl+1 Vybrat konfiguraci 1 Ctrl+3 Vybrat konfiguraci 3 

Ctrl+2 Vybrat konfiguraci 2 Ctrl+4 Vybrat ruční konfiguraci 

 Okno živého obrazu 

S Uložit statický snímek Ctrl+F7 Resetovat časovač 

Mezerník Spustit nebo pozastavit 
zaznamenávání videa 

Ctrl+F8 Znovuspustit časovač 

Enter Znovu rozběhnout obraz nebo 
zastavit zaznamenávání videa 

F11 Přepnout režim zobrazení na celou 
obrazovku 

N Procházet dokola mezi druhy okulárů Ctrl+Insert Přepnout zobrazení ikonky vlaječky 
na náhledu snímku 

Ctrl+Y Procházet dokola mezi přiřazeními 
oka 

Delete Přepnout stav vymazání na náhledu 
snímku 

R Procházet dokola mezi stupni 
rozsahu 

Ctrl+F5 Spustit časovač 

C Procházet dokola mezi úrovněmi 
barev 

Ctrl+F6 Pozastavit časovač 

F Přepnout použití fluorescenční 
angiografie (pokud jsou nastaveny 
fluorescenční světlo + filtr 
fluorescenční angiografie) nebo 
režimu bez červené složky 

  

 Okno revize vyšetření 

Ctrl+, (čárka) Přejít na předchozí náhled snímku  Ctrl+. (tečka) Přejít na následující náhled snímku 

F11 Přepnout režim zobrazení na celou 
obrazovku 
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Vyhledávání záznamů pacientů 

POZNÁMKA: Základní vyhledávání nalezne všechny záznamy pacientů v doméně (Show All (Ukázat 
vše), popsané níže). Přestože má tento přístup nejširší dosah, jedná se zároveň o časově nejnáročnější 
způsob nalezení záznamů pacienta a nedoporučuje se. V místech s velkým objemem záznamů může 
jejich načtení trvat i několik minut. Vyhledávání můžete zúžit použitím polí pokročilého vyhledávání.  
Viz kapitola „Pokročilé vyhledávání“. 

 
Obrázek 15. Pole vyhledávání v okně pacientů a vyšetření 

1 Vyhledávací pole. Sem zadejte jakoukoli část pacientova jména. Sestava vyhledává shodu v příjmeních, 
křestních jménech a identifikačních údajích pacientů a jménech hlavního vyšetřujícího lékaře. 
Kliknutím na červené X obsah pole vymažete. 

2 Filtr datumů. Pokud vyberete možnost Any (Jakákoli), nebudou v datumech žádná omezení. 

3 Doména. Vyhledávání je vždy omezeno na zde uvedenou doménu. 

4 Shrnutí výsledků vyhledávání. Na stavové liště se ukazuje počet nalezených pacientů, počet nalezených 
vyšetření, počet vybraných obrazových materiálů a počet odstraněných obrazových materiálů. 

5 Možnosti zobrazení výsledků. Pokud vyberete možnost All (Všechny), zobrazí se po kliknutí na tlačítko 
Show (Ukázat) všechny záznamy z vybrané domény na jedné stránce. Pro nastavení nejvyššího 
přípustného počtu zobrazených záznamů na stránku (například 20 záznamů na stránku) vyberte v 
rozbalovacím menu jednu z možností ##/page (## na stránku). 

6 Možnosti pokročilého vyhledávání. Viz „Pokročilé vyhledávání“. 

7 Pro spuštění vyhledávání klikněte na tlačítko Show (Ukázat), tlačítko Search (Hledat) nebo stiskněte 
klávesu Enter na klávesnici. Výsledky vyhledávání se objeví v okně Patients and Exams (Pacienti a 
vyšetření) (viz kapitola „Výsledky vyhledávání“). Pro informace o zpřesnění vyhledávání viz kapitoly 
„Rozbalení výsledků vyhledávání“ a „Pokročilé vyhledávání“. 

5 

7 

6 1 
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Výsledky vyhledávání 
Záznamy pacientů se zobrazují po řádcích v okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření). První záznam 
se automaticky zvýrazní (vybere) a v horní části okna se otevře jeho shrnutí. Poznámky k pacientovi, 
vyšetření a poznámky k vyšetření spojené se záznamem pacienta se nezobrazují. Pokud je chcete zobrazit, 
řádek rozbalte (viz kapitoly „Navigace a zadávání údajů“ a „Rozbalení výsledků vyhledávání“). 

Ve výsledcích vyhledávání si můžete prohlížet záznamy pacientů, vytvářet záznamy pacientů, zahajovat 
vyšetření, revidovat vyšetření, upravovat poznámky k vyšetření a exportovat či importovat údaje o pacientech. 

 
Obrázek 16. Výsledky vyhledávání 

Údaje v záznamech pacientů jsou uspořádány do sloupců. Kliknutím na nadpis kteréhokoli sloupce 
změníte pořadí řazených záznamů. 

Dva (2) sloupce zcela vpravo jsou: 
• Zaškrtnuté (vybrané) záznamy. Zatržítka se objeví v zaškrtávacích políčkách vedle záznamů 

vybraných k exportu. 
• Stav archivace: 

o Velké písmeno „I“ označuje záznam, který byl importován. 
o Velké písmeno „E“ označuje záznam, který byl exportován. 
o Pokud je stav prázdný, nebyl záznam ani importován, ani exportován. 

Pokud je seznam záznamů dlouhý, posuvníkem umístěným vpravo jej posouvejte nahoru a dolů podle 
potřeby, abyste na obrazovku dostali další záznamy. 

Rozbalení výsledků vyhledávání 
Zpřesnit výsledky vyhledávání lze několika způsoby: 
• Rozbalením vybraných řádků (popsáno níže).  
• Výběrem snímků v záznamech pacientů. Tato možnost se používá především k exportování údajů o 

pacientovi. Pro více informací viz kapitola „Export a import dat pacientů“. 
• Pokročilým vyhledáváním. Viz „Pokročilé vyhledávání“.  
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Pokud chcete rozbalit výsledky vyhledávání, vyberte požadovanou možnost v rozbalovacím menu 
Expand (Rozbalit), které se nachází vlevo nad seznam pacientů. 

 

Exams for Checked Patients  
(Vyšetření zaškrtnutých pacientů) 

Ukazuje vyšetření zaškrtnutých záznamů pacientů (zatržítko ve 
sloupci Checked (Zaškrtnuté)). 

Exams/Images for Current Patient 
(Vyšetření/snímky aktuálního pacienta) 

Ukazuje jednotlivá vyšetření a náhledy snímků z vyšetření v 
záznamu aktuálního pacienta (zvýrazněný řádek). 

Images for Displayed Exams  
(Snímky ze zobrazených vyšetření) 

Ukazuje náhledy snímků u všech zobrazených vyšetření 
(záznamy pacientů musí být otevřené). 

Exams/Images for Displayed Patients 
(Vyšetření/snímky zobrazených pacientů) 

Ukazuje jednotlivá vyšetření a náhledy snímků z vyšetření v 
záznamech všech zobrazených záznamů pacientů. 

Collapse All (Sbalit vše) Zavře všechny otevřené řádky a skryje tak všechna vyšetření a 
poznámky. Zobrazují se pouze řádky záznamů pacientů. 

Pokročilé vyhledávání 
Pokročilé vyhledávání vám umožňuje zadat kritéria, která hledání zužují, aby odpovídalo vašim 
požadavkům. Pokročilé vyhledávání se provede ve všech záznamech pacientů ve vybrané doméně. 

1. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) vyberte doménu. 

2. Kliknutím na tlačítko Advanced (Pokročilé) v pravém horním rohu odkryjete pole pokročilého vyhledávání. 

 
Last Name (Příjmení) Classification 

(Klasifikace) 
Patient ID (Identifikační 
údaje pacienta) 

Exam Date (Datum 
vyšetření) 

First Name  
(Křestní jméno) 

Pathology 
(Onemocnění) 

Imager (Pracovník 
provádějící snímkování) 

• Date ranges 
(Rozsahy datumů) 

Gender (Pohlaví) Primary Clinician (Hlavní 
vyšetřující lékař) 

Eye (Oko) • Exam dates 
(Datumy vyšetření) 

3. Zadejte nebo vyberte požadované údaje v libovolné kombinaci a klikněte na tlačítko Search (Hledat). 
Zobrazí se záznamy obsahující vybraná kritéria. 

4. Pro zahájení nového vyhledávání klikněte na tlačítko Clear Search (Vymazat podmínky hledání) a 
zopakujte předchozí kroky.  

5. Opětovným kliknutím na tlačítko Advanced (Pokročilé) pole znovu skryjete. 

6. Pro práci s výsledky hledání viz kapitola „Výsledky vyhledávání“. 
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Dialogová okna New Patient Record (Nový záznam pacienta) a Edit Patient 
Record (Upravit záznam pacienta) 
Pokud svou sestavu RetCam Envision používáte jako přístroj pro vyšetřování v prostředí DICOM, nebude se 
většina záznamů pacientů vytvářet místně. Pro více informací viz kapitola „Import objednaných vyšetření“. 

Vytvořit, z okna Patients and Exams 
(Pacienti a vyšetření) 

Upravit, z okna Patients and Exams (Pacienti a vyšetření), byl vybrán 
záznam pacienta 

  nebo  nebo  

Dialogová okna New Patient Record (Nový záznam pacienta) a Edit Patient Record (Upravit záznam 
pacienta) jsou totožná, pouze v okně New Patient Record (Nový záznam pacienta) budou vyplňovací pole 
prázdná. Všimněte si, že dialogovému oknu Edit Patient Record (Úprava záznamu pacienta) se rovněž 
říká Poznámky k pacientovi. 

 
Obrázek 17. Dialogové okno New Patient Record (Nový záznam pacienta) 

1 Clinician (Vyšetřující lékař) (povinné) Zde můžete zadat nového vyšetřujícího lékaře nebo upravit 
vybraného vyšetřujícího lékaře. 
POZNÁMKA: Změny v údajích již vytvořeného vyšetřujícího lékaře se projeví u všech uživatelů a pacientů. 

2 Patient Information (Údaje o pacientovi) (povinná pole jsou označena hvězdičkou) 

3 Birth Information (Údaje o porodu) (povinné). Zadejte pacientovo datum narození (DOB) nebo použijte 
vyskakovací kalendář. 

4 Diagnosis (Diagnóza). Zadejte druh vyšetření, které se chystáte provést, nebo očekávané onemocnění, 
které má vyšetření za úkol zachytit (například, screeningové vyšetření na ROP). 

5 Uložené poznámky k pacientovi. Uložené poznámky nelze upravovat. Poznámky jsou označeny datem a 
časem jejich vytvoření. 

6 • Creator (Autor) je jméno osoby, která poznámku vytvořila. Zde můžete zadat nového autora nebo 
upravit vybraného autora. 

• Kliknutím na tlačítko New Note (Nová poznámka) můžete vybrat položku Creator (Autor) (povinné) a 
vložit poznámky do textového pole Notes (Poznámky). Uložíte je kliknutím na tlačítko Save Note 
(Uložit poznámku). Pokud uložení zrušíte, otevře se hlášení, které vám umožní zrušení potvrdit. V 
takovém případě budou všechny změny ztraceny. 

• Zadávací textové pole pro poznámky (nejvýše 2 000 znaků) 

1 
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POZNÁMKY:  
• Pokud nebyl záznam pacienta vytvořen místně, nebude možné obsah některých polí v dialogovém 

okně Edit Patient Record (Úprava záznamu pacienta) upravovat (jejich názvy budou zašedlé).  
Tato pole lze upravovat pouze v systému EMR. 

• Pokud vytváříte záznam pacienta totožný s jiným záznamem (totožné křestní jméno, příjmení, 
identifikační údaje pacienta a DOB), objeví se hlášení oznamující vám, že se chystáte vytvořit 
duplikát již existujícího záznamu. Můžete pokračovat uložením záznamu nebo jeho zrušením.  

• Pokud odhalíte, že došlo k duplikaci záznamu pacienta, můžete záznamy sloučit a zdvojení tak 
odstranit. Viz „Sloučení záznamů pacientů“. 

• Záznamy pacientů nelze vymazat. 

Sloučení záznamů pacientů 
Mohlo se stát, že jste vytvořili dva (2) totožné záznamy pacienta. Aby nedocházelo ke zmatkům, 
doporučujeme abyste je sloučili dohromady. 

POZNÁMKA: Před sloučením záznamů si ověřte, že oba (2) vámi vybrané záznamy obsahují přesně 
tatáž křestní jména, příjmení, identifikační údaje pacienta a DOB. Jména nemusí být napsána stejnou 
velikostí písma (malými písmeny, velkými písmeny, velkými počátečními písmeny). 

1. Pro sloučení záznamů pacienta vyberte oba záznamy v okně Patients and Exams (Pacienti a 
vyšetření). Objeví se tlačítko Merge Patients (Sloučit pacienty). 

2. Klikněte na tlačítko Merge Patients (Sloučit pacienty). Otevře se dialogové okno Patient 
Reconciliation (Sladění údajů o pacientech). 

 
3. V každém sloupci vyberte údaje, které chcete zachovat. Vybrané údaje se podbarví zeleně. 

4. Zkontrolujte je a klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). 
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Dialogové okno konfigurace nového vyšetření 
Z okna Patients and Exams (Pacienti a vyšetření), 

 vybrán záznam pacienta 

 nebo  

 
Obrázek 18. Dialogové okno Exam Configuration (Konfigurace vyšetření) 

1 U pacientů mladších než jeden (1) rok se objeví pole Current Weight (Aktuální hmotnost).  

2 V položce Imager (Pracovník provádějící snímkování) se uvádí jméno pracovníka provádějícího 
snímkování. Zde můžete rovněž zadat nového pracovníka provádějícího snímkování nebo upravit 
vybraného pracovníka provádějícího snímkování. 

3 K dispozici jsou tři (3) přednastavené konfigurace snímkování vyšetření. Kliknutím na vhodnou konfiguraci 
přejdete přímo do okna Live Image (Živý obraz). Viz kapitola „Okno živého obrazu“. 

4 Úprava přednastavené konfigurace snímkování vyšetření. Viz kapitola „Dialogová okna Imaging 
Configuration (Konfigurace snímkování)“. 

5 Zadejte konfiguraci snímkování vyšetření pomocí vámi stanovených parametrů. Otevře se dialogové okno 
Manual Configuration (Ruční konfigurace). Viz kapitola „Dialogová okna Imaging Configuration 
(Konfigurace snímkování)“. 

6 Dostupná kapacita úložného disku sestavy. Přibližný počet nových snímků, které lze uložit, závisí na 
množství videí a statických snímků, které již byly uloženy. 

1 

2 

3 

5 

6 

4 



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

 33 

Dialogová okna Imaging Configuration (Konfigurace snímkování) 

Z okna New Exam Configuration (Konfigurace nového vyšetření) 

 (úprava předvolby) nebo  (ruční úprava) 

 
Obrázek 19. Dialogové okno Edit Preset Imaging Configuration (Úprava předvolby konfigurace snímkování) 

 
Obrázek 20. Dialogové okno Edit Manual Imaging Configuration (Ruční úprava konfigurace snímkování) 

Vyberte možnosti konfigurace z rozbalovacích seznamů. Pokud upravujete předvolenou konfiguraci, 
uložte své změny kliknutím na tlačítko Save (Uložit). 
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Okno živého obrazu 
Z okna Image Configuration  
(Konfigurace snímkování) 

 

 
Obrázek 21. Okno živého obrazu 

1 Ovládání zaznamenávání živého videa a zachycování statických snímků, ovládání časovače, rozsahu a 
barev, ovládání režimu bez červené složky a ukazatel fluorescenční angiografie. Viz kapitola „Ovládací 
prvky živého obrazu“. 

2 Prostor k prohlížení živého obrazu. Kromě živého obrazu se ve spodní levé části objevuje „Obraz 
RetCam“ a jakékoli případné vodoznaky se ukazují v levém horním, pravém horním či pravém spodním 
rohu obrazu. 

3 Na zmenšeném náhledu a volicí liště se ukazují zmenšené verze statických snímků a videí zachycených 
během vyšetření. 
• Pomocí šipek vlevo a vpravo od lišty zmenšených náhledů přesunete na obrazovku další náhledy. 
• Zachycená videa se zobrazují v podobě čtyř (4) do čtverce seskupených vzorových snímků z videa 

(první a poslední snímek videa a dva (2) snímky z jeho průběhu). Velké červené „X“ v horní části 
náhledu videa signalizuje, že video bylo označeno k vymazání ve chvíli, kdy uzavřete probíhající 
vyšetření. Vymazání po uzavření probíhajícího vyšetření je u videí výchozím nastavením. Pokud 
chcete video uchovat, klikněte na malé písmeno „x“. Pro více informací viz kapitola „Vytahování 
snímků z videa“. 

   
• Výběrem náhledu snímku nebo videa otevřete jejich velkou verzi v prostoru k prohlížení obrazu.  

U vybraného videoklipu se v levé horní části okna objeví ovládací prvky přehrávání. 
• Snímek určení k další revizi označte vlaječkou. K označení snímku vlaječkou najeďte kurzorem nad 

zmenšený náhled a klikněte na ikonku vlaječky . Vlaječka se objeví na příslušném náhledu ve 
všech oknech, která ukazují zmenšené náhledy.  
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4 Stav sestavy a dostupné úkony: 

 

 

Když zahájíte nové vyšetření, nožní spínač se automaticky uvede do provozu. 
Těmito ovládacími prvky můžete provádět tytéž úkony jako ovládacími prvky 
Record Video (Zaznamenávat video) a Save Still live image (Uložit statický živý 
snímek) na obrazovce. 
Přepnout mezi zaznamenáváním videa a ukládáním statického živého snímku. 
Příslušné ovládací prvky na obrazovce změní barvu. Viz „Ovládací prvky živého 
obrazu“. 

 
Zobrazit možnosti konfigurace živého obrazu. Viz „Možnosti konfigurace živého obrazu“. 

 

 

Přepnout mezi sledováním živého obrazu normální velikosti a živého obrazu na 
celou obrazovku.  

 
Uzavřít vyšetření s živým obrazem a přejít do dialogového okna Exam Notes 
(Poznámky k vyšetření). Viz „Dialogové okno Exam Notes (Poznámky k vyšetření)“. 

5 Štítky snímků z vyšetření. Viz „Štítky snímků“. 

6 Údaje k vyšetření ukazované pouze na obrazovce: DOB pacienta, datum vyšetření, věk a pohlaví 
pacienta, jméno lékaře a jméno pracovníka provádějícího snímkování 

7 Ostatní údaje k vyšetření: 
• Stav filtru fluorescenční angiografie (zasunutý či vysunutý) 
• Síla osvětlení 
• Počet zachycených videí a statických obrázků 
• Chybová hlášení (zobrazují se červeným textem). Pro více informací viz kapitola „Řešení potíží“. 

Ovládací prvky živého obrazu 

     

Spustit, pozastavit a zastavit zaznamenávání živého videa.  
Během zaznamenávání živého videa se pod ovládacími prvky objeví ukazatel 
využití. Ukazatel využití ukazuje celkový čas dostupný pro záznam videa  
(v minutách) a míru jeho využití v procentech. 
Pokud je k zaznamenávání videa připraven nožní spínač, je tento ovládací prvek 
zelený. 

   

Pozastavit a znovuspustit zaznamenávání živého videa. 

   

Zmrazit zaznamenávání živého videa za účelem zachycení statického snímku. 
Znovu rozběhnout obraz pro návrat k zaznamenávání živého videa. 

   

Uložit statický snímek na úložný disk. Pokud je k ukládání statických snímků 
připraven nožní spínač, je tento ovládací prvek zelený. 

 

Návrat k živému vyšetření pacienta. Tlačítko Show Live (Ukázat živě) se objevuje 
během revize uloženého statického snímku nebo během vytahování snímku z 
videa při živém vyšetření. 
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• Spustit nový časovač. 
• Pozastavit časovač. 
• Vynulovat aktuálně běžící časovač. 
• Vynulovat časovač a automaticky jej spustit. 
POZNÁMKA: Pro nastavení polohy zobrazení časovače v okně viz kapitola 
„Možnosti konfigurace živého obrazu“. 
V režimu fluorescenční angiografie / bez červené složky se časovač ovládá 
odděleně od videa. 

   
Odstranit nebo ponechat červenou složku snímků.  
V režimu bez červené složky jsou snímky při snímání s bílým zdrojem světla ve 
stupních šedi. 
V režimu bez červené složky během vyšetření fluorescenční angiografií jsou 
snímky při snímání s modrým zdrojem světla monochromatické. 
Během nahrávání videa i zmrazení živého videa se na ikonce objeví symbol 
zámku, čímž signalizuje, že funkci nelze změnit, dokud nezastavíte nebo znovu 
nerozběhnete zaznamenávání živého videa. 

   

Režim fluorescenční angiografie se spustí po připojení modrého světla a po 
stisknutí spínače fluorescenční angiografie na ruční pistoli.  
Během nahrávání videa i zmrazení živého videa se na ikonce objeví symbol 
zámku, čímž signalizuje, že funkci nelze změnit, dokud nezastavíte nebo znovu 
nerozběhnete zaznamenávání živého videa. 

 

Každé z pěti (5) nastavení rozsahu odpovídá jedinečné kombinaci nastavení, 
včetně gama korekce. Výchozí nastavení je 50 %; toto nastavení se mění na 
základě činností uživatele. 
Gama korekce je všeobecně v odvětví rozšířená úprava, které pomáhá 
normalizovat jas po celé ploše snímku. Rozsah je užitečný při snímkování objektu, 
kdy se vysoce odrazivé (jasné) plochy nacházejí v blízkosti méně odrazivých 
(tmavých) ploch a osvětlení nelze dokonale přizpůsobit oběma. V těchto případech 
totiž tmavší plochy při použití rozsahu zesvětlají za současně co nejmenších změn 
stávajících jasných ploch, čímž dojde k normalizace celkového jasu. 
POZNÁMKA: Naposledy vybraný a používaný rozsah zůstane zachován, dokud 
jej nezmění uživatel. Sám se do výchozího nastavení neresetuje. 
POZNÁMKA: Rozsah se automaticky nastaví na 0 % (vypnutý) v režimu 
fluorescenční angiografie a režimu bez červené složky. 

 

Seřízení teploty barev kamery v pěti (5) krocích od teplejších přes neutrální až po 
chladnější. Tato funkce vám může pomoci rozpoznat určité rysy u pacientů s 
tmavými sítnicemi. Barvy můžete rovněž seřídit na základě vaší osobní libosti. 
POZNÁMKA: Seřízení teploty barev se neuplatňuje v režimu fluorescenční 
angiografie. 
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Štítky snímků 
Pomocí rozbalovacích menu v horní části okna vyberte nebo změňte údaje, které se ukládají se snímky i videi.  

 
Obrázek 22. Výběr údajů ve štítku snímku 

Pathology (Onemocnění) Výběr nebo změna druhu onemocnění (pouze při probíhajícím živém snímkování). 

Eye (Oko) Výběr nebo změna určení oka při probíhajícím živém snímkování nebo během 
revize vyšetření. 

Classification (Klasifikace) Výběr nebo změna druhu klasifikace (pouze při probíhajícím živém snímkování). 

Lens (Okulár) Výběr nebo změna druhu okuláru při probíhajícím živém snímkování nebo 
během revize vyšetření. 

Exam Location (místo vyšetření) Výběr nebo změna místa vyšetření (pouze při probíhajícím živém snímkování). 

Image Type (druh snímku) Výběr nebo změna druhu snímku při probíhajícím živém snímkování nebo 
během revize vyšetření. 

Možnosti konfigurace živého obrazu 

 

Vyberte vhodnou možnost. Vybraná rychlost přehrávání se zobrazí 
červeně vedle ovládacích prvků přehrávání. 

 

Režim barev se uplatní na všechny zachycené statické snímky, s 
výjimkou snímkování s fluorescenční angiografií pomocí sestavy 
RetCam Envision vybavené možností fluorescenční angiografie. 
Snímky se v barevném režimu zobrazují v plných barvách.  
Vyberte vhodné možnosti. 
Časovač se zobrazuje výrazně žlutou barvou na vámi vybraném místě. 

 

Režim fluorescenční angiografie se uplatní pouze při snímkování s 
fluorescenční angiografií pomocí sestav RetCam Envision 
vybavených možností fluorescenční angiografie. 
Vyberte vhodné možnosti. 
U snímků a videí je jejich zachycování ve stupních šedi jejich 
výchozím nastavením. 
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Vytahování snímků z videa 

POZNÁMKA: Ukládání videa zabere velké množství volného místa v úložném disku sestavy. Pro co nejvyšší 
výkon sestavy vytáhněte z videa pouze zajímavé snímky. Videa jsou automaticky označena k vymazání. 

1. Stisknutím tlačítka Capture (Zachycení snímku) na ovládacím panelu nebo na nožním spínači 
zahájíte, pozastavíte a znovuspustíte zaznamenávání videa. 

2. Pro zastavení zaznamenávání videa za účelem vytažení jednotlivých snímků z videa klikněte na . 

3. Klikněte na zmenšený náhled videa. V levé horní části se objeví ovládací prvky přehrávání videa. 

 
4. Přehrávání spusťte od začátku videa. V případě potřeby se pomocí ovládacích prvků přetáčení videa 

nebo levé šipky na klávesnici vraťte na začátek videa. 

5. Stisknutím pravé šipky na klávesnici zahájíte procházení videem po krocích vpřed (nebo pravou šipku 
stiskněte a podržte pro rychlejší průchod vpřed). Pokud se na videu objeví nějaký zajímavý rys či 
příznak, zvednutím prstu z pravé šipky přehrávání zastavíte. 

6. Pro vytažení a uložení požadovaného statického snímku stiskněte klávesu S na klávesnici (nebo 

klikněte na ). 

7. Postup opakujte, dokud z videa nevytáhnete všechny požadované statické snímky. Zmenšené 
náhledy vytažených statických snímků se objevují na liště náhledů. 

8. Pokud jste zachytili více videí, opakujte tyto kroky pro každé z nich. 
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Dialogové okno Exam Notes (Poznámky k vyšetření) 
Z okna Patients and Exams (Pacienti a vyšetření), 

vybráno vyšetření 
Z okna Live Image  

(Živý obraz) 
Z okna Exam Review 

(Revize vyšetření) 

   

 
Obrázek 23. Dialogové okno Exam Notes (Poznámky k vyšetření) 

1 Uložené poznámky k pacientovi. Uložené poznámky nelze upravovat. Poznámky jsou označeny datem a 
časem jejich vytvoření. 

2 • Creator (Autor) je jméno osoby, která poznámku vytvořila. Zde můžete zadat nového autora nebo 
upravit vybraného autora. 

• Kliknutím na tlačítko New Note (Nová poznámka) můžete vybrat položku Creator (Autor) a vložit 
poznámky do textových polí Notes (Poznámky). Uložíte je kliknutím na tlačítko Save Note (Uložit 
poznámku). Pokud uložení zrušíte, otevře se hlášení, které vám umožní zrušení potvrdit. V takovém 
případě budou všechny změny ztraceny. 

• Textová pole Right Eye notes (Poznámky k pravému oku) a Left Eye notes (Poznámky k levému oku) 
(nejvýše 2 000 znaků na textové pole). 

3 
Z : 

Close and Return to Exam (Zavřít a vrátit se do vyšetření) 
Exit Exam & Go to Patient List (Ukončit vyšetření a přejít na seznam pacientů) 

Z  a : 
OK 
Cancel (Zrušit) 

1 

2 

3 
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Okno revize vyšetření 
Z okna Patients and Exams (Pacienti a vyšetření), 

vybráno vyšetření 

 

 
Obrázek 24. Okno revize vyšetření 

1 Položka Reviewing Media (Revidované obrazové materiály) ukazuje počet náhledů, jejichž revizi v 
prostoru k prohlížení obrazu provádíte. 
Když je videoklip vybrán k revizi, objeví se ovládací prvky přehrávání. Pro informace o přehrávání videa a 
zachycování statických snímků z videa viz kapitola „Vytahování snímků z videa“. 

2 Prostor k prohlížení obrazu 

3 Na liště výběru pacienta se zobrazují příjmení pacientů z aktuální domény. Na obrazovce se pak objeví 
snímky, datumy vyšetření a zmenšené náhledy spojené s vybraným pacientem. 
Pomocí šipek nebo kliknutí na příjmení vyberete jiného pacienta. 

4 Na liště výběru vyšetření se zobrazují všechna vyšetření vybraného pacienta. Na obrazovce se pak 
objeví snímky a zmenšené náhledy spojené s vybraným vyšetřením. 
Pomocí šipek nebo kliknutí na datum vyberete vyšetření s jiným datem. 

5 Na zmenšeném náhledu a volicí liště se ukazují zmenšené verze statických snímků a videí zachycených 
během vybraného vyšetření. 
• Uložená videa se zobrazují v podobě čtyř (4) do čtverce seskupených vzorových snímků z videa: 

první a poslední snímek videa a dva (2) snímky z jeho průběhu. 
• Výběrem náhledu snímku nebo videa otevřete jejich velkou verzi v prostoru k prohlížení obrazu.  
• Další náhledy přesunete na obrazovku pomocí šipek. 
• Snímek určený k další revizi označte vlaječkou. K označení snímku vlaječkou najeďte kurzorem nad 

zmenšený náhled a klikněte na ikonku vlaječky . Vlaječka se objeví na příslušném náhledu ve 
všech oknech, která ukazují zmenšené náhledy. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 Údaje o pacientovi a vyšetření. Zde můžete pomocí rozbalovacích menu změnit určení oka, použitý 
okulár a druh snímku. 

7 Pole zobrazení: DOB, datum vyšetření, věk a pohlaví pacienta, jméno lékaře, jméno pracovníka 
provádějícího snímkování, rozsah a informace o barvách 

8 Údaje o živém snímkování: 
• Stav filtru fluorescenční angiografie (zasunutý či vysunutý) 
• Síla osvětlení 
• Počet zachycených videí a statických obrázků 
• Chybová hlášení (zobrazují se červeným textem) 

9 Stav sestavy a dostupné úkony: 

 
Zobrazit možnosti konfigurace revize vyšetření. Viz „Možnosti konfigurace revize 
vyšetření“. 

 

 

Přepnout mezi sledováním obrazu vybraného statického snímku či videa v 
normální velikosti a ve velikosti na celou obrazovku.  

 
Vytisknout vybraný snímek. 

 
Otevřít panel nástrojů Image Adjustment (Úpravy snímku). Viz „Úpravy snímků“. 

 
Zobrazit dva (2) snímky vedle sebe pro srovnání. Viz „Srovnávání snímků“. 
POZNÁMKA: Videa nelze srovnávat. 

 
Otevřít dialogové okno Exam Notes (Poznámky k vyšetření). Viz „Dialogové okno 
Exam Notes (Poznámky k vyšetření)“. 

 
Ukončit revizi vyšetření a vrátit se do okna Patients and Exams (Pacienti a 
vyšetření). 

Možnosti konfigurace revize vyšetření 

 

Vyberte rychlost přehrávání videa. Vybraná rychlost přehrávání se 
zobrazí černě vedle ovládacích prvků přehrávání. 

 

Vyberte, zda na snímku zobrazovat vysvětlivky. Viz kapitola 
„Vysvětlivky ke snímku“. 
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Úpravy snímků 

POZNÁMKY: 
• Upravené snímky lze uložit pouze mimo databázi RetCam Envision a v nepatentovaných 

formátech jako PNG nebo JPG (či JPEG). Uložené snímky totiž obsahují veškeré úpravy a 
změny, které jste provedli, avšak původní snímky v databázi zůstávají nezměněny. 

• Videa nelze upravovat. 

Z okna Exam Review (Revize vyšetření) 

 

 
Obrázek 25. Panel nástrojů k úpravám snímku 

 
Upravit jas a kontrast snímku. 

 
Upravit barvy zobrazení snímku. 

 
Přidat vysvětlivky k snímku. Viz „Vysvětlivky ke snímku“. 

 
Upravit zvětšení snímku. 

 
Přidat textové vrstvy ke snímku. 
POZNÁMKA: Textové vrstvy nejsou trvalé. Během revize vyšetření je lze zapnout a vypnout. 
Pokud jsou zapnuty, objeví se, když snímek vytisknete a když jej uložíte (ve formátu PNG či JPG). 

 
• Načíst předvolbu. Hodnoty úprav lze uložit jako předvolbu a poté ji lze načíst coby skupinu a 

použít na jiné snímky. 
• Uložit předvolbu 
• Resetovat úpravy snímků do výchozích hodnot. 
• Uložit jako 
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Vysvětlivky ke snímku 
Za účelem nalepení textu s informacemi na snímek použijte nástroje k vysvětlivkám. Pokud snímek 

obsahuje vysvětlivky, objeví se na zmenšeném náhledu snímku ikonka vysvětlivek  ve všech oknech, 
která ukazují zmenšené náhledy. 

 
Obrázek 26. Nástroje k vysvětlivkám obrázků 

 
Vložit odrážku a přidat text. 

 
Vložit ovál a přidat do něj text. 

 

 

Vložit linku a přidat na ni text.  
Kreslení linky dokončete kliknutím na tlačítko End Line (Konec linky) nebo stiskněte 
klávesu Escape. 

 
Vložit poznámku. 

 
Ukázat (nebo skrýt) rozměry vybrané vysvětlivky (linky, oválu, odrážky). Jednotkami 
měřítka jsou zde pixely odvozené z původní velikosti snímku.  
Odrážka: Umístění v X, Y souřadnicích 
Ovál: CP je umístění středu v X, Y souřadnicích; A je plocha pokrytá oválem. 
Linka: Celková délka všech úseků linky 

 
Poté, co vložíte odrážku, vyberte ji a kliknutím na tlačítko Rotate Point (Otočit odrážku) 
ji otočte o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Opakováním pokračujte v otáčení po 
90stupňových krocích. 

 Vymazat vybranou vysvětlivku. 

Tipy k vysvětlivkám: 

• Pro přidání vysvětlivky klikněte na požadovaný nástroj, přejeďte kurzorem na obrázek a kliknutím 
nastavte vysvětlivku na požadované místo. 

• Linku lze vytvořit o několika úsecích. Vložte a kliknutím nastavte první úsek, přejeďte kursorem na 
požadované místo a kliknutím nastavte další úsek. Opakováním těchto úkonů vytvořte tolik úseků, kolik 
potřebujete. Kreslení linky dokončete kliknutím na tlačítko  nebo stisknutím klávesy Escape. 

• Pro přesun či změnu velikosti vysvětlivky přetahujte čtvercová držátka, která se objeví, když 
přejedete kurzorem na vysvětlivku. 

• Pro úpravu textu obsaženého ve vysvětlivce dvojitě klikněte na textové pole označené „{Type Here}“ 
(Pište sem) a zadejte požadovaný text. Když jste hotovi, klikněte kamkoli mimo pole. 
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Srovnávání snímků 
Srovnávat můžete snímky z jednoho nebo více vyšetření jednoho pacienta nebo snímky dvou (2) různých 
pacientů. Možnosti zůstávají tytéž u kteréhokoli z výše uvedených typů srovnání. 

Během srovnávání se dva (2) snímky zobrazují vedle sebe ve dvou (2) oknech Exam Review (Revize 
vyšetření). Okno srovnávání snímků používejte týmž způsobem, jakým používáte okno revize vyšetření. 
Pro více informací viz kapitola „Okno revize vyšetření“. 

POZNÁMKA: Následující funkce nejsou dostupné při srovnávání snímků: 
• Označení snímku vlaječkou 
• Režim zobrazení na celou obrazovku 
• Srovnávání videí 
• Změnit: určení oka, použitý okulár či druh snímku 
• Poznámky k vyšetření 

Z okna Exam Review (Revize vyšetření) 

 

 
Obrázek 27. Okno Image Comparison (Srovnání snímků) 

POZNÁMKA: Když kliknete na , objeví se panel nástrojů k úpravám snímku a rozšíří se, aby 
bylo možné provádět úpravy obou snímků. Pro více informací viz kapitola „Úpravy snímků“. 

 
Obrázek 28. Panel nástrojů Image Adjustment (Úpravy snímku) v okně Image Comparison (Srovnávání snímků) 
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Odstranění obrazových materiálů 
Obrazové materiály (statické snímky a videa) můžete ze záznamů pacientů odstranit v okně Patients and 
Exams (Pacienti a vyšetření). Aby bylo zajištěno, že média odstraňují pouze uživatelé s příslušným 
oprávněním, musí mít jakákoli žádost o odstranění materiálu ověření oprávnění. 

POZNÁMKA: Dostupnost této možnosti závisí na oprávněních přiřazených vašemu uživatelskému účtu. 

1. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) vyhledejte a poté z nalezených výsledků vyberte 
požadované záznamy pacientů. 

2. Vyberte požadovaná vyšetření. Rozbalením jednotlivých vyšetření odkryjete zmenšené náhledy 
uložených statických snímků a videí. 

3. Označte videa a statické snímky, které chcete odstranit. Proveďte to zaškrtnutím políček 
nacházejících se vedle jednotlivých zmenšených náhledů snímků. 

 
Po zaškrtnutí políček se nad seznamem pacientů objeví tlačítko Remove Selected Media (Vymazat 
vybrané obrazové materiály). 

POZNÁMKA: Pokud vyberete celý záznam pacienta (zatržítko ve sloupci Checked (Zaškrtnuté)), 
všechny obrazové materiály ve všech jeho vyšetřeních se k vymazání vyberou automaticky. 

4. Klikněte na tlačítko Remove Selected Media (Vymazat vybrané obrazové materiály). Pokud nebyly 
tyto obrazové materiály zazálohovány, objeví se hlášení umožňující vám úkon vymazání potvrdit. 

5. Pro pokračování klikněte na tlačítko Yes (Ano). Objeví se výzva k potvrzení hesla. 

 
6. Zadejte své heslo a klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Po vymazání obrazového materiálu 

zůstanou místo příslušných náhledů pouze jejich zástupce s textem „Removed“ (Vymazáno). 
Zmenšené náhledy totiž není možné vymazat. 
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Odhlášení uživatele a vypnutí sestavy 
Sestava RetCam Envision nabízí možnost automatického i ručního odhlášení. Odhlášení uzavře aktivní 
uživatelský účet na používané sestavě RetCam Envision. Jedná se o samostatný krok odlišný od vypnutí 
sestavy. Při vypnutí sestavy se vypne její napájení. 

POZNÁMKY:  
• Po určité době nečinnosti bude přihlášený uživatel automaticky odhlášen. Výchozí časová 

prodleva činí 15 minut. Tuto hodnotu může změnit váš správce RetCam. 
• Společnost Natus Medical Incorporated doporučuje, abyste před vypnutím sestavy RetCam 

Envision zazálohovali a uložili svá data. Viz „Export a import dat pacientů“. 

Pro odhlášení a vypnutí sestavy klikněte na  na stavové liště a vyberte jednu z následujících 
možností ve vyskakovacím menu: 

• Pro odhlášení svého uživatelského účtu bez vypnutí sestavy vyberte možnost Log out (Odhlásit se). 
• Pro odhlášení svého uživatelského účtu a pro současné vypnutí sestavy vyberte možnost 

Shutdown (Vypnout). 

Pokud přestane sestava reagovat, vyčkejte alespoň 1 minutu. 

Pokud sestava nereaguje ani po uplynutí 1 minuty, stiskněte jednou Tlačítko napájení sestavyTlačítko 
napájení sestavy na ovládacím panelu. Všechny kontrolky na ovládacím panelu, s výjimkou kontrolky 
stejnosměrného/střídavého proudu, zhasnou. 

Vypnutí způsobené přerušením napájení 
Vypnutí způsobené přerušením napájení se doporučuje jen v případě, kdy je to nezbytně nutné. Může 
totiž dojít k poškození dat.  

K provedení vypnutí způsobeného přerušením napájení podržte tlačítko napájení sestavy na ovládacím 
panelu stisknuté po dobu nejméně 6 sekund.  
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3. Export a import dat pacientů 
Exportování a importování záznamů pacientů, vyšetření a obrazových materiálů za účelem:  
• zpřístupnění dat z RetCam Envision v jiných sestavách RetCam Envision. Tato data zahrnují údaje 

vybraného pacienta, vyšetření pacienta/pacientů a všechny obrazové materiály z vyšetření. 
• vytvoření záložních kopií původních obrazových materiálů na úložném disku (statických snímků i videí). 
• jejich prohlížení v běžném obrazovém softwaru. 
• použití snímků z RetCam Envision v snímkovacích systémech třetích stran. 

Zálohování dat 
Sestava RetCam Envision ukládá všechny snímky a videa na interní úložný disk. Společnost Natus 
Medical Incorporated důrazně doporučuje, abyste si veškerá data zazálohovali na konci každého dne, 
během nějž jste pořídili nové snímky. 

Pro dlouhodobější uchování dat společnost Natus Medical Incorporated doporučuje, abyste si veškerá 
data zálohovali na jiný počítač ve vaší síti, nejlépe na počítač s vícenásobným úložištěm serverové třídy a 
s velkou kapacitou (vícenásobné diskové pole nezávislých disků neboli RAID). Jakožto druhou zálohu v 
tomto prostředí zvažte zazálohování dat na přenosné USB velkokapacitní úložné zařízení. 

Exportování dat 
Data můžete exportovat na jakékoli přístupné místo. Exportuje se pouze kopie dat. Původní data 
zůstanou nedotčená na úložném disku sestavy. 

POZNÁMKA: Společnost Natus Medical Incorporated doporučuje omezit export nejvýše na 3 000 snímků v jedné 
(1) várce, aby nebyl čas přenosu neúměrně dlouhý. Namísto jedné velké várky dat exportujte více menších. 

Postup exportu dat: 

1. Ověřte si, že je cílové zařízení (například USB úložiště) připraveno a že má dostatek volného místa. 

2. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) si vyhledejte požadované záznamy. 

3. Ve výsledcích hledání vyberte jednu z možností rozbalovacího menu Select Images (Vybrat snímky), 
které se objeví nad seznamem pacientů. 

 

Vše Vybere všechny záznamy. 

Žádné Pokud byly kterékoli záznamy vybrány, tato možnost jejich výběr zruší. 
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Označené vlaječkou Vybere všechny obrazové materiály (snímky a videa) označené vlaječkou. 

Dnešní Vybere všechny obrazové materiály zachycené toho dne. 

Z tohoto týdne Vybere všechny obrazové materiály zachycené toho týdne od neděle do soboty. 

Z tohoto měsíce Vybere všechny obrazové materiály zachycené během toho měsíce. 

Pravé oko (OD) Vybere všechny zachycené obrazové materiály pravého oka. 

Levé oko (OS) Vybere všechny zachycené obrazové materiály levého oka. 

Neupřesněné oko Vybere veškeré obrazové materiály označené jako „Unspecified“ 
(Neupřesněné). 

Nezazálohované Vybere veškeré obrazové materiály, které nebyly exportovány. To je zvlášť 
užitečné k ověření, zda byla data po určitém datumu zálohována, jestliže bylo 
datum použito jako kritérium ve vyhledávání. 

4. Klikněte na . Dokud nejsou vybrány záznamy, je toto tlačítko zašedlé. 

5. Vyberte vhodné možnosti v dialogovém okně Export (Obrázek 29). 

6. Klikněte na Export (Exportovat). Po dokončení exportu se objeví hlášení obsahující počet záznamů, 
které byly úspěšně zkopírovány. 

 
Obrázek 29. Dialogové okno Export 

1 Zadání cílového umístění 
• Vyberte dříve použitou cestu z rozbalovacího menu cest, vepište novou cestu do zadávacího 

řádku nebo kliknutím na tlačítko Browse (Procházet) vyberte jiné umístění. Ve výchozím 
nastavení se v řádcích a polích ukazují možnosti, které byly použity při posledním exportu. 

Kliknutím na  resetujete cílové umístění na výchozí možnost. 
• Vytvořte podadresář. Pomocí rozbalovacích menu vpravo sestavte název podadresáře s využitím 

stávajících polí s údaji. 
• Pokud vyberete možnost přepsat již existující data, objeví se výzva k potvrzení tohoto postupu. 

1 

2 

3 
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2 Formát souboru. Ověřte si, že v cílovém umístění exportu je dostatek volného místa. 
• Patentovaným šifrovaným formátem dat sestavy RetCam Envision je MLX. 
• Soubory dat pacientů kompatibilní se systémem DICOM pro oční lékařství mají příponu DCM. 

POZNÁMKY: 
o Možnost vytvářet soubory ve formátu DCM se objevuje pouze tehdy, pokud jste si sestavu 

RetCam Envision zakoupili s funkcí práce v DICOM. 
o Vysvětlivky ke snímkům se v souborech DCM nepřenášejí. 

• Split File (Rozdělit soubor). Pokud vyberete tento formát, dialogové okno se rozšíří a nabídne vám 
další možnosti (viz níže).  

3 Možnosti rozdělení souborů: 
• Export Images (Exportovat snímky)  

o Portable Network Graphic (PNG) snižuje velikosti souboru (zhruba na polovinu oproti bitmapovému 
souboru) pomocí komprese dat, avšak bez ztráty kvality či rozlišení. Lze si jej prohlížet v běžném 
internetovém prohlížeči a používat v aplikacích pro zpracování či prohlížení obrazu. 

o JPG snižuje velikost souboru pomocí ztrátové komprese dat, která snižuje rozlišení či kvalitu 
úměrně míře komprese. 

• Add Text Overlays (Přidat textové vrstvy). Vyberte textové vrstvy, které chcete přidat a vyberte jejich 
polohu na snímcích. Mějte na paměti, že textové vrstvy lze přidat pouze do snímků s typem souborů 
PNG a JPG. 

• Export Data (Exportovat data) 
o Formát Extensible markup language - rozšiřitelný značkovací jazyk (XML) 
o Formát Comma separated values - hodnoty oddělené čárkami (CSV) 
o Generický textový formát (TXT) 

• Export Video (AVI) (Exportovat video (AVI)) 

Importování dat 
S výjimkou zálohování dat je cílové umístění exportu v síti pouhým přechodným umístěním. Abyste 
přenos dat a zpřístupnění snímků k prohlížení na jiných sestavách RetCam Envision dokončili, musíte 
pomocí software RetCam naimportovat přenášené snímky do databáze cílové sestavy. 

POZNÁMKY: 
• Aby bylo zajištěno, že se datum a čas vyšetření zobrazují správně, určete časové pásmo, ve 

kterém byla data pacienta původně zachycena. Vytvořte doménu s umístěním nastaveným do 
dotyčného časového pásma a naimportujte data pacienta do této domény. 

• Úkon importování může být časově náročný. Doporučený nejvyšší počet snímků k importu činí 3 000 
na jednu várku. Důrazně doporučujeme, abyste velikost várky omezili importováním vždy pouze 
snímků jednoho pacienta a abyste vybrali pouze ty snímky, které bezprostředně potřebujete. 

• K importování snímků zachycených na jiné sestavě RetCam Envision (nebo snímků z 
předchozích sestav RetCam používajících verzi softwaru 6.3 a vyšších) použijte formát MLX. 

Postup importu dat: 

1. Ověřte si, že disk, ze kterého hodláte provést import, je připojen a připraven. 

2. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) klikněte na . 

3. V potvrzovacím okně klikněte na tlačítko Yes (Ano). Vyberte vhodné možnosti v dialogovém okně 
Import Review (Revize importu) (Obrázek 30).  

4. Klikněte na tlačítko Import (Importovat). Dokud nejsou vybrány soubory, je toto tlačítko zašedlé. Po 
dokončení importu se objeví hlášení obsahující počet záznamů, které byly úspěšně zkopírovány. 
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POZNÁMKA: Pokud nebyly některé soubory zkopírovány, prohlédněte si podrobnosti kliknutím na 
tlačítko View Log (Prohlédnout protokol) v dialogovém okně Import Report (Hlášení o importu). 
Kliknutím na tlačítko OK hlášení zavřete. 

5. V okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření) klikněte na tlačítko Show All (Ukázat vše) a ověřte 
si, že jsou přítomny všechny záznamy pacientů. 

 
Obrázek 30. Dialogové okno Import Review (Revize importu) 

1 Source Location (Zdrojové místo). Ve výchozím nastavení se v tomto poli ukazuje zdrojové místo použité 
při posledním importu. 
• Vepište novou cestu do pole nebo kliknutím na tlačítko Browse (Procházet) vyberte jiné místo.  

V případě potřeby zaškrtněte políčko Include subfolders (Zahrnout podadresáře). 

• Kliknutím na  resetujete zdrojové umístění na výchozí možnost. 
• Kliknutím na tlačítko Select (Vybrat) zobrazíte adresáře a soubory. 

2 Folders (Adresáře). Pomocí zaškrtávacích políček vybírejte a odebírejte adresáře, které chcete importovat. 

3 Selected Image Details (Podrobnosti k vybranému snímku). Vyberte vpravo soubor, k němuž chcete 
zobrazit podrobnosti. Pokud je tímto souborem statický snímek, zobrazí se zmenšený náhled tohoto 
snímku. Pokud je souborem video, objeví se obrázek cívky filmu. 

4 Seznam souborů ve vybraném adresáři. Pomocí zaškrtávacích políček vybírejte a odebírejte soubory, 
které chcete importovat. Počet vybraných souborů se zobrazuje naspodu dialogového okna. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Fluorescenční angiografie (FA) 
POZNÁMKA: Zdroj světla pro fluorescenční angiografii je u sestavy RetCam Envision volitelnou 
možností. Před naplánováním vyšetření fluorescenční angiografií si ověřte, že je vaše sestava vybavena 
zdrojem světla pro fluorescenční angiografii. 

Zdroj úzkospektrálního modrého světla vybuzuje fluoresceinové barvivo obíhající v cévním řečišti sítnice. 
Při vystavení modrému světlu vyzařuje fluorescein zelené světlo. Bariérový filtr v ruční pistoli zachycuje 
sítnicí odražené modré světlo, takže viditelné bude pouze vyzářené světlo zelené. 

1. V okně pacientů a vyšetření zahajte nové vyšetření (klikněte na ). 

2. Zapněte bariérový filtr fluorescenční angiografie posunutím spínače fluorescenční angiografie 
směrem k zadnímu konci ruční pistole. 

3. Zapojte kabel z optických vláken do výstupu osvětlení pro fluorescenční angiografii. Pokud se modrá 
LED kontrolka nad tlačítkem osvětlení na ovládacím panelu nerozsvítí, zapněte světlo fluorescenční 
angiografie stisknutím tlačítka. Z ruční pistole začne vyzařovat modré světlo. 

 
4. V okně živého obrazu si ověřte, že je snímkování bez červené složky / snímkování s fluorescenční 

angiografií zapnuté (ukazatel snímkování bez červené složky zezelená a automaticky se změní na 
„ON“ (Zapnuto)). 

5. Na počátku injekčního podání fluoresceinového barviva spusťte časovač (klikněte na ) a 
současným stisknutím tlačítka Capture (Zachycení snímku) na nožním spínači zachyťte jeden statický 
snímek. Na konci injekčního podání zachyťte další snímek, takže budete mít časové určení injekce. 

6. Zachyťte několik statických snímků, jak barvivo obíhá cévním řečištěm oka. 

POZNÁMKA:  
Pokud provádíte zachycování videa: 
• V režimu fluorescenční angiografie se časovač ovládá odděleně od videa. Když například video 

pozastavíte nebo zcela zastavíte, zachycování videa se přeruší, avšak časovač běží dál.  
• Pozastavením zachycování videa se snímky z videa neuloží. Jestliže chcete z videa 

vytáhnout a uložit snímky, zastavte jeho zaznamenávání. 

7. Pokud snímkujete vedoucí oko, vyberte v poli Eye (Oko) určení oka a zachyťte jeho snímky. 

8. Když jste hotovi, pozastavte časovač (klikněte na ) a uzavřete probíhající vyšetření.  
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5. DICOM 
Pokud je součástí vámi zakoupené sestavy RetCam Envision i možnost práce v DICOM, musíte mít 
licenci k nakonfigurování a k používání DICOM na své sestavě RetCam Envision. 

Nakonfigurování DICOM nastavení 
POZNÁMKA: Váš uživatelský účet musí mít oprávnění ke konfiguraci DICOM nastavení. 

1. Ověřte si, že je vaše sestava RetCam Envision připojena k síti a že máte přístup k PACS serveru. 

2. Na své sestavě RetCam Envision zkopírujte do příslušného adresáře licenční klíč. Postupujte podle 
Pokynů ke konfiguraci RetCam Envision DICOM licence. 

3. Sestavu vypněte a poté znovu zapněte. 

4. Přihlaste se. 

5. Klikněte na  na stavové liště a vyberte možnost User Preferences (Uživatelské předvolby). 

Pokud je možnost DICOM povolena a váš uživatelský účet má oprávnění, bude nastavení DICOM 
dostupné v dialogovém okně User Preferences (Uživatelské předvolby). 

 
6. Vyberte jednotlivé skupiny nastavení a nakonfigurujte je dle potřeby. 

7. Až konfiguraci dokončíte, klikněte na OK. 
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Import objednaných vyšetření 
1. Ověřte si, že je vaše sestava RetCam Envision připojena k síti. 

2. Import záznamů pacientů k vyšetřením objednaným na dnešní den pro aktuálně vybranou sestavu 

RetCam Envision provedete kliknutím na  v okně Patients and Exams (Pacienti a vyšetření). 

Pokud byla nějaká vyšetření naplánována, objeví se příslušné záznamy pacientů. 

3. Před provedením vyšetření odpojte sestavu od sítě. 

4. Vyberte pacienta. 

5. Zahajte nové vyšetření a zachyťte snímky. Prohlédněte a uložte si je dle vašeho uvážení. Pro 
informace o tom, jak provádět vyšetření, viz kapitola „Postup pacientova vyšetření“. 

6. Uzavřete vyšetření. Všechny uložené snímky se automaticky umístí do fronty pro přenos na PACS 
server za účelem archivace. 

7. Po dokončení všech vyšetření za dotyčný den a před jejím vypnutím připojte sestavu k síti. Veškeré 
snímky se přenesou automaticky. 

8. Pokud chcete zkontrolovat, jak přenos probíhá, otevřete frontu snímků k archivaci. Klikněte na  na 
stavové liště a vyberte možnost Archive Queue (Fronta snímků k archivaci). Mějte na paměti, že tato 
možnost je dostupná pouze uživatelským účtům s příslušným oprávněním. 

POZNÁMKY:  
• Vysvětlivky k snímkům se na DICOM PACS nepřenášejí. 
• DICOM data nelze importovat. 
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6. Údržba, čištění a technická podpora 
Sestava RetCam Envision byla doručena se zapnutými a nakonfigurovanými službami firewallu a antiviru. 
Pro nejnovější znění zásad utužení zabezpečení RetCam se obraťte na technickou podporu a servis 
společnosti Natus. 

Všeobecná údržba 
Aby neustále řádně fungovala tak, jak bylo zamýšleno, vyžaduje sestava RetCam Envision pravidelnou 
všeobecnou údržbu.  

Rozvrh všeobecné údržby: 
• Mezi jednotlivými pacienty: Dezinfikujte, očistěte a prohlédněte okulár. 
• Každotýdně: Otřete celou sestavu. 
• Každoměsíčně: Prohlédněte kabely a přípojky, zda nejsou opotřebované.  

Z hlediska čištění je sestava RetCam Envision rozdělena do dvou (2) oblastí: 
• okulár (přichází do přímého styku s tělem pacienta) 
• zbytek sestavy 

Čištění a dezinfekce okuláru 
Mezi jednotlivými pacienty vydezinfikujte, očistěte a prohlédněte okulár.  

POZNÁMKA: Aby imerzní gel na okuláru nezatvrdnul, okamžitě po použití plochu, která je v přímém 
styku s pacientem, očistěte. 

Ruční čištění 
K ručnímu čištění použijte látkové utěrky Super-Sani®, kapesníčky CaviWipesTM, přípravek neodisher® 
Mediclean Forte nebo Prolystica® 2× Enzymatic Cleaner a proveďte následující kroky: 

1. Použijte výrobcem k okamžitému použití připravené utěrky nebo čisticí prostředek připravený na 
základě doporučení výrobce a hadříky nepouštějící vlákna navlhčené připraveným čisticím roztokem. 

2. Otřením odstraňte veškerá viditelná znečištění. 

3. Hadříkem nepouštějícím vlákna a navlhčeným v pitné vodě setřete veškeré zbytky chemických činidel. 

4. Hadříkem nepouštějícím vlákna sestavu osušte a poté nechte na vzduchu doschnout. 

Chemická dezinfekce střední úrovně 
Pro chemickou dezinfekci střední úrovně pomocí kapesníčků CaviWipesTM nebo látkových utěrek Super-
Sani® proveďte následující kroky: 

1. Otřete veškeré povrchy tak, aby se viditelně leskly vlhkostí, a to následovně: 4 minuty látkovými 
utěrkami Super-Sani® nebo 3 minuty kapesníčky CaviWipesTM (v případě potřeby použijte další). 

2. Sterilním hadříkem nepouštějícím vlákna a navlhčeným v demineralizované destilované vodě 
(PURW) setřete veškeré zbytky chemických činidel. 

3. Sterilním hadříkem nepouštějícím vlákna sestavu osušte a poté nechte na vzduchu doschnout. 
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Chemická dezinfekce vysoké úrovně 
Pro chemickou dezinfekci vysoké úrovně pomocí roztoků Sporox® II Solution nebo Cidex® OPA Solution 
proveďte následující kroky: 

1. Vyvažte teplotu lázně dezinfekčního přípravku na 20 °C. 

2. Ověřte si, že bylo dosaženo nejnižší účinné koncentrace (MEC) dezinfekčního činidla, jak ji uvádí 
jeho výrobce (lze použít několik různých postupů). 

3. Nakloňte okulár pod malým úhlem a postupně jeho přední část ponořujte do dezinfekčního činidla 
(dávejte pozor, abyste okulár do činidla neponořili kolmo špičkou napřed, neboť by ve špičce mohly 
uvíznout vzduchové bublinky). 

4. Přesvědčte se, že žádné vzduchové bublinky neuvízly mezi vydutým povrchem optického členu a 
dezinfekčním roztokem a že hladina kapaliny nedosáhla nad předepsanou úroveň ponoření (hladina 
dezinfekčního přípravku neleží nad předělem mezi čepičkou z nerezové oceli a plastovým krytem). 
Okulár by neměl být ponořen hlouběji než 15 mm, jak je ukázáno níže. 

 

5. Po správném ponoření špičky může již okulár v dezinfekčním prostředku spočinout kolmo. 

6. Okulár ponořujte po následující dobu: 30 minut do roztoku Sporox® II Solution nebo 12 minut do 
roztoku Cidex® OPA Solution. 

7. Opláchněte přední část okuláru ponořením do demineralizované destilované (PURW) vody, mírným 
zatřepáním a následným ponecháním pod její hladinou po dobu nejméně 1 minuty. 

8. Osušte jej sterilními hadříky nepouštějícími vlákna. 

Čištění sestavy 
Jako u jakéhokoli zdravotnického vybavení používejte i při nakládání s tímto přístrojem správné postupy 
určené pro veřejná zdravotnická zařízení vycházející z pokynů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí 
(CDC) Spojených států. Kromě toho sestavu doporučujeme jemně otřít hadříkem navlhčeným ve slabé 
mýdlové vodě. Takovéto očištění musí předcházet jakýmkoli servisním úkonům. Na žádnou část sestavy 
čisticí roztoky nestříkejte. 

Prohlídka kabelů a přípojek 
Každý měsíc prověřte, zda jsou každý kabel a každá přípojka řádně zapojeny do sestavy RetCam 
Envision. Aby nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vyměňte kabely nebo přípojky, které 
vykazují známky poškození. 

Likvidace materiálů sestavy 
Odpadní materiály likvidujte v souladu s místními a celostátními pokyny. Pokud potřebujete další pomoc, 
obraťte se na technickou podporu a servis společnosti Natus. Viz „Technická podpora“. 
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Prohlášení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 
Společnost Natus se zavázala plnit požadavky předpisů Evropské unie OEEZ (Likvidace elektrických a 
elektronických zařízení) 2014. Tyto předpisy stanovují, že elektrický a elektronický odpad musí být 
shromažďován samostatně, aby se zajistilo jeho správné zpracování a využití a bezpečné opětovné použití 
nebo recyklace elektroodpadu OEEZ. V souladu s tímto závazkem může společnost Natus přenést 
povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nedošlo k uzavření jiných dohod. 
Pro podrobnosti ohledně systému sběru a recyklace dostupného ve vašem regionu nás prosím kontaktujte 
na www.natus.com  

Elektrické a elektronické zařízení (EEE) obsahuje materiály, součástky a látky, které mohou být nebezpečné a 
představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadními elektrickými a elektronickými 
zařízeními (OEEZ) nenakládá správně. Proto hrají také koncoví uživatelé roli v zajištění, aby odpadní 
elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) byla znovu použita a bezpečně recyklována. Uživatelé elektrických a 
elektronických zařízení nesmí vyhazovat odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) společně s dalšími 
odpady. Uživatelé musí používat systém obecních skládek nebo postupovat podle nařízení o zpětném sběru 
producentem/importérem nebo využívat autorizované přepravce odpadu pro snížení škodlivých dopadů na 
životní prostředí ve spojitosti s vyhazováním elektrických a elektronických zařízení a pro zvýšení příležitostí 
pro opětovné použití, recyklaci a obnovení elektrických a elektronických zařízení určených k likvidaci. 

Zařízení označená dole přeškrtnutým odpadkovým košem s kolečky jsou elektrická a elektronická zařízení. 
Tyto symboly přeškrtnutých odpadkových košů s kolečky označují, že se elektrická a elektronická zařízení 
určená k likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí se odvážet samostatně.  

 

Technická podpora 
POZNÁMKA: Životnost sestavy RetCam Envision činí nejméně 7 let. 

Pokud se na společnost Natus Medical Incorporated obrátíte po telefonu, zanechte prosím zprávu a 
poskytněte následující údaje: 

• Jméno 
• Organizace 
• Kontaktní údaje  
• Popis potíží 
• Typ (například RetCam Envision) a sériové číslo sestavy 

Kromě toho technická podpora a servis společnosti Natus doporučuje, abyste rovněž zaslali e-mailovou 
zprávu s týmž obsahem. 

E-mail: service@retcam.com. technická podpora a servis společnosti Natus na e-maily odpovídá bez 
zbytečných prodlení. Vynasnažíme se odpovědět do 24 hodin od přijetí e-mailu. 

Telefonická podpora je dostupná od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 severoamerického pacifického 
času. V případě potřeby prosím zanechte zprávu. technická podpora a servis společnosti Natus volá 
zpátky bez zbytečných prodlení. 

Telefon: +1 650-802-0400 
Bezplatná linka: 1-888-496-2887 (pouze v USA a v Kanadě) 

Poštovní adresa: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
USA 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Servis 
Ohledně servisu se prosím obraťte na technickou podporu a servis společnosti Natus. Viz „Technická podpora“. 

Výměna modulů na místě 
Pro informace, jak vyměnit modul, se obraťte na technickou podporu a servis společnosti Natus a sdělte 
jim číslo náhradního dílu. Viz seznam níže. 

Číslo náhradního dílu Popis 
18-000557-SERVICE USB rozbočovač 
18-000572-SERVICE Síťový izolátor 
18-000663-SERVICE Pojistka 
60-000001-SERVICE Ruční pistole 
61-000090-SERVICE Procesor 
61-000112-SERVICE Modul řízení přístrojů 
61-000156-SERVICE Modul napájecího zdroje 
61-000005-SERVICE Lithium-iontová baterie 
61-000010-SERVICE Nožní spínač 
61-000012-SERVICE Modul bílého LED světla 
61-000033-SERVICE Klávesnice 
61-000046-SERVICE Modul modrého LED světla 
61-000056-SERVICE Myš 
61-000069-SERVICE Membrána 
61-000091-SERVICE Zobrazovací monitor 
61-000166-SERVICE Skříňka Fortinet 30E 
RETCAM-FA-UPGRADE Sada přidávající fluorescenční angiografii k 

sestavám RetCam Envision bez fluorescenční 
angiografie 

nepřítomné Napájecí šňůra - musí splňovat následující 
vlastnosti: 

• nemocniční třída 
• nejvyšší možná délka 305 cm 
• jmenovitý proud 10 A (nejméně) 
• uvedená v UL/CSA 
• splňuje požadavky REACH a RoHS 
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7. Řešení potíží 

Spuštění sestavy 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Na hlavním datovém disku nebyl 
spuštěn BitLocker. Doporučujeme 
BitLocker spustit z důvodu zlepšení 
bezpečnosti. 

Správce před uživatelovým 
pokusem o spuštění sestavy 
nezapnul BitLocker. 

Obraťte se na svého správce 
RetCam. 

Nelze se připojit k SQL serveru ani 
po uplynutí 45 sekund. 

Uživatel se pokusil spustit sestavu. 
SQL služba je nainstalována, avšak 
byla vypnuta. 

Obraťte se na svého správce 
RetCam. 

Vypnutí sestavy 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Sestava se vypne. Skutečně chcete 
pokračovat? 

Uživatel se pokusil vypnout 
sestavu. 

• Kliknutím na tlačítko Yes (Ano) 
sestavu vypnete. 

• Kliknutím na tlačítko No (Ne) 
vypnutí sestavy zrušíte. 

Operační systém nebylo možné 
vypnout. 

Sestavu se pokusil vypnout 
uživatel, který k tomu nemá 
oprávnění. 

Obraťte se na svého správce 
RetCam. 

Pacienti a vyšetření 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Varování: O tyto obrazové materiály 
byste mohl(a) přijít! Položky 
obrazových materiálů označené 
<#> nebyly zazálohovány. Chcete 
pokračovat? 

Uživatel se pokusil odstranit 
vybrané obrazové materiály, které 
nebyly zazálohovány. 

• Pro zrušení tohoto úkonu 
klikněte na No (Ne). 
Zazálohujte obrazové materiály 
a zkuste to znovu. 

• Pro pokračování bez 
zazálohování obrazových 
materiálů klikněte na Yes 
(Ano). Mějte na paměti, že 
odstraněné obrazové materiály 
již nelze obnovit. 
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Nové vyšetření a živé snímkování 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Následující skutečnost může při 
živém snímkování přinášet potíže: 
• Sestava je napájená z baterie, 

měla by však být zapojena do 
zásuvky. 

Přejete si pokračovat? 

Uživatel zahájil nové vyšetření na 
sestavě napájené pouze z baterie. 

Doporučené kroky: 
Zapojte sestavu do elektrické sítě a 
klikněte na tlačítko Yes (Ano). 

Chyba světelného zdroje (případ: 1) Není připojen žádný kabel z 
optických vláken. 

Připojte kabel z optických vláken. 

Chyba světelného zdroje (případ: 2) Spínač fluorescenční angiografie je 
zapnutý, avšak žádný kabel z 
optických vláken není připojen. 

Připojte kabel z optických vláken ke 
zdroji světla pro fluorescenční 
angiografii nebo vypněte spínač 
fluorescenční angiografie a připojte 
kabel z optických vláken ke zdroji 
bílého světla. 

Chyba světelného zdroje (případ: 9) Zdroj světla byl vypnutý nebo 
uživatel zdroj světla vypnul. 

Stisknutím tlačítka osvětlení na 
ovládacím panelu zapněte zdroj 
světla. 

Zkontrolujte zapojení fluorescenční 
angiografie do vozíku (případ: 10) 

Spínač fluorescenční angiografie na 
ruční pistoli byl zapnutý a kamera 
nebyla připojena ke zdroji světla pro 
fluorescenční angiografii. 

Stisknutím tlačítka osvětlení na 
ovládacím panelu vypněte zdroj 
světla a vypněte spínač 
fluorescenční angiografie na ruční 
pistoli. 

Zkontrolujte spínač fluorescenční 
angiografie na ruční pistoli (případ: 12) 

Režim fluorescenční angiografie 
nebyl spuštěn: 
Spínač fluorescenční angiografie na 
ruční pistoli byl zapnutý nebo 
uživatel spínač fluorescenční 
angiografie zapnul. 

Vypněte spínač fluorescenční 
angiografie na ruční pistoli. 

Zkontrolujte spínač fluorescenční 
angiografie na ruční pistoli, 
zkontrolujte kontrolku na ovládacím 
panelu (případ: 17) 

Režim fluorescenční angiografie byl 
spuštěn: 
Spínač fluorescenční angiografie na 
ruční pistoli i osvětlení byly vypnuté. 

• Zapněte spínač fluorescenční 
angiografie na ruční pistoli. 

• Stisknutím tlačítka osvětlení na 
ovládacím panelu zapněte 
zdroj světla. 

Zkontrolujte kontrolku na ovládacím 
panelu (případ: 18) 

Režim fluorescenční angiografie byl 
spuštěn: 
Osvětlení bylo vypnuté nebo 
uživatel osvětlení vypnul. 

Stisknutím tlačítka osvětlení na 
ovládacím panelu zapněte zdroj 
světla. 

Zkontrolujte spínač fluorescenční 
angiografie na ruční pistoli (případ: 21) 

Režim fluorescenční angiografie byl 
spuštěn: 
Filtr fluorescenční angiografie byl 
vypnutý nebo uživatel vypnul spínač 
fluorescenční angiografie. 

Zapněte spínač fluorescenční 
angiografie na ruční pistoli. 

Při zachycování obrazových 
materiálů došlo k chybě. Pro 
podrobnosti nahlédněte do 
protokolu provedených úkonů. 

Uživatel se pokusil zachytit statické 
snímky. 

Obraťte se na svého správce 
RetCam. 



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

60  

Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 
uživatelem 

Nápravné opatření 

Vyšetření se NEULOŽÍ; nebyly 
zachyceny žádné snímky/videa. 
Opravdu je to tak v pořádku? 
Stisknutím tlačítka „Yes“ (Ano) 
rozhodnutí potvrďte nebo se 
stisknutím tlačítka „No“ (Ne) vraťte 
do vyšetření. 

Uživatel se pokusil uzavřít živé 
snímkování bez zachycení 
jakýchkoli snímků či videí. 

• Kliknutím na Yes (Ano) 
vyšetření opustíte. 

• Kliknutím na No (Ne) 
rozhodnutí zrušíte a vrátíte se 
do živého snímkování. 

Vyšetření se NEULOŽÍ; vyšetření 
obsahuje snímky/videa, avšak 
žádné nejsou nastaveny k uložení. 
Opravdu je to tak v pořádku? 
Stisknutím tlačítka „Yes“ (Ano) 
rozhodnutí potvrďte nebo se 
stisknutím tlačítka „No“ (Ne) vraťte 
do vyšetření. 

Uživatel se pokusil uzavřít živé 
snímkování se všemi zachycenými 
obrazovými materiály označenými 
ke smazání. 

• Kliknutím na Yes (Ano) 
vyšetření opustíte. Žádné 
obrazové materiály se neuloží. 

• Kliknutím na No (Ne) 
rozhodnutí zrušíte a vrátíte se 
do živého snímkování. 

Z důvodu možné ztráty dat prosím 
sestavu nevypínejte. 

Uživatel stisknul tlačítko Shutdown 
(Vypnout) na ovládacím panelu. 

Kliknutím na tlačítko OK vypnutí 
zrušíte a pokračujete v živém 
snímkování. 

Revize vyšetření 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Z důvodu možné ztráty dat prosím 
sestavu nevypínejte. 

Uživatel stisknul tlačítko Shutdown 
(Vypnout) na ovládacím panelu. 

Kliknutím na tlačítko OK vypnutí 
zrušíte a pokračujete v revizi 
vyšetření. 

Import 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Pokud importujete data z 
vyjímatelného disku, musí být 
připojen dříve, než s importováním 
začnete. Jsou všechny potřebné 
disky připraveny? 

Uživatel se pokusil importovat data 
z vyjímatelného disku. 

Ověřte si, že disk, ze kterého 
hodláte provést import, je připojen a 
připraven a poté klikněte na tlačítko 
Yes (Ano). 

Tisknout 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Na sestavě není nainstalovaná 
žádná tiskárna. 

Uživatel se pokusil něco vytisknout. Obraťte se na svého správce 
RetCam. 

Tiskárna je zřejmě vypnutá či 
odpojená. Zkontrolujte ji a zkuste  
to znovu. 

Uživatel se pokusil něco vytisknout. Obraťte se na svého správce 
RetCam. 
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Uživatelské předvolby 
Hlášení na obrazovce Stav nebo úkon provedený 

uživatelem 
Nápravné opatření 

Uživatelský vodoznak nemůže být 
větší než 640x100. Použijte prosím 
menší obrázek. 

Konfigurace živého snímkování: 
Uživatel se pokusil načíst 
vodoznak. 

Načtěte menší obrázek. 

Uživatelský vodoznak nemůže být 
menší než 160x32. Použijte prosím 
větší obrázek. 

Konfigurace živého snímkování: 
Uživatel se pokusil načíst 
vodoznak. 

Načtěte větší obrázek. 

Chyba při pokusu načíst uživatelský 
vodoznak za účelem ověření: 
{hlášení o výjimce}. 

Konfigurace živého snímkování: 
Uživatel se pokusil načíst 
vodoznak, který není v obrázkovém 
souboru. 

Načtěte obrázkový soubor. 

Nelze načíst uživatelský vodoznak 
za účelem ověření. 

Konfigurace živého snímkování: 
Uživatel se pokusil načíst 
vodoznak. 

Soubor může být nesprávného 
formátu. Načtěte obrázkový soubor 
ve správném formátu. 

Nebyl nalezen index s úrovní 
fragmentace rovnou nebo vyšší než 
" + threshold + " %. 

Konfigurace údržby databáze: 
Uživatel zkontroloval statistiky a 
úroveň fragmentace byla nižší než 
předepsaná úroveň (výchozí 
hodnota je 15). 

Toto hlášení má pouze informační 
účel. 

{0} souborů protokolu auditu nebylo 
možné vymazat. 
(POZNÁMKA: {0} představuje 
počet souborů.) 

Konfigurace protokolování auditu: 
Uživatel se pokusil vymazat 
protokoly auditu. 

Toto hlášení má pouze informační 
účel. 

Jiné chybové stavy 
Hlášení na obrazovce Nápravné opatření 

Uživatel nemá oprávnění se přihlásit. Obraťte se na svého správce RetCam. Uživatelův účet 
může být zablokován. 

Závažná chyba, nebylo možné zapsat chybu do 
souboru. 

Obraťte se na svého správce RetCam. 

Došlo k chybě během přepínání zmrazení/zastavení 
zaznamenávaného videa. Pro podrobnosti nahlédněte 
do protokolu provedených úkonů. 

Obraťte se na svého správce RetCam. 

Video nebylo možné přehrát, pokus číslo <#>. Obraťte se na svého správce RetCam. Možné příčiny: 
• Vybraný video soubor byl vymazán. 
• Bylo naimportováno staré video (například RetCam 

4.1 nebo starší). 

captureGraphBuilder je nulový! Obraťte se na svého správce RetCam. 
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8. Pomocné programy 
POZNÁMKA: Dostupnost možností ve vyskakovacím menu Utilities (Pomocné programy) závisí na 
oprávněních přiřazených vašemu uživatelskému účtu. Obrázek 31 představuje pouze příklad. Úplný 
seznam možností je vypsán v následující tabulce. 

Stavová lišta 

 

 
Obrázek 31. Menu pomocných programů 

About (O produktu) Zobrazuje verzi softwaru RetCam Envision a další systémové informace.  
Pro licenční informace k softwaru třetích stran použitému v RetCam Envision 
klikněte na odkaz Software Licenses (Softwarové licence) v dialogovém 
okně About (O produktu). 

Help (Nápověda) Zobrazí PDF kopii uživatelského manuálu k RetCam Envision. 

Image Audit (Audit snímků) K dispozici pouze pro správce RetCam. 

System Logs (Protokoly sestavy) K dispozici pouze pro správce RetCam. 

User Preferences (Uživatelské 
předvolby) 

Otevře okno User Preferences (Uživatelské předvolby). Viz „Nakonfigurování 
uživatelských předvoleb“. 

Manage Users (Správa uživatelů) Zde se vytváří a upravují uživatelské účty a resetují hesla. K dispozici pouze 
pro správce RetCam. Viz „Manage Users (Správa uživatelů)“. 

Unlock Maintenance Mode 
(Odemknout režim údržby) 

Umožňuje přístup k údržbě systému a dalším úlohám. K dispozici pouze  
pro správce RetCam. Sestava vás vyzve k zadání hesla režimu údržby.  
Tato možnost je zašedlá, pokud se sestava již v režimu údržby nachází. 
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Nakonfigurování uživatelských předvoleb 
POZNÁMKA: Váš uživatelský účet musí mít oprávnění ke konfiguraci uživatelských předvoleb. Pokud 
nemá váš uživatelský účet oprávnění, jsou konfigurační možnosti buď nedostupné, nebo zablokované. 

Menu pomocných programů 

Uživatelské předvolby 

 
Obrázek 32. Okno User Preferences (Uživatelské předvolby) 

Audit Logging 
(Protokolování auditu) 

Konfigurace protokolů auditu sestavy. 

Authentication  
(Ověření oprávnění) 

Konfigurace ověření oprávnění místních přístrojů a sítí. Možnosti Active Directory jsou 
viditelné pouze z uživatelských účtů, které k tomu mají oprávnění.  
V případě síťového ověřování oprávnění máte možnost uživatelům povolit ověření 
oprávnění pomocí Active Directory. Jestliže tak učiníte, můžete rovněž nastavit, že 
bude povinné. 
Pro vytvoření uživatele s ověřením oprávnění Active Directory viz kapitola „Vytvoření 
uživatelského účtu“. 

Auto Log Off  
(Automatické odhlášení) 

Konfigurace automatického odhlášení. 
POZNÁMKA: K automatickému odhlášení nedojde, pokud jsou během vyšetření 
otevřená určitá dialogová okna, či za jiných okolností, které by měly za následek 
ztrátu dat. 

Database Maintenance 
(Údržba databáze) 

Údržba funkcí databáze. 

Device (Zařízení) Správa názvu zařízení a sériového čísla. 

DICOM Konfigurace DICOM (k dispozici pouze tehdy, pokud je systém DICOM nainstalován). 
Pro více informací viz kapitola „DICOM“. 
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Doména Konfigurace domén. Viz „Nakonfigurování domén“. 

Live Imaging  
(Živé snímkování) 

Konfigurace kamery, velikostí souborů živého snímkování a uživatelských vodoznaků. 

New Exam  
(Nové vyšetření) 

Konfigurace konfiguračních možností snímkování u nových vyšetření. 

Notification (Upozornění) Správa hlášení na obrazovce vztahujících se k všeobecnému použití, k činnostem 
souvisejícím s importem/exportem, ke knihovně snímkování, k odstraňování 
obrazových materiálů a k hardwaru. 

Permissions (Oprávnění) Správa uživatelských rolí a oprávnění. Viz „Uživatelské role a oprávnění“. 

Printers (Tiskárny) Nastavení výchozích tiskáren. 

Windows Umožňuje přístup k funkcím Windows. Některé z funkcí jsou dostupné pouze 
uživatelským účtům s příslušným oprávněním a některé funkce jsou dostupné pouze 
v režimu správce/servisu/údržby. 

Nakonfigurování domén 
POZNÁMKA: Sestava RetCam Envision vyžaduje nejméně jednu (1) doménu. Součástí vaší sestavy je i 
výchozí doména nazvaná „RetCam“. 

Z okna User Preferences 
(Uživatelské předvolby) 

Doména 

 
Obrázek 33. Možnosti konfigurace domény 

 

Vytvořit doménu. Viz „Vytvoření domény“. 
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Upravit doménu. Viz „Úprava domény“. 

 

Vymazat doménu. Domény mohou mazat pouze uživatelské účty s příslušným oprávněním. 

 

Přiřadit domény pacientům. 

 

Přiřadit pacienty doménám. 

 

Zkopírovat pacienty do jiných domén. 

 

Zařadit nezařazené pacienty do domény. 

Vytvoření domény 

Z dialogového okna Select Domain 
(Výběr domény) 

Z okna User Preferences (Uživatelské předvolby), 
vybrána položka Domain (Doména) 

Vytvoření domény 
 

 
Obrázek 34. Dialogové okno Create Domain (Vytvořit doménu) 

Jméno (povinné) Tento název domény se zobrazuje všude v sestavě RetCam Envision. 
Zadejte název smysluplný a rozpoznatelný pro všechny uživatele. 

Popis Zadejte popis. 

Location (Umístění) (povinné) Vymezuje zeměpisné umístění sestavy RetCam Envision. Kromě toho určuje 
časové pásmo dotyčné sestavy. Vyberte příslušné umístění z rozbalovacího seznamu. 
Přidejte nové umístění nebo v případě potřeby vytvořte či změňte časové pásmo. 
Nastavení časového pásma se používá k zobrazení data a času vyšetření pacienta  
ve vašem místním časovém pásmu. 



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

66  

Institution  
(Zdravotnické zařízení) 

Vyberte vhodné zdravotnické zařízení z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby 
přidejte název zdravotnického zařízení. 

Department (Oddělení) Vyberte vhodné oddělení z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby přidejte oddělení. 

Group (Skupina) Vyberte vhodnou skupinu z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby přidejte skupinu. 

Study (Studie) Vyberte příslušnou studii z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby přidejte novou studii. 

Users (Uživatelé) (povinné) Zobrazuje seznam uživatelů, kteří mají přístup do této domény. V případě 
potřeby přidejte uživatele nebo změňte přiřazení. 

Úprava domény 

Z okna User Preferences (Uživatelské předvolby), 
vybrána položka Domain (Doména) 

 

 
Obrázek 35. Dialogové okno Edit Domain (Úprava domény) 

Název (povinné) Upravte název domény dle potřeby. 

Popis Zadejte popis. 

Location (Umístění) (povinné) Vyberte příslušné umístění z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby 
upravte údaje o umístění. 

Institution  
(Zdravotnické zařízení) 

Vyberte vhodné zdravotnické zařízení z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby 
přidejte nebo upravte název zdravotnického zařízení. 

Department (Oddělení) Vyberte vhodné oddělení z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby přidejte nebo 
upravte oddělení. 

Group (Skupina) Vyberte vhodnou skupinu z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby přidejte nebo 
upravte skupinu. 

Study (Studie) Vyberte příslušnou studii z rozbalovacího seznamu. V případě potřeby přidejte nebo 
upravte studii. 

Users (Uživatelé) (povinné) Zobrazuje seznam uživatelů, kteří mají přístup do této domény. V případě 
potřeby přiřaďte uživatele do domény. 
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Manage Users (Správa uživatelů) 
POZNÁMKY:  

• Vytváření a úpravu uživatelských účtů a hesel lze provádět z účtu správce RetCam. 
• Uživatelské účty nelze vymazat. 
• Pro konfiguraci oprávnění uživatelských účtů viz kapitola „Nakonfigurování rolí a oprávnění“. 

Vytvoření uživatelského účtu 

Z menu Utilities (Pomocné programy) 

Manage Users (Správa uživatelů) > Create User 
(Vytvořit uživatele) 

 
Obrázek 36. Dialogové okno Create User (Vytvořit uživatele) 

POZNÁMKA: Všechna pole jsou povinná. Výjimku tvoří uživatelé, jejichž oprávnění budou ověřena 
pouze pomocí Active Directory. Viz „Síťové ověření oprávnění“. 

Username  
(Uživatelské jméno) 

Přináší jednoznačnou identifikaci uživatele. Toto uživatelské jméno se zobrazuje 
všude v sestavě RetCam Envision. Vaše zdravotnické zařízení by mělo dodržovat 
předem stanovený systém přiřazování uživatelských jmen, aby se mohli uživatelé 
navzájem snadno poznat. U uživatelského jména není nutné rozlišovat malá a 
velká písmena. 
POZNÁMKA: Při ověření oprávnění Active Directory musí již uživatelské jméno v 
doméně existovat. 

Last Name (Příjmení) Uživatelovo příjmení 

First Name (Křestní jméno) Uživatelovo křestní jméno 

Password (Heslo) 
Reenter Password  
(Zadejte heslo znovu) 

Toto je dočasné heslo. Hesla zadaná do obou řádků se musí shodovat. 
Nové heslo musí být alespoň šest (6) znaků dlouhé a musí obsahovat alespoň 
jednu (1) číslici. 
POZNÁMKA: Při ověření oprávnění Active Directory se heslo nepoužívá. 

Email ID  
(E-mailová identifikace): 

Uživatelova e-mailová adresa pro veškerou práci v sestavě RetCam. 
POZNÁMKA: Při ověření oprávnění Active Directory se e-mailová adresa nepoužívá. 

Domains (Domény) V případě potřeby přiřaďte k uživatelskému účtu domény. Viz „Přiřazení domén k 
uživatelskému účtu“. 
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Síťové ověření oprávnění 
Při přihlášení pomocí Active Directory můžete buď vyžadovat ověření oprávnění vůči Active Directory, 
nebo uživatelům poskytnout možnost ověřit si oprávnění vůči Active Directory. Pro dostupné možnosti  
viz Obrázek 37. 

Z okna User Preferences 
(Uživatelské předvolby) 

Ověření oprávnění 

 
Obrázek 37. Možnosti síťového ověření oprávnění 
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Provedení úprav uživatelského účtu 

Z menu Utilities (Pomocné programy) 

Manage Users (Správa uživatelů) > Modify User 
(Upravit uživatele); vyberte uživatele 

 
Obrázek 38. Dialogové okno Edit User (Úprava uživatele) 

POZNÁMKA: Všechna pole jsou povinná. 

Username  
(Uživatelské jméno) 

Přináší jednoznačnou identifikaci uživatele. Toto uživatelské jméno se zobrazuje 
všude v sestavě RetCam Envision. Vaše zdravotnické zařízení by mělo dodržovat 
předem stanovený systém přiřazování uživatelských jmen, aby se mohli uživatelé 
navzájem snadno poznat. U uživatelského jména není nutné rozlišovat malá a 
velká písmena. 

Last Name (Příjmení) Uživatelovo příjmení 

First Name (Křestní jméno) Uživatelovo křestní jméno 

Password (Heslo) 
Reenter Password  
(Zadejte heslo znovu) 

POZNÁMKA: Pokud nechcete změnit heslo uživatele, tato pole nevybírejte. Výběrem 
kteréhokoli z obou těchto polí heslo vymažete. Pro zachování omylem vymazaného 
uživatelského hesla stiskněte tlačítko Cancel (Zrušit) a začněte znovu. 
Hesla zadaná do obou řádků se musí shodovat. 
Nové heslo musí být alespoň šest (6) znaků dlouhé, musí obsahovat alespoň jednu 
(1) číslici a musí se lišit od předchozího hesla. 

Email ID  
(E-mailová identifikace) 

Uživatelova e-mailová adresa pro veškerou práci v sestavě RetCam. 

Disable User  
(Zablokovat uživatele) 

Zaškrtnutím tohoto políčka uživatelský účet zablokujete. 

Domains (Domény) V případě potřeby přiřaďte k uživatelskému účtu domény. Viz „Přiřazení domén k 
uživatelskému účtu“. 



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

70  

Přiřazení domén k uživatelskému účtu 

Z dialogového okna Create User (Vytvořit uživatele) či 
dialogového okna Edit User (Úprava uživatele) 

Přiřadit domény 

 
Obrázek 39. Dialogové okno Assign Domains (Přiřazení domén) 

Uživatelskému účtu musíte přiřadit alespoň jednu (1) doménu. 

Resetování hesla 
POZNÁMKY:  

• Uživatelská hesla lze resetovat pouze z účtu správce RetCam. 
• Nové heslo musí být alespoň šest (6) znaků dlouhé, musí obsahovat alespoň jednu (1) číslici a 

musí se lišit od předchozího hesla. Tato pravidla se týkají hesel všech uživatelských rolí. 

Z menu Utilities (Pomocné programy) 

Manage Users (Správa uživatelů) >  
Reset Password (Resetovat heslo) 

 
Obrázek 40. Dialogové okno Reset Password (Resetovat heslo) 

Po resetování hesla musí uživatel během prvního přihlášení svoje heslo změnit. 
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Uživatelské role a oprávnění 
Uživatelským účtům jsou přiřazeny role rozhodující o úrovni přístupu a o úkolech, které lze na vaší 
sestavě RetCam Envision provádět. Správce RetCam má nejvyšší úroveň přístupu a může měnit role, 
přidávat role a přiřazovat oprávnění. 

Standardními rolemi jsou: 
• Obecná RetCam 
• RC pracovník provádějící snímkování 
• Správce RetCam 

Role mají přiřazená oprávnění v následujících kategoriích: 
• Všeobecné 
• Pacient 
• Vyšetření 
• Import/export 
• Speciální 
• Správa 

Nakonfigurování rolí a oprávnění 
Z okna User Preferences 
(Uživatelské předvolby) 

Permissions (Oprávnění) 

 
Obrázek 41. Možnosti konfigurace oprávnění 

V kartě User Roles (Uživatelské role) vyberte uživatele a přiřaďte mu požadované role. Pro zobrazení oprávnění 
vyberte karty Role Permissions (Oprávnění rolí) a View User Permissions (Zobrazit oprávnění uživatelů). 
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9. Bezpečnost a značky na štítcích 

Elektrická bezpečnost 
Sestava byla navržena, kontrolována a prověřena, zda vyhovuje bezpečnostním požadavkům normy 
IEC 60601-1 týkajícím se požáru, úrazu elektrickým proudem a mechanických nebezpečí pouze za 
předpokladu, že bude používána zamýšleným způsobem. 

Elektrické vybavení třídy I typu BF 

Určeno pro nepřetržitý provoz 

IEC 60601-1: 2005 tisková oprava 1 + tisková oprava 2 

Příslušenství připojené k analogovému a digitálnímu rozhraní musí být vybaveno certifikátem, že 
vyhovuje příslušným IEC normám (tj. IEC60950 pro zařízení informační technologie a IEC 60601-1 
pro zdravotnické elektrické přístroje). Dále musí veškeré konfigurace vyhovovat normám sestavy IEC 
60601-1 a 60601-1-2. Kdokoli připojuje dodatečná zařízení do signálního vstupu nebo signálního 
výstupu, provádí konfiguraci zdravotnického elektrického přístroje, a je tudíž zodpovědný za to, že 
sestava splňuje požadavky svých norem IEC 60601-1 a 60601-1-2. Pokud máte jakékoli pochyby, 
obraťte se na technickou podporu a servis společnosti Natus. 

 
Elektromagnetické emise RetCam Envision 

Úroveň shody: Skupina 1, třída A 

Druh testu Úroveň shody Poznámky 

Vyzařované emise 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Skupina 1, třída A Sestava RetCam Envision vyzařuje radiofrekvenční 
energii pouze v souvislosti se svou vnitřní funkcí. 
Radiofrekvenční emise sestavy jsou velmi nízké a není 
pravděpodobné, že by mohly způsobovat rušení 
blízkých elektronických zařízení. Sestava RetCam 
Envision je vhodná k použití ve všech zařízeních s 
výjimkou domácností, a v domácnostech a ve všech 
zařízeních přímo napojených na veřejnou 
nízkonapěťovou síť dodávající elektřinu do domácností 
ji lze používat za předpokladu, že bude brán zřetel na 
následující varování: 
POZNÁMKA: Emisní vlastnosti tohoto zařízení 
umožňují jeho použití v průmyslových zařízeních a 
nemocnicích (CISPR 11 třída A). Pokud je používáno v 
obytném prostředí (pro které je obvykle vyžadována 
CISPR 11 třída B), nemusí toto zařízení nabízet 
dostatečnou ochranu radiofrekvenčních komunikačních 
služeb. Uživatel může být nucen provést opatření ke 
zmírnění nežádoucích jevů, např. přemístěním nebo 
pootočením zařízení. 

Vedené emise 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Skupina 1, třída A 

Harmonické emise 
EN 61000-3-2 

Třída A  

Kolísání napětí / emise flikru EN 61000-3-3 Splňuje 

FCC část 15B Splňuje 
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RetCam Envision Elektromagnetická odolnost 

Druh testu 
Úroveň testu  
IEC 60601-1-2 Úroveň shody 

Elektromagnetické prostředí - 
pokyny 

Elektrostatické výboje (ESD) 
EN 61000-4-2 

Na kontaktu ±8 kV 
Ve vzduchu ±15 kV 

Na kontaktu ±8 kV 
Ve vzduchu ±15 kV 

Podlaha by měla být dřevěná, betonová 
nebo z keramických dlaždic. Pokud je 
podlaha krytá umělohmotnou krytinou, musí 
relativní vlhkost dosahovat alespoň 30 %. 

Rychlé elektrické 
přechodové jevy 
(napájení ze sítě) 
(vstupní/výstupní vedení) 
EN 61000-4-4 

±2 kV u napájecího vedení ±2 kV u napájecího 
vedení 

Kvalita síťového napájení by měla být 
typickou pro komerční či nemocniční 
prostředí. Elektronické rušení (přechodové 
jevy) při napájení ze sítě může způsobit, že 
se bude obrazovka nepřetržitě posouvat. 
Pokud k tomu dojde, neměli byste 
pokračovat se snímkováním, dokud rušení 
neodezní.  

Rázové impulzy vodič - 
vodič a rázové impulzy 
vodič - uzemnění 
(napájení ze sítě) 
(vstupní/výstupní vedení) 
EN 61000-4-5 

±0,5 kV, ±1 kV mezi vodiči 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV mezi vodiči 
a uzemněním 

±0,5 kV, ±1 kV mezi 
vodiči 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 
kV mezi vodiči a 
uzemněním 

Kvalita síťového napájení by měla být 
typickou pro komerční či nemocniční 
prostředí. 

Krátkodobé poklesy napětí, 
pomalé změny napětí 
napájecích vodičů a krátká 
přerušení napětí 
EN 61000-4-11 

0 % UT na 0,5 cyklu při 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 
315° 

0 % UT na 0,5 cyklu 
při 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° a 315° 

Kvalita síťového napájení by měla být 
typickou pro komerční či nemocniční 
prostředí.  

0 % UT na 1 cyklus a  
70 % UT na 25/30 cyklu, jedna 
fáze při 0° 

0 % UT na 1 cyklus a  
70 % UT na 25/30 
cyklu, jedna fáze při 
0° 

0 % UT na 250/300 cyklu 0 % UT na 250/300 
cyklu 

Magnetické pole síťového 
kmitočtu (50/60 Hz) 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetické pole frekvence elektřiny by 
mělo být na úrovních typického místa v 
typickém komerčním či nemocničním 
prostředí.  



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

74  

RetCam Envision Elektromagnetická odolnost 

Druh testu 
Úroveň testu  
IEC 60601-1-2 Úroveň shody 

Elektromagnetické prostředí - 
pokyny 

Odolnost proti vyzařování 
EN 61000-4-3 

80 MHz – 2,7 GHz 
3 V/m 80 % při 1 kHz 
 
Blízká pole: 
385 MHz, 18 Hz impulsová 
modulace, 27 V/m 
 
450 MHz, FM modulace, ±5 kHz 
odchylka, sinus 1 kHz, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz a 780 MHz, 
217 Hz impulsová 
modulace, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,  
18 Hz impulsová modulace,  
28 V/m 
 
1 720 MHz, 1 845 MHz a 1 
970 MHz, 217 Hz impulsová 
modulace, 28 V/m  
 
2 450 MHz, 217 Hz impulsová 
modulace, 28 V/m 
 
5 240 MHz, 5 500 MHz a 5 
783 MHz, 217 Hz impulsová 
modulace, 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 

Přenosná a mobilní radiofrekvenční 
komunikační zařízení by se neměla 
používat blíže k jakékoli části sestavy 
RetCam, včetně kabelů, než kolik činí 
doporučená vzájemná vzdálenost 
vypočítaná z rovnice použitelné na frekvenci 
vysílače.  
 
Doporučená vzájemná vzdálenost 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz až 800 MHz 

d = 2,3  800 MHz až 2,7 GHz 

kde  je nejvyšší míra výstupního výkonu 
vysílače ve wattech (W) udávaná výrobcem 
vysílače a d je doporučená vzájemná 
vzdálenost v metrech (m). 

Odolnost vůči elektrickým 
transientům 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
6 Vrms v pásmech ISM 
 
80 % při 1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80 % při 1 kHz 
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Značky a symboly 

Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

Pouze na předpis 

21 CFR 801.109(b)(1) Označení zařízení 
na předpis. 

Pouze na předpis Označuje, že je 
výrobek povolen  
k prodeji pouze 
oprávněným 
zdravotnickým 
pracovníkem nebo 
na jeho předpis. 

Zdravotnické 
zařízení 

Netýká se Netýká se Označení 
zdravotnického 
přístroje 

Tento výrobek je 
zdravotnickým 
přístrojem. 

 

Netýká se Netýká se Neobsahuje latex z 
přírodního kaučuku. 

Zdravotnické 
vybavení 
neobsahuje přírodní 
kaučukový latex. 

 

ISO-60601-1,  
Tabulka D.2 #10 

Zdravotnické 
elektrické přístroje – 
Část 1: Všeobecné 
požadavky na 
základní bezpečnost 
a nezbytnou 
funkčnost 

Postupujte podle 
návodu k použití. 

Viz návod/příručka k 
použití. 
POZNÁMKA „Pro 
použití se řiďte 
pokyny“ na 
ZDRAVOTNICKÉM 
VYBAVENÍ 

 

ISO-15223-1,  
symbol 5.4.3 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Podívejte se do 
návodu k použití. 

Označuje situaci, při 
které musí uživatel 
nahlédnout do 
návodu k použití. 

ISO 60601-1  
Tabulka D.1 #11 

Zdravotnické 
elektrické přístroje – 
Část 1: Všeobecné 
požadavky na 
základní bezpečnost 
a nezbytnou 
funkčnost. 

Pokyny k obsluze 

 

ISO 7000/ 
IEC-60417,  
symbol 3500 

Grafické symboly k 
použití na vybavení 

Elektronický návod k 
použití 

Oznamuje na 
výrobku nebo na 
balení výrobku, že 
příslušné informace 
o použití výrobku 
jsou dostupné v 
elektronické 
podobně místo 
tištěné papírové 
podoby nebo 
současně s ní. 
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Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

 

IEC-60417; 2002-5194 Grafické symboly k 
použití na vybavení 

Kontrolka 
stejnosměrného/stříd
avého proudu 

Označuje, že 
sestava je napájená 
stejnosměrným či 
střídavým proudem. 

 

ISO-7000/IEC-60417, 
symbol 5019 

Grafické symboly k 
použití na vybavení 

Ochranný zemnicí 
vodič; ochranné 
uzemnění 

Označuje jakoukoli 
koncovku, která je 
určena k připojení k 
vnějšímu vodiči za 
účelem ochrany proti 
úrazu elektrickým 
proudem v případě 
poruchy, nebo 
koncovku ochranné 
zemnicí elektrody 
(uzemnění). 

 

IEC-60601-1,  
tabulka D.1 #1 

Zdravotnické 
elektrické přístroje – 
Část 1: Všeobecné 
požadavky na 
základní bezpečnost 
a nezbytnou 
funkčnost. 

Střídavý proud Označuje na 
výkonovém štítku,  
že vybavení je 
způsobilé pouze k 
napájení střídavým 
proudem a označuje 
příslušné koncovky. 

 

IEC-60417: 2002-5016 Grafické symboly k 
použití na vybavení 

Označuje pojistku Sestava obsahuje 
2 pojistky 
označeného typu. 
Nepoužívejte jakýkoli 
jiný typ. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5988 

Grafický systém 
elektrických přístrojů 
ve zdravotnictví.  

Počítačová síť Označuje 
počítačovou síť 
samotnou nebo 
označuje připojovací 
koncovku k 
počítačové síti. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 5140 

Grafické symboly k 
použití na vybavení  

Neionizující 
elektromagnetické 
záření 

Označuje obecně 
zvýšené, potenciálně 
nebezpečné úrovně 
neionizujícího 
záření. 

 

IEC 62471-2 Fotobiologická 
bezpečnost 
světelných zdrojů a 
soustav světelných 
zdrojů – část 2: 
Návod k 
požadavkům na 
výrobu týkajícím se 
bezpečnosti jiného 
než laserového 
optického záření. 

Varování: Optické 
záření, nedívejte se 
přímo do světelného 
zdroje. 

Sděluje, abyste se 
nedívali přímo do 
zdroje světla. 
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Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 0621 

Grafické symboly k 
použití na vybavení 

Křehké, manipulujte 
opatrně 

Označuje, že obsah 
přepravovaného 
balíku je křehký a s 
balíkem se musí 
zacházet opatrně. 

 

ISO-7000: 2014-0623 Grafické symboly k 
použití na vybavení 

Touto stranou 
nahoru 

Označuje správnou 
stranu nahoru při 
přepravě zásilky. 

 

ISO 15223-1 
symbol 5.3.7 

Zdravotnické 
prostředky –  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Teplotní rozsah při 
uskladnění 

Označuje meze 
(skladovacích) 
teplot, kterým může 
být toto zdravotnické 
vybavení bezpečně 
vystaveno. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.8 

Zdravotnická 
vybavení –  
Značky pro štítky, 
značení a informace 
poskytované se 
zdravotnickým 
vybavením. 

Rozsah vlhkosti 
vzduchu při 
uskladnění 

Označuje rozsah 
(skladovací) vlhkosti 
vzduchu, kterému 
může být toto 
zdravotnické 
vybavení bezpečně 
vystaveno. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.9 

Zdravotnické 
prostředky –  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Omezení 
atmosférického tlaku 

Označuje rozsah 
atmosférického 
tlaku, kterému může 
být toto zdravotnické 
vybavení bezpečně 
vystaveno. 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.3.4 

Zdravotnická 
vybavení –  
Značky pro štítky, 
značení a informace 
poskytované se 
zdravotnickým 
vybavením. 

Udržujte v suchu. Označuje 
zdravotnické 
vybavení, které musí 
být chráněno před 
vlhkostí. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 7.1.5 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Sériové číslo Označuje sériové 
číslo výrobce, aby 
bylo možné určit 
konkrétní 
zdravotnický 
prostředek. 
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Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

 

ISO-15223-1 
Symbol 6.1.5 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Katalogové číslo či 
číslo modelu 

Označuje katalogové 
číslo výrobce, aby 
bylo možné určit 
příslušné 
zdravotnické 
vybavení. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 1.1.5 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Výrobce Označuje výrobce 
zdravotnického 
vybavení. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 3.1.5 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Datum výroby Označuje datum 
výroby 
zdravotnického 
vybavení. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 2.1.5 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Zplnomocněný 
zástupce v Evropské 
unii 

Označuje 
příslušného 
zplnomocněného 
zástupce v Evropské 
unii. 

 

MDR 2017/745  Nařízení EU o 
zdravotnických 
prostředcích 

Značka CE Označuje splnění 
požadavků 
evropských 
technických norem. 

 

IEC-60529 Stupně ochrany 
poskytované krytem 
(IP kód) 

Stupeň ochrany proti 
pronikání vody 
poskytované krytem 

Chráněno proti 
účinkům 
nepřetržitého 
ponoření do vody. 

 

IEC-60529 Stupně ochrany 
poskytované krytem 
(IP kód) 

Chráněno proti 
kapající vodě 

Označuje, že 
zařízení je chráněno 
před kapkami vody 
dopadajícími svisle. 

 

ISO-60601-1 
Tabulka D.2 #2 

Zdravotnické 
elektrické přístroje – 
Část 1: Všeobecné 
požadavky na 
základní bezpečnost 
a nezbytnou 
funkčnost. 

Všeobecná 
výstražná značka 

Označuje hrozbu 
možného zranění 
pacienta či 
pracovníka obsluhy. 
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Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.4.4 

Zdravotnické 
prostředky -  
Značky pro štítky, 
označování a 
informace 
poskytované se 
zdravotnickými 
prostředky. 

Upozornění: 
Přečtěte si veškerá 
varování a 
bezpečnostní 
opatření v návodu k 
použití 

Označuje situaci, při 
které musí uživatel 
nahlédnout do 
návodu k použití 
kvůli důležitým 
upozorňujícím 
informacím, 
například varováním 
a bezpečnostním 
opatřením, která 
nelze z jakýchkoli 
důvodů umístit přímo 
na samotné 
zdravotnické 
vybavení. 

ISO 60601-1  
Tabulka D.1 #10 

Zdravotnické 
elektrické přístroje – 
Část 1: Všeobecné 
požadavky na 
základní bezpečnost 
a nezbytnou 
funkčnost. 

 

2012/19/EU Odpadní elektrická a 
elektronická zařízení 
(OEEZ) 

Zásady likvidace 
výrobku po skončení 
provozní životnosti 

Označuje, že se 
elektrická a 
elektronická zařízení 
určená k likvidaci 
nemají vyhazovat 
společně s 
netříděným 
odpadem, ale musí 
se odvážet 
samostatně. 

 

nepřítomné Značka testu Certifikát shody se 
severoamerickými 
normami 

Označuje, že 
výrobek byl 
odzkoušen a 
certifikován 
společností TUV 
Rheinland. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5009 

Grafické symboly 
elektrických přístrojů 
ve zdravotnictví  

Tlačítko napájení 
sestavy 

Pohotovostního 
režim - označuje 
spínač nebo polohu 
spínače sloužící k 
zapnutí části 
zařízení za účelem 
jejího uvedení do 
pohotovostního 
stavu. 

 

Netýká se Netýká se Ovládací prvky 
zaostření 

Tlačítka na 
ovládacím panelu 
pro úpravu 
zaostření. 

 

Netýká se Netýká se Tlačítko osvětlení 
zdrojem světla 

Tlačítka na 
ovládacím panelu a 
nožním spínači pro 
zapnutí a vypnutí 
zdroje světla. 
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Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

 

Netýká se Netýká se Ovládací prvky síly 
osvětlení 

Tlačítka na 
ovládacím panelu a 
nožním spínači pro 
seřízení síly 
osvětlení. 

 

Netýká se Netýká se Zachycení snímku 
(SNAP) 

Tlačítko zachycení 
statického snímku 
nebo zahájení a 
pozastavení 
zaznamenávání 
videa na ovládacím 
panelu a na nožním 
spínači. 

 

Netýká se Netýká se Kabel výstupu 
osvětlení 

Označuje umístění 
výstupu kabelu 
osvětlení. 

 

Netýká se Netýká se Kabel výstupu 
osvětlení 
fluorescenční 
angiografie 

Označuje umístění 
výstupu kabelu 
osvětlení 
fluorescenční 
angiografie. 

 

Netýká se Netýká se Vstup kamery ruční 
pistole 

Označuje umístění 
vstupu kamery ruční 
pistole. 

 
Netýká se Netýká se Vstup ovládání 

kamery 
Označuje umístění 
vstupu ovládání 
kamery. 

 
Netýká se Netýká se Fluorescenční 

angiografie (FA) 
Označuje 
fluorescenční 
angiografii 

 

IEC 62680-2-1 Rozhraní univerzální 
sériové sběrnice pro 
data a napájení,  
část 2-1: Specifikace 
univerzální sériové 
sběrnice, revize 2.0 
(TA 14) 

USB konekor Označuje, že je 
zařízení zapojeno do 
USB vstupu nebo je 
s USB vstupem 
kompatibilní. 

 

IEC-62680-2-1 Rozhraní univerzální 
sériové sběrnice pro 
data a napájení,  
část 2-1: Specifikace 
univerzální sériové 
sběrnice, revize 2.0 
(TA 14) 

USB 3.0 konektor Označuje, že je 
zařízení zapojeno do 
USB 3.0 vstupu 
nebo je s USB 
vstupem 
kompatibilní. 
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Symbol Odkazované normy Název normy 
týkající se symbolu 

Název symbolu 
podle odkazované 

normy 
Popis 

 

ISO-60601-1, 
Tabulka D.1 #20 

Zdravotnické 
elektrické přístroje – 
Část 1: Všeobecné 
požadavky na 
základní bezpečnost 
a nezbytnou 
funkčnost. 

Příložná část typu 
BF 

Označuje přiloženou 
část typu BF 
vyhovující normě 
IEC 60601-1. 

 

Netýká se Netýká se Pokud ruční pistoli 
nepoužíváte, 
ukládejte ji do 
držáku. 

Nabádá k ukládání 
ruční pistole v 
držáku, aby nedošlo 
k poškození okuláru. 

 

Netýká se Netýká se Okulár po použití 
očistěte. 

Nabádá k očištění 
okuláru po použití. 

    
Obrázek 42. Štítek přístroje: s fluorescenční angiografií (vlevo), bez fluorescenční angiografie (vpravo) 
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10. Technické údaje 
POZNÁMKA: Provedení přístroje se může bez předchozího upozornění změnit. 

Hardware a software 
Fyzické Rozměry: 660 mm šířka × 610 mm hloubka × nejméně 1 372 mm výška. 

Hmotnost:  
• S fluorescenční angiografií: Přibližně 85 kg plně naložený 
• Bez fluorescenční angiografie: Přibližně 82,6 kg plně naložený 

Elektrické Jmenovité údaje: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Pojistky: 3AG 6,3A 250V pomalá 5 × 20 mm 
Spotřeba energie: nejvýše 400 W se všemi volitelnými součástmi 
Odpojitelná napájecí šňůra vhodná pro nemocnice  

Procesor a paměť Intel® Core i7 
16 GB RAM 
1TB polovodičový disk  

Operační systém Operační systém (OS) Microsoft Windows® 10 
POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů není u většiny uživatelských účtů k 
dispozici Správce úloh pro OS Microsoft Windows. Pouze uživatelský účet 
správce RetCam má k němu povolen přístup. 

Podmínky okolního prostředí 
Doručená sestava je zamýšlena k použití ve vnitřních prostorech za běžných pokojových teplot a vlhkosti, 
a to ve vzpřímené poloze na rovném povrchu se zaaretovanými kolečky. 

Teplota 

Provozní 
Skladovací (po rozbalení) 
Přeprava (v původním přepravním obalovém materiálu) 

10 ºC až 35 ºC 
-10 ºC až 55 ºC 
-29 ºC až 50 ºC 

Relativní vlhkost 

Provozní 
Skladovací (po rozbalení) 
Přeprava (v původním přepravním obalovém materiálu) 

30 % až 90 % bez kondenzace 
30 % až 90 % bez kondenzace 
10 % až 85 % bez kondenzace 

Atmosférický tlak 

Provozní 
Skladovací (po rozbalení) 
Přeprava (v původním přepravním obalovém materiálu) 

70 až 106 kPa (20,7 až 31,3" Hg) 
70 až 106 kPa (20,7 až 31,3" Hg) 
50 až 106 kPa (14,7 až 31,3" Hg) 

Nadmořská výška 

Provozní 
Skladovací (po rozbalení) 
Přeprava (v původním přepravním obalovém materiálu) 

-382 až 3 012 metrů 
-382 až 3 012 metrů 
-382 až 5 574 metrů 
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Dodatek A. Rozbalení a smontování sestavy  
RetCam Envision 

Rozbalení sestavy 
1. Sejměte přední stěnu bedny a položte ji dolů coby rampu. 

2. Uvolněte aretaci koleček a opatrně vyjeďte s vozíkem z krabice. 

3. Sejměte veškerý obalový materiál ze sestavy. 

4. Rozbalte krabici obsahující monitor. 

5. Rozbalte krabici s příslušenstvím. 

Smontování sestavy 
Osaďte monitor: 
1. Přišroubujte zobrazovací monitor na jeho rameno pomocí 4 přiložených křídlatých šroubů (křídlaté 

šrouby se zašroubovávají do zadní plochy zobrazovacího monitoru). 

2. Nasaďte rameno monitoru s připevněným monitorem na sloupek pomocí nářadí dodaného v sáčku s nářadím.  
Poznámka: Ověřte si, že se dorazový kroužek na sloupku pro rameno monitoru nachází nejvýše 
20 cm nad horní plochou vozíku. 

    
3. Přesvědčte se, že je spínač napájení v zapnuté poloze a poté zapojte napájecí kabel monitoru, kabel 

vstupu monitoru a USB kabel do zadní strany monitoru.  

POZNÁMKA: Monitorem můžete za účelem zapojení kabelů otáčet o 90 stupňů. Vraťte monitor do 
normální polohy. 



Uživatelský manuál k RetCam EnvisionTM 

84  

Osaďte ruční pistoli: 
1. Abyste získali přístup ke konektorům ruční pistole, je třeba vyjmout zásuvku. Vysouvejte zásuvku  

z přední strany sestavy, dokud se nezarazí. 

2. Oběma rukama zvedněte černé plastové zobáčky umístěné na vodicích lištách po obou stranách 
zásuvky a uvolněte zásuvku z bočních kolejniček. Vyjměte zásuvku. 

 
3. Opatrně zvedněte ruční pistoli a její šňůru z obalového molitanu a umístěte ruční pistoli do držáku, 

který je vlisován do pravé strany horní plochy vozíku. 

 
4. Omotejte šňůru k ruční pistoli volně kolem ovíjecího držáku.  
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5. Opatrně odepněte a sejměte přední kryt ze sestavy vypáčením podél jeho okraje a otvoru pro 
zásuvku, přičemž k tomu použijte pouze tlaku špiček prstů. 

 
6. Před připojením šňůry ruční pistole zajistěte, aby byl hlavní spínač napájení na zadní straně  

vozíku vypnutý. 

7. Provlékněte konektory kabelů kamery (2) a jejího zaostření (3) otvorem v předním krytu.  
Kabel z optických vláken (1) je zapojený samostatně do výstupu osvětlení.  

    
8. Zapojte kabel kamery ruční pistole a kabel jejího zaostření do jejich příslušných výstupů v modulu 

řízení přístrojů za předním krytem. 

9. Konektor se závitem na kabelu zaostření kamery naveďte do zásuvky umístěné v pravé přední části 
modulu řízení přístrojů podle zobáčku umístěného v jeho horní části. Vyhledejte zobáček na 
konektoru kabelu, zajistěte, aby byl zarovnán se štěrbinou v zásuvce, zapojte konektor kabelu a 
otáčejte jeho objímkou se závitem, dokud není plně zašroubována. 

 

3 
2 

1 
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10. Zapojte kabel videokamery do objímky vedle kabelu zaostření kamery na modulu řízení přístrojů. 
Konektor kabelu videokamery se navádí do své objímky podle štěrbiny naspodu konektoru. Dávejte 
pozor, aby byla štěrbina zarovnána s objímkou správně, a opatrně konektor do objímky našroubujte, 
až bude uvnitř nadoraz. 

 
11. Znovu osaďte přední kryt. 

12. Vložte zpátky na své místo zásuvku. Umístěte kolejničky na vodicí lišty, zacvakněte plastové zobáčky 
a zavřete zásuvku. 

13. Zapojte konektor kabelu z optických vláken do výstupu osvětlení vlevo. Výstup osvětlení vpravo je k 
dispozici pouze u sestav s možností fluorescenční angiografie. 

 
POZNÁMKA: Pro úplné informace o ruční pistoli viz kapitola „Ruční pistole“. 

Zapnutí sestavy 
1. Zapněte hlavní spínač napájení. 

2. Stiskněte tlačítko napájení na ovládacím panelu. 

3. Přihlaste se do sestavy pomocí účtu správce a hesla dodaného se sestavou. 

4. S pomocí výzev na obrazovce heslo změňte. 

5. Vytvořte a vyberte doménu, jak je popsáno v kapitole „Vytvoření domény“. 

6. Přidejte uživatele nebo nastavte uživatele z Active Directory, jak je popsáno v kapitole „Manage 
Users (Správa uživatelů)“. 

7. Vytvořte zkušebního pacienta a poprvé sestavu ovládejte, jak je popsáno v kapitole „Příprava a 
obsluha sestavy“. 
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