Brugervejledning

Meddelelse fra udgiver
61-000167-DA, Rev. 02
RetCam EnvisionTM Brugervejledning
Juli 2020
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canada
Tlf.: 905-829-5300 eller fax: 905-829-5304
Gratis opkald (USA og Canada): 800-303-0306
E-mail til Natusʼ tekniske service: service@retcam.com
Hjemmeside: natus.com

AUTORISERET EUROPÆISK REPRÆSENTANT
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park, Gort,
Co. Galway, Irland
Tlf.: +353 (0)91 647400
Fax: +353 (0)91 630050

Kun Rx
Copyright © 2020 ved Natus Medical Incorporated.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning indeholder beskyttede oplysninger, som er beskyttet af ophavsretten og
må hverken kopieres helt eller delvist, hvis der ikke foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra Natus Medical
Incorporated. Copyright og de førnævnte restriktioner vedrørende copyright er udvidet til at omfatte alle medietyper, hvor
disse oplysninger bevares.
Denne kopi af brugervejledningen må kun anvendes i overensstemmelse med salgsbetingelserne fra Natus Medical
Incorporated eller dets distributører. Natus Medical Incorporated Natus Medical Incorporated giver på ingen måde tilsagn
eller garantier af nogen art med hensyn til dette dokument. Natus Medical Incorporated fraskriver sig ethvert
erstatningsansvar for tab eller skader, der måtte opstå på grund af besiddelse, salg eller brug af dette dokument.

For anmodning om papirkopi af brugervejledningen til RetCam Envision, kontakt Natusʼ tekniske
service via telefon eller E-mail, eller kontakt din lokale repræsentant. Natusʼ tekniske service er
tilgængelig døgnet rundt, 7 dage i ugen. Se ”Teknisk support”.

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Indholdsfortegnelse
1.

Introduktion ...................................................................................................................1
Brugsvejledning .......................................................................................................................... 1
Klinisk referenceartikel ................................................................................................................ 1
Kontraindikationer ....................................................................................................................... 1
Kvalificeret anvendelse ............................................................................................................... 1
Essentiel ydeevne ....................................................................................................................... 2
Adgangskontrol og brugerautorisation ......................................................................................... 2
Advarsler og forholdsregler ......................................................................................................... 2
Sikkerhedskonventioner ........................................................................................................ 2
Advarselserklæringer ............................................................................................................ 2
Forsigtighedserklæringer ...................................................................................................... 5
Systemkomponenter i RetCam Envision...................................................................................... 6
Vognkomponenter, set forfra ................................................................................................. 7
Vognkomponenter, set bagfra ............................................................................................... 9
Skærm................................................................................................................................ 10
Håndstykke......................................................................................................................... 11
Håndstykkets forbindelser............................................................................................. 12
Linsestykker ....................................................................................................................... 13
Holder til linsestykke ..................................................................................................... 14
Kontrolpanel ....................................................................................................................... 14
Fodkontakt.......................................................................................................................... 15
Transport og opbevaring af system ........................................................................................... 16
Tilbehør .................................................................................................................................... 18
Anbefalede koblingsgeléer .................................................................................................. 18

2.

Klargøring og drift af system ......................................................................................19
Klargør systemet til undersøgelse af patient .............................................................................. 19
Brugerlogin ............................................................................................................................... 20
Udfør en undersøgelse af en patient ......................................................................................... 21
Ruderne og dialogboksene Brugergrænseflade ......................................................................... 24
Ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser).................................................... 24
Knapbjælke i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser).......................... 25
Navigation i og indtastning af data ................................................................................ 26
Tastaturgenveje............................................................................................................ 27
Søgning efter patientjournaler ....................................................................................... 28
Søgeresultater .............................................................................................................. 29
Udvid søgeresultaterne................................................................................................. 29
Avanceret søgning........................................................................................................ 30
Dialogboksene New Patient Record and Edit Patient Record (Ny patientjournal og
Redigér patientjournal) ........................................................................................................ 31
Patient Records Merge (Fletning af patientjournaler) ........................................................... 32
Dialogboksen Konfiguration af ny undersøgelse .................................................................. 33
Dialogboksene Imaging Configuration (Konfiguration af billedbehandling) ........................... 34
Ruden Direkte billede .......................................................................................................... 35
Knapper til direkte billede.............................................................................................. 36
Billedmærkater ............................................................................................................. 38
Valgmuligheder for konfiguration af Live Image (Direkte billede) ................................... 38
Billedudtrækning fra video ............................................................................................ 39
Dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger om undersøgelse) ............................................ 40
Ruden Gennemgang af undersøgelse ................................................................................. 41
Valgmuligheder for konfiguration af gennemgang af undersøgelse................................ 42
Billedjusteringer ............................................................................................................ 43
Kommentarer på billede ................................................................................................ 43

iii

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Billedsammenligning ........................................................................................................... 45
Fjern medier.............................................................................................................................. 46
Brugerudlogning og systemnedlukning ...................................................................................... 47
Brat nedlukning ................................................................................................................... 47

3.

Eksport og import af patientdata................................................................................48
Sikkerhedskopiering af data ...................................................................................................... 48
Eksport af data.......................................................................................................................... 48
Importér data ............................................................................................................................ 50

4.

Fluorescein-angiografi (FA) ........................................................................................52

5.

DICOM ..........................................................................................................................53

6.

Vedligeholdelse, rengøring og teknisk support ........................................................55

Konfigurér DICOM-indstillingerne .............................................................................................. 53
Importér bestilte undersøgelser ................................................................................................. 54

Generel vedligeholdelse ............................................................................................................ 55
Linsestykke, rengøring og desinficering............................................................................... 55
Manuel rengøring ......................................................................................................... 55
Kemisk desinficering på mellemniveau ......................................................................... 55
Kemisk desinficering på højt niveau .............................................................................. 56
Rengøring af system ........................................................................................................... 56
Eftersyn af kabler og tilslutninger ........................................................................................ 56
Bortskaffelse af materialer .................................................................................................. 56
WEEE Statement (WEEE-erklæring) ............................................................................ 57
Teknisk support......................................................................................................................... 57
Service ..................................................................................................................................... 58
Feltet Udskiftning af bokse .................................................................................................. 58

7.

Fejlfinding ....................................................................................................................59
Opstart af system ...................................................................................................................... 59
Systemnedlukning ..................................................................................................................... 59
Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) ..................................................................... 59
Ny undersøgelse og Direkte billedbehandling ............................................................................ 59
Gennemgang af undersøgelse .................................................................................................. 61
Importér .................................................................................................................................... 61
Udskriv ..................................................................................................................................... 61
Brugerpræferencer .................................................................................................................... 62
Andre fejltilstande ..................................................................................................................... 62

8.

Hjælpeværktøjer ..........................................................................................................63
Konfigurér User Preferences (Brugerpræferencer) .................................................................... 64
Konfigurér domæner ........................................................................................................... 65
Opret et domæne ......................................................................................................... 66
Redigér et domæne ...................................................................................................... 67
Administrér brugere................................................................................................................... 67
Opret en brugerkonto .......................................................................................................... 68
Netværksgodkendelse .................................................................................................. 69
Redigér en brugerkonto ...................................................................................................... 70
Tildel domæner til en brugerkonto................................................................................. 71
Nulstilling af adgangskode .................................................................................................. 71
Brugerfunktioner og tilladelser ................................................................................................... 72
Konfigurér funktioner og tilladelser ...................................................................................... 72

iv

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

9.

Sikkerhed og afmærkning...........................................................................................73
Elektrisk sikkerhed .................................................................................................................... 73
Mærkater og symboler .............................................................................................................. 76

10.

Tekniske specifikationer .............................................................................................82
Hardware og software ............................................................................................................... 82
Miljøbetingelser ......................................................................................................................... 82

Tillæg A.

Udpakning og opsætning af RetCam Envision.................................................83

Pak systemet ud ....................................................................................................................... 83
Sæt systemet op ....................................................................................................................... 83
Strøm på systemet .................................................................................................................... 86

v

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

1. Introduktion
Det oftalmologiske RetCam EnvisionTM-billedbehandlingssystem gør det muligt hurtigt og nemt at optage
vidvinklede digitalbilleder i høj opløsning samt videoer af øjet. Denne brugervejledning beskriver brug af
systemet til journalførelse, kommentering, lagring, gennemgang og overførsel af sådanne billeder
sammen med relaterede patientdata i et sikkert sundhedsnetværksmiljø.

Brugsvejledning
•

Generel oftalmologisk billedbehandling, herunder nethinde, hornhinde og ekstern billeddannelse.

•

Billeddokumentation af pædiatriske øjensygdomme, herunder retinopati som følge af for tidlig fødsel (ROP).

•

Screening for type 2-retinopati under tærskel som følge af for tidlig fødsel (ROP) (zone 1, trin 1 eller 2
uden yderligere sygdom eller zone 2, trin 3 uden yderligere sygdom) eller behandlingskrævende
ROP, defineret som type 1 ROP (zone 1, vilkårligt trin med yderligere sygdom; zone 1, trin 3 uden
yderligere sygdom; eller zone 2, trin 2 eller 3 med yderligere sygdom) eller tærskel-ROP (mindst 5
sammenhængende eller 8 ikke-sammenhængende klokketimer af trin 3 i zone 1 eller 2 med
yderligere sygdom) * hos spædbørn født i 35.-37. graviditetsuge.

*Referencer:
1. Kryoterapi for retinopati i tværfaglig samarbejdsgruppe ved for tidlig fødsel. Multicenter-forsøg med
kryoterapi for retinopati ved for tidlig fødsel: Foreløbige resultater. Optalmologi-arkiver 1988; 106(4):471-479.
2. Tidlig behandling af retinopati i tværfaglig samarbejdsgruppe ved for tidlig fødsel. Reviderede
indikationer på behandling af retinopati ved for tidlig fødsel: Resultater af randomiseret forsøg med tidlig
behandling af retinopati ved for tidlig fødsel. Optalmologi-arkiver 2003; 121(12):1684-1694.

Klinisk referenceartikel
Diagnose, nøjagtighed, pålidelighed og billedkvalitet for telemedicinsk retinopati ved for tidlig fødsel.
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

Kontraindikationer
Der må ikke tages billeder med RetCam Envision-systemet ved hjælp af kontaktteknik på nogen patienter
med perforeringsskader på øjeæblet, før såret er helet. Ved øjeninfektion skal brugen af RetCam
Envision-systemet udsættes, indtil behandlingen for infektionen er blevet foretaget. Ethvert spædbarn,
der af en neonatolog anses for værende ustabilt, må ikke udsættes for billedbehandling med RetCam
Envision-systemet.

Kvalificeret anvendelse
I henhold til Føderal lovgivning (amerikansk), må denne anordning kun sælges af, eller efter ordre fra en læge
eller praktiserende læge. RetCam Envision er beregnet til brug udført af personer med viden om og
kvalifikationer til brug af oftalmologiske enheder, herunder læger, sygeplejersker, oftalmologiske fotografer og
oftalmologiske teknikere. Disse personer skal oplæres i korrekt klinisk teknik af personale, der er autoriseret af
Natus Medical Incorporated, før de anvender udstyret til at rekvirere billeder af patientens øjne.
De primære miljøer til brug af systemerne er kliniske lokaler, lægeklinikker, intensivafdelinger for for tidligt
fødte, operationsstuer, pædiatriske intensivafdelinger og forskningsfaciliteter. Kun autoriseret Natus
Medical Incorporated-personale må foretage installation af og service på RetCam Envision-systemer,
bortset fra service, der kan udføres direkte af kunden.
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Essentiel ydeevne
•

Systemet udfører direkte videobilledbehandling.

•

Systemet viser billeder uden konsistente artefakter.

•

Midlertidig afbrydelse af billedbehandlingsfunktionen eller midlertidig synlighed af billedfejl er blevet
vurderet, og det konstateredes, at dette ikke påvirker patientsikkerheden.

Adgangskontrol og brugerautorisation
Brugerkonti er tildelte funktioner, der bestemmer graden af adgang samt de opgaver, som kan udføres på dit
RetCam Envision-systeme. Funktionen RetCam-administrator tildeles til en bruger af patientpleje- eller
forskningsstedet. RetCam-administrator har det højeste adgangsniveau og styrer, hvem der har tilladelse til at
anvende systemet. For information om konfiguration af brugertilladelser, se ”Brugerfunktioner og tilladelser”.

Advarsler og forholdsregler
Dette afsnit indeholder information om sikkerhedsadvarsler og forholdsregler. Det er vigtigt at læse og
forstå disse sikkerhedsoplysninger før anvendelse af systemet.

Sikkerhedskonventioner
ADVARSEL
Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller
alvorlig tilskadekomst. ADVARSEL består af følgende oplysninger:
Farens art samt konsekvenserne af ikke at undgå den farlige situation.
• Metoder til at undgå en farlig situation.
FORSIGTIG
Indikerer en farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre tilskadekomst,
materiel skade eller forsinkelse i brugen. FORHOLDSREGEL består af følgende oplysninger:
Farens art samt konsekvenserne af ikke at undgå den farlige situation.
• Metoder til at undgå en farlig situation.

Advarselserklæringer
ADVARSEL
Krydskontaminering med mikroorganismer kan føre til spredning af infektioner til patienten,
især ved sårbare spædbørn på intensivafdelinger for for tidligt fødte (NICU).
• For at reducere risikoen for krydskontaminering:
Følg procedurerne for vask af hænder, og bær handsker.
Desinficér linsestykket før hver patient ved som minimum at følge
mellemniveauinstruktionerne for kemisk desinficering.
ADVARSEL
Brug udført af ikke-kvalificeret personale kan føre til tilskadekomst eller forsinkelse
i patientbehandling.
•
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ADVARSEL
Brug udført af ikke-oplært personale kan føre til tilskadekomst eller forsinkelse
i patientbehandling.
•

Før dette udstyr anvendes til at rekvirere billeder af patientens øjne, skal brugerne oplæres
i korrekt klinisk teknik af personale, der er autoriseret af Natus Medical Incorporated.

ADVARSEL
Uautoriserede ændringer kan føre til tilskadekomst, uventet systemydelse eller svigt
i systemet.
•

Du må ikke ændre dette udstyr uden fabrikantens autorisation.

ADVARSEL
Anvendelse af et kontamineret linsestykke kan medføre skade på patientens øje.
• Rens aldrig forsiden af linsestykket med slibemiddel eller skarpe materialer. Rens,
desinficér og efterse linsestykket for hakker, brud, ridser eller ru overflader forud for
hver brug.
ADVARSEL
Udførelse af service på eller vedligeholdelse af systemet, mens det er i brug på patienten,
kan give brugeren elektrisk stød.
• Udfør ikke service på eller vedligeholdelse af systemet, mens det er i brug på en patient.
ADVARSEL
Det lys, der udsendes fra dette instrument, er potentielt farligt for øjet.
Jo længere tid øjet udsættes herfor, desto større er risikoen for øjenskader. Udsættelse for lys
fra dette instrument, når det bruges ved maksimal intensitet, overskrider den
sikkerhedsmæssige retningslinje efter 238 minutter (hvidt lys) og efter 18,5 minutter (blåt lys).
• Start billedbehandlingen på det laveste niveau for lysintensitet efter behov med den
laveste, nødvendige udsættelse for lys.
ADVARSEL
Anvendelse af overdrevent tryk under billedbehandlingen kan forårsage øjenskader.
• Understøt håndstykket for at undgå direkte tryk og unødig bevægelse på hornhinden.
ADVARSEL
Anvendelse af en utilstrækkelig koblingsgelmængde eller af en ikke-kompatibel
koblingsgel kan forårsage øjenskader.
• Sørg altid for, at linsestykket er nedsænket i den anbefalede koblingsgel for at undgå
direkte kontakt mellem linsestykket og øjet.
ADVARSEL
Overdreven kraft ved brug af spekulum, scleral depressor eller linsestykke mod patientens
øje kan forårsage øjenskader hos patienten.
•

Pres ikke spekulum, en scleral depressor eller et linsestykke hårdt mod patientens øje.

ADVARSEL
Utilstrækkelig beskyttende jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød.
•

Tilslut altid systemet til forsyningsnettet med beskyttende jordforbindelse.
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ADVARSEL
Det kan give øjenskader, hvis der kigges på en tændt lyskilde.
• Kig ikke direkte på en tændt lyskilde.
ADVARSEL
Brug af en strømledning, der ikke er godkendt, kan forårsage elektrisk stød.
•

Anvend altid den strømledning, der leveres af fabrikanten, eller som har angivet
servicedelnummer.

ADVARSEL
Anvendelse af beskadigede elektriske ledninger eller kabler kan medføre elektrisk stød.
• Efterse kabler og elektriske ledninger for beskadigelse forud for hver brug.
ADVARSEL
Systemet udsender elektromagnetisk stråling, der kan interferere med funktionen af eller
ydeevnen i andre enheder i nærheden.
• For at reducere interferens skal du træffe følgende kontrolforanstaltninger:
Skift retning på eller flyt modtagerenheden.
Forøg afstanden mellem enhederne.
Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, den anden enhed er
tilsluttet til.
Rådfør dig med fabrikanten eller en kørende servicetekniker for hjælp.
ADVARSEL
Udskiftning af sikringer med nogle, der ikke er kompatible, kan medføre brand.
• Udskift altid sikringer med det angivne servicedelnummer.
ADVARSEL
Ved at anvende et linsestykke med rester af rengøringsmiddel kan hornhinden kompromitteres.
•

Tør linsestykket af i henhold til rengøringsinstruktionerne.

ADVARSEL
Hvis hele linsestykket eller håndstykket nedsænkes i væske, kan det medføre elektrisk
stød eller beskadigelse.
•

Nedsænk ikke hele linsestykket eller håndstykket i væsker af nogen art.

ADVARSEL
Anvendelse af ikke-godkendte kabler, tilbehør eller transducere kan medføre elektromagnetisk
interferens, der fører til uventet systemydelse eller svigt i andre enheder i nærheden.
• Udfør ikke uautoriserede ændringer af eller service på systemet.
ADVARSEL
Hvis tiderne for iblødsætning til kemisk desinficering overskrides, kan det beskadige
linsestykket og føre til øjenskader hos patienten.
• Overskrid ikke de anbefalede tider for iblødsætning under desinficering.
ADVARSEL
Forkert opbevaring af håndstykket kan medføre beskadigelse.
•
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ADVARSEL
Anvendelse af et beskadiget linsestykke kan medføre øjenskader hos patienten.
Tab ikke håndstykket og/eller linsestykket, og håndtér dem ikke forkert.

•

ADVARSEL
Manglende understøttelse af vognen, når den er for tung, kan medføre tilskadekomst for
bruger og patient.
• Anbring ikke genstande på den justerbare del øverst på vognen, der ville give en
belastning på over 10 kg (22 pund).

Forsigtighedserklæringer
FORSIGTIG
Et spekulum i forkert størrelse, der anvendes på nyfødte, kan medføre ubehag hos patienten.
Sørg for, at spekulumlåget har den rette størrelse til den nyfødte ved
billedbehandlingen.

•

FORSIGTIG
Elektromagnetisk interferens kan medføre uventet systemydelse eller svigt.
Anvend ikke bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder kabler og eksterne antenner)
tættere på end den anbefalede afstand, der er angivet i retningslinjerne for
elektromagnetisk immunitet for RetCam Envision.

•

FORSIGTIG
Blokering af systemets ventilationsåbninger kan medføre overophedning af
systemkomponenterne, som fører til tab af funktion eller beskadigelse.
• Blokér ikke nogen af systemets ventilationsåbninger.
FORSIGTIG
Fejl i reservebatteri kan medføre systemnedlukning og føre til tab af data.
• Udfør service på batteriet, når systemet beder dig om det.
FORSIGTIG
Drift med lav batteriladning kan medføre systemnedlukning og føre til tab af data.
•

Start ikke en ny billedbehandlingssession uden vekselstrøm. Hvis vekselstrømmen
svigter, skal du straks fuldføre billedbehandlingssessionen og gemme dataene.

FORSIGTIG
Autoklavering kan medføre skader på systemet, der ikke kan udbedres.
• Ingen del af systemet må autoklaveres.
FORSIGTIG
Brat nedlukning kan medføre beskadigelse af data og føre til forsinkelse i diagnose eller
behandling.
• Anvend ikke brat nedlukning som systemnedlukning, medmindre det er nødvendigt.
FORSIGTIG
Forkert håndtering af linsestykket og håndstykket ved flytning af systemet kan medføre
beskadigelse.
• Opbevar linsestykket i systemets skuffe, og læg håndstykket ordentligt på plads i
hylsteret.
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FORSIGTIG
Forkert håndtering af det optiske fiberkabel kan medføre beskadigelse.
• Vikl ikke det optiske fiberkabel mere end to (2) gange rundt om viklestangen.
FORSIGTIG
Anvendelse, transport eller opbevaring af systemet på stejlt skrånende flader kan føre til
ustabilitet ved vognen.
•

Må ikke anvendes, transporteres eller opbevares på stejlt skrånende overflader.

FORSIGTIG
Brutal håndtering af systemet kan medføre beskadigelse.
• Transportér ikke systemet udendørs.

Systemkomponenter i RetCam Envision
RetCam Envision-systemet består af moduler monteret i en stabil, mobil vogn. Vognen er let at sætte op,
transportere og opbevare.
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Vognkomponenter, set forfra
Figur 1 viser vognkomponenterne, herunder den ekstra FA feature (FA-funktion). For en beskrivelse af
hver komponent, se tabellen under figuren.
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Figur 1. RetCam Envision-system, set forfra
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BEMÆRK: Alle illustrationer i denne brugervejledning er repræsentative og kan afvige fra din faktiske
opsætning.
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1

Displayskærm
En displayskærm i høj opløsning og med fladt panel er standard. Blågrønne greb på begge sider er
forhåndenværende for at kunne tage fat i skærmen, mens du justerer højde, vinkel samt lodret eller
vandret retning. Displayskærmen er berøringsfølsom. Se ”Skærm”.

2

Opbevaringsrum (holder til linsestykke, opbevaringsboks til linsestykke, mus og elementer til undersøgelsen)

3

Musemåtte til venstre side til venstrehåndsbrug

4

Chassis. Chassiset styrer de modulære undersystemer og forbindelser:
•
Computeren inkorporerer systemprocessoren, der udfører medierekvirering, eksport, import og
opbevaring. Derudover yder den håndtering af brugerdata.
•
Instrumentets styremodul styrer kameraets I/O, herunder fokus og belysningsintensitet. Den styrer
også strømmen til systemfunktionerne.
•
Cybersikkerhedsmodulet beskytter systemet mod indtrængen, malware og uautoriseret adgang
til patientdata.

5

Opbevaringsskuffe (hurtigstartsvejledning, opbevaringsboks til linsestykke, serviceværktøjstaske og
andre elementer)

6

Fire (4) hjul med låse letter snæver manøvreringsevne og placering af vognen i trange områder. For at låse
hjulene skal du trykke låsens flige ned med din fod. For at låse hjulene op skal du trække låsens flige op.

7

Håndstykke/kamera
Håndstykket indeholder kameraet og FA barrier filter (FA-barrierefilteret). Det lange ledningsnet (vist i
Figur 2) er fleksibelt, så det kan nå patienterne på praktisk vis. Se ”Håndstykke”. Anvend håndstykket
med de udskiftelige linsestykker til billedbehandling af patienter.

8

Hylster til håndstykke

9

Kontrolpanel (se ”Kontrolpanel”).

10

Mus og musemåtte til højre side til højrehåndsbrug

11

Tastatur med baggrundsbelysning til brug i miljøer med svag belysning

12

Blågrønt gribeområde til manøvrering af vognen

13

Viklestang til håndstykkets ledningsnet

14

Håndstykkets forbindelser
•
LED-bokse til hvidt lys og blåt lys (FA)
•
Kameraknapper
Se ”Håndstykkets forbindelser”.

15

USB-port (SuperSpeed USB)

16

Fodkontakt (se ”Fodkontakt”).

17
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Vognkomponenter, set bagfra
Figur 2 viser komponenterne bag på vognen. For en beskrivelse af hver komponent, se tabellen under figuren.

9

1
2

3
4

5

10

6

7

11

8

Figur 2. RetCam Envision-system, set bagfra
1

Justerbar del øverst på vogn. Den øverste del af vognen kan hæves og sænkes efter behov for behagelig brug.
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2

Håndtag til højdejustering øverst på vogn. For at justere højden på øverste del af vognen skal du tage fat
i begge sider af toppen af vognen og derefter skubbe den øverste del af vognen op eller ned efter behov.
Slip håndtaget for at låse øverste del af vognen på plads.

3

Støttesøjle for øverste del af vogn

4

Håndstykkets ledningsnet (se ”Håndstykke”)

5

Viklestang til håndstykkets ledningsnet (se ”Håndstykke”)

6

Enhedsmærkat (se ”Mærkater og symboler”)

7

Ethernet-port

8

Batterirum. To (2) lithium-ion-batterier giver strøm, når vekselstrømforsyningen afbrydes.
BEMÆRK: Hvis batteriladningen er meget lav (10 % ±5 %), vises en advarselsmeddelelse, og systemet
slukker. Batterier, som er fuldstændigt afladede, skal oplades i mindst fem (5) timer.

9

Transporthåndtag (se ”Transport og opbevaring af system”)

10

Viklestænger til strømledning

11

Hovedafbryder og tilslutning af strømledning. Strømforsyningen regulerer veksel- og jævnstrøm til systemet.

Skærm
Displayskærmen er berøringsfølsom (berøringsstyring skal aktiveres). For at aktivere en UI-knap eller
skærmfunktion skal du trykke på den med din fingerspids, mens du har handsker på. Berøringsstyringen
kan deaktiveres for rengøring af skærmen.
BEMÆRK: Visse UI-elementer kan være for små til berøringsstyring.
Figur 3 viser skærmens knapper. Knapperne er kun aktive, når skærmen er tændt.

1

2

3

4

5

Figur 3. Skærmens knapper
1

Tænd, øg lydstyrke og reducér lydstyrke. Lydstyrkeniveauet vises på skærmen, mens du foretager
justeringer.
BEMÆRK: Alle hørbare toner kommer fra skærmen. Hvis du ikke kan høre noget, er lydstyrken slået fra.

2

Forøg lysstyrken, og reducér lysstyrken. Lysstyrkeniveauet vises på skærmen, mens du foretager
justeringer.

3

Få vist menuen Indstillinger på skærmen. Tryk på AFSLUT (knappen til reduktion af lydstyrke), og
menuen forsvinder.

4

Deaktivér og aktivér berøringsstyring (skift mellem de to). En meddelelse på skærmen bekræfter dit valg.

5

Et grønt lys indikerer, at skærmen er tændt. Lyset slukker, når systemet slukker.
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Håndstykke
Håndstykket indeholder kameraet og FA barrier filter (FA-barrierefilteret). Anvend håndstykket med de
udskiftelige linsestykker til billedbehandling af patienter. Se ”Linsestykker”.
Figur 4 viser håndstykket med beskyttelseshætten. FA barrier filter (FA-barrierefilter)-kontakten sidder
øverst på håndstykket.

Figur 4. Håndstykke med beskyttelseshætte

BEMÆRK: Sæt altid håndstykket tilbage i hylsteret, når det ikke er i brug. Vikl håndstykkets ledningsnet i
en løs spiral rundt om viklestangen. For korrekt placering af håndstykket i hylsteret skal du sørge for, at
ledningsnetdelen tættest på håndstykket hviler mod bagsiden af viklestangen.

Figur 5. Korrekt opbevaring af håndstykke og ledningsnet
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Håndstykkets forbindelser
BEMÆRK: Der er to (2) lysporte på systemer med FA-valgmuligheden.
Håndstykkets ledningsnet indeholder tre (3) kabler til belysning, kamera og fokusstyring. Figur 6 viser
kabler og forbindelsesporte.
1
2
3
4
5

Figur 6. Håndstykkets kabelforbindelser
1

LED-port til hvidt lys (giver belysning til ikke-FA-billedbehandling af patienter)

2

LED-port til FA (blåt lys) (kun inkluderet i systemer med FA-valgmuligheden), der er en smalbåndlyskilde
til blåt lys, som eksciterer indsprøjtet fluoresceinfarvestof i vaskulaturen på nethindens overflade. Når
fluorescein eksciteres af det blå lys, udsender det grønt lys. Et barrierefilter i håndstykket afviser det blå
lys, der afspejles af nethindens overflade sådan, at den grønne udledning kan ses med det samme; dette
resulterer i sort/hvide billeder.

3

Optisk fiberkabel

4

Kamerakabel (hvidt) og port

5

Kabel og port til kamerafokus

BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at fjerne nogen af stikkene ved opbevaring af håndstykket eller
transport af systemet.
For at tilslutte det optiske fiberkabel (Figur 7) skal du sætte stikket længst muligt ind i den egnede LED-port.
Når du fjerner det optiske fiberkabel fra porten, mærker du en let modstand; dette er normalt.

Figur 7. Belysningsporte og optisk fiberstik
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Linsestykker
BEMÆRK: Hvis du oplever, at den maksimale lyseffekt falder, skal du kontakte Natusʼ tekniske service.
Se ”Teknisk support”.
Følgende er de tilgængelige linsestykker.
Model af linsestykke

Anvendelse

Fælles synsfelt (FOV)

130 FOV (LP130)

Billedbehandling af nethinde: Nyfødt,
130 grader
for tidligt født spædbarn

Portræt (LPP01)

Billedbehandling af det udvendige af
øjet og ansigt

Anvendes ikke

For at montere et linsestykke på håndstykket:
BEMÆRK: Ved montering og afmontering af linsestykket skal du arbejde over en blød overflade
(hvis muligt) for at undgå beskadigelse i tilfælde af, at linsestykket falder af. Som minimum skal du sørge
for at holde håndstykket tæt ind til dig og lade det pege opad.
1. Hold håndstykket med én hånd og linsestykket med den anden, og få fligen (1) på linsestykket til at
flugte med samlingen (2) langs med det øverste af håndstykket (Figur 8).

1

2

Figur 8. Linsestykkets justeringsflig og håndstykkets justeringssamling
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2. Sæt linsestykket ind i håndstykket, og drej linsestykket med uret, indtil du mærker fastholdelsesmekanismen
gribe fat. Dette indikerer, at linsestykket er låst forsvarligt på plads. Bekræft, at fligen og samlingen er på de
indikerede positioner, der vises i Figur 9.

Figur 9. Linsestykke låst

Holder til linsestykke
Anvend holderen til linsestykket til afsikring af et linsestykke ved udskiftning af linsestykker under en
undersøgelse. Dette forhindrer, at linsestykket ryger ned af vognen eller fra en anden overflade.

Figur 10. Holder til linsestykke

Kontrolpanel
Kontrolpanelet (Figur 11) sidder over tastaturet. Knapperne i det blågrønne midterområde er også
tilgængelige på fodkontakten. Se ”Fodkontakt”.
1

2

3

4

Figur 11. Kontrolpanel
1
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Systemafbryderknap og grøn LED-indikator

5

6
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2

Grøn LED-indikator for jævn-/vekselstrøm
•
Når systemet forsynes med vekselstrøm, er lyset konstant.
•
Når systemet drives af batteriet, slukker og tænder lyset skiftevist i blink.

3

Fokusknapper

4

Knappen Optag (eller SNAP). Tryk for at starte videooptagelse, sætte den på pause og genstarte den og
for at tage et stillbillede.

5

Knapper til belysningsintensitet og visning af intensitetsværdi

6

Belysningsknap og LED-indikatorer
•

Hvidt indikerer, at den hvide lyskilde (venstre LED) er i brug.

•

Blåt indikerer, at den blå lyskilde for FA (højre LED) er i brug.

Fodkontakt
Fodkontakten opbevares i forreste lomme i vognens fundament. Et håndtag er forhåndenværende til at
holde eller bære fodkontakten.
Du kan styre fokus (1), belysningsintensitet (2) og optagelse af billede eller video (3) ved hjælp af fodkontakten
(Figur 12). Disse knapper er duplikater af de samme knapper, som er tilgængelige på kontrolpanelet.
1
2
3

Figur 12. Knapper på fodkontakt

Anvend fodkontakten som følger:
•

Belysningsintensitet, højre pedal: Tryk venstre side af pedalen ned for at mindske intensiteten, og tryk
højre side ned for at øge intensiteten. Du kan trykke på knappen og holde den nede, indtil du når den
ønskede værdi, eller du kan trykke på knappen og slippe den igen for at justere i små trin.

•

Knappen Optag (eller SNAP): Tryk for at starte videooptagelse, sætte den på pause og genstarte den
og for at tage et stillbillede.

•

Fokus, venstre pedal: Tryk venstre side af pedalen ned for at fokusere langt fremad (væk fra
nethinden), og tryk højre side ned for at fokusere bagud (ind mod nethinden). Du kan trykke på
knappen og holde den nede, indtil du når det ønskede fokus, eller du kan trykke på knappen og
slippe den igen for at justere i små trin.

•

Du kan hvile din fod på plastikdeleren mellem pedalerne lige under knappen Capture (Optag).
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Transport og opbevaring af system
RetCam Envision-systemet er nemt at transportere inden for en sundhedsfacilitet.
BEMÆRK: RetCam Envision-systemet er ikke beregnet til transport udendørs. Kontakt Natusʼ tekniske
service for instruktioner i emballering og transport af systemet til et sted uden for en sundhedsfacilitet.
For at transportere systemet hen til et andet sted, når du er færdig med en undersøgelse:
1. Sørg for, at softwaren står på ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser), og sørg for,
at håndstykket er opbevaret forsvarligt i hylsteret.
2. Justér skærmen for at give et frit udsyn foran vognen. Sørg for, at skærmen ikke udvides ud over
kanterne på øverste del af vognen (se Figur 13).
3. Opbevar fodkontakten i opbevaringslommen i vognens fundament.
4. Tag strømledningen ud af stikket, og vikl den rundt om ledningsstængerne bag på vognen. Du
behøver ikke at lukke systemet ned. Batterierne holder på strømmen.
5. Lås hjulene op.
6. For at minimere vibration skal du flytte vognen langsomt under transport. Udvis forsigtighed ved
overgange i gulve, og når du går ind i og ud af elevatorer.
7. På den nye placering skal du sørge for at sætte strømledningen til, placere vognen og justere
skærmen efter behov og derefter låse hjulene.
For at gøre systemet klar til opbevaring:
1. Sørg for, at linsestykkerne er blevet renset og opbevaret korrekt.
2. Luk systemet ned. Følg instruktionerne i ”Brugerudlogning og systemnedlukning”.
3. Opbevar håndstykket med hætten på i hylsteret.
4. Placér skærmen inden for kanterne på øverste del af vognen (se Figur 13).
5. Opbevar fodkontakten.
6. Sluk for afbryderen. Tag strømledningen ud af stikket, og vikl den rundt om ledningsstængerne bag
på vognen.
7. Transportér systemet forsigtigt til opbevaringsstedet, og lås alle hjul. Tryk på afbryderen for at tænde
for hovedstrømmen.
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Figur 13 viser RetCam Envision-systemet med alle elementer anbragt for opbevaring.

Figur 13. Opbevaringskonfiguration for RetCam Envision-system

Når RetCam Envision-systemet ikke er i brug, skal du udføre vedligeholdelse og lægge systemkomponenterne til
opbevaring. For information om vedligeholdelse af systemet, se ”Vedligeholdelse, rengøring og teknisk support”.
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Tilbehør
Tilbehør

(Vist i holder til linsestykke)

Delnummer

Linsestykke, 130 FOV (LP130)

60-000090

Linsestykke, portræt (LPP01)

60-000092

Håndstykkets beskyttelseshætte

60-000188

Praktisk sæt til billedbehandling

99-100048

Anbefalede koblingsgeléer
På markeder, hvor de er tilgængelige, er den anbefalede koblingsgel:
GenTeal®-tåregel (formel til udpræget tørre øjne)
På markeder, hvor GenTeal®-tåregel ikke er tilgængelig, kan én af følgende (eller tilsvarende formler med
indikationer af oftalmologisk brug) anvendes:
• Flydende Viscotears®-gel
• Vidisic®-øjengel
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2. Klargøring og drift af system
BEMÆRKNINGER:
•

•

•

Nye systemer installeres af personale oplært af Natus Medical Incorporated. Installationen
inkluderer montering og opsætning af systemkomponenterne, den indledende konfiguration af
softwaren og test af funktionalitet.
Softwaren er forhåndsinstalleret på systemet. Hvis softwaren genindlæses, ryddes databasen,
og alle data slettes. Natus Medical Incorporated anbefaler på det kraftigste, at du tager
sikkerhedskopier af patientdata i MLX-format ved slutningen af hver billledbehandlingsdag.
RetCam-administrator skal give domæneadgang, før klinisk oplærte brugere kan påbegynde
billedbehandling af patienter.

For FA-funktion, se ”Fluorescein-angiografi (FA)”.

Klargør systemet til undersøgelse af patient
1. Flyt vognen i position, og lås hjulene.
2. Sæt strømledningen i en stikkontakt, og tryk på hovedafbryderen for at tænde for hovedstrømmen.
3. Justér højde og vinkel på skærmen efter behov for direkte visning uden forhindringer og for at
minimere genskin.
BEMÆRK: Billedbehandlingen kan udføres siddende eller stående.
4. Justér vognens højde for behagelig og ergonomisk brug af tastatur og mus.
5. Fjern fodkontakten fra opbevaringslommen, og sæt den på et praktisk sted på gulvet, der er let at nå,
til brug ved billedbehandling. Bekræft, at den er sat til i vognens fundamentet på vognen.
6. Hav alle elementer til undersøgelsen, holderen til linsestykke og håndstykkets beskyttelseshætte
inden for rækkevidde.
7. Tryk på Systemafbryderknap på kontrolpanelet. En grøn LED over knappen lyser, softwaren starter
op, og dialogboksen User Login (Brugerlogin) vises på skærmen. Se ”Brugerlogin”.
8. Tilslut linsestykket til håndstykket. Se ”Linsestykker”.
9. Bekræft, at håndstykket er tilsluttet til systemet. For yderligere information, se ”Håndstykkets
forbindelser”.
BEMÆRK: Sæt altid håndstykket tilbage i hylsteret, når det ikke er i brug. Vikl håndstykkets
ledningsnet i en løs spiral rundt om viklestangen. For at undgå beskadigelse af det optiske fiberkabel,
må du ikke vikle det mere end to (2) gange rundt om stangen.
10. Tryk om nødvendigt på belysningsknappen på kontrolpanelet for at tænde for lyskilden.
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Brugerlogin
1. Når systemet er tændt, og softwaren starter op, vises dialogboksen User Login (Brugerlogin). Der er
to (2) login-typer, lokal og netværksaktiveret. Hvis du har spørgsmål til dit netværksaktiverede login,
skal du tale med din netværks- eller IT-administrator.
•

Lokal: Følgende er dialogboksen for RetCam Envision-bruger til lokale logins.

Login for første gang: Adgangskoder udstedt af din RetCam-administrator er midlertidige. Når du
logger ind for første gang, bliver du bedt om at ændre din adgangskode, før du kan fortsætte.
BEMÆRKNINGER:
• Din nye adgangskode skal være mindst seks (6) tegn lang, indeholde mindst ét (1)
numerisk tegn, og det skal være en anden end den gamle adgangskode.
• Efter en periode med inaktivitet logges en bruger, som er logget ind, automatisk ud.
Minimumsstandarden er 15 minutter, og den værdi kan ændres af din RetCamadministrator.
•

Netværksaktiveret: Hvis du bliver bedt om at logge ind ved hjælp af dit netværksaktiverede (aktiv mappe)
login, vises dialogboksen Brugerlogin i aktiv mappe.
BEMÆRK: Før du kan benytte dit netværksaktiverede login, skal RetCam Envision-systemet
tilsluttes til netværket.

2. Indtast dit brugernavn, Windows-domænenavn (hvis relevant) og din adgangskode.
3. Klik på Login (Login). Dialogboksen Vælg domænenavn vises.
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4. Vælg det egnede domænenavn, og efter en øjeblikkelig splash-skærm vises ruden Patients and
Exams (Patienter og undersøgelser). Se ”Ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)”.
De grundlæggende trin i udførelse af en undersøgelse af en patient er beskrevet i ”Udfør en
undersøgelse af en patient”.
Hvis du har brug for at oprette et domæne, skal du klikke på Create Domain (Opret domæne).
Se ”Opret et domæne”. Din brugerkonto skal have tilladelse til at oprette et domæne.

Udfør en undersøgelse af en patient
Følgende trin beskriver den typiske arbejdsgang i en undersøgelse af en patient. Hvis du har brug for
detaljerede oplysninger om en bestemt rude eller dialogboks, se ”Ruderne og dialogboksene
Brugergrænseflade”.
BEMÆRKNINGER:
•
•
•

•
•

1.

For en liste over anbefalede koblingsgeléer, se ”Anbefalede koblingsgeléer”.
Patientens sundhedsoplysninger skal vedblive at være strengt fortrolige og sikret mod
uautoriseret adgang, ændring og brug.
Systemet leverer hørbare toner, når du gemmer et stillbillede, starter, stopper eller sætter video
på pause, trækker stillbilleder ud af video, skifter filtre samt ved visning af advarsels- og
fejlmeddelelser. Sørg for, at skærmens lydstyrke er slået til, og at du kan høre tonerne.
For at udføre en undersøgelse af en patient i FA-indstilling, se ”Fluorescein-angiografi (FA)”.
FA er tilgængelig på RetCam Envision-systemer med FA-valgmuligheden.
Hvis systemet svigter, skal du kontakte Natusʼ tekniske service. For yderligere information, se
”Teknisk support”.

Når du har logget ind og valgt et domæne, vises ruden
Patients and Exams (Patienter og undersøgelser).
•

For at indlæse patientjournaler for det valgte
domæne skal du klikke på Show (Vis). Alle
journaler vises som standard.

•

Anvend om nødvendigt funktionen Søg til at finde
en bestemt patientjournal. For fuldstændige
oplysninger, se ”Søgning efter patientjournaler”.
Se ”Ruden Patients and Exams (Patienter
og undersøgelser)”.

2.

I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser):
•

Ved en førstegangspatient skal du oprette en
patientjournal. Klik på
Patient (Ny patient) vises.

•

. Dialogboksen New

Udfyld felterne efter behov, og klik på OK for at
gemme journalen og lukke dialogboksen.
Se ”Dialogboksene New Patient Record and
Edit Patient Record (Ny patientjournal og
Redigér patientjournal)”.
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3.

I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)
skal du vælge den ønskede patient for at påbegynde en
ny undersøgelse.

4.

Klik på
. Dialogboksen New Exam Configuration
(Konfiguration af ny undersøgelse) vises.

Se ”Dialogboksen Konfiguration af ny
undersøgelse”.
5.

I dialogboksen New Exam Configuration (Konfiguration
af ny undersøgelse) skal du klikke på
ved siden af
den ønskede konfiguration for billedbehandling af
undersøgelse. Ruden Live Image (Direkte billede) vises.

Se ”Ruden Direkte billede”.
6.

I ruden Direkte billede skal du optage billeder af
patientens øje/øjne. Det anbefales, at du begynder med
højre øje (OD). Hvis du ønsker det, kan du optage et
eksternt billede af øjet og derefter optage 5 retinale
felter af visningen (bagfra, fra næsen, tidsbestemt,
indefra og overordnet).
Natus Medical Incorporated anbefaler, at der optages en
video af hvert øje, især ved optagelse af patienter, der er
vågne. Du kan optage stillbilleder fra videoerne, før du
afslutter undersøgelsessessionen, eller du kan gemme
videoerne og optage stillbilleder efter, at du har afsluttet
undersøgelsessessionen. For yderligere information om
processen, se ”Billedudtrækning fra video”.
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BEMÆRKNINGER:
• Tag ikke billeder af hvert øje i mere end 5
minutter. Maksimal udsættelse for lys er ikke
mere end 5 sammenlagte minutter pr. øje.
• Anvend kun anbefalede optiske koblingsgeléer,
der fungerer som optisk bro mellem linsen og
patientens øje.
• Der skal påføres rigelige mængder af gel på
patientens øje, og det samme gør sig gældende
gennem hele undersøgelsen, hvor der hyppigt
påføres mere gel.
• Linsen må ikke komme i direkte berøring med
eller trykke på patientens øje. Spidsen af linsen
skal ”svømme” i gel for at optage billeder og
videoer (dette kaldes nedsænkningsteknikken).
• Begræns patientbevægelser under
billedbehandlingen, og flyt linsestykket til
billedbehandling væk fra patientens øje ved
tegn på patientbevægelse.
• Ryk om nødvendigt forsigtigt spekulum for at få
adgang til patientens øje.
• Hvis RetCam Envision-systemet svigter, skal du
blive ved med at undersøge patientens øje/øjne
ved hjælp af et indirekte oftalmoskop.
7.

Afslut billedbehandlingssessionen. Klik på
ruden Live Image (Direkte billede).

i

Hvis stillbilleder vælges til sletning, eller hvis videoer
automatisk markeres for sletning, vises der en
meddelelse for at indikere, at de slettes efter endt
undersøgelse. Klik på Yes (Ja) for at bekræfte
sletningen. Dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger
om undersøgelse) vises.
Hvis der ikke er valgt medier til fjernelse, vises
dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger om
undersøgelse) automatisk.

Se ”Dialogboksen Exam Notes

(Bemærkninger om undersøgelse)”.

8.

Tilføj bemærkninger om undersøgelsen i dialogboksen.
Når du er færdig, skal du klikke på Exit Exam and Go
to Patient List (Afslut undersøgelse, og gå til liste over
patienter). Dialogboksen Bemærkninger om
undersøgelse lukker, og ruden Patients and Exams
(Patienter og undersøgelser) vender tilbage i visningen.

Se ”Ruden Patients and Exams (Patienter
og undersøgelser)”.

9.

Rens linsestykket.

Se ”Linsestykke rengøring og
desinficering”.
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Ruderne og dialogboksene Brugergrænseflade
Ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)
Efter login

I Live Image (Direkte billede), Exam Notes
(Bemærkninger om undersøgelse)

I Exam Review
(Gennemgang af undersøgelse)

Vælg et domæne
1
2
3
4

5

7
6

Figur 14. Ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) (ingen patientjournaler)

BEMÆRK: Når du logger ind og vælger et domæne, er ruden Patients and Exams (Patienter og
undersøgelser) altid tom (ingen patientjournaler er opstillet) som vist ovenfor. Patientjournaler vises,
når du klikker på Show (Vis). Se eksemplet i Figur 16.
1

Når en patientjournal (række) er markeret, vises der et resumé af patientjournalen øverst i ruden.

2

Knapbjælke. Se ”Knapbjælke i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)”.

3

Søg efter og find felter for patienter og undersøgelsesjournaler. Se ”Søgning efter patientjournaler” og
”Avanceret søgning”.

4

Felt til valg af domæne

5

Lister over patienter og undersøgelsesjournaler vises i rækker, én (1) række pr. patient
•
Hvis der ikke vises nogen patientjournaler, skal du klikke på Show (Vis). For yderligere information,
se ”Søgning efter patientjournaler”.
•
Patientjournaler, der importeres fra et DICOM-system, vises til at starte med i en anden farve. Farven
skifter til hvid, når en undersøgelse er oprettet og gemt. For information om import af patientjournaler
fra et DICOM-system, se ”Importér bestilte undersøgelser”.
•
For at udføre en handling i en patientjournal skal du klikke eller trykke på journalen. Rækken markeres,
og der vises et resumé af patientjournalen øverst i ruden.
BEMÆRK: Du kan ikke markere mere end én (1) patientjournal ad gangen.
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6

Statuslinje:
•
Batteristatus (grønt ikon indikerer, at batteriet lader op; gult indikerer, at systemet kører på
batteriladning; rødt indikerer, at batteriladningen er på under 20 %)
•
Aktuel dato/klokkeslæt
•
Ledig plads på C:-drevet. Et låseikon indikerer BitLocker-status (låst = aktiveret; låst op = deaktiveret).
•
Efter en søgning på journaler viser statuslinjen antal patienter fundet, antal patienter valgt, antal
medier valgt og antal medier fjernet.

7

Indstillinger for menu med hjælpeværktøjer og systemnedlukning. Se ”Hjælpeværktøjer” og
”Brugerudlogning og systemnedlukning”.

Knapbjælke i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)
BEMÆRK: En gråmeleret knap indikerer, at den er deaktiveret. De fleste knapper deaktiveres, indtil der
tilføjes og vises patientjournaler i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser). Farven på
knappen skifter for at repræsentere den tilsvarende funktion. En knap kan også være deaktiveret, fordi
brugerkontoen ikke har tilladelse til at anvende pågældende funktion.
Opret en patientjournal. Se ”Dialogboksene New Patient Record and Edit Patient Record (Ny
patientjournal og Redigér patientjournal)”.
Start en ny undersøgelse. Se ”Dialogboksen Konfiguration af ny undersøgelse”.

Gennemgå billeder fra en undersøgelse af en valgt patient. Se ”Ruden Gennemgang af undersøgelse”.

Redigér en valgt patientjournal. Se ”Dialogboksene New Patient Record and Edit Patient Record
(Ny patientjournal og Redigér patientjournal)”.

Føj bemærkninger til en patientjournal. Denne knap aktiveres kun, når du har valgt en patientjournal.
Se ”Dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger om undersøgelse)”.
Eksportér patientdata. Denne knap aktiveres kun, når du har valgt én (1) undersøgelsesjournal eller
flere. Se ”Eksport og import af patientdata”.
Importér patientdata fra et USB-drev eller -netværk. Se ”Eksport og import af patientdata”.
Udskriv rapporter. For information om udskrivning, tal med din RetCam-administrator.

(Kun DICOM) Importér patientjournalerne for de undersøgelser, der er bestilt til dags dato, for det
aktuelle RetCam Envision-system. Se ”Importér bestilte undersøgelser”.

25

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Navigation i og indtastning af data
•
•

•

•

Mus. Klik for at navigere mellem ruder og felter samt for at påbegynde handlinger.
Berøringsskærm. Tag handsker på, og tryk eller dobbelttryk på funktioner på berøringsskærmen med
din fingerspids for at navigere mellem ruder og felter samt for at påbegynde handlinger. Bemærk, at
visse UI-elementer muligvis ikke er store nok til berøringsstyring.
Tastatur:
o Navigér mellem ruder og felter.
o Indtast data i felterne.
o Påbegynd handlinger.
o For at trække billeder ud af en video skal du bruge højre piletast til at gå fremad eller venstre
piletast til at gå bagud under gennemgangen af videoen. Se ”Billedudtrækning fra video”.
o Anvend S-tasten på tastaturet til at trække et billede ud af videoen og gemme det.
o Tastaturgenveje (også kaldet ”hotkeys”) er taster og tastekombinationer, som anvendes til at
udføre forskellige handlinger. Se ”Tastaturgenveje”.
Ikoner. Når der opstilles patientjournaler i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser),
skal du anvende ikonerne til venstre for hver række som følger:
Patientjournal: Udvid patientjournalen, så undersøgelser og bemærkninger kommer frem.
Undersøgelsesjournal: Udvid undersøgelsen, så miniaturebilleder af de gemte stillbilleder og
videoer kommer frem.
Alternativt kan du klikke eller trykke én gang på rækken.
•
•

Skjul oplysninger (rækken splittes ad).
Alternativt kan du klikke eller trykke én gang på rækken.
Start en ny undersøgelse for den valgte patient.
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Tastaturgenveje
Genvej

Beskrivelse

Genvej

Beskrivelse

Ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)
Alt+C

Opret patient

Alt+A

Bemærkninger om patient

Alt+N

Ny undersøgelse

Alt+X

Eksportér data

Alt+R

Gennemgå undersøgelse

Alt+I

Importér data

Alt+E

Redigér patient

Alt+P

Udskriv

Alt+M

Bemærkninger om undersøgelse

Alt+O

Bestilte undersøgelser

Dialogboksen Konfiguration af ny undersøgelse
Ctrl+1

Vælg Konfiguration 1

Ctrl+3

Vælg Konfiguration 3

Ctrl+2

Vælg Konfiguration 2

Ctrl+4

Vælg Manuel konfiguration

Ruden Direkte billede
S

Gem stillbillede

Ctrl+F7

Nulstil timer

Mellemrumstast

Start videooptagelse, eller sæt den
på pause

Ctrl+F8

Genstart timer

Enter

Du kan enten gøre, så billedet ikke
fryser fast længere, eller stoppe
optagelse

F11

Skift til og fra fuldskærmstilstand

N

Bladr gennem linsetyper

Ctrl+Insert

Slå flag-ikonet til og fra på miniature

Ctrl+Y

Bladr gennem øjenopgaver

Delete (Slet)

Slå slettestatus til og fra på miniature

R

Bladr gennem områdeniveauer

Ctrl+F5

Start timer

C

Bladr gennem farveniveauer

Ctrl+F6

Sæt timer på pause

F

Skift mellem indstillingerne FA (FA)
(hvis FA-lys + FA-filter er indstillet)
eller Red-Free mode (Fjern røde
øjne)
Ruden Gennemgang af undersøgelse

Ctrl+, (komma)

Gå til forrige miniature

F11

Skift til og fra fuldskærmstilstand

Ctrl+.
(punktum)

Gå til næste miniature

27

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Søgning efter patientjournaler
BEMÆRK: En grundlæggende søgning finder alle patientjournaler i et domæne (Show All (Vis alle)
beskrevet herunder). Selvom denne tilgang er den mest inkluderende, er det den mest tidsrøvende
metode til at finde patientjournaler og anbefales ikke. På steder med store mængder journaler kan det
tage flere minutter at indlæse journalerne. Du kan indsnævre søgningen ved hjælp af avancerede
søgefelter. Se ”Avanceret søgning”.

5
1

6
7

2
3

4

Figur 15. Søgefelter i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)
1

Find felt. Indtast en hvilken som helst del af patientens navn. Systemet søger efter patientens efternavne,
fornavne, patient-IDʼer og navne på primære kliniske behandlere for matchende søgeresultater.
Klik på det røde X for at rydde feltet.

2

Datofilter. Hvis du vælger Any (Vilkårlig), er der ingen datobegrænsninger.

3

Domæne. En søgning er altid begrænset til det viste domæne.

4

Resumé af søgeresultater. Statuslinjen viser antal patienter fundet, antal undersøgelser fundet, antal
medier valgt og antal medier fjernet.

5

Vis valgmuligheder. Hvis du vælger All (Alle), vises alle journaler i det valgte domæne på en enkelt side,
når du klikker på Show (Vis). For at indstille en grænse for viste journaler på siden (eksempelvis 20
journaler pr. side) skal du anvende indstillingerne ##/page (##/side) i rullemenuen.

6

Valgmuligheder for avanceret søgning. Se ”Avanceret søgning”.

7

For at foretage en søgning skal du klikke på knappen Show (Vis), knappen Search (Søg) eller trykke på
Enter på tastaturet. Søgeresultaterne vises i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) (se
”Søgeresultater”). For information om afgrænsning af søgningen, se ”Udvid søgeresultaterne” og
”Avanceret søgning”.

28

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Søgeresultater
Patientjournalerne vises i rækker i ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser). Den første
journal markeres (vælges) som standard, og der vises et resumé af pågældende patientjournal øverst i
ruden. Bemærkninger om patienten, undersøgelser og bemærkninger om undersøgelser, der er knyttet
til en patientjournal, er skjult for visning. For at se disse oplysninger skal du udvide rækkerne (se
”Navigation i og indtastning af data” og ”Udvid søgeresultaterne”).
Ud fra søgeresultaterne kan du få vist patientjournaler, starte undersøgelser, gennemgå undersøgelser,
redigere bemærkninger om undersøgelser samt importere og eksportere patientdata.

Figur 16. Søgeresultater

Oplysningerne i en patientjournal er opstillet i spalter. Klik på en tilfældig spalteoverskrift for at ændre
sorteringsrækkefølgen.
De to (2) spalter yderst til højre er:
• Journaler markeret med flueben (valgt). Der vises et flueben i afkrydsningsfelterne ved siden af
journalerne, der er valgt til eksport.
• Arkivstatus:
o Et stort ”I” indikerer, at journalen er blevet importeret.
o Et stort ”E” indikerer, at journalen er blevet eksporteret.
o Hvis status er tom, er journalen ikke blevet importeret eller eksporteret.
Hvis listen med journaler er lang, skal du anvende rullebjælken til højre til at rulle op og ned efter behov,
så flere journaler bliver synlige.

Udvid søgeresultaterne
For at forbedre søgeresultaterne er der flere muligheder:
•
•

Udvid valgte rækker (beskrevet herunder).
Vælg billeder i patientjournalerne. Dette anvendes primært til eksport af patientdata. For yderligere
information, se ”Eksport og import af patientdata”.

•

Avanceret søgning. Se ”Avanceret søgning”.
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For at udvide søgeresultaterne skal du vælge den ønskede valgmulighed i rullemenuen Expand (Udvid),
som befinder sig oppe over listen over patienter til venstre.

Undersøgelser for patienter markeret
med flueben

Viser undersøgelser for patientjournaler markeret med flueben
(flueben i spalten Checked (Markeret med flueben)).

Undersøgelser for/billeder af aktuel patient

Viser undersøgelser og miniaturer af billeder fra undersøgelser
i den aktuelle patientjournal (den række, der er markeret).

Billeder for viste undersøgelser

Viser miniaturer af billeder fra vilkårligt viste undersøgelser
(patientjournalerne skal være åbne).

Undersøgelser for/billeder af viste patienter

Viser undersøgelser og miniaturer af billeder fra undersøgelser
for alle viste patientjournaler.

Collapse All (Opløs alle)

Lukker alle åbne rækker og skjuler alle undersøgelser og
bemærkninger. Kun rækker med patientjournaler vises.

Avanceret søgning
En avanceret søgning gør det muligt for dig at indtaste kriterier, der indsnævrer søgningen for at
imødekomme dine krav. En avanceret søgning udføres på alle patientjournaler i det valgte domæne.
1. I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) skal du vælge et domæne.
2. Klik på Advanced (Avanceret) øverst til højre, så felterne til avanceret søgning kommer frem.

Last Name (Efternavn)

Classification
(Klassifikation)

Patient ID (Patient-ID)

Exam Date (Dato for
undersøgelse)

First Name (Fornavn)

Pathology (Patologi)

Imager (Billedbehandler)

•

Date ranges
(Datoområder)

Gender (Køn)

Primary Clinician
(Primær klinisk
behandler)

Eye (Øje)

•

Exam dates
(Datoer for
undersøgelse)

3. Indtast eller vælg de ønskede oplysninger i en hvilken som helst kombination, og klik på Search
(Søg). Journaler, der indeholder de valgte kriterier, vises.
4. For at foretage en ny søgning skal du klikke på Clear Search (Ryd søgning) og gentage de forrige trin.
5. Klik på Advanced (Avanceret) igen for at skjule felterne.
6. For at arbejde med søgeresultaterne, se ”Søgeresultater”.
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Dialogboksene New Patient Record and Edit Patient Record (Ny patientjournal og
Redigér patientjournal)
Hvis dit RetCam Envision-system anvendes som undersøgelsesenhed i et DICOM-miljø, oprettes de
fleste patientjournaler ikke lokalt. For yderligere information, se ”Importér bestilte undersøgelser”.
Opret, i Patients and Exams
(Patienter og undersøgelser)

Redigér i Patients and Exams
(Patienter og undersøgelser), valgt patientjournal

eller

eller

Dialogboksene New (Ny) og Edit (Redigér) er de samme bortset fra, at felterne i dialogboksen New
Patient (Ny patient) er tomme. Bemærk, at der også refereres til dialogboksen Edit Patient (Redigér
patient) som dialogboksen Patient Notes (Bemærkninger) om patient.

1

4

2
5

3
6

Figur 17. Dialogboksen New Patient Record (Ny patientjournal)
1

Klinisk behandler (obligatorisk). Du kan oprette en ny klinisk behandler eller redigere en valgt klinisk behandler.
BEMÆRK: Ændringer af oplysninger om klinisk behandler anvendes på alle brugere og patienter.

2

Patientoplysninger (asterisker betegner obligatoriske felter)

3

Fødselsoplysninger (obligatorisk). Indtast patientens fødselsdato (DOB), eller anvend pop op-kalenderen.

4

Diagnosis. (Diagnose.) Indtast den type undersøgelse, der skal udføres eller den forventede patologi, der
skal optages (eksempelvis for Screening for ROP (Screening for ROP)).

5

Gemte bemærkninger om patient. Gemte bemærkninger kan ikke redigeres. Bemærkninger stemples med
dato og klokkeslæt for oprettelse.

6

•

Creator (Opretter) er navnet på den person, der opretter en bemærkning. Du kan oprette en ny
Creator (Opretter) eller redigere en valgt Creator (Opretter).

•

Klik på New Note (Ny bemærkning) for at vælge en opretter (obligatorisk) og for at indtaste
bemærkningerne i indtastningsfeltet Notes (Bemærkninger). For at gemme dem skal du klikke på
Save Note (Gem bemærkning). Hvis du annullerer, vises der en meddelelse, så du kan bekræfte,
hvilket får alle ændringer til at gå tabt.

•

Indtastningsfeltet Bemærkninger (maksimalt 2.000 tegn)
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BEMÆRKNINGER:
• Hvis patientjournalen ikke blev oprettet lokalt, kan nogle felter i dialogboksen Edit Patient
(Redigér patient) ikke redigeres (felternes overskrifter er gråmelerede). Disse felter kan kun
redigeres på EMR-systemet.
• Hvis du opretter en patientjournal, der er identisk med en anden journal (samme fornavn,
efternavn, patient-ID og fødselsdato), indikerer en meddelelse, at du er ved at oprette et duplikat
af en eksisterende journal. Du kan fortsætte med at gemme journalen eller annullere.
• Hvis du opdager, at en patientjournal er blevet duplikeret, kan du flette journalerne med hinanden
og fjerne duplikatet. Se ”Patient Records Merge (Fletning af patientjournaler)”.
•

Patientjournaler kan ikke slettes.

Patient Records Merge (Fletning af patientjournaler)
Du har muligvis oprettet to (2) identiske patientjournaler. For at undgå forvirring anbefales det, at du
fletter journalerne med hinanden.
BEMÆRK: Før du fletter journalerne, skal du bekræfte, at de to (2) journaler, du vælger, indeholder
præcist det samme fornavn, efternavn, Patient-ID og fødselsdato. Navnene behøver ikke være med
samme slags bogstaver (små bogstaver, store bogstaver og stort begyndelsesbogstav).
1. For at flette patientjournalerne skal du vælge begge journaler i ruden Patients and Exams
(Patienter og undersøgelser). Knappen Merge Patients (Flet patienter) vises.
2. Klik på knappen Merge Patients (Flet patienter). Dialogboksen Patient Reconciliation
(Sammenfletning af patienter) vises.

3. I hver spalte skal du vælge de data, du ønsker at beholde. Valgene bliver grønne.
4. Bekræft oplysningerne, og klik på Continue (Fortsæt).
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Dialogboksen Konfiguration af ny undersøgelse
I Patients and Exams (Patienter og undersøgelser),
valgt patientjournal

eller

1

2

3

4

5

6

Figur 18. Dialogboksen Exam Configuration (Konfiguration af undersøgelse)
1

Feltet Current Weight (Aktuel vægt) vises for patienter, der er under ét (1) år gamle.

2

Imager (Billedbehandleren) er navnet på billedbehandlingsteknikeren. Du kan også oprette en ny Imager
(Billedbehandler), eller du kan redigere de valgte oplysninger om billedbehandler.

3

Tre (3) forhåndsindstillede konfigurationer for billedbehandling af undersøgelse er tilgængelige. Klik på den
egnede konfiguration for at gå direkte videre til ruden Live Image (Direkte billede). Se ”Ruden Direkte billede”.

4

Redigér en forhåndsindstillet konfiguration for billedbehandling af undersøgelse. Se ”Dialogboksene
Imaging Configuration (Konfiguration af billedbehandling)”.

5

Sæt en konfiguration for billedbehandling af undersøgelse op ved hjælp af parametre, som du angiver.
Åbner dialogboksen Manual Configuration (Manuel konfiguration). Se ”Dialogboksene Imaging
Configuration (Konfiguration af billedbehandling)”.

6

Tilgængelig kapacitet for systemopbevaringsdrev. Det omtrentlige antal nye billeder, som kan lagres,
afhænger af mængden af videoer og stillbilleder, der allerede er blevet gemt.
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Dialogboksene Imaging Configuration (Konfiguration af billedbehandling)
I New Exam Configuration (Konfiguration af ny undersøgelse)

(Redigér forhåndsindstilling) eller

(Redigér manuelt)

Figur 19. Dialogboksen Edit Preset Imaging Configuration (Redigér forhåndsindstillet konfiguration af billedbehandling)

Figur 20. Dialogboksen Edit Manual Imaging Configuration (Redigér manuel konfiguration af billedbehandling)

Vælg valgmulighederne for konfiguration i rullemenuerne. Hvis du redigerer en forhåndsindstillet
konfiguration, skal du klikke på Save (Gem) for at gemme dine ændringer.
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Ruden Direkte billede
I Image Configuration (Konfiguration af billede)

5
1

6

7

2

3
4

Figur 21. Ruden Direkte billede
1

Knapper til optagelse af direkte video og optagelse af billeder, timer, område og farveknapper, knap til
tilstand for Fjern røde øjne og FA-indikator. Se ”Knapper til direkte billede”.

2

Visningsområde for Live Image (Direkte billede). Udover det direkte billede vises ”RetCam-billede”
nederst til venstre, og eventuelle vandmærker vises øverst til venstre, øverst til højre eller i nederste højre
hjørne af billedet.

3

Eksempelvisningen af miniaturer og vælgerbjælken viser miniatureversioner af stillbilleder og videoer, der
optages i løbet af en undersøgelse.
•
•

Anvend pilene til venstre og højre for miniaturebjælken for at hente flere miniaturer frem til visning.
Optagede videoer vises i en firkant med fire (4) prøvebilleder (første, sidste og to (2) mellemliggende
billeder fra videoen). Et stort rødt ”X” øverst i en videominiature indikerer, at videoen er markeret til
sletning, når du afslutter undersøgelsen. Som standard slettes videoer, når du afslutter en
undersøgelse. For at bevare en video skal du klikke på det lille ”x”. For yderligere information, se
”Billedudtrækning fra video”.

•

Vælg en miniature af et billede eller video for at få vist billedet i stor version i billedvisningsområdet.
Ved et valgt videoklip vises afspilningsknapperne øverst til venstre i ruden.

•

Markér et billede med flag for yderligere gennemgang. For at markere et billede med flag skal du
anbringe markøren oppe over miniaturen og klikke på ikonet Flag (Flag)
miniaturen i alle de ruder, som viser miniaturer.

. Flaget vises på

35

RetCam EnvisionTM Brugervejledning
4

Status og tilgængelige handlinger:
Når du påbegynder en ny undersøgelse, aktiveres fodkontakten automatisk. Disse
knapper klarer samme handlinger som knapperne Record Video (Optag video) og
Save Still live image (Gem direkte stillbillede) på skærmen.
Skift mellem Optag video og Gem stillbilleder. De tilsvarende knapper på skærmen
skifter farve. Se ”Knapper til direkte billede”.
Få vist valgmuligheder for konfiguration af direkte billede. Se ”Valgmuligheder for
konfiguration af Live Image (Direkte billede)”.
Skift mellem fuldskærmsvisning og normal skærmvisning for det direkte billede.

Afslut undersøgelsessessionen af det direkte billede, og gå til dialogboksen Exam
Notes (Bemærkninger om undersøgelse). Se ”Dialogboksen Exam Notes
(Bemærkninger om undersøgelse)”.
5

Undersøg billedmærkaterne. Se ”Billedmærkater”.

6

Få kun vist oplysninger om undersøgelse: Patientens fødselsdato, datostempel, alder og køn på patient,
navn på læge og navn på billedbehandler

7

Andre oplysninger om undersøgelse:
•
Status for FA-filter (ind- eller udgående)
•
Belysningsniveau
•
Antal optagede videoer og stillbilleder
•
Fejlmeddelelser (vises med rød tekst). For yderligere information, se ”Fejlfinding”.

Knapper til direkte billede
Optag direkte video, sæt den på pause og stop den.
Under optagelse af direkte video vises en statuslinje under knapperne. Statuslinjen
viser den samlede tilgængelige tid til videooptagelse (i minutter) og den
procentdel, som er brugt.
Denne knap er grøn, når fodkontakten aktiveres for optagelse af video.
Sæt optagelse af direkte video på pause, og genoptag den.

Fastfrys optagelse af direkte video for at optage et stillbillede. Fjern fastfrysningen
for at vende tilbage til optagelse af direkte video.
Gem et stillbillede på opbevaringsdrevet. Denne knap er grøn, når fodkontakten
aktiveres for at gemme stillbilleder.
Vend tilbage til patientens direkte undersøgelse. Show Live (Vis direkte) vises
under lagring af gennemgang af still-optagelse eller udtrækning af videobillede i
løbet af en direkte undersøgelse.
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•
Start en ny timer.
•
Sæt timeren på pause.
•
Nulstil den aktuelle timer til 0.
•
Nulstil timeren til 0, og start timeren automatisk.
BEMÆRK: For at konfigurere positionen for timervisning i ruden, se
”Valgmuligheder for konfiguration af Live Image (Direkte billede)”.
I tilstanden FA/Red-Free (FA/Fjern røde øjne) styres timeren uafhængigt
af videoen.
Fjern eller medtag den røde komponent på billederne.
I tilstanden Red-free (Fjern røde øjne) er billederne på gråtoneskalaen ved
billedbehandling med den hvide lyskilde.
I tilstanden Red-Free (Fjern røde øjne) for FA-undersøgelsesprocessen er
billederne monokrome ved billedbehandling med den blå lyskilde.
Under både videooptagelse og fastfrysning af direkte optagelse vises der et
låsesymbol på ikonet for at indikere, at funktionen ikke kan ændres, før du stopper
og fjerner fastfrysningen af optagelse af direkte video.
FA-indstilling er aktiveret, når det blå lys er blevet tilsluttet, og FA-kontakten på
håndstykket er blevet tilkoblet.
Under både videooptagelse og fastfrysning af direkte optagelse vises der et
låsesymbol på ikonet for at indikere, at funktionen ikke kan ændres, før du stopper
og fjerner fastfrysningen af optagelse af direkte video.
Fem (5) områdeindstillinger svarer hver især til en unik kombination af justeringer,
der inkluderer gammakorrigering. Standardindstillingen er 50 %; denne indstilling
ændrer sig på baggrund af brugeraktivitet.
Gammakorrigering, en industristandardeffekt, hjælper med at normalisere
lysstyrken hen over hele billedet. Rækkevidden er nyttig i billedbehandling af en
genstand, hvor meget refleksive (lyse) områder ligger tæt på mindre refleksive
(mørke) områder, og hvor lyset ikke kan optimeres for dem begge. I disse tilfælde
med anvendt rækkevidde lysnes de mørkere områder med minimal ændring af
eksisterende lyse områder, hvilket resulterer i normalisering af den overordnede
lysstyrke.
BEMÆRK: Det senest aktive valg af rækkevidde bevares, indtil det ændres
af brugeren; det nulstilles ikke til standardindstillingen.
BEMÆRK: Rækkevidden indstilles automatisk til 0 % (fra) i FA mode
(FA-indstilling) og indstillingen Red-Free (Fjern røde øjne).
Justér kameraets farvetemperatur i fem (5) trin fra varmere over neutral til køligere.
Denne funktion kan hjælpe til at skelne mellem egenskaber hos patienter med
mørke nethinder. Du kan også justere farven på baggrund af personlige
præferencer.
BEMÆRK: Farvepræference gælder ikke for FA-indstilling.
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Billedmærkater
Anvend rullemenuerne øverst i ruden til at vælge eller ændre oplysninger, der gemmes til både billeder
og videoer.

Figur 22. Valg af billedmærkat
Pathology (Patologi)

Vælg eller skift patologitype (kun direkte billedbehandlingssessioner).

Eye (Øje)

Vælg eller skift øjenbetegnelse under direkte billedbehandlingssessioner eller under
gennemgang af undersøgelse.

Classification
(Klassifikation)

Vælg eller skift klassificering (kun direkte billedbehandlingssessioner).

Linse

Vælg eller skift linsetype under direkte billedbehandlingssessioner eller under
gennemgang af undersøgelse.

Sted for undersøgelse

Vælg eller skift sted for undersøgelse (kun direkte billedbehandlingssessioner).

Billedtype

Vælg eller skift billedtype under direkte billedbehandlingssessioner eller under
gennemgang af undersøgelse.

Valgmuligheder for konfiguration af Live Image (Direkte billede)
Vælg den egnede valgmulighed. Den valgte hastighed vises med rødt
ved siden af afspilningsknapperne.

Farvetilstand gælder for alle billedoptagelser bortset fra FA imaging
(FA-billedbehandling) med RetCam Envision-systemer, der har FA
option (FA-indstilling). Images (Billeder) i Color mode (Farvetilstand)
vises i fuld farve.
Vælg de egnede valgmuligheder.
Timeren vises tydeligt med gul tekst på den valgte position.
FA-indstilling gælder kun for FA-billedbehandling med RetCam
Envision-systemer, der har FA-indstilling.
Vælg de egnede valgmuligheder.
Som standard optages billeder og videoer i gråtoneskala.
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Billedudtrækning fra video
BEMÆRK: Lagring af video forbruger en stor del af systemets lagerplads. For bedste præstation skal du
trække de billeder ud af videoen, som du er interesseret i. Som standard markeres videoer til sletning.
1. Tryk på knappen Capture (Optag) på kontrolpanelet eller på fodkontakten for at starte
videooptagelse, sætte den på pause og genstarte den.
2. For at stoppe videooptagelse og trække enkelte billeder ud af videoen skal du klikke på

.

3. Klik på videominiaturen. Knapperne til videoafspilning vises øverst til venstre.

4. Start fra begyndelsen af videoen. Anvend om nødvendigt knapper til tilbagespoling af videoafspilning
eller tastaturtasten venstrepil for at vende tilbage til begyndelsen.
5. Tryk på tastaturtasten højrepil for at gå trinvist fremad gennem videoen (eller tryk på højrepilen, og
hold den nede for at spole hurtigere fremad). Når der viser sig en egenskab af interesse, skal du
slippe højre piletast for at stoppe afspilningen.
6. For at trække det ønskede billede ud og gemme det, skal du trykke på S-tasten på tastaturet (eller
klikke på

).

7. Gentag, indtil alle ønskede billeder er blevet trukket ud. Miniaturer af de udtrukne billeder vises på
miniaturebjælken.
8. Hvis der er blevet optaget flere videoer, skal du gentage disse trin for hver video.

39

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger om undersøgelse)
I Patients and Exams (Patienter og undersøgelser),
valgt undersøgelse

I Live Image
(Direkte billede)

I Exam Review (Gennemgang
af undersøgelse)

1

2

3

Figur 23. Dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger om undersøgelse)
1

Gemte bemærkninger om patient. Gemte bemærkninger kan ikke redigeres. Bemærkninger stemples med
dato og klokkeslæt for oprettelse.

2

•

Creator (Opretter) er navnet på den person, der opretter en bemærkning. Du kan oprette en ny
Creator (Opretter) eller redigere en valgt Creator (Opretter).

•

Klik på New Note (Ny bemærkning) for at vælge en opretter og for at indtaste bemærkningerne
i indtastningsfelterne Notes (Bemærkninger). For at gemme dem skal du klikke på Save Note
(Gem bemærkning). Hvis du annullerer, vises der en meddelelse, så du kan bekræfte, hvilket får alle
ændringer til at gå tabt.

•

Indtastningsfelterne Right Eye and Left Eye notes (Bemærkninger om højre øje og venstre øje)
(maksimalt 2.000 tegn pr. indtastningsfelt).

I

:
Luk, og vend tilbage til Undersøgelse
Exit Exam & Go to Patient List (Afslut undersøgelse & gå til liste over patienter)

I

og
:
OK
Cancel (Annullér)

3
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Ruden Gennemgang af undersøgelse
I Patients and Exams (Patienter og undersøgelser),
valgt undersøgelse

1

6

7

8

2

3
4
5
9

Figur 24. Ruden Gennemgang af undersøgelse
1

Reviewing Media (Gennemgang af medier) viser antal miniaturer under gennemgangen i
billedvisningsområdet.
Når et videoklip er valgt til gennemgang, vises knapperne til afspilning. For information om afspilning
af video og optagelse af stillbilleder fra video, se ”Billedudtrækning fra video”.

2

Billedvisningsområde

3

Patientvælgerbjælken viser efternavne på patienter i det aktuelle domæne. Billeder, datoer for
undersøgelse og miniaturer i tilknytning til den valgte patient vises.
Anvend pilene, eller klik på et navn for at vælge en anden patient.

4

Vælgerbjælken for undersøgelse viser alle datoer for undersøgelse for den valgte patient. Billeder og
miniaturer i tilknytning til den valgte undersøgelse vises.
Anvend pilene, eller klik på en dato for at vælge en anden dato for undersøgelse.

5

Eksempelvisningen af miniaturer og vælgerbjælken viser miniatureversioner af stillbilleder og videoer, der
optages i løbet af den valgte undersøgelse.
•

Gemte videoer vises i en firkant med fire (4) prøvebilleder; første, sidste og to (2) mellemliggende
billeder fra videoen.

•

Vælg en miniature af et billede eller video for at få vist billedet i stor version i billedvisningsområdet.

•

Anvend pilene til at hente flere miniaturer frem til visning.

•

Markér et billede med flag for yderligere gennemgang. For at markere et billede med flag skal du
anbringe markøren oppe over miniaturen og klikke på ikonet Flag (Flag)
miniaturen i alle de ruder, som viser miniaturer.

. Flaget vises på

41

RetCam EnvisionTM Brugervejledning
6

Oplysninger om patient og undersøgelse. Du kan ændre øjenbetegnelse, linsepræference og billedtype
ved hjælp af rullemenuerne.

7

Visningsfelter: Fødselsdato, datostempel for undersøgelse, alder og køn på patient, navn på læge og
navn på billedbehandler, område og farveinformation

8

Oplysninger om direkte billedbehandling:
•
Status for FA-filter (ind- eller udgående)
•
Belysningsniveau
•
Antal optagede videoer og stillbilleder
•
Fejlmeddelelser (vises med rød tekst)

9

Status og tilgængelige handlinger:
Få vist valgmuligheder for konfiguration af gennemgang af undersøgelse. Se
”Valgmuligheder for konfiguration af gennemgang af undersøgelse”.
Skift mellem fuldskærmsvisning og normal skærmvisning for det valgte billede og
den valgte video.

Udskriv det valgte billede.
Åbn værktøjslinjen for Image Adjustment (Billedjustering). Se ”Billedjusteringer”.
Få vist to (2) billeder side om side for sammenligning. Se ”Billedsammenligning”.
BEMÆRK: Videoerne kan ikke sammenlignes.
Åbn dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger) om undersøgelse. Se
”Dialogboksen Exam Notes (Bemærkninger om undersøgelse)”.
Afslut sessionen for gennemgang af undersøgelse, og vend tilbage til ruden
Patients and Exams (Patienter og undersøgelser).

Valgmuligheder for konfiguration af gennemgang af undersøgelse
Vælg videoens afspilningshastighed. Den valgte hastighed vises med
sort ved siden af afspilningsknapperne.

Vælg, om der skal vises kommentarer på et billede. Se ”Kommentarer
på billede”.
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Billedjusteringer
BEMÆRKNINGER:
• Du kan kun gemme justerede billeder uden for RetCam Envision-databasen og i non-proprietære
formater såsom PNG eller JPG (eller JPEG). De gemte billeder afspejler eventuelle justeringer og
ændringer, som du foretager, men de oprindelige billeder i databasen ændres ikke.
•

Videoerne kan ikke redigeres.

I Exam Review (Gennemgang af undersøgelse)

Figur 25. Værktøjslinje for billedjustering
Justér billedets lysstyrke og kontrast.
Justér billedvisningsfarverne.
Knyt en anmærkning til et billede. Se ”Kommentarer på billede”.
Justér billedforstørrelsen.
Tilføj tekstoverlejringer til et billede.
BEMÆRK: Tekstoverlejringer er ikke permanente. De kan slås til og fra under Exam Review
(Gennemgang af undersøgelse). Hvis de er slået til, vises de, når du udskriver billedet, og når du
gemmer billedet (PNG- eller JPG-format).
•
•
•
•

Indlæs forhåndsindstilling. Justeringsværdier kan gemmes som forhåndsindstilling, der
derefter kan indlæses som en gruppe og anvendes på andre billeder.
Gem forhåndsindstilling
Nulstil billedjusteringerne til systemstandarderne.
Gem som

Kommentarer på billede
For at overlejre oplysninger på et billede skal du anvende kommentarværktøjerne. Når et billede
indeholder kommentarer, vises ikonet Annotation (Kommentar)
der viser miniaturer.

på billedets miniature i alle de ruder,

Figur 26. Kommentarværktøjer til billede
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Indsæt et punkt, og tilføj tekst.
Indsæt en ellipse, og tilføj tekst.
Indsæt en linje, og tilføj tekst.
For at fuldføre linjen skal du klikke på End Line (Afslut linje) eller trykke på Esc-tasten.
Indsæt en bemærkning.
Vis (eller skjul) målingerne af en valgt kommentar (linje, ellipse, punkt).
Målingsenhederne er pixels baseret på billedets originale størrelse.
Punkt: X-, Y-placering
Ellipse: CP er X-, Y-placeringen for midterpunktet; A er det område, ellipsen dækker.
Linje: Samlet længde af alle linjesegmenter
Når du har indsat et punkt, skal du vælge det og klikke på Rotate Point (Rotér punkt)
for at rotere punktet 90 grader med uret. Gentag proceduren for at blive ved med at
rotere i 90-graderstrin.
Slet en valgt kommentar.

Tips om kommentar:
•

For at tilføje en kommentar skal du klikke på det ønskede værktøj, flytte markøren op over billedet og
klikke for at sætte kommentaren på plads.

•

Du kan oprette en linje, der har flere segmenter. Når du har indsat og klikket for at indstille det første
segment, skal du flytte markøren for at oprette næste segment og klikke på det for at indstille det.
Gentag denne handling for at oprette så mange segmenter, du måtte ønske. For at fuldføre linjen skal
du klikke på

eller trykke på Esc-tasten.

•

For at flytte eller tilpasse størrelse på en kommentar skal du trække i firkantens håndtag, når du flytter
markøren op over kommentaren.

•

For at redigere den tekst, der knytter sig til en kommentar, skal du dobbeltklikke på den tekstboks,
der er mærket med ”{Type Here}” (Skriv her) og skrive den ønskede tekst. Klik uden for tekstboksen,
når du er færdig.
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Billedsammenligning
Du kan sammenligne billeder fra én eller flere undersøgelser for en enkelt patient eller fra to (2) forskellige.
Valgmulighederne er de samme for begge typer sammenligning.
I Image Comparison (Billedsammenligning) vises der to (2) billeder side om side i to (2) ruder af typerne
Exam Review (Gennemgang af undersøgelse). Anvend ruden Billedsammenligning på samme måde som
du anvender ruden Gennemgang af undersøgelse. For yderligere information, se ”Ruden Gennemgang af
undersøgelse”.
BEMÆRK: Følgende funktioner er ikke tilgængelige i billedsammenligning:
•
•
•

Flagmarkering af billede
Fuldskærmstilstand
Videosammenligning

•
•

Skift af: Øjenbetegnelse, linsepræference eller billedtype
Bemærkninger om undersøgelse

I Exam Review (Gennemgang af undersøgelse)

Figur 27. Ruden Image Comparison (Billedsammenligning)

BEMÆRK: Når du klikker på
, vises værktøjslinjen Billedjustering og udvides, så der kan
foretages uafhængige justeringer af begge billeder. For yderligere information, se ”Billedjusteringer”.

Figur 28. Værktøjslinjen for billedjustering i Image Comparison (Billedsammenligning)
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Fjern medier
Du kan fjerne medier (stillbilleder og video) fra patientjournaler i ruden Patients and Exams (Patienter og
undersøgelser). For at sikre, at kun brugere med tilladelse kan fjerne medier, kræves der godkendelse i
forbindelse med alle anmodninger om fjernelse.
BEMÆRK: Denne valgmuligheds tilgængelighed er baseret på den tilladelse, der er tildelt til din brugerkonto.
1. I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) kan du søge efter og vælge de ønskede
patientjournaler.
2. Vælg de ønskede undersøgelser. Udvid hver undersøgelse, så miniaturebilleder af de gemte
stillbilleder og videoer kommer frem.
3. Markér de stillbilleder og videoer, du ønsker at fjerne, med flueben. For at gøre dette skal du sætte
flueben i boksen ved siden af hvert miniaturebillede.

Når der er sat flueben i boksene, vises knappen Remove Selected Media (Fjern valgte medier) oppe
over listen over patienter.
BEMÆRK: Hvis hele patientjournalen er valgt (der er flueben i spalten Checked column (Markeret
med flueben)), vælges alle medier i alle undersøgelser til automatisk fjernelse.
4. Klik på Remove Selected Media (Fjern valgte medier). Hvis medierne ikke er blevet
sikkerhedskopieret, vises en meddelelse, så du kan bekræfte din handling.
5. For at fortsætte skal du klikke på Yes (Ja). Meddelelsen for bekræftelse af adgangskode vises.

6. Indtast din adgangskode, og klik på Continue (Fortsæt). Når medierne er fjernet, bliver de tilsvarende
miniaturer pladsholdere, der overlejres med ordet ”Removed” (Fjernet). Miniaturerne kan ikke fjernes.
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Brugerudlogning og systemnedlukning
RetCam Envision-systemet tilbyder valgmuligheder for både automatisk og manuel udlogning. Udlogning
lukker den aktive brugerkonto på RetCam Envision-systemet, som er i brug. Trinnet adskiller sig fra
nedlukning, som slukker for hovedstrømmen.
BEMÆRKNINGER:
• Efter en periode med inaktivitet logges en bruger, som er logget ind, automatisk ud.
Standardminimum er 15 minutter. Denne værdi kan ændres af din RetCam-administrator.
• Natus Medical Incorporated anbefaler, at du sikkerhedskopierer og lagrer dine data, før du
slukker for RetCam Envision-systemet. Se ”Eksport og import af patientdata”.
For at logge ud og lukke systemet ned skal du klikke på
på statuslinjen og vælge én af følgende i
pop op-menuen:
• For at logge ud af din brugerkonto uden at lukke systemet ned skal du vælge Log out (Log ud).
•

For at logge ud af din brugerkonto og lukke systemet ned skal du vælge Shutdown (Nedlukning).

Hvis systemet holder op med at svare, skal du vente i mindst 1 minut.
Hvis systemet ikke svarer efter 1 minut, skal du trykke én gang på Systemafbryderknap ændringer
på kontrolpanelet. Alle indikatorer på kontrolpanelet undtagen DC/AC indicator (jævn-/vekselstrømsindikatoren)
slukker.

Brat nedlukning
Brat nedlukning anbefales kun, hvis det er nødvendigt. Der kan ske beskadigelse af data.
For at foretage en brat nedlukning skal du trykke på knappen Strøm til systemet på kontrolpanelet i
mindst 6 sekunder.
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3. Eksport og import af patientdata
Eksportér eller importér patientjournaler, undersøgelser og medier for at:
• Gøre RetCam Envision-data tilgængelige på andre RetCam Envision-systemer. Dataene indeholder
oplysninger om den valgte patient, undersøgelser for patienten/patienterne samt alle medier i
undersøgelsen/undersøgelserne.
•
•
•

Lave sikkerhedskopier af de originale medier på lagerdrevet (både billeder og videoer).

Lave visning med standard billedsoftware.

Anvende RetCam Envision-billeder til billedbehandlingssystemer fra tredjepart.

Sikkerhedskopiering af data
RetCam Envision-systemet lagrer alle billeder og videoer på det indbyggede lagerdrev. Natus Medical
Incorporated anbefaler på det kraftigste, at du sikkerhedskopierer alle data ved hver dags slutning, når du
har rekvireret nye billeder.
Ved langtidsopbevaring af data anbefaler Natus Medical Incorporated, at du sikkerhedskopierer alle data
på en anden computer i dit kontornetværk, helst på en computer i serverklasse med stor kapacitet og
meget stor lagringskapacitet (meget stor matrix af uafhængige diske eller RAID). For sekundær
sikkerhedskopiering i dette miljø bør du overveje sikkerhedskopiering til en ekstern USBmasselagringsenhed.

Eksport af data
Du kan eksportere data til enhver tilgængelig placering. Der eksporteres en kopi af dataene, og de
originale data er intakte på systemets lagerdrev.
BEMÆRK: Natus Medical Incorporated anbefaler, at eksporten begrænses til højst 3.000 billeder i én (1)
serie for at undgå for lang overførselstid. I stedet for at overføre en stor serie af data skal du eksportere
små serier.
For at eksportere data:
1. Bekræft, at destinationsenheden (såsom et USB) er klar, og at der er plads nok på det.
2. I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) skal du søge efter de ønskede journaler.
3. I søgeresultaterne skal du vælge en valgmulighed i rullemenuen Select Images (Vælg billeder), der
vises oppe over listen over patienter.
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Alle

Vælg alle journaler.

Ingen

Hvis der er blevet valgt nogle journaler, rydder denne indstilling valgene.

Markeret med flag

Vælger alle medier (billeder og videoer), der er blevet markeret med flag.

Fra i dag

Vælger alle medier, der er optaget på den aktuelle dato.

Fra denne uge

Vælger alle medier, der er optaget i løbet af den igangværende uge, fra
søndag til lørdag.

Fra denne måned

Vælger alle medier, der er optaget i løbet af den igangværende måned.

Højre øje (OD)

Vælger alle medier, der er optaget af højre øje.

Venstre øje (OS)

Vælger alle medier, der er optaget af venstre øje.

Ikke-angivet øje

Vælger alle medier mærket med ”Unspecified” (Ikke-angivet).

Ikke sikkerhedskopieret

Vælger alle medier, der ikke er blevet eksporteret. Dette er især nyttigt ved
bekræftelse af, om dataene blev sikkerhedskopieret efter en bestemt dato,
hvis datokriterierne blev anvendt til søgningen.

4. Klik på

. Denne knap er gråmeleret, indtil der vælges journaler.

5. Vælg de egnede valgmuligheder i dialogboksen Export (Eksport) (Figur 29).
6. Klik på Export (Eksport). Når eksportprocessen er fuldført, viser en rapport antal journaler, hvor
kopiering er lykkedes.

1

2

3

Figur 29. Dialogboksen Export (Eksport)
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1

Angiv placering af destination
•

Vælg en tidligere anvendt sti i rullemenuen Sti, notér en ny sti i feltet, eller klik på Browse
(Gennemse) for at vælge en anden placering. Som standard er felterne udfyldt med de
valgmuligheder, der blev anvendt ved seneste eksport. Klik på
destination til standardindstillingen.

2

•

Opret en undermappe. Anvend rullemenuerne til højre for at konstruere et navn på undermappen
med de eksisterende datafelter.

•

Hvis du vælger at overskrive eksisterende data, vises der en meddelelse, så du kan bekræfte
overskrivningen.

Filformat. Bekræft, at der er nok ledig plads på destinationen for eksporten.
•
MLX er det proprietære RetCam Envision-krypterede dataformat.
•

•
3

for at nulstille placeringen af

DCM er filtilføjelsen til navnet på filer med patientdata, der er kompatible med DICOM for oftalmologi.
BEMÆRKNINGER:
o Valgmuligheden DCM-fil vises kun, hvis valgmuligheden DICOM er inkluderet i købet af dit
RetCam Envision-system-køb.
o Kommentarer på billeder overføres ikke ved DCM-filer.
Del filen op. Hvis du vælger dette format, udvides dialogboksen og giver ekstra valgmuligheder
(se nedenfor).

Valgmuligheder for Opdel filformat:
•
Eksportér billeder
o Bærbar netværksgrafik (PNG) anvender komprimering til at reducere filstørrelsen (omkring halv
størrelse af en bitmap-fil), men uden tab i kvalitet eller opløsning. Du kan få den vist på en
standard web-browser og anvende den i billedbehandling eller visning af programmer.
o JPG anvender komprimering for at reducere filstørrelsen, hvilket resulterer i tab af opløsning eller
kvalitet i forhold til graden af komprimering.
•
•

•

Tilføj tekstoverlejringer. Vælg de tekstoverlejringer, som du ønsker at inkludere, og vælg position for
overlejringerne på billeder. Bemærk, at tekstoverlejringerne kun anvendes til billedtyperne PNG og JPG.
Eksport af data
o Markeringssprogformat (XML), der kan udvides
o Format med kommaseparerede værdier (CSV)
o Generisk tekstformat (TXT)

Eksportér video (AVI)

Importér data
Undtagen for sikkerhedskopiering af data er eksportdestinationen på netværket en mellemliggende
placering. For at fuldføre dataoverførslen og gøre billederne tilgængelige for visning på et andet RetCam
Envision-system skal du anvende RetCam-softwaren til at importere de overførte billeder over i det
foreskrevne systems database.
BEMÆRKNINGER:
• For at sikre, at dato og klokkeslæt for undersøgelse vises nøjagtigt, skal du fastsætte den
tidszone, hvor patientdataene oprindeligt blev optaget. Opret et domæne med placeringen
indstillet til den tidszone, og importér patientdataene til det domæne.
• Importfunktionen kan være tidskrævende. Den anbefalede maksimale importmængde pr. enkelt
serie er 3.000 billeder. Det anbefales på det kraftigste, at du begrænser seriestørrelsen ved at
importere billeder fra én patient ad gangen og ved kun at vælge de billeder, der er nødvendige for
dine øjeblikkelige behov.
• Anvend MLX-format ved import af billeder optaget på et andet RetCam Envision-system (eller
billeder fra ældre RetCam-systemer med softwareversion 6.3 og derover).
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For at importere data:
1. Bekræft, at drevet, der skal importeres fra, er forbundet og klart.
2. I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) skal du klikke på

.

3. I dialogboksen for bekræftelse skal du klikke på Yes (Ja). Vælg de egnede valgmuligheder i
dialogboksen Import Review (Gennemgang af import) (Figur 30).
4. Klik på Import (Importér). Denne knap er gråmeleret, indtil der vælges filer. Når importprocessen er
fuldført, viser en rapport antal journaler, hvor kopiering er lykkedes.
BEMÆRK: Hvis der ikke blev importeret nogen filer, skal du klikke på View Log (Vis log) i
dialogboksen Import Report (Rapport over import) for detaljer. Klik på OK for at lukke rapporten.
5. I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) skal du klikke på Show All (Vis alle) og
bekræfte, at de importerede patientjournaler er der.

1

2

4

3

Figur 30. Dialogboksen
1

Import Review (Gennemgang af rapport)

Kildeplacering. Som standard viser dette felt kildeplaceringen, der blev anvendt ved seneste import.
•

Skriv en ny sti i feltet, eller klik på Browse (Gennemse) for at vælge en anden placering. Sæt flueben
i afkrydsningsfeltet Medtag undermapper, hvis du ønsker det.

•
•

Klik på
for at nulstille kildeplaceringen til standardindstillingen.
Klik på Select (Vælg) for at få vist mapper og filer.

2

Mapper. Anvend afkrydsningsfelterne til at vælge og fravælge de mapper, du ønsker at importere.

3

Valgte billeddetaljer. Vælg en fil til højre for at få vist detaljer. Hvis filen er et stillbillede, vises der en
miniature af billedet. Hvis filen er en video, vises der et billede af et videohjul.

4

Liste over filer i en valgt mappe. Anvend afkrydsningsfelterne til at vælge og fravælge de filer, du ønsker
at importere. Antal valgte filer vises nederst i dialogboksen.
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4. Fluorescein-angiografi (FA)
BEMÆRK: FA-lyskilden er en valgmulighed for RetCam Envision-systemet. Bekræft, at dit system har
FA-lyskilde, før du planlægger en FA-undersøgelse.
En blå smalbåndsbelysningskilde eksciterer indsprøjtet fluorescein, der cirkulerer i nethindevaskulaturen.
Når fluorescein udsættes for det blå lys, udsender det grønt lys. Et barrierefilter i håndstykket afviser det
blå lys, der reflekteres af nethinden; derved bliver den grønne udledning synlig.
1. I ruden Patients and Exams (Patienter og undersøgelser) skal du påbegynde en ny undersøgelse
(klik på

).

2. Tilkobl FA-barrierefilteret ved at skubbe FA-kontakten på håndstykket over mod bagsiden af håndstykket.
3. Sæt det optiske fiberkabel ind i FA-belysningsporten. Hvis den blå LED oppe over belysningsknappen
på kontrolpanelet ikke lyser, skal du trykke på knappen for at tænde FA-lampen. Der udsendes blåt
lys fra håndstykket.

4. I ruden Live Image (Direkte billede) skal du sørge for, at Red-Free/FA imaging (Fjern røde øjne/FAbilledbehandling) er aktiveret (indikatoren for Red-Free (Fjern røde øjne) er grøn og skifter automatisk
til ”TIL”).
5. I starten af indsprøjtningen af fluoresceinfarvestof skal du starte timeren (klik på
) og samtidigt
trykke på knappen Capture (Optag) på fodkontakten for at optage ét stillbillede. I slutningen af
indsprøjtningen skal du optage endnu et billede for at tidsstemple indsprøjtningen.
6. Optag stillbilleder, efterhånden som farvestoffet cirkulerer i patientens øje.
BEMÆRK:
Hvis du anvender videooptagelse:
• I FA-indstilling styres timeren uafhængigt af videoen. Eksempelvis afbrydes videooptagelsen,
men timeren fortsætter, når videoen sættes på pause eller stoppes.
•

Ved at sætte videooptagelse på pause gemmes videobillederne ikke. Stop videooptagelse for
at trække billeder ud af videoen og gemme dem.

7. Hvis du billedbehandler det modsatte øje, skal du vælge øjenbetegnelse i feltet Eye (Øje) og optage
billeder af det pågældende øje.
8. Når du er færdig, skal du sætte timeren på pause (klik på

52

) og afslutte undersøgelsen.

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

5. DICOM
Hvis DICOM-valgmuligheden er inkluderet i dit køb af RetCam Envision-system, skal du have licens til at
konfigurere og anvende DICOM på dit RetCam Envision-system.

Konfigurér DICOM-indstillingerne
BEMÆRK: Din brugerkonto skal have tilladelse til at konfigurere DICOM-indstillingerne.
1. Bekræft, at dit RetCam Envision-system er tilsluttet til netværket, og at PACS-serveren er tilgængelig.
2.

På dit RetCam Envision-system skal du kopiere licensnøglen til den egnede mappe. Se
arbejdsinstruktionen i DICOM-licenskonfiguration for RetCam Envision.

3. Luk ned, og genstart derefter systemet.
4. Log ind.
5. Klik på

på statuslinjen, og vælg User Preferences (Brugerpræferencer).

Hvis DICOM er aktiveret, og din brugerkonto har tilladelse, er DICOM-indstillingerne tilgængelige
i dialogboksen User Preferences (Brugerpræferencer).

6. Vælg hver gruppe af indstillinger, og konfigurér efter behov.
7. Når du er færdig, skal du klikke på OK.
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Importér bestilte undersøgelser
1. Bekræft, at dit RetCam Envision-system er tilsluttet til netværket.
2. For at importere patientjournaler for de undersøgelser, der er bestilt til dags dato, for den aktuelle det
aktuelle RetCam Envision-system skal du klikke på
undersøgelser).

i ruden Patients and Exams (Patienter og

Hvis der er blevet planlagt undersøgelser, vises de tilsvarende patientjournaler.
3. Før du foretager en undersøgelse, skal du koble systemet fra netværket.
4. Vælg en patient.
5. Start en ny undersøgelse, og optag billeder. Gennemse og gem billederne som ønsket. For
information om udførelse af en undersøgelse, se ”Udfør en undersøgelse af en patient”.
6. Afslut undersøgelsen. Alle gemte billeder placeres automatisk i kø til overførsel til PACS-serveren for
arkivering.
7. Når alle programsatte undersøgelser for dagen er afsluttede, og før systemet lukkes ned, skal du
tilslutte systemet til netværket. Alle billeder overføres automatisk.
8. For at kontrollere status for overførsel skal du åbne Archive Queue (Arkiv-kø). Klik
på statuslinjen,
og vælg Archive Queue (Arkiv-kø). Bemærk, at denne valgmulighed er tilgængelig for brugerkonti,
der har tilladelse.
BEMÆRKNINGER:
•
•
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Billedkommentarer overføres ikke til DICOM PACS.
DICOM-data kan ikke importeres.
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6. Vedligeholdelse, rengøring og teknisk support
RetCam Envision-systemet er blevet leveret med firewall og antivirus-programmer aktiveret og
konfigureret. Du bedes kontakte Natusʼ tekniske service for seneste revidering af RetCamsikkerhedshærdningspolitikken.

Generel vedligeholdelse
RetCam Envision-systemet kræver regelmæssig generel vedligeholdelse for fortsat tilsigtet drift.
Skema for generel vedligeholdelse:
• Mellem patienter: Desinficér, rens, og efterse linsestykket.
• Ugentligt: Tør systemet ned.
• Månedligt: Efterse kabler og tilslutninger for slid.
I rengøringsøjemed er RetCam Envision-systemet inddelt i to (2) kategorier:
• Linsestykket (kommer i kontakt med patienter)
• Resten af systemet

Linsestykke, rengøring og desinficering
Desinficér, rens, og efterse linsestykket før og efter hver patient.
BEMÆRK: For at hindre koblingsgeléen i at hærde på linsestykket skal du rense kontaktområdet på
patienten straks efter brug.

Manuel rengøring
For manuel rengøring ved hjælp af Super-Sani®-aftørringsservietter, CaviWipesTM-vådservietter,
neodisher® Mediclean Forte eller enzymatisk Prolystica® 2x-rensemiddel skal du følge disse trin:
1. Anvend de klargjorte aftørringsservietter eller rengøringsmiddel klargjort på fabrikantens anbefaling
samt fnugfrie klude fugtet med den klargjorte rengøringsopløsning.
2. Aftør for at fjerne alt synligt snavs.
3. Aftør for at fjerne eventuelle kemiske rester ved hjælp af en fnugfri klud dyppet i vand fra hanen.
4. Aftør med fnugfrie klude, og lad derefter enheden lufttørre.

Kemisk desinficering på mellemniveau
Ved kemisk desinficering på mellemniveau med CaviWipesTM-vådservietter eller Super-Sani®aftørringsservietter skal du følge disse trin:
1. Aftør, og sørg for, at alle overflader forbliver synligt våde som følger: 4 minutter ved brug af SuperSani®-aftørringsservietter eller 3 minutter ved brug af CaviWipesTM-vådservietter (anvend om
nødvendigt ekstra servietter).
2. Aftør for at fjerne eventuelle kemiske rester ved hjælp af en steril, fnugfri klud fugtet med
demineraliseret vand (PURW).
3. Aftør med sterile, fnugfrie klude, og lad derefter enheden lufttørre.
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Kemisk desinficering på højt niveau
Ved kemisk desinficering på højt niveau med Sporox® II-opløsning eller Cidex® OPA-opløsning skal du
følge disse trin:
1. Ækvilibrér et bad af desinficeringsmidlet til 20 °C.
2. Bekræft den mindste effektive koncentration (MEC) af desinficeringsmidlet som indikeret af
fabrikanten af desinficeringsmidlet (flere metoder er muligvis anvendelige).
3. Vip linsestykket i en lille vinkel, og nedsænk gradvist forreste del af det i desinficeringsmidlet (sørg
for, at linsestykket ikke sænkes lodret, når spidsen først kommer ned i opløsningen, for at undgå, at
luft sætter sig fast i spidsen).
4. Sørg for, at der ikke sidder luft fast mellem den konkave overflade af den optiske rude og opløsningen,
og at væskens overflade ikke er over det tilladte nedsænkningsniveau (desinficeringsmidlets overflade
er ikke over linjen mellem hætten af rustfrit stål og plastikkabinettet). Nedsænkningsdybden må højst
være 15 mm (0,6 tom.) som vist herunder.

5. Når den forreste del nedsænkes, kan linsestykket sidde lodret.
6. Sæt det i blød som følger: 30 minutter i Sporox® II-opløsning eller 12 minutter i Cidex® OPA-opløsning.
7. Skylles ved at nedsænke forreste del af linsestykket i demineraliseret vand (PURW), omrøres og lad
det trække i mindst 1 minut.
8. Aftør med sterile, fnugfrie klude.

Rengøring af system
Som med medicinsk udstyr i almindelighed skal du benytte dig af god folkesundhedspraksis ved håndtering
af udstyret, baseret på retningslinjerne fra De amerikanske centre for sygdomskontrol (CDC). Derudover
anbefales det at tørre forsigtigt af med en klud, der er fugtet med mild sæbe og vand. En sådan rengøring
skal gå forud for enhver servicefunktion. Sprøjt ikke rengøringsmiddel på nogen del af systemet.

Eftersyn af kabler og tilslutninger
Hver måned skal du bekræfte, at hvert kabel og hver tilslutning er monteret korrekt på RetCam Envisionsystemet. For at fjerne muligheden for elektrisk stød skal du udskifte kabler eller tilslutninger, der viser
tegn på beskadigelse.

Bortskaffelse af materialer
Bortskaf affaldsmaterialer i henhold til lokale og nationale krav. Kontakt Natusʼ tekniske service, hvis du
har brug for yderligere assistance. Se ”Teknisk support”.
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WEEE Statement (WEEE-erklæring)
Natus er forpligtet til at opfylde kravene i WEEE-bestemmelserne 2014 for EU (affald af elektrisk og
elektronisk udstyr). Disse bestemmelser angiver, at elektrisk og elektronisk affald skal indsamles separat
for korrekt behandling og genvinding for at sikre, at WEEE genbruges eller genanvendes forsvarligt.
I overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus videregive forpligtelsen til tilbagetagelse og
genbrug til slutbrugeren, medmindre der er truffet andre foranstaltninger. Du bedes kontakte os for
oplysninger om indsamlings- og genvindingssystemer, som er tilgængelige for dig i dit område på
www.natus.com.
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige
og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor spiller
slutbrugerne også en rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genanvendes forsvarligt. Brugere af elektrisk
og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andre affaldstyper. Brugere skal benytte de
kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørernes forpligtelse til tilbagetagelse eller
licenserede affaldsservices for at mindske de negative miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse
af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og
genvinding af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr.
Udstyr mærket med ovenstående affaldsbeholder med kryds over er elektrisk og elektronisk udstyr.
Symbolet med affaldsbeholderen med kryds over indikerer, at kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med ikke-sorteret affald, men skal indsamles særskilt.

Teknisk support
BEMÆRK: RetCam Envision-systemets levetid er mindst 7 år.
Ved kontakt med Natus Medical Incorporated via telefon bedes du lægge en besked og oplyse følgende:
• Navn
• Organisation
• Kontaktoplysninger
• En beskrivelse af problemet
• Systemtype (eksempelvis RetCam Envision) og serienummer
Derudover anbefaler Natusʼ tekniske service, at du sender en E-mail med de samme oplysninger.
E-mail: service@retcam.com. Natusʼ tekniske service svarer straks på E-mails. Vores mål er at svare
inden for 24 timer efter modtagelse.
Telefonsupport er tilgængelig fra mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 17.00, Stillehavstid. Du bedes om
nødvendigt lægge en besked. Natusʼ tekniske service besvarer opkald straks.
Telefon: +1 650-802-0400
Gratis opkald: 1-888-496-2887 (kun USA og Canada)
Postadresse:
Natus Medical Incorporated
1183 Quarry Lane, Suite A
Pleasanton, CA 94566
USA
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Service
Ved spørgsmål om service bedes du kontakte Natusʼ tekniske support. Se ”Teknisk support”.

Feltet Udskiftning af bokse
For information om udskiftning af boks skal du kontakte Natusʼ tekniske service og oplyse servicedelnummeret.
Se listen nedenfor.
Servicedelnummer
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Beskrivelse

18-000557-SERVICE

USB-hub

18-000572-SERVICE

Ethernet-isolator

18-000663-SERVICE

Sikring

60-000001-SERVICE

Håndstykke

61-000090-SERVICE

CPU

61-000112-SERVICE

Instrumentets styreboks

61-000156-SERVICE

Strømforsyningsboks

61-000005-SERVICE

Lithium-ion-batteri

61-000010-SERVICE

Fodkontakt

61-000012-SERVICE

Hvid LED-boks

61-000033-SERVICE

Tastatur

61-000046-SERVICE

Blå LED-boks

61-000056-SERVICE

Mus

61-000069-SERVICE

Membran

61-000091-SERVICE

Displayskærm

61-000166-SERVICE

Fortinet 30E-boks

RETCAM-FA-OPGRADERING

FA-opgraderingssæt til RetCam Envision-systemer
uden FA

N/A

Strømledning – skal opfylde følgende
specifikationer:
•
Hospitalsklasse
•
Maksimal længde på 305 cm (10 fod)
•
Normeret til 10 A (minimum)
•
UL/CSA-opstillet
•
REACH-, RoHS-kompatibel
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7. Fejlfinding
Opstart af system
Meddelelse

Tilstand eller brugerhandling

Korrigerende handling

BitLocker er ikke blevet aktiveret
på hoveddatadrevet. Aktivering
af BitLocker anbefales for forbedret
sikkerhed.

BitLocker blev ikke aktiveret af en
administrator forud for en brugers
forsøg på at starte systemet.

Tal med din RetCam-administrator.

Ude af stand til at oprette
forbindelse til SQL-server efter
45 sekunder.

Brugeren forsøgte at starte
systemet.
SQL-tjenesten blev installeret,
men var slået fra.

Tal med din RetCam-administrator.

Systemnedlukning
Meddelelse
Dette lukker systemet ned. Er du
sikker på, du vil fortsætte?

Tilstand eller brugerhandling
Brugeren forsøgte at lukke
systemet ned.

Korrigerende handling
•
•

Driftssystemet kunne ikke lukkes
ned.

En bruger uden tilladelse forsøgte
at lukke systemet ned.

Klik på Yes (Ja) for at lukke
ned.
Klik på No (Nej) for at annullere
nedlukning.

Tal med din RetCam-administrator.

Patients and Exams (Patienter og undersøgelser)
Meddelelse
Advarsel: Du kan miste disse
medier! <#>
medieelement/medieelementer
markeret med flueben er ikke blevet
sikkerhedskopieret. Vil du
fortsætte?

Tilstand eller brugerhandling
Brugeren forsøgte at fjerne valgte
medier, der ikke er blevet
sikkerhedskopieret.

Korrigerende handling
•
•

For at annullere skal du klikke
på No (Nej). Sikkerhedskopiér
medierne, og prøv igen.
For at fortsætte uden at
sikkerhedskopiere medierne
skal du klikke på Yes (Ja).
Bemærk, at de fjernede medier
ikke kan gendannes.

Ny undersøgelse og Direkte billedbehandling
Meddelelse

Tilstand eller brugerhandling

Korrigerende handling

Følgende kan volde besvær ved
Live Imaging (Direkte
billedbehandling):
•
Systemet kører på batteri, men
det skal sættes til.
Vil du fortsætte?

Brugeren startede en ny
undersøgelse, mens systemet kun
kørte på batteriladning.

Anbefalet handling:
Tilslut systemet til vekselstrøm, og
klik på Yes (Ja).

Fejl i lyskilde (Tilfælde: 1)

Intet optisk fiberkabel er tilsluttet.

Tilslut det optiske fiberkabel igen.
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Meddelelse

Tilstand eller brugerhandling

Korrigerende handling

Fejl i lyskilde (Tilfælde: 2)

FA-kontakten er tændt, men intet
optisk fiberkabel er tilsluttet.

Tilslut det optiske fiberkabel til FAlyskilden, eller sluk FA-kontakten,
og tilslut det optiske fiberkabel til
den hvide lyskilde.

Fejl i lyskilde (Tilfælde: 9)

Lyskilden var slukket, eller brugeren
slukkede for lyskilden.

Tryk på belysningsknappen på
kontrolpanelet for at tænde for
lyskilden.

Kontrollér FA-vognens tilslutning
(Tilfælde: 10)

Håndstykkets FA-kontakt var tændt,
og kameraet var ikke tilsluttet til FAlyskilden.

Tryk på belysningsknappen på
kontrolpanelet for at slukke for
lyskilden, og slå håndstykkets FAkontakt fra.

Kontrollér FA-kontakt på HP
(Tilfælde: 12)

FA-indstilling var ikke aktiveret:
Håndstykkets FA-kontakt var tændt,
eller brugeren slog FA-kontakten til.

Slå håndstykkets FA-kontakt fra.

Kontrollér FA-kontakten på HP,
kontrollér kontrolpanelets
lysindikator (Tilfælde: 17)

FA-indstilling var aktiveret:
Både håndstykkets FA-kontakt og
belysningen var slukket.

•
•

Kontrollér kontrolpanelets
lysindikator (Tilfælde: 18)

FA-indstilling var aktiveret:
Belysningen var slukket, eller
brugeren slog belysningen fra.

Tryk på belysningsknappen på
kontrolpanelet for at tænde for
lyskilden.

Kontrollér FA-kontakt på HP
(Tilfælde: 21)

FA-indstilling var aktiveret:
FA-filteret var slukket, eller
brugeren slog FA-kontakten fra.

Slå håndstykkets FA-kontakt til.

Der opstod fejl under optagelse af
medier. Kig i loggen for detaljer.

Brugeren forsøgte at optage
billeder.

Tal med din RetCam-administrator.

Undersøgelsen gemmes IKKE;
ingen billeder/videoer er blevet
optaget. Er du sikker på, dette er
OK? Vælg ”Yes” (Ja) for at
bekræfte eller ”No” (Nej) for at
vende tilbage til undersøgelsen.

Brugeren forsøgte at afslutte direkte
billedbehandling uden at optage
nogen billeder eller videoer.

•
•

Klik på Yes (Ja) for at afslutte.
Klik på No (Nej) for at annullere
og vende tilbage til direkte
billedbehandling.

Undersøgelsen gemmes IKKE;
undersøgelsen indeholder
billeder/videoer, men ingen af dem
er indstillet til lagring. Er du sikker
på, dette er OK? Vælg ”Yes” (Ja)
for at bekræfte eller ”No” (Nej) for at
vende tilbage til undersøgelsen.

Brugeren forsøgte at afslutte direkte
billedbehandling med alle optagede
medier markeret til sletning.

•

Klik på Yes (Ja) for at afslutte.
Der gemmes ingen medier.
Klik på No (Nej) for at annullere
og vende tilbage til direkte
billedbehandling.

Luk ikke systemet ned grundet
muligt tab af data.

Brugeren trykkede på knappen
Shutdown (Nedlukning) på
kontrolpanelet.

Klik på OK for at annullere
nedlukning og fortsætte med direkte
billedbehandling.
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Slå håndstykkets FA-kontakt til.
Tryk på belysningsknappen på
kontrolpanelet for at tænde for
lyskilden.
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Gennemgang af undersøgelse
Meddelelse
Luk ikke systemet ned grundet
muligt tab af data.

Tilstand eller brugerhandling
Brugeren trykkede på knappen
Shutdown (Nedlukning) på
kontrolpanelet.

Korrigerende handling
Klik på OK for at annullere
nedlukning og fortsætte med
gennemgang af undersøgelse.

Importér
Meddelelse
Hvis du importerer fra et aftageligt
drev, skal det være tilsluttet, før du
påbegynder importprocessen. Er
alle nødvendige drev klar?

Tilstand eller brugerhandling

Korrigerende handling

Brugeren forsøgte at importere data
fra et aftageligt drev.

Bekræft, at drevet, der skal
importeres fra, er forbundet og klart,
og klik på Yes (Ja).

Tilstand eller brugerhandling

Korrigerende handling

Udskriv
Meddelelse
Der er ingen printer installeret
på systemet.

Brugeren forsøgte at udskrive.

Tal med din RetCam-administrator.

Printeren viser sig at være
offline eller afbrudt. Kontrollér,
og prøv igen.

Brugeren forsøgte at udskrive.

Tal med din RetCam-administrator.
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Brugerpræferencer
Meddelelse

Tilstand eller brugerhandling

Korrigerende handling

Brugerdefinerede varemærker kan
ikke være større end 640 x 100.
Anvend et mindre billede.

Konfiguration af direkte
billedbehandling:
Brugeren forsøgte at indlæse et
vandmærke.

Indlæs et mindre billede.

Brugerdefinerede varemærker kan
ikke være mindre end 160 x 32.
Anvend et større billede.

Konfiguration af direkte
billedbehandling:
Brugeren forsøgte at indlæse et
vandmærke.

Indlæs et større billede.

Fejl ved forsøg på at indlæse det
brugerdefinerede vandmærke, der
skal bekræftes:
{undtagelsesmeddelelse}.

Konfiguration af direkte
billedbehandling:
Brugeren forsøgte at indlæse et
vandmærke, der ikke er en billedfil.

Indlæs en billedfil.

Kan ikke indlæse det
brugerdefinerede vandmærke, der
skal bekræftes.

Konfiguration af direkte
billedbehandling:
Brugeren forsøgte at indlæse et
vandmærke.

Filformatet er muligvis forkert.
Indlæs en billedfil med det korrekte
format.

Der findes intet indeks med et
fragmenteringsniveau, som er lig
med eller højere end " +-tærskel + "
%.

Konfiguration af
databasevedligeholdelse:
Brugeren kontrollerede
statistikkerne, og
fragmenteringsniveauet var mindre
end det angivne niveau (standard
er 15).

Denne meddelelse er til oplysende
formål.

{0} af revisionslogfilerne kunne ikke
slettes.
(BEMÆRK: {0} indikerer antal filer).

Konfiguration af revisionslogging:
Brugeren forsøgte at slette
revisionslogs.

Denne meddelelse er til oplysende
formål.

Andre fejltilstande
Meddelelse

Korrigerende handling

Brugeren har ikke tilladelse til at logge ind.

Tal med din RetCam-administrator. Brugerkontoen kan
være deaktiveret.

Fatal fejl, kunne ikke skrive fejl til fil.

Tal med din RetCam-administrator.

Der opstod fejl ved skift mellem fastfrysning af/stop
optagelse. Kig i loggen for detaljer.

Tal med din RetCam-administrator.

Ude af stand til at afspille video, forsøg nummer <#>.

Tal med din RetCam-administrator. Mulige årsager:
•
Den valgte videofil blev slettet.
•
En gammel video blev importeret (eksempelvis
RetCam 4.1 eller ældre).

captureGraphBuilder er nul!

Tal med din RetCam-administrator.
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8. Hjælpeværktøjer
BEMÆRK: De tilgængelige valgmuligheder i pop op-menuen Utilities (Hjælpeværktøjer) er baseret på de
tilladelser, der er tildelt til din brugerkonto. Figur 31 er et eksempel på det, og den fulde liste med
valgmuligheder er beskrevet i den tabel, der følger.
Statuslinje

Figur 31. Menuen Hjælpeværktøjer
Om

Viser softwareversionen og andre systemoplysninger for RetCam Envisionsystemet. For licensoplysninger om tredjepartssoftware anvendt i RetCam
Envision skal du klikke på Software Licenses (Softwarelicenser) i
dialogboksen About (Om).

Hjælp

Viser en PDF-kopi af brugervejledningen til RetCam Envision.

Billedrevision

Kun til brug af RetCam-administrator.

Systemlogs

Kun til brug af RetCam-administrator.

Brugerpræferencer

Åbner ruden User Preferences (Brugerpræferencer). Se ”Konfigurér User
Preferences (Brugerpræferencer)”.

Administrér brugere

Du kan oprette og ændre brugerkonti og nulstille adgangskoder. Kun til brug
af RetCam-administrator. Se ”Administrér brugere”.

Unlock Maintenance Mode
(Lås vedligeholdelsesindstilling op)

Giver adgang til systemvedligeholdelse og andre opgaver. Kun til brug af
RetCam-administrator. Systemet beder dig om adgangskoden til Maintenance
Mode (Vedligeholdelsesindstilling). Valgmuligheden er gråmeleret, hvis
systemet er i Maintenance Mode (Vedligeholdelsesindstilling).

63

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Konfigurér User Preferences (Brugerpræferencer)
BEMÆRK: Din brugerkonto skal have tilladelse til at konfigurere brugerpræferencerne. Hvis din brugerkonto
ikke har tilladelse, er konfigurationsindstillingerne enten ikke tilgængelige eller er deaktiverede.
Menuen Hjælpeværktøjer
Brugerpræferencer

Figur 32. Ruden User Preferences (Brugerpræferencer)
Revisionslogging

Konfigurér systemets revisionslogs.

Godkendelse

Konfigurér godkendelse for lokale enheder og netværk. Valgmulighederne for den
aktive mappe er kun synlige for brugerkonti med tilladelse.
For netværksgodkendelse gør en valgmulighed det muligt for dig at tillade brugere
at godkende ved hjælp af Aktiv mappe, og i så fald kan du eventuelt kræve det.
For at oprette en bruger med aktiv mappe-godkendelse, se ”Opret en brugerkonto”.

Automatisk aflogning

Konfigurér automatisk aflogning.
BEMÆRK: Automatisk aflogning gælder ikke under en undersøgelse, hvis bestemte
dialogbokse er åbne, eller under omstændigheder der ville medføre tab af data.

Vedligeholdelse af database

Funktioner for vedligeholdelse af database.

Enhed

Administrér enhedsnavn og serienummer.

DICOM

Konfigurér DICOM (kun tilgængelig, hvis DICOM er installeret). For yderligere
information, se ”DICOM”.

Domæne

Konfigurér domæner. Se ”Konfigurér domæner”.

Live Imaging (Direkte
billedbehandling)

Konfigurér kameraenhed, filstørrelse for direkte billedbehandling og
brugerdefinerede vandmærker.
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Ny undersøgelse

Konfigurér billedbehandlingskonfigurationerne til nye undersøgelser.

Notification (Notifikation)

Administrér meddelelser for generel brug, import/eksport af aktiviteter,
billedbehandlingsbibliotek, fjernelse af medier og hardware.

Permissions (Tilladelser)

Administrér brugerfunktioner og tilladelser. Se ”Brugerfunktioner og tilladelser”.

Printere

Indstil standardprinterne.

Ruder

Giver adgang til Windows-funktioner. Visse funktioner er kun tilgængelige for
brugerkonti med tilladelse, og visse funktioner er kun tilgængelige i indstillingen
Administrator/Service/Maintenance (Administrator/Service/Vedligeholdelse).

Konfigurér domæner
BEMÆRK: RetCam Envision-systemet kræver mindst ét (1) domæne. Et standarddomæne ved navn
”RetCam” er indeholdt i dit system.
I User Preferences
(Brugerpræferencer)
Domæne

Figur 33. Valgmuligheder for konfiguration af domæne
Opret et domæne. Se ”Opret et domæne”.
Redigér et domæne. Se ”Redigér et domæne”.
Slet et domæne. Kun brugerkonti med tilladelse kan slette domæner.
Tildel domæner til patienter.
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Tildel patienter til domæner.
Kopiér patienter til andre domæner.
Tildel forældreløse børn til et domæne.

Opret et domæne
I dialogboksen Select Domain
(Vælg domæne)

I Brugerpræferencer, Domain (Domæne) valgt

Opret domæne

Figur 34. Dialogboksen Create Domain (Opret domæne)
Navn

(Obligatorisk) Domænenavnet vises hele vejen gennem RetCam Envision-systemet. Indtast et
navn, der giver mening og kan genkendes af alle brugere.

Beskrivelse

Indtast en beskrivelse.

Placering

(Obligatorisk) Identificerer den geografiske placering af RetCam Envision-systemet. Derudover
definerer det tidszonen for det system. Vælg den egnede placering i rullemenuen.
Tilføj en ny placering, eller opret eller skift om nødvendigt tidszone. Tidszoneindstillingen
anvendes til at få vist dato og klokkeslæt for en patientundersøgelse i din lokale tidszone.

Institution

Vælg den egnede institution i rullemenuen. Tilføj om nødvendigt en institution.

Afdeling

Vælg den egnede afdeling i rullemenuen. Tilføj om nødvendigt en afdeling.

Gruppe

Vælg den egnede gruppe i rullemenuen. Tilføj om nødvendigt en gruppe.

Undersøgelse

Vælg den egnede undersøgelse i rullemenuen. Tilføj om nødvendigt en ny undersøgelse.

Brugere

(Obligatorisk) Viser en liste over brugere, der har adgang til dette domæne. Tilføj brugere, eller
ændr om nødvendigt tildelingerne.
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Redigér et domæne
I Brugerpræferencer, Domain (Domæne) valgt

Figur 35. Dialogboksen Edit Domain (Redigér domæne)
Navn

(Obligatorisk) Redigér domænenavnet som ønsket.

Beskrivelse

Indtast en beskrivelse.

Placering

(Obligatorisk) Vælg den egnede placering i rullemenuen. Redigér om nødvendigt oplysninger om
placering.

Institution

Vælg den egnede institution i rullemenuen. Tilføj eller redigér om nødvendigt en institution.

Afdeling

Vælg den egnede afdeling i rullemenuen. Tilføj eller redigér om nødvendigt en afdeling.

Gruppe

Vælg den egnede gruppe i rullemenuen. Tilføj eller redigér om nødvendigt en gruppe.

Undersøgelse

Vælg den egnede undersøgelse i rullemenuen. Tilføj eller redigér om nødvendigt en undersøgelse.

Brugere

(Obligatorisk) Viser listen over brugere, der har adgang til dette domæne. Tilføj om nødvendigt
brugere til domænet.

Administrér brugere
BEMÆRKNINGER:
• Kun RetCam-administrator-kontoen kan anvendes til at oprette og redigere brugerkonti og adgangskoder.
• Brugerkonti kan ikke slettes.
•

For at konfigurere tilladelser til en brugerkonto, se ”Konfigurér funktioner og tilladelser”.

67

RetCam EnvisionTM Brugervejledning

Opret en brugerkonto
I menuen Utilities (Hjælpeværktøjer)
Manage Users > Create User (Administrér brugere >
Opret bruger)

Figur 36. Dialogboksen Create User (Opret bruger)

BEMÆRK: Alle felter er obligatoriske, medmindre brugeren godkendes udelukkende ved hjælp af Aktiv
mappe. Se ”Netværksgodkendelse”.
Brugernavn

Angiv en unik identifikator for brugeren. Dette navn vises hele vejen gennem
RetCam Envision-systemet. Din sundhedsfacilitet skal følge et defineret
tildelingssystem, så brugerne nemt kan genkende hinanden. Der skelnes ikke
mellem store og små bogstaver i brugernavnet.
BEMÆRK: For godkendelse af aktiv mappe skal brugernavnet allerede eksistere i
domænet.

Last Name (Efternavn)

Brugerens efternavn

First Name (Fornavn)

Brugerens fornavn

Adgangskode
Indtast adgangskode igen

Dette er en midlertidig adgangskode. De adgangskoder, der skrives, skal stemme
overens i begge felter.
Den nye adgangskode skal være mindst seks (6) tegn lang og indeholde mindst ét
(1) numerisk tegn.
BEMÆRK: For godkendelse af aktiv mappe benyttes adgangskoden ikke.

Email-ID

Brugerens E-mailadresse til alt RetCam-systemarbejde.
BEMÆRK: For godkendelse af aktiv mappe benyttes E-mailadressen ikke.

Domæner

Tildel om nødvendigt domæner til brugerkontoen. Se ”Tildel domæner til en brugerkonto”.
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Netværksgodkendelse
For logins i Aktiv mappe kan du enten kræve godkendelse fra Aktiv mappe eller give brugerne mulighed
for at godkende fra Aktiv mappe. Se de tilgængelige valgmuligheder i Figur 37.
I User Preferences
(Brugerpræferencer)
Godkendelse

Figur 37. Valgmuligheder for netværksgodkendelse
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Redigér en brugerkonto
I menuen Utilities (Hjælpeværktøjer)
Manage Users > Modify User (Administrér brugere >
Skift bruger) vælg bruger

Figur 38. Dialogboksen Edit User (Redigér bruger)

BEMÆRK: Alle felter er obligatoriske.
Brugernavn

Angiv en unik identifikator for brugeren. Dette navn vises hele vejen gennem
RetCam Envision-systemet. Din sundhedsfacilitet skal følge et defineret
tildelingssystem, så brugerne nemt kan genkende hinanden. Der skelnes ikke
mellem store og små bogstaver i brugernavnet.

Last Name (Efternavn)

Brugerens efternavn

First Name (Fornavn)

Brugerens fornavn

Adgangskode
Indtast adgangskode igen

BEMÆRK: Vælg kun disse felter, hvis du ønsker at ændre brugerens
adgangskode. Valg af et vilkårligt af felterne Adgangskode rydder adgangskoden.
For at bevare brugerens adgangskode, hvis den blev slettet ved et uheld, skal du
trykke på Cancel (Annullér) og starte forfra.
De adgangskoder, der skrives, skal stemme overens i begge felter.
Den nye adgangskode skal være mindst seks (6) tegn lang, indeholde mindst ét (1)
numerisk tegn, og det skal være en anden end den gamle adgangskode.

Email-ID

Brugerens E-mailadresse til alt RetCam-systemarbejde

Deaktivér bruger

Vælg dette afkrydsningsfelt for at deaktivere brugerkontoen.

Domæner

Tildel om nødvendigt domæner til brugerkontoen. Se ”Tildel domæner til en
brugerkonto”.
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Tildel domæner til en brugerkonto
I dialogboksen Create User (Opret bruger) eller
dialogboksen Edit User (Redigér bruger)
Tildel domæner

Figur 39. Dialogboksen Assign Domains (Tildel domæner)

Du skal tildele mindst ét (1) domæne til en brugerkonto.

Nulstilling af adgangskode
BEMÆRKNINGER:
•
•

Kun RetCam-administrator-kontoen kan anvendes til at nulstille brugeradgangskoder.
Den nye adgangskode skal være mindst seks (6) tegn lang, indeholde mindst ét (1) numerisk
tegn, og det skal være en anden end den gamle adgangskode. Denne adgangskoderegel gælder
for alle brugerfunktioner.
I menuen Utilities (Hjælpeværktøjer)

Manage Users > Reset Password (Administrér brugere >
Nulstil adgangskode)

Figur 40. Dialogboksen Reset Password (Nulstil adgangskode)

Efter nulstilling af en adgangskode bliver brugeren bedt om at ændre adgangskoden efter første login.
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Brugerfunktioner og tilladelser
Brugerkonti er tildelte funktioner, der bestemmer graden af adgang samt de opgaver, som kan udføres på
dit RetCam Envision-system. RetCam-administrator har det højeste adgangsniveau og kan ændre
funktioner, tilføje funktioner og tildele tilladelser.
Standardfunktionerne er:
• Generel RetCam
• RC-billedbehandler
• RetCam-administrator
Roller tildeles tilladelser i disse kategorier:
• Generelt
•

Patient

•
•
•

Undersøgelser
Import/eksport
Speciel

•

Administrativ

Konfigurér funktioner og tilladelser
I User Preferences
(Brugerpræferencer)
Permissions (Tilladelser)

Figur 41. Valgmuligheder for konfiguration af tilladelser

På fanen User Roles (Brugerfunktioner) skal du vælge brugeren og anvende de ønskede funktioner. For
at få vist tilladelserne skal du vælge fanerne Role Permissions (Funktionstilladelser) og View User
Permissions (Vis brugertilladelser).
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9. Sikkerhed og afmærkning
Elektrisk sikkerhed
Systemet blev kun designet, efterset og testet til at overholde sikkerhedskravene i IEC 60601-1 i
forbindelse med brand, stød og mekaniske farer, hvis det anvendes tilsigtet.
Elektrisk udstyr af klasse I, type BF
Klassificeret til kontinuerlig drift
IEC 60601-1: 2005, berigtigelse 1 + berigtigelse 2
Tilbehørsudstyr tilsluttet til den analoge og digitale grænseflade skal være certificeret til de respektive
IEC-standarder (dvs., IEC60950 for databehandlingsudstyr og IEC 60601-1 for medicinsk udstyr).
Ydermere skal alle konfigurationer overholde systemstandarden IEC 60601-1 og 60601-1-2. Enhver,
der tilslutter yderligere udstyr til signalindgangsdelen eller signaludgangsdelen konfigurerer et medicinsk
system, og er derfor ansvarlig for at sikre, at systemet overholder kravene i systemstandarden
IEC 60601-1 og 60601-1-2. I tvivlstilfælde bedes du kontakte Natusʼ tekniske support.

Elektromagnetiske RetCam Envision-udledninger
Overensstemmelsesniveau: Gruppe 1, klasse A
Testtype

Overensstemmelsesniveau

Udstrålede udledninger
CISPR 11/
EN 55011

Gruppe 1, klasse A

Ledede udledninger
CISPR 11/
EN 55011

Gruppe 1, klasse A

Bemærkninger
RetCam Envision-systemet genererer RF-energi,
der udelukkende relaterer til den indbyggede
funktion. Systemets RF-emissioner er meget lave
og forårsager sandsynligvis ikke forstyrrelser i
nærliggende elektronisk udstyr. RetCam Envisionsystemet egner sig til anvendelse i alle andre
bygninger end boligområder og kan anvendes i
boligområder, der er koblet direkte på det
offentlige strømforsyningsnetværk med
lavspænding, som forsyner bygninger til beboelse,
forudsat, at følgende advarsel overholdes:
BEMÆRK: Udledningsegenskaberne for dette
udstyr gør det velegnet til anvendelse i
industriområder og på hospitaler (CISPR 11
klasse A). Hvis det anvendes i et boligområde (for
hvilket CISPR 11 klasse B normalt kræves), kan
dette udstyr muligvis ikke give tilstrækkelig
beskyttelse til
radiofrekvenskommunikationstjenester. Brugeren
skal muligvis træffe afhjælpende foranstaltninger,
som f.eks. flytning eller omrokering af udstyret.

Harmoniske emissioner
EN 61000-3-2

Klasse A

Spændingsfluktuationer/flimrende
emissioner EN 61000-3-3

Opfylder

FCC Part 15B (FCC, del 15B)

Opfylder
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RetCam Envision Elektromagnetisk immunitet
Testtype
Elektrostatisk udladning
(ESE)
EN 61000-4-2

IEC 60601-1-2
Testniveau

Overensstemmelsesniveau

±8 kV-kontakt

±8 kV-kontakt

±15 kV luft

±15 kV luft

Elektrisk hurtigtgående
transienter
(Vekselstrøm)
(I/O-linjer)
EN 61000-4-4

± 2 kV til
strømforsyningslinjer

± 2 kV til strømforsyningslinjer

Overspændinger i ledningtil-ledning til jord
(Vekselstrøm)
(I/O-linjer)
EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV linje(r) til
linje(r)

±0,5 kV, ±1 kV linje(r) til linje(r)

Spændingsdyk, variationer i
spændingen på
strømforsyningens
indgangslinjer og korte
spændingsafbrydelser
EN 61000-4-11

0 % UT for 0,5 cyklus ved
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315°

Magnetisk netfrekvensfelt
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8
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±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
linje(r) til jord

Elektromagnetisk
miljøvejledning
Gulvene skal være af træ, beton
eller keramiske fliser. Hvis gulvene
er dækket af syntetisk materiale,
skal den relative luftfugtighed være
på mindst 30 %.
Netspændingskvaliteten skal være
på højde med et normalt erhvervseller hospitalsmiljø. Elektroniske
forstyrrelser (transienter) i
vekselstrøm kan få systemdisplayet
til at rulle kontinuerligt. Hvis dette
forekommer, skal
billedbehandlingen først fortsætte,
når forstyrrelsen ophører.

Netspændingskvaliteten skal være
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV linje(r) til jord på højde med et normalt erhvervseller hospitalsmiljø.

0 % UT for 0,5 cyklus ved 0°, 45°,
Netspændingskvaliteten skal være
90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315° på højde med et normalt erhvervseller hospitalsmiljø.

0 % UT for 1 cyklus og

0 % UT for 1 cyklus og

70 % UT for 25/30-cyklus,
enkeltfase ved 0°

70 % UT for 25/30-cyklus,
enkeltfase ved 0°

0 % UT for 250/300 cykler

0 % UT for 250/300 cykler

30 A/m

30 A/m

Strømfrekvens-magnetfelter bør
være på niveauer, der er
karakteristiske for et typisk sted i et
typisk handels- eller hospitalsmiljø.
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RetCam Envision Elektromagnetisk immunitet
Testtype
Udstrålet immunitet
EN 61000-4-3

IEC 60601-1-2
Testniveau
80 MHz-2,7 GHz
3 V/m 80 %@1 kHz

3 V/m

Nærhedsfelter:
385 MHz, 18 Hz
impulsændr., 27 V/m

28 V/m

450 MHz, FM-ændr.,
±5 kHz

28 V/m

afvig., 1 kHz sinus, 28 V/m
710 MHz, 745 MHz og
780 MHz, 217 Hz-impuls

9 V/m

ændr., 9 V/m
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz, 18 Hz
impulsændr., 28 V/m
1720 MHz, 1845 MHz og
1970 MHz, 217 Hz
impulsændr., 28 V/m
2450 MHz, 217 Hz
impulsændr., 28 V/m
5240 MHz, 5500 MHz og
5783 MHz, 217 Hz
impulsændr., 9 V/m
Ledet immunitet
EN 61000-4-6

28 V/m

28 V/m

Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr må ikke
bruges tættere på nogen del af
RetCam-systemet, herunder kabler,
end den anbefalede
separationsafstand beregnet ud fra
ligningen, der gælder for senderens
frekvens.
Anbefalet separationsafstand
d = 1,2
d = 1,2

80 MHz til 800 MHz

d = 2,3

800 MHz til 2,7 GHz,

hvor
er senderens maksimalt
udsendte strømfrekvens i watt (W)
ifølge producenten af senderen og
d er den anbefalede
separationsafstand i meter (m).

28 V/m

9 V/m

0,15-80 MHz
3 Vrms

3 Vrms

0,15-80 MHz
6 Vrms på ISM-bånd

6 Vrms

80 %@1 kHz

Elektromagnetisk
miljøvejledning

Overensstemmelsesniveau

80 %@1 kHz
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Mærkater og symboler
Symbol

Kun Rx

Medicinsk udstyr
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Reference til
standarder

Standardtitel på
symbol

Symboltitel ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

21 CFR
801.109(b)(1)

Enheder med
forskriftsmærkning.

Receptpligtig

Indikerer, at produktet er
autoriseret til salg udført
af eller på ordre fra
praktiserende læge

Anvendes ikke

Anvendes ikke

En indikation på
medicinsk udstyr

Dette produkt er
medicinsk udstyr.

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Indeholder ikke
naturlig latexgummi

Det medicinske udstyr
indeholder ikke naturlig
gummilatex

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

Elektromedicinsk
udstyr - Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne

Læs
brugervejledningen

Se
instruktionsvejledning/hå
ndbog.
BEMÆRKNING om MEUDSTYR ”Følg
brugervejledning”

ISO-15223-1,
symbol 5.4.3

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Se brugsanvisningen

Indikerer brugerens
behov for at kigge i
brugervejledningen.

ISO 60601-1
Tabel D.1 #11

Elektromedicinsk
udstyr - Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Betjeningsvejledning

ISO 7000/
IEC-60417,
symbol 3500

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Elektronisk
brugervejledning

For at indikere på
produktet eller
produktets emballage, at
relevante oplysninger
om brug af produktet er
tilgængelige i elektronisk
form snarere end, eller
ud over, i trykt papirform.

IEC-60417;
2002-5194

Grafiske symboler til
brug på udstyr

AC/DC Power
Indicator (Veksel/jævnstrømsindikator)

For at identificere, at
systemet kører på DC
(jævnstrøm) eller AC
(vekselstrøm)

RetCam EnvisionTM Brugervejledning
Symbol

Reference til
standarder

Standardtitel på
symbol

Symboltitel ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

ISO-7000/
IEC-60417,
symbol 5019

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Beskyttende jord;
beskyttende jording

For at identificere en
vilkårlig terminal, som er
beregnet til tilslutning til
en ekstern leder for
beskyttelse mod
elektrisk stød i tilfælde af
fejl, eller terminalen på
en beskyttende
jordelektrode
(jordforbundet).

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

Elektromedicinsk
udstyr - Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Vekselstrøm

For at indikere på
typeskiltet, at udstyret
kun er egnet til
vekselstrøm; for at
identificere relevante
terminaler.

IEC-60417:
2002-5016

Grafiske symboler til
brug på udstyr

For at identificere
sikring

Systemet indeholder
2 sikringer af indikeret
type. Anvend ikke andre
typer.

IEC/TR 60878
Symbol 5988

Grafisk system for
elektrisk udstyr i
medicinsk praksis.

Computernetværk

For at identificere selve
computernetværket eller
for at indikere
forbindelsesterminalen til
computernetværket.

ISO-7000/
IEC-60417
Symbol 5140

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Ikke-ionisk
elektromagnetisk
stråling

Indikerer generelt
forhøjede, potentielt
farlige, niveauer af ikkeioniseret stråling

IEC 62471-2

Fotobiologisk
sikkerhed for lamper
og lampesystemer –
Del 2: Vejledning i
fabrikationskrav, der
relaterer til ikke-laser
optisk
strålingssikkerhed.

Advarsel: Optisk
stråling, kig ikke
direkte ind i lyskilder.

Indikerer, at du ikke skal
kigge direkte ind i
lyskilden

ISO-7000/
IEC-60417
Symbol 0621

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Skrøbelig, håndter
med omtanke

Indikerer, at indholdet af
transportpakken er
skrøbeligt, og at pakken
skal håndteres med
omtanke.

ISO-7000:
2014-0623

Grafiske symboler til
brug på udstyr

Dette skal vende opad For at indikere korrekt
opret position på
transportemballagen.
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Reference til
standarder

Standardtitel på
symbol

Symboltitel ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

ISO 15223-1
Symbol 5.3.7

Medicinsk udstyr Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Opbevaringstemperat
urområde

Indikerer (opbevarings)temperaturgrænserne,
som det medicinske
udstyr forsvarligt kan
udsættes for

ISO 15223-1
Symbol 5.3.8

Medicinsk udstyr Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Luftfugtighedsområde
for opbevaring

Indikerer området for
(opbevarings)luftfugtighed, som det
medicinske udstyr
forsvarligt kan udsættes
for

ISO 15223-1
Symbol 5.3.9

Medicinsk udstyr Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Begrænsning af
atmosfærisk tryk

Indikerer området for
atmosfærisk tryk, som
det medicinske udstyr
forsvarligt kan udsættes
for.

ISO-15223-1,
Symbol 5.3.4

Medicinsk udstyr Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Hold tør

Indikerer medicinsk
udstyr, der skal
beskyttes mod fugt.

ISO-15223-1
Symbol 5.1.7

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Serienummer

Indikerer fabrikantens
serienummer, så
specifikt medicinsk
udstyr kan identificeres.

ISO-15223-1
Symbol 5.1.6

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Katalog- eller
modelnummer

Angiver producentens
katalognummer, så det
medicinske udstyr kan
identificeres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Producent

Indikerer fabrikanten for
det medicinske udstyr
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Symbol

Reference til
standarder

Standardtitel på
symbol

Symboltitel ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

ISO-15223-1
Symbol 5.1.3

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Fabrikationsdato

Indikerer den dato, hvor
det medicinske udstyr
blev fabrikeret.

ISO-15223-1
Symbol 5.1.2

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Autoriseret
repræsentant i det
Europæiske
Fællesskab

Indikerer den
autoriserede
repræsentant i Det
Europæiske
Fællesskab.

MDR 2017/745

EU-bestemmelse for
medicinsk udstyr

CE-mærkning

Angiver europæisk
teknisk
overensstemmelse

IEC-60529

Grad af beskyttelse
leveret af kabinetter
(IP-kode)

Grad af beskyttelse
mod indtrængen
leveret af kabinet

Beskyttet mod effekterne
af kontinuerlig
nedsænkning i vand.

IEC-60529

Grad af beskyttelse
leveret af kabinetter
(IP-kode)

Beskyttet mod
dryppende vand

Indikerer, at enheden er
beskyttet mod effekterne
af lodret faldende vand

ISO-60601-1
Tabel D.2 #2

Elektromedicinsk
udstyr - Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Generelt
advarselstegn

Indikerer fare for
potentiel personskade
på patient eller operatør

ISO-15223-1,
Symbol 5.4.4

Medicinsk udstyr –
Symboler til brug på
mærkater til
medicinsk udstyr,
mærkning og
supplerende
oplysninger.

Forsigtig: Læs alle
advarsler og
forholdsregler i
brugervejledningen

ISO 60601-1
Tabel D.1 #10

Elektromedicinsk
udstyr - Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Indikerer brugerens
behov for at kigge i
brugervejledningen for
vigtige
forsigtighedsoplysninger
, såsom advarsler og
forholdsregler, der af en
række forskellige
årsager ikke kan sættes
på selve det medicinske
udstyr.

2012/19/EU

Regler ved
bortskaffelse af
elektrisk og
elektronisk udstyr
(WEEE)

Instruktioner i
bortskaffelse efter
levetidens slutning

Indikerer, at kasseret
elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må
bortskaffes sammen
med ikke-sorteret affald,
men skal indsamles
særskilt
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Symbol

80

Reference til
standarder

Standardtitel på
symbol

Symboltitel ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

N/A

Testmærke

Nordamerikansk
Indikerer, at produktet er
overensstemmelsesce blevet testet og
rtificering
certificeret af TUV
Rheinland

IEC/TR 60878
Symbol 5009

Grafiske symboler for
elektrisk udstyr i
medicinsk praksis

Systemafbryderknap

Standby – For at
identificere kontakten
eller kontaktpositionen
alt efter hvilken del af
udstyret, der er slået til
for at kunne sætte det i
standbytilstand.

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Fokusknapper

Knapper på
kontrolpanelet til
justering af fokus

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Knap til
lampebelysning

Knapper på
kontrolpanelet og
fodkontakten til at slå
lampen til og fra

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Knap for
belysningsintensitet

Knapper på
kontrolpanelet og
fodkontakten til justering
af belysningsintensitet

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Optag (eller SNAP)

Knap på kontrolpanelet
og fodkontakt til
optagelse af stillbilleder
samt til at starte
videooptagelse og sætte
den på pause

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Kabelport til belysning

Indikerer placeringen af
kabelporten til belysning

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Kabelport til FAbelysning

Indikerer placeringen af
kabelporten til FAbelysning

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Håndstykkets
kameraport

Indikerer placeringen af
håndstykkets
kameraport

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Kameraets kontrolport

Indikerer placeringen af
kameraets kontrolport

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Fluorescein-angiografi
(FA)

Indikerer FA

IEC 62680-2-1

Universal Serial Busgrænseflader til data
og strøm, del 2-1:
Specifikation for
Universal Serial Bus,
revision 2.0 (TA 14)

USB-stik

For at indikere, at
enheden er sat til i en
USB-port eller er
kompatibel med en
USB-port
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Symbol

Reference til
standarder

Standardtitel på
symbol

Symboltitel ifølge
standard, der
refereres til

Forklaring

IEC-62680-2-1

Universal Serial Busgrænseflader til data
og strøm, del 2-1:
Specifikation for
Universal Serial Bus,
revision 2.0 (TA 14)

USB 3.0-stik

For at indikere, at
enheden er sat til i en
USB 3.0-port eller er
kompatibel med en
USB-port

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

Elektromedicinsk
udstyr - Del 1:
Generelle krav til
grundlæggende
sikkerhed og
væsentlig ydeevne.

Type BF-anvendt del

For at identificere en
type BF-anvendt del i
overensstemmelse med
IEC 60601-1.

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Opbevar håndstykket i Indikerer, at håndstykket
hylsteret, når det ikke skal opbevares i
er i brug
hylsteret for at undgå
beskadigelse af
linsestykket

Anvendes ikke

Anvendes ikke

Rens linsestykket
efter brug

Indikerer, at linsestykket
skal renses efter brug

Figur 42. Enhedsmærkat: Med FA (venstre), uden FA (højre)
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10. Tekniske specifikationer
BEMÆRK: Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Hardware og software
Fysiske

Mål: 660 mm (26”) bred x 610 mm (24”) dyb x 1372 mm (54”) minimumshøjde
Vægt:
•
Med FA: Omtrent 85 kg (188 pund) med fuld belastning
•
Uden FA: Omtrent 82,6 kg (182 pund) med fuld belastning

Elektrisk

Klassificeringer: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA
Sikringer: 3 AG 6,3 A 250 V langsomtblok. 5 x 20 mm
Strømforbrug: 400 W maksimalt med alle valgmuligheder
Aftagelig strømledning i hospitalsklasse

CPU og opbevaring

Intel® Core i7
16 GB Random Access Memory (16 GB RAM)
1 TB Solid State Storage Drive (1 TB fast opbevaringsdrev)

Operativsystem

Microsoft Windows® 10-operativsystem (OS)
BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager er opgavelisten til Microsoft Windows
OS ikke tilgængelig for de fleste brugerkonti. Kun RetCam-administratorbrugerkontoen har adgang.

Miljøbetingelser
Det leverede system er beregnet til brug indendørs, ved normale stuetemperaturer og luftfugtighed og
placeret opret på en plan overflade med hjulene låst.
Temperatur
Drift
Opbevaring (ikke-emballeret)
Transport (i originalt forsendelsesmateriale)

(10 ºC til 35 º C)
(-10 ºC til 55 º C)
(-29 ºC til 50 ºC)
Relativ luftfugtighed

Drift
Opbevaring (ikke-emballeret)
Transport (i originalt forsendelsesmateriale)

30 % til 90 % ikke-kondenserende
30 % til 90 % ikke-kondenserende
10 % til 85 % ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk

Drift
Opbevaring (ikke-emballeret)
Transport (i originalt forsendelsesmateriale)

70 til 106 kPa (20,7 til 31,3” Hg)
70 til 106 kPa (20,7 til 31,3” Hg)
50 til 106 kPa (14,7 til 31,3” Hg)
Højde

Drift
Opbevaring (ikke-emballeret)
Transport (i originalt forsendelsesmateriale)
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-382 til 3.012 meter (-1.255 til 9.882 fod)
-382 til 3.012 meter (-1.255 til 9.882 fod)
-382 til 5.574 meter (-1.255 til 18.288 fod)
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Tillæg A. Udpakning og opsætning af RetCam Envision
Pak systemet ud
1. Fjern kassens frontpanel, og sæt det ned, så det fungerer som en rampe.
2. Lås bremserne på hjulene op, og kør forsigtigt vognen ud af kassen.
3. Fjern alt emballagemateriale fra systemet.
4. Pak boksen med skærmen ud.
5. Pak tilbehørsboksen ud.

Sæt systemet op
Installér skærmen:
1. Montér displayskærmen på skærm-armen ved hjælp af de 4 medfølgende tommelskruer
(tommelskruerne er skruet i på bagsiden af displayskærmen).
2. Installér skærm-armen og den monterede skærm på skærmens armstang med det værktøj, der følger
med i værktøjstasken.
Bemærk: Bekræft, at positionen for stopringen på skærmstangen er mindre end eller lig med 20 cm
(8 tommer) over øverste del af vognen.

3. Sørg for, at displayets afbryder er i positionen Til, og tilslut derefter skærmens strømkabel, displayportkablet og USB-kablet på bagsiden af skærmen.
BEMÆRK: Du kan rotere skærmen 90 grader for at gøre tilslutningen af kabler lettere. Sæt skærmen
tilbage i normal position.
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Installér håndstykket:
1. Skuffen skal fjernes, så der bliver adgang til håndstykkets stik. Skub skuffen ud fra forsiden af
systemet, indtil den stopper.
2. Med to hænder skal du løfte den sorte plastikflig på skinnerne på begge sider af skuffen for at løsne
skuffen fra sideskinnerne. Fjern skuffen.

3. Løft forsigtigt håndstykket og dets ledningsnet ud af emballageskummet, og sæt håndstykket i det
hylster, der er støbt ind i højre side øverst på vognen.

4. Vikl håndstykkets ledningsnet i en løs spiral rundt om viklestangen.
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5. Klik forsigtigt forreste omslag af, og fjern det fra systemet ved at lirke langs med omslagets kanter og
skuffens åbning udelukkende ved hjælp af tryk fra en fingerspids.

6. Før du tilslutter håndstykkets ledningsnet, skal du sikre dig, at hovedafbryderen bag på vognen er slukket.
7. Før stikkene på kameraet (2) og fokuskablerne (3) gennem åbningen i forreste omslag. Det optiske
fiberkabel (1) tilsluttes særskilt i belysningsporten.

1
2
3

8. Tilslut håndstykkets kamera- og fokuskabler til deres tilhørende porte i instrumentets styreboks bag
ved forreste omslag.
9. Det gevindskårne stik på fokuskablet er indekseret til stikkontakten til højre på forsiden af instrumentets
styreboks med en flig øverst. Anbring fligen i kabelstikket, sørg for, at den flugter med pladsen i
stikkontakten, sæt kabelstikket til, og drej den gevindskårne krave, indtil kraven er tilkoblet helt.
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10. Tilslut kamerakablet til stikkontakten ved siden af fokuskablet på instrumentets styreboks. Stikket på
kamerakablet er indekseret til dets stikkontakt af en plads nederst på stikket. Sørg for, at pladsen
flugter rigtigt med stikkontakten, og sæt forsigtigt stikket i stikkontakten, indtil det slutter tæt.

11. Montér forreste omslag igen.
12. Sæt skuffen i igen. Placér skinnerne i skuffens skinner, sæt plastikfligene fast, og luk skuffen.
13. Sæt det optiske fiberstik til i belysningsporten til venstre. Belysningsporten til højre er kun tilgængelig
på systemer med FA-valgmulighed.

BEMÆRK: For alle oplysninger om håndstykket, se ”Håndstykke”.

Strøm på systemet
1. Tænd for hovedafbryderen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen på kontrolpanelet.
3. Log på systemet ved hjælp af administratorkontoen og adgangskoden, der følger med systemet.
4. Følg anmodningerne om ændring af adgangskoden på skærmen.
5. Opret, og vælg et domæne som beskrevet i ”Opret et domæne”.
6. Tilføj brugere, eller sæt Aktiv mappe-brugere op som beskrevet i ”Administrér brugere”.
7. Opret en testpatient, og anvend enheden for første gang som beskrevet i ”Klargøring og drift af system”.
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