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1. Εισαγωγή 
Το σύστημα οφθαλμικής απεικόνισης RetCam EnvisionΤΜ επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη λήψη ψηφιακών 
εικόνων και βίντεο ευρέος πεδίου, υψηλής ανάλυσης και βίντεο του ματιού. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει 
τον τρόπο χρήσης του συστήματος για την καταγραφή, το σχολιασμό, την αποθήκευση, τον έλεγχο και τη 
μεταφορά των εν λόγω εικόνων, μαζί με σχετικά δεδομένα ασθενών, σε ένα ασφαλές περιβάλλον δικτύου 
υγειονομικής περίθαλψης. 

Ενδείξεις χρήσης 
• Γενική οφθαλμική απεικόνιση που περιλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή, τον κερατοειδή, όπως και 

εξωτερική απεικόνιση. 

• Φωτο-τεκμηρίωση παιδιατρικών οφθαλμικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
αμφιβληστροειδοπάθειας της πρόωρης ωριμότητας (ROP). 

• Εξέταση για αμφιβληστροειδοπάθεια προ-κατωφλίου τύπου 2 της πρόωρης ωριμότητας (ROP) (ζώνη 
1, στάδιο 1 ή 2, χωρίς νόσο συν, ή ζώνη 2, στάδιο 3, χωρίς νόσο συν), ή ROP που απαιτεί θεραπεία, 
που ορίζεται ως ROP τύπου 1 (ζώνη 1, οποιοδήποτε στάδιο, με νόσο συν, ζώνη 1, στάδιο 3 χωρίς 
νόσο συν ή ζώνη 2, στάδιο 2 ή 3, με νόσο συν) ή ROP κατωφλίου (τουλάχιστον 5 συνεχόμενες ή 8 μη 
συνεχόμενες ώρες ρολογιού του σταδίου 3 στη ζώνη 1 ή 2, με νόσο συν) * σε μετεμμηνορροϊκά 
βρέφη 35-37 εβδομάδων. 

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

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

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

Αντενδείξεις 
Οποιοσδήποτε ασθενής με τραυματισμό από διάτρηση στον βολβό δεν πρέπει να υποβάλλεται σε 
απεικόνιση με το σύστημα RetCam Envision χρησιμοποιώντας τεχνική επαφής, έως ότου επιδιορθωθεί η 
πληγή. Σε περίπτωση λοίμωξης των ματιών, η χρήση του σύστημα RetCam Envision πρέπει να 
καθυστερήσει έως ότου δοθεί θεραπεία για τη λοίμωξη. Οποιοδήποτε βρέφος που έχει καθοριστεί ως 
ασταθές από νεογνολόγο, δεν είναι επιλέξιμο για εξέταση απεικόνισης με το σύστημα RetCam Envision. 

  

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Πιστοποιημένη χρήση 
Ο Ομοσπονδιακός νόμος (Η.Π.Α.) απαγορεύει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής 
ιατρού ή αδειούχου ιατρικού επαγγελματία. Το RetCam Envision προορίζεται για χρήση από άτομα με 
γνώση και εξειδίκευση στη χρήση συσκευών οφθαλμολογίας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, 
νοσοκόμων, οφθαλμικών φωτογράφων και οφθαλμικών τεχνικών. Αυτά τα άτομα πρέπει να εκπαιδευτούν 
σε κατάλληλη κλινική τεχνική από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την  Natus Medical Incorporated, πριν 
χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό για να καταγράψουν εικόνες των ματιών του ασθενούς. 

Τα κύρια περιβάλλοντα για τη χρήση των συστημάτων είναι κλινικές, ιατρεία, μονάδες εντατικής 
θεραπείας νεογνών, χειρουργεία, μονάδες εντατικής παιδιατρικής φροντίδας και ερευνητικές 
εγκαταστάσεις. Μόνο εγκεκριμένο από την  Natus Medical Incorporated προσωπικό επιτρέπεται να 
εγκαθιστά και να συντηρεί το συστήματα RetCam Envision, εκτός από τη συντήρηση που μπορεί να 
επιτευχθεί απευθείας από τον πελάτη. 

Ουσιώδης απόδοση 
• Το σύστημα εκτελεί ζωντανή απεικόνιση βίντεο. 

• Το σύστημα εμφανίζει εικόνες χωρίς συνεχή τεχνουργήματα. 

• Η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας απεικόνισης ή η προσωρινή εμφάνιση τεχνουργημάτων στην 
εικόνα έχει αξιολογηθεί και προσδιοριστεί ότι δεν επηρεάζει την ασφάλεια του ασθενούς. 

Έλεγχος πρόσβασης και εξουσιοδότηση χρήστη 
Στους λογαριασμούς χρηστών ανατίθενται ρόλοι, οι οποίοι καθορίζουν το βαθμό πρόσβασης και τις 
εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν στο δικό σας σύστημα RetCam Envision. Ο ρόλος του Διαχειριστή 
του RetCam είναι ανατεθειμένος σε έναν χρήστη από τη μονάδα περίθαλψης ασθενών ή έρευνας. Ο 
Διαχειριστή του RetCam έχει το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης και ελέγχει ποιος έχει δικαιώματα να 
χρησιμοποιήσει το σύστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των δικαιωμάτων χρηστών, 
ανατρέξτε στο «Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών». 

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις 
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας. Είναι σημαντικό 
να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα. 

Συμβάσεις ασφάλειας 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ αποτελείται από τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
Τον χαρακτήρα του κινδύνου και τις συνέπειες της μη αποφυγής της επικίνδυνης κατάστασης. 
• Τις μεθόδους αποφυγής μιας επικίνδυνης κατάστασης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό, υλική ζημιά ή καθυστέρηση χρήσης. Η ΠΡΟΣΟΧΗ 
αποτελείται από τις ακόλουθες πληροφορίες: 
Τον χαρακτήρα του κινδύνου και τις συνέπειες της μη αποφυγής της επικίνδυνης κατάστασης. 
• Τις μεθόδους αποφυγής της επικίνδυνης κατάστασης. 
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Προειδοποιητικές δηλώσεις 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η διασταυρούμενη μόλυνση μικροοργανισμών μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωση 
λοιμώξεων στον ασθενή, ιδιαίτερα από ευάλωτα βρέφη στη μονάδα εντατικής θεραπείας 
νεογνών (NICU). 
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης: 

Ακολουθήστε τις διαδικασίες πλυσίματος χεριών και φοράτε γάντια. 
Απολυμάνετε το εξάρτημα του φακού πριν από κάθε ασθενή, ακολουθώντας κατ' 
ελάχιστο τις οδηγίες Χημικής Απολύμανσης Μέσου Επιπέδου. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Η χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή 
καθυστέρηση στη θεραπεία του ασθενούς.  
• Οι συσκευές RetCam προορίζονται για χρήση από άτομα με γνώση και εξειδίκευση 

στη χρήση συσκευών οφθαλμολογίας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, νοσοκόμων, 
οφθαλμικών φωτογράφων και οφθαλμικών τεχνικών. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση από μη εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή 
καθυστέρηση στη θεραπεία του ασθενούς.  
• Πριν από τη χρήση αυτού του εξοπλισμού για την καταγραφή εικόνων ματιών των 

ασθενών, οι χρήστες πρέπει να εκπαιδευτούν σε κατάλληλη κλινική τεχνική από 
προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την  Natus Medical Incorporated. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό, 
απροσδόκητη απόδοση του συστήματος ή αστοχία του συστήματος.  
• Μην τροποποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση μολυσμένου εξαρτήματος φακού ή εξαρτήματος φακού που έχει υποστεί ζημιά, 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια του ασθενούς.  
• Ποτέ μην καθαρίζετε το μπροστινό μέρος του εξαρτήματος φακού με λειαντικά ή 

αιχμηρά υλικά. Καθαρίστε, απολυμάνετε και επιθεωρήστε το εξάρτημα φακού για 
χαράγματα, σπασίματα, γρατσουνιές ή τραχιές επιφάνειες πριν από κάθε χρήση.  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η εκτέλεση σέρβις ή συντήρησης στο σύστημα ενώ χρησιμοποιείται στον ασθενή, μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον χρήστη. 
• Μην εκτελείτε σέρβις ή συντήρηση στο σύστημα κατά τη χρήση σε έναν ασθενή. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Το φως που εκπέμπεται από αυτό το όργανο είναι δυνητικά επικίνδυνο για τα μάτια.  
Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της έκθεσης, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 
οφθαλμικής βλάβης. Η έκθεση στο φως από αυτό το όργανο όταν λειτουργεί στη μέγιστη 
ένταση θα υπερβεί την οδηγία ασφαλείας μετά από 238 λεπτά (Λευκό φως) και 18,5 λεπτά 
(Μπλε φως). 
• Ξεκινήστε την απεικόνιση στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης φωτός και αυξήστε 

ανάλογα με τις ανάγκες, χρησιμοποιώντας την ελάχιστη απαραίτητη έκθεση στο φως. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
Η εφαρμογή υπερβολικής πίεσης κατά τη διάρκεια της απεικόνισης μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό στα μάτια.  
• Υποστηρίζετε τη χειρολαβή για να αποφύγετε την απευθείας πίεση και την περιττή 

μετακίνηση πάνω στον κερατοειδή. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση ανεπαρκούς ή μη συμβατού τζελ ζεύξης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια.  
• Βεβαιωθείτε σε κάθε στιγμή ότι το εξάρτημα φακού έχει εμβυθιστεί στο συνιστώμενο 

τζελ ζεύξης για να αποφύγετε την απευθείας επαφή του φακού με το μάτι. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Υπερβολική δύναμη κατά τη χρήση του ενδοσκοπίου, του καταστολέα του σκληρού χιτώνα 
ή του εξαρτήματος φακού στο μάτι του ασθενούς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα 
μάτια του ασθενούς.  
• Μην χειρίζεστε άγαρμπα το ενδοσκόπιο, τον καταστολέα σκληρού χιτώνα ή το 

εξάρτημα φακού στα μάτια του ασθενούς. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η ανεπαρκής προστατευτική γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  
• Συνδέετε πάντα το σύστημα σε ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης με προστατευτική γείωση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Εάν κοιτάζετε στην αναμμένη πηγή φωτός, μπορεί να υποστείτε τραυματισμό στα μάτια.  
• Μην κοιτάζετε απευθείας την αναμμένη πηγή φωτός. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση μη εγκεκριμένου καλωδίου ηλεκτροδότησης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  
• Να χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο ηλεκτροδότησης που παρέχεται από τον 

κατασκευαστή ή που φέρει τον καθορισμένο αριθμό ανταλλακτικού συντήρησης. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση σύρματος ή καλωδίων ηλεκτροδότησης που έχουν υποστεί ζημιά, μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.  
• Εξετάζετε τα σύρματα και τα καλώδια ηλεκτροδότησης για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Το σύστημα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να παρεμβαίνει στη 
λειτουργία ή την απόδοση άλλων παραπλήσιων συσκευών. 
• Για τη μείωση των παρεμβολών, μπορείτε να λάβετε τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου: 

Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης. 
Αύξηση της απόστασης από τον εξοπλισμό. 
Σύνδεση του εξοπλισμού σε μια πρίζα ενός διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο 
οποίο είναι συνδεδεμένη η άλλη συσκευή. 
Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό συντήρησης πεδίου για βοήθεια. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η αντικατάσταση των ασφαλειών με μη συμμορφούμενα εξαρτήματα μπορεί να 
προκαλέσει φωτιά. 
• Πάντα να αντικαθιστάτε τις ασφάλειες με τον καθορισμένο αριθμό εξαρτήματος 

συντήρησης. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση ενός εξαρτήματος φακού που έχει υπολείμματα διαλύματος καθαρισμού μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο τον κερατοειδή.  
• Σκουπίζετε το εξάρτημα φακού σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η εμβύθιση ολόκληρου του εξαρτήματος φακού ή της χειρολαβής σε υγρό μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά.  
• Μην βυθίζετε ολόκληρο το εξάρτημα φακού ή τη χειρολαβή σε οποιοδήποτε υγρό. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση μη εγκεκριμένων καλωδίων, παρελκομένων ή μορφοτροπέων μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, προκαλώντας απροσδόκητη απόδοση του 
συστήματος ή αστοχία άλλων παραπλήσιων συσκευών.  
• Μην εκτελείτε οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή εργασίες 

συντήρησης στο σύστημα. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η υπέρβαση των χρόνων εμποτισμού σε χημική απολύμανση μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στο εξάρτημα φακού και επακόλουθο τραυματισμό στα μάτια του ασθενούς.  
• Μην υπερβαίνετε τους συνιστώμενους χρόνους εμποτισμού κατά την απολύμανση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η ακατάλληλη φύλαξη της χειρολαβής μπορεί να προκαλέσει ζημιά.  
• Επανατοποθετείτε πάντα τη χειρολαβή στη θήκη της όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η χρήση εξαρτήματος φακού που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό 
στα μάτια του ασθενούς.  
• Μην ρίχνετε ή χειρίζεστε ακατάλληλα τη χειρολαβή ή/και το εξάρτημα φακού. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Η αστοχία στήριξης του τρόλεϊ σε περίπτωση υπερβολικού βάρους, μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό στο χρήστη και τον ασθενή.  
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο ρυθμιζόμενο τρόλεϊ που θα μπορούσαν να 

προσθέσουν πάνω από 10 κιλά (22 λίβρες) φορτίο. 

 
  



RetCam EnvisionTM - Εγχειρίδιο χρήστη 

6  

Δηλώσεις προσοχής 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η χρήση ενδοσκοπίου με ακατάλληλο μέγεθος σε νεογνά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία 
στον ασθενή.  
• Βεβαιωθείτε ότι το ενδοσκόπιο του καλύμματος έχει το κατάλληλο μέγεθος για το 

νεογνό κατά την απεικόνιση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν απροσδόκητη απόδοση ή 
αστοχία του συστήματος.  
• Μην χρησιμοποιείτε φορητό εξοπλισμό επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (RF) 

(συμπεριλαμβανομένων καλωδίων και εξωτερικών κεραιών) πιο κοντά από τη 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού που καθορίζεται στην Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής 
Ατρωσίας «RetCam Envision Electromagnetic Immunity Guidance». 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο αποκλεισμός των αεραγωγών του συστήματος μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση 
των εξαρτημάτων του συστήματος προκαλώντας παύση λειτουργίας ή ζημιά.  
• Μην μπλοκάρετε τους αεραγωγούς του συστήματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η αστοχία της εφεδρικής μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του 
συστήματος και να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.  
• Συντηρείτε τη μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η λειτουργία με τη μπαταρία σε χαμηλή στάθμη φόρτισης μπορεί να προκαλέσει διακοπή 
λειτουργίας του συστήματος και να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.  
• Μην ξεκινάτε μια νέα συνεδρία απεικόνισης χωρίς ηλεκτροδότηση από το δίκτυο AC. 

Εάν η ηλεκτροδότηση AC αστοχήσει, ολοκληρώστε αμέσως τη συνεδρία απεικόνισης 
και αποθηκεύστε τα μέσα αποθήκευσης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Το αυτόκλειστο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο σύστημα.  
• Μην αποστειρώνετε σε αυτόκλειστο οποιοδήποτε μέρος του συστήματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Το κλείσιμο του συστήματος απευθείας από τον κεντρικό διακόπτη (hard shutdown) 
μπορεί να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων και να οδηγήσει σε καθυστέρηση στη 
διάγνωση ή τη θεραπεία.  
• Μην κλείνετε το σύστημα απευθείας από τον κεντρικό διακόπτη, εκτός εάν είναι 

απαραίτητο. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
Ο ακατάλληλος χειρισμός του εξαρτήματος του φακού και της χειρολαβής κατά τη 
μετακίνηση του συστήματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά.  
• Φυλάσσετε το εξάρτημα του φακού στο συρτάρι του συστήματος και τοποθετείτε τη 

χειρολαβή με ασφάλεια στη θήκη. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο ακατάλληλος χειρισμός του καλωδίου οπτικών ινών μπορεί να προκαλέσει ζημιά.  
• Μην τυλίγετε το καλώδιο οπτικών ινών γύρω από τη ράβδο περιτύλιξης περισσότερες 

από δύο (2) φορές. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η χρήση, μεταφορά ή φύλαξη του συστήματος σε επιφάνειες με μεγάλη κλίση μπορεί να 
οδηγήσει σε αστάθεια του τρόλεϊ.  
• Μην χρησιμοποιείτε, μεταφέρετε ή φυλάσσετε σε δάπεδα με μεγάλη κλίση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο άγαρμπος χειρισμός του συστήματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά.  
• Μην μεταφέρετε το σύστημα σε εξωτερικούς χώρους. 

Εξαρτήματα του συστήματος RetCam Envision 
Το σύστημα RetCam Envision αποτελείται από μονάδες τοποθετημένες σε ένα ευσταθές κινητό τρόλεϊ. Το 
τρόλεϊ είναι εύκολο στην εγκατάσταση, μεταφορά και φύλαξη. 
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Εξαρτήματα τροχήλατου, εμπρόσθια όψη 
Το Σχήμα 1 δείχνει τα εξαρτήματα του τρόλεϊ, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής λειτουργίας FA. 
Για μια περιγραφή κάθε εξαρτήματος, δείτε τον πίνακα κάτω από το σχήμα. 

 
Σχήμα 1. Σύστημα RetCam Envision, εμπρόσθια όψη 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη είναι αντιπροσωπευτικές και ενδέχεται να 
διαφέρουν από την πραγματική σας εγκατάσταση. 

1 Οθόνη προβολής 
Η επίπεδη οθόνη προβολής υψηλής ανάλυσης είναι τυπικό εξάρτημα. Οι μπλε-πράσινες λαβές και στις 
δύο πλευρές παρέχονται για να πιάνετε την οθόνη ενώ ρυθμίζετε το ύψος, τη γωνία και τον κατακόρυφο  
ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η οθόνη είναι ευαίσθητη στην αφή. Βλ. «Οθόνη». 

2 Χώρος αποθήκευσης (θήκη εξαρτήματος φακού, κουτί φύλαξης εξαρτήματος φακού, ποντίκι και 
αντικείμενα εξέτασης). 

3 Αριστερό πέλμα ποντικιού για χρήση από αριστερόχειρες. 

4 Πλαίσιο. Το πλαίσιο ελέγχει αρθρωτά υποσυστήματα και συνδέσεις: 
• Ο υπολογιστής περιέχει τον επεξεργαστή του συστήματος, ο οποίος πραγματοποιεί την καταγραφή, 

εξαγωγή, εισαγωγή και αποθήκευση των μέσων. Επιπλέον, παρέχει διαχείριση δεδομένων χρήστη. 
• Η μονάδα ελέγχου οργάνων κατευθύνει την είσοδο/έξοδο (I/O) της κάμερας, συμπεριλαμβανομένης 

της εστίασης και της έντασης φωτισμού. Ελέγχει επίσης την ισχύ για τις λειτουργίες του συστήματος. 
• Η μονάδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προστατεύει το σύστημα από εισβολές, κακόβουλο 

λογισμικό και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών. 

5 Συρτάρι αποθήκευσης (Οδηγός γρήγορης έναρξης, κουτί φύλαξης εξαρτήματος φακού, τσάντα εργαλείων 
σέρβις και άλλα αντικείμενα). 

6 Τέσσερις (4) τροχοί με κλείθρα παρέχουν απόλυτη ευελιξία χειρισμού και τοποθέτηση του τρόλεϊ σε 
περιορισμένους χώρους. Για να κλειδώσετε τους τροχούς, πιέστε τις γλωττίδες ασφάλισης προς τα κάτω 
με το πόδι σας. Για να ξεκλειδώσετε τους τροχούς, τραβήξτε τις γλωττίδες ασφάλισης προς τα πάνω. 

7 Χειρολαβή / κάμερα 
Η χειρολαβή περιέχει την κάμερα και το φίλτρο φραγής FA. Το μακρύ καλώδιο (φαίνεται στο Σχήμα 2) 
είναι ευέλικτο παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στους ασθενείς. Βλ. «Χειρολαβή». Χρησιμοποιήστε τη 
χειρολαβή με τα μεταβαλλόμενα εξαρτήματα φακών για την απεικόνιση του ασθενούς. 

8 Θήκη χειρολαβής. 

9 Πίνακας ελέγχου (βλ. «Πίνακας ελέγχου»). 

10 Ποντίκι και ποντίκι δεξιάς πλευράς για χρήση από δεξιόχειρες. 

11 Πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό για χρήση σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού. 

12 Χώρος μπλε-πράσινης λαβής για ελιγμούς του τροχήλατου. 

13 Θέση περιτύλιξης καλωδίωσης χειρολαβής. 

14 Συνδέσεις χειρολαβής 
• Μονάδες LED λευκού και μπλε φωτός (FA) 
• Χειριστήρια κάμερας  
Βλ. «Συνδέσεις χειρολαβής». 

15 Θύρα USB (SuperSpeed USB) 

16 Ποδοδιακόπτης (βλ. «Ποδοδιακόπτης"). 

17 Θήκη φύλαξης ποδοδιακόπτη. 
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Εξαρτήματα τρόλεϊ, οπίσθια όψη 
Το Σχήμα 2 δείχνει τα εξαρτήματα στο πίσω μέρος του τρόλεϊ. Για μια περιγραφή κάθε εξαρτήματος, δείτε 
τον πίνακα κάτω από το σχήμα. 

 
Σχήμα 2. Σύστημα RetCam Envision, οπίσθια όψη 

1 Ρυθμιζόμενη κεφαλή τρόλεϊ. Η κεφαλή του τρόλεϊ μπορεί να ανυψωθεί και να χαμηλώσει ανάλογα με τις 
ανάγκες για άνετη χρήση. 
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2 Μοχλός ρύθμισης ύψους κεφαλής τρόλεϊ. Για να ρυθμίσετε το ύψος της κεφαλής του τρόλεϊ, πιάστε και τις 
δύο πλευρές της κεφαλής του τρόλεϊ, πιέστε τον μοχλό και κατόπιν σύρετε την κεφαλή του τρόλεϊ προς τα 
πάνω ή κάτω, όπως απαιτείται. Αφήστε τον μοχλό για να κλειδώσει η κεφαλή του τρόλεϊ στη θέση της. 

3 Στήλη υποστήριξης κεφαλής τρόλεϊ 

4 Καλωδίωση χειρολαβής (βλ. «Χειρολαβή») 

5 Ράβδος περιτύλιξης καλωδίωσης χειρολαβής (βλ. «Χειρολαβή») 

6 Ετικέτα συσκευής (βλ. «Ετικέτες και σύμβολα») 

7 Θύρα Ethernet 

8 Θήκη μπαταριών Δύο (2) μπαταρίες ιόντων λιθίου παρέχουν ισχύ όταν διακόπτεται η ηλεκτροδότηση AC. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή (10% ± 5%), εμφανίζεται ένα 
προειδοποιητικό μήνυμα και το σύστημα απενεργοποιείται. Οι μπαταρίες που έχουν αποφορτιστεί 
πλήρως πρέπει να φορτιστούν για τουλάχιστον πέντε (5) ώρες. 

9 Χειρολαβή μεταφοράς (βλ. «Μεταφορά») 

10 Ράβδοι περιτύλιξης καλωδίου ηλεκτροδότησης 

11 Κύριος διακόπτης ηλεκτροδότησης και σύνδεση καλωδίου ηλεκτροδότησης. Το τροφοδοτικό ρυθμίζει την 
ηλεκτροδότηση AC και DC στο σύστημα. 

Οθόνη 
Η οθόνη είναι ευαίσθητη στην αφή (τα χειριστήρια αφής πρέπει να είναι ενεργοποιημένα). Για να 
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία ελέγχου διεπαφής χρήστη (UI) ή οθόνης, αγγίξτε την με το δάχτυλό σας.  
Η λειτουργία ελέγχων αφής μπορεί να απενεργοποιηθεί για τον καθαρισμό της οθόνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα στοιχεία της διεπαφής χρήστη ενδέχεται να είναι πολύ μικρά για έλεγχο αφής. 

Το Σχήμα 3 δείχνει τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης. Τα στοιχεία ελέγχου είναι ενεργά μόνο όταν η οθόνη 
είναι ενεργοποιημένη. 

 

Σχήμα 3. Στοιχεία ελέγχου οθόνης 

1 Ενεργοποιήστε, αυξήστε την ένταση και μειώστε την ένταση. Το επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη 
ενώ κάνετε προσαρμογές. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι ακουστικοί ήχοι προέρχονται από την οθόνη. Εάν δεν ακούτε τίποτα, η ένταση είναι 
απενεργοποιημένη.  

2 Αυξήστε τη φωτεινότητα και μειώστε τη φωτεινότητα. Το επίπεδο φωτεινότητας εμφανίζεται στην οθόνη 
ενώ κάνετε προσαρμογές. 

3 Εμφάνιση του μενού Ρυθμίσεων στην οθόνη. Πιέστε EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) (το κουμπί μείωσης έντασης) και το 
μενού εξαφανίζεται. 

5 3 4 2 1 
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4 Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον έλεγχο αφής (εναλλαγή). Ένα μήνυμα στην οθόνη επιβεβαιώνει 
την επιλογή σας. 

5 Ένα πράσινο φως δείχνει ότι η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Το φως είναι σβηστό όταν το σύστημα είναι 
απενεργοποιημένο. 

Χειρολαβή 
Η χειρολαβή περιέχει την κάμερα και το φίλτρο φραγής FA. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή με τα 
μεταβαλλόμενα εξαρτήματα φακών για την απεικόνιση του ασθενούς. Βλ. «Φακοί». 

Το Σχήμα 4 δείχνει τη χειρολαβή με το προστατευτικό καπάκι. Ο διακόπτης φίλτρου φραγής FA βρίσκεται 
στο επάνω μέρος της χειρολαβής. 

 
Σχήμα 4. Χειρολαβή με προστατευτικό καπάκι 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανατοποθετείτε πάντα τη χειρολαβή στη θήκη της όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Τυλίξτε την 
καλωδίωση της χειρολαβής χαλαρά γύρω από τη ράβδο περιτύλιξης. Για τη σωστή τοποθέτηση της 
χειρολαβής στη θήκη, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα της καλωδίωσης που βρίσκεται πλησιέστερα στη 
χειρολαβή ακουμπά στο πίσω μέρος της ράβδου περιτύλιξης. 

 
Σχήμα 5. Χειρολαβή και πλεξούδα αποθηκευμένες σωστά 
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Συνδέσεις χειρολαβής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν δύο (2) θύρες φωτός σε συστήματα με την επιλογή FA. 

Η καλωδίωση της χειρολαβής περιέχει τρία (3) καλώδια για φωτισμό, κάμερα και έλεγχο εστίασης.  
Το Σχήμα 6 δείχνει τα καλώδια και τις θύρες σύνδεσης. 

 
Σχήμα 6. Συνδέσεις καλωδίου χειρολαβής 

1 Θύρα LED λευκού φωτός (παρέχει φωτισμό για απεικόνιση ασθενών εκτός FA) 

2 Θύρα LED FA (μπλε φως) (περιλαμβάνεται μόνο σε συστήματα με την επιλογή FA), η οποία είναι μια 
πηγή μπλε φωτός στενής ζώνης, που διεγείρει την εγχυμένη βαφή φλουορεσκεΐνης στο αγγειακό 
σύστημα του οφθαλμικού πυθμένα. Όταν διεγείρεται από το μπλε φως, η φλουορεσκεΐνη εκπέμπει 
πράσινο φως. Ένα φίλτρο φραγμού στη χειρολαβή απορρίπτει το μπλε φως που αντανακλάται από τον 
οφθαλμικό πυθμένα, έτσι ώστε η πράσινη εκπομπή να είναι άμεσα ορατή· αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ασπρόμαυρες εικόνες. 

3 Καλώδιο οπτικών ινών 

4 Καλώδιο κάμερας (λευκό) και θύρα 

5 Καλώδιο εστίασης κάμερας και θύρα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα βύσματα για τη φύλαξη της 
χειρολαβής ή τη μεταφορά του συστήματος. 

Για να συνδέσετε το καλώδιο οπτικών ινών (Σχήμα 7), τοποθετήστε το βύσμα στην κατάλληλη θύρα LED 
όσο φτάνει. Όταν αφαιρείτε το καλώδιο οπτικών ινών από τη θύρα, θα αισθανθείτε μια ελαφριά 
αντίσταση· αυτό είναι φυσιολογικό. 

    
Σχήμα 7. Θύρες φωτισμού και βύσμα οπτικών ινών 

4 

1 

2 

5 

3 
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Φακοί 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιληφθείτε ότι η μέγιστη απόδοση φωτός μειώνεται, επικοινωνήστε με την Τεχνική 
Υπηρεσία της Natus. Βλ. «Τεχνική υποστήριξη». 

Ακολουθούν οι διαθέσιμοι φακοί. 

Μοντέλο φακού Εφαρμογή Τυπικό οπτικό πεδίο (FOV) 

Οπτικό πεδίο (FOV) 130 (LP130) Απεικόνιση αμφιβληστροειδούς: 
Νεογέννητο, πρόωρο βρέφος 130 μοίρες 

Πορτρέτο (LPP01) Εξωτερική απεικόνιση ματιών και 
προσώπου Δεν ισχύει 

Για να συνδέσετε ένα φακό στη χειρολαβή: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε και αποσυνδέετε ένα φακό, κάντε το σε μια μαλακή επιφάνεια (αν είναι 
δυνατόν) για να αποφύγετε ζημιές σε περίπτωση πτώσης του φακού. Τουλάχιστον, βεβαιωθείτε ότι 
κρατάτε τη χειρολαβή κοντά σας και στρέψτε την προς τα πάνω. 

1. Κρατήστε τη χειρολαβή με το ένα χέρι και το φακό με το άλλο χέρι και ευθυγραμμίστε την επισήμανση 
(1) στο φακό με τη γραμμή (2) κατά μήκος του επάνω μέρους της χειρολαβής (Σχήμα 8). 

 
Σχήμα 8. Επισήμανση ευθυγράμμισης φακού και γραμμή ευθυγράμμισης χειρολαβής 

1 

2 
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2. Εισάγετε το φακό στη χειρολαβή και γυρίστε το φακό δεξιόστροφα έως ότου νιώσετε ότι ο αναστολέας 
έχει εμπλακεί. Αυτό υποδεικνύει ότι ο φακός έχει κλειδώσει στη θέση του. Επαληθεύστε ότι η 
επισήμανση και η γραμμή βρίσκονται στις υποδεικνυόμενες θέσεις που φαίνονται στο Σχήμα 9. 

 
Σχήμα 9. Κλειδωμένος φακός 

Εξάρτημα συγκράτησης φακού 
Χρησιμοποιήστε τη θήκη του φακού για να στερεώσετε ένα φακό όταν αλλάζετε φακούς κατά τη διάρκεια 
μιας εξέτασης. Αυτό εμποδίζει το φακό να κυλήσει από το τρόλεϊ ή άλλη επιφάνεια. 

 
Σχήμα 10. Εξάρτημα συγκράτησης φακού 

Πίνακας ελέγχου 
Ο πίνακας ελέγχου (Σχήμα 11) βρίσκεται πάνω από το πληκτρολόγιο. Τα χειριστήρια στην κεντρική μπλε-
πράσινη ενότητα είναι επίσης διαθέσιμα στον ποδοδιακόπτη. Βλ. «Ποδοδιακόπτης». 

 
Σχήμα 11. Πίνακας ελέγχου 

1 Κουμπί ισχύος συστήματος και πράσινη ένδειξη LED 

1 2 3 4 5 6 
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2 Ένδειξη πράσινου LED ισχύος DC/AC 
• Όταν το σύστημα ηλεκτροδοτείται από εναλλασσόμενο ρεύμα, το φως είναι σταθερό. 
• Όταν το σύστημα τροφοδοτείται από μπαταρία, το φως αναβοσβήνει. 

3 Στοιχεία ελέγχου εστίασης 

4 Κουμπί καταγραφής (ή SNAP). Πιέστε για έναρξη, παύση και επανεκκίνηση της εγγραφής βίντεο και για 
λήψη φωτογραφίας. 

5 Έλεγχοι έντασης φωτισμού και ένδειξη τιμής έντασης 

6 Κουμπί φωτισμού και λυχνίες LED 
• Το λευκό υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται η λευκή πηγή φωτός (αριστερό LED). 
• Το μπλε υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται η μπλε φωτεινή πηγή για FA (δεξί LED). 

Ποδοδιακόπτης 
Ο ποδοδιακόπτης αποθηκεύεται στην μπροστινή θήκη στη βάση του τροχήλατου. Παρέχεται μία λαβή για 
το κράτημα ή τη μεταφορά του ποδοδιακόπτη. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση (1), την ένταση φωτισμού (2) και τη λήψη εικόνας ή βίντεο (3) 
χρησιμοποιώντας τον ποδοδιακόπτη (Σχήμα 12). Αυτά τα στοιχεία ελέγχου είναι διπλότυπα των ίδιων 
στοιχείων ελέγχου που είναι διαθέσιμα στον πίνακα ελέγχου. 

 
Σχήμα 12. Στοιχεία ελέγχου ποδοδιακόπτη  

Χρησιμοποιήστε τον ποδοδιακόπτη ως εξής: 

• Ένταση φωτισμού, δεξί πεντάλ: Πατήστε την αριστερή πλευρά του πεντάλ προς τα κάτω για να 
μειώσετε την ένταση και πατήστε τη δεξιά πλευρά προς τα κάτω για να αυξήσετε την ένταση. 
Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή τιμή ή μπορείτε να πατήσετε 
και να αφήσετε για προσαρμογή σε μικρές αυξήσεις. 

• Κουμπί καταγραφής (ή SNAP): Πιέστε για έναρξη, παύση και επανεκκίνηση της εγγραφής βίντεο και 
για λήψη φωτογραφίας. 

• Εστίαση, αριστερό πεντάλ: Πατήστε την αριστερή πλευρά του πεντάλ προς τα κάτω για να εστιάσετε 
προς τα εμπρός μακριά (μακριά από τον αμφιβληστροειδή) και πατήστε τη δεξιά πλευρά προς τα 
κάτω για να εστιάσετε προς τα πίσω (προς τον αμφιβληστροειδή). Μπορείτε να πατήσετε 
παρατεταμένα μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή εστίαση ή μπορείτε να πατήσετε και να αφήσετε για 
προσαρμογή σε μικρές αυξήσεις. 

• Μπορείτε να ακουμπήσετε το πόδι σας στο πλαστικό διαχωριστικό ανάμεσα στα πεντάλ ακριβώς 
κάτω από το κουμπί Capture (Λήψη). 

1 

2 

3 
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Μεταφορά και αποθήκευση συστήματος 
Το σύστημα RetCam Envision μεταφέρεται εύκολα μέσα σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα RetCam Envision δεν προορίζεται για μεταφορά σε εξωτερικούς χώρους. 
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Natus για οδηγίες σχετικά με τη συσκευασία και τη μεταφορά 
του συστήματος σε μία τοποθεσία έξω από μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. 

Για να μεταφέρετε το σύστημα σε μια άλλη τοποθεσία όταν τελειώσετε μια εξέταση: 

1. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό βρίσκεται στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και Εξετάσεις) 
και βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι αποθηκευμένη με ασφάλεια στη θήκη. 

2. Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να παρέχει καθαρή προβολή μπροστά από το τρόλεϊ. Βεβαιωθείτε ότι η 
οθόνη δεν εκτείνεται πέρα από τα όρια της κεφαλής του τρόλεϊ (βλ Σχήμα 13). 

3. Διπλώστε τον ποδοδιακόπτη στη θήκη αποθήκευσης στη βάση του τρόλεϊ. 

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης και τυλίξτε το γύρω από τις ράβδους καλωδίου στο πίσω 
μέρος του τρόλεϊ. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Οι μπαταρίες θα διατηρήσουν την 
ισχύ τους. 

5. Ξεκλειδώστε τους τροχούς. 

6. Για να ελαχιστοποιήσετε τους κραδασμούς, μετακινήστε το τρόλεϊ αργά κατά τη μεταφορά του. Να 
είστε προσεκτικοί με τις αλλαγές δαπέδου και κατά την είσοδο και έξοδο από ανελκυστήρες. 

7. Στη νέα θέση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ηλεκτροδότησης, τοποθετήστε το τρόλεϊ και 
ρυθμίστε την οθόνη όπως απαιτείται, και κατόπιν ασφαλίστε τους τροχούς.  

Για να προετοιμάσετε το σύστημα για αποθήκευση: 

1. Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί έχουν καθαριστεί και αποθηκευτεί σωστά. 

2. Απενεργοποιήστε το σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο «Αποσύνδεση χρήστη και 
απενεργοποίηση συστήματος». 

3. Φυλάξτε τη χειρολαβή με το καπάκι της στη θήκη. 

4. Τοποθετήστε την οθόνη εντός των ορίων της κεφαλής του τροχήλατου (βλ Σχήμα 13). 

5. Διπλώστε τον ποδοδιακόπτη. 

6. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη ισχύος. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης και τυλίξτε το 
γύρω από τις ράβδους καλωδίου στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.  

7. Μεταφέρετε προσεκτικά το σύστημα στη θέση αποθήκευσης και κλειδώστε όλους τους τροχούς. 
Πιέστε τον διακόπτη ισχύος για να ενεργοποιήσετε την κύρια ηλεκτροδότηση. 



RetCam EnvisionTM - Εγχειρίδιο χρήστη 

18  

Το Σχήμα 13 δείχνει το σύστημα RetCam Envision με όλα τα αντικείμενα έτοιμα για αποθήκευση. 

 
Σχήμα 13. Διαμόρφωση αποθήκευσης του συστήματος RetCam Envision 

Όταν το σύστημα RetCam Envision δεν χρησιμοποιείται, κάνετε συντήρηση και φυλάξτε τα εξαρτήματα 
του συστήματος. Για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του συστήματος, δείτε το «Συντήρηση, 
Καθαρισμός και Τεχνική υποστήριξη».  
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Παρελκόμενα 
 Παρελκόμενο Αριθμός εξαρτήματος 

 

Φακός, οπτικό πεδίο 130 (LP130) 60-000090 

(Εμφανίζεται στη θήκη του φακού) 

 

Φακός, Πορτραίτο (LPP01) 60-000092 

 

Προστατευτικό καπάκι χειρολαβής 60-000188 

 

Κιτ εξάσκησης απεικόνισης 99-100048 

Συνιστώμενα τζελ ζεύξης 
Στις αγορές όπου διατίθεται, το συνιστώμενο τζελ ζεύξης είναι το εξής: 

GenTeal® Tears Gel (Severe Dry Eye Formulation) (σκεύασμα για σοβαρή ξηροφθαλμία) 

Σε αγορές όπου το GenTeal® Tears Gel δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα από τα 
ακόλουθα (ή ισοδύναμα σκευάσματα με ενδείξεις οφθαλμικής χρήσης): 

• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel 
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2. Προετοιμασία και λειτουργία του συστήματος 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Τα νέα συστήματα εγκαθίστανται από προσωπικό εκπαιδευμένο από την  Natus Medical 
Incorporated. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τη σύνδεση και ρύθμιση των στοιχείων του 
συστήματος, την αρχική διαμόρφωση του λογισμικού και τη δοκιμή των λειτουργιών. 

• Το λογισμικό είναι προεγκατεστημένο στο σύστημα. Εάν το λογισμικό φορτωθεί ξανά, η βάση 
δεδομένων διαγράφεται και όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν. Η  Natus Medical Incorporated 
συνιστά ιδιαίτερα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων ασθενούς σε μορφή MLX 
στο τέλος κάθε ημέρας απεικόνισης. 

• Ο Διαχειριστή του RetCamΔιαχειριστή του RetCam πρέπει να παραχωρήσει πρόσβαση στον 
τομέα πριν την έναρξη της απεικόνισης ασθενών από κλινικά εκπαιδευμένους χρήστες. 

Για τη λειτουργία FA, βλ. «Fluorescein Angiography (Αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης) (FA)». 

Προετοιμάστε το σύστημα για μια εξέταση ασθενούς 
1. Μετακινήστε το τρόλεϊ στη θέση του και κλειδώστε τους τροχούς. 

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα και πατήστε τον κύριο διακόπτη ηλεκτροδότησης για 
να ενεργοποιήσετε την κύρια ηλεκτροδότηση. 

3. Προσαρμόστε το ύψος και τη γωνία της οθόνης όπως απαιτείται για απρόσκοπτη απευθείας προβολή 
και ελαχιστοποίηση των αντανακλάσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απεικόνιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καθιστή ή όρθια θέση. 

4. Ρυθμίστε το ύψος του τρόλεϊ για άνετη και εργονομική χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού.  

5. Αφαιρέστε τον ποδοδιακόπτη από τη θήκη φύλαξης και τοποθετήστε τον σε μια άνετη και εύκολα 
προσβάσιμη θέση στο δάπεδο για χρήση κατά την απεικόνιση. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος 
στη βάση του τρόλεϊ. 

6. Συγκεντρώστε σε κοντινή απόσταση όλα τα αντικείμενα εξέτασης, τη θήκη του φακού και το 
προστατευτικό κάλυμμα του φακού . 

7. Πιέστε το Κουμπί ισχύος συστήματος στον πίνακα ελέγχου. Θα ανάψει ένα πράσινο LED πάνω από 
το κουμπί, θα ξεκινήσει το λογισμικό και θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο διαλόγου User Login 
(Σύνδεση χρήστη). Βλ. «User Login (Σύνδεση χρήστη)». 

8. Συνδέστε το φακό στη χειρολαβή. Βλ. «Φακοί». 

9. Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι συνδεδεμένη στο σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 
«Συνδέσεις χειρολαβής». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιστρέφετε πάντα τη χειρολαβή στη θήκη της όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Τυλίξτε την 
καλωδίωση της χειρολαβής χαλαρά γύρω από τη ράβδο περιτύλιξης. Για να αποφύγετε ζημιά στο 
καλώδιο οπτικών ινών, μην το τυλίγετε γύρω από τη ράβδο περισσότερες από δύο (2) φορές. 

10. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κουμπί φωτισμού στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την 
πηγή φωτός. 
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User Login (Σύνδεση χρήστη) 
1. Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί και το λογισμικό ξεκινήσει, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου User 

Login (Σύνδεση χρήστη). Υπάρχουν δύο (2) τύποι σύνδεσης, τοπική σύνδεση και μέσω δικτύου. Εάν 
έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση μέσω δικτύου, ρωτήστε το διαχειριστή του δικτύου σας ή του 
τμήματος ΙΤ. 

• Τοπική: Ακολουθεί ο διάλογος χρήστη του RetCam Envision για τοπικές συνδέσεις. 

 
Σύνδεση για πρώτη φορά: Οι κωδικοί πρόσβασης που εκδίδονται από τον Διαχειριστή του 
RetCam είναι προσωρινοί. Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον 
κωδικό πρόσβασής σας για να συνεχίσετε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι (6) χαρακτήρες, να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) αριθμητικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι 
διαφορετικός από τον παλιό κωδικό πρόσβασης. 

• Μετά από μια περίοδο αδράνειας, ένας συνδεδεμένος χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα. 
Το προεπιλεγμένο ελάχιστο είναι 15 λεπτά και αυτή η διάρκεια μπορεί να αλλάξει από τον 
Διαχειριστή του RetCam σας. 

• Μέσω δικτύου: Εάν απαιτείται να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας σύνδεση μέσω δικτύου (Active Directory), 
εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Active Directory User Login. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση μέσω δικτύου, το σύστημα 
RetCam Envision πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. 

 
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, το όνομα τομέα των Windows (κατά περίπτωση) και τον κωδικό 

πρόσβασής σας. 
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3. Κάντε κλικ στο Login (Σύνδεση). Εμφανίζεται ο διάλογος Select Domain (Επιλέξτε τομέα). 

 
4. Επιλέξτε τον κατάλληλο τομέα και, μετά από μια στιγμιαία οθόνη, εμφανίζεται το παράθυρο Patients 

and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις). Βλ. «Παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις)». 

Τα βασικά βήματα για τη διεξαγωγή εξετάσεων ασθενών περιγράφονται στο «Διεξαγωγή μιας 
εξέτασης ασθενούς». 

Εάν πρέπει να δημιουργήσετε έναν τομέα, κάντε κλικ στο Create Domain (Δημιουργία τομέα). Βλ. 
«Δημιουργήστε έναν τομέα». Ο λογαριασμός χρήστη σας πρέπει να έχει το δικαίωμα δημιουργίας τομέα. 

Διεξαγωγή μιας εξέτασης ασθενούς 
Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν την τυπική ροή εργασιών των εξετάσεων ασθενούς. Εάν χρειάζεστε 
λεπτομερείς πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο παράθυρο ή διάλογο, ανατρέξτε στο «Παράθυρα και 
διάλογοι διεπαφής χρήστη». 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Για μια λίστα προτεινόμενων τζελ ζεύξης, δείτε το «Συνιστώμενα τζελ ζεύξης». 
• Οι πληροφορίες για την υγεία των ασθενών πρέπει να παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές και 

προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγή και χρήση. 
• Το σύστημα εκπέμπει ηχητικούς τόνους όταν αποθηκεύετε μια ακίνητη εικόνα, όταν ξεκινάτε, 

σταματάτε ή διακόπτετε το βίντεο, όταν εξάγετε ακίνητες εικόνες από βίντεο, όταν αλλάζετε φίλτρα 
και όταν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης και σφάλματος. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση στην 
οθόνη σας είναι ενεργοποιημένη και ότι μπορείτε να ακούσετε τους τόνους. 

• Για να διεξάγετε μια εξέταση ασθενούς σε λειτουργία FA, ανατρέξτε στο «Fluorescein 
Angiography (Αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης) (FA)». Η λειτουργία FA διατίθεται σε συστήματα 
RetCam Envision εξοπλισμένα με την επιλογή FA. 

• Εάν το σύστημα αποτύχει, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Natus. Για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. «Τεχνική υποστήριξη». 

1. Αφού συνδεθείτε και επιλέξετε έναν τομέα, εμφανίζεται 
το παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και 
εξετάσεις). 

• Για να φορτώσετε αρχεία ασθενών για τον 
επιλεγμένο τομέα, κάντε κλικ στο Show (Προβολή). 
Όλες οι εγγραφές εμφανίζονται ως προεπιλογή. 

• Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
Search (Αναζήτηση) για να βρείτε ένα συγκεκριμένο 
αρχείο ασθενούς. Για πλήρεις πληροφορίες, βλ. 
«Αναζήτηση ιστορικών ασθενών». 

 
Βλ. «Παράθυρο Patients and Exams 
(Ασθενείς και εξετάσεις)». 
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2. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και 
εξετάσεις): 

• Για έναν πρωτοεξεταζόμενο ασθενή, δημιουργήστε 

το αρχείο του ασθενούς. Κάντε κλικ στο . 
Εμφανίζεται ο διάλογος New Patient (Νέος ασθενής). 

• Συμπληρώστε τα πεδία όπως απαιτείται και κάντε 
κλικ στο OK για αποθήκευση της εγγραφής και 
κλείσιμο του διαλόγου. 

 
Βλ. «Διάλογοι New Patient Record and Edit 
Patient Record (Νέα εγγραφή ασθενούς και 
επεξεργασία ιστορικού ασθενούς)». 

3. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και 
εξετάσεις), επιλέξτε τον επιθυμητό ασθενή για να 
ξεκινήσετε μια νέα εξέταση. 

4. Κάντε κλικ στο . Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου 
New Exam Configuration (Διαμόρφωση νέας εξέτασης).  

 
Βλ. «Διάλογος επιβεβαίωσης νέας εξέτασης». 

5. Στο παράθυρο διαλόγου New Exam Configuration 
(Διαμόρφωση νέας εξέτασης), κάντε κλικ στο  δίπλα 
στην επιθυμητή διαμόρφωση απεικόνισης της εξέτασης. 
Εμφανίζεται το παράθυρο Live Image (Ζωντανή εικόνα). 

 
Βλ. «Παράθυρο Live Image (Ζωντανής 
εικόνας)». 

6. Στο παράθυρο Live Image (Ζωντανή εικόνα), 
φωτογραφίστε τα μάτια του ασθενούς. Συνιστάται να 
ξεκινήσετε με το δεξί μάτι (OD). Εάν θέλετε, βγάλτε μια 
εξωτερική φωτογραφία του ματιού και κατόπιν 
φωτογραφίστε 5 οπτικά πεδία του αμφιβληστροειδούς 
(Οπίσθιο, Ρινικό, Κροταφικό, Κατώτερο και Ανώτερο). 

Η  Natus Medical Incorporated συνιστά την εγγραφή 
βίντεο για κάθε μάτι, ειδικά όταν απεικονίζονται ασθενείς 
που είναι ξύπνιοι. Μπορείτε να βγάλετε ακίνητες 
φωτογραφίες από τα βίντεο πριν την έξοδο από την 
εξεταστική συνεδρία ή μπορείτε να αποθηκεύσετε τα 
βίντεο και να βγάλετε ακίνητες φωτογραφίες μετά την 
έξοδο από την εξεταστική συνεδρία. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τη διαδικασία, βλ. «Εξαγωγή εικόνας 
από βίντεο». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Μην φωτογραφίζετε το κάθε μάτι για 

περισσότερο από 5 λεπτά. Η μέγιστη έκθεση 
στο φως δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο 
των 5 λεπτών, συσσωρευτικά, ανά μάτι. 

• Χρησιμοποιήστε μόνο το συνιστώμενο τζελ 
οπτικής ζεύξης που λειτουργεί ως οπτική γέφυρα 
μεταξύ του φακού και του ματιού του ασθενούς. 

• Πρέπει να εφαρμόζεται άφθονη ποσότητα τζελ 
στο μάτι του ασθενούς και να εφαρμόζεται ξανά 
συχνά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

• Μην φέρνετε απευθείας σε επαφή ή ασκείτε 
πίεση στο μάτι του ασθενούς με το φακό. Το 
άκρο του φακού πρέπει να «αιωρείται» στο τζελ 
για τη λήψη εικόνων και βίντεο (αυτό 
ονομάζεται τεχνική βύθισης). 

• Περιορίστε την κίνηση του ασθενούς κατά τη 
διάρκεια της απεικόνισης και απομακρύνετε το φακό 
απεικόνισης μακριά από το μάτι του ασθενούς εάν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ασθενής κινείται. 

• Εάν είναι απαραίτητο, χειριστείτε με προσοχή 
το ενδοσκόπιο για πρόσβαση στο μάτι του 
ασθενούς. 

• Εάν το σύστημα RetCam Envision αστοχήσει, 
συνεχίστε να εξετάζετε τα μάτια του ασθενούς 
χρησιμοποιώντας ένα έμμεσο οφθαλμοσκόπιο. 

 

7. Κλείστε τη συνεδρία απεικόνισης. Κάντε κλικ στο 

 στο παράθυρο Live Image (Ζωντανή 
εικόνα).  

Εάν επιλεγούν ακίνητες εικόνες για διαγραφή ή εάν τα 
βίντεο επισημαίνονται αυτόματα για διαγραφή, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι θα 
διαγραφούν μετά την έξοδο από την εξέταση. Κάντε κλικ 
στο Ναι για επιβεβαίωση της διαγραφής. Εμφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου Exam Notes (Σημειώσεις 
εξέτασης). 

Εάν δεν έχουν επιλεγεί μέσα για διαγραφή, εμφανίζεται 
το παράθυρο διαλόγου Exam Notes (Σημειώσεις 
εξέτασης) αυτόματα. 

 

 
Βλ. «Διάλογος σημειώσεων εξετάσεων». 

8. Προσθέστε σημειώσεις της εξέτασης στο παράθυρο 
διαλόγου. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Exit Exam 
and Goto Patient List (Κλείσιμο της εξέτασης και 
μετάβαση στη λίστα ασθενών). Το παράθυρο 
διαλόγου Exam Notes (Σημειώσεις εξέτασης) κλείνει και 
επανεμφανίζεται το παράθυρο Patients and Exams 
(Ασθενείς και εξετάσεις). 

Βλ. «Παράθυρο Patients and Exams 
(Ασθενείς και εξετάσεις)». 

9. Καθαρίστε το φακό. Βλ. «Φακός Καθαρισμός και απολύμανση». 
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Παράθυρα και διάλογοι διεπαφής χρήστη 

Παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις) 

Κατά τη σύνδεση Από τα Live Image (Ζωντανή εικόνα), 
Exam Notes (Σημειώσεις εξέτασης) 

Από το Exam Review  
(Έλεγχος εξέτασης) 

Επιλέξτε έναν τομέα           

 
Σχήμα 14. Παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις) (χωρίς ιστορικά ασθενών) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέεστε και επιλέγετε έναν τομέα, το παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και 
εξετάσεις) είναι πάντα κενό (δεν αναγράφονται ιστορικά ασθενών), όπως φαίνεται παραπάνω. 
Εμφανίζονται τα ιστορικά ασθενών αφού κάνετε κλικ στο Show (Προβολή). Δείτε το παράδειγμα στο 
Σχήμα 16.  

1 Όταν επισημαίνεται ενός ιστορικό ασθενούς (σειρά), εμφανίζεται μια περίληψη του ιστορικού ασθενούς 
στο πάνω μέρος του παραθύρου.  

2 Μπάρα κουμπιών. Βλ. «Μπάρα κουμπιών παραθύρου Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις)». 

3 Αναζήτηση και εύρεση πεδίων ιστορικών ασθενών και εξετάσεων. Βλ. «Αναζήτηση ιστορικών ασθενών» 
και «Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση)». 

4 Πεδίο επιλογής τομέα. 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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5 Λίστα ιστορικών ασθενών καιεξετάσεων που εμφανίζονται στη σειρά, μία (1) σειρά ανά ασθενή 
• Εάν δεν εμφανίζονται ιστορικά ασθενών, κάνετε κλικ στο Show (Προβολή). Για περισσότερες 

πληροφορίες, βλ. «Αναζήτηση ιστορικών ασθενών». 
• Τα ιστορικά ασθενών που εισάγονται από ένα σύστημα DICOM εμφανίζονται αρχικά σε διαφορετικό 

χρώμα. Το χρώμα αλλάζει σε λευκό μετά τη δημιουργία και την αποθήκευση μιας εξέτασης. Για 
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή ιστορικών ασθενών από ένα σύστημα DICOM, βλ. «Εισαγωγή 
παραγγελθέντων εξετάσεων». 

• Για να εκτελέσετε μια ενέργεια στο ιστορικό ενός ασθενούς, κάντε κλικ ή πατήστε στο ιστορικό .  
Η σειρά επισημαίνεται και εμφανίζεται μια περίληψη του ιστορικού ασθενούς στο πάνω μέρος  
του παραθύρου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να επισημάνετε περισσότερα από ένα (1) ιστορικά ασθενούς κάθε φορά. 

6 Μπάρα κατάστασης: 
• Κατάσταση μπαταρίας (το πράσινο εικονίδιο υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται· το κίτρινο 

υποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί με ισχύ μπαταρίας· το κόκκινο δείχνει ότι η ισχύς της 
μπαταρίας είναι κάτω από 20%) 

• Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα  
• Διαθέσιμος χώρος στη μονάδα δίσκου C: Ένα εικονίδιο με λουκέτο υποδεικνύει την κατάσταση 

BitLocker (κλειδωμένο = ενεργοποιημένο· ξεκλειδωμένο = απενεργοποιημένο). 
• Μετά από μια αναζήτηση ιστορικού, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει τον αριθμό των ασθενών που 

βρέθηκαν, τον αριθμό των ασθενών που επιλέχθηκαν, τον αριθμό των μέσων που επιλέχθηκαν και 
τον αριθμό των μέσων που διαγράφηκαν. 

7 Μενού βοηθητικών προγραμμάτων και επιλογές απενεργοποίησης συστήματος. Βλ. «Utilities (Βοηθητικά 
προγράμματα)» και «Αποσύνδεση χρήστη και απενεργοποίηση συστήματος». 

Μπάρα κουμπιών παραθύρου Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα κουμπί με γκρι χρώμα υποδεικνύει ότι είναι απενεργοποιημένο. Τα περισσότερα 
κουμπιά απενεργοποιούνται μέχρι να προστεθούν και να εμφανιστούν ιστορικά ασθενών στο παράθυρο 
Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις). Το χρώμα του κουμπιού αλλάζει για να αντιπροσωπεύει την 
αντίστοιχη λειτουργία. Ένα κουμπί μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί επειδή ο λογαριασμός χρήστη δεν 
έχει δικαίωμα χρήσης αυτής της λειτουργίας. 

 

Δημιουργήστε ένα ιστορικό ασθενούς. Βλ. «Διάλογοι New Patient Record and Edit Patient Record 
(Νέα εγγραφή ασθενούς και επεξεργασία ιστορικού ασθενούς)». 

 

Ξεκινήστε μια νέα εξέταση. Βλ. «Διάλογος επιβεβαίωσης νέας εξέτασης». 

 

Ελέγξτε τις εικόνες της εξέτασης για έναν επιλεγμένο ασθενή. Βλ. «Παράθυρο ελέγχου εξέτασης». 

 

 

Επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο ιστορικό ασθενούς. Βλ. «Διάλογοι New Patient Record and Edit 
Patient Record (Νέα εγγραφή ασθενούς και επεξεργασία ιστορικού ασθενούς)». 

 

Προσθέστε σημειώσεις σε ένα ιστορικό ασθενούς. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε 
επιλέξει ένα ιστορικό ασθενούς. Βλ. «Διάλογος σημειώσεων εξετάσεων». 

 

Εξάγετε δεδομένα ασθενούς. Αυτό το κουμπί ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε επιλέξει ένα (1) ή 
περισσότερα ιστορικά εξετάσεων. Βλ. «Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων ασθενούς». 
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Εισαγάγετε δεδομένα ασθενούς από μονάδα USB ή από δίκτυο. Βλ. «Εξαγωγή και εισαγωγή 
δεδομένων ασθενούς». 

 

Εκτυπώστε αναφορές. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση, ρωτήστε το Διαχειριστή του 
RetCam. 

 

(Μόνο DICOM) Εισαγάγετε τα ιστορικά του ασθενούς για εξετάσεις που παραγγέλθηκαν την 
τρέχουσα ημέρα για το τρέχον σύστημα RetCam Envision. Βλ. «Εισαγωγή παραγγελθέντων 
εξετάσεων». 

Περιήγηση και εισαγωγή δεδομένων 
• Ποντίκι. Κάντε κλικ για περιήγηση μεταξύ παραθύρων και πεδίων και για να ξεκινήσετε ενέργειες. 
• Οθόνη αφής. Φορώντας γάντι , πατήστε μία ή δύο φορές τις επιλογές στην οθόνη αφής με το δάχτυλό 

σας για να περιηγηθείτε μεταξύ παραθύρων και πεδίων και για να ξεκινήσετε ενέργειες. Σημειώστε ότι 
ορισμένα στοιχεία της διεπαφής χρήστη ενδέχεται να μην είναι αρκετά μεγάλα για έλεγχο αφής. 

• Πληκτρολόγιο: 
o Περιηγηθείτε στα παράθυρα και τα πεδία. 
o Εισαγάγετε δεδομένα στα πεδία. 
o Ξεκινήστε ενέργειες. 
o Για να εξαγάγετε εικόνες από ένα βίντεο μετά την απεικόνιση βίντεο, χρησιμοποιήστε το δεξί 

πλήκτρο βέλους για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή το αριστερό πλήκτρο βέλους για να 
επιστρέψετε κατά τη διάρκεια της εξέτασης του βίντεο. Βλ. «Εξαγωγή εικόνας από βίντεο». 

o Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο S στο πληκτρολόγιο για εξαγωγή και αποθήκευση μιας εικόνας από 
βίντεο. 

o Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου (ονομάζονται επίσης «πλήκτρα πρόσβασης») είναι πλήκτρα και 
συνδυασμοί πλήκτρων που χρησιμοποιούνται για διάφορες ενέργειες. Βλ. «Συντομεύσεις 
πληκτρολογίου». 

• Εικονίδια. Όταν τα αρχεία ασθενών παρατίθενται στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και 
εξετάσεις), χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στα αριστερά κάθε σειράς ως εξής: 

 

• Ιστορικό ασθενούς: Αναπτύξτε το ιστορικό ασθενούς για να δείτε εξετάσεις και σημειώσεις. 
• Ιστορικό εξέτασης: Αναπτύξτε την εξέταση για να δείτε μικρογραφίες εικόνων των 

αποθηκευμένων ακίνητων εικόνων και βίντεο. 
Εναλλακτικά, κάντε κλικ ή πατήστε μία φορά στη σειρά. 

 

Απόκρυψη πληροφοριών (η σειρά συμπτύσσεται). 
Εναλλακτικά, κάντε κλικ ή πατήστε μία φορά στη σειρά. 

 

Ξεκινήστε μια νέα εξέταση για τον επιλεγμένο ασθενή. 

 
  



RetCam EnvisionTM - Εγχειρίδιο χρήστη 

28  

Συντομεύσεις πληκτρολογίου 

Συντόμευση Περιγραφή Συντόμευση Περιγραφή 

Παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις) 

Alt+C Δημιουργία ασθενούς Alt+A Σημειώσεις ασθενούς 

Alt+N Νέα εξέταση Alt+X Εξαγωγή δεδομένων 

Alt+R Έλεγχος εξέτασης Alt+I Εισαγωγή δεδομένων 

Alt+E Επεξεργασία ασθενούς Alt+P Εκτύπωση 

Alt+M Σημειώσεις εξέτασης Alt+O Παραγγελθείσες εξετάσεις 

 Διάλογος διαμόρφωσης νέας εξέτασης 

Ctrl+1 Επιλέξτε τη Διαμόρφωση 1 Ctrl+3 Επιλέξτε τη Διαμόρφωση 3 

Ctrl+2 Επιλέξτε τη Διαμόρφωση 2 Ctrl+4 Επιλέξτε μη αυτόματη Διαμόρφωση 

 Παράθυρο Live Image (Ζωντανής εικόνας) 

S Αποθήκευση ακίνητης εικόνας Ctrl+F7 Επαναφορά χρονομέτρου 

Μπάρα 
διαστήματος 

Ξεκινήστε ή διακόψτε την  
εγγραφή βίντεο 

Ctrl+F8 Επανεκίνηση χρονομέτρου 

Enter Είτε ξεπαγώστε την εικόνα είτε 
σταματήστε την εγγραφή 

F11 Εναλλαγή λειτουργίας σε πλήρη 
οθόνη 

N Περιήγηση στους τύπους φακών Ctrl+Insert Εναλλαγή του εικονιδίου σημαίας στη 
μικρογραφία εικόνας 

Ctrl+Y Περιήγηση των οφθαλμικών 
αναθέσεων 

Delete 
(Διαγραφή) 

Εναλλαγή της κατάστασης διαγραφής 
στη μικρογραφίαεικόνας 

R Περιήγηση στα επίπεδα εύρους Ctrl+F5 Εκκίνηση χρονομέτρου 

C Περιήγηση στα επίπεδα χρώματος Ctrl+F6 Παύση χρονομέτρου 

F Εναλλαγή FA (εάν έχουν ρυθμιστεί το 
φως FA + φίλτρο FA) ή λειτουργία 
Red-Free (χωρίς κόκκινο) 

  

 Παράθυρο ελέγχου εξέτασης 

Ctrl+, (κόμμα) Μετάβαση στην προηγούμενη 
μικρογραφία εικόνας  

Ctrl+. (τελεία) Μετάβαση στην επόμενη 
μικρογραφία εικόνας 

F11 Εναλλαγή λειτουργίας 
 πλήρους οθόνης 
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Αναζήτηση ιστορικών ασθενών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια βασική αναζήτηση βρίσκει όλα τα ιστορικά ασθενούς σε έναν τομέα (Show All 
(Προβολή όλων), περιγράφεται παρακάτω). Αν και αυτή η προσέγγιση είναι η πιο περιεκτική, είναι η πιο 
χρονοβόρα μέθοδος εντοπισμού των ιστορικών ασθενούς και δεν συνιστάται. Για κέντρα με μεγάλους 
όγκους ιστορικών, ενδέχεται να χρειαστούν λίγα λεπτά για τη φόρτωση των ιστορικών. Μπορείτε να 
περιορίσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα πεδία σύνθετης αναζήτησης. Βλ. «Advanced search 
(Σύνθετη αναζήτηση)». 

 
Σχήμα 15. Πεδία αναζήτησης παραθύρου Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις) 

1 Εύρεση πεδίου. Εισαγάγετε οποιοδήποτε μέρος του ονόματος του ασθενούς. Το σύστημα αναζητά τα 
επώνυμα, τα ονόματα των ασθενών, τα αναγνωριστικά (ID) των ασθενών και τα ονόματα των 
πρωτοβάθμιων κλινικών για αντιστοίχιση. 
Κάντε κλικ στο κόκκινο Χ για να διαγράψετε το πεδίο. 

2 Φίλτρο ημερομηνίας. Εάν επιλέξετε Any (Οποιαδήποτε), δεν υπάρχουν περιορισμοί ημερομηνίας. 

3 Domain (Τομέας). Η αναζήτηση περιορίζεται πάντα στον τομέα που εμφανίζεται. 

4 Περίληψη αποτελεσμάτων έρευνας. Η μπάρα κατάστασης δείχνει τον αριθμό των ασθενών που βρέθηκαν, 
τον αριθμό των εξετάσεων που βρέθηκαν, τον αριθμό των μέσων που επιλέχθηκαν και τον αριθμό των 
μέσων που διαγράφηκαν. 

5 Εμφάνιση επιλογών. Εάν επιλέξετε All (Όλες), όλα τα ιστορικά στον επιλεγμένο τομέα εμφανίζονται σε μία 
μόνο σελίδα όταν κάνετε κλικ στο Show (Προβολή). Για να ορίσετε ένα όριο σελίδας των εμφανιζόμενων 
ιστορικών (για παράδειγμα, 20 ιστορικά ανά σελίδα), χρησιμοποιήστε τις αναπτυσσόμενες επιλογές 
##/page. 

6 Επιλογές σύνθετης αναζήτησης. Βλ. «Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση)». 

7 Για να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, κάντε κλικ στο κουμπί Show (Προβολή), το κουμπί Search 
(Αναζήτηση) ή πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο 
παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και Εξετάσεις) (βλ. «Αναζήτηση αποτελεσμάτων»). Για 
πληροφορίες σχετικά με τη βελτίωση της αναζήτησης, βλ. «Expand the Search Results (Αναπτύξτε τα 
αποτελέσματα αναζήτησης)» και «Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση)». 

5 

7 

6 1 

2 
3 

4 
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Αναζήτηση αποτελεσμάτων 
Τα ιστορικά των ασθενών εμφανίζονται στη σειρά στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και 
εξετάσεις). Το πρώτο ιστορικό επισημαίνεται (επιλεγμένο) ως προεπιλογή και εμφανίζεται μια περίληψη 
του ιστορικού του ασθενούς στο πάνω μέρος του παραθύρου. Οι σημειώσεις ασθενούς, οι εξετάσεις και 
οι σημειώσεις εξετάσεων που σχετίζονται με ένα ιστορικό ασθενούς αποκρύπτονται από την προβολή. 
Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, αναπτύξτε τις σειρές (βλ. «Περιήγηση και εισαγωγή δεδομένων» και 
«Expand the Search Results (Αναπτύξτε τα αποτελέσματα αναζήτησης)»). 

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να προβάλετε ιστορικά ασθενών, να δημιουργήσετε ιστορικά 
ασθενών, να ξεκινήσετε εξετάσεις, να ελέγξετε εξετάσεις, να επεξεργαστείτε σημειώσεις εξετάσεων και να 
εξαγάγετε και να εισαγάγετε δεδομένα ασθενών. 

 
Σχήμα 16. Αναζήτηση αποτελεσμάτων 

Οι πληροφορίες σε ένα ιστορικό ασθενούς είναι οργανωμένες σε στήλες. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε 
κεφαλίδα στήλης για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης. 

Οι δύο (2) στήλες στην δεξιά άκρη είναι: 
• Ελεγμένα (επιλεγμένα) ιστορικά. Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται στα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα 

ιστορικά που έχουν επιλεγεί για εξαγωγή. 
• Κατάσταση αρχείου: 

o Ένα κεφαλαίο «Ι» δηλώνει ότι το ιστορικό έχει εισαχθεί. 
o Ένα κεφαλαίο «Ε» δηλώνει ότι το ιστορικό έχει εξαχθεί. 
o Εάν η κατάσταση είναι κενή, το ιστορικό δεν έχει εισαχθεί ή εξαχθεί. 

Εάν η λίστα ιστορικών είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά για κύλιση προς τα 
πάνω και προς τα κάτω, όπως απαιτείται, για να εμφανίσετε περισσότερα  ιστορικό. 

Expand the Search Results (Αναπτύξτε τα αποτελέσματα αναζήτησης) 
Για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, διατίθενται πολλές επιλογές: 
• Expand selected rows (Ανάπτυξη επιλεγμένων σειρών (περιγράφονται παρακάτω)).  
• Select images in the patient records (Επιλέξτε εικόνες στα ιστορικά ασθενών). Αυτό χρησιμοποιείται 

κυρίως για την εξαγωγή δεδομένων ασθενούς. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εξαγωγή και 
εισαγωγή δεδομένων ασθενούς». 

• Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση). Βλ. «Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση)».  
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Για να επεκτείνετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή από το αναπτυσσόμενο 
μενού Expand (Ανάπτυξη), το οποίο βρίσκεται πάνω από τη λίστα των ασθενών στα αριστερά. 

 

Exams for Checked Patients  
(Εξετάσεις για επιλεγμένους ασθενείς) 

Εμφανίζει τις εξετάσεις για τα επιλεγμένα ιστορικά ασθενών 
(σημάδι επιλογής στη στήλη Checked (Έλεγχος)). 

Exams/Images for Current Patient  
(Εξετάσεις / Εικόνες για τον τρέχοντα ασθενή) 

Εμφανίζει τις εξετάσεις και τις μικρογραφίες των εικόνων της 
εξέτασης του τρέχοντος ιστορικού ασθενούς (η γραμμή που 
επισημαίνεται). 

Images for Displayed Exams  
(Εικόνες για εμφανιζόμενες εξετάσεις) 

Εμφανίζει τις επισκοπήσεις της εξέτασης για οποιεσδήποτε 
εξετάσεις που εμφανίζονται (οι ιστορικά των ασθενών πρέπει 
να είναι ανοικτές). 

Exams/Images for Displayed Exams 
(Εξετάσεις/Εικόνες για εμφανιζόμενους ασθενείς) 

Εμφανίζει τις εξετάσεις και τις επισκοπήσεις των εξετάσεων για 
όλα τα ιστορικά ασθενούς που εμφανίζονται. 

Collapse All (Σύμπτυξη όλων) Κλείνει όλες τις ανοιχτές σειρές, αποκρύπτοντας όλες τις 
εξετάσεις και τις σημειώσεις. Εμφανίζονται μόνο σειρές 
ιστορικών ασθενών. 
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Advanced search (Σύνθετη αναζήτηση) 
Η σύνθετη αναζήτηση σάς επιτρέπει να εισαγάγετε κριτήρια που περιορίζουν την αναζήτηση ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. Εκτελείται μια σύνθετη αναζήτηση σε όλα τα ιστορικά ασθενών στον 
επιλεγμένο τομέα. 

1. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), επιλέξτε έναν τομέα. 

2. Κάντε κλικ στο Advanced (Σύνθετη) επάνω δεξιά για να αποκαλύψετε τα πεδία σύνθετης 
αναζήτησης. 

 
Last Name  
(Επώνυμο) 

Classification 
(Ταξινόμηση) 

Patient ID  
(Αναγνωριστικό ασθενούς) 

Exam Date  
(Ημερομηνία εξέτασης) 

First Name  
(Κύριο όνομα) 

Pathology  
(Παθολογία) 

Imager  
(Τεχνικός απεικόνισης) 

• Date ranges  
(Εύρος ημερομηνιών) 

Gender  
(Φύλο) 

Primary Clinician 
(Πρωτοβάθμιος Ιατρός) 

Eye  
(Οφθαλμός) 

• Exam dates 
(Ημερομηνίες εξέτασης) 

3. Εισαγάγετε ή επιλέξτε τις επιθυμητές πληροφορίες σε οποιονδήποτε συνδυασμό και κάντε κλικ στο 
Search (Αναζήτηση). Εμφανίζονται ιστορικά που περιέχουν τα επιλεγμένα κριτήρια. 

4. Για να εκτελέσετε μια νέα αναζήτηση, κάντε κλικ στο Clear Search (Διαγραφή αναζήτησης) και 
επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.  

5. Κάντε κλικ στο Advanced (Σύνθετη) ξανά για να αποκρύψετε τα πεδία. 

6. Για να εργαστείτε με τα αποτελέσματα αναζήτησης, βλ. «Αναζήτηση αποτελεσμάτων». 
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Διάλογοι New Patient Record and Edit Patient Record (Νέα εγγραφή ασθενούς και 
επεξεργασία ιστορικού ασθενούς) 
Αν το σύστημα RetCam Envision χρησιμοποιείται ως συσκευή εξέτασης σε περιβάλλον DICOM, τα 
περισσότερα ιστορικά ασθενών δεν δημιουργούνται τοπικά. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 
«Εισαγωγή παραγγελθέντων εξετάσεων». 

Δημιουργία, από το Patients and Exams 
(Ασθενείς και Εξετάσεις) 

Επεξεργασία, από το Patients and Exams (Ασθενείς και Εξετάσεις), 
επιλεγμένου ιστορικού ασθενούς 

  ή  ή  

Οι διάλογοι New (Νέο) και Edit (Επεξεργασία) είναι οι ίδιοι, εκτός από το ότι τα πεδία στο παράθυρο διαλόγου 
New Patient (Νέος ασθενής) θα είναι κενά. Σημειώστε ότι το παράθυρο διαλόγου Edit Patient (Επεξεργασία 
ασθενούς) αναφέρεται επίσης ως το παράθυρο διαλόγου Patient Notes (Σημειώσεις ασθενούς). 

 
Σχήμα 17. Διάλογος ιστορικού νέου ασθενούς 

1 Clinician (Ιατρός) (απαιτείται). Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο γιατρό ή να επεξεργαστείτε έναν 
επιλεγμένο ιατρό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές στις πληροφορίες του ιατρού εφαρμόζονται σε όλους τους χρήστες και τους ασθενείς. 

2 Patient Information (Πληροφορίες ασθενούς) (οι αστερίσκοι δηλώνουν υποχρεωτικά πεδία) 

3 Birth Information (Πληροφορίες γέννησης) (απαιτείται). Εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησης του 
ασθενούς (DOB) ή χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο ημερολόγιο. 

4 Diagnosis (Διάγνωση). Εισαγάγετε τον τύπο της εξέτασης που θα εκτελεστεί ή την αναμενόμενη 
παθολογία που θα καταγραφεί (για παράδειγμα, Διαλογή για ROP). 

5 Αποθηκευμένες σημειώσεις ασθενούς. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των αποθηκευμένων σημειώσεων. 
Οι σημειώσεις σφραγίζονται με την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας. 

6 • Creator (Συντάκτης) είναι το όνομα του ατόμου που δημιουργεί μια σημείωση. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε έναν νέο Συντάκτη ή να επεξεργαστείτε έναν επιλεγμένο Συντάκτη. 

• Κάντε κλικ στο New Note (Νέα σημείωση) για να επιλέξετε έναν Creator (Συντάκτη) (απαιτείται) και 
να εισαγάγετε σημειώσεις στο πεδίο καταχώρησης Notes (Σημειώσεις). Για αποθήκευση, κάντε κλικ 
στο Save Note (Αποθήκευση σημείωσης). Εάν ακυρώσετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας 
επιτρέπει να επιβεβαιώσετε, οπότε όλες οι αλλαγές θα χαθούν. 

• Πεδίο καταχώρησης σημειώσεων (μέγιστο 2000 χαρακτήρες) 

1 

2 

3 

4 

5 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
• Εάν το ιστορικό του ασθενούς δεν δημιουργήθηκε τοπικά, ορισμένα πεδία στο διάλογο Edit 

Patient (Επεξεργασία ασθενούς) δεν είναι επεξεργάσιμα (οι τίτλοι των πεδίων είναι γκρι).  
Η επεξεργασία αυτών των πεδίων είναι δυνατή μόνο στο σύστημα EMR. 

• Εάν δημιουργήσετε ένα ιστορικό ασθενούς που είναι πανομοιότυπο με άλλο ιστορικό (ίδιο όνομα, 
επώνυμο, αναγνωριστικό ασθενούς και DOB), ένα μήνυμα υποδεικνύει ότι πρόκειται να 
δημιουργήσετε ένα αντίγραφο υφιστάμενου ιστορικού. Μπορείτε να προχωρήσετε για 
αποθήκευση του ιστορικού ή ακύρωση.  

• Εάν διαπιστώσετε ότι έχει αναπαραχθεί  ένα ιστορικό ασθενούς, μπορείτε να συγχωνεύσετε τα 
ιστορικά  και να εξαλείψετε το διπλότυπο. Βλ. «Patient Records Merge (Συγχώνευση ιστορικών 
ασθενών)». 

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των ιστορικών ασθενών. 

Patient Records Merge (Συγχώνευση ιστορικών ασθενών) 
Μπορεί να έχετε δημιουργήσει δύο (2) πανομοιότυπα ιστορικά ασθενούς. Για να αποφύγετε τη σύγχυση, 
συνιστάται να συγχωνεύσετε τα ιστορικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη συγχώνευση των ιστορικών, βεβαιωθείτε ότι τα δύο (2) ιστορικά που επιλέγετε 
δείχνουν ακριβώς το ίδιο Όνομα, Επώνυμο, Αναγνωριστικό ασθενούς και Ημ/νία γέννησης (DOB). Τα 
ονόματα δεν χρειάζεται να είναι στην ίδια κατάσταση από πλευράς πεζών και κεφαλαίων (όλα πεζά, όλα 
κεφαλαία ή με κεφαλαίο μόνο το αρχικό). 

1. Για να συγχωνεύσετε τα ιστορικά ασθενών, επιλέξτε και τα δύο ιστορικά στο παράθυρο Patients and 
Exams (Ασθενείς και εξετάσεις). Εμφανίζεται το κουμπί Merge Patients (Συγχώνευση ασθενών). 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Merge Patients (Συγχώνευση ασθενών). Εμφανίζεται ο διάλογος Patient 
Reconciliation (Συμφωνία ασθενών). 

 
3. Σε κάθε στήλη, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να διατηρήσετε. Οι επιλογές γίνονται πράσινες. 

4. Επαληθεύστε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια). 
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Διάλογος επιβεβαίωσης νέας εξέτασης 
Από το Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), 

την επιλεγμένη εγγραφή ασθενούς 

 ή  

 
Σχήμα 18. Διάλογος επιβεβαίωσης εξέτασης 

1 Το πεδίο Current Weight (Τρέχον βάρος) εμφανίζεται για ασθενείς ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.  

2 Imager είναι το όνομα του τεχνικού απεικόνισης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν νέο Imager ή 
μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επιλεγμένες πληροφορίες του Imager. 

3 Διατίθενται τρεις (3) προκαθορισμένες διαμορφώσεις απεικόνισης εξετάσεων. Κάντε κλικ στην κατάλληλη 
διαμόρφωση για να προχωρήσετε απευθείας στο παράθυρο Lice Image (Ζωντανή εικόνα). Βλ. 
«Παράθυρο Live Image (Ζωντανής εικόνας)». 

4 Επεξεργασία μιας προκαθορισμένης διαμόρφωσης απεικόνισης εξέτασης. Βλ. «Διάλογοι διαμόρφωσης 
απεικόνισης». 

5 Ρυθμίστε μια διαμόρφωση απεικόνισης εξετάσεων χρησιμοποιώντας παραμέτρους που καθορίζετε. 
Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Manual Configuration (Μη αυτόματη διαμόρφωση). Βλ. «Διάλογοι 
διαμόρφωσης απεικόνισης». 

6 Διαθέσιμη χωρητικότητα μονάδας αποθήκευσης συστήματος. Ο κατά προσέγγιση αριθμός νέων εικόνων 
που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από την ποσότητα των βίντεο και των ακίνητων εικόνων που 
έχουν ήδη αποθηκευτεί. 

1 

2 

3 

5 

6 

4 
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Διάλογοι διαμόρφωσης απεικόνισης 

Από τη Διαμόρφωση Νέας Εξέτασης 

 (Επεξεργασία προεπιλογής) ή  (Μη αυτόματη επεξεργασία) 

 
Σχήμα 19. Διάλογος διαμόρφωσης απεικόνισης επεξεργασίας προεπιλογής 

 
Σχήμα 20. Διάλογος διαμόρφωσης απεικόνισης μη αυτόματης επεξεργασίας 

Ορίστε τις επιλογές διαμόρφωσης από τα αναπτυσσόμενα μενού. Εάν επεξεργάζεστε μια διαμόρφωση 
προεπιλογής, κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 
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Παράθυρο Live Image (Ζωντανής εικόνας) 

Από τη διαμόρφωση εικόνας 

 

 
Σχήμα 21. Παράθυρο Live Image (Ζωντανής εικόνας) 

1 Έλεγχοι εγγραφής ζωντανού βίντεο και λήψης εικόνων, χρονόμετρο, εύρος και χειριστήρια χρωμάτων, 
Έλεγχος λειτουργίας Red-free και ένδειξη FA. Βλ. «Έλεγχοι ζωντανής εικόνας». 

2 Περιοχή προβολής ζωντανής εικόνας. Εκτός από τη ζωντανή εικόνα, εμφανίζεται το «RetCam Image» 
στην κάτω αριστερή γωνία, και οποιαδήποτε υδατογραφήματα εμφανίζονται στην επάνω αριστερή, 
επάνω δεξιά ή κάτω δεξιά γωνία της εικόνας. 

3 Η μπάρα προεπισκόπησης και επιλογής μικρογραφιών εμφανίζει εκδόσεις μικρογραφιών ακίνητων 
εικόνων και βίντεο που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. 
• Χρησιμοποιήστε τα βέλη στα αριστερά και δεξιά της γραμμής μικρογραφιών για να εμφανίσετε 

επιπλέον μικρογραφίες. 
• Τα καταγεγραμμένα βίντεο εμφανίζονται σε ένα τετράγωνο με τέσσερα (4) δείγματα εικόνων (πρώτη, 

τελευταία και δύο (2) ενδιάμεσες εικόνες από το βίντεο). Ένα μεγάλο κόκκινο «X» πάνω από μια 
μικρογραφία βίντεο υποδεικνύει ότι το βίντεο έχει επισημανθεί για διαγραφή όταν κλείσετε την 
εξέταση. Ως προεπιλογή, τα βίντεο διαγράφονται όταν κλείσετε μια εξέταση. Για να διατηρήσετε το 
βίντεο, κάντε κλικ στο μικρό «x». Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Εξαγωγή εικόνας από βίντεο». 

   
• Επιλέξτε μια μικρογραφία εικόνας ή βίντεο για να εμφανιστεί μια μεγάλη έκδοση της εικόνας στην 

περιοχή εμφάνισης της εικόνας. Για ένα επιλεγμένο βίντεο κλιπ, τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής 
εμφανίζονται στο επάνω αριστερό μέρος του παραθύρου. 

• Επισήμανση μιας εικόνας για περαιτέρω έλεγχο. Για να επισημάνετε μια εικόνα, τοποθετήστε τον 

δείκτη πάνω από τη μικρογραφία και κάντε κλικ στο εικονίδιο Flag (Επισήμανση) . Η σημαία 
εμφανίζεται στη μικρογραφία σε όλα τα παράθυρα που εμφανίζουν μικρογραφίες.  

3 

4 

2 

1 

5 

6 

7 
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4 Κατάσταση και διαθέσιμες ενέργειες: 

 

 

Όταν ξεκινάτε μια νέα εξέταση, ο ποδοδιακόπτης ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτά τα 
στοιχεία ελέγχου εκτελούν τις ίδιες ενέργειες με τα στοιχεία ελέγχου Record Video 
(Εγγραφή βίντεο) και Save Still (Αποθήκευση ακίνητης εικόνας) στην οθόνη. 
Εναλλαγή εγγραφής βίντεο και αποθήκευση ακίνητων εικόνων. Τα αντίστοιχα 
στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αλλάζουν χρώμα. Βλ. «Έλεγχοι ζωντανής εικόνας». 

 
Εμφάνιση επιλογών διαμόρφωσης ζωντανής εικόνας. Βλ. «Επιλογές διαμόρφωσης 
ζωντανής εικόνας». 

 

 

Εναλλαγή πλήρους οθόνης και κανονικής οθόνης της ζωντανής εικόνας.  

 
Κλείστε τη συνεδρία εξέτασης ζωντανής εικόνας και μεταβείτε στο παράθυρο 
διαλόγου Exam Notes (Σημειώσεις εξέτασης). Βλ. «Διάλογος σημειώσεων 
εξετάσεων». 

5 Ετικέτες εικόνας εξέτασης. Βλ. «Ετικέτες εικόνων». 

6 Μόνο προβολή πληροφοριών εξέτασης: Ημ/νία γέννησης ασθενούς, σφραγίδα ημερομηνίας εξέτασης, 
ηλικία και φύλο ασθενούς, όνομα ιατρού και όνομα  τεχνικού απεικόνισης (Imager) 

7 Άλλες πληροφορίες της εξέτασης: 
• Κατάσταση φίλτρου FA (εντός ή εκτός) 
• Επίπεδο φωτισμού 
• Αριθμός εγγεγραμμένων βίντεο και φωτογραφιών 
• Μηνύματα σφάλματος (εμφανίζονται με κόκκινο κείμενο). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

«Αντιμετώπιση προβλημάτων». 

Έλεγχοι ζωντανής εικόνας 

     

Εγγραφή, παύση και διακοπή ζωντανής εγγραφής βίντεο.  
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής εγγραφής βίντεο, εμφανίζεται μια γραμμή προόδου 
κάτω από τα στοιχεία ελέγχου. Η  γραμμή προόδου εμφανίζει τον συνολικό 
διαθέσιμο χρόνο για εγγραφή βίντεο (σε λεπτά) και το ποσοστό που 
χρησιμοποιήθηκε. 
Αυτός ο έλεγχος είναι πράσινος όταν ο ποδοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος για 
εγγραφή βίντεο. 

   

Παύση και συνέχιση εγγραφής βίντεο. 

   

Παγώστε τη ζωντανή εγγραφή βίντεο για να βγάλετε μια ακίνητη εικόνα. 
Καταργήστε το πάγωμα για να επιστρέψετε στη ζωντανή εγγραφή βίντεο. 

   

Αποθηκεύστε μια ακίνητη εικόνα στη μονάδα αποθήκευσης. Αυτός ο έλεγχος είναι 
πράσινος όταν ο ποδοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος για αποθήκευση ακίνητων 
εικόνων. 

 

Επιστροφή στη ζωντανή εξέταση του ασθενούς. Η λειτουργία Show Live (Ζωντανή 
προβολή) εμφανίζεται κατά την εξέταση της αποθηκευμένης εικόνας ή την εξαγωγή 
εικόνας βίντεο στη διάρκεια μιας ζωντανής εξέτασης. 
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• Ξεκινήστε ένα νέο χρονόμετρο. 
• Παύση του χρονομέτρου. 
• Επαναφορά του τρέχοντος χρονομέτρου στο 0. 
• Επαναφέρετε το χρονόμετρο στο 0 και ξεκινήστε αυτόματα το χρονόμετρο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διαμορφώσετε τη θέση της οθόνης του χρονομέτρου στο 
παράθυρο, βλ. «Επιλογές διαμόρφωσης ζωντανής εικόνας». 
Σε λειτουργία FA/Red-free, το χρονόμετρο ελέγχεται ξεχωριστά από το βίντεο. 

   
Αφαιρέστε ή συμπεριλάβετε το κόκκινο στοιχείο των εικόνων.  
Σε λειτουργία Ref-free (χωρίς κόκκινο), οι εικόνες είναι σε κλίμακα του γκρι κατά 
την απεικόνιση με την πηγή λευκού φωτός. 
Στη λειτουργία Red-free για τη διαδικασία εξέτασης FA, οι εικόνες είναι 
μονοχρωματικές κατά την απεικόνιση με την μπλε πηγή φωτός. 
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο και του παγώματος ζωντανής εγγραφής, 
εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδώματος στο εικονίδιο για να υποδείξει ότι η 
λειτουργία δεν μπορεί να αλλάξει μέχρι να σταματήσετε ή να καταργήσετε το 
πάγωμα της ζωντανής εγγραφής βίντεο. 

   

Η λειτουργία FA ενεργοποιείται όταν έχει συνδεθεί το μπλε φως και έχει 
ενεργοποιηθεί ο διακόπτης FA στη χειρολαβή.  
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο και του παγώματος ζωντανής εγγραφής, 
εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδώματος στο εικονίδιο για να υποδείξει ότι η 
λειτουργία δεν μπορεί να αλλάξει μέχρι να σταματήσετε ή να καταργήσετε το 
πάγωμα της ζωντανής εγγραφής βίντεο. 

 

Πέντε (5) ρυθμίσεις εύρους, με κάθε μία να αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό 
συνδυασμό προσαρμογών που περιλαμβάνουν διόρθωση γάμμα. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 50%. Αυτή η ρύθμιση αλλάζει με βάση τη 
δραστηριότητα του χρήστη. 
Η διόρθωση γάμμα, ένα τυπικό εφέ στον κλάδο, βοηθά στην ομαλοποίηση της 
φωτεινότητας σε ολόκληρη την εικόνα. Το εύρος είναι χρήσιμο για την απεικόνιση 
ενός αντικειμένου όπου οι υπερβολικά ανακλαστικές (φωτεινές) περιοχές είναι 
κοντά σε λιγότερο ανακλαστικές (σκοτεινές) περιοχές και ο φωτισμός δεν μπορεί 
να βελτιστοποιηθεί και για τις δύο. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμογής εύρους,  
οι πιο σκούρες περιοχές φωτίζονται με ελάχιστη αλλαγή σε υπάρχουσες φωτεινές 
περιοχές, με αποτέλεσμα την ομαλοποίηση της συνολικής φωτεινότητας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία ενεργή επιλογή εύρους διατηρείται έως ότου 
τροποποιηθεί από τον χρήστη· δεν επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος ρυθμίζεται αυτόματα στο 0% (κλειστό) στη λειτουργία FA 
και στη λειτουργία Red-free. 

 

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος της κάμερας σε πέντε (5) σκάλες από 
θερμότερη σε ουδέτερη και σε ψυχρότερη. Αυτή η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει 
στη διάκριση χαρακτηριστικών σε ασθενείς με σκοτεινούς αμφιβληστροειδείς. 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρώμα κατά την προσωπική σας προτίμηση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προτίμηση χρώματος δεν ισχύει για τη λειτουργία FA. 
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Ετικέτες εικόνων 
Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα μενού στο επάνω μέρος του παραθύρου για να επιλέξετε ή να 
αλλάξετε πληροφορίες που αποθηκεύονται τόσο με εικόνες όσο και με βίντεο.  

 
Σχήμα 22. Επιλογές ετικετών εικόνων 

Pathology (Παθολογία) Επιλέξτε ή αλλάξτε τον τύπο παθολογίας (μόνο συνεδρίες ζωντανής απεικόνισης). 

Eye (Οφθαλμός) Επιλέξτε ή αλλάξτε την ονομασία των ματιών κατά τη διάρκεια ζωντανών απεικονίσεων 
ή κατά τη διάρκεια του επανελέγχου της εξέτασης. 

Classification 
(Ταξινόμηση) 

Επιλέξτε ή αλλάξτε την ταξινόμηση (μόνο συνεδρίες ζωντανής απεικόνισης). 

Lens (Φακός) Επιλέξτε ή αλλάξτε τον τύπο φακού κατά τη διάρκεια ζωντανών απεικονίσεων ή κατά τη 
διάρκεια του επανελέγχου της εξέτασης. 

Exam Location 
(Τοποθεσία εξέτασης) 

Επιλέξτε ή αλλάξτε την τοποθεσία της εξέτασης (μόνο συνεδρίες ζωντανής απεικόνισης). 

Image Type (Τύπος 
εικόνας) 

Επιλέξτε ή αλλάξτε τον τύπο της εικόνας κατά τη διάρκεια ζωντανών απεικονίσεων ή 
κατά τη διάρκεια του επανελέγχου της εξέτασης. 

Επιλογές διαμόρφωσης ζωντανής εικόνας 

 

Διαλέξτε την κατάλληλη επιλογή. Η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται με 
κόκκινο χρώμα δίπλα στους ελέγχους αναπαραγωγής. 

 

Η λειτουργία χρώματος ισχύει για όλες τις λήψεις εικόνων, εκτός από 
την απεικόνιση FA από το συστήματα RetCam Envision εξοπλισμένο 
με την επιλογή FA. Οι εικόνες σε λειτουργία χρώματος εμφανίζονται 
με πλήρες χρώμα.  
Διαλέξτε τις κατάλληλες επιλογές. 
Το χρονόμετρο εμφανίζεται εμφανώς με κίτρινο κείμενο στην 
επιλεγμένη θέση. 

 

Η λειτουργία FA ισχύει μόνο για την απεικόνιση FA με συστήματα 
RetCam Envision εξοπλισμένα με την επιλογή FA. 
Διαλέξτε τις κατάλληλες επιλογές. 
Από προεπιλογή, οι εικόνες και τα βίντεο καταγράφονται σε κλίμακα 
του γκρι. 
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Εξαγωγή εικόνας από βίντεο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποθήκευση βίντεο καταναλώνει μεγάλο χώρο αποθήκευσης στο σύστημα. Για καλύτερη 
απόδοση, εξαγάγετε τις εικόνες που σας ενδιαφέρουν από το βίντεο. Από προεπιλογή, τα βίντεο 
επισημαίνονται για διαγραφή. 

1. Πατήστε το κουμπί Capture (Εγγραφή) στον πίνακα ελέγχου ή στον ποδοδιακόπτη για να ξεκινήσετε, 
να διακόψετε και να επανεκκινήσετε την εγγραφή βίντεο. 

2. Για να διακόψετε την εγγραφή βίντεο για εξαγωγή μεμονωμένων εικόνων από το βίντεο, κάντε κλικ 

στο . 

3. Κάντε κλικ στη μικρογραφία του βίντεο. Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο εμφανίζονται 
επάνω αριστερά. 

 
4. Ξεκινήστε από την αρχή του βίντεο. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου 

αναπαραγωγής βίντεο προς τα πίσω ή το πλήκτρο αριστερού βέλους του πληκτρολογίου για να 
επιστρέψετε στην αρχή. 

5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους του πληκτρολογίου για να προχωρήσετε σταδιακά μέσω του 
βίντεο (ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί βέλος για να προχωρήσετε πιο γρήγορα). Όταν 
εμφανιστεί ένα χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος, αφήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να διακόψετε  
την αναπαραγωγή. 

6. Για εξαγωγή και αποθήκευση της επιθυμητής εικόνας, πατήστε το πλήκτρο S στο πληκτρολόγιο  

(ή κάντε κλικ στο ). 

7. Επαναλάβετε μέχρι να εξαχθούν όλες οι επιθυμητές εικόνες. Οι μικρογραφίες των εξαγόμενων 
εικόνων εμφανίζονται στη γραμμή μικρογραφιών. 

8. Εάν έχουν καταγραφεί πολλά βίντεο, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε βίντεο. 

 



RetCam EnvisionTM - Εγχειρίδιο χρήστη 

42  

Διάλογος σημειώσεων εξετάσεων 
Από το Patients and Exams  

(Ασθενείς και εξετάσεις), επιλεγμένη εξέταση 
Από το Live Image  
(Ζωντανή εικόνα) 

Από το Exam Review 
(Έλεγχος εξέτασης) 

   

 
Σχήμα 23. Διάλογος σημειώσεων εξετάσεων 

1 Αποθηκευμένες σημειώσεις ασθενούς. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των αποθηκευμένων σημειώσεων. 
Οι σημειώσεις σφραγίζονται με την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας. 

2 • Creator (Συντάκτης) είναι το όνομα του ατόμου που δημιουργεί μια σημείωση. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε έναν νέο Συντάκτη ή να επεξεργαστείτε έναν επιλεγμένο Συντάκτη. 

• Κάντε κλικ στο New Note (Νέα σημείωση) για να επιλέξετε έναν Creator (Συντάκτης) και να 
εισαγάγετε σημειώσεις στα πεδία καταχώρισης Notes (Σημειώσεις). Για αποθήκευση, κάντε κλικ στο 
Save Note (Αποθήκευση σημείωσης). Εάν ακυρώσετε, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει 
να επιβεβαιώσετε, οπότε όλες οι αλλαγές θα χαθούν. 

• Πεδία καταχώρισης σημειώσεων δεξιού ματιού και αριστερού ματιού (μέγιστο 2000 χαρακτήρες ανά 
πεδίο καταχώρισης). 

3 
Από : 

Κλείσιμο και επιστροφή στην εξέταση 
Έξοδος από την εξέταση και μετάβαση στη λίστα ασθενών 

Από  και : 
ΟΚ 
Ακύρωση 

1 

2 

3 
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Παράθυρο ελέγχου εξέτασης 
Από το Patients and Exams  

(Ασθενείς και εξετάσεις), επιλεγμένη εξέταση 

 

 
Σχήμα 24. Παράθυρο ελέγχου εξέτασης 

1 Η επιλογή Reviewing Media (Έλεγχος μέσων) δείχνει τον αριθμό της μικρογραφίας υπό έλεγχο στην 
περιοχή εμφάνισης εικόνων. 
Όταν ένα βίντεο κλιπ επιλέγεται για έλεγχο, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Για 
πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή βίντεο και τη λήψη ακίνητων εικόνων από βίντεο, βλ. 
«Εξαγωγή εικόνας από βίντεο». 

2 Περιοχή προβολής εικόνας 

3 Η γραμμή Patient selector (Επιλογή ασθενούς) εμφανίζει τα επώνυμα των ασθενών στον τρέχοντα τομέα. 
Εμφανίζονται οι εικόνες, οι ημερομηνίες των εξετάσεων και οι μικρογραφίες που σχετίζονται με τον 
επιλεγμένο ασθενή. 
Χρησιμοποιήστε τα βέλη ή κάντε κλικ σε ένα όνομα για να επιλέξετε έναν άλλο ασθενή. 

4 Η γραμμή Exam selector (Επιλογή εξέτασης) εμφανίζει όλες τις ημερομηνίες των εξετάσεων για τον 
επιλεγμένο ασθενή. Εμφανίζονται οι εικόνες και οι μικρογραφίες που σχετίζονται με την επιλεγμένη 
εξέταση. 
Χρησιμοποιήστε τα βέλη ή κάντε κλικ σε μια ημερομηνία για να επιλέξετε μια άλλη ημερομηνία εξέτασης. 

5 Η μπάρα προεπισκόπησης και επιλογής μικρογραφιών εμφανίζει εκδόσεις μικρογραφιών ακίνητων 
εικόνων και βίντεο που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης εξέτασης. 
• Τα αποθηκευμένα βίντεο εμφανίζονται σε ένα τετράγωνο με τέσσερα (4) δείγματα εικόνων (πρώτη, 

τελευταία και δύο (2) ενδιάμεσες εικόνες από το βίντεο). 
• Επιλέξτε μια μικρογραφία εικόνας ή βίντεο για να εμφανιστεί μια μεγάλη έκδοση της εικόνας στην 

περιοχή εμφάνισης της εικόνας.  
• Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να εμφανίσετε επιπλέον μικρογραφίες. 
• Επισήμανση μιας εικόνας για περαιτέρω έλεγχο. Για να επισημάνετε μια εικόνα, τοποθετήστε το 

δείκτη πάνω από τη μικρογραφία και κάντε κλικ στο εικονίδιο Flag (Επισήμανση) . Η σημαία 
εμφανίζεται στη μικρογραφία σε όλα τα παράθυρα που εμφανίζουν μικρογραφίες. 

1 

5 

7 

2 
8 

9 

6 

4 

3 
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6 Πληροφορίες ασθενούς και εξέτασης. Μπορείτε να αλλάξετε τον χαρακτηρισμό των ματιών, την 
προτίμηση φακού και τον τύπο εικόνας, χρησιμοποιώντας τα αναπτυσσόμενα μενού. 

7 Πεδία εμφάνισης: Ημ/νία γέννησης, σφραγίδα ημερομηνίας εξέτασης, ηλικία και φύλο ασθενούς, όνομα 
ιατρού και όνομα του τεχνικού απεικόνισης (Imager), εύρος και πληροφορίες χρώματος 

8 Πληροφορίες ζωντανής απεικόνισης: 
• Κατάσταση φίλτρου FA (εντός ή εκτός) 
• Επίπεδο φωτισμού 
• Αριθμός βίντεο και φωτογραφιών που καταγράφηκαν 
• Μηνύματα σφάλματος (εμφανίζονται με κόκκινο κείμενο) 

9 Κατάσταση και διαθέσιμες ενέργειες: 

 
Εμφάνιση επιλογών διαμόρφωσης ελέγχου εξέτασης. Βλ. «Επιλογές διαμόρφωσης 
ελέγχου εξέτασης». 

 

 

Εναλλαγή πλήρους οθόνης και κανονικής οθόνης της επιλεγμένης εικόνας ή βίντεο.  

 
Εκτυπώστε την επιλεγμένη εικόνα. 

 
Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας). Βλ. 
«Προσαρμογές εικόνας». 

 
Εμφάνιση δύο (2) εικόνων δίπλα-δίπλα για σύγκριση. Βλ. «Σύγκριση εικόνων». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η σύγκριση βίντεο. 

 
Ανοίξτε τον διάλογο Exam Notes (Σημειώσεις εξέτασης). Βλ. «Διάλογος 
σημειώσεων εξετάσεων». 

 
Κλείστε τη συνεδρία ελέγχου εξέτασης και επιστρέψτε στο παράθυρο Patients and 
Exams (Ασθενείς και εξετάσεις). 

 

Επιλογές διαμόρφωσης ελέγχου εξέτασης 

 

Επιλέξτε τον ρυθμό αναπαραγωγής βίντεο. Ο επιλεγμένος ρυθμός 
εμφανίζεται με μαύρο χρώμα δίπλα στους ελέγχους αναπαραγωγής. 

 

Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται σχολιασμοί σε μια εικόνα. Βλ. 
«Σχολιασμοί εικόνας». 
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Προσαρμογές εικόνας 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένες εικόνες μόνο εκτός της βάσης δεδομένων του 

RetCam Envision και σε κοινές μορφές όπως PNG ή JPG (ή JPEG). Οι αποθηκευμένες εικόνες 
αντικατοπτρίζουν οποιεσδήποτε προσαρμογές και αλλαγές που κάνετε, αλλά οι αρχικές εικόνες 
στη βάση δεδομένων δεν αλλάζουν. 

• Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των βίντεο. 

Από το Exam Review  
(Έλεγχος εξέτασης) 

 

 
Σχήμα 25. Γραμμή εργαλείων Image Adjustment (Προσαρμογή εικόνας) 

 
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας. 

 
Ρυθμίστε τα χρώματα εμφάνισης της εικόνας. 

 
Σχολιάστε μια εικόνα. Βλ. «Σχολιασμοί εικόνας». 

 
Ρυθμίστε τη μεγέθυνση της εικόνας. 

 
Προσθέστε επικαλύψεις κειμένου σε μια εικόνα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επικαλύψεις κειμένου δεν είναι μόνιμες. Μπορούν να ενεργοποιηθούν και να 
απενεργοποιηθούν κατά τον έλεγχο μιας εξέτασης. Εάν είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζονται όταν 
εκτυπώσετε την εικόνα και όταν αποθηκεύσετε την εικόνα (μορφή PNG ή JPG). 

 
• Φόρτωση προεπιλογής. Οι τιμές ρύθμισης μπορούν να αποθηκευτούν ως προεπιλογή και 

μπορούν στη συνέχεια να φορτωθούν ως ομάδα και να εφαρμοστούν σε άλλες εικόνες. 
• Αποθήκευση προεπιλογής 
• Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας στις προεπιλογές του συστήματος. 
• Αποθήκευση ως 
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Σχολιασμοί εικόνας 
Για την υπέρθεση πληροφοριών σε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σχολιασμού. Όταν μια εικόνα 

περιέχει σχόλια, το εικονίδιο σχολιασμού  εμφανίζεται στη μικρογραφία της εικόνας σε όλα τα 
παράθυρα που εμφανίζουν μικρογραφίες. 

 
Σχήμα 26. Εργαλεία σχολιασμού εικόνας 

 
Εισάγετε ένα σημείο και προσθέστε κείμενο. 

 
Εισάγετε μια έλλειψη και προσθέστε κείμενο. 

 

 

Εισάγετε μια γραμμή και προσθέστε κείμενο.  
Για να ολοκληρώσετε τη γραμμή, κάντε κλικ στο End Line (Τελική γραμμή) ή πατήστε 
το πλήκτρο Esc. 

 
Εισάγετε μια σημείωση. 

 
Εμφανίστε (ή αποκρύψτε) τις μετρήσεις ενός επιλεγμένου σχολίου (γραμμή, έλλειψη, 
σημείο). Οι μονάδες μέτρησης είναι εικονοστοιχεία (pixel) με βάση το αρχικό μέγεθος 
της εικόνας.  
Σημείο: Θέση X, Y 
Έλλειψη: CP είναι η θέση X, Y του κεντρικού σημείου. Α είναι η περιοχή που καλύπτεται 
από την έλλειψη. 
Γραμμή: Συνολικό μήκος όλων των τμημάτων της γραμμής 

 
Αφού εισάγετε ένα σημείο, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο Rotate Point (Περιστροφή 
σημείου) για περιστροφή του σημείου 90 μοίρες δεξιόστροφα. Επαναλάβετε για να 
συνεχίσετε την περιστροφή σε βήματα 90 μοιρών. 

 Διαγράψτε ένα επιλεγμένο σχόλιο. 

Συμβουλές σχολιασμού: 

• Για να προσθέσετε ένα σχόλιο, κάντε κλικ στο επιθυμητό εργαλείο, μετακινήστε τον δείκτη πάνω από 
την εικόνα και κάντε κλικ για να τοποθετήσετε το σχόλιο στη θέση του. 

• Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή που έχει πολλαπλά τμήματα. Αφού εισάγετε και κάνετε κλικ για 
να ορίσετε το πρώτο τμήμα, μετακινήστε τον δείκτη για να δημιουργήσετε το επόμενο τμήμα και κάντε 
κλικ για να το τοποθετήσετε. Επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια για να δημιουργήσετε όσα τμήματα 
θέλετε. Για να ολοκληρώσετε τη γραμμή, κάντε κλικ στο  ή πατήστε το πλήκτρο Esc. 

• Για να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος ενός σχολίου, σύρετε τις τετράγωνες λαβές που 
εμφανίζονται όταν μετακινείτε το δείκτη πάνω από τον σχόλιο. 

• Για να επεξεργαστείτε το κείμενο που σχετίζεται με έναν σχολιασμό, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο 
κειμένου με την ένδειξη «{Type Here}» και πληκτρολογήστε το επιθυμητό κείμενο. Κάντε κλικ έξω  
από το πλαίσιο κειμένου όταν τελειώσετε. 
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Σύγκριση εικόνων 
Μπορείτε να συγκρίνετε εικόνες από μία ή περισσότερες εξετάσεις για έναν ασθενή ή από δύο (2) 
διαφορετικούς ασθενείς. Οι επιλογές είναι ίδιες και για τους δύο τύπους σύγκρισης. 

Στην επιλογή Image Comparison (Σύγκριση εικόνων), δύο (2) εικόνες εμφανίζονται δίπλα-δίπλα σε δύο 
(2) παράθυρα Exam Review (Έλεγχος εξέτασης). Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Image Comparison 
(Σύγκριση εικόνων) με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε το παράθυρο Exam Review (Έλεγχος 
εξέτασης). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Παράθυρο ελέγχου εξέτασης». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στη σύγκριση εικόνων: 
• Flag image (Επισήμανση εικόνας) 
• Full screen mode (Λειτουργία πλήρους οθόνης) 
• Video comparison (Σύγκριση βίντεο) 
• Αλλαγή: Ονομασία ματιών, Προτίμηση φακού ή Τύπος εικόνας 
• Σημειώσεις εξέτασης 

Από το Exam Review  
(Έλεγχος εξέτασης) 

 

 
Σχήμα 27. Παράθυρο σύγκρισης εικόνων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κάνετε κλικ στο , εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Image Adjustment 
(Ρύθμιση εικόνας) και επεκτείνεται για να επιτρέπει ανεξάρτητες ρυθμίσεις και στις δύο εικόνες.  
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Προσαρμογές εικόνας». 

 
Σχήμα 28. Γραμμή εργαλείων Image Adjustment (Ρύθμιση εικόνας) στη λειτουργία Image Comparison (Σύγκριση εικόνων) 
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Διαγραφή μέσων 
Μπορείτε να αφαιρέσετε μέσα (φωτογραφίες και βίντεο) από τα ιστορικά ασθενών στο παράθυρο Patients 
and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις). Για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι χρήστες με δικαιώματα μπορούν να 
διαγράψουν μέσα, κάθε αίτημα για διαγραφή απαιτεί έλεγχο ταυτότητας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα αυτής της επιλογής βασίζεται στα δικαιώματα που εκχωρήθηκαν στο 
λογαριασμό χρήστη σας. 

1. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), αναζητήστε και επιλέξτε τον επιθυμητό ασθενή. 

2. Επιλέξτε τις επιθυμητές εξετάσεις. Αναπτύξτε κάθε εξέταση για να δείτε μικρογραφίες εικόνων των 
αποθηκευμένων ακίνητων εικόνων και βίντεο. 

3. Ελέγξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το 
πλαίσιο δίπλα σε κάθε εικόνα μικρογραφίας. 

 
Όταν τα πλαίσια είναι επιλεγμένα, εμφανίζεται το κουμπί Remove Selected Media (Διαγραφή 
επιλεγμένων μέσων) πάνω από τη λίστα ασθενών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλεγεί ολόκληρο το ιστορικό ασθενούς (ένα σημάδι επιλογής βρίσκεται στη στήλη 
Checked (Επιλεγμένο), όλα τα μέσα σε όλες τις εξετάσεις επιλέγονται για αυτόματη αφαίρεση. 

4. Κάντε κλικ στο Remove Selected Media (Διαγραφή επιλεγμένων μέσων). Εάν δεν έχουν 
δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας των μέσων, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να 
επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας. 

5. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο Yes (Ναι). Εμφανίζεται το μήνυμα επιβεβαίωσης κωδικού πρόσβασης. 

 
6. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια). Αφού διαγραφούν τα 

μέσα, οι αντίστοιχες μικρογραφίες γίνονται σύμβολα θέσης επικαλυμμένα με τη λέξη «Removed» 
(Διαγράφηκε). Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των μικρογραφιών. 
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Αποσύνδεση χρήστη και απενεργοποίηση συστήματος 
Το σύστημα RetCam Envision προσφέρει επιλογές τόσο αυτόματης όσο και μη αυτόματης αποσύνδεσης.  
Η αποσύνδεση κλείνει τον ενεργό λογαριασμό χρήστη στο σύστημα RetCam Envision που χρησιμοποιείται. 
Είναι ένα ξεχωριστό βήμα από την απενεργοποίηση, η οποία απενεργοποιεί την κύρια ηλεκτροδότηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
• Μετά από μια περίοδο αδράνειας, ένας συνδεδεμένος χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα. Η ελάχιστη 

προεπιλογή είναι 15 λεπτά. Αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει από το Διαχειριστή του RetCam σας. 
• Η Natus Medical Incorporated συνιστά να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να 

αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας πριν απενεργοποιήσετε το σύστημα RetCam Envision. Βλ. 
«Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων ασθενούς». 

Για έξοδο και απενεργοποίηση του συστήματος, κάντε κλικ στο  στη Γραμμή κατάστασης και επιλέξτε 
ένα από τα παρακάτω από το αναδυόμενο μενού: 

• Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας χωρίς να απενεργοποιήσετε το σύστημα, 
επιλέξτε Log out (Αποσύνδεση). 

• Για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας και να απενεργοποιήσετε το σύστημα, 
επιλέξτε Shutdown (Κλείσιμο). 

Εάν το σύστημα σταματήσει να ανταποκρίνεται, περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό. 

Εάν το σύστημα δεν ανταποκρίνεται μετά από 1 λεπτό, πατήστε το Κουμπί ισχύος 
συστήματοςΚουμπί ισχύος συστήματος στον πίνακα ελέγχου μία φορά. Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 
ελέγχου, εκτός από την ένδειξη DC/AC, θα σβήσουν. 

Κλείσιμο του συστήματος από τον κεντρικό διακόπτη (hard shutdown) 
Το κλείσιμο του συστήματος από τον κεντρικό διακόπτη συνιστάται μόνο εάν είναι απαραίτητο. Ενδέχεται 
να προκληθεί καταστροφή δεδομένων.  

Για να κλείσετε το σύστημα από τον κεντρικό διακόπτη, πατήστε το κουμπί System Power (Ισχύς συστήματος) 
στον πίνακα ελέγχου για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα.  
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3. Εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων ασθενούς 
Εξάγετε ή εισάγετε ιστορικά ασθενών, εξετάσεις και μέσα για να:  
• Κάνετε τα RetCam Envision διαθέσιμα σε άλλα συστήματα RetCam Envision. Τα δεδομένα 

περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες πληροφορίες του ασθενούς, τις εξετάσεις για τον ασθενή και όλα τα 
μέσα στις εξετάσεις. 

• Δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχικών μέσων στη μονάδα αποθήκευσης (τόσο εικόνες 
όσο και βίντεο). 

• Κάνετε προβολή με τυπικό λογισμικό προβολής εικόνων. 
• Χρησιμοποιήσετε τις εικόνες του RetCam Envision με εξωτερικά συστήματα απεικόνισης. 

Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων 
Το σύστημα RetCam Envision αποθηκεύει όλες τις εικόνες και τα βίντεο στην εσωτερική μονάδα 
αποθήκευσης. Η Natus Medical Incorporated συνιστά ιδιαίτερα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας  
όλων των δεδομένων στο τέλος κάθε ημέρας κατά την οποία λαμβάνετε νέες εικόνες. 

Για μακροπρόθεσμη διατήρηση δεδομένων, η  Natus Medical Incorporated συνιστά να δημιουργείτε 
αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων σε άλλον υπολογιστή στο δίκτυο του γραφείου σας, κατά 
προτίμηση σε υπολογιστή κλάσης διακομιστή με μεγάλη χωρητικότητα και δυνατότητες πλεονάζουσας 
αποθήκευσης (Redundant Array of Independent Disk ή RAID). Για δευτερεύοντα αντίγραφα ασφαλείας  
σε αυτό το περιβάλλον, εξετάστε το ενδεχόμενο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε μια αφαιρούμενη 
συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB. 

Εξαγωγή δεδομένων 
Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα σε οποιαδήποτε προσβάσιμη τοποθεσία. Ένα αντίγραφο των δεδομένων 
εξάγεται και τα αρχικά δεδομένα παραμένουν ανέπαφα στη μονάδα αποθήκευσης συστήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η  Natus Medical Incorporated συνιστά τον περιορισμό της εξαγωγής σε όχι περισσότερες από 
3000 εικόνες σε μία (1) παρτίδα, για την αποφυγή παρατεταμένου χρόνου μεταφοράς. Αντί να εξάγετε μια 
μεγάλη ομάδα δεδομένων, εξάγετε μικρές παρτίδες. 

Για να εξάγετε δεδομένα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προορισμού (όπως ένα USB) είναι έτοιμη και έχει αρκετό χώρο. 

2. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), αναζητήστε τα επιθυμητά ιστορικά. 
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3. Στα αποτελέσματα αναζήτησης, ορίστε μια επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού Select Images 
(Επιλογή εικόνων), η οποία εμφανίζεται πάνω από τη λίστα ασθενών. 

 

All (Όλα)  Επιλέγει όλα τα ιστορικά. 

None (Κανένα) Εάν έχουν επιλεγεί οποιαδήποτε ιστορικά, αυτή η επιλογή διαγράφει τις επιλογές. 

Flagged (Επισημασμένα) Επιλέγει όλα τα μέσα (εικόνες και βίντεο) που έχουν επισημανθεί. 

Today's (Σημερινά) Επιλέγει όλα τα μέσα που καταγράφηκαν κατά την τρέχουσα ημερομηνία. 

This Week's  
(Αυτής της εβδομάδας) 

Επιλέγει όλα τα μέσα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
εβδομάδας, από Κυριακή έως Σάββατο. 

This Month's  
(Αυτού του μήνα) 

Επιλέγει όλα τα μέσα που καταγράφηκαν κατά τον τρέχοντα μήνα. 

Right Eye (OD) (Δεξί μάτι) Επιλέγει όλα τα μέσα που καταγράφηκαν από το δεξί μάτι. 

Left Eye (OS)  
(Αριστερό μάτι) 

Επιλέγει όλα τα μέσα που καταγράφηκαν από το αριστερό μάτι. 

Unspecified Eye  
(Μη καθορισμένο μάτι) 

Επιλέγει όλα τα μέσα που φέρουν την ένδειξη «Unspecified) (Μη 
καθορισμένο). 

Not Backed Up  
(Χωρίς αντίγραφο 
ασφαλείας) 

Επιλέγει μέσα που δεν έχουν εξαχθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να 
εξακριβωθεί το κατά πόσο δημιουργήθηκαν αντίγραφα ασφαλείας για τα 
δεδομένα μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία εάν χρησιμοποιήθηκαν 
κριτήρια ημερομηνίας για την αναζήτηση. 

4. Κάντε κλικ στο . Αυτό το κουμπί έχει γκρι χρώμα μέχρι να επιλεγούν τα ιστορικά. 

5. Επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Export (Εξαγωγή) (Σχήμα 29). 

6. Κάντε κλικ στο Export (Εξαγωγή). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής, μια αναφορά δείχνει 
τον αριθμό των ιστορικών που αντιγράφηκαν με επιτυχία. 
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Σχήμα 29. Διάλογος εξαγωγής 

1 Καθορίστε την τοποθεσία προορισμού 
• Επιλέξτε μια διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως από το αναπτυσσόμενο μενού Path 

(Διαδρομή), πληκτρολογήστε μια νέα διαδρομή στο πεδίο ή κάντε κλικ στο Browse (Περιήγηση) 
για να επιλέξετε μια άλλη τοποθεσία. Ως προεπιλογή, τα πεδία συμπληρώνονται με τις επιλογές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την τελευταία εξαγωγή. Κάντε κλικ στο  για να επαναφέρετε την 
τοποθεσία προορισμού στην προεπιλογή. 

• Create subfolder (Δημιουργία υποφακέλου). Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα μενού στα δεξιά για 
να δημιουργήσετε ένα όνομα υποφακέλου με υπάρχοντα πεδία δεδομένων. 

• Εάν επιλέξετε να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει 
να επιβεβαιώσετε. 

2 File Format (Μορφή αρχείου). Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός εξαγωγής έχει επαρκή διαθέσιμο χώρο. 
• Το MLX είναι η ιδιόκτητη κρυπτογραφημένη μορφή δεδομένων του RetCam Envision. 
• DCM είναι η επέκταση ονόματος αρχείου για αρχεία δεδομένων ασθενούς που είναι συμβατά με το 

DICOM για οφθαλμολογία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

o Η επιλογή DCM File (Αρχείο DCM) εμφανίζεται μόνο εάν η επιλογή DICOM περιλαμβάνεται 
στην αγορά του δικού σας σύστημα RetCam Envision. 

o Οι σχολιασμοί σε εικόνες δεν μεταφέρονται με αρχεία DCM. 
• Split File (Διαχωρισμός αρχείου). Εάν επιλέξετε αυτήν τη μορφή, ο διάλογος επεκτείνεται και παρέχει 

πρόσθετες επιλογές (δείτε παρακάτω).  

1 

2 

3 
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3 Επιλογές μορφής διαχωρισμένου αρχείου: 
• Εξαγωγή εικόνων  

o Η μορφή Portable Network Graphic (PNG) χρησιμοποιεί συμπίεση για να μειώσει το μέγεθος του 
αρχείου (περίπου το μισό μέγεθος ενός αρχείου bitmap), αλλά χωρίς απώλεια ποιότητας ή 
ανάλυσης. Μπορεί να προβληθεί σε ένα τυπικό πρόγραμμα περιήγησης και να χρησιμοποιηθεί 
σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων ή προβολής. 

o Η μορφή JPG χρησιμοποιεί συμπίεση για να μειώσει το μέγεθος του αρχείου, με αποτέλεσμα την 
απώλεια ανάλυσης ή ποιότητας ανάλογα με το μέγεθος της συμπίεσης. 

• Add Text Overlays (Προσθήκη επικαλύψεων κειμένου). Επιλέξτε τις επικαλύψεις κειμένου που θέλετε 
να συμπεριλάβετε και επιλέξτε τη θέση των επικαλύψεων στις εικόνες. Σημειώστε ότι οι επικαλύψεις 
κειμένου ισχύουν μόνο για τύπους εικόνας PNG και JPG. 

• Export Data (Εξαγωγή δεδομένων) 
o Επεκτάσιμη μορφή γλώσσας επισήμανσης (XML) 
o Μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (CSV) 
o Γενική μορφή κειμένου (TXT) 

• Εξαγωγή βίντεο (AVI) 

Import Data (Εισαγωγή δεδομένων) 
Εκτός από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, ο προορισμός εξαγωγής στο δίκτυο είναι μια 
ενδιάμεση τοποθεσία. Για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά δεδομένων και να κάνετε τις εικόνες διαθέσιμες 
για προβολή σε ένα άλλο σύστημα RetCam Envision, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό RetCam  
για να εισαγάγετε τις μεταφερόμενες εικόνες στη βάση δεδομένων του συστήματος προορισμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Για να βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα των εξετάσεων εμφανίζονται με ακρίβεια, 

προσδιορίστε τη ζώνη ώρας στην οποία καταγράφηκαν αρχικά τα δεδομένα του ασθενούς. 
Δημιουργήστε έναν τομέα με την τοποθεσία που έχει οριστεί σε αυτήν τη ζώνη ώρας και 
εισαγάγετε τα δεδομένα ασθενούς σε αυτόν τον τομέα. 

• Η λειτουργία εισαγωγής μπορεί να είναι χρονοβόρα. Η συνιστώμενη μέγιστη εισαγωγή ανά 
παρτίδα είναι 3000 εικόνες. Συνιστάται ιδιαίτερα να περιορίσετε το μέγεθος της παρτίδας, 
εισάγοντας εικόνες από έναν ασθενή κάθε φορά και επιλέγοντας μόνο τις εικόνες που 
απαιτούνται για τις άμεσες ανάγκες σας. 

• Χρησιμοποιήστε τη μορφή MLX κατά την εισαγωγή εικόνων που έχουν ληφθεί σε ένα άλλο 
σύστημα RetCam Envision (ή εικόνες από προηγούμενα συστήματα RetCam που χρησιμοποιούν 
την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω). 

Για εισαγωγή δεδομένων: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου από την οποία θα γίνει η εισαγωγή είναι συνδεδεμένη και έτοιμη. 

2. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), κάντε κλικ στο . 

3. Στο διάλογο επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Yes (Ναι). Επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές στο 
παράθυρο διαλόγου Review (Έλεγχος) (Σχήμα 30).  

4. Κάντε κλικ στο Import (Εισαγωγή). Αυτό το κουμπί έχει γκρι χρώμα μέχρι να επιλεγούν τα αρχεία. 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής, μια αναφορά δείχνει τον αριθμό των ιστορικών που 
αντιγράφηκαν με επιτυχία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχει εισαχθεί κανένο αρχείο, κάντε κλικ στο View Log (Προβολή αρχείου 
καταγραφής) στο παράθυρο διαλόγου Import Report (Εισαγωγή αναφοράς) για λεπτομέρειες.  
Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε την αναφορά. 
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5. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), κάντε κλικ στο Show All (Προβολή 
όλων) και επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν τα εισαχθέντα ιστορικά ασθενών. 

 
Σχήμα 30. Εισαγωγή διαλόγου ελέγχου 

1 Source Location (Τοποθεσία πηγής). Ως προεπιλογή, αυτό το πεδίο εμφανίζει την τοποθεσία προέλευσης 
που χρησιμοποιήθηκε για την τελευταία εισαγωγή. 
• Πληκτρολογήστε μια νέα διαδρομή στο πεδίο ή κάντε κλικ στο Browse (Περιήγηση) για να επιλέξετε 

μια άλλη τοποθεσία. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη υποφακέλων, εάν είναι επιθυμητό. 

• Κάντε κλικ στο  για να επαναφέρετε την τοποθεσία προέλευσης στην προεπιλογή. 
• Κάντε κλικ στο Select (Επιλογή) για να εμφανίσετε τους φακέλους και τα αρχεία. 

2 Folders (Φάκελοι). Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε και να αποεπιλέξετε τους 
φακέλους που θέλετε να εισάγετε. 

3 Selected Image Details (Επιλεγμένες λεπτομέρειες εικόνας). Επιλέξτε ένα αρχείο στα δεξιά για εμφάνιση 
λεπτομερειών. Εάν το αρχείο είναι μια ακίνητη εικόνα, εμφανίζεται μια μικρογραφία της εικόνας. Εάν το 
αρχείο είναι βίντεο, εμφανίζεται μια εικόνα ενός καρουλιού φιλμ. 

4 List of files in a selected folder (Λίστα αρχείων σε έναν επιλεγμένο φάκελο). Χρησιμοποιήστε τα πλαίσια 
ελέγχου για να επιλέξετε και να αποεπιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να εισάγετε. Ο αριθμός των 
επιλεγμένων αρχείων εμφανίζεται στο κάτω μέρος του διαλόγου. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Fluorescein Angiography  
(Αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης) (FA) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πηγή φωτός FA είναι μια επιλογή για το σύστημα RetCam Envision. Επιβεβαιώστε ότι το 
σύστημά σας είναι εξοπλισμένο με την πηγή φωτός FA πριν προγραμματίσετε μια εξέταση FA. 

Μια πηγή μπλε φωτισμού στενής ζώνης διεγείρει την εγχυθείσα φλουορεσκεΐνη που κυκλοφορεί στο 
αγγειακό σύστημα του αμφιβληστροειδούς. Όταν εκτίθεται στο μπλε φως, η φλουορεσκεΐνη εκπέμπει 
πράσινο φως. Ένα φίλτρο φραγμού στη χειρολαβή απορρίπτει το μπλε φως που αντανακλάται από τον 
αμφιβληστροειδή· έτσι, η πράσινη εκπομπή είναι ορατή. 

1. Στο παράθυρο Patients and Exams (Ασθενείς και εξετάσεις), ξεκινήστε μια νέα εξέταση (κάντε κλικ 

στο ). 

2. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο φραγμού FA σύροντας το διακόπτη FA στη χειρολαβή προς το πίσω 
μέρος της χειρολαβής. 

3. Συνδέστε το καλώδιο οπτικών ινών στη θύρα φωτισμού FA. Εάν το μπλε LED πάνω από το κουμπί 
φωτισμού στον πίνακα ελέγχου δεν ανάψει, πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τη λυχνία FA.  
Η χειρολαβή θα εκπέμψει μπλε φως. 

 
4. Στο παράθυρο Live Image (Ζωντανή εικόνα), βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η απεικόνιση  

Red-free/FA (η ένδειξη Red-free είναι πράσινη και αλλάζει αυτόματα σε «ON»). 

5. Κατά την έναρξη της ένεσης χρωστικής φλουορεσκεΐνης, ξεκινήστε το χρονόμετρο (κάντε κλικ στο 

) και ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί Capture (Καταγραφή) στον ποδοδιακόπτη για να βγάλετε 
μια ακίνητη εικόνα. Στο τέλος της ένεσης, τραβήξτε μια άλλη εικόνα για τη χρονική σήμανση της 
ένεσης. 

6. Καταγράψτε ακίνητες εικόνες καθώς η βαφή κυκλοφορεί στο μάτι του ασθενούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Εάν χρησιμοποιείτε λήψη βίντεο: 
• Σε λειτουργία FA, το χρονόμετρο ελέγχεται ξεχωριστά από το βίντεο. Για παράδειγμα, όταν το 

βίντεο βρίσκεται σε παύση ή έχει σταματήσει, η λήψη βίντεο διακόπτεται, αλλά το χρονόμετρο 
συνεχίζει.  

• Η παύση της εγγραφής βίντεο δεν αποθηκεύει τις εικόνες βίντεο. Διακόψτε την εγγραφή 
βίντεο για εξαγωγή και αποθήκευση εικόνων από το βίντεο. 

7. Εάν φωτογραφίζετε το συναφές μάτι, επιλέξτε την ονομασία του ματιού στο πεδίο Eye (Μάτι) και 
καταγράψτε τις εικόνες αυτού του ματιού. 

8. Όταν τελειώσετε, διακόψτε το χρονόμετρο (κάντε κλικ στο ) και κλείστε την εξέταση.  
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5. DICOM 
Εάν η επιλογή DICOM περιλαμβάνεται στην αγορά σας του σύστημα RetCam Envision, πρέπει να έχετε 
δικαίωμα για να διαμορφώσετε και να χρησιμοποιήσετε το DICOM στο σύστημα RetCam Envision. 

Διαμόρφωση ρυθμίσεων DICOM 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λογαριασμός χρήστη σας πρέπει να έχει δικαίωμα για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων DICOM. 

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα RetCam Envision είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και ότι ο διακομιστής 
PACS είναι προσβάσιμος. 

2. Στο σύστημα RetCam Envision, αντιγράψτε το κλειδί άδειας χρήσης στον κατάλληλο φάκελο. 
Ανατρέξτε στην Οδηγία εργασίας διαμόρφωσης άδειας χρήσης DICOM του RetCam Envision. 

3. Απενεργοποιήστε και επανεκινήστε το σύστημα. 

4. Συνδεθείτε. 

5. Κάντε κλικ στο  στη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη). 
Εάν το DICOM είναι ενεργοποιημένο και ο λογαριασμός χρήστη σας έχει δικαίωμα, οι ρυθμίσεις 
DICOM είναι διαθέσιμες στο διάλογο User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη). 

 
6. Επιλέξτε κάθε ομάδα ρυθμίσεων και διαμορφώστε ανάλογα. 

7. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο OK 
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Εισαγωγή παραγγελθέντων εξετάσεων 
1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα RetCam Envision είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. 

2. Για να εισάγετε τα ιστορικά ασθενούς για τις εξετάσεις που παραγγέλθηκαν την τρέχουσα ημέρα για 

τον τρέχοντα σύστημα RetCam Envision, κάντε κλικ  στο παράθυρο Patients and Exams 
(Ασθενείς και εξετάσεις). 

Εάν έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις, εμφανίζονται τα αντίστοιχα ιστορικά ασθενών. 

3. Πριν από τη διενέργεια μιας εξέτασης, αποσυνδέστε το σύστημα από το δίκτυο. 

4. Επιλέξτε έναν ασθενή. 

5. Ξεκινήστε μια νέα εξέταση και καταγράψτε εικόνες. Ελέγξτε και αποθηκεύστε τις εικόνες όπως είναι 
επιθυμητό. Για πληροφορίες σχετικά με την διενέργεια μιας εξέτασης, δείτε το «Διεξαγωγή μιας 
εξέτασης ασθενούς». 

6. Κλείστε την εξέταση. Όλες οι αποθηκευμένες εικόνες τοποθετούνται αυτόματα σε μια ουρά για 
μεταφορά στον διακομιστή PACS προς αρχειοθέτηση. 

7. Αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις για την ημέρα και πριν απενεργοποιήστε το σύστημα, συνδέστε το 
σύστημα στο δίκτυο. Όλες οι εικόνες θα μεταφερθούν αυτόματα. 

8. Για να ελέγξετε την κατάσταση της μεταφοράς, ανοίξτε το Archive Queue (Ουρά αρχειοθέτησης). 
Κάντε κλικ στο  στη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε Archive Queue (Ουρά αρχειοθέτησης). 
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε λογαριασμούς χρηστών που έχουν δικαίωμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
• Τα σχόλια των εικόνων δεν μεταφέρονται στο DICOM PACS. 
• Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων DICOM. 
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6. Συντήρηση, Καθαρισμός και Τεχνική υποστήριξη 
Το σύστημα RetCam Envision παραδόθηκε με ενεργοποιημένες και διαμορφωμένες υπηρεσίες τείχους 
προστασίας (firewall) και προστασίας από ιούς. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Natus για 
την τελευταία αναθεώρηση της Πολιτικής Ενίσχυσης Ασφαλείας της RetCam. 

Γενική συντήρηση 
Το σύστημα RetCam Envision απαιτεί τακτική γενική συντήρηση για να συνεχίσει να λειτουργεί όπως έχει 
σχεδιαστεί.  

Γενικό πρόγραμμα συντήρησης: 
• Μεταξύ ασθενών: Απολύμανση, καθαρισμός και επιθεώρηση του φακού. 
• Εβδομαδιαία: Καθαρίστε εξωτερικά το σύστημα. 
• Μηνιαία: Επιθεωρήστε τα καλώδια και τις συνδέσεις για φθορά.  

Για σκοπούς καθαρισμού, το σύστημα RetCam Envision χωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες: 
• Ο φακός (το τμήμα που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς) 
• Το υπόλοιπο σύστημα 

Καθαρισμός και απολύμανση φακού 
Απολύμανση, καθαρισμός και επιθεώρηση του φακού μεταξύ ασθενών.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφευχθεί η σκλήρυνση του τζελ ζεύξης στο φακό,  καθαρίστε την περιοχή επαφής 
του ασθενούς αμέσως μετά τη χρήση. 

Χειροκίνητος καθαρισμός 
Για χειροκίνητο καθαρισμό χρησιμοποιώντας τα μαντιλάκια Super-Sani® Cloth, τα μαντηλάκια, 
CaviWipesΤΜ Towelettes, το neodisher® Mediclean Forte ή το Prolystica® 2x Enzymatic Cleaner, 
ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Χρησιμοποιήστε τα έτοιμα μαντηλάκια ή το απορρυπαντικό που παρασκευάστηκε σύμφωνα με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή και πανάκια χωρίς χνούδι, βρεγμένα με το παρασκευασμένο 
απορρυπαντικό διάλυμα. 

2. Σκουπίστε για να αφαιρέσετε κάθε ορατή ακαθαρσία. 

3. Σκουπίστε για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε χημικά υπολείμματα χρησιμοποιώντας ένα πανί χωρίς 
χνούδι βυθισμένο σε τρεχούμενο νερό. 

4. Στεγνώστε χρησιμοποιώντας πανάκια χωρίς χνούδι και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. 

Χημική απολύμανση μέσου επιπέδου 
Για χημική απολύμανση μεσαίου επιπέδου χρησιμοποιώντας μαντιλάκια CaviWipesΤΜ ή πανάκια Super-
Sani® Cloth, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Σκουπίστε και βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες παραμένουν ορατά υγρές ως εξής: 4 λεπτά 
χρησιμοποιώντας τα πανάκια Super-Sani® Cloth ή 3 λεπτά χρησιμοποιώντας τα μαντιλάκια 
CaviWipesΤΜ (χρησιμοποιήστε επιπλέον μαντηλάκια εάν χρειάζεται). 

2. Σκουπίστε για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε χημικά υπολείμματα χρησιμοποιώντας ένα 
αποστειρωμένο πανί χωρίς χνούδι, βρεγμένο με καθαρό νερό (PURW). 

3. Στεγνώστε χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα πανάκια χωρίς χνούδι και στη συνέχεια αφήστε το να 
στεγνώσει στον αέρα. 
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Χημική απολύμανση υψηλού επιπέδου 
Για χημική απολύμανση υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας το Sporox® II Solution ή το Cidex® OPA 
Solution, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Εξισορροπήστε ένα λουτρό του απολυμαντικού στους 20 °C. 

2. Επιβεβαιώστε την ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση (MEC) του απολυμαντικού, όπως 
υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή του απολυμαντικού (ενδέχεται να ισχύουν διάφορες μέθοδοι). 

3. Γείρετε τον φακό σε μικρή γωνία και βυθίστε σταδιακά το μπροστινό τμήμα στο απολυμαντικό 
(βεβαιωθείτε ότι ο φακός δεν κατεβαίνει κατακόρυφα, όταν το άκρο εισέρχεται πρώτο στο διάλυμα,  
για να αποφύγετε την παγίδευση αέρα στο άκρο). 

4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παγιδευμένος αέρας μεταξύ της κοίλης επιφάνειας του οπτικού 
παραθύρου και του διαλύματος και ότι η επιφάνεια υγρού δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο επίπεδο 
εμβύθισης (η επιφάνεια του απολυμαντικού δεν είναι πάνω από τη γραμμή μεταξύ του ανοξείδωτου 
πώματος και του πλαστικού περιβλήματος). Το βάθος εμβύθισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 mm 
(0,6 in), όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

5. Όταν το μπροστινό μέρος εμβυθιστεί, ο φακός μπορεί να κάθεται κάθετα. 

6. Διαποτίστε ως εξής: 30 λεπτά στο διάλυμα Sporox® II Solution ή 12 λεπτά σε Cidex® OPA Solution. 

7. Ξεπλύνετε βυθίζοντας το μπροστινό τμήμα του φακού σε εξαγνισμένο νερό (PURW), ανακινήστε και 
αφήστε το να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον 1 λεπτό. 

8. Χρησιμοποιήστε αποστειρωμένα πανάκια χωρίς χνούδι. 

Καθαρισμός συστήματος 
Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε ιατρική συσκευή, εφαρμόστε ορθές πρακτικές δημόσιας υγιεινής κατά το 
χειρισμό του εξοπλισμού, με βάση τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Νόσων των ΗΠΑ (CDC). Επιπλέον, 
συνιστάται απαλό σκούπισμα με πανί βρεγμένο με ήπιο σαπούνι και νερό. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει 
να προηγείται οποιασδήποτε λειτουργίας. Μην ψεκάζετε διαλύματα καθαρισμού σε κανένα μέρος του 
συστήματος. 

Επιθεώρηση καλωδίων και συνδέσεων 
Κάθε μήνα, επαληθεύετε ότι κάθε καλώδιο και σύνδεση είναι σωστά συνδεδεμένα στο σύστημα RetCam 
Envision. Για να εξαλείψετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, αντικαταστήστε καλώδια ή συνδέσεις που 
παρουσιάζουν ζημιές. 

Απόρριψη υλικών 
Απορρίψτε τα απόβλητα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές απαιτήσεις. Επικοινωνήστε με την 
Τεχνική Υπηρεσία της Natus εάν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια. Βλ. «Τεχνική υποστήριξη». 
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Δήλωση WEEE 
Η Natus δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014. Αυτοί οι κανονισμοί δηλώνουν ότι τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά για την κατάλληλη 
επεξεργασία και ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι τα WEEE επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται 
με ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης, η Natus μπορεί να αναθέσει στον τελικό χρήστη την 
υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις. Για λεπτομέρειες 
σχετικά με τα συστήματα συλλογής και ανάκτησης που είναι διαθέσιμα σε εσάς στην περιοχή σας, 
επικοινωνήστε στο στο www.natus.com  

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (EEE) περιέχει υλικά, συστατικά και ουσίες που ενδέχεται να είναι 
επικίνδυνα και να παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όταν τα WEEE δεν 
υφίστανται σωστό χειρισμό. Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες διαδραματίζουν επίσης ρόλο στη διασφάλιση ότι τα 
WEEE επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτουν τα WEEE μαζί με άλλα απόβλητα. Οι χρήστες πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα κοινοτικά συστήματα συλλογής ή την υποχρέωση παραλαβής από τον παραγωγό/εισαγωγέα 
ή εξουσιοδοτημένους μεταφορείς αποβλήτων για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αύξηση των δυνατοτήτων 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με τον παρακάτω διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ροδάκια είναι 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου 
απορριμμάτων καθορίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.  

 

Τεχνική υποστήριξη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργική ζωή του συστήματος RetCam Envision είναι τουλάχιστον 7 έτη. 

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την  Natus Medical Incorporated , αφήστε ένα μήνυμα και δώστε τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

• Όνομα 
• Οργανισμός 
• Στοιχεία επικοινωνίας  
• Μία περιγραφή του προβλήματος: 
• Τύπος συστήματος (για παράδειγμα, RetCam Envision) και σειριακός αριθμός 

Επιπλέον, η Τεχνική Υπηρεσία της Natus συνιστά να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
με τις ίδιες πληροφορίες. 

E-mail: service@retcam.com. Η Τεχνική Υπηρεσία της Natus απαντά άμεσα στα e-mail. Στόχος μας είναι 
να απαντήσουμε εντός 24 ωρών από την παραλαβή. 

Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 5 μ.μ., 
ώρα Δυτικής Ακτής ΗΠΑ. Εάν είναι απαραίτητο, αφήστε ένα μήνυμα. Η Τεχνική Υπηρεσία της Natus 
επιστρέφει κλήσεις αμέσως. 

Τηλέφωνο: +1 650-802-0400 
Χωρίς χρέωση: 1-888-496-2887 (μόνο ΗΠΑ και Καναδάς) 

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

Σέρβις 
Για ερωτήσεις σχετικά με το σέρβις, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Natus. Βλ. «Τεχνική 
υποστήριξη». 

Επιτόπιες αντικαταστάσιμες μονάδες  
Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση μιας μονάδας, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία 
της Natus και παρέχετε τον αριθμό εξαρτήματος σέρβις. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα. 

Αριθμός εξαρτήματος σέρβις Περιγραφή 
18-000557-SERVICE Κόμβος USB 
18-000572-SERVICE Απομονωτής Ethernet 
18-000663-SERVICE Ασφάλεια 
60-000001-SERVICE Χειρολαβή 
61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE Μονάδα ελέγχου οργάνων 
61-000156-SERVICE Μονάδα τροφοδοτικού 
61-000005-SERVICE Μπαταρία ιόντων λιθίου 
61-000010-SERVICE Ποδοδιακόπτης 
61-000012-SERVICE Μονάδα λευκού LED 
61-000033-SERVICE Πληκτρολόγιο 
61-000046-SERVICE Μονάδα μπλε LED 
61-000056-SERVICE Ποντίκι 
61-000069-SERVICE Μεμβράνη 
61-000091-SERVICE Οθόνη 
61-000166-SERVICE Fortinet 30E Box 
RETCAM-FA-UPGRADE Κιτ αναβάθμισης FA για συστήματα RetCam 

Envision χωρίς FA 
Δ/Δ Καλώδιο ηλεκτροδότησης - Πρέπει να πληροί τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 
• Νοσοκομειακού βαθμού 
• Μέγιστο μήκος 305 cm (10 ft) 
• Αποτιμημένο στα 10Α (κατ' ελάχιστο) 
• Καταχωρισμένο UL/CSA 
• Συμμορφώσιμο με REACH, RoHS 
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7. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Εκκίνηση συστήματος  
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Το BitLocker δεν έχει ενεργοποιηθεί 
στην κύρια μονάδα δεδομένων. 
Συνιστάται η ενεργοποίηση του 
BitLocker για βελτιωμένη ασφάλεια. 

Το BitLocker δεν ενεργοποιήθηκε 
από έναν Διαχειριστή πριν από την 
προσπάθεια ενός χρήστη να 
ξεκινήσει το σύστημα. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  
Διαχειριστή του RetCam. 

Αδύνατη σύνδεση με τον διακομιστή 
SQL μετά από 45 δευτερόλεπτα. 

Ο χρήστης προσπάθησε να 
ξεκινήσει το σύστημα. 
Η υπηρεσία SQL εγκαταστάθηκε 
αλλά απενεργοποιήθηκε. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  
Διαχειριστή του RetCam. 

Απενεργοποίηση του συστήματος 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Αυτό απενεργοποιεί το σύστημα. 
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να 
συνεχίσετε; 

Ο χρήστης προσπάθησε να κλείσει 
το σύστημα. 

• Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για 
απενεργοποίηση. 

• Κάντε κλικ στο No (Όχι) για  
να ακυρώσετε την 
απενεργοποίηση. 

Δεν ήταν δυνατή η απενεργοποίηση 
του λειτουργικού συστήματος. 

Ένας χρήστης που δεν έχει 
δικαίωμα προσπάθησε να κλείσει  
το σύστημα. 

Βλ. Διαχειριστή του RetCam. 

Ασθενείς και εξετάσεις 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Προειδοποίηση: Μπορεί να χάσετε 
αυτά τα μέσα! Τα <#> επιλεγμένα 
στοιχεία μέσων δεν έχουν 
αντίγραφα ασφαλείας Θέλετε να 
συνεχίσετε; 

Ο χρήστης προσπάθησε να 
αφαιρέσει επιλεγμένα μέσα για τα 
οποία δεν έχουν δημιουργηθεί 
αντίγραφα ασφαλείας. 

• Για ακύρωση, κάντε κλικ στο 
No (Όχι). Δημιουργήστε 
αντίγραφα ασφαλείας των 
μέσων και δοκιμάστε ξανά. 

• Για να συνεχίσετε χωρίς 
δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας των μέσων, κάντε 
κλικ στο Yes (Ναι). Έχετε 
υπόψιν ότι τα ότι μέσα που 
διαγράφετε δεν είναι 
ανακτήσιμα. 
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Νέα εξέταση και Ζωντανή απεικόνιση 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά 
προβλήματα για τη Ζωντανή 
απεικόνιση: 
• Το σύστημα λειτουργεί με 

μπαταρία, αλλά πρέπει να είναι 
συνδεδεμένο. 

Θέλετε να συνεχίσετε; 

Ο χρήστης ξεκίνησε μια νέα εξέταση 
ενώ το σύστημα λειτουργούσε μόνο 
με μπαταρία. 

Συνιστώμενη ενέργεια: 
Συνδέστε το σύστημα σε 
ηλεκτροδότηση AC και κάντε  
κλικ στο Yes (Ναι). 

Σφάλμα πηγής φωτός  
(Περίπτωση: 1) 

Δεν έχει συνδεθεί καλώδιο οπτικών 
ινών. 

Επανασυνδέστε το καλώδιο 
οπτικών ινών. 

Σφάλμα πηγής φωτός  
(Περίπτωση: 2) 

Ο διακόπτης FA είναι 
ενεργοποιημένος, αλλά δεν έχει 
συνδεθεί καλώδιο οπτικών ινών. 

Συνδέστε το καλώδιο οπτικών ινών 
στην πηγή φωτός FA ή 
απενεργοποιήστε το διακόπτη FA 
και συνδέστε το καλώδιο οπτικών 
ινών στην πηγή λευκού φωτός. 

Σφάλμα πηγής φωτός  
(Περίπτωση: 9) 

Η πηγή φωτός ήταν 
απενεργοποιημένη ή ο χρήστης 
απενεργοποίησε την πηγή φωτός. 

Πατήστε το κουμπί φωτισμού στον 
πίνακα ελέγχου για να 
ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. 

Ελέγξτε τη σύνδεση τρόλεϊ FA 
(Περίπτωση: 10) 

Ο διακόπτης FA της χειρολαβής 
ήταν ενεργοποιημένος και η κάμερα 
δεν ήταν συνδεδεμένη στην πηγή 
φωτός FA. 

Πατήστε το κουμπί φωτισμού στον 
πίνακα ελέγχου για να 
απενεργοποιήσετε την πηγή φωτός 
και απενεργοποιήστε το διακόπτη 
FA της χειρολαβής. 

Ελέγξτε το διακόπτη FA στο HP 
(Περίπτωση: 12) 

Η λειτουργία FA δεν 
ενεργοποιήθηκε: 
Ο διακόπτης FA χειρολαβής ήταν 
ενεργοποιημένος ή ο χρήστης 
ενεργοποίησε τον διακόπτη FA. 

Απενεργοποιήστε το διακόπτη FA 
της χειρολαβής. 

Ελέγξτε το διακόπτη FA στο HP, 
ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη του 
πίνακα ελέγχου (Περίπτωση: 17) 

Η λειτουργία FA ενεργοποιήθηκε: 
Τόσο ο διακόπτης FA όσο και ο 
φωτισμός χειρολαβής ήταν 
απενεργοποιημένοι. 

• Ενεργοποιήστε το διακόπτη FA 
της χειρολαβής. 

• Πατήστε το κουμπί φωτισμού 
στον πίνακα ελέγχου για να 
ενεργοποιήσετε την πηγή 
φωτός. 

Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη του 
πίνακα ελέγχου (Περίπτωση: 18) 

Η λειτουργία FA ενεργοποιήθηκε: 
Ο φωτισμός ήταν 
απενεργοποιημένος ή ο χρήστης 
απενεργοποίησε τον φωτισμό. 

Πατήστε το κουμπί φωτισμού στον 
πίνακα ελέγχου για να 
ενεργοποιήσετε την πηγή φωτός. 

Ελέγξτε το διακόπτη FA στο HP 
(Περίπτωση: 21) 

Η λειτουργία FA ενεργοποιήθηκε: 
Το φίλτρο FΑ ήταν 
απενεργοποιημένο ή ο χρήστης 
απενεργοποίησε τον διακόπτη FA. 

Ενεργοποιήστε το διακόπτη FA της 
χειρολαβής. 

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την 
καταγραφή του μέσου. 
Συμβουλευτείτε το αρχείο 
καταγραφής για λεπτομέρειες. 

Ο χρήστης προσπάθησε να 
καταγράψει εικόνες. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  
Διαχειριστή του RetCam. 
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Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Η εξέταση ΔΕΝ θα αποθηκευτεί· 
δεν έχουν καταγραφεί εικόνες / 
βίντεο. Είστε σίγουροι ότι αυτό είναι 
εντάξει; Επιλέξτε «Ναι» για 
επιβεβαίωση ή «Όχι» για να 
επιστρέψετε στις εξετάσεις. 

Ο χρήστης προσπάθησε να κλείσει 
τη ζωντανή απεικόνιση χωρίς να 
καταγράψει εικόνες ή βίντεο. 

• Κάντε κλικ στο Yes (Ναι)  
για έξοδο. 

• Κάντε κλικ στο No (Όχι) για 
ακύρωση και επιστροφή σε 
ζωντανή απεικόνιση. 

Η εξέταση ΔΕΝ θα αποθηκευτεί· η 
εξέταση περιέχει εικόνες / βίντεο, 
αλλά καμία δεν έχει ρυθμιστεί για 
αποθήκευση. Είστε σίγουροι ότι 
αυτό είναι εντάξει; Επιλέξτε «Ναι» 
για επιβεβαίωση ή «Όχι» για να 
επιστρέψετε στις εξετάσεις. 

Ο χρήστης προσπάθησε να κλείσει 
τη ζωντανή απεικόνιση με όλα τα 
καταγεγραμμένα μέσα να έχουν 
επισημανθεί για διαγραφή. 

• Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για 
έξοδο. Δεν θα αποθηκευτούν 
μέσα. 

• Κάντε κλικ στο No (Όχι) για 
ακύρωση και επιστροφή σε 
ζωντανή απεικόνιση. 

Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα, 
επειδή είναι πιθανή η απώλεια 
δεδομένων. 

Ο χρήστης πάτησε το κουμπί 
Shutdown (Απενεργοποίηση)  
στον πίνακα ελέγχου. 

Κάντε κλικ στο ΟΚ για να 
ακυρώσετε την απενεργοποίηση και 
να συνεχίσετε με ζωντανή 
απεικόνιση. 

Έλεγχος εξέτασης 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Μην κλείσετε το σύστημα, επειδή 
είναι πιθανή η απώλεια δεδομένων. 

Ο χρήστης πάτησε το κουμπί 
Shutdown στον πίνακα ελέγχου. 

Κάντε κλικ στο ΟΚ για να 
ακυρώσετε την απενεργοποίηση  
και να συνεχίσετε με τον έλεγχο  
της εξέτασης. 

Εισαγωγή 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Εάν κάνετε εισαγωγή από μια 
αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, 
πρέπει να είναι συνδεδεμένη πριν 
ξεκινήσετε τη διαδικασία εισαγωγής. 
Είναι έτοιμοι όλοι οι απαραίτητοι 
δίσκοι; 

Ο χρήστης προσπάθησε να 
εισαγάγει δεδομένα από μια 
αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. 

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου 
από την οποία θα εισαχθεί είναι 
συνδεδεμένη και έτοιμη και κάντε 
κλικ στο Yes (Ναι). 

Εκτύπωση 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Δεν υπάρχει εγκατεστημένος 
εκτυπωτής στο σύστημα. 

Ο χρήστης προσπάθησε να 
εκτυπώσει. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  
Διαχειριστή του RetCam. 

Ο εκτυπωτής φαίνεται να είναι εκτός 
σύνδεσης ή αποσυνδεδεμένος. 
Παρακαλούμε ελέγξτε και 
προσπαθήστε ξανά. 

Ο χρήστης προσπάθησε να 
εκτυπώσει. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  
Διαχειριστή του RetCam. 
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Προτιμήσεις χρήστη 
Μήνυμα Κατάσταση ή ενέργεια χρήστη Διορθωτική ενέργεια 

Το προσαρμοσμένο υδατογράφημα 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 
640x100. Χρησιμοποιήστε μια 
μικρότερη εικόνα. 

Διαμόρφωση ζωντανής 
απεικόνισης: 
Ο χρήστης προσπάθησε να 
φορτώσει ένα υδατογράφημα. 

Φορτώστε μια μικρότερη εικόνα. 

Το προσαρμοσμένο υδατογράφημα 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
160x32. Χρησιμοποιήστε μια 
μεγαλύτερη εικόνα. 

Διαμόρφωση ζωντανής εικόνας: 
Ο χρήστης προσπάθησε να 
φορτώσει ένα υδατογράφημα. 

Φορτώστε μια μεγαλύτερη εικόνα. 

Σφάλμα κατά την προσπάθεια 
φόρτωσης του προσαρμοσμένου 
υδατογραφήματος για επαλήθευση: 
{μήνυμα εξαίρεσης}. 

Διαμόρφωση ζωντανής εικόνας: 
Ο χρήστης προσπάθησε να 
φορτώσει ένα υδατογράφημα που 
δεν είναι αρχείο εικόνας. 

Φορτώστε ένα αρχείο εικόνας. 

Αδύνατη φόρτωση του 
προσαρμοσμένου 
υδατογραφήματος για επαλήθευση: 

Διαμόρφωση ζωντανής εικόνας: 
Ο χρήστης προσπάθησε να 
φορτώσει ένα υδατογράφημα. 

Η μορφή αρχείου ενδέχεται να είναι 
λανθασμένη. Φορτώστε ένα αρχείο 
εικόνας με τη σωστή μορφή. 

Δεν βρέθηκε δείκτης με επίπεδο 
κατακερματισμού ίσο ή υψηλότερο 
από το "+ κατώφλι +"%. 

Διαμόρφωση συντήρησης βάσης 
δεδομένων: 
Ο χρήστης έλεγξε τα στατιστικά 
στοιχεία και το επίπεδο 
τμηματοποίησης ήταν μικρότερο 
από το καθορισμένο επίπεδο (η 
προεπιλογή είναι 15). 

Αυτό το μήνυμα είναι για 
ενημερωτικούς σκοπούς. 

Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή {0} 
αρχείων καταγραφής ελέγχου. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ): Το {0} υποδεικνύει 
τον αριθμό των αρχείων.) 

Διαμόρφωση σύνδεσης ελέγχου: 
Ο χρήστης προσπάθησε να 
διαγράψει αρχεία καταγραφής 
ελέγχου. 

Αυτό το μήνυμα είναι για 
ενημερωτικούς σκοπούς. 

Άλλες προϋποθέσεις σφάλματος 
Μήνυμα Διορθωτική ενέργεια 

Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα σύνδεσης. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  Διαχειριστή του 
RetCam. Ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να είναι 
απενεργοποιημένος. 

Κρίσιμο σφάλμα, δεν ήταν δυνατή η εγγραφή 
σφάλματος στο αρχείο. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  Διαχειριστή του 
RetCam. 

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εναλλαγή της 
εγγραφής παγώματος/διακοπής. Συμβουλευτείτε το 
αρχείο καταγραφής για λεπτομέρειες. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  Διαχειριστή του 
RetCam. 

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο, αριθμός 
προσπάθειας <#>. 

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  Διαχειριστή του 
RetCam. Πιθανές αιτίες: 
• Το επιλεγμένο αρχείο βίντεο διαγράφηκε. 
• Εισήχθη ένα παλιό βίντεο (για παράδειγμα, 

RetCam 4.1 ή παλαιότερο). 

Το captureGraphBuilder είναι μηδενικό! Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας  Διαχειριστή του 
RetCam. 
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8. Utilities (Βοηθητικά προγράμματα) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες επιλογές στο αναδυόμενο μενού Utilities βασίζονται στα δικαιώματα που 
έχουν εκχωρηθεί στο λογαριασμό χρήστη σας. Το Σχήμα 31 είναι ένα παράδειγμα και η πλήρης λίστα 
επιλογών περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

Μπάρα κατάστασης 

 

 
Σχήμα 31. Μενού Utilities (Bοηθητικά προγράμματα) 

About (Σχετικά με) Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού του σύστημα RetCam Envision και άλλες 
πληροφορίες του συστήματος. Για πληροφορίες δικαιώματος χρήσης για 
λογισμικό τρίτων που χρησιμοποιούνται στο RetCam Envision, κάντε κλικ στο 
Software Licenses (Άδειες λογισμικού) στο διάλογο About (Σχετικά με). 

Help (Βοήθεια) Εμφανίζει ένα αντίγραφο PDF του RetCam Envision Εγχειριδίου χρήστη. 

Image Audit  (Έλεγχος εικόνας) Για χρήση από την Διαχειριστή του RetCam. 

System Logs (Αρχεία καταγραφής 
συστήματος) 

Για χρήση από την Διαχειριστή του RetCam. 

User Preferences (Προτιμήσεις 
χρήστη) 

Ανοίγει το παράθυρο User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη). Βλ. 
«Διαμόρφωση προτιμήσεων χρήστη». 

Manage Users (Διαχείριση χρηστών) Δημιουργία και τροποποίηση λογαριασμών χρηστών και επαναφορά 
κωδικών πρόσβασης. Για χρήση από την Διαχειριστή του RetCam. Βλ. 
«Διαχείριση χρηστών». 

Unlock Maintenance Mode 
(Ξεκλείδωμα λειτουργίας 
συντήρησης) 

Παρέχει πρόσβαση στη συντήρηση του συστήματος και σε άλλες εργασίες. 
Για χρήση από την Διαχειριστή του RetCam. Το σύστημα θα ζητήσει τον 
κωδικό πρόσβασης της λειτουργίας συντήρησης. Αυτή η επιλογή είναι 
απενεργοποιημένη εάν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία συντήρησης. 
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Διαμόρφωση προτιμήσεων χρήστη 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λογαριασμός χρήστη σας πρέπει να έχει δικαίωμα για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων 
χρήστη. Εάν ο λογαριασμός χρήστη σας δεν έχει δικαίωμα, οι επιλογές διαμόρφωσης δεν είναι διαθέσιμες 
ή είναι απενεργοποιημένες. 

Μενού Utilities (Bοηθητικά προγράμματα) 

User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη) 

 
Σχήμα 32. Παράθυρο User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη) 

Audit Logging  
(Σύνδεση ελέγχου) 

Διαμορφώστε τα αρχεία καταγραφής ελέγχου συστήματος. 

Authentication  
(Έλεγχος ταυτότητας) 

Ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου ταυτότητας για τοπικές συσκευές και δίκτυα. Οι 
επιλογές Active Directory είναι ορατές μόνο σε λογαριασμούς χρηστών που 
έχουν δικαίωμα.  
Για έλεγχο ταυτότητας δικτύου, έχετε την επιλογή να επιτρέψετε στους χρήστες 
να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία 
καταλόγου Active Directory και εάν ναι, μπορείτε προαιρετικά να το ζητήσετε. 
Για να δημιουργήσετε έναν χρήστη με έλεγχο ταυτότητας Active Directory, βλ. 
«Δημιουργήστε ένα λογαριασμό χρήστη». 

Auto Log Off  
(Αυτόματη αποσύνδεση) 

Διαμόρφωση αυτόματης αποσύνδεσης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αυτόματη αποσύνδεση δεν ισχύει κατά τη διάρκεια μιας 
εξέτασης, εάν ορισμένοι διάλογοι είναι ανοιχτοί ή υπό άλλες συνθήκες που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων. 

Database Maintenance 
(Συντήρηση βάσης δεδομένων) 

Συντηρήστε τις λειτουργίες της βάσης δεδομένων. 

Device (Συσκευή) Διαχειριστείτε το όνομα και τον σειριακό αριθμό της συσκευής. 
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DICOM Διαμορφώστε το DICOM (διαθέσιμο μόνο εάν είναι εγκατεστημένο το DICOM). 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «DICOM». 

Domain (Τομέας). Διαμόρφωση των τομέων. Βλ. «Configure Domains (Διαμόρφωση τομέων)». 

Live Imaging (Ζωντανή 
απεικόνιση) 

Διαμορφώστε τη συσκευή της κάμερας, το μέγεθος του αρχείου ζωντανής 
απεικόνισης και τα προσαρμοσμένα υδατογραφήματα. 

New Exam (Νέα εξέταση) Διαμορφώστε τις διαμορφώσεις απεικόνισης για νέες εξετάσεις. 

Notification (Ειδοποίηση) Διαχείριση μηνυμάτων για γενική χρήση, δραστηριότητες εισαγωγής / εξαγωγής, 
βιβλιοθήκη απεικονίσεων, αφαίρεση μέσων και υλικό. 

Permissions (Δικαιώματα) Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών. Βλ. «Ρόλοι και δικαιώματα 
χρηστών». 

Printers (Εκτυπωτές) Ορίστε τους προεπιλεγμένους εκτυπωτές. 

Windows Παρέχει πρόσβαση σε λειτουργίες των Windows. Ορισμένες λειτουργίες είναι 
διαθέσιμες μόνο σε λογαριασμούς χρηστών που έχουν δικαίωμα και ορισμένες 
λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο σε λειτουργία Διαχειριστή/ Υπηρεσίας/ 
Συντήρησης. 

Configure Domains (Διαμόρφωση τομέων) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα RetCam Envision απαιτεί τουλάχιστον έναν (1) τομέα. Ένας προεπιλεγμένος 
τομέας που ονομάζεται «RetCam» περιλαμβάνεται στο σύστημά σας. 

Από το User Preferences 
(Προτιμήσεις χρήστη) 

Domain (Τομέας). 

 
Σχήμα 33. Επιλογές διαμόρφωσης τομέα 
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Δημιουργήστε έναν τομέα. Βλ. «Δημιουργήστε έναν τομέα». 

 

Επεξεργασία ενός τομέα. Βλ. «Edit a Domain (Επεξεργασία ενός τομέα)». 

 

Διαγράψτε έναν τομέα. Μόνο οι λογαριασμοί χρηστών που έχουν δικαίωμα μπορούν να 
διαγράψουν τομείς. 

 

Ανάθεση τομέων σε ασθενείς. 

 

Ανάθεση ασθενών σε τομείς. 

 

Αντιγράψτε τους ασθενείς σε άλλους τομείς. 

 

Ανάθεση ορφανών ασθενών σε έναν τομέα. 

Δημιουργήστε έναν τομέα 

Από το παράθυρο διαλόγου Select 
Domain (Επιλογή τομέα) 

Από το User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη), 
επιλεγμένος Τομέας 

Δημιουργία τομέα 
 

 
Σχήμα 34. Δημιουργία διαλόγου τομέα 

Name (Όνομα) (Απαιτείται) Το όνομα τομέα εμφανίζεται σε όλο το σύστημα RetCam Envision. Εισαγάγετε ένα 
όνομα που είναι σημαντικό και αναγνωρίσιμο σε όλους τους χρήστες. 

Description 
(Περιγραφή) Εισαγάγετε μια περιγραφή. 
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Location 
(Τοποθεσία) 

(Απαιτείται) Προσδιορίζει τη γεωγραφική τοποθεσία του σύστημα RetCam Envision. Επιπλέον, 
καθορίζει τη ζώνη ώρας αυτού του συστήματος. Επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία από το 
αναπτυσσόμενο μενού. 
Προσθέστε μια νέα τοποθεσία ή δημιουργήστε ή αλλάξτε τη ζώνη ώρας, εάν είναι απαραίτητο.  
Η ρύθμιση ζώνης ώρας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας μιας 
εξέτασης ασθενούς στην τοπική ζώνη ώρας. 

Institution 
(Ίδρυμα) 

Επιλέξτε το κατάλληλο ίδρυμα από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε ένα ίδρυμα εάν είναι 
απαραίτητο. 

Department 
(Τμήμα) 

Επιλέξτε το κατάλληλο τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε ένα τμήμα εάν είναι 
απαραίτητο. 

Group (Ομάδα) Επιλέξτε την κατάλληλη ομάδα από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε μια ομάδα εάν είναι 
απαραίτητο. 

Study (Μελέτη) Επιλέξτε την κατάλληλη μελέτη από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε μια νέα μελέτη εάν 
είναι απαραίτητο. 

Users 
(Χρήστες) 

(Απαιτείται) Εμφανίζει μια λίστα χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον τομέα. Προσθέστε 
χρήστες ή τροποποιήστε αναθέσεις εάν είναι απαραίτητο. 

Edit a Domain (Επεξεργασία ενός τομέα) 

Από το User Preferences (Προτιμήσεις χρήστη), 
επιλεγμένος Τομέας 

 

 
Σχήμα 35. Διάλογος Edit Domain (Επεξεργασία τομέα) 

Name (Όνομα) (Απαιτείται) Επεξεργαστείτε το όνομα τομέα όπως θέλετε. 

Description 
(Περιγραφή) Εισαγάγετε μια περιγραφή. 

Location 
(Τοποθεσία) 

(Απαιτείται) Επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία από το αναπτυσσόμενο μενού. Επεξεργαστείτε 
τις πληροφορίες της τοποθεσίας εάν είναι απαραίτητο. 

Institution 
(Ίδρυμα) 

Επιλέξτε το κατάλληλο ίδρυμα από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε ένα 
ίδρυμα εάν είναι απαραίτητο. 
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Department 
(Τμήμα) 

Επιλέξτε το κατάλληλο τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε ένα 
τμήμα εάν είναι απαραίτητο. 

Group (Ομάδα) Επιλέξτε την κατάλληλη ομάδα από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε μια 
ομάδα εάν είναι απαραίτητο. 

Study (Μελέτη) Επιλέξτε την κατάλληλη μελέτη από το αναπτυσσόμενο μενού. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε μια 
μελέτη εάν είναι απαραίτητο. 

Users 
(Χρήστες) 

(Απαιτείται) Εμφανίζει μια λίστα χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον τομέα. Αναθέστε 
χρήστες στον τομέα, εάν είναι απαραίτητο. 

Διαχείριση χρηστών 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

• Μόνο ο λογαριασμός του Διαχειριστή του RetCam μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
και επεξεργασία λογαριασμών χρηστών και κωδικών πρόσβασης. 

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή λογαριασμών χρηστών. 
• Για να διαμορφώσετε τα δικαιώματα για έναν λογαριασμό χρήστη, βλ. «Διαμόρφωση ρόλων και 

δικαιωμάτων». 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό χρήστη 
Από το μενού Utilities (Bοηθητικά προγράμματα) 

Manage Users (Διαχείριση χρηστών) > Create User 
(Δημιουργία χρήστη) 

 
Σχήμα 36. Create User Dialog (Δημιουργία διαλόγου χρήστη) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται όλα τα πεδία, εκτός εάν ο χρήστης θα υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας 
χρησιμοποιώντας μόνο την υπηρεσία Active Directory. Βλ. «Έλεγχος ταυτότητας δικτύου». 

Username (Όνομα χρήστη) Παρέχετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον χρήστη. Αυτό το όνομα εμφανίζεται 
σε όλο το σύστημα RetCam Envision. Η υγειονομική σας περίθαλψη πρέπει να 
ακολουθεί ένα καθορισμένο σύστημα ανάθεσης, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν 
να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον εύκολα. Το όνομα χρήστη δεν εξαρτάται από 
πεζά-κεφαλαία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για έλεγχο ταυτότητας του Active Directory, το όνομα χρήστη πρέπει 
να υπάρχει ήδη στον τομέα. 
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Last Name (Επώνυμο) User’s last name (Επώνυμο χρήστη) 

First Name (Κύριο όνομα) User’s first name (Όνομα χρήστη) 

Password (Κωδικός 
πρόσβασης) 
Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό 
πρόσβασης 

Αυτός είναι ένας προσωρινός κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης που 
έχει εισαχθεί και στα δύο πεδία πρέπει να είναι ίδιος. 
Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι (6) χαρακτήρες και να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) αριθμητικό χαρακτήρα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για έλεγχο ταυτότητας Active Directory, ο κωδικός πρόσβασης δεν 
χρησιμοποιείται. 

Email ID  
(Αναγνωριστικό email) 

Διεύθυνση e-mail χρήστη για όλες τις εργασίες του συστήματος RetCam. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για έλεγχο ταυτότητας Active Directory, δεν χρησιμοποιείται η 
διεύθυνση email. 

Domains (Τομείς) Αν είναι απαραίτητο, αντιστοιχίστε τομείς στο λογαριασμό χρήστη. Βλ. «Ανάθεση 
τομέων σε ένα λογαριασμό χρήστη». 

Έλεγχος ταυτότητας δικτύου 
Για τις συνδέσεις της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορείτε είτε να απαιτήσετε έλεγχο ταυτότητας 
έναντι της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, είτε να δώσετε στους χρήστες την επιλογή ελέγχου 
ταυτότητας έναντι της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο Σχήμα 37. 

Από το User Preferences 
(Προτιμήσεις χρήστη) 

Έλεγχος ταυτότητας 

 
Σχήμα 37. Επιλογές ελέγχου ταυτότητας δικτύου 
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Επεξεργαστείτε έναν λογαριασμό χρήστη 

Από το μενού Utilities (Bοηθητικά προγράμματα) 

Manage Users (Διαχείριση χρηστών) > Modify User 
(Τροποποίηση χρήστη), επιλέξτε χρήστη 

 
Σχήμα 38. Επεξεργασία διαλόγου χρήστη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. 

Username (Όνομα χρήστη) Παρέχετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον χρήστη. Αυτό το όνομα εμφανίζεται 
σε όλο το σύστημα RetCam Envision. Η υγειονομική σας περίθαλψη πρέπει να 
ακολουθεί ένα καθορισμένο σύστημα ανάθεσης, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν 
να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον εύκολα. Το όνομα χρήστη δεν εξαρτάται από 
πεζά-κεφαλαία. 

Last Name (Επώνυμο) User’s last name (Επώνυμο χρήστη) 

First Name (Κύριο όνομα) User’s first name (Όνομα χρήστη) 

Password  
(Κωδικός πρόσβασης) 
Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό 
πρόσβασης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιλέξετε αυτά τα πεδία, εκτός εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης του χρήστη. Η επιλογή οποιουδήποτε πεδίου κωδικού πρόσβασης 
διαγράφει τον κωδικό πρόσβασης. Για να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασης του 
χρήστη σε περίπτωση κατά λάθος διαγραφής, πατήστε Cancel (Ακύρωση) και 
ξεκινήστε ξανά. 
Ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί και στα δύο πεδία πρέπει να είναι ίδιος. 
Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι (6) χαρακτήρες, να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) αριθμητικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι 
διαφορετικός από τον παλιό κωδικό πρόσβασης. 

Email ID  
(Αναγνωριστικό email) 

Διεύθυνση e-mail χρήστη για όλες τις εργασίες του συστήματος RetCam 

Disable User 
(Απενεργοποίηση χρήστη) 

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό 
χρήστη. 

Domains (Τομείς) Αν είναι απαραίτητο, αντιστοιχίστε τομείς στο λογαριασμό χρήστη. Βλ. «Ανάθεση 
τομέων σε ένα λογαριασμό χρήστη». 
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Ανάθεση τομέων σε ένα λογαριασμό χρήστη 

Από το παράθυρο διαλόγου Create User (Δημιουργία χρήστη) 
ή Edit User (Επεξεργασία χρήστη) 

Ανάθεση τομέων 

 
Σχήμα 39. Διάλογος ανάθεσης τομέων 

Πρέπει να αναθέσετε τουλάχιστον έναν (1) τομέα σε ένα λογαριασμό χρήστη. 

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

• Μόνο ο λογαριασμός του Διαχειριστή του RetCam μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαναφορά 
κωδικών πρόσβασης. 

• Ο νέος κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι (6) χαρακτήρες, να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον έναν (1) αριθμητικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι διαφορετικός από τον παλιό 
κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο κανόνας κωδικού πρόσβασης ισχύει για όλους τους ρόλους των 
χρηστών. 

Από το μενού Utilities (Bοηθητικά προγράμματα) 

Manage Users (Διαχείριση χρηστών) > Reset 
Password (Επαναφορά κωδικού πρόσβασης) 

 
Σχήμα 40. Διάλογος επαναφοράς κωδικού πρόσβασης 

Μετά την επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης θα πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης 
κατά την πρώτη σύνδεση. 
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Ρόλοι και δικαιώματα χρηστών 
Στους λογαριασμούς χρηστών ανατίθενται ρόλοι, οι οποίοι καθορίζουν το βαθμό πρόσβασης και τις 
εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν στο δικό σας σύστημα RetCam Envision. Ο Διαχειριστή του 
RetCam έχει το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης και μπορεί να τροποποιήσει ρόλους, να προσθέσει 
ρόλους και να εκχωρήσει δικαιώματα. 

Οι τυπικοί ρόλοι είναι: 
• Γενικός RetCam 
• Τεχνικός εικόνας RC (Imager) 
• Διαχειριστή του RetCam 

Στους ρόλους εκχωρούνται δικαιώματα σε αυτές τις κατηγορίες: 
• Γενικός 
• Ασθενής 
• Εξετάσεις 
• Εισαγωγή/Εξαγωγή 
• Ειδικός 
• Διαχειριστικός 

Διαμόρφωση ρόλων και δικαιωμάτων 
Από το User Preferences 

(Προτιμήσεις χρήστη) 

Permissions (Δικαιώματα) 

 
Σχήμα 41. Επιλογές διαμόρφωσης δικαιωμάτων 

Στην καρτέλα User Roles (Ρόλοι χρηστών), επιλέξτε τον χρήστη και εφαρμόστε τους επιθυμητούς ρόλους. 
Για να προβάλετε τα δικαιώματα, επιλέξτε τις καρτέλες Role Permissions (Δικαιώματα ρόλων) και View 
User Permissions (Προβολή δικαιωμάτων χρήστη). 
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9. Ασφάλεια και επισήμανση 

Ηλεκτρική Ασφάλεια 
Το σύστημα σχεδιάστηκε, επιθεωρήθηκε και δοκιμάστηκε ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας του προτύπου IEC 60601-1 σε σχέση με τη φωτιά, τους κραδασμούς και τους μηχανικούς 
κινδύνους, μόνο εάν χρησιμοποιείται όπως προορίζεται. 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός Κατηγορίας I Τύπου BF 

Εγκεκριμένος για συνεχή λειτουργία 

IEC 60601-1: 2005 Corrigendum 1 + Corrigendum 2 

Ο εξοπλισμός παρελκομένων που είναι συνδεδεμένος στις αναλογικές και ψηφιακές διεπαφές πρέπει 
να είναι πιστοποιημένος με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC (δηλαδή, IEC60950 για εξοπλισμό 
επεξεργασίας δεδομένων και IEC 60601-1 για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό). Επιπλέον, όλες οι 
διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα συστημάτων IEC 60601-1 και 60601-1-2. 
Οποιοσδήποτε συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό με το μέρος εισόδου σήματος ή το μέρος εξόδου 
σήματος διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και επομένως, είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το 
σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων συστημάτων IEC 60601-1 και 60601-1-2. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της Natus. 

 
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές του RetCam Envision 

Επίπεδο συμμόρφωσης: Ομάδα 1, Κατηγορία A 

Τύπος τεστ Επίπεδο συμμόρφωσης Σημειώσεις 

Ακτινοβολημένες εκπομπές 
CISPR 11/EN 55011 

Ομάδα 1, Κατηγορία A Το σύστημα RetCam Envision παράγει ενέργεια RF που 
σχετίζεται μόνο με εσωτερική λειτουργία. Οι εκπομπές RF του 
συστήματος είναι πολύ χαμηλές και είναι απίθανο να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε παραπλήσιο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό. Το σύστημα RetCam Envision είναι κατάλληλο για 
χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός των οικιακών, και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε οικιακά περιβάλλοντα και όσα είναι 
συνδεδεμένα με δίκτυο ισχύος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί 
κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιστικούς σκοπούς, με την 
προϋπόθεση ότι προηγείται η παρακάτω προειδοποίηση: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού 
τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και 
νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορίας A). Εάν χρησιμοποιηθεί σε 
περιβάλλον κατοικίας (για το οποίο συνήθως απαιτείται CISPR 11 
κατηγορίας B) αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να προσφέρει 
κατάλληλη προστασία σε υπηρεσίες επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες. Ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να λάβει μέτρα 
μετριασμού, όπως αλλαγή θέσης ή προσανατολισμού του 
εξοπλισμού. 

Ακτινοβολημένες εκπομπές 
CISPR 11/EN 55011 

Ομάδα 1, Κατηγορία A 

Αρμονικές εκπομπές 
IEC 61000-3-2 

Κατηγορία A  

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές 
με τρεμόσβημα 
IEC 61000-3-3 

Συμμορφώνεται 

FCC Μέρος 15Β Συμμορφώνεται 
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RetCam Envision Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Τύπος τεστ 
Επίπεδο δοκιμής  

IEC 60601-1-2 
Επίπεδο 

συμμόρφωσης 
Οδηγίες ηλεκτρομαγνητικού 

περιβάλλοντος 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
(ESD) EN 61000-4-2 

επαφή ±8 kV 
αέρας ±15 kV 

επαφή ±8 kV 
αέρας ±15 kV 

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι από ξύλο, 
σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια. Αν τα 
δάπεδα καλύπτονται με συνθετικό υλικό,  
η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%. 

Ταχείες ηλεκτρικές 
μεταβάσεις (Ισχύς AC) 
(Αγωγοί I/O) EN 61000-4-4 

± 2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος 

± 2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να 
είναι εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος 
εμπορικών ή νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων. Οι ηλεκτρονικές διαταραχές 
(μεταβάσεις) στην ηλεκτροδότηση AC 
ενδέχεται να προκαλέσουν συνεχή κύλιση 
στην οθόνη του συστήματος. Εάν συμβεί 
αυτό, η απεικόνιση δεν πρέπει να 
προχωρήσει έως ότου σταματήσει η 
διαταραχή.  

Υπερτάσεις γραμμή προς 
γραμμή και υπερτάσεις 
γραμμής προς γείωση 
(Ισχύς AC) (Αγωγοί I/O)  
EN 61000-4-5 

±0.5 kV, ±1 kV γραμμή(ές) 
προς γραμμές 
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
γραμμή(ές) προς γείωση 

±0.5 kV, ±1 kV γραμμή(ές) 
προς γραμμές 
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
γραμμή(ές) προς γείωση 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να 
είναι εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος 
εμπορικών ή νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων. 

Βυθίσεις τάσης, 
Διακυμάνσεις τάσεις στους 
αγωγούς εισόδου του 
τροφοδοτικού και Σύντομες 
διακοπές τάσης  
EN 61000-4-11 

0% UT για κύκλο 0,5 στις 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° και 315° 

0% UT για κύκλο 0,5 στις 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° και 315° 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα πρέπει να 
είναι εκείνη ενός τυπικού περιβάλλοντος 
εμπορικών ή νοσοκομειακών 
εγκαταστάσεων.  

0% UT για 1 κύκλο και  
70% UT για κύκλο 25/30, 
μονή φάση σε 0° 

0% UT για 1 κύκλο και  
70% UT για κύκλο 25/30, 
μονή φάση σε 0° 

0% UT για κύκλους 250/300 0% UT για κύκλους 250/300 

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας ισχύος  
(50/60 Hz) EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα 
πρέπει να βρίσκονται σε επίπεδα 
χαρακτηριστικά μιας τυπικής τοποθεσίας σε 
ένα τυπικό περιβάλλον εμπορικών ή 
νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.  
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RetCam Envision Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Τύπος τεστ 
Επίπεδο δοκιμής  

IEC 60601-1-2 
Επίπεδο 

συμμόρφωσης 
Οδηγίες ηλεκτρομαγνητικού 

περιβάλλοντος 

Ακτινοβολημένη ατρωσία 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2,7 GHz 
 
3 V/m 80%@1 kHz 
 
Πεδία εγγύτητας: 
385 MHz, τροποποίηση 
παλμού 18 Hz, 27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 
dev, 1 kHz sine, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz και 
780 MHz, φάση 217 Hz 
Mod, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 
930 MHz, 18 Hz διαμ. 
παλμού, 28 V/m 
 
1720 MHz, 1845 MHz, και 
1970 MHz, 217 Hz διαμ. 
παλμού, 28 V/m  
 
2450 MHz, 217 Hz 
διαμόρφωση παλμού,  
28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz και 
5783 MHz, 217 Hz 
διαμόρφωση παλμού,  
9 V/m 

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

Ο φορητός και κινητός επικοινωνιακός 
εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει  
να χρησιμοποιείται σε απόσταση από 
οποιοδήποτε εξάρτημα του Συστήματος 
RetCam, συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων, όχι μικρότερη από τη 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, η 
οποία υπολογίζεται με βάση την εξίσωση 
που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού.  
 
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz στα 800 MHz 

d = 2,3  800 MHz στα 2,7 GHz 

όπου  είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς 
εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα 
με τον κατασκευαστή του πομπού και το d 
είναι η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού σε μέτρα (m). 

Ακτινοβολημένη ατρωσία 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
 
6 Vrms στις μπάντες ISM 
 
80%@1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80%@1 kHz 
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Ετικέτες και σύμβολα 

Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

Μόνο με 
συνταγή ιατρού 
(Rx) 

21 CFR 
801.109(b)(1) 

Επισήμανση - 
Συνταγογραφούμενες 
συσκευές. 

Μόνο με ιατρική 
συνταγή 

Δηλώνει ότι το 
προϊόν έχει εγκριθεί 
για πώληση από ή 
κατόπιν εντολής ενός 
αδειούχου 
επαγγελματία υγείας. 

Ιατροτεχνολογικ
ή συσκευή 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Ένδειξη 
ιατροτεχνολογικής 
συσκευής 

Αυτό το προϊόν 
αποτελεί 
ιατροτεχνολογική 
συσκευή. 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Δεν περιέχει φυσικό 
ελαστικό λατέξ 

Η ιατροτεχνολογική 
συσκευή δεν 
περιέχει φυσικό 
ελαστικό λατέξ 

 

ISO-60601-1,  
Πίνακας Δ.2 #10 

Ιατρικός ηλεκτρικός 
εξοπλισμός - Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις για τη 
βασική ασφάλεια και τη 
βασική απόδοση 

Ακολουθήστε τις 
Οδηγίες χρήσης 

Ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο/φυλλάδιο 
οδηγιών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ για 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
«Ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης» 

 

ISO-15223-1, 
Σύμβολο 5.4.3 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες χρήσης 

Υποδεικνύει ότι ο 
χρήστης πρέπει να 
συμβουλευτεί τις 
οδηγίες χρήσης. 

ISO 60601-1  
Πίνακας Δ.1 #11 

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για τη βασική 
ασφάλεια και την 
ουσιώδη απόδοση. 

Οδηγίες χειρισμού 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

 

ISO 7000/ 
IEC-60417, 
Σύμβολο 3500 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση στον εξοπλισμό 

Ηλεκτρονικές οδηγίες 
χρήσης 

Για να υποδείξει στη 
συσκευασία 
προϊόντος ή στο 
προϊόν ότι οι 
σχετικές 
πληροφορίες για τη 
χρήση του προϊόντος 
είναι διαθέσιμες σε 
ηλεκτρονική μορφή 
αντί, ή επιπλέον, σε 
έντυπη μορφή 
χαρτιού. 

 

IEC-60417,  
2002-5194 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση στον εξοπλισμό 

Ένδειξη 
ηλεκτροδότησης 
AC/DC 

Για να προσδιορίσει 
ότι το σύστημα 
λειτουργεί σε DC  
ή AC 

 

ISO-7000/ 
IEC-60417, 
Σύμβολο 5019 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση στον εξοπλισμό 

Προστατευτική γείωση Για την αναγνώριση 
οποιουδήποτε 
ακροδέκτη που 
προορίζεται για 
σύνδεση σε έναν 
εξωτερικό αγωγό για 
προστασία από 
ηλεκτροπληξία σε 
περίπτωση βλάβης ή 
του ακροδέκτη ενός 
προστατευτικού 
ηλεκτροδίου 
γείωσης. 

 

IEC-60601-1,  
Πίνακας Δ.1 #1 

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για τη βασική 
ασφάλεια και την 
ουσιώδη απόδοση. 

Εναλλασσόμενο 
ρεύμα 

Για να υποδείξει 
στην πινακίδα 
βαθμονόμησης ότι ο 
εξοπλισμός είναι 
κατάλληλος μόνο για 
εναλλασσόμενο 
ρεύμα· για να 
εντοπίσει συναφή 
τερματικά. 

 

IEC-60417:  
2002-5016 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση στον εξοπλισμό 

Για τον προσδιορισμό 
της ασφάλειας 

Το σύστημα περιέχει 
2 ασφάλειες του 
υποδεικνυόμενου 
τύπου. Μη 
χρησιμοποιείτε 
οποιονδήποτε άλλο 
τύπο. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5988 
(Σύμβολο 5988) 

Γραφικό σύστημα 
ηλεκτρικού εξοπλισμού 
στην ιατρική πρακτική.  

Computer network 
(Δίκτυο υπολογιστών) 

Για να προσδιορίσει 
το ίδιο το δίκτυο 
υπολογιστών ή να 
υποδείξει το 
τερματικό σύνδεσης 
του δικτύου 
υπολογιστών. 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

 

ISO-7000/ 
IEC-60417 
Σύμβολο 5140 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση σε εξοπλισμό  

Μη ιονίζουσα 
ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία 

Υποδεικνύει γενικά 
αυξημένα, δυνητικά 
επικίνδυνα επίπεδα 
μη ιονίζουσας 
ακτινοβολίας. 

 

IEC 62471-2 Φωτοβιολογική 
ασφάλεια λαμπτήρων 
και συστημάτων 
λαμπτήρων - Μέρος 2: 
Οδηγίες για τις 
απαιτήσεις κατασκευής 
σχετικά με την ασφάλεια 
οπτικής ακτινοβολίας 
χωρίς λέιζερ. 

Προειδοποίηση: 
Οπτική Ακτινοβολία, 
μην κοιτάτε απευθείας 
στην πηγή φωτός. 

Υποδεικνύει να μην 
κοιτάξετε απευθείας 
στην πηγή φωτός 

 

ISO-7000/ 
IEC-60417 
Σύμβολο 0621 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση σε εξοπλισμό 

Εύθραυστο, χειριστείτε 
με προσοχή 

Υποδεικνύει ότι τα 
περιεχόμενα του 
πακέτου μεταφοράς 
είναι εύθραυστα και 
ο χειρισμός πρέπει 
να γίνεται με 
προσοχή. 

 

ISO-7000:  
2014-0623 

Γραφικά σύμβολα για 
χρήση σε εξοπλισμό 

This way up Υποδεικνύει τη 
σωστή όρθια θέση 
του πακέτου 
μεταφοράς. 

 

ISO 15223-1 
Σύμβολο 5.3.7 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Εύρος θερμοκρασίας 
αποθήκευσης 

Υποδεικνύει τα όρια 
θερμοκρασίας 
(αποθήκευσης) στα 
οποία μπορεί να 
εκτεθεί με ασφάλεια 
η ιατροτεχνολογική 
συσκευή 

 

ISO 15223-1 
Σύμβολο 5.3.8 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Εύρος υγρασίας 
αποθήκευσης 

Υποδεικνύει τα όρια 
υγρασίας 
(αποθήκευσης) στα 
οποία μπορεί να 
εκτεθεί με ασφάλεια 
η ιατροτεχνολογική 
συσκευή 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

 

ISO 15223-1 
Σύμβολο 5.3.9 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Περιορισμοί 
ατμοσφαιρικής πίεσης 

Υποδεικνύει τα όρια 
ατμοσφαιρικής 
πίεσης στα οποία 
μπορεί να εκτεθεί 
ασφαλώς η 
ιατροτεχνολογική 
συσκευή. 

 

ISO-15223-1, 
Σύμβολο 5.3.4 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Διατηρείτε το προϊόν 
στεγνό 

Υποδεικνύει ένα 
ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που πρέπει 
να προστατεύεται 
από την υγρασία. 

 

ISO-15223-1 
Σύμβολο 5.1.7 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Σειριακός αριθμός Καθορίζει τον 
σειριακό αριθμό του 
κατασκευαστή, ώστε 
να μπορεί να 
προσδιοριστεί μία 
συγκεκριμένη ιατρική 
συσκευή. 

 

ISO-15223-1 
Σύμβολο 5.1.6 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Αριθμός καταλόγου ή 
μοντέλου 

Υποδεικνύει τον 
αριθμό καταλόγου 
του κατασκευαστή, 
ώστε να μπορεί να 
προσδιοριστεί η 
ιατρική συσκευή. 

 

ISO 15223-1 
Σύμβολο 5.1.1 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Κατασκευαστής Υποδεικνύει τον 
κατασκευαστή της 
ιατροτεχνολογικής 
συσκευής 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

 

ISO-15223-1 
Σύμβολο 5.1.3 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Ημερομηνία 
κατασκευής 

Υποδεικνύει την 
ημερομηνία 
κατασκευής της 
ιατροτεχνολογικής 
συσκευής. 

 

ISO-15223-1 
Σύμβολο 5.1.2 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Υποδεικνύει τον 
εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο στην 
Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

 

MDR 2017/745  Kανονισμός για τις 
ιατροτεχνολογικές 
συσκευές της ΕΕ 

Σήμανση CE Δηλώνει την 
Ευρωπαϊκή τεχνική 
συμμόρφωση 

 

IEC-60529 Επίπεδο προστασίας 
που παρέχεται από 
περιβλήματα (Κωδικός 
IP) 

Επίπεδο προστασίας 
που παρέχεται από 
περιβλήματα 

Προστασία από τις 
συνέπειες της 
συνεχούς βύθισης 
στο νερό. 

 

IEC-60529 Επίπεδο προστασίας 
που παρέχεται από 
περιβλήματα (Κωδικός 
IP) 

Προστασία από νερό 
που στάζει 

Υποδεικνύει ότι η 
συσκευή 
προστατεύεται από 
τις επιπτώσεις της 
κατακόρυφης 
πτώσης νερού 

 

ISO-60601-1 
Πίνακας Δ.2 #2 

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για τη βασική 
ασφάλεια και την 
ουσιώδη απόδοση. 

Ένδειξη γενικής 
προειδοποίησης 

Υποδεικνύει έναν 
κίνδυνο πιθανής 
σωματικής βλάβης 
στον ασθενή ή το 
χειριστή 

 

ISO-15223-1, 
Σύμβολο 5.4.4 

Ιατροτεχνολογικές 
συσκευές – Σύμβολα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις 
επισημάνσεις και τις 
πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται. 

Προσοχή: Διαβάστε 
όλες τις 
προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις στις 
οδηγίες χρήσης 

Υποδεικνύει την 
απαίτηση ο χρήστης 
να συμβουλευθεί τις 
οδηγίες χρήσης για 
σημαντικές 
πληροφορίες 
προειδοποίησης, 
όπως 
προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις που 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

ISO 60601-1  
Πίνακας Δ.1 #10 

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για τη βασική 
ασφάλεια και την 
ουσιώδη απόδοση. 

δεν μπορούν, για 
διάφορους λόγους, 
να εμφανίζονται 
πάνω στην ίδια την 
ιατροτεχνολογική 
συσκευή. 

 

2012/19/EE Απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE) 

Οδηγίες απόρριψης 
στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής 
λειτουργίας 

Υποδεικνύει ότι τα 
απόβλητα 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού δεν 
πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί 
με μη διαχωρισμένα 
απόβλητα αλλά 
πρέπει να 
συλλέγονται 
ξεχωριστά 

 

Δ/Δ Σήμανση δοκιμής Πιστοποίηση 
συμμόρφωσης της 
Βόρειας Αμερικής 

Υποδεικνύει ότι το 
προϊόν έχει 
δοκιμαστεί και 
πιστοποιηθεί από 
την TUV Rheinland 

 

IEC/TR 60878 
Σύμβολο 5009 

Γραφικά σύμβολα για 
ηλεκτρικό εξοπλισμό 
στην ιατρική πρακτική,  

Κουμπί ισχύος 
συστήματος 

Αναμονή - 
Προσδιορίζει τη θέση 
του διακόπτη ή τον 
διακόπτη μέσω του 
οποίου το μέρος του 
εξοπλισμού είναι 
ενεργοποιημένο για 
να τον φέρει σε 
κατάσταση αναμονής 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Στοιχεία ελέγχου 
εστίασης 

Κουμπιά στον 
πίνακα ελέγχου για 
ρύθμιση της 
εστίασης 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Κουμπί φωτισμού 
λαμπτήρα 

Κουμπιά στον 
πίνακα ελέγχου και 
ποδοδιακόπτης για 
να ανάψετε και να 
σβήσετε το 
λαμπτήρα 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Έλεγχοι έντασης 
φωτισμού 

Κουμπιά στον 
πίνακα ελέγχου και 
ποδοδιακόπτης για 
ρύθμιση της έντασης 
φωτισμού 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Καταγραφή (ή SNAP) Κουμπί στον πίνακα 
ελέγχου και 
ποδοδιακόπτης για 
λήψη φωτογραφιών 
και για έναρξη και 
παύση εγγραφής 
βίντεο 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Θύρα καλωδίου 
φωτισμού 

Υποδεικνύει τη θέση 
της θύρας καλωδίου 
φωτισμού 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Θύρα καλωδίου 
φωτισμού FA 

Υποδεικνύει τη θέση 
της θύρας καλωδίου 
φωτισμού FA 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Θύρα κάμερας 
χειρολαβής 

Υποδεικνύει τη θέση 
της θύρας κάμερας 
της χειρολαβής 

 
Δεν ισχύει Δεν ισχύει Θύρα ελέγχου 

κάμερας 
Υποδεικνύει τη θέση 
της θύρας ελέγχου 
κάμερας 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Fluorescein 
Angiography 
(Αγγειογραφία 
φλουορεσκεΐνης) (FA) 

Υποδεικνύει την FA 

 

IEC 62680-2-1 Διεπαφές Universal 
Serial Bus για δεδομένα 
και ισχύ Μέρος 2-1: 
Προδιαγραφή Universal 
Serial Bus, Αναθεώρηση 
2.0 (TA 14) 

Σύνδεσμος USB Για να υποδείξει ότι η 
συσκευή είναι 
συνδεδεμένη σε 
θύρα USB ή είναι 
συμβατή με θύρα 
USB 

 

IEC-62680-2-1 Διεπαφές Universal 
Serial Bus για δεδομένα 
και ισχύ Μέρος 2-1: 
Προδιαγραφή Universal 
Serial Bus, Αναθεώρηση 
2.0 (TA 14) 

Σύνδεσμος USB 3.0 Για να υποδείξει ότι η 
συσκευή είναι 
συνδεδεμένη σε 
θύρα USB 3.0 ή είναι 
συμβατή με θύρα 
USB 

 

ISO-60601-1, 
Πίνακας Δ.1 #20 

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις για τη βασική 
ασφάλεια και την 
ουσιώδη απόδοση. 

Εφαρμοζόμενο 
εξάρτημα τύπου BF 

Για τον 
προσδιορισμό ενός 
εφαρμοζόμενου 
εξαρτήματος τύπου 
BF που 
συμμορφώνεται με 
το πρότυπο IEC 
60601-1. 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Επανατοποθετείτε τη 
χειρολαβή στη θήκη 
της όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε 

Υποδεικνύει την 
φύλαξη της 
χειρολαβής στην 
θήκη για την 
αποφυγή ζημιάς 
στον φακό 
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Σύμβολο Αρ. αναφοράς 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλου 
προτύπου 

Τίτλος συμβόλων 
σύμφωνα με το 
αναφερόμενο 

πρότυπο 
Εξήγηση 

 

Δεν ισχύει Δεν ισχύει Καθαρίστε τον φακό 
μετά τη χρήση 

Υποδεικνύει ότι 
πρέπει να 
καθαρίσετε τον φακό 
μετά τη χρήση 

    
Σχήμα 42. Ετικέτα συσκευής: Με FA (αριστερά), Χωρίς FA (δεξιά) 
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10. Τεχνικές προδιαγραφές 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. 

Υλικό και λογισμικό 
Φυσικός εξοπλισμός Διαστάσεις: 660 mm (26") πλάτος x 610 mm (24") βάθος x 1372 mm (54") 

ελάχιστο ύψος 
Βάρος:  
• Με FA: Περίπου 85 kg (188 lbs) πλήρως φορτωμένος 
• Χωρίς FA: Περίπου 82.6 kg (182 lbs) πλήρως φορτωμένος 

Ηλεκτρικές τιμές: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Ασφάλειες: 3AG 6.3A 250V slo-blo 5 x 20 mm 
Κατανάλωση ισχύος: Μέγιστη 400 W με όλες τις επιλογές 
Αποσπώμενο καλώδιο ηλεκτροδότησης νοσοκομειακού βαθμού  

CPU και αποθήκευση Intel® Core i7 
Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 16 GB 
Μονάδα αποθήκευσης στερεάς κατάστασης 1 TB  

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows® 10 (OS) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους ασφαλείας, το πρόγραμμα Task Manager για το 
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows δεν είναι διαθέσιμο στους 
περισσότερους λογαριασμούς χρηστών. Μόνο ο λογαριασμός χρήστη 
Διαχειριστή του RetCamΔιαχειριστή του RetCam έχει πρόσβαση. 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 
Το σύστημα όπως παραδίδεται προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σε κανονικές θερμοκρασίες 
και υγρασία δωματίου, και τοποθετείται όρθιο σε επίπεδη επιφάνεια με τους τροχούς κλειδωμένους. 

Θερμοκρασία 

Σε λειτουργία 
Σε αποθήκευση (χωρίς το κιβώτιο) 
Σε μεταφορά (στο πρωτότυπο υλικό αποστολής) 

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

Σχετική υγρασία 

Σε λειτουργία 
Σε αποθήκευση (χωρίς το κιβώτιο) 
Σε μεταφορά (στο πρωτότυπο υλικό αποστολής) 

30% έως 90% χωρίς συμπύκνωση 
30% έως 90% χωρίς συμπύκνωση 
10% έως 85% χωρίς συμπύκνωση 

Ατμοσφαιρική πίεση 

Σε λειτουργία 
Σε αποθήκευση (χωρίς το κιβώτιο) 
Σε μεταφορά (στο πρωτότυπο υλικό αποστολής) 

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

Υψόμετρο 

Σε λειτουργία 
Σε αποθήκευση (χωρίς το κιβώτιο) 
Σε μεταφορά (στο πρωτότυπο υλικό αποστολής) 

-382 έως 3012 μέτρα (-1255 έως 9882 πόδια) 
-382 έως 3012 μέτρα (-1255 έως 9882 πόδια) 
-382 έως 5574 μέτρα (-1255 έως 18,288 πόδια) 
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Προσάρτημα A. Αποσυσκευασία και εγκατάσταση 
του RetCam Envision 

Αποσυσκευάστε το σύστημα 
1. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο του κιβωτίου και βάλτε το κάτω για να λειτουργεί ως ράμπα. 

2. Απεμπλέξτε τα φρένα στους τροχούς και τραβήξτε προσεκτικά το τρόλεϊ από το κιβώτιο. 

3. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας από το σύστημα. 

4. Αποσυσκευάστε το κουτί που περιέχει την οθόνη. 

5. Αποσυσκευάστε το κουτί των παρελκομένων. 

Εγκαταστήστε το σύστημα 
Εγκαταστήστε την οθόνη: 

1. Τοποθετήστε την οθόνη στο βραχίονα οθόνης χρησιμοποιώντας τις 4 παρεχόμενες βίδες (οι βίδες 
πεταλούδας βιδώνονται στο πίσω μέρος της οθόνης). 

2. Τοποθετήστε τον βραχίονα της οθόνης και την προσαρτημένη οθόνη στη ράβδο του βραχίονα της 
οθόνης με τα παρεχόμενα εργαλεία στην τσάντα εργαλείων.  

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η θέση του δακτυλίου αναστολής στη ράβδο της οθόνης είναι μικρότερη 
από ή ίση με 20 cm (8 ίντσες) πάνω από την κορυφή του τροχήλατου. 

    
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ηλεκτροδότησης της οθόνης είναι στη θέση ενεργοποίησης και κατόπιν 

συνδέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης της οθόνης, το καλώδιο θύρας οθόνης και το καλώδιο USB στο 
πίσω μέρος της οθόνης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να περιστρέψετε την οθόνη κατά 90 μοίρες για να διευκολύνετε τη σύνδεση 
των καλωδίων. Επιστρέψτε την οθόνη στην κανονική θέση. 
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Εγκαταστήστε τη χειρολαβή: 
1. Για πρόσβαση στους συνδέσμους της χειρολαβής, το συρτάρι πρέπει να αφαιρεθεί. Σύρετε το 

συρτάρι έξω από το μπροστινό μέρος του συστήματος μέχρι να σταματήσει. 

2. Χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, ανασηκώστε τη μαύρη πλαστική γλωττίδα στους οδηγούς και στις 
δύο πλευρές του συρταριού για να απελευθερώσετε το συρτάρι από τις πλευρικές ράγες. Αφαιρέστε 
το συρτάρι. 

 
3. Ανασηκώστε προσεκτικά τη χειρολαβή και την καλωδίωσή της από τον αφρό συσκευασίας και 

τοποθετήστε τη χειρολαβή στη θήκη που έχει διαμορφωθεί στη δεξιά πλευρά του τρόλεϊ  

 
4. Τυλίξτε την καλωδίωση της χειρολαβής χαλαρά γύρω από τη ράβδο περιτύλιξης.  
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5. Ξεκουμπώστε απαλά και αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα από το σύστημα, ανοίγοντας τα άκρα του 
καλύμματος και το άνοιγμα του συρταριού μόνο με την πίεση του δακτύλου σας. 

 
6. Πριν συνδέσετε την καλωδίωση της χειρολαβής, βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης ηλεκτροδότησης 

στο πίσω μέρος του τρόλεϊ είναι απενεργοποιημένος. 

7. Περάστε τους συνδετήρες στην κάμερα (2) και τα καλώδια εστίασης (3) μέσω του ανοίγματος στο 
μπροστινό κάλυμμα. Το καλώδιο οπτικών ινών (1) συνδέεται ξεχωριστά στη θύρα φωτισμού.  

    
8. Συνδέστε την κάμερα της χειρολαβής και τα καλώδια εστίασης στις αντίστοιχες θύρες τους στη 

μονάδα ελέγχου οργάνων πίσω από το μπροστινό κάλυμμα. 

9. Ο σπειρωμένος συνδετήρας στο καλώδιο εστίασης ευθυγραμμίζεται στην υποδοχή στο δεξί 
μπροστινό μέρος της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου οργάνων από μια γλωττίδα στο πάνω μέρος. 
Εντοπίστε τη γλωττίδα στο βύσμα του καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζεται με την σχισμή της 
υποδοχής, συνδέστε το βύσμα του καλωδίου και γυρίστε το σπειρωμένο κολάρο έως ότου το κολάρο 
να είναι πλήρως εμπλεγμένο. 

 

3 
2 

1 
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10. Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας στην υποδοχή δίπλα στο καλώδιο εστίασης στη μονάδα ελέγχου 
οργάνων. Ο συνδετήρας στο καλώδιο της κάμερας συνδέεται στην υποδοχή του μέσω μιας σχισμής 
στο κάτω μέρος του συνδετήρα. Βεβαιωθείτε ότι η σχισμή ευθυγραμμίζεται σωστά με την υποδοχή 
και βιδώστε προσεκτικά τον σύνδεσμο στην υποδοχή μέχρι να είναι σφιχτός. 

 
11. Επανεγκαταστήστε το μπροστινό κάλυμμα. 

12. Επανεγκαταστήστε το συρτάρι. Τοποθετήστε τις ράγες στους οδηγούς του συρταριού, εμπλέξτε τις 
πλαστικές γλωττίδες και κλείστε το συρτάρι. 

13. Συνδέστε τον συνδετήρα του καλωδίου οπτικών ινών στη θύρα φωτισμού στα αριστερά. Η θύρα 
φωτισμού στα δεξιά είναι διαθέσιμη μόνο σε συστήματα με την επιλογή FA. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πλήρεις πληροφορίες για τη χειρολαβή, βλ. «Χειρολαβή». 

Ενεργοποιήστε το σύστημα 
1. Ανοίξτε τον κύριο διακόπτη ηλεκτροδότησης. 

2. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης στον πίνακα ελέγχου. 

3. Συνδεθείτε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Διαχειριστή (Administrator) και τον κωδικό 
πρόσβασης που παρέχεται με το σύστημα. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης. 

5. Δημιουργήστε και επιλέξτε έναν τομέα όπως περιγράφεται στο «Δημιουργήστε έναν τομέα». 

6. Προσθέστε χρήστες ή ρυθμίστε χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory όπως 
περιγράφεται στο «Διαχείριση χρηστών». 

7. Δημιουργήστε έναν δοκιμαστικό ασθενή και χρησιμοποιήστε τη συσκευή για πρώτη φορά όπως 
περιγράφεται στο «Προετοιμασία και λειτουργία του συστήματος». 
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