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1. Bevezetés
A RetCam EnvisionTM szemészeti képkezelőrendszer lehetővé teszi a szemről készített nagy látószögű és
nagy felbontású digitális képek és videók gyors és egyszerű felvételét. Ez az útmutató leírja, hogyan lehet
a rendszer segítségével ilyen képeket felvenni, jelölésekkel ellátni, tárolni, felülvizsgálni és a
betegadatokkal együtt biztonságos egészségügyi hálózati környezetben átvinni.

Javallott használat
•

Általános szemészeti képkezelés, beleértve a retinális, korneális és külső képeket.

•

Gyermekszembetegségek fényképes dokumentálása, beleértve a retinopathia praematurorumot (ROP).

•

Szűrés a következőkre: 2-es típusú küszöb előtti retinopathia praematurorum (ROP) (1. zóna, 1. vagy
2. stádium, plusz tünet nélkül vagy 2. zóna, 3. stádium, plusz tünettel), vagy 1-es típusú ROP-ként
meghatározott, kezelést igénylő ROP (1. zóna, bármely stádium, plusz tünettel; 1. zóna, 3. stádium
plusz tünet nélkül; vagy 2. zóna, 2. vagy 3. stádium, plusz tünettel), vagy küszöb-ROP (legalább 5 óra
kiterjedésű összefüggő vagy 8 óra nem összefüggő kiterjedésű 3. stádiumú betegség az 1. vagy 2.
zónában, plusz tünettel)* menstruációt követően 35–37 hétre született újszülötteknél.

* Hivatkozások:
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.

Hivatkozás orvosi cikkre
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

Ellenjavallatok
A seb gyógyulásáig tilos a RetCam Envision rendszerrel érintéses technikával vizsgálni olyan betegeket,
akiknek a szemgolyóján perforációs sérülés található. Szemfertőzés esetén a RetCam Envision rendszerr
használatát el kell halasztani, amíg a fertőzés kezelése meg nem történt. Nem használható a RetCam
Envision rendszerr felvételre olyan újszülött esetén, akit a neonatológus instabilnak minősített.

Szakszerű használat
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint az eszköz értékesítése kizárólag engedéllyel
rendelkező orvos által vagy engedéllyel rendelkező egészségügyi dolgozó rendelvényére engedélyezett.
A RetCam Envisiont olyan személyek használhatják rendeltetésszerűen, akik jártasak a szemészeti
eszközök használatában, ezekkel kapcsolatban ismeretekkel rendelkeznek, például orvosok, ápolók,
szemészeti képkészítők és szemészeti technikusok. Ezeket a személyeket a Natus Medical Incorporated
által meghatalmazott személyeknek kell képzésben részesíteniük a megfelelő egészségügyi ellátással
kapcsolatban, mielőtt a berendezést arra használnák, hogy betegek szeméről képeket készítsenek.
A rendszer elsősorban egészségügyi intézményben, orvosi rendelőben, neonatális intenzív osztályon,
műtőben, intenzív gyermekosztályon és kutatóintézetben használandó. A RetCam Envision rendszerek
üzembe helyezését és szervizelését csak a Natus Medical Incorporated engedéllyel rendelkező dolgozói
végezhetik, kivéve az olyan szervizelést, amelyet maga a megrendelő végezhet el közvetlenül.
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Alapvető működési követelmények
•

Ez a rendszer élő videófelvételt és képeket készít.

•

A rendszer képei mentesek a rendszerszintű képhibáktól.

•

A felvételi funkció ideiglenes zavarait és az ideiglenes képhibák megjelenését felmértük, és
megállapítottuk, hogy ezek nincsenek hatással a betegek biztonságára.

Hozzáférés-vezérlés és felhasználói engedélyek
A felhasználói fiókokhoz szerepköröket rendelünk. Ezek határozzák meg a hozzáférés szintjét, valamint
a RetCam Envision rendszeren elvégezhető feladatokat. A RetCam-rendszergazda szerepet a beteget
gondozó intézmény vagy kutatóintézet rendeli egy felhasználóhoz. A RetCam-rendszergazda rendelkezik
a legmagasabb szintű hozzáféréssel, és ő határozza meg, hogy kinek van engedélye a rendszer
használatára. A felhasználói engedélyek konfigurálására vonatkozó információkat a „Felhasználói
szerepkörök és engedélyek” című részben találja.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
Ez a rész a biztonsági figyelmeztetésekhez és óvintézkedésekhez kapcsolódó információkat tartalmaz.
Fontos, hogy a rendszer használata előtt elolvassa ezeket a biztonsági információkat.

Biztonsági jelölések
FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halálhoz vagy súlyos
sérüléshez vezethet. A „FIGYELMEZTETÉS” megjelölésű részek a következő
információkból állnak:
A veszély jellege, valamint annak következményei, ha nem kerüli el a veszélyes helyzetet.
• Veszélyes helyzet elkerülésének módja.
VIGYÁZAT
Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb sérüléshez, anyagi
kárhoz vagy ideiglenes működésképtelenséghez vezethet. A „VIGYÁZAT” megjelölésű
részek a következő információkból állnak:
A veszély jellege, valamint annak következményei, ha nem kerüli el a veszélyes helyzetet.
• Veszélyes helyzet elkerülésének módja.

„Figyelmeztetés” nyilatkozatok
FIGYELMEZTETÉS
A mikroorganizmusok keresztszennyeződése a fertőzések betegre terjedéséhez vezethet.
Ez különösen igaz az újszülöttek kezelését ellátó intenzív osztályok nagyobb veszélynek
kitett betegeire.
• A keresztszennyeződés kockázatának megelőzése érdekében:
Kövesse a kézmosáshoz kapcsolódó előírásokat, és viseljen kesztyűt.
Minden beteg vizsgálatát megelőzően fertőtlenítse a lencseelemet legalább a közepes
szintű vegyi fertőtlenítési eljárás utasításai alapján.
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FIGYELMEZTETÉS
Ha az eszközt nem szakképzett személy használja, sérülést okozhat, vagy késedelmet
szenvedhet a beteg kezelése.
• A RetCam eszközeit olyan személyek használhatják rendeltetésszerűen, akik jártasak a
szemészeti eszközök használatában, és ezekkel kapcsolatban ismeretekkel rendelkeznek,
mint például orvosok, ápolók, szemészeti képkészítők és szemészeti technikusok.
FIGYELMEZTETÉS
Ha az eszközt nem szakképzett személy használja, sérülést okozhat, vagy késedelmet
szenvedhet a beteg kezelése.
•

Mielőtt egy felhasználó az eszközt arra használja, hogy a beteg szeméről képet
készítsen, a Natus Medical Incorporated által meghatalmazott személynek képzésben
kell részesítenie.

FIGYELMEZTETÉS
Az illetéktelen módosítás sérüléshez, a rendszer rendellenes működéséhez vagy
rendszerhibához vezethet.
•

Ne módosítsa a berendezést a gyártó engedélye nélkül.

FIGYELMEZTETÉS
Szennyezett vagy sérült lencseelem használata a beteg szemének sérülését okozhatja.
• Soha ne tisztítsa a lencseelemet dörzshatású, éles vagy hegyes anyagokkal és
tárgyakkal. Minden egyes használat előtt tisztítsa és fertőtlenítse a lencseelemet, majd
vizsgálja meg, hogy van-e rajta karcolás, repedés, törés vagy nem egyenletes felület.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a rendszert olyankor szervizeli vagy tartja karban, miközben betegen használják,
a felhasználót áramütés érheti.
• Ne szervizelje a rendszert, és ne tartsa karban, miközben betegen használják.
FIGYELMEZTETÉS
A műszer által kibocsátott fény potenciális veszélyt jelent a szemre.
Minél tovább éri a fény, annál nagyobb a kockázata a szemsérülésnek. A legnagyobb
fényerőn működtetett műszer fénye 238 perc (fehér fény), illetve 18,5 perc (kék fény) után
lépi át a biztonsági határértéket.
• A felvételt a legalacsonyabb fényerőn kezdje, majd szükség szerint növelje, hogy a
szükséges lehető legalacsonyabb fényerővel dolgozzon.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a felvétel közben túlzott nyomást gyakorol a szemre, szemsérülést okozhat.
• Támassza alá a fogantyút, hogy ne gyakoroljon a szaruhártyára közvetlen nyomást,
és ne mozgassa szükségtelenül.
FIGYELMEZTETÉS
Ha elégtelen mennyiségű vagy nem kompatibilis szemgélt használ, szemsérülést okozhat.
•

Mindig vonja be a lencseelemet szemgéllel, hogy ne érintkezzen közvetlenül a szemmel.

FIGYELMEZTETÉS
A beteg szemsérülését okozhatja, ha a szemhéjterpesztőt, érhártyadepresszort vagy
lencsét túlzott erővel nyomja a beteg szemére.
• Kerülje a szemhéjterpesztő, érhártyadepresszor vagy lencseelem durva mozgatását a
beteg szemén.
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FIGYELMEZTETÉS
Az elégtelen földelés áramütéshez vezethet.
• A rendszert kizárólag védőföldeléssel ellátott hálózati aljzatról üzemeltesse.
FIGYELMEZTETÉS
Szemsérülést szenvedhet, ha az aktív fényforrásba néz.
• Ne nézzen közvetlenül az aktív fényforrásba.
FIGYELMEZTETÉS
Nem jóváhagyott tápvezeték használata áramütést okozhat.
• Mindig a gyártó által biztosított vagy a megadott cikkszámú tápvezetéket használja.
FIGYELMEZTETÉS
Sérült tápvezeték vagy -kábel használata áramütést okozhat.
•

Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a kábeleket és elektromos vezetékeket.

FIGYELMEZTETÉS
A rendszer elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely interferenciát okozhat más közeli
eszköz(ök) működésében vagy teljesítményében.
• Az interferencia csökkentése érdekében a következő elővigyázatossági
intézkedéseket kell tenni:
Változtassa meg a vevőeszköz tájolását vagy helyét.
Növelje meg a távolságot a berendezések között.
A berendezést a másik eszköz által használttól eltérő konnektorhoz vagy áramközhöz
csatlakoztassa.
Segítségért forduljon a gyártóhoz vagy egy szervizmunkatárshoz.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a biztosítékokat nem kompatibilis biztosítékokra cseréli, tüzet okozhat.
•

Mindig a megadott cikkszámú biztosítékokat használja cserére.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a lencseelemen tisztítóoldat maradványai vannak, kárt tehet a szaruhártyában.
• Törölje a lencseelemet a tisztítási utasítások szerint.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a teljes lencseelemet vagy fogantyút folyadékba meríti, áramütést vagy kárt okozhat.
•

Ne merítse a teljes lencseelemet vagy fogantyút semmilyen folyadékba.

FIGYELMEZTETÉS
Nem jóváhagyott kábelek, tartozékok vagy jelátalakítók használata elektromágneses
interferenciát okozhat, amely a rendszer rendellenes működéséhez vagy más közeli
eszközök hibájához vezethet.
• Ne végezzen a rendszeren illetéktelen módosítást vagy szervizelést.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a vegyi fertőtlenítőre előírt merítési időt túllépi, kárt tehet a lencseelemben, és ez a
beteg szemsérüléséhez vezethet.
•
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FIGYELMEZTETÉS
A fogantyú helytelen tárolása kárt okozhat.
•

A használaton kívüli fogantyút mindig tegye vissza a foglalatba.

FIGYELMEZTETÉS
Sérült lencseelem használata a beteg szemsérüléséhez vezethet.
•

Ne ejtse le a fogantyút és/vagy lencseelemet, és bánjon velük óvatosan.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a kocsit túlterhelik, sérülést okozhat a felhasználóban és a betegben.
• Az állítható kocsi tetejét nem szabad 10 kg-ot meghaladó össztömeggel terhelni.

„Vigyázat” nyilatkozatok
VIGYÁZAT
Ha az újszülötteknél használt szemhéjterpesztő mérete nem megfelelő, kellemetlen érzést
okozhat a betegnek.
• Felvétel közben gondoskodjon az újszülöttekhez való méretű szemhéjterpesztő
használatáról.
VIGYÁZAT
Az elektromágneses interferencia a rendszer rendellenes működését vagy
meghibásodását okozhatja.
• Ne használjon hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezést (beleértve
a kábeleket és külső antennákat) a RetCam Envision elektromágneses zavartűrési
útmutatójában ajánlott elkülönítési távolságnál közelebb.
VIGYÁZAT
A rendszer szellőzőnyílásainak eltakarása a rendszer alkatrészeinek túlmelegedését,
ezáltal rendellenes működést vagy kárt okozhat.
• Ne zárja el a rendszer szellőzőnyílásait.
VIGYÁZAT
A tartalékakkumulátor hibája miatt a rendszer leállhat, és adatvesztés léphet fel.
• Szervizelje az akkumulátort, amikor a rendszer erre utasítja.
VIGYÁZAT
Ha alacsony töltöttségű akkumulátorral használja a rendszert, leállhat, és adatvesztés
léphet fel.
• Ne kezdjen új felvételbe, ha nincs hálózati áram. Áramszünet esetén azonnal fejezze
be az adott felvételt, és mentse az adatokat.
VIGYÁZAT
Autokláv használata a rendszer visszavonhatatlan sérülését okozhatja.
• Ne kezelje a rendszer egyetlen alkatrészét sem autoklávban.
VIGYÁZAT
A főkapcsolóval történő kikapcsolás adathibát eredményezhet, és a diagnózis vagy
kezelés késedelméhez vezethet.
•

Csak szükséges esetben használja a főkapcsolót a rendszer kikapcsolására.
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VIGYÁZAT
A rendszer mozgatásakor vigyázzon a lencseelemre és a fogantyúra, nehogy
megsérüljenek.
•

A lencseelemet a rendszer fiókjában tárolja, a fogantyút pedig helyezze biztonságosan
a foglalatba.

VIGYÁZAT
Ha nem vigyáz a száloptikás kábelre, megsérülhet.
• Ne tekerje a száloptikás kábelt több mint kétszer (2) a kábeltartóra.
VIGYÁZAT
Ha a rendszert meredek lejtőn használja, szállítja vagy tárolja, a kocsi instabillá válhat.
• Ne használja, szállítsa vagy tárolja meredek lejtőn.
VIGYÁZAT
Ha nem elővigyázatosan használja a rendszert, megsérülhet.
•

Ne szállítsa a rendszert kültéren.

A RetCam Envision rendszer alkatrészei
A RetCam Envision rendszer stabil mobil kocsira szerelt modulokból áll. A kocsi üzembe helyezése,
szállítása és tárolása egyszerű.

6

RetCam EnvisionTM Használati útmutató

A kocsi alkatrészei, elölnézet
Az 1. ábrán a kocsi alkatrészei láthatók a külön rendelhető FA funkcióval együtt. Az egyes alkatrészek
leírását az ábra alatti táblázatban találja.

1

7
8
9

2

10
11
3

12
13

4

14
5
15

16

17
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1. ábra. RetCam Envision rendszer, elölnézet

MEGJEGYZÉS: A jelen használati útmutató összes ábrája tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges készüléktől.
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8

1

Monitor
Alapkiépítésben a rendszer nagy felbontású lapos monitort tartalmaz. A két oldalon zöldeskék fogantyúk
teszik lehetővé, hogy a monitort a magasság, szög, függőleges vagy vízszintes elforgatás során
megfogja. A monitor érintővezérlésű. Lásd „Monitor”.

2

Tárolórekesz (lencseelemtartó, lencseelem tárolódoboza, egér és vizsgálati eszközök)

3

Balkezes egérpad balkezes felhasználók számára

4

Gépház. A gépház vezérli a moduláris alrendszereket és a csatlakozásokat:
•
A számítógép tartalmazza a rendszerprocesszort, amely beolvassa, exportálja, importálja és tárolja
az adatokat. Ezen felül a felhasználói adatokat is kezeli.
•
A műszervezérlő modul vezérli a kamera be- és kimenetét, beleértve a fókuszt és a fényerőt.
A rendszerfunkciók áramellátását is vezérli.
•
A kiberbiztonsági modul védi a rendszert a behatolóktól, kártevőktől és a betegek adatait az
illetéktelen hozzáféréstől.

5

Tárolófiók (rövid útmutató, lencseelem tárolódoboza, szerviztáska és egyéb elemek)

6

Négy (4) zárható kerék teszi lehetővé az egyszerű manőverezést és a kocsi szűk helyeken történő
elhelyezését. A kerekek lezárásához nyomja le a zárófüleket a lábával. A kerekek feloldásához húzza
fel a zárófüleket.

7

Fogantyú/kamera
A fogantyú a kamerát és az FA-zárószűrőt tartalmazza. A (2. ábrán látható) hosszú kábelköteg rugalmas,
így a betegeket kényelmesen lehet elérni. Lásd „Fogantyú”. A betegekről készített felvételekhez
használja a cserélhető lencseelemekkel ellátott fogantyút.

8

Fogantyú foglalata

9

Vezérlőpult (lásd „Vezérlőpult”).

10

Egér és jobbkezes egérpad jobbkezes felhasználók számára

11

Háttérvilágítással ellátott billentyűzet gyengén megvilágított környezetekhez

12

Zöldeskék fogantyúterület a kocsi mozgatásához

13

A fogantyú kábelkötegének kábeltartója

14

A fogantyú csatlakozásai
•
Fehér és kék fényű (FA) LED-modulok
•
Kameravezérlők
Lásd „A fogantyú csatlakozásai”.

15

USB-csatlakozó (SuperSpeed USB)

16

Lábkapcsoló (lásd „Lábkapcsoló”).

17

Lábkapcsoló tárolómélyedése
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A kocsi alkatrészei, hátulnézet
A 2. ábrán a kocsi alkatrészei láthatók hátulról. Az egyes alkatrészek leírását az ábra alatti táblázatban találja.

9

1
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10

6
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11

8

2. ábra. RetCam Envision rendszer, hátulnézet
1

A kocsi állítható teteje. A kocsi tetejét szükség szerint fel lehet emelni és le lehet engedni a kényelmes
használat érdekében.
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2

A kocsi tetejének állítókarja. A kocsi tetejének állításához fogja meg a kocsi tetejének két oldalát, szorítsa
meg a kart, majd csúsztassa a kocsi tetejét szükség szerint fel vagy le. A kocsi tetejének rögzítéséhez
engedje el a kart.

3

Kocsi tetejének tartóoszlopa

4

Fogantyú kábelkötege (lásd „Fogantyú”)

5

A fogantyú kábelkötegének kábeltartója (lásd „Fogantyú”)

6

Eszközcímke (lásd „Jelek és szimbólumok”)

7

Ethernet-csatlakozó

8

Akkumulátortartó. A hálózati áram megszakadása esetén két (2) lítiumion-akkumulátor gondoskodik az
áramellátásról.
MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor töltése nagyon alacsony (10% ± 5%), figyelmeztetőüzenet jelenik meg,
és a rendszer kikapcsol. A teljesen lemerült akkumulátorokat legalább öt (5) órán keresztül kell tölteni.

9

Szállítófogantyú (lásd „A rendszer szállítása”)

10

A tápkábel kábeltartói

11

Tápkapcsoló és a tápkábel csatlakozója. A tápegység szabályozza a rendszer váltóáramú és
egyenáramú tápellátását.

Monitor
A monitor érintővezérlésű (az érintővezérlés-funkciót be kell kapcsolni). A felhasználói felület vezérlőinek
vagy a képernyő funkcióinak aktiválásához érintse meg őket kesztyűs ujjbeggyel. Az érintővezérlésfunkciót a képernyő tisztítása céljából ki lehet kapcsolni.
MEGJEGYZÉS: A felhasználói felület néhány eleme túl apró lehet az érintővezérléshez.
A 3. ábrán a monitor vezérlőelemei láthatók. A vezérlőelemek csak a monitor bekapcsolt állapotában
aktívak.

1

2

3

4

5

3. ábra. Monitorvezérlők
1

Bekapcsolás, hangerő növelése és csökkentése. A hangerő szintje a beállítás közben megjelenik a képernyőn.
MEGJEGYZÉS: Minden hangjelzést a monitor ad. Ha semmit nem hall, a hangot kikapcsolták.

2

Fényerő növelése és csökkentése. A fényerő szintje a beállítás közben megjelenik a képernyőn.

3

Képernyőn megjelenő beállítómenü megnyitása. Nyomja meg az EXIT (kilépés; hangerőcsökkentés)
gombot, és a menü eltűnik.

4

Érintővezérlés ki- és bekapcsolása. A beállítást a képernyőn megjelenő üzenet erősíti meg.

5

A zöld fény azt jelzi, hogy a monitor be van kapcsolva. Amikor a rendszert kikapcsolták, a lámpa nem világít.
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Fogantyú
A fogantyú a kamerát és az FA-zárószűrőt tartalmazza. A betegekről készített felvételekhez használja a
cserélhető lencseelemekkel ellátott fogantyút. Lásd „Lencseelemek”.
A 4. ábrán a védőkupakkal ellátott fogantyú látható. Az FA-zárószűrő kapcsolója a fogantyú tetején van.

4. ábra. Fogantyú védőkupakkal

MEGJEGYZÉS: A használaton kívüli fogantyút mindig tegye vissza a foglalatba. Tekerje a fogantyú
kábelkötegét lazán a kábeltartóra. A fogantyú foglalatba helyezésekor ügyeljen arra, hogy a kábelköteg
fogantyúhoz legközelebbi része a kábeltartó hátuljánál legyen.

5. ábra. A fogantyú és a kábelköteg megfelelő tárolása
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A fogantyú csatlakozásai
MEGJEGYZÉS: A külön kapható FA-funkcióval ellátott rendszereken két (2) fénycsatlakozás van.
A fogantyú kábelkötege három (3) kábelt tartalmaz a világításhoz, a kamerához és a fókuszvezérléshez.
A 6. ábrán a kábelek és a csatlakozók láthatók.
1
2
3
4
5

6. ábra. A fogantyú kábelének csatlakozásai
1

Fehér LED csatlakozása (a nem FA-val készített képekhez biztosítja a fényt)

2

FA (kék fény) LED-csatlakozása (csak FA funkcióval ellátott rendszereken). Ez olyan keskenysávú kék
fényforrás, amely gerjeszti a befecskendezett fluoreszceint a szemfenék erezetében. Amikor a kék fény
gerjeszti, a fluoreszcein zöld fényt bocsát ki. A fogantyúban egy zárószűrő kiszűri a szemfenék által
visszavert kék fényt, így a zöld fény látható. Ez fekete-fehér képeket eredményez.

3

Száloptikás kábel

4

Kamerakábel (fehér) és csatlakozás

5

Kamera-fókuszkábel és csatlakozás

MEGJEGYZÉS: A fogantyú tárolása vagy a rendszer szállítása során nem kell egyik csatlakozót sem
kihúzni.
A száloptikás kábel csatlakozásához (7. ábra) illessze a dugaszt teljesen a megfelelő LED-csatlakozásba.
Amikor a száloptikás kábelt eltávolítja a csatlakozásból, enyhe ellenállást fog érezni. Ez szándékos.

7. ábra. Fénycsatlakozások és száloptikás dugasz
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Lencseelemek
MEGJEGYZÉS: Ha úgy látja, hogy a maximális fényerő egyre gyengébb, lépjen kapcsolatba a Natus
műszaki szolgálatával. Lásd „Műszaki támogatás”.
A következő lencseelemek érhetők el:
Lencseelem modellje

Alkalmazás

Általános látómező (FOV)

130 FOV (LP130)

Retinális képkészítés: Újszülöttek
és koraszülöttek

130 fok

Portrait (LPP01)

Külső képkészítés a szemről
és arcról

–

Lencseelem illesztése a fogantyúra:
MEGJEGYZÉS: Lencseelem felhelyezésekor és levételekor (lehetőség szerint) puha felület felett
dolgozzon, hogy ha a lencseelem leesik, ne sérüljön meg. Minimálisan arra ügyeljen, hogy közel tartsa
a fogantyút, és felfelé fordítsa.
1. Fogja meg a fogantyút az egyik kezében és a lencseelemet a másik kezében, és igazítsa a
lencseelem fülét (1) a fogantyú tetején található horonyhoz (2) (8. ábra).

1

2

8. ábra. A lencseelem igazítófüle és a fogantyú igazítóhornya
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2. Illessze a lencseelemet a fogantyúba, és fordítsa a lencseelemet jobbra, amíg azt nem érzi, hogy a
reteszelő mechanizmus a helyére kerül. Ez azt jelzi, hogy a lencseelem biztonságosan zárt a helyén.
Ellenőrizze, hogy a fül és a horony a 9. ábrán látható pozícióban van-e.

9. ábra. Lencseelem zárva

Lencseelemtartó
Amikor vizsgálat közben lencseelemet cserél, a lencseelemet tegye a lencseelemtartóba. Ez
megakadályozza, hogy a lencseelem leguruljon a kocsiról vagy más felületről.

10. ábra. Lencseelemtartó

Vezérlőpult
A vezérlőpult (11. ábra) a billentyűzet felett található. A zöldeskék középső részen található vezérlők a
lábkapcsolón is megtalálhatók. Lásd „Lábkapcsoló”.
1

2

3

4

11. ábra. Vezérlőpult
1

14

Rendszer főkapcsolója és zöld jelző-LED

5

6
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2

Egyenáramú és váltóáramú áramellátás zöld jelző-LED-je
•
Amikor a rendszer váltóáramot kap, a lámpa folyamatosan világít.
•
Amikor a rendszer az akkumulátorról kapja az áramot, a lámpa villog.

3

Fókuszvezérlők

4

Felvevőgomb („kioldógomb”). Nyomja meg videófelvétel indításához, szüneteltetéséhez vagy
újraindításához, valamint állókép készítéséhez.

5

Fényerővezérlők és fényerő értéke

6

Világítógomb és jelző-LED-ek
•

A fehér azt jelzi, hogy a fehér fényforrást használja (bal LED).

•

A kék azt jelzi, hogy az FA kék fényforrást használja (jobb LED).

Lábkapcsoló
A lábkapcsolót tárolja a kocsi elején található mélyedésben. A lábkapcsoló megfogását és szállítását
fogantyú könnyíti meg.
A lábkapcsolóval a fókuszt (1), fényerőt (2), valamint állókép és videó felvételét (3) vezérelheti (12. ábra).
Ezeknek a vezérlőelemeknek ugyanaz a funkciója, mint a vezérlőpulton található vezérlőelemeknek.
1
2
3

12. ábra. Lábkapcsoló-vezérlők

A lábkapcsolót a következőképpen használja:
•

Fényerő, jobb pedál: A pedál bal oldalának lenyomásával csökkentheti, a jobb oldalának
lenyomásával pedig növelheti a fényerőt. A pedált nyomva tarthatja a kívánt érték eléréséig,
vagy a fényerőt apró nyomásokkal fokozatosan állíthatja.

•

Felvevőgomb („kioldógomb”): Nyomja meg videófelvétel indításához, szüneteltetéséhez vagy
újraindításához, valamint állókép készítéséhez.

•

Fókusz, bal pedál: A pedál bal oldalának lenyomásával a fókuszt távolíthatja (a retinától), a jobb
oldalának lenyomásával pedig közelítheti (a retina felé). A pedált nyomva tarthatja a kívánt érték
eléréséig, vagy a fókuszt apró nyomásokkal fokozatosan állíthatja.

•

Lábát a pedálok közötti, közvetlenül a felvevőgomb alatt található műanyag elválasztóelemen
pihentetheti.
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A rendszer szállítása és tárolása
A RetCam Envision rendszerl szállítása egyszerű az egészségügyi létesítményen belül.
MEGJEGYZÉS: A RetCam Envision rendszert ne szállítsa kültéren. Lépjen kapcsolatba a Natus műszaki
szolgálatával az arra vonatkozó utasításokért, hogyan lehet a rendszert becsomagolni és az
egészségügyi létesítményen kívül más helyszínre szállítani.
A rendszer szállítása másik helyszínre, amikor befejezte a vizsgálatot:
1. Gondoskodjon róla, hogy a szoftver a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban legyen,
és gondoskodjon a fogantyú biztonságos tárolásáról a foglalatban.
2. Állítsa úgy a monitort, hogy jól lássa a kocsi előtti részt. Vigyázzon arra, hogy a monitor ne nyúljon túl
a kocsi tetején (lásd 13. ábra).
3. Tárolja a lábkapcsolót a kocsi alján található tárolómélyedésben.
4. Csatlakoztassa le a tápvezetéket, és tekerje a kocsi hátulján található kábeltartókra. Nem kell
leállítania a rendszert. Az akkumulátorok gondoskodnak az áramellátásról.
5. Oldja ki a kerekeket.
6. A rezgés minimalizálása érdekében lassan szállítsa a kocsit. Vigyázzon a szintkülönbségeknél,
valamint amikor felvonóba gurítja a kocsit, és kigurítja belőle.
7. Az új helyszínen csatlakoztassa a tápvezetéket, helyezze el a kocsit, és szükség szerint állítsa be a
monitort, majd zárja le a kerekeket.
Rendszer előkészítése tárolásra:
1. Gondoskodjon a lencseelemek megfelelő tisztításáról és tárolásáról.
2. Állítsa le a rendszert. Kövesse az itt található utasításokat: „Felhasználó kilépése és a rendszer leállítása”.
3. Tárolja a kupakkal védett fogantyút a foglalatában.
4. Igazítsa a monitort a kocsi tetejéhez (lásd 13. ábra).
5. Tárolja a lábkapcsolót.
6. Kapcsolja ki a tápkapcsolót. Csatlakoztassa le a tápvezetéket, és tekerje a kocsi hátulján található
kábeltartókra.
7. Óvatosan vigye át a rendszert a tárolóhelyre, és zárja le az összes kereket. A tápellátás
bekapcsolásához kapcsolja be a tápkapcsolót.
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A RetCam Envision rendszer a 13. ábrán látható az összes tartozékával tárolási helyzetben.

13. ábra. A RetCam Envision tárolási konfigurációja

Amikor a RetCam Envision rendszert nem használja, végezzen karbantartást, majd tárolja a
rendszer alkatrészeit. Itt találhat további információkat a rendszer tárolásáról: „Karbantartás, tisztítás és
műszaki támogatás”.
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Tartozékok
Tartozék

(a képen a lencseelemtartóban van)

Alkatrészszám

Lencseelem, 130 FOV (LP130)

60-000090

Lencseelem, Portrait (LPP01)

60-000092

Fogantyú védőkupakja

60-000188

Gyakorlókészlet a felvételhez

99-100048

Ajánlott szemgélek
Azokon a piacokon, ahol elérhetők, a következő szemgéleket javasoljuk:
GenTeal® Tears Gel (súlyosan kiszáradt szemre)
Azokon a piacokon, ahol a GenTeal® Tears Gel nem kapható, a következők egyikét használja (vagy
hasonló szemészeti célra javallott anyagokat):
• Viscotears® Liquid Gel
• Vidisic® Eye Gel
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2. A rendszer előkészítése és üzemeltetése
MEGJEGYZÉSEK:
•

•

•

Az új rendszer üzembe helyezését a Natus Medical Incorporated által képzett személy végzi.
A beüzemelés során elvégzi a rendszer alkatrészeinek illesztését és beállítását, a szoftver
első konfigurálását és a funkciók tesztelését.
A szoftvert előre telepítették a rendszeren. Ha a szoftvert visszatöltik, az adatbázis törlődik,
és minden adat elvész. A Natus Medical Incorporated komolyan javasolja a betegadatok MLX
formátumban történő mentését minden nap végén, amikor felvételt készítettek.
A RetCam-rendszergazda ának megfelelő hozzáférést kell biztosítania, mielőtt a képzett
egészségügyi felhasználók elkezdhetik a betegek vizsgálatát.

Az FA működtetésével kapcsolatban itt talál információkat: „Fluoreszceines angiográfia (FA)”.

A rendszer előkészítése beteg vizsgálatára
1. Állítsa a kocsit a megfelelő helyzetbe, és zárja le a kerekeket.
2. Csatlakoztassa a tápvezetéket konnektorhoz, és az áramellátás bekapcsolásához nyomja le a
tápkapcsolót.
3. Állítsa a monitort a megfelelő magasságba és szögbe, hogy közvetlenül, jól lássa, és hogy
minimalizálja a fényvisszaverést.
MEGJEGYZÉS: A felvételt ülve és állva is készítheti.
4. Állítsa a kocsi magasságát úgy, hogy a billentyűzet és egér használata kényelmes és ergonomikus
legyen.
5. Vegye ki a lábkapcsolót a tárolómélyedésből, és helyezze kényelmes, a felvétel készítése során
könnyen elérhető helyre a padlón. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a kocsi aljához.
6. Készítse elő a vizsgálathoz szükséges összes tárgyat, a lencseelemtartót és a fogantyú
védőkupakját.
7. Nyomja meg a vezérlőpulton a rendszer főkapcsolóját. A gomb feletti zöld LED világítani kezd, a
szoftver betölt és a képernyőn megjelenik a User Login (felhasználói bejelentkezés) párbeszédpanel.
Lásd „Felhasználói bejelentkezés”.
8. Csatlakoztassa a lencseelemet a fogantyúhoz. Lásd „Lencseelemek”.
9. Ellenőrizze a lencseelem csatlakozását a rendszerhez. További információk: „A fogantyú
csatlakozásai”.
MEGJEGYZÉS: A használaton kívüli fogantyút mindig tegye vissza a foglalatba. Tekerje a fogantyú
kábelkötegét lazán a kábeltartóra. A száloptikás kábel sérülésének megelőzése érdekében ne tekerje
a kábelt több mint kétszer (2) a kábeltartóra.
10. Szükség szerint nyomja meg a vezérlőpulton a világítógombot a fényforrás bekapcsolásához.
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Felhasználói bejelentkezés
1. Amikor a rendszer bekapcsolását követően a szoftver betöltött, megjelenik a User Login (felhasználói
bejelentkezés) párbeszédpanel. Kétféle (2) bejelentkezés van: helyi és hálózati. Ha a hálózati
bejelentkezéssel kapcsolatban kérdése van, forduljon a hálózatfelelőshöz vagy az informatikai
rendszergazdához.
•

Helyi: Ezt a RetCam Envision helyi bejelentkezésekhez kapcsolódó felhasználói
párbeszédpanelje követi.

Bejelentkezés első alkalommal: A RetCam-rendszergazda által kiadott jelszavak ideiglenesek.
Amikor első alkalommal jelentkezik be, meg kell változtatnia ezt a jelszót, mielőtt továbblép.
MEGJEGYZÉSEK:
• Az új jelszavának legalább hat (6) karakterből kell állnia, legalább egy (1) numerikus
karaktert kell tartalmaznia, és el kell térnie a régi jelszótól.
•

•

Bizonyos ideig tartó inaktivitást követően a rendszer a bejelentkezett felhasználót
automatikusan kilépteti. Az alapértelmezett időtartam 15 perc. Ezt az értéket a
RetCam-rendszergazda módosíthatja.

Hálózati: Ha hálózati (Active Directory) bejelentkezésre van szükség, megjelenik az Active
Directory User Login (Active Directory-felhasználói bejelentkezés) párbeszédpanel.
MEGJEGYZÉS: Mielőtt hálózati bejelentkezést használhatna, a RetCam Envision rendszert
hálózathoz kell csatlakoztatni.

2. Adja meg a felhasználónevét, (adott esetben) a Windows-tartománynevét és a jelszavát.
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3. Kattintson a Login (bejelentkezés) gombra. Megjelenik a Select Domain (tartományválasztás)
párbeszédpanel.

4. Válassza ki a megfelelő tartományt, és egy ideiglenes kezdőképernyő után megjelenik a Patients and
Exams (betegek és vizsgálatok) ablak. Lásd „Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak”.
Itt találja a betegvizsgálatok lefolytatásának alapvető lépéseit: „Betegvizsgálat lefolytatása”.
Ha tartományt kell létrehoznia, kattintson a Create Domain (tartomány létrehozása) gombra.
Lásd „Tartomány létrehozása”. A felhasználói fiókjának engedéllyel kell rendelkeznie tartomány
létrehozására.

Betegvizsgálat lefolytatása
A következő lépések leírják egy szokásos betegvizsgálat folyamatát. Itt találhat további információkat a
konkrét ablakokról vagy párbeszédpanelekről: „A felhasználói felület ablakai és párbeszédpaneljei”.
MEGJEGYZÉSEK:
•
•
•

•
•

1.

Itt találja az ajánlott szemgélek listáját: „Ajánlott szemgélek”.
A betegek egészségügyi információit szigorúan védeni kell és biztonságban kell tartani az
illetéktelen hozzáféréstől, módosítástól és felhasználástól.
A rendszer hangjelzést ad, amikor állóképeket ment, elindítja, leállítja vagy szünetelteti a videót,
állóképeket von ki a videóból, szűrőt cserél, valamint amikor figyelmeztető és hibaüzenetek
jelennek meg. Kapcsolja be a monitor hangerejét, és győződjön meg arról, hogy hallja a hangokat.
Itt találhat az FA-módban történő betegvizsgálatra vonatkozó információkat: „Fluoreszceines
angiográfia (FA)”. Az FA az FA-lehetőséggel ellátott RetCam Envision rendszereken érhető el.
Ha a rendszer meghibásodik, lépjen kapcsolatba a Natus műszaki szolgálatával. További
információk: „Műszaki támogatás”.

Miután bejelentkezett és tartományt választott,
megjelenik a Patients and Exams (betegek és
vizsgálatok) ablak.
•

A kiválasztott tartományhoz tartozó betegrekordok
betöltéséhez kattintson a Show (megjelenítés)
lehetőségre. Alapértelmezésben az összes rekord
megjelenik.

•

Szükség szerint a Search (keresés) funkcióval
kereshet meg egy adott betegrekordot. Itt találhat
teljes információkat: „Keresés a betegrekordokban”.

Lásd „Patients and Exams (betegek és
vizsgálatok) ablak”.
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2.

A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban:
•

Új betegnél hozzon létre egy betegrekordot.
Kattintson a
(létrehozás) gombra.
Megjelenik a New Patient (új beteg)
párbeszédpanel.

•

Töltse ki a szükséges mezőket, majd kattintson az
OK gombra a rekord mentéséhez és a
párbeszédpanel bezárásához.

3.

Új vizsgálat indításához a Patients and Exams (betegek
és vizsgálatok) ablakban válassza ki a kívánt beteget.

4.

Kattintson a
(létrehozás) gombra. Megjelenik a
New Exam Configuration (új vizsgálat konfigurációja)
párbeszédpanel.

Lásd „New Patient Record (új betegrekord)
és Edit Patient Record (betegrekord
módosítása) párbeszédpanelek”.

Lásd „New Exam Configuration (új vizsgálat
konfigurációja) párbeszédpanel”.
5.

A New Exam Configuration (új vizsgálat konfigurációja)
párbeszédpanelen kattintson a vizsgálat kívánt
képbeállítása melletti
gombra. Megjelenik a Live
Image (élőkép) ablak.

Lásd „Live Image (élőkép) ablak”.
6.

A Live Image (élőkép) ablakban tud felvételt készíteni a
beteg szeméről vagy szemeiről. Ajánlott a jobb szemmel
kezdeni (OD). Szükség szerint készítsen képet a szem
külsejéről, majd az 5 retinális látómezőről (hátsó,
orroldali, halántékoldali, alsó és felső).
A Natus Medical Incorporated azt javasolja, hogy

mindkét szemről készítsen videófelvételt, különösen, ha
a vizsgált beteg ébren van. A videókból állóképet tud
készíteni a vizsgálat befejezése előtt, vagy a vizsgálat
befejezése után mentheti a videókat, és később
állóképeket készíthet belőlük. Itt találhat további
információkat a folyamatról: „Képek kivonása videóból”.
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MEGJEGYZÉSEK:
• Ne készítsen az egyes szemekről 5 percet
meghaladó felvételt. Szemenként a megvilágítás
ne haladja meg összesen az 5 percet.
• Csak az ajánlott optikai szemgélt használja,
amely optikai hidat hoz létre a lencse és a
beteg szeme között.
• Elegendő mennyiségű gélt kell felvinni a beteg
szemére, és gyakran újra fel kell vinni a
vizsgálat során.
• Ne érjen a lencsével közvetlenül a beteg
szeméhez, és ne nyomja meg vele. Amikor
képeket és videókat készít, a lencse elülső
végét „lebegtetni” kell a gélben (ezt merítéses
technikának hívják).
• Felvétel közben ne mozogjon a beteg. Ha a
mozgásnak bármi jelét látja, távolítsa el a
felvételre használt lencseelemet a beteg
szemétől.
• Szükség szerint óvatosan mozgassa a
szemhéjterpesztőt, hogy hozzáférjen a beteg
szeméhez.
• Ha a RetCam Envision rendszer meghibásodik,
folytassa a beteg szemvizsgálatát közvetett
oftalmoszkóppal.
7.

Lépjen ki a vizsgálatból. A Live Image (élőkép) ablakban
kattintson a
(kilépés a vizsgálatból / jegyzet
hozzáadása) gombra.
Ha törlendő állóképeket választott vagy a rendszer
automatikusan videókat jelölt törlésre, üzenet
figyelmezteti, hogy a vizsgálatból történő kilépéskor a
rendszer le fogja törölni őket. A törlés megerősítéséhez
kattintson a Yes (igen) gombra. Megjelenik az Exam
Notes (vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel.
Ha nincsenek törlésre kijelölt adatok, az Exam Notes
(vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel automatikusan
megjelenik.

Lásd „Exam Notes (vizsgálati jegyzetek)
párbeszédpanel”.
8.

Adjon hozzá vizsgálati jegyzeteket a párbeszédpanelen.
Amikor elkészült, kattintson az Exit Exam and Go to
Patient List (kilépés a vizsgálatból és beteglista
megnyitása) lehetőségre. Az Exam Notes (vizsgálati
jegyzetek) párbeszédpanel bezár, és ismét megjelenik a
Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak.

Lásd „Patients and Exams (betegek és
vizsgálatok) ablak”.

9.

Tisztítsa meg a lencseelemet.

Lásd „A lencseelem tisztítása és
fertőtlenítése”.
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A felhasználói felület ablakai és párbeszédpaneljei
Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak
Bejelentkezéskor

A Live Image (élőkép), Exam Notes
(vizsgálati jegyzetek) panelről

Az Exam Review (vizsgálat
áttekintése) panelről

Válasszon tartományt
1
2
3
4

5

7
6

14. ábra. Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak (nincsenek betegrekordok)

MEGJEGYZÉS: Amikor bejelentkezik és tartományt választ, a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok)
ablak a fent látható módon mindig üres (nem jelennek meg betegrekordok). A betegrekordok csak azt
követően jelennek meg, hogy a Show (megjelenítés) gombra kattint. Lásd például itt: 16. ábra.
1

Amikor egy betegrekordot (sort) kijelölt, az ablak tetején megjelenik a betegrekord összegzése.

2

Gombsáv. Lásd „Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak gombsávja”.

3

Betegek és vizsgálatok rekordmezőinek keresése. Lásd „Keresés a betegrekordokban” és „Speciális keresés”.

4

Tartományválasztó mező

5

A sorokban megjelenő beteg- és vizsgálatrekordok listája, betegenként egy (1) sor
•
Ha nem jelennek meg betegrekordok, kattintson a Show (megjelenítés) gombra. További
információk: „Keresés a betegrekordokban”.
•
A DICOM rendszerből importált betegrekordok először más színnel jelennek meg. A szín a vizsgálat
létrehozatalát és mentését követően fehérre vált. Itt találhat információkat a betegrekordok DICOM
rendszerből történő importálásáról: „Megrendelt vizsgálatok importálása”.
•
Ha egy betegrekorddal műveletet kíván végezni, kattintson vagy koppintson a rekordra. A rendszer
kijelöli a sort, és az ablak tetején megjelenik a betegrekord összegzése.
MEGJEGYZÉS: Egyszerre nem lehet egynél (1) több betegrekordot kijelölni.
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6

Állapotsáv:
•
Akkumulátorállapot (a zöld ikon azt jelzi, hogy az akkumulátor tölt; a sárga azt, hogy a rendszer
áramellátásáról az akkumulátor gondoskodik; a piros pedig azt, hogy az akkumulátor töltöttsége 20%
alatt van)
•
Aktuális dátum és idő
•
A C: meghajtón rendelkezésre álló tárterület. Egy lakatot tartalmazó ikon a BitLocker állapotát jelzi
(zárt = engedélyezett; nyitott = letiltott).
•
A rekordkeresés után az állapotsávban a talált betegek, a kiválasztott betegek, a kiválasztott adatok
és az eltávolított adatok száma jelenik meg.

7

Rendszermenü és rendszerleállítási lehetőségek. Lásd „Rendszermenü” és „Felhasználó kilépése és a
rendszer leállítása”.

Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak gombsávja
MEGJEGYZÉS: Ha egy gomb szürke, azt jelzi, hogy nem használható. A legtöbb gomb nem használható
addig, amíg betegrekordokat nem vesz fel, amelyek megjelennek a Patients and Exams (betegek és
vizsgálatok) ablakban. A gomb színe a megfelelő funkció szerint változik. Mindig lehetséges, hogy egy
gomb azért nem használható, mert a felhasználói fióknak nincs engedélye az adott funkció használatára.
Betegrekord létrehozása. Lásd „New Patient Record (új betegrekord) és Edit Patient Record
(betegrekord módosítása) párbeszédpanelek”.
Új vizsgálat indítása. Lásd „New Exam Configuration (új vizsgálat konfigurációja) párbeszédpanel”.

Kiválasztott beteg vizsgálati eredményeinek áttekintése. Lásd „Exam Review (vizsgálat áttekintése) ablak”.

Kiválasztott betegrekord módosítása. Lásd „New Patient Record (új betegrekord) és Edit Patient
Record (betegrekord módosítása) párbeszédpanelek”.

Jegyzetek hozzáadása betegrekordhoz. Ez a gomb csak akkor használható, amikor már
betegrekordot választott. Lásd „Exam Notes (vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel”.
Betegadatok exportálása. Ez a gomb csak akkor használható, amikor egy (1) vagy több vizsgálati
rekordot választott. Lásd „Betegadatok exportálása és importálása”.
Betegadatok importálása USB-meghajtóról vagy hálózatról. Lásd „Betegadatok exportálása és importálása”.
Jelentések nyomtatása. A RetCam-rendszergazda további információkkal tud szolgálni a nyomtatásról.

(Csak DICOM esetén) az adott napon rendelt vizsgálatokhoz és az adottRetCam Envision
rendszerrelhez tartozó betegrekordok importálása. Lásd „Megrendelt vizsgálatok importálása”.
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Navigáció és adatbevitel
•
•

•

•

Egér. Kattintva navigálhat az ablakok és mezők között, és kezdeményezhet műveleteket.
Érintőképernyő. Kesztyűs kézzel az ujjbegyével az érintőképernyő elemeire történő egyszeri vagy
dupla koppintással navigálhat az ablakok és mezők között, és kezdeményezhet műveleteket. Vegye
figyelembe, hogy lehetséges, hogy a felhasználói felület néhány eleme nem elég nagy az érintéses
vezérléshez.
Billentyűzet:
o Navigálhat az ablakok és mezők között.
o Adatokat vihet be a mezőkbe.
o Műveleteket kezdeményezhet.
o Ha videófelvétel után képeket akar kivonni egy videóból, a jobb nyílbillentyűvel léphet előre és a
bal nyílbillentyűvel léphet hátra a videó áttekintése közben. Lásd „Képek kivonása videóból”.
o A billentyűzet S gombjával vonhat ki képeket a videóból, majd mentheti őket.
o A billentyűparancsok különböző műveletek végrehajtását szolgáló billentyűnyomások és
billentyűkombinációk. Lásd „Billentyűparancsok”.
Ikonok. Amikor a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban megjelennek a
betegrekordok, a soroktól balra található ikonokat a következőképpen használhatja:
Betegrekord: Betegrekord kibontása, hogy megjelenjenek a vizsgálatok és jegyzetek.
Vizsgálati rekord: Vizsgálat kibontása, hogy megjelenjenek a mentett állóképek és videók
miniatűrjei.
Ugyanezt éri el, ha egyszer a sorra kattint vagy koppint.
•
•

Információk elrejtése (a sor összecsukódik).
Ugyanezt éri el, ha egyszer a sorra kattint vagy koppint.
Új vizsgálat indítása a kiválasztott betegnél.
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Billentyűparancsok
Billentyűparancs

Leírás

Billentyűparancs

Leírás

Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak
Alt+C

Beteg létrehozása

Alt+A

Betegjegyzetek

Alt+N

Új vizsgálat

Alt+X

Adatok exportálása

Alt+R

Vizsgálat áttekintése

Alt+I

Adatok importálása

Alt+E

Betegrekord módosítása

Alt+P

Nyomtatás

Alt+M

Vizsgálati jegyzetek

Alt+O

Megrendelt vizsgálatok

New Exam Configuration (új vizsgálat konfigurációja) párbeszédpanel
Ctrl+1

1. konfiguráció választása

Ctrl+3

3. konfiguráció választása

Ctrl+2

2. konfiguráció választása

Ctrl+4

Manuális konfiguráció választása

Live Image (élőkép) ablak
S

Állókép mentése

Ctrl+F7

Időzítő nullázása

Szóköz

Videófelvétel indítása vagy
szüneteltetése

Ctrl+F8

Időzítő újraindítása

Enter

Kép kimerevítésének feloldása
vagy felvétel leállítása

F11

Teljes képernyős mód kapcsolása

N

Váltás a lencsetípusok között

Ctrl+Insert

Zászlóikon be- és kikapcsolása a
miniatűrön

Ctrl+Y

Váltás a szemek hozzárendelése
között

Delete

Törlési állapot be- és kikapcsolása
miniatűrön

R

Váltás a tartományszintek között

Ctrl+F5

Időzítő indítása

C

Váltás a színszintek között

Ctrl+F6

Időzítő szüneteltetése

F

FA be- és kikapcsolása (ha az FA
fénye + FA szűrője be van állítva),
vagy pirosmentes mód
Exam Review (vizsgálat áttekintése) ablak

Ctrl+, (vessző)

Váltás az előző miniatűrre

F11

Teljes képernyős mód kapcsolása

Ctrl+. (pont)

Váltás a következő miniatűrre
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Keresés a betegrekordokban
MEGJEGYZÉS: Az alapkeresés egy tartomány minden betegrekordját megkeresi (Show All (összes
megjelenítése), lásd alább). Bár ez a megközelítés vezet a legtöbb adathoz, ez a betegrekordok keresésének
legidőigényesebb módja, és nem ajánlott. Ha nagyszámú rekord van, néhány percet vehet igénybe, amíg
mind betöltenek. A keresést a speciális keresőmezőkkel szűkítheti. Lásd „Speciális keresés”.

5
1

6
7

2
3

4

15. ábra. Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablak keresőmezői
1

Keresőmező. Adja meg egy beteg nevének bármely részét. A rendszer végigkeres a betegek
vezetéknevében, utónevében, azonosítójában és az elsődleges orvos nevében.
A mező törléséhez kattintson a piros X-re.

2

Dátumszűrő. Ha az Any (bármely) lehetőséget választja, nem vonatkoznak korlátozások a dátumokra.

3

Tartomány. A keresés mindig a megjelenített tartományra korlátozódik.

4

Keresési eredmények összegzése. Az állapotsávban a talált betegek, a talált vizsgálatok, a kiválasztott
adatok és az eltávolított adatok száma jelenik meg.

5

Lehetőségek megjelenítése. Ha az All (összes) lehetőséget választja, a kiválasztott tartomány minden
rekordja egy oldalon jelenik meg, amikor a Show (megjelenítés) gombra kattint. A ##/page (oldalankénti
szám) legördülő lehetőség alatt megadhatja, hogy legfeljebb hány rekord jelenjen meg egy oldalon (pl.
oldalanként 20 rekord).

6

Speciális keresési lehetőségek. Lásd „Speciális keresés”.

7

Keresés indításához kattintson a Show (megjelenítés) gombra, a Search (keresés) gombra vagy nyomja
meg a billentyűzeten az Entert. A keresési eredmények a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok)
ablakban jelennek meg (lásd „Keresési eredmények”). Itt találhat információkat a keresés pontosításáról:
„Keresési eredmények kibontása” és „Speciális keresés”.
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Keresési eredmények
A betegrekordok a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban soronként jelennek meg.
A rendszer alapértelmezés szerint kijelöli (kiválasztja) az első rekordot, és az ablak tetején megjelenik
a betegrekord összegzése. A betegrekordokhoz kapcsolódó betegjegyzetek, vizsgálatok és vizsgálati
jegyzetek nem láthatók. Ezeknek az információknak a megtekintéséhez bontsa ki a sorokat (lásd
„Navigáció és adatbevitel” és „Keresési eredmények kibontása”).
A keresési eredményekből kiindulva betegrekordokat tekinthet meg, betegrekordokat hozhat létre,
vizsgálatokat indíthat, vizsgálatokat tekinthet át, vizsgálati jegyzeteket módosíthat, valamint
betegadatokat exportálhat és importálhat.

16. ábra. Keresési eredmények

A betegrekordok információi oszlopokban jelennek meg. A rendezési sorrend módosításához kattintson
bármelyik oszlop fejlécére.
A jobb szélső oldalon található két (2) oszlop:
• Kijelölt (kiválasztott) rekordok. Az exportra kiválasztott rekordok melletti jelölőnégyzetekben pipa
jelenik meg.
• Archiválási állapot:
o Nagy „I” betű jelzi, hogy a rekordot importálták.
o Nagy „E” betű jelzi, hogy a rekordot exportálták.
o Ha az állapot üres, a rekordot nem importálták vagy exportálták.
Ha a rekordok listája hosszú, a jobb oldali görgetősávval görgethet szükség szerint fel és le, hogy több
rekord jelenjen meg.

Keresési eredmények kibontása
A keresési eredmények pontosítására számos lehetőség van:
•
•
•

Kiválasztott oszlopok kibontása (magyarázat alább).
Képek kiválasztása a betegrekordokban. Ez elsősorban a betegadatok exportálására való. További
információk: „Betegadatok exportálása és importálása”.
Speciális keresés. Lásd „Speciális keresés”.
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A keresési eredmények kibontásához válassza ki a kívánt lehetőséget a beteglista felett a bal oldalon
található Expand (kibontás) legördülő menüből.

Exams for Checked Patients
(bejelölt betegekhez tartozó vizsgálatok)

A kijelölt betegrekordokhoz (ahol pipa van a Checked (kijelölt)
oszlopban) tartozó vizsgálatokat mutatja.

Exams/Images for Current Patient
(aktuális beteghez tartozó vizsgálatok/képek)

Az aktuális betegrekord (a kijelölt sor) vizsgálatait és a
vizsgálat képének miniatűrét mutatja.

Images for Displayed Exams
(megjelenített vizsgálatokhoz tartozó képek)

Minden megjelenített vizsgálat képének miniatűrét mutatja
(a betegrekordnak nyitva kell lennie).

Exams/Images for Displayed Patients
(megjelenített betegekhez tartozó vizsgálatok/képek)

Minden megjelenített betegrekord vizsgálatait és a vizsgálat
képének miniatűrét mutatja.

Collapse All (összes összecsukása)

Minden sort összecsuk, így minden vizsgálatot és jegyzetet
elrejt. Csak a betegrekordok sorai maradnak láthatók.

Speciális keresés
A speciális keresés lehetővé teszi, hogy a keresést szűkítő tetszés szerinti kritériumokat adjon meg.
A speciális keresés a kiválasztott tartomány minden betegrekordja között történik.
1. A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban válasszon tartományt.
2. Kattintson a jobb felső részen az Advanced (speciális) lehetőségre, és megjelennek a speciális
keresőmezők.

Last Name
(vezetéknév)

Classification
(besorolás)

Patient ID
(betegazonosító)

Exam Date
(vizsgálat dátuma)

First Name (utónév)

Pathology (patológia)

Imager (felvételkészítő)

•

Dátumtartományok

Gender (nem)

Primary Clinician
(elsődleges orvos)

Eye (szem)

•

Vizsgálati dátumok

3. Adja meg vagy válassza ki a kívánt információkat bármilyen kombinációban, és kattintson a Search
(keresés) gombra. Megjelennek a kiválasztott kritériumoknak megfelelő rekordok.
4. Új keresés végzéséhez kattintson a Clear Search (keresés törlése) lehetőségre, és ismételje meg
az előző lépéseket.
5. A mezők elrejtéséhez kattintson ismét az Advanced (speciális) lehetőségre.
6. Itt találhat információkat a keresési eredményekkel végzett munkáról: „Keresési eredmények”.
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New Patient Record (új betegrekord) és Edit Patient Record (betegrekord
módosítása) párbeszédpanelek
Ha a RetCam Envision rendszert DICOM környezetben használja vizsgálóeszközként, a legtöbb
betegrekord nem helyben jön létre. További információk: „Megrendelt vizsgálatok importálása”.
Létrehozás a Patients and Exams
(betegek és vizsgálatok) alatt

Szerkesztés a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) alatt,
betegrekord kiválasztva

vagy

vagy

A New (új) és Edit (szerkesztés) párbeszédpanelek ugyanazok, azzal a kivétellel, hogy a New Patient
(új beteg) párbeszédpanel mezői üresek. Vegye figyelembe, hogy az Edit Patient (beteg szerkesztése)
párbeszédpanel másik neve Patient Notes (betegjegyzetek) párbeszédpanel.

1

4

2
5

3
6

17. ábra. New Patient Record (új betegrekord) párbeszédpanel
1

Clinician (orvos; kötelező). Létrehozhat új orvost, vagy szerkesztheti egy meglévő orvos adatait.
MEGJEGYZÉS: Az orvos adatainak módosításai minden felhasználóra és betegre vonatkoznak.

2

Patient Information (beteginformációk; a csillagok kötelező mezőket jeleznek)

3

Birth Information (születési adatok; kötelező). Adja meg a beteg születési dátumát, vagy használja az
előugró naptárat.

4

Diagnosis (diagnózis). Adja meg az elvégzendő vizsgálat típusát vagy a felvétel során várható patológiát
(pl. ROP-szűrés).

5

Mentett betegjegyzetek. A mentett jegyzeteket nem lehet szerkeszteni. A jegyzetekre a létrehozás
dátumát és idejét tartalmazó bélyegző kerül.
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6

•

A Creator (készítő) a jegyzetet létrehozó személy neve. Létrehozhat új készítőt, vagy szerkeszthet
egy meglévő készítőt.

•

Egy készítő (kötelező) kiválasztásához kattintson a New Note (új jegyzet) lehetőségre, és adja meg
a jegyzeteket a Notes (jegyzetek) beviteli mezőben. A mentéshez kattintson a Save Note (jegyzet
mentése) lehetőségre. Ha kilép, egy üzenet megerősítést kér, amelyet követően minden módosítás
elvész.

•

Jegyzetek beviteli mezője (maximum 2000 karakter)

MEGJEGYZÉSEK:
•

•

•
•

Ha a betegrekord nem helyben jött létre, az Edit Patient (beteg szerkesztése) párbeszédpanel
néhány mezője nem szerkeszthető (a mezőcímek szürkék). Ezeket a mezőket csak az EMR
rendszerben lehet szerkeszteni.
Ha olyan betegrekordot hoz létre, amely másik betegrekorddal azonos (ugyanaz az utónév,
vezetéknév, betegazonosító és születési dátum), üzenet jelzi, hogy meglévő rekord ismételt
létrehozására készül. Mentheti a rekordot, vagy visszaléphet.
Ha észreveszi, hogy valaki meglévő betegrekordot duplikált, összefésülheti a rekordokat, hogy
megszüntesse a duplikációt. Lásd „Betegrekordok összefésülése”.
A betegrekordokat nem lehet törölni.

Betegrekordok összefésülése
Előfordulhat, hogy két (2) azonos betegrekordot hoz létre. A félreértések elkerülése érdekében ajánlott
összefésülni a rekordokat.
MEGJEGYZÉS: A rekordok összefésülése előtt ellenőrizze, hogy a két (2) kiválasztott rekordban
pontosan ugyanaz-e az utónév, vezetéknév, betegazonosító és a születési dátum. A nevek esetében a
kis- és nagybetűk eltérhetnek.
1. A betegrekordok összefésüléséhez válassza ki mindkét rekordot a Patients and Exams (betegek és
vizsgálatok) ablakban. Megjelenik a Merge Patients (betegek összefésülése) gomb.
2. Kattintson a Merge Patients (betegek összefésülése) gombra. Megjelenik a Patient Reconciliation
(betegek egyeztetése) párbeszédpanel.

3. Az egyes oszlopokban válassza ki azokat az adatokat, amelyeket meg akar tartani. A kiválasztott
elemek zöldek lesznek.
4. Ellenőrizze az információkat, és kattintson a Continue (folytatás) gombra.
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New Exam Configuration (új vizsgálat konfigurációja) párbeszédpanel
A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) alatt,
betegrekord kiválasztva

vagy

1

2

3

4

5

6

18. ábra. Exam Configuration (vizsgálat konfigurációja) párbeszédpanel
1

A Current Weight (aktuális tömeg) egy (1) évnél fiatalabb betegek esetén jelenik meg.

2

Az Imager (felvételkészítő) a felvételt készítő technikus neve. Új felvételkészítőt is létrehozhat, vagy
szerkesztheti a meglévő felvételkészítő adatait.

3

A felvételkészítőkhöz három (3) előre beállított konfiguráció érhető el. Ha a megfelelő konfigurációra
kattint, közvetlenül megnyílik a Live Image (élőkép) ablak. Lásd „Live Image (élőkép) ablak”.

4

Vizsgálat előre beállított felvételi konfigurációjának szerkesztése. Lásd „Imaging Configuration (felvétel
konfigurációja) párbeszédpanelek”.

5

Vizsgálati felvételi konfigurációjának beállítása saját maga által megadott paraméterekkel. Megnyitja a
Manual Configuration (manuális konfiguráció) párbeszédpanelt. Lásd „Imaging Configuration (felvétel
konfigurációja) párbeszédpanelek”.

6

A rendszeren rendelkezésre álló szabad tárhely. A menthető új képek hozzávetőleges száma a már
mentett videók és állóképek mennyiségétől függ.
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Imaging Configuration (felvétel konfigurációja) párbeszédpanelek
A New Exam Configuration (új vizsgálat konfigurációja) alatt

(előre beállított szerkesztése) vagy

(manuális szerkesztése)

19. ábra. Edit Preset Imaging Configuration (felvétel előre beállított konfigurációjának szerkesztése) párbeszédpanel

20. ábra. Edit Manual Imaging Configuration (felvétel manuális konfigurációjának szerkesztése) párbeszédpanel

Válassza ki a konfigurációs lehetőségeket a legördülő menükből. Előre beállított konfiguráció
szerkesztése esetén a módosítások mentéséhez kattintson a Save (mentés) lehetőségre.
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Live Image (élőkép) ablak
Az Image Configuration (képkonfiguráció) alatt

5
1

6

7

2

3
4

21. ábra. Live Image (élőkép) ablak
1

Élő videófelvétel és képfelvétel vezérlőelemei, időzítő, tartomány és színek vezérlői, pirosmentes mód
vezérlője és FA-jelző. Lásd „Élőképek vezérlői”.

2

Élőkép megjelenítési területe. Az élőkép mellett bal oldalon alul megjelenik a „RetCam képe”, az
esetleges vízjelek pedig a kép bal felső, jobb felső vagy jobb alsó sarkában jelennek meg.

3

A miniatűrök előnézeti és választósávjában a vizsgálat során felvett állóképek és videók
miniatűrváltozatai jelennek meg.
•
•

A miniatűrsávtól balra és jobbra található nyilakkal újabb miniatűröket jeleníthet meg.
A felvett videók négy (4) mintaképet tartalmazó négyzetben jelennek meg (első, utolsó és két (2)
köztes kép a videóból). A videóminiatűr tetején megjelenő nagy „X” azt jelzi, hogy a videót törlésre
jelölték. Ez akkor fog megtörténni, amikor kilép a vizsgálatból. A videókat a rendszer alapértelmezés
szerint törli, amikor kilép a vizsgálatból. A videó megőrzéséhez kattintson a kis „x”-re. További
információk: „Képek kivonása videóból”.

•

Ha egy kép vagy videó miniatűrjét kiválasztja, a kép nagy változata megjelenik a képmegjelenítő
területen. A kiválasztott videóklip visszajátszási vezérlőelemei az ablak bal felső részében jelennek
meg.

•

Jelölje be a további áttekintésre szánt képeket. A képek bejelöléséhez vigye a kurzort a miniatűr fölé,
és kattintson a zászlóikonra
tartalmazó ablakban.

. A zászló minden miniatűr felett megjelenik minden miniatűröket
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4

Állapot és rendelkezésre álló műveletek:
Új vizsgálat indításakor a rendszer automatikusan engedélyezi a lábkapcsolót.
Ezek a vezérlőelemek ugyanazokat a műveleteket teszik lehetővé, mint a
képernyőn megjelenő Record Video (videófelvétel) és Save Still (állókép mentése)
élőképvezérlők.
Videófelvétel és állóképek mentése közötti váltás. A képernyőn megjelenő
megfelelő vezérlőelemek színe megváltozik. Lásd „Élőképek vezérlői”.
Élőképek konfigurációs lehetőségeinek megjelenítése. Lásd „Élőképek
konfigurációs lehetőségei”.
Élőkép teljes képernyős és normál képernyős megjelenítése közötti váltás.

Kilépés az élőképes vizsgálatból, és az Exam Notes (vizsgálati jegyzetek)
párbeszédpanel megnyitása. Lásd „Exam Notes (vizsgálati jegyzetek)
párbeszédpanel”.
5

Képcímkék vizsgálata. Lásd „Képcímkék”.

6

A vizsgálat csak megjelenített információi: Beteg születési dátuma, vizsgálat dátumbélyege, beteg
életkora és neme, orvos neve és felvételkészítő neve

7

A vizsgálat egyéb információi:
•
FA-szűrő állapota (be vagy ki)
•
Fényerő
•
Felvett videók és állóképek száma
•
Hibaüzenetek (piros színnel jelennek meg). További információk: „Hibaelhárítás”.

Élőképek vezérlői
Élő videófelvétel indítása, szüneteltetése és leállítása.
Élő videófelvétel közben a vezérlők alatt folyamatjelző jelenik meg. A
folyamatjelzőn látható, hogy menyi idő áll összesen rendelkezésre a
videófelvételre (percben), és ennek hány százalékát használták el.
Ez a vezérlő zöld, amikor a lábkapcsolót videófelvétel céljából aktiválták.
Élő videófelvétel szüneteltetése és folytatása.

Élő videófelvétel kimerevítése állókép felvétele céljából. Ha a kimerevítést feloldja,
visszatér az élő videófelvételre.
Állókép mentése a tárhelyre. Ez a vezérlő zöld, amikor a lábkapcsolót állóképek
mentése céljából aktiválták.
Visszatérés az élő betegvizsgálatra. A Show Live (élő megjelenítése) akkor jelenik
meg, amikor mentett állóképet tekintenek át, vagy élő vizsgálat során képet
vonnak ki a videóból.
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•
Új időzítő indítása.
•
Időzítő szüneteltetése.
•
Aktuális időzítő visszaállítása 0-ra.
•
Időzítő visszaállítása 0-ra, majd automatikus indítása.
MEGJEGYZÉS: Itt találhat az időzítő kijelzésének az ablakban történő
konfigurálására vonatkozó információkat: „Élőképek konfigurációs lehetőségei”.
FA/pirosmentes módban az időzítő vezérlése a videótól függetlenül történik.
Képek piros összetevőinek eltávolítása vagy meghagyása.
Pirosmentes módban a képek szürkeárnyalatosak, amikor fehér fényforrással
készít felvételt.
FA-vizsgálat során pirosmentes módban a képek monokromatikusak, amikor kék
fényforrással készít felvételt.
Videófelvétel és élő felvétel kimerevítése során lakatszimbólum jelenik meg az
ikonon. Ez azt jelzi, hogy a funkciót nem lehet módosítani, amíg le nem állítja az
élő videófelvételt, vagy ki nem lép a kimerevítésből.
Az FA-mód aktiválása akkor történik, amikor a kék fényt csatlakoztatták, és a
fogantyú FA-kapcsolóját bekapcsolták.
Videófelvétel és élő felvétel kimerevítése során lakatszimbólum jelenik meg az
ikonon. Ez azt jelzi, hogy a funkciót nem lehet módosítani, amíg le nem állítja az
élő videófelvételt, vagy ki nem lép a kimerevítésből.
Öt (5) tartománybeállítás felel meg a beállítások egyedi kombinációjának, amelyek
gammakorrekciót is tartalmaznak. Az alapértelmezett beállítás 50%; ez a beállítás
a felhasználó tevékenysége alapján változik.
A gammakorrekció az iparágban használatos szokásos effektus, amely az egész
képen segít normalizálni a fényerőt. A tartomány olyan tárgy felvétele során
hasznos, amelyen a nagy fényvisszaverő-képességű (fényes) területek közel
vannak a kevésbé fényvisszaverő (sötét) területekhez, és a megvilágítást nem
lehet mindkettőre optimalizálni. Ilyen esetekben a tartományfunkciónak
köszönhetően a sötétebb területek fényesebbek lesznek, a meglévő fényes
területek változása pedig minimális, így az általános fényerő normalizálódik.
MEGJEGYZÉS: A legutóbbi aktív tartományválasztás addig marad meg, amíg a
felhasználó nem módosítja. Nem áll vissza az alapértelmezett beállításra.
MEGJEGYZÉS: FA-módban és pirosmentes módban a tartomány értéke
automatikusan 0% (kikapcsolt).
A kamera színhőmérsékletét öt (5) lépésben állíthatja a melegebbtől a semlegesen
keresztül a hidegebbig. Ez a funkció segíthet a sötét retinával rendelkező betegek
jellemzőinek megkülönböztetésében. A színt a személyes preferenciái alapján is
módosíthatja.
MEGJEGYZÉS: A színpreferencia FA-módban nem érvényes.

37

RetCam EnvisionTM Használati útmutató

Képcímkék
Az ablak tetején található legördülő menükkel választhatja ki vagy módosíthatja azokat az információkat,
amelyeket képekkel és videókkal is ment.

22. ábra. Képcímkék kiválasztása
Pathology (patológia)

Patológia típusának kiválasztása vagy módosítása (csak élő felvétel készítésekor).

Eye (szem)

A szem kijelölése vagy módosítása élő felvétel vagy a vizsgálat áttekintése során.

Classification
(besorolás)

Besorolás kiválasztása vagy módosítása (csak élő felvétel készítésekor).

Lens (lencse)

Lencsetípus kijelölése vagy módosítása élő felvétel vagy a vizsgálat áttekintése során.

Exam Location
(vizsgálat helye)

Vizsgálat helyének kiválasztása vagy módosítása (csak élő felvétel készítésekor).

Image Type (képtípus)

Képtípus kijelölése vagy módosítása élő felvétel vagy a vizsgálat áttekintése során.

Élőképek konfigurációs lehetőségei
Válassza ki a megfelelő lehetőséget. A kiválasztott sebesség piros
színnel jelenik meg a visszajátszás vezérlői mellett.

A színes mód minden képfelvételre vonatkozik, kivéve az FAlehetőséggel felszerelt RetCam Envision rendszerekeket. Színes
módban a képek színesen jelennek meg.
Válassza ki a megfelelő lehetőségeket.
Az időzítő jól láthatóan jelenik meg sárga színnel a kiválasztott
pozícióban.
Az FA-mód csak az FA-lehetőséggel ellátott RetCam Envision
rendszerek felvételére vonatkozik.
Válassza ki a megfelelő lehetőségeket.
A képek és videók felvétele alapértelmezés szerint
szürkeárnyalatosan történik.
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Képek kivonása videóból
MEGJEGYZÉS: A videók mentése sok tárhelyet foglal a rendszerben. A legjobb teljesítmény érdekében
vonja ki a videókból az érdeklődésre számot tartó képeket. A videókat a rendszer alapértelmezés szerint
törlésre jelöli.
1. A videófelvétel indításához, szüneteltetéséhez és folytatásához nyomja meg a vezérlőpulton a
Capture (felvétel) gombot vagy a lábkapcsolót.
2. Kattintson a
(felvétel leállítása) gombra a videófelvétel leállításához és a különálló képek
videóból történő kivonásához.
3. Kattintson a videóminiatűrre. A videó visszajátszási vezérlőelemei az ablak bal felső részében
jelennek meg.

4. Indítsa el a videót az elejéről. Szükség szerint használja a videó visszajátszási vezérlői között
található visszatekerés-funkciót, vagy a billentyűzet bal nyilával térjen vissza az elejéhez.
5. A videóban történő fokozatos előrehaladáshoz nyomja meg a billentyűzet jobb nyilát (vagy gyorsabb
előretekeréshez tartsa nyomva a jobb nyilat). Amikor érdeklődésre számot tartó elemet lát, a
visszajátszás leállításához engedje fel a jobb nyilat.
6. A kívánt kép kivonásához és mentéséhez nyomja le a billentyűzeten az S gombot (vagy kattintson a
(állókép mentése) gombra).
7. Ismételje, amíg minden kívánt képet ki nem vont. Megjelennek a kivont képek miniatűrjei a
miniatűrsávon.
8. Ha több videót vett fel, ismételje meg ezeket a lépéseket minden videóra.
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Exam Notes (vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel
A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok)
alatt, vizsgálat kiválasztva

A Live Image (élőkép) alatt

Az Exam Review (vizsgálat
áttekintése) panelről

1

2

3

23. ábra. Exam Notes (vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel
1

Mentett betegjegyzetek. A mentett jegyzeteket nem lehet szerkeszteni. A jegyzetekre a létrehozás
dátumát és idejét tartalmazó bélyegző kerül.

2

•

A Creator (készítő) a jegyzetet létrehozó személy neve. Létrehozhat új készítőt, vagy szerkeszthet
egy meglévő készítőt.

•

Egy készítő kiválasztásához kattintson a New Note (új jegyzet) lehetőségre, és adja meg a jegyzeteket
a Notes (jegyzetek) beviteli mezőkben. A mentéshez kattintson a Save Note (jegyzet mentése)
lehetőségre. Ha kilép, egy üzenet megerősítést kér, amelyet követően minden módosítás elvész.

•

Jobb szemhez és bal szemhez kapcsolódó jegyzetek beviteli mezői (beviteli mezőnként maximum
2000 karakter).

A

(kilépés a vizsgálatból / jegyzet hozzáadása) alatt:
Close and Return to Exam (bezárás és visszatérés a vizsgálatra)
Exit Exam & Go to Patient List (kilépés a vizsgálatból és beteglista megnyitása)

A

(vizsgálati jegyzetek) és
OK
Cancel (mégse)

3
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Exam Review (vizsgálat áttekintése) ablak
A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) alatt,
vizsgálat kiválasztva

1

6

7

8

2

3
4
5
9

24. ábra. Exam Review (vizsgálat áttekintése) ablak
1

Az adatok áttekintése során a kép területén megjelenik az áttekintett miniatűrök száma.
Amikor visszajátszás céljából videóklipet választ, megjelennek a visszajátszás vezérlői. Itt találhat információkat
a videó visszajátszásáról és az állóképek videóból történő kivonásáról: „Képek kivonása videóból”.

2

Kép megjelenítési területe

3

A betegválasztó sávon a jelenlegi tartományhoz tartozó betegek vezetéknevei jelennek meg.
Megjelennek a kiválasztott beteghez kapcsolódó képek, vizsgálati dátumok és miniatűrök.
Másik beteg választásához használja a nyilakat vagy kattintson egy névre.

4

A vizsgálatválasztó sávon a kiválasztott beteghez tartozó összes vizsgálat dátuma jelenik meg.
Megjelennek a kiválasztott vizsgálathoz kapcsolódó képek és miniatűrök.
Másik vizsgálati dátum választásához használja a nyilakat vagy kattintson egy dátumra.

5

A miniatűrök előnézeti és választósávjában a kiválasztott vizsgálat során felvett állóképek és videók
miniatűrváltozatai jelennek meg.
•

A mentett videók négy (4) mintaképet tartalmazó négyzetben jelennek meg: első, utolsó és két (2)
köztes kép a videóból.

•

Ha egy kép vagy videó miniatűrjét kiválasztja, a kép nagy változata megjelenik a képmegjelenítő
területen.

•

A nyilakkal további miniatűröket jeleníthet meg.

•

Jelölje be a további áttekintésre szánt képeket. A képek bejelöléséhez vigye a kurzort a miniatűr fölé,
és kattintson a zászlóikonra
tartalmazó ablakban.

. A zászló minden miniatűr felett megjelenik minden miniatűröket
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6

Betegre és vizsgálatra vonatkozó információk. A legördülő menükkel módosítani lehet a kijelölt szemet,
az előnyben részesített lencsét és a kép típusát.

7

Megjelenített mezők: Születési dátum, vizsgálat dátumbélyege, beteg életkora és neme, orvos neve,
felvételkészítő neve, tartomány, valamint színre vonatkozó információk

8

Élő felvételre vonatkozó információk:
•
FA-szűrő állapota (be vagy ki)
•
Fényerő
•
Felvett videók és állóképek száma
•
Hibaüzenetek (piros színnel jelennek meg)

9

Állapot és rendelkezésre álló műveletek:
Vizsgálat áttekintéséhez kapcsolódó konfigurációs lehetőségek megjelenítése.
Lásd „Vizsgálat áttekintéséhez kapcsolódó konfigurációs lehetőségek”.
Kiválasztott kép vagy videó teljes képernyős és normál képernyős megjelenítése
közötti váltás.

Kiválasztott kép nyomtatása.
Image Adjustment (képmódosítás) eszköztár megnyitása. Lásd „Image
Adjustments (képmódosítás)”.
Két (2) kép megjelenítése egymás mellett összehasonlítás céljából. Lásd „Képek
összehasonlítása”.
MEGJEGYZÉS: Videókat nem lehet összehasonlítani.
Exam Notes (vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel megnyitása. Lásd „Exam Notes
(vizsgálati jegyzetek) párbeszédpanel”.
Kilépés a vizsgálat áttekintéséből, és visszatérés a Patients and Exams (betegek
és vizsgálatok) ablakra.

Vizsgálat áttekintéséhez kapcsolódó konfigurációs lehetőségek
Videó visszajátszási sebességének kiválasztása. A kiválasztott
sebesség fekete színnel jelenik meg a visszajátszás vezérlői mellett.

Annak kiválasztása, hogy legyenek-e jelölések egy képen. Lásd
„Képek jelölései”.
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Image Adjustments (képmódosítás)
MEGJEGYZÉSEK:
• A módosított képeket kizárólag a RetCam Envision adatbázison kívül lehet menteni olyan nem
saját formátumokban, mint a PNG vagy JPG (vagy JPEG). A mentett képek tartalmazzák az
esetleges módosításokat, de az eredeti képek nem változnak az adatbázisban.
•

Videókat nem lehet szerkeszteni.

Az Exam Review (vizsgálat áttekintése) panelről

25. ábra. Image Adjustments (képbeállítás) eszköztár
Kép fényerejének és kontrasztjának beállítása.
Kép megjelenítési színeinek beállítása.
Jelölések hozzáadása a képhez. Lásd „Képek jelölései”.
Kép nagyításának beállítása.
Átfedő szöveg hozzáadása egy képhez.
MEGJEGYZÉS: Az átfedő szövegek nem állandók. A vizsgálat áttekintése közben be és ki lehet
kapcsolni őket. Bekapcsolásuk esetén megjelennek a kép nyomtatásakor vagy (PNG vagy JPG
formátumban történő) mentésekor.
•
•
•
•

Előzetes beállítások betöltése. A módosított értékeket előzetes beállításként lehet menteni,
majd csoportosan vissza lehet tölteni és más képeken alkalmazni.
Előzetes beállítások mentése
Képmódosítás visszaállítása a rendszer alapértelmezett értékeire.
Mentés másként
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Képek jelölései
A jelölőeszközökkel információkat lehet feltüntetni a képeken. Amikor egy kép jelöléseket tartalmaz, a
jelölésikon

minden olyan ablakban megjelenik a kép miniatűrjén, amely miniatűröket tartalmaz.

26. ábra. Képek jelölőeszközei
Pont beillesztése és szöveg hozzáadása.
Ellipszis beillesztése és szöveg hozzáadása.
Vonal beillesztése és szöveg hozzáadása.
A vonal befejezéséhez kattintson az End Line (vonal befejezése) lehetőségre, vagy
nyomja meg az Esc billentyűt.
Megjegyzés beillesztése.
A kiválasztott jelölés (vonal, ellipszis, pont) méreteinek megjelenítése (vagy elrejtése).
Ezek mértékegysége a kép eredeti mérete alapján számított pixel.
Pont: X, Y koordináták
Ellipszis: A CP a középpont X, Y koordinátája; az A az ellipszis által lefedett terület.
Vonal: Az összes vonalszakasz összesített hossza
Egy pont beillesztése után ha kiválasztja és a Rotate Point (pont forgatása)
lehetőségre kattint, a pontot 90 fokkal jobbra forgatja. Ismételt kattintásokkal további
90 fokokkal forgathatja el.
Kiválasztott jelölés törlése.

Jelölésekhez kapcsolódó tippek:
•

Egy jelölés képhez adásához kattintson a kiválasztott eszközre, vigye a kurzort a kép fölé, és
kattintással helyezze el a jelölést.

•

Több szakaszból álló vonalat is létrehozhat. Miután az első szakaszt beillesztette és rákattint, a
kurzor mozgatásával tudja létrehozni a következő szakaszt, és kattintással el tudja helyezni. A
művelet megismétlésével tetszőleges számú szegmenst hozhat létre. A vonal befejezéséhez
kattintson az

(vonal befejezése) gombra, vagy nyomja meg az Esc billentyűt.

•

Egy jelölés mozgatásához vagy átméretezéséhez húzza el a szögletes fogantyúkat, amik akkor
jelennek meg, amikor a kurzort egy jelölés fölé mozgatja.

•

A jelölésekhez kapcsolódó szöveg szerkesztéséhez kattintson duplán a „{Type Here}” (szöveg helye)
szövegmezőre, és írja be a kívánt szöveget. Amikor elkészült, kattintson a szövegmezőn kívül.
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Képek összehasonlítása
Lehetőség van egy vagy két (2) különböző beteg egy vagy több vizsgálatából származó képeinek
összehasonlítására. A lehetőségek mindkét típusú összehasonlítás esetén ugyanazok.
A képek összehasonlítása során két (2) kép jelenik meg egymás mellet két (2) vizsgálat áttekintését
szolgáló ablakban. A képek áttekintését szolgáló ablakot ugyanúgy lehet használni, mint az Exam Review
(vizsgálat áttekintése) ablakot. További információk: „Exam Review (vizsgálat áttekintése) ablak”.
MEGJEGYZÉS: A képek összehasonlítása során a következő funkciók nem érhetők el:
•
•
•

Kép megjelölése
Teljes képernyős mód
Videók összehasonlítása

•
•

Módosítás: Szem kijelölése, lencse kiválasztása vagy képtípus
Vizsgálati jegyzetek

Az Exam Review (vizsgálat áttekintése) panelről

27. ábra. A képek összehasonlítását szolgáló ablak

MEGJEGYZÉS: Amikor a
(képmódosítás) ablakra kattint, megjelenik az Image Adjustments
(képbeállítás) eszköztár, és kinyílik, hogy a két képet függetlenül lehessen módosítani. További
információk: „Image Adjustments (képmódosítás)”.

28. ábra. Image Adjustment (képmódosítás) eszköztár a képek összehasonlítása során
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Adatok eltávolítása
Az adatokat (állóképeket és videókat) a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban tudja
eltávolítani a betegrekordokból. Annak biztosítása érdekében, hogy csak engedéllyel rendelkező
felhasználók távolíthassanak el adatokat, minden eltávolítási kérést engedélyezni kell.
MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség a felhasználói fiókhoz rendelt engedélyek függvényében érhető el.
1. A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban keresse meg és válassza ki a kívánt
betegrekordokat.
2. Válassza ki a kívánt vizsgálatokat. Az egyes vizsgálatok kibontása után megjelennek a mentett
állóképek és videók miniatűrjei.
3. Jelölje be az eltávolítandó állóképeket és videókat. Ehhez jelölje be az egyes miniatűrképek melletti
négyzeteket.

A négyzetek kijelölése után a beteglista felett megjelenik a Remove Selected Media (kiválasztott
adatok eltávolítása) gomb.
MEGJEGYZÉS: Ha az egész betegrekordot kiválasztja (pipa van a „Checked” (jelölt) oszlopban),
automatikusan minden vizsgálathoz kapcsolódó minden adatot eltávolításra jelöl.
4. Kattintson a Remove Selected Media (kiválasztott adatok eltávolítása) gombra. Ha az adatokat nem
mentette, üzenet jelenik meg, amely lehetővé teszi a művelet megerősítését.
5. A folytatáshoz kattintson a Yes (igen) lehetőségre. Megjelenik a jelszó megerősítését kérő üzenet.

6. Adja meg a jelszavát, és kattintson a Continue (folytatás) gombra. Az adatok eltávolítása után a
megfelelő miniatűrök helyére helyőrző és a „Removed” (eltávolítva) szó kerül. A miniatűröket nem
lehet eltávolítani.
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Felhasználó kilépése és a rendszer leállítása
A RetCam Envision rendszer mind automatikus, mind manuális kilépési lehetőséget kínál. A kilépés
bezárja a RetCam Envision rendszerben éppen használt aktív felhasználói fiókot. Ez eltérő lépés a
leállítástól, amelynek során kikapcsolják az áramellátást.
MEGJEGYZÉSEK:
• Bizonyos ideig tartó inaktivitást követően a rendszer a bejelentkezett felhasználót automatikusan
kilépteti. Az alapértelmezett minimum 15 perc. Ezt az értéket a RetCam-rendszergazda módosíthatja.
• A Natus Medical Incorporated a RetCam Envision rendszer kikapcsolása előtt javasolja az adatok
biztonsági mentését és tárolását. Lásd „Betegadatok exportálása és importálása”.
A kilépéshez és a rendszer leállításához kattintson az állapotsávon a
ikonra, és válassza az
előbukkanó menü egyik következő lehetőségét:
• A felhasználói fiókból a rendszer leállítása nélkül történő kilépéshez válassza a Log out
(kijelentkezés) lehetőséget.
• A felhasználói fiókból a rendszer leállításával történő kilépéshez válassza a Shutdown (leállítás)
lehetőséget.
Ha a rendszer nem válaszol, várjon legalább 1 percet.
Ha a rendszer 1 percet követően sem válaszol, nyomja le egyszer a vezérlőpulton a Rendszer
főkapcsolóját. A vezérlőpult minden jelzőeleme kikapcsol a DC/AC-jelzőelem kivételével.

Főkapcsolóval történő kikapcsolás
A főkapcsolóval történő kikapcsolás csak szükséges esetben javasolt. Az adatok megsérülhetnek.
A főkapcsolóval történő kikapcsoláshoz legalább 6 másodpercig tartsa lenyomva a rendszer
főkapcsolóját a vezérlőpulton.
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3. Betegadatok exportálása és importálása
A betegrekordok, vizsgálatok és adatok exportálásának vagy importálásának célja:
• A RetCam Envision adatainak rendelkezésre bocsátása a RetCam Envision más rendszerein.
Az adatok közé tartoznak a kiválasztott beteg információi, a beteg(ek)hez tartozó vizsgálatok,
valamint a vizsgálat(ok) összes adata.
• Az eredeti adatok (mind képek, mind videók) biztonsági mentése a tárolómeghajtón.
•
•

Megtekintés hagyományos képkezelő szoftverekkel.
A RetCam Envision képeinek harmadik felek képkezelő rendszereivel történő használata.

Adatok biztonsági mentése
A RetCam Envision rendszer minden képet és videót a belső tárolómeghajtón tárol. A Natus Medical
Incorporated komolyan javasolja az összes adat mentését minden olyan nap végén, amikor új képeket
vesz fel.
Az adatok hosszú távú megőrzése céljából a Natus Medical Incorporated azt javasolja, hogy minden
adatot az irodai hálózat másik számítógépén mentsen, lehetőleg nagy kapacitású és redundáns
tárolókapacitással ellátott kiszolgálókategóriájú számítógépen (független lemezek redundáns tömbje,
RAID). Az ilyen környezetben történő másodlagos biztonsági mentés céljából érdemes eltávolítható
USB-háttértárra menteni.

Adatok exportálása
Az adatokat bármely elérhető helyre exportálhatja. A rendszer az adatok másolatát exportálja, és az
eredeti adatok érintetlenül maradnak a rendszer tárolómeghajtóján.
MEGJEGYZÉS: A Natus Medical Incorporated azt javasolja, hogy egy (1) exportálási munkamenet során
ne exportáljon több mint 3000 képet, mert az átviteli idő nagyon hosszúra nyúlhat. Az adatok egyszerre
történő exportálása helyett kisebb adagokban végezze az exportálást.
Adatok exportálása:
1. Ellenőrizze, hogy a céleszköz (pl. USB) készen áll-e, és elegendő hely van-e rajta.
2. A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban keresse meg a kívánt rekordokat.
3. A keresési eredmények között válasszon egy lehetőséget a beteglista felett megjelenő Select Images
(képek választása) legördülő menüben.

48

RetCam EnvisionTM Használati útmutató
All (összes)

Az összes rekord kiválasztása.

None (egyik sem)

Ha már kiválasztottak rekordokat, ez a lehetőség törli a kiválasztást.

Flagged (jelzett)

Minden megjelölt adatot (képeket és videókat) kiválaszt.

Today’s (mai)

Minden adott napon felvett adatot kiválaszt.

This Week’s (e heti)

Minden adott héten felvett adatot kiválaszt vasárnaptól szombatig.

This Month’s (e havi)

Minden adott hónapban felvett adatot kiválaszt.

Right Eye (OD) (jobb szem)

Minden jobb szemről felvett adatot kiválaszt.

Left Eye (OS) (bal szem)

Minden bal szemről felvett adatot kiválaszt.

Unspecified Eye (nem
megadott szem)

Minden „Unspecified” (nem megadott) adatot kiválaszt.

Not Backed Up (nem
mentett)

Minden nem exportált adatot kiválaszt. Ez különösen hasznos annak
ellenőrzése céljából, hogy az adatok biztonsági mentése megtörtént-e egy
adott dátum után, ha a keresésben a dátumkritériumot használták.

4. Kattintson az

gombra. A gomb a rekordok kiválasztásáig szürke.

5. Az Export párbeszédpanelen (29. ábra) válassza ki a megfelelő lehetőségeket.
6. Kattintson az Export gombra. Amikor az exportálás befejeződött, egy jelentésben megjelenik a
sikeresen másolt rekordok száma.

1

2

3

29. ábra. Export párbeszédpanel
1

Célhely megadása
•

Válasszon egy előzőleg használt elérési utat a Path (elérési út) legördülő menüből, írjon be a
mezőbe egy új elérési utat, vagy másik hely választásához kattintson a Browse (böngészés)
lehetőségre. A mezőkben alapértelmezés szerint a legutóbbi exporthoz használt lehetőségek
jelennek meg. A célhely alapértelmezettre történő visszaállításához kattintson a

ikonra.

•

Almappa létrehozása. Használja a jobb oldalon található legördülő menüket egy almappanév
meglévő adatmezőkkel történő létrehozásához.

•

Ha úgy dönt, hogy az adatokat felülírja, üzenet jelenik meg, amely lehetővé teszi a megerősítést.
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2

Fájlformátum. Ellenőrizze, hogy az export célhelyén van-e elegendő tárhely.
•

Az MLX a RetCam Envision saját titkosított adatformátuma.

•

A DCM a DICOM-mal oftalmoszkópiai szempontból kompatibilis betegadatfájlok kiterjesztése.
MEGJEGYZÉSEK:
o A DCM File (DCM fájl) lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a RetCam Envision rendszer
vásárlása során a DICOM lehetőséget választotta.
o A képek jelöléseinek átvitele nem történik meg a DCM fájlokkal.

•
3

Split File (fájl kettéosztása). Ha ezt a formátumot választja, a párbeszédpanel kinyílik, és további
lehetőségek jelennek meg (lásd alább).

Fájl kettéosztási lehetőségei:
•

Képek exportálása
o A Portable Network Graphic (PNG) fájlok tömörítettek, így méretük kisebb (körülbelül egy
bittérképfájl fele), ugyanakkor minőségük és felbontásuk ugyanolyan. A szokásos
webböngészőkben lehet megtekinteni őket, és képfeldolgozó vagy -megjelenítő
alkalmazásokban fel lehet használni.
o A JPG tömörítéssel csökkenti a fájlméretet. Ez a felbontás vagy minőség tömörítéssel arányos
csökkenését eredményezi.

•

Átfedő szöveg hozzáadása. Válassza ki az átfedő szövegeket, amelyeket hozzá akar adni, és
válassza ki az átfedések pozícióját a képeken. Vegye figyelembe, hogy átfedő szöveget csak PNG
és JPG képtípusokhoz lehet hozzáadni.
Adatok exportálása
o Kiterjeszthető jelölőnyelvi formátum (XML)
o Vesszővel tagolt formátum (CSV)
o Általános szöveges formátum (TXT)

•

•

Videóexport (AVI)

Adatok importálása
Az adatok biztonsági mentésének kivételével a hálózat exportálásra használt célhelye egy ideiglenes
hely. Az adatátvitel befejezéséhez és a képek másik RetCam Envision rendszeren történő
megjelenítésének lehetővé tételéhez a RetCam szoftver segítségével importálni kell az átvitt képeket a
célrendszer adatbázisába.
MEGJEGYZÉSEK:
•

A vizsgálat dátumának és időpontjának pontos megjelenítése érdekében meg kell állapítani, hogy
melyik időzónában vették fel eredetileg a betegadatokat. Hozzon létre egy tartományt, amelyben
a tartózkodási hely az adott időzónához tartozik, ebbe a tartományba importálja a betegadatokat.

•

Az importálás időt vehet igénybe. Egyszerre nem ajánlott több mint 3000 képet importálni.
Komolyan javasoljuk, hogy korlátozza az adagok méretét, és egyszerre egy beteg adatait
importálja, és csak azokat a képeket válassza ki, amelyekre közvetlenül szüksége van.
Másik RetCam Envision rendszeren felvett képek (vagy 6.3 és újabb szoftververziót használó
korábbi RetCam rendszerekről származó képek) importálásakor használja az MLX formátumot.

•

Adatok importálása:
1. Ellenőrizze, hogy a meghajtó, amiről importálni fog, csatlakoztatva van és készen áll.
2. A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban kattintson az

ikonra.

3. A megerősítési párbeszédpanelben kattintson a Yes (igen) lehetőségre. Az Import Review
(importálás áttekintése) párbeszédpanelen (30. ábra) válassza ki a megfelelő lehetőségeket.
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4. Kattintson az Import gombra. A gomb a fájlok kiválasztásáig szürke. Amikor az importálás
befejeződött, egy jelentésben megjelenik a sikeresen másolt rekordok száma.
MEGJEGYZÉS: Ha volt olyan fájl, amelyet nem importált, a részletekért kattintson az Import Report
(importálási jelentés) párbeszédpanelen a View Log (napló megtekintése) lehetőségre. A jelentés
bezárásához kattintson az OK gombra.
5. A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban kattintson a Show All (összes
megjelenítése) lehetőségre, és ellenőrizze, hogy minden importált betegrekord megvan-e.

1

2

4

3

30. ábra. Import Review (importálás áttekintése) párbeszédpanel
1

A forrás helye. Ebben a mezőben alapértelmezés szerint a legutóbbi importra használt forrás helye
jelenik meg.
•

Írjon be a mezőbe egy új elérési utat, vagy másik hely választásához kattintson a Browse
(böngészés) lehetőségre. Szükség szerint jelölje be az Include Subfolders (almappákat is
tartalmazza) négyzetet.

•

A forrás helyének alapértelmezettre történő visszaállításához kattintson a

•

A mappák és fájlok megjelenítéséhez kattintson a Select (kiválasztás) lehetőségre.

ikonra.

2

Mappák. A jelölőnégyzetek segítségével választhatja ki az importálandó mappákat és szüntetheti meg
a jelölésüket.

3

Kiválasztott kép részletei. Válassza ki a jobb oldalon a fájlt, amelynek meg akarja nézni a részleteit.
Ha a fájl állókép, megjelenik a kép miniatűrje. Ha a fájl videó, megjelenik egy videótekercs képe.

4

Kiválasztott mappában található fájlok listája. A jelölőnégyzetek segítségével választhatja ki az
importálandó fájlokat és szüntetheti meg a jelölésüket. A kiválasztott fájlok száma a párbeszédpanel
alján jelenik meg.
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4. Fluoreszceines angiográfia (FA)
MEGJEGYZÉS: Az FA-fényforrás a RetCam Envision rendszerhez kapható külön lehetőség. Mielőtt
FA-vizsgálatot jegyezne elő, ellenőrizze, hogy a rendszerén található-e FA-fényforrás.
Egy keskenysávú kék fényforrás gerjeszti a retina ereiben keringő befecskendezett fluoreszceint. Amikor
kék fény éri, a fluoreszcein zöld fényt bocsát ki. A fogantyúban egy zárószűrő kiszűri a retina által
visszavert kék fényt, így a zöld fény látható.
1. A Patients and Exams (betegek és vizsgálatok) ablakban indítson új vizsgálatot (kattintson a
(új) ikonra).
2. A fogantyún található FA-kapcsolónak a fogantyú hátulja felé csúsztatásával kapcsolja be az
FA-zárószűrőt.
3. Csatlakoztassa a száloptikás kábelt az FA-fénycsatlakozáshoz. Ha a vezérlőpulton található
világítógomb feletti kék LED nem gyullad ki, a gomb megnyomásával kapcsolja be az FA-lámpát.
A fogantyúból kék fény világít.

4. A Live Image (élőkép) ablakban gondoskodjon a Red-free (pirosmentes) / FA imaging (FA-felvétel)
aktiválásáról (a pirosmentes jelző zöld, és automatikusan „ON” (be) állásra vált).
5. A fluoreszceininjekció kezdetekor kattintson az időzítőre (
(időzítő indítása) ikon), és ezzel
együtt egy állókép készítéséhez nyomja le a lábkapcsoló felvevőgombját. Az injekció végén vegyen
fel még egy képet: ez lesz az injekció időbélyege.
6. Vegyen fel állóképeket, miközben a festékanyag a beteg szemében kering.
MEGJEGYZÉS:
Videófelvétel készítése esetén:
• FA-módban az időzítő vezérlése a videótól függetlenül történik. Amikor például a videót
szüneteltetik vagy leállítják, a videófelvétel megszakad, de az időzítő folytatódik.
•

A videófelvétel szüneteltetése nem menti a videóképeket. A képek videóból történő
kivonásához és mentéséhez állítsa le a videófelvételt.

7. Ha a másik szemről is felvételt készít, válassza ki a megfelelő szemet az Eye (szem) mezőben,
és készítsen felvételt a megfelelő szemről.
8. Amikor elkészült, szüneteltesse az időzítőt (kattintson a
és lépjen ki a vizsgálatból.
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5. DICOM
Ha a megvásárolt RetCam Envision rendszer tartalmazza a DICOM lehetőséget, a DICOM RetCam
Envision rendszeren történő konfigurálásához és használatához licencre van szüksége.

DICOM beállítások konfigurálása
MEGJEGYZÉS: A felhasználói fiókjának engedéllyel kell rendelkeznie a DICOM beállítások
konfigurálására.
1. Ellenőrizze, hogy a RetCam Envision rendszer hálózathoz csatlakozik-e, és hogy a PACS kiszolgáló
elérhető-e.
2.

A RetCam Envision rendszeren másolja a licenckulcsot a megfelelő mappába. További információkat
a RetCam Envision DICOM licenckonfigurációs munkautasításában talál.

3. Állítsa le, majd indítsa újra a rendszert.
4. Jelentkezzen be.
5. Az állapotsávon kattintson a
lehetőséget.

ikonra, majd válassza a User Preferences (felhasználói beállítások)

Ha a DICOM-ot engedélyezték és a felhasználói fiókjának van rá engedélye, a DICOM beállításai a
User Preferences (felhasználói beállítások) párbeszédpanelből érhetők el.

6. Válassza ki a beállítások egyes csoportjait, és konfigurálja őket megfelelően.
7. Amikor elkészült, kattintson az OK gombra.
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Megrendelt vizsgálatok importálása
1. Ellenőrizze, hogy a RetCam Envision rendszer csatlakozik-e a hálózathoz.
2. Az adott napra rendelt vizsgálatok adott RetCam Envision rendszerre történő importálásához
kattintson az
ablakban.

(megrendelt vizsgálatok) ikonra a Patients and Exams (betegek és vizsgálatok)

Ha vannak beütemezett vizsgálatok, megjelennek a megfelelő betegrekordok.
3. Vizsgálat végzése előtt csatlakoztassa le a rendszert a hálózatról.
4. Válasszon beteget.
5. Indítson új vizsgálatot, és vegyen fel képeket. Tekintse át, és igény szerint mentse a képeket. Itt
találja a vizsgálat végzésére vonatkozó részleteket: „Betegvizsgálat lefolytatása”.
6. Lépjen ki a vizsgálatból. Minden mentett kép automatikusan a sorba kerül, ahonnan archiválás
céljából a PACS kiszolgálóra kerül.
7. A napi vizsgálatok elvégzését követően és a rendszer leállítását megelőzően csatlakoztassa a
rendszert a hálózathoz. Minden kép átvitele automatikusan meg fog történni.
8. Az átvitel állapotának ellenőrzéséhez nyissa meg az archívumok sorát. Az állapotsávon kattintson a
ikonra, és válassza az Archive Queue (archívumok sora) lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy
ezt a lehetőséget az engedéllyel rendelkező felhasználói fiókok érhetik el.
MEGJEGYZÉSEK:
•
•
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6. Karbantartás, tisztítás és műszaki támogatás
A RetCam Envision rendszeren a tűzfal- és víruskereső-szolgáltatásokat gyárilag bekapcsolták és
konfigurálták. A RetCam biztonsági szabályzatának legújabb változatáért lépjen kapcsolatba a Natus
műszaki szolgálatával.

Általános karbantartás
A RetCam Envision rendszer rendeltetésszerű működéséhez rendszeres általános karbantartás szükséges.
Általános karbantartási ütemterv:
• Betegek között: Fertőtlenítse, tisztítsa és vizsgálja meg a lencseelemet.
• Hetente: Törölje le a rendszert.
• Havonta: Vizsgálja meg a kábeleken és csatlakozásokon, hogy lát-e kopást.
A tisztítás szempontjából a RetCam Envision rendszer két (2) részből áll:
• A lencseelem (ez érintkezik a betegekkel)
• A rendszer többi része

A lencseelem tisztítása és fertőtlenítése
A betegek között fertőtlenítse, tisztítsa és vizsgálja meg a lencseelemet.
MEGJEGYZÉS: Annak megakadályozása érdekében, hogy a szemgél rászáradjon a lencseelemre,
közvetlenül használat után tisztítsa meg a beteggel érintkező területet.

Manuális tisztítás
A Super-Sani® törlőruhákkal, CaviWipesTM törlőkendőkkel, neodisher® Mediclean Fortéval vagy Prolystica®
2x enzimes tisztítóval végzett manuális tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket:
1. Használja az előkészített kendőket vagy a gyártó ajánlása szerint előkészített tisztítószert és az
előkészített tisztítószeroldattal nedvesített szöszmentes ruhákat.
2. Törölje le a látható szennyeződéseket.
3. Csapvízbe merített szöszmentes ruhával törölje le az esetleges vegyi szennyeződéseket.
4. Törölje le száraz szöszmentes ruhával, majd hagyja megszáradni.

Közepes szintű vegyi fertőtlenítés
A CaviWipesTM törlőkendőkkel vagy Super-Sani® törlőruhákkal végzett közepes szintű vegyi fertőtlenítés
során kövesse ezeket a lépéseket:
1. Törölje le az összes felületet, és gondoskodjon róla, hogy szemmel láthatóan nedvesek maradjanak a
következők szerint: 4 perc Super-Sani® törlőruhákkal vagy 3 perc CaviWipesTM törlőkendőkkel
(szükség szerint használjon további törlőeszközöket).
2. Tisztított vízzel (PURW) nedvesített steril szöszmentes ruhával törölje le az esetleges vegyi
szennyeződéseket.
3. Törölje le száraz steril szöszmentes ruhával, majd hagyja megszáradni.
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Magas szintű vegyi fertőtlenítés
A Sporox® II oldattal vagy Cidex® OPA oldattal végzett magas szintű vegyi fertőtlenítés során kövesse
ezeket a lépéseket:
1. Ekvilibrálja a fertőtlenítős fürdőt 20 °C hőmérsékletre.
2. Ellenőrizze a fertőtlenítőszer gyártó által megjelölt legalacsonyabb hatásos koncentrációját (MEC;
többféle módszer lehet alkalmazható).
3. Fordítsa el kis szögben a lencseelemet, és fokozatosan merítse az elülső részét a fertőtlenítőszerbe
(vigyázzon, hogy a lencseelemet ne függőlegesen engedje le, mert ha először a hegye ér az oldatba,
megrekedhet a hegyén a levegő).
4. Ellenőrizze, hogy nem rekedt-e meg levegő az optikai ablak konkáv felülete és az oldat között, és
hogy a folyadék felszíne nincs-e a megengedett merítési szinten túl (a fertőtlenítőszer felülete ne
legyen a rozsdamentes acélból készült kupak és a műanyag ház közötti vonal felett). A merítési
mélység az alább látható módon nem lehet több, mint 15 mm.

5. Amikor az elülső részt bemerítette, a lencseelem függőlegesen ülhet.
6. Áztassa a következők szerint: 30 perc Sporox® II oldatban vagy 12 perc Cidex® OPA oldatban.
7. Az öblítéshez merítse a lencseelem elülső részét tisztított vízbe (PURW), rázza meg, és legalább
1 percig hagyja állni.
8. Steril, szöszmentes ruhával törölje szárazra.

A rendszer tisztítása
Mint minden orvostechnikai eszköz esetében, a berendezés használata során kövesse a jó
közegészségügyi gyakorlatot, amelynek alapját az egyesült államokbeli Centers for Disease Control
(CDC) útmutatása alkotja. Ezen felül ajánlott enyhe szappannal és vízzel megnedvesített ruhával
finoman áttörölni. Minden szervizművelet előtt végezzen ilyen tisztítást. Ne tisztítsa a rendszer részeit
tisztítópermettel.

Kábelek és csatlakozások vizsgálata
Havonta ellenőrizze, hogy a kábelek és csatlakozások megfelelően csatlakoznak-e a RetCam Envision
rendszerhez. Az áramütés lehetőségének kizárása érdekében cserélje a sérültnek látszó kábeleket
és csatlakozásokat.

Anyagok ártalmatlanítása
A hulladékanyagok ártalmatlanítását a helyi és országos követelmények szerint végezze. Ha további
segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Natus műszaki szolgálatával. Lásd „Műszaki támogatás”.
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WEEE-nyilatkozat
A Natus elkötelezett, hogy eleget tegyen az Európai Unió 2014-es WEEE (elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai) követelményeinek. A rendelet szerint az elektromos és elektronikus hulladékot
megfelelő kezelés és hasznosítás céljából külön kell gyűjteni, biztosítandó az ilyen hulladékok biztonságos
újrahasználatát vagy újrahasznosítását. A Natus ezzel a kötelezettséggel összhangban a visszavétel és
újrahasznosítás kötelezettségét a végfelhasználóra háríthatja, kivéve, ha másképp állapodtak meg. Lépjen
velünk kapcsolatba a www.natus.com címen az Ön területén elérhető begyűjtési és hasznosítási
rendszerekhez kapcsolódó információkért
Az elektromos és elektronikai berendezések (EEE) olyan anyagokat, alkatrészeket és összetevőket
tartalmaznak, amelyek veszélyesek lehetnek és kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre és a
környezetre, ha a hulladékaikat (WEEE) nem kezelik megfelelően. Ezért a végfelhasználóknak is részt kell
venniük a WEEE biztonságos újrahasználatában és újrahasznosításában. Az elektromos és elektronikus
berendezések felhasználóinak tilos a WEEE-t az egyéb hulladék közé helyezni. A felhasználóknak az
önkormányzati begyűjtés lehetőségével vagy a gyártó/importőr visszavételi kötelezettségével kell élniük,
vagy engedéllyel rendelkező hulladékszállítók igénybe vételével kell csökkenteniük az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével kapcsolatos káros környezeti hatásokat. Ilyen
intézkedésekkel kell növelniük az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználati, újrahasznosítási
és visszanyerési lehetőségeit.
Az alábbi áthúzott kerekes kukával jelölt berendezések elektromos és elektronikus berendezések. Az áthúzott
kuka azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait tilos más, nem külön gyűjtött
hulladékkal együtt kezelni, és hogy ezeket külön kell gyűjteni.

Műszaki támogatás
MEGJEGYZÉS: A RetCam Envision rendszer várható élettartama legalább 7 év.
Amikor a Natus Medical Incorporateddel telefonon lép kapcsolatba, hagyjon üzenetet, és adja meg a
következő információkat:
• Név
• Szervezet
• Kapcsolattartási információk
• A probléma leírása
• A rendszer típusa (például RetCam Envision) és sorozatszáma
A Natus műszaki szolgálata ezen felül javasolja, hogy küldjön egy ugyanazon információkat
tartalmazó e-mailt is.
E-mail: service@retcam.com. A Natus műszaki szolgálata időben válaszol az e-mailekre. Célunk, hogy a
kézhez vételt követő 24 órán belül válaszoljunk.
A telefonos szolgáltatás csendes-óceáni idő szerint hétfőtől péntekig 8.00–17.00 óráig érhető el. Szükség
szerint hagyjon üzenetet. A Natus műszaki szolgálata időben válaszol a hívásokra.
Telefon: +1 650-802-0400
Ingyenes: 1-888-496-2887 (csak USA és Kanada)
Postacím:
Natus Medical Incorporated
1183 Quarry Lane, Suite A
Pleasanton, CA 94566
USA
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Szerviz
Szervizkérdéseivel lépjen kapcsolatba a Natus műszaki szolgálatával. Lásd „Műszaki támogatás”.

Terepen cserélhető modulok
A modulcserével kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a Natus műszaki szolgálatával, és adja
meg a cikkszámot. Ezeket az alábbi listában találja.
Cikkszám

58

Leírás

18-000557-SERVICE

USB-elosztó

18-000572-SERVICE

Ethernet-izolátor

18-000663-SERVICE

Biztosíték

60-000001-SERVICE

Fogantyú

61-000090-SERVICE

Processzor

61-000112-SERVICE

Műszervezérlő modul

61-000156-SERVICE

Tápegységmodul

61-000005-SERVICE

Lítiumion-akkumulátor

61-000010-SERVICE

Lábkapcsoló

61-000012-SERVICE

Fehér LED-modul

61-000033-SERVICE

Billentyűzet

61-000046-SERVICE

Kék LED-modul

61-000056-SERVICE

Egér

61-000069-SERVICE

Membrán

61-000091-SERVICE

Monitor

61-000166-SERVICE

Fortinet 30E szekrény

RETCAM-FA-UPGRADE

FA-frissítőkészlet FA nélküli RetCam Envision
rendszerekhez

–

Tápkábel – eleget kell, hogy tegyen a következő
követelményeknek:
•
Kórházi minőség
•
Maximális hossz: 305 cm
•
Névleges teljesítmény: 10 A (minimum)
•
Szerepel az UL/CSA listán
•
REACH-, RoHS-kompatibilis

RetCam EnvisionTM Használati útmutató

7. Hibaelhárítás
Rendszerindítás
Üzenet

Feltétel vagy felhasználói
művelet

BitLocker has not been enabled on
the main data drive. Enabling
BitLocker is recommended for
improved security. (A BitLockert
nem engedélyezték az adatokat
tartalmazó fő meghajtón. Érdemes
a BitLockert engedélyezni a jobb
biztonság érdekében.)

A BitLockert nem engedélyezte egy
rendszergazda, mielőtt egy
felhasználó megpróbálta indítani a
rendszert.

Forduljon a RetCamrendszergazdához.

Unable to connect to SQL server
after 45 seconds. (45 másodperc
elteltével nem sikerült csatlakozni
az SQL kiszolgálóhoz.)

A felhasználó indítani próbálta a
rendszert.
Az SQL szolgáltatást telepítették,
de kikapcsolták.

Forduljon a RetCamrendszergazdához.

Ellenintézkedés

Rendszerleállítás
Üzenet

Feltétel vagy felhasználói
művelet

This will shut down the system.
Are you sure you want to continue?
(Ez le fogja állítani a rendszert.
Biztosan folytatja?)

A felhasználó le próbálta állítani a
rendszert.

The operating system could not be
shut down. (Az operációs rendszert
nem lehetett leállítani.)

Olyan felhasználó próbálta leállítani
a rendszert, akinek nincs
engedélye.

Ellenintézkedés
•
•

A leállításhoz kattintson a
Yes (igen) gombra.
A leállítás visszavonásához
kattintson a No (nem) gombra.

Forduljon a RetCamrendszergazdához.

Betegek és vizsgálatok
Üzenet
Warning: You might lose these
media! <#> checked media item(s)
have not been backed up. Do you
want to continue? (Figyelmeztetés:
Lehet, hogy elveszti ezeket az
adatokat! <#> bejelölt adatelemet
nem mentett. Folytatja?)

Feltétel vagy felhasználói
művelet
A felhasználó olyan kiválasztott
adatokat próbált eltávolítani,
amelyeknek nem történt meg a
biztonsági mentése.

Ellenintézkedés
•

•

A visszavonáshoz kattintson a
No (nem) lehetőségre. Mentse
az adatokat, és próbálkozzon
újra.
Az adatok mentése nélküli
folytatáshoz kattintson a Yes
(igen) lehetőségre. Vegye
figyelembe, hogy az eltávolított
adatokat nem lehet
visszaállítani.
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Új vizsgálat és élő felvétel
Üzenet

Feltétel vagy felhasználói
művelet

The following may be issues for
Live Imaging:
•
System is running on battery,
but it should be plugged in.
Would you like to continue?
(A következő probléma
kapcsolódhat az élő felvételhez:
A rendszer akkumulátorról működik,
de az elektromos hálózathoz
kellene csatlakoztatni.
Folytatja?)

A felhasználó új vizsgálatot indított,
miközben a rendszer kizárólag
akkumulátorról működött.

Javasolt ellenintézkedés:
Csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz, és kattintson a
Yes (igen) lehetőségre.

Light Source Error (Case: 1)
(fényforráshiba – 1. eset)

Nincs csatlakoztatva száloptikás
kábel.

Csatlakoztassa újra a száloptikás
kábelt.

Light Source Error (Case: 2)
(fényforráshiba – 2. eset)

Az FA-kapcsolót bekapcsolták, de
nincs csatlakoztatva száloptikás
kábel.

Csatlakoztassa a száloptikás kábelt
az FA-fényforráshoz, vagy
kapcsolja ki az FA-kapcsolót, és
csatlakoztassa a száloptikás kábelt
a fehér fényforráshoz.

Light Source Error (Case: 9)
(fényforráshiba – 9. eset)

A fényforrás nem működött, vagy a
felhasználó kikapcsolta a
fényforrást.

Nyomja meg a vezérlőpulton a
világítógombot a fényforrás
bekapcsolásához.

Check FA cart connection
(Case: 10) (ellenőrizze az FA
kocsicsatlakozását – 10. eset)

A fogantyún az FA-kapcsolót
bekapcsolták, és a kamera nem
csatlakozott az FA-fényforráshoz.

Nyomja meg a vezérlőpulton a
világítógombot a fényforrás
kikapcsolásához, és kapcsolja ki a
fogantyú FA-kapcsolóját.

Check FA switch on HP (Case: 12)
(ellenőrizze az FA-kapcsolót a
fogantyún – 12. eset)

Az FA-módot nem aktiválták:
A fogantyún az FA-kapcsolót
bekapcsolták, vagy a felhasználó
bekapcsolta az FA-kapcsolót.

Kapcsolja ki a fogantyú FAkapcsolóját.

Check FA switch on HP, check
control panel light indicator
(Case: 17) (ellenőrizze az FAkapcsolót a fogantyún, ellenőrizze a
vezérlőpult fényjelzését – 17. eset)

Az FA-módot aktiválták:
A fogantyú FA-kapcsolóját és a
világítást is kikapcsolták.

•

Check control panel light indicator
(Case: 18) (ellenőrizze a vezérlőpult
fényjelzését – 18. eset)

Az FA-módot aktiválták:
A világítást valaki, esetleg a
felhasználó kikapcsolta.

Nyomja meg a vezérlőpulton a
világítógombot a fényforrás
bekapcsolásához.

Check FA switch on HP (Case: 21)
(ellenőrizze az FA-kapcsolót a
fogantyún – 21. eset)

Az FA-módot aktiválták:
Az FA-szűrőt kikapcsolták, vagy a
felhasználó kikapcsolta az FAkapcsolót.

Kapcsolja be a fogantyú FAkapcsolóját.

There was an error while capturing
media. Consult the log for details.
(Hiba történt az adatok olvasásakor.
További részleteket a naplóban
találhat.)

A felhasználó képeket próbált
beolvasni.

Forduljon a RetCamrendszergazdához.

60

Ellenintézkedés

•

Kapcsolja be a fogantyú FAkapcsolóját.
Nyomja meg a vezérlőpulton a
világítógombot a fényforrás
bekapcsolásához.
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Üzenet

Feltétel vagy felhasználói
művelet

Exam will NOT be saved; no
images/videos have been captured.
Are you sure this is OK? Select
“Yes” to confirm or “No” to return to
exam. (A vizsgálat mentése NEM
fog megtörténni; nem olvastak be
képeket/videókat. Biztos benne,
hogy ez rendben van? A
megerősítéshez válassza a „Yes”
(igen) lehetőséget, vagy a
vizsgálatra történő visszatéréshez a
„No” (nem) lehetőséget.)

A felhasználó anélkül próbált
meg kilépni az élő felvételből,
hogy képeket vagy videókat vett
volna fel.

Exam will NOT be saved; the exam
contains images/videos but none
are set to be saved. Are you sure
this is OK? Select “Yes” to confirm
or “No” to return to exam. (A
vizsgálat mentése NEM fog
megtörténni; a vizsgálat tartalmaz
képeket/videókat, de egyik
mentését sem állították be. Biztos
benne, hogy ez rendben van? A
megerősítéshez válassza a „Yes”
(igen) lehetőséget, vagy a
vizsgálatra történő visszatéréshez a
„No” lehetőséget.)

A felhasználó úgy próbált meg
kilépni az élő felvételből, hogy
minden felvett adatot törlésre jelölt.

Please do not shut down the
system due to possible data loss.
(Ne állítsa le a rendszert, mert
adatvesztés léphet fel.)

A felhasználó a vezérlőpulton
megnyomta a leállítógombot.

Ellenintézkedés
•
•

•
•

A kilépéshez kattintson a
Yes (igen) lehetőségre.
A visszavonáshoz és az élő
felvételhez történő
visszatéréshez válassza a
No (nem) lehetőséget.

A kilépéshez kattintson a Yes
(igen) lehetőségre. Így egy
adatot sem fog menteni.
A visszavonáshoz és az élő
felvételhez történő
visszatéréshez válassza a No
(nem) lehetőséget.

A leállítás visszavonásához és az
élő felvételkészítés folytatásához
kattintson az OK gombra.

Vizsgálat áttekintése
Üzenet
Please do not shut down the
system due to possible data loss.
(Ne állítsa le a rendszert, mert
adatvesztés léphet fel.)

Feltétel vagy felhasználói
művelet
A felhasználó a vezérlőpulton
megnyomta a leállítógombot.

Ellenintézkedés
A leállítás visszavonásához és a
vizsgálat áttekintésének
folytatásához kattintson az OK
gombra.
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Import
Üzenet
If you are importing from a
removable drive, it must be
connected before you begin the
import process. Are all necessary
drives ready? (Ha eltávolítható
meghajtóról importál, az importálási
folyamat megkezdése előtt
csatlakoztatni kell. Minden
szükséges meghajtó rendelkezésre
áll?)

Feltétel vagy felhasználói
művelet
A felhasználó eltávolítható
meghajtóról próbált adatokat
importálni.

Ellenintézkedés
Ellenőrizze, hogy a meghajtó,
amiről importálni fog, csatlakoztatva
van és készen áll, és kattintson a
Yes (igen) lehetőségre.

Nyomtatás
Üzenet

Feltétel vagy felhasználói
művelet

Ellenintézkedés

There is no printer installed on the
system. (A rendszeren nem
telepítettek nyomtatót.)

A felhasználó nyomtatni próbált.

Forduljon a RetCamrendszergazdához.

Printer appears to be off-line or
disconnected. Please check and try
again. (Úgy tűnik, hogy a nyomtató
nem érhető el vagy nem
csatlakozik. Ellenőrizze, és
próbálkozzon újra.)

A felhasználó nyomtatni próbált.

Forduljon a RetCamrendszergazdához.

Felhasználói beállítások
Üzenet

Feltétel vagy felhasználói
művelet

Ellenintézkedés

Custom watermark cannot be larger
than 640x100. Please use a smaller
image. (Az egyéni vízjel nem lehet
nagyobb, mint 640x100. Használjon
kisebb képet.)

Élő felvétel konfigurálása:
A felhasználó vízjelet próbált
betölteni.

Töltsön be kisebb képet.

Custom watermark cannot be
smaller than 160x32. Please use a
larger image. (Az egyéni vízjel nem
lehet kisebb, mint 160x32.
Használjon nagyobb képet.)

Élő felvétel konfigurálása:
A felhasználó vízjelet próbált
betölteni.

Töltsön be nagyobb képet.

Error trying to load the custom
watermark to verify: {exception
message}. (Hiba történt az egyéni
vízjel betöltésekor a következő
ellenőrzése során: {hibaüzenet}.)

Élő felvétel konfigurálása:
A felhasználó olyan vízjelet próbált
betölteni, ami nem képfájl.

Töltsön be egy képfájlt.

Cannot load the custom watermark
to verify. (Nem lehet betölteni az
egyéni vízjelet az ellenőrzéshez.)

Élő felvétel konfigurálása:
A felhasználó vízjelet próbált
betölteni.

Lehet, hogy hibás a fájlformátum.
Töltsön be megfelelő formátumú
képfájlt.
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Feltétel vagy felhasználói
művelet

Üzenet
No index with fragmentation level
equal or higher than " + threshold +
"% is being found. (Nem található
olyan index, aminek a
fragmentációs szintje legalább " +
küszöb + "%.)

{0} of the audit log files could not be
deleted.
(NOTE: {0} indicates the number of
files.)
({0} ellenőrzési naplófájl törlése
nem sikerült.
MEGJEGYZÉS: a {0} a fájlok
számát jelzi.)

Ellenintézkedés

Adatbázis-karbantartás
konfigurációja:
A felhasználó ellenőrizte a
statisztikákat, és a fragmentációs
szint kevesebb volt, mint a
megadott szint (az alapértelmezett
15).

Ez az üzenet tájékoztató jellegű.

Ellenőrzési naplózási konfiguráció:
A felhasználó ellenőrzési naplókat
próbált törölni.

Ez az üzenet tájékoztató jellegű.

Egyéb hibafeltételek
Üzenet

Ellenintézkedés

User does not have permission to log in. (A
felhasználónak nincs joga bejelentkezni.)

Forduljon a RetCam-rendszergazdához. Lehet, hogy a
felhasználói fiókot letiltották.

Fatal error, could not write error to file. (Végzetes hiba,
nem sikerült a hibát fájlba írni.)

Forduljon a RetCam-rendszergazdához.

There was an error while toggling freeze/stop
recording. Consult the log for details. (Hiba történt a
felvétel kimerevítésének/leállításának be-vagy
kikapcsolásakor. További részleteket a naplóban
találhat.)

Forduljon a RetCam-rendszergazdához.

Unable to play video, attempt number <#>. (<#>.
alkalommal nem sikerül lejátszani a videót.)

Forduljon a RetCam-rendszergazdához. Lehetséges
okok:
•
A kiválasztott videófájlt törölték.
•
Régi videót importáltak (például RetCam 4.1
vagy régebbi).

captureGraphBuilder is null!

Forduljon a RetCam-rendszergazdához.
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8. Rendszermenü
MEGJEGYZÉS: Az előugró rendszermenüben elérhető lehetőségek a felhasználói fiókhoz rendelt
engedélyek függvényében érhetők el. A 31. ábra egy példa, és a lehetőséget teljes listájának leírását
az ezt követő táblázat tartalmazza.
Állapotsáv

31. ábra. Rendszermenü
About (névjegy)

A RetCam Envision rendszer szoftververziójára vonatkozó információkat, valamint
egyéb rendszerinformációkat tartalmaz. A harmadik felek RetCam Envisionben
használt szoftvereire vonatkozó információkért kattintson az About (névjegy)
panelen a Software Licenses (szoftverlicencek) lehetőségre.

Help (súgó)

Megnyitja a RetCam Envision felhasználói kézikönyvének PDF-példányát.

Image Audit (képellenőrzés)

Csak a RetCam-rendszergazda használatára.

System Logs
(rendszernaplók)

Csak a RetCam-rendszergazda használatára.

User Preferences
(felhasználói beállítások)

Megnyitja a User Preferences (felhasználói beállítások) ablakot. Lásd „Felhasználói
beállítások konfigurálása”.

Manage Users (felhasználók
kezelése)

Felhasználói fiókok létrehozása és módosítása, valamint jelszavak módosítása.
Csak a RetCam-rendszergazda használatára. Lásd „Felhasználók kezelése”.

Unlock Maintenance Mode
(karbantartási mód feloldása)

Hozzáférést tesz lehetővé a rendszer karbantartásához és egyéb feladatokhoz.
Csak a RetCam-rendszergazda használatára. A rendszer kérni fogja a
karbantartási mód jelszavát. Ez a lehetőség szürke, ha a rendszer karbantartási
módban van.
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Felhasználói beállítások konfigurálása
MEGJEGYZÉS: A felhasználói fiókjának engedéllyel kell rendelkeznie a felhasználói beállítások
konfigurálására. Ha a felhasználói fiókjának nincs engedélye, a konfigurációs lehetőségek nem érhetők
el vagy le vannak tiltva.
Rendszermenü
Felhasználói beállítások

32. ábra. User Preferences (felhasználói beállítások) ablak
Audit Logging
(ellenőrzési naplózás)

A rendszer ellenőrzési naplóinak konfigurálása.

Authentication (hitelesítés)

Hitelesítés konfigurálása a helyi eszközökre és hálózatokra. Az Active Directory
lehetőségei csak az engedéllyel rendelkező felhasználói fiókok számára láthatók.
A hálózati hitelesítéssel kapcsolatban engedélyezheti a felhasználóknak, hogy az
Active Directory segítségével végezzék a hitelesítést, és ha engedélyezte, elő is
írhatja.
Itt találja a felhasználók Active Directory-hitelesítéssel történő létrehozására
vonatkozó információkat: „Felhasználói fiók létrehozása”.

Auto Log Off
(automatikus kijelentkezés)

Automatikus kijelentkezés konfigurálása.
MEGJEGYZÉS: Az automatikus kijelentkezés nem működik a vizsgálatok közben,
ha bizonyos panelek nyitva vannak, vagy más olyan körülmények között, amikor
adatvesztést okozna.

Database Maintenance
(adatbázis-karbantartás)

Adatbázis-funkciók karbantartása.

Device (eszköz)

Eszköznév és sorozatszám kezelése.

DICOM

DICOM konfigurálása (csak akkor érhető el, ha a DICOM-ot telepítették). További
információk: „DICOM”.
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Domain (tartomány)

Tartományok konfigurálása. Lásd „Tartományok konfigurálása”.

Live Imaging (élő felvétel)

Kameraeszköz, élő felvétel fájlmérete és egyéni vízjelek konfigurálása.

New Exam (új vizsgálat)

Új vizsgálatok felvételi konfigurációjának konfigurálása.

Notification (értesítés)

Általános használathoz, importáláshoz/exportáláshoz, képkönyvtárhoz,
adateltávolításhoz és hardverhez kapcsolódó üzenetek kezelése.

Permissions (engedélyek)

Felhasználói szerepkörök és engedélyek kezelése. Lásd „Felhasználói szerepkörök
és engedélyek”.

Printers (nyomtatók)

Alapértelmezett nyomtatók beállítása.

Windows

Hozzáférést biztosít a Windows funkcióihoz. Bizonyos funkciók csak engedéllyel
rendelkező felhasználói fiókok számára érhetők el, bizonyos funkciók pedig csak
rendszergazdai/szerviz/karbantartási módban.

Tartományok konfigurálása
MEGJEGYZÉS: A RetCam Envision rendszernek legalább egy (1) tartományra van szüksége.
A rendszerben vagy egy „RetCam” nevű alapértelmezett tartomány.
A User Preferences (felhasználói beállítások) alatt
Domain (tartomány)

33. ábra. Tartománykonfigurációs lehetőségek
Tartomány létrehozása. Lásd „Tartomány létrehozása”.
Tartomány szerkesztése. Lásd „Tartomány szerkesztése”.
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Tartomány törlése. Tartományokat csak engedéllyel rendelkező felhasználói fiókok törölhetnek.
Tartományok betegekhez rendelése.
Betegek tartományokhoz rendelése.
Betegek másolása más tartományokra.
Elárvult betegek tartományhoz rendelése.

Tartomány létrehozása
A Select Domain (tartományválasztás) alatt

A User Preferences (felhasználói beállítások)
alatt a Domain (tartomány) választása

Create Domain (tartomány létrehozása)

34. ábra. Create Domain (tartomány létrehozása) párbeszédpanel
Name
(név)

(kötelező) A tartománynév a RetCam Envision rendszerben jelenik meg. Olyan nevet adjon meg,
ami minden felhasználó számára értelmezhető és felismerhető.

Description
(leírás)

Adjon meg egy leírást.

Location
(hely)

(kötelező) Azonosítja a RetCam Envision rendszer földrajzi helyét. Ezen felül a rendszer
időzónáját is meghatározza. Válassza ki a megfelelő helyet a legördülő menüből.
Adjon hozzá új helyet, vagy szükség szerint hozza létre vagy módosítsa az időzónát. Az időzóna
beállítása alapján jelenik meg a betegvizsgálatok dátuma és ideje a helyi időzónában.

Institution
(intézmény)

Válassza ki a megfelelő intézményt a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet egy
intézményt.

Department
(részleg)

Válassza ki a megfelelő részleget a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet egy
részleget.
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Group
(csoport)

Válassza ki a megfelelő csoportot a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet egy
csoportot.

Study
(vizsgálat)

Válassza ki a megfelelő vizsgálatot a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet egy
vizsgálatot.

Users
(felhasználók)

(kötelező) Azoknak a felhasználóknak a listája jelenik meg, akik hozzáféréssel rendelkeznek
ehhez a tartományhoz. Szükség szerint fel is vehet felhasználókat, vagy módosíthatja a
hozzárendeléseket.

Tartomány szerkesztése
A User Preferences (felhasználói beállítások) alatt a
Domain (tartomány) választása

35. ábra. Edit Domain (tartomány szerkesztése) párbeszédpanel
Name
(név)

(kötelező) Szükség szerint szerkessze az adott tartománynevet.

Description
(leírás)

Adjon meg egy leírást.

Location
(hely)

(kötelező) Válassza ki a megfelelő helyet a legördülő menüből. Szükség szerint szerkessze a
helyadatokat.

Institution
(intézmény)

Válassza ki a megfelelő intézményt a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet vagy
szerkeszthet egy intézményt.

Department
(részleg)

Válassza ki a megfelelő részleget a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet vagy
szerkeszthet egy részleget.

Group
(csoport)

Válassza ki a megfelelő csoportot a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet vagy
szerkeszthet egy csoportot.

Study
(vizsgálat)

Válassza ki a megfelelő vizsgálatot a legördülő menüből. Szükség szerint fel is vehet vagy
szerkeszthet egy vizsgálatot.

Users
(felhasználók)

(kötelező) Azoknak a felhasználóknak a listája jelenik meg, akik hozzáféréssel rendelkeznek
ehhez a tartományhoz. Szükség szerint felhasználókat rendelhet a tartományhoz.
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Felhasználók kezelése
MEGJEGYZÉSEK:
•
•
•

Csak a RetCam-rendszergazda fiókjával lehet felhasználói fiókokat és jelszavakat létrehozni és
szerkeszteni.
A felhasználói fiókokat nem lehet törölni.
Itt talál a felhasználói fiókok engedélyeinek konfigurálására vonatkozó információkat:
„Szerepkörök és engedélyek konfigurálása”.

Felhasználói fiók létrehozása
A Utilities (rendszermenü) alatt
Manage Users (felhasználók kezelése) >
Create User (felhasználó létrehozása)

36. ábra. Create User (felhasználó létrehozása) párbeszédpanel

MEGJEGYZÉS: Minden mező kötelező, kivéve, ha a felhasználó hitelesítése kizárólag az Active
Directory segítségével fog történni. Lásd „Hálózati hitelesítés”.
Username (felhasználónév)

Adja meg a felhasználó egyedi azonosítóját. Ez a név jelenik meg mindenhol a
RetCam Envision rendszerben. Az egészségügyi létesítménynek egy előre
meghatározott hozzárendelési rendszert kell követnie, hogy a felhasználók
egyszerűen felismerjék egymást. A felhasználónévben a rendszer nem különbözteti
meg a kis- és nagybetűket.
MEGJEGYZÉS: Az Active Directory-hitelesítéshez a felhasználónévnek már
léteznie kell a tartományban.

Last Name (vezetéknév)

A felhasználó vezetékneve

First Name (utónév)

A felhasználó utóneve

Password (jelszó)
Reenter Password (jelszó
ismételt megadása)

Ez egy ideiglenes jelszó. A két mezőben megadott jelszónak egyeznie kell.
Az új jelszónak legalább hat (6) karakterből kell állnia, és legalább egy (1)
numerikus karaktert kell tartalmaznia.
MEGJEGYZÉS: Active Directory-hitelesítés esetén a jelszót nem kell megadni.

Email ID (e-mail-azonosító)

A felhasználónak a RetCam rendszerben végzett minden munkájához kapcsolódó
e-mail-címe.
MEGJEGYZÉS: Active Directory-hitelesítés esetén az e-mail-címet nem kell
megadni.

Domains (tartományok)

Szükség szerint rendeljen a felhasználói fiókhoz tartományokat. Lásd
„Tartományok hozzárendelése egy felhasználói fiókhoz”.
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Hálózati hitelesítés
Active Directory-val végzett bejelentkezések esetén előírhatja vagy lehetővé teheti a felhasználó számára
az Active Directory-ban végzett hitelesítést. Itt találtja az elérhető lehetőségeket: 37. ábra.
A User Preferences (felhasználói beállítások) alatt
Authentication (hitelesítés)

37. ábra. Hálózati hitelesítési lehetőségek
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Felhasználói fiók szerkesztése
A Utilities (rendszermenü) alatt
Manage Users (felhasználók kezelése) >
Modify User (felhasználó módosítása),
felhasználó kiválasztása

38. ábra. Edit User (felhasználó szerkesztése) párbeszédpanel

MEGJEGYZÉS: Minden mező kötelező.
Username (felhasználónév)

Adja meg a felhasználó egyedi azonosítóját. Ez a név jelenik meg mindenhol
a RetCam Envision rendszerben. Az egészségügyi létesítménynek egy előre
meghatározott hozzárendelési rendszert kell követnie, hogy a felhasználók
egyszerűen felismerjék egymást. A felhasználónévben a rendszer nem különbözteti
meg a kis- és nagybetűket.

Last Name (vezetéknév)

A felhasználó vezetékneve

First Name (utónév)

A felhasználó utóneve

Password (jelszó)
Reenter Password (jelszó
ismételt megadása)

MEGJEGYZÉS: Csak akkor válassza ezeket a mezőket, ha módosítani akarja
a felhasználó jelszavát. Bármelyik jelszómező választása törli a jelszót. Ha a
felhasználó jelszavát véletlenül törölte, és vissza akarja állítani, nyomja meg
a Cancel (mégse) gombot, és kezdje újra.
A két mezőben megadott jelszónak egyeznie kell.
Az új jelszónak legalább hat (6) karakterből kell állnia, legalább egy (1) numerikus
karaktert kell tartalmaznia, és el kell térnie a régi jelszótól.

Email ID (e-mail-azonosító)

A felhasználónak a RetCam rendszerben végzett minden munkájához kapcsolódó
e-mail-címe

Disable User
(felhasználó letiltása)

Jelölje be ezt a négyzetet a felhasználói fiók letiltásához.

Domains (tartományok)

Szükség szerint rendeljen a felhasználói fiókhoz tartományokat. Lásd
„Tartományok hozzárendelése egy felhasználói fiókhoz”.
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Tartományok hozzárendelése egy felhasználói fiókhoz
A Create User (felhasználó létrehozása) vagy
Edit User (felhasználó szerkesztése) párbeszédpanel alatt
Assign Domains (tartományok hozzárendelése)

39. ábra. Assign Domains (tartományok hozzárendelése) párbeszédpanel

Legalább egy (1) tartományt egy felhasználói fiókhoz kell rendelnie.

Új jelszó megadása
MEGJEGYZÉSEK:
•
•

Csak a RetCam-rendszergazda fiókjával lehet a felhasználói jelszavakat módosítani.
Az új jelszónak legalább hat (6) karakterből kell állnia, legalább egy (1) numerikus karaktert kell
tartalmaznia, és el kell térnie a régi jelszótól. Ez a jelszószabály minden felhasználói szerepkörre
érvényes.
A Utilities (rendszermenü) alatt

Manage Users (felhasználók kezelése) >
Reset Password (új jelszó megadása)

40. ábra. Reset Password (új jelszó megadása) párbeszédpanel

Az új jelszó megadása után a felhasználónak az első bejelentkezéskor módosítania kell a jelszavát.
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Felhasználói szerepkörök és engedélyek
A felhasználói fiókokhoz szerepköröket rendelünk. Ezek határozzák meg a hozzáférés szintjét,
valamint a RetCam Envision rendszeren elvégezhető feladatokat. A RetCam-rendszergazda rendelkezik
a legmagasabb szintű hozzáféréssel, ő módosíthatja és veheti fel a szerepköröket és rendelhet hozzájuk
engedélyeket.
Az alapszerepkörök a következők:
• Általános RetCam
• RC felvételkészítő
• RetCam-rendszergazda
A szerepkörök engedélyei a következő kategóriákba tartoznak:
• Általános
•
•
•

Beteg
Vizsgálat
Import/export

•

Speciális

•

Rendszergazda

Szerepkörök és engedélyek konfigurálása
A User Preferences (felhasználói beállítások) alatt
Permissions (engedélyek)

41. ábra. Engedélykonfigurációs lehetőségek

A User Roles (felhasználói szerepkörök) fülön válassza ki a felhasználót, és rendelje hozzá a kívánt
szerepköröket. Az engedélyek megtekintéséhez válassza a Role Permissions (szerepkör engedélyei)
és View User Permissions (felhasználói engedélyek megtekintése) füleket.
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9. Biztonság és címkézés
Elektromos biztonság
A rendszer tervezése, ellenőrzése és bevizsgálása során mindenben megfeleltek az IEC 60601-1 tűzre,
áramütésre és mechanikai veszélyekre vonatkozó, kizárólag rendeltetésszerű használatot feltételező
követelményeinek.

I. osztályú, BF típusú elektromos berendezés
Folyamatos működésre minősített
IEC 60601-1: 2005-ös 1. helyesbítés + 2. helyesbítés
Az analóg és digitális csatlakozókhoz csatlakoztatott tartozékoknak a vonatkozó IEC szabványok
szerinti minősítéssel kell rendelkezniük (azaz IEC60950 az adatfeldolgozó berendezések és IEC
60601-1 az orvostechnikai berendezések esetén). Ezen felül minden konfigurációnak eleget kell
tennie az IEC 60601-1 és 60601-1-2 rendszerszabványoknak. Mindenki, aki további berendezést
csatlakoztat a jelbemeneti vagy jelkimeneti oldalhoz, egy orvostechnikai rendszert konfigurál, és ily
módon felelős annak biztosításáért, hogy a rendszer eleget tegyen az IEC 60601-1 és 60601-1-2
rendszerszabványoknak. Ha kétsége van, lépjen kapcsolatba a Natus műszaki szolgálatával.

A RetCam Envision elektromágneses kibocsátásai
Megfelelőségi szint: 1. csoport, „A” osztály
Vizsgálat típusa

Megfelelőségi szint

Sugárzott kibocsátás
CISPR 11/
EN 55011

1. csoport, „A” osztály

Vezetett kibocsátás
CISPR 11/
EN 55011

1. csoport, „A” osztály

Megjegyzések
A RetCam Envision rendszer kizárólag a belső funkciójához
kapcsolódó rádiófrekvenciás energiát állít elő. A rendszer
rádiófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, és várhatóan
nem okoz interferenciát a közelben lévő elektromos
berendezésekben. A RetCam Envision rendszer minden
intézményben történő használatra alkalmas – kivéve
lakossági környezetekben –, ugyanakkor a következő
feltételek teljesülése esetén használható lakossági és a
közvetlenül a lakossági épületeket ellát kisfeszültségű
tápellátáshoz csatlakozó hálózatokban:
MEGJEGYZÉS: A berendezés kibocsátási jellemzői
alkalmasak az ipari területeken és kórházakban történő
használatra (CISPR 11 „A” osztály). Ha lakossági
környezetben használják (amelyhez általában CISPR 11 „B”
osztály szükséges), lehetséges, hogy a berendezés nem
nyújt megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás kommunikációs
szolgáltatások számára. Előfordulhat, hogy a felhasználónak
olyan enyhítő intézkedéseket kell tennie, mint például a
berendezés áthelyezése vagy újratájolása.

Harmonikus kibocsátás
EN 61000-3-2

„A” osztály

Feszültségingadozások / villogás
(flicker) EN 61000-3-3

Megfelel

FCC Part 15B

Megfelel
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RetCam Envision elektromágneses zavartűrése
Vizsgálat típusa
Elektrosztatikus kisülés
(ESD)
EN 61000-4-2

IEC 60601-1-2
vizsgálati szint

Megfelelőségi szint

±8 kV érintéskor

±8 kV érintéskor

±15 kV levegőben

±15 kV levegőben

Elektromágneses környezeti
útmutató
A padlónak fának, betonnak vagy
kerámialapnak kell lennie. Amennyiben a
padlót szintetikus anyag borítja, a relatív
páratartalom minimum 30%-os legyen.

Gyors villamos tranziens
±2 kV a tápvezetékeken
(váltóáram)
(kimenő/bemenő vezetékek)
EN 61000-4-4

±2 kV a tápvezetékeken

A hálózati áramellátás minősége feleljen
meg az általános kereskedelmi vagy kórházi
környezetnek. A váltóáram elektronikus
zavarai (tranziensek) miatt előfordulhat,
hogy a rendszer kijelzője folyamatosan
görget. Ilyen esetben ne készítsen felvételt,
amíg a zavar meg nem szűnik.

Lökőhullám a vezetékek
között, valamint a vezetékek
és föld között
(váltóáram)
(kimenő/bemenő vezetékek)
EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV vezetékek
között

±0,5 kV, ±1 kV vezetékek
között

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
vezetékek és a föld között

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
vezetékek és a föld között

A hálózati áramellátás minősége feleljen
meg az általános kereskedelmi vagy kórházi
környezetnek.

Feszültségletörések,
feszültségváltozások a
bejövő tápvezetékeken,
rövid idejű
feszültségkimaradások
EN 61000-4-11

0% UT 0,5 ciklusig 0°, 45°, 0% UT 0,5 ciklusig 0°, 45°, A hálózati áramellátás minősége feleljen
90°, 135°, 180°, 225°, 270° 90°, 135°, 180°, 225°, 270° meg az általános kereskedelmi vagy kórházi
és 315° szögeken
és 315° szögeken
környezetnek.

Hálózati frekvenciás
(50/60 Hz) mágneses tér
EN 61000-4-8

0% UT 1 ciklusig és

0% UT 1 ciklusig és

70% UT 25/30 ciklusig,
egy fázis 0°-on

70% UT 25/30 ciklusig,
egy fázis 0°-on

0% UT 250/300 ciklusig

0% UT 250/300 ciklusig

30 A/m

30 A/m

A hálózati frekvenciás mágneses mezőket a
kereskedelmi vagy kórházi környezetben
szokásos szinten kell tartani.
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RetCam Envision elektromágneses zavartűrése
Vizsgálat típusa
Sugárzott zavartűrés
EN 61000-4-3

IEC 60601-1-2
vizsgálati szint
80 MHz – 2,7 GHz
3 V/m 80% 1 kHz-en

Megfelelőségi szint
3 V/m

Közelségi mezők:
385 MHz, 18 Hz
impulzusmoduláció, 27
V/m
450 MHz, FM moduláció,
±5 kHz
dev, 1 kHz szinusz, 28
V/m

28 V/m

28 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz és 780
MHz, 217 Hz
impulzusmoduláció,
28 V/m
9 V/m
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz, 18 Hz
impulzusmoduláció, 28
V/m
1720 MHz, 1845 MHz, és
1970 MHz, 217 Hz
impulzusmoduláció, 28
V/m

28 V/m

28 V/m

9 V/m

2450 MHz, 217 Hz
impulzusmoduláció, 28
V/m
5240 MHz, 5500 MHz és
5783 MHz, 217 Hz
impulzusmoduláció, 9 V/m
Vezetett zavartűrés
EN 61000-4-6

0,15–80 MHz
3 Vrms

3 Vrms

0,15–80 MHz
6 Vrms ISM sávokban

6 Vrms

80% 1 kHz-en
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80% 1 kHz-en

Elektromágneses környezeti
útmutató
Hordozható vagy mobil rádiófrekvenciás
kommunikációs berendezést ne használjon
a RetCam rendszer bármely részéhez
(beleértve a kábeleket) közelebb, mint az
adó frekvenciájára vonatkozó képlet szerinti
ajánlott elkülönítési távolság.
Ajánlott elkülönítési távolság
d = 1,2
d = 1,2

80 MHz–800 MHz

d = 2,3

800 MHz–2,7 GHz

ahol a
az adó gyártója által megadott
maximális kimenő teljesítmény wattban (W),
d pedig az ajánlott elválasztási távolság
méterben (m).
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Jelek és szimbólumok
Szimbólum

Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szabványhivatkozás

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

21 CFR 801.109(b)(1)

Címkézés – vényre
kapható eszközök.

Kizárólag vényre

Azt jelzi, hogy az
eszköz értékesítése
kizárólag engedéllyel
rendelkező orvos
számára vagy orvosi
rendelvényre
engedélyezett

–

–

Orvostechnikai
eszköz megjelölése

Ez a termék
orvostechnikai
eszköz.

–

–

Nem tartalmaz
természetes gumit

Az orvostechnikai
eszköz nem
tartalmaz
természetes
gumilatexet

ISO-60601-1,
D.2 táblázat, 10.

Gyógyászati villamos
Kövesse a
készülék – 1. rész:
használati útmutatót
Általános biztonsági és
alapvető működési
követelmények

További
információkat a
használati
útmutatóban/utasítás
ban talál.
ORVOSTECHNIKAI
ESZKÖZZEL
KAPCSOLATOS
MEGJEGYZÉS:
„Kövesse a
használati útmutatót”

ISO-15223-1, 5.4.3.
szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Lásd használati
útmutató

Azt jelzi, hogy a
felhasználónak
utána kell valaminek
néznie a használati
útmutatóban.

ISO 60601-1
D.1 táblázat, 11.

Gyógyászati villamos
készülék – 1. rész:
Általános biztonsági
és alapvető
teljesítménykövetelmények.

Üzemeltetési
útmutató

Csak Rx

Orvostechnikai
eszköz

Magyarázat
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Szimbólum
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Szabványhivatkozás

Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Magyarázat

ISO 7000/IEC-60417,
3500-as szimbólum

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

Elektronikus
használati útmutató

Annak megjelölése a
terméken vagy a
termék
csomagolásán, hogy
a termék
használatához
kapcsolódó
információk
nyomtatott formátum
helyett vagy mellett
elektronikus
formában is
elérhetők.

IEC-60417; 2002-5194

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

AC/DC tápáramjelző

Azt jelzi, hogy a
rendszer
egyenárammal vagy
váltóárammal
üzemel-e

ISO-7000/IEC-60417,
5019-es szimbólum

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

Védőföldelés

Olyan
csatlakozásokat
azonosít, amelyeket
külső vezetőhöz kell
csatlakoztatni
meghibásodás során
fellépő áramütés
elleni védelemként,
vagy egy
védőföldeléselektróda
csatlakozásához.

IEC-60601-1,
D.1 táblázat, 1.

Gyógyászati villamos
Váltóáram
készülék – 1. rész:
Általános biztonsági és
alapvető teljesítménykövetelmények.

Azt jelzi az
adattáblán, hogy a
berendezés
kizárólag
váltóárammal történő
használatra
alkalmas; azonosítja
a megfelelő
csatlakozókat.

IEC-60417: 2002-5016

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

A biztosíték
azonosítása

A rendszer 2 db
jelzett típusú
biztosítékot
tartalmaz. Ne
használjon más
típust.

IEC/TR 60878
5988-as szimbólum

Orvosi gyakorlatban
használt elektromos
berendezések grafikai
rendszere.

Számítógépes
hálózat

Magának a
számítógépes
hálózatnak az
azonosítása, vagy a
számítógépes
hálózat
csatlakozójának
azonosítása.
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Szimbólum

Szabványhivatkozás

Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Magyarázat

ISO-7000/IEC-60417
5140-as szimbólum

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

Nem ionizáló
elektromágneses
sugárzás

Általában magasabb,
potenciálisan
veszélyes szintű
nem ionizáló
sugárzást jelöl

IEC 62471-2

Lámpák és
lámparendszerek
fotobiológiai
biztonsága – 2. rész:
Nem lézeres optikai
sugárzásbiztonsághoz
kapcsolódó gyártási
követelményeket
tartalmazó útmutató.

Figyelmeztetés:
Optikai sugárzás, ne
nézzen közvetlenül a
fényforrásba.

Azt jelzi, hogy ne
nézzen közvetlenül a
fényforrásba

ISO-7000/IEC-60417
0621-as szimbólum

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

Törékeny, óvatosan
kezelendő

Azt jelzi, hogy a
szállítási csomag
tartalma törékeny, és
a csomagot
óvatosan kell
kezelni.

ISO-7000: 2014-0623

Berendezéseken
használt grafikai
szimbólumok

Ez az oldala áll
felfelé

A szállítási csomag
megfelelő
függőleges helyzetét
jelzi.

ISO 15223-1
5.3.7. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Tárolási
hőmérséklettartomány

Azokat a (tárolási)
hőmérsékletkorlátok
at jelzi, amelynek az
orvostechnikai
eszközt
biztonságosan ki
lehet tenni

ISO 15223-1
5.3.8. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök.
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Tárolási
páratartalomtartomány

Azt a (tárolási)
páratartalmat jelzi,
amelynek az
orvostechnikai
eszközt
biztonságosan ki
lehet tenni

ISO 15223-1
5.3.9. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Légköri nyomásra
vonatkozó határérték

Azt a (légköri)
nyomástartományt
jelzi, amelynek az
orvostechnikai
eszközt
biztonságosan ki
lehet tenni.
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Szimbólum
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Szabványhivatkozás

Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Magyarázat

ISO-15223-1,
5.3.4. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök.
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Tartsa szárazon

Olyan orvostechnikai
eszközt jelöl,
amelyet védeni kell a
nedvességtől.

ISO-15223-1
5.1.7. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Sorozatszám

A gyártói
sorozatszámot jelzi,
amelynek alapján
azonosítani lehet az
adott orvostechnikai
eszközt.

ISO-15223-1
5.1.6. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Katalógus- vagy
modellszám

A gyártói
katalógusszámot
jelzi, amely alapján
azonosítani lehet az
orvostechnikai
eszközt.

ISO 15223-1
5.1.1. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Gyártó

Az orvostechnikai
eszköz gyártóját jelzi

ISO-15223-1
5.1.3. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Gyártási dátum

Azt jelzi, hogy mikor
gyártották az
orvostechnikai
eszközt.

ISO-15223-1
5.1.2. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

Az Európai
Közösségen belüli
meghatalmazott
képviselő

Az Európai
Közösségen belüli
meghatalmazott
képviselőt jelzi.

MDR 2017/745

Az EU orvostechnikai
eszközökre vonatkozó
rendelete

CE-jelölés

Az európai műszaki
megfelelőséget jelzi
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Szimbólum

Szabványhivatkozás

Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Magyarázat

IEC-60529

Villamos gyártmányok
burkolatai által nyújtott
védettségi fokozatok
(IP-kód)

A burkolat által a
behatoló anyagok
ellen nyújtott
védettség fokozata

Folyamatos vízbe
merítés hatásai ellen
védett.

IEC-60529

Villamos gyártmányok
burkolatai által nyújtott
védettségi fokozatok
(IP-kód)

Csepegő víz ellen
védett

Azt jelzi, hogy az
eszköz védett a
függőlegesen eső
víz hatásai ellen

ISO-60601-1
D.2 táblázat, 2.

Gyógyászati villamos
Általános
készülék – 1. rész:
figyelmeztetőjel
Általános biztonsági és
alapvető teljesítménykövetelmények.

Olyan veszélyt jelez,
amely a betegnek
vagy üzemeltetőnek
személyi sérülést
okozhat

ISO-15223-1,
5.4.4. szimbólum

Orvostechnikai
eszközök –
Orvostechnikai
eszközök címkéin,
címkézésén és
tájékoztatóiban
használandó
szimbólumok.

ISO 60601-1
D.1 táblázat, 10.

Gyógyászati villamos
készülék – 1. rész:
Általános biztonsági és
alapvető teljesítménykövetelmények.

Azt jelzi, hogy a
felhasználónak
utána kell néznie a
használati
útmutatóban a fontos
óvintézkedésekre
vonatkozó
információknak,
például az olyan
figyelmeztetéseknek
és
óvintézkedéseknek,
amelyeket különböző
okokból nem lehet
magán az
orvostechnikai
eszközön feltüntetni.

2012/19/EU

Elektromos és
A hasznos élettartam
elektronikus
végén végzett
berendezések
hulladékkezelés
hulladékaira vonatkozó
szabályozás (WEEE)

–

Vizsgálati jel

Vigyázat: Olvassa el
a használati
útmutatóban
található összes
figyelmeztetést és
óvintézkedést

Észak-amerikai
megfelelőség
tanúsítása

Azt jelzi, hogy az
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékait tilos más,
nem külön gyűjtött
hulladékkal együtt
kezelni, és hogy
ezeket külön kell
gyűjteni
Azt jelzi, hogy a
terméket a TUV
Rheinland vizsgálta
be és tanúsította
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Szimbólum
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Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szabványhivatkozás

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Magyarázat

IEC/TR 60878
5009-as szimbólum

Orvosi gyakorlatban
használt elektromos
berendezések grafikai
rendszere.

Rendszer
főkapcsolója

Készenlét – olyan
kapcsolókat vagy
kapcsolóállásokat
jelez, amelyeknek
segítségével a
berendezés egy
részét be lehet
kapcsolni, hogy
készenléti állapotba
kerüljön

–

–

Fókuszvezérlők

A vezérlőpult fókusz
állítására használt
gombjai

–

–

Lámpa
világítógombja

A vezérlőpulton és
lábkapcsolón
található gombok a
lámpa be- és
kikapcsolását
szolgálják

–

–

Fényerővezérlők

A vezérlőpulton és
lábkapcsolón
található gombok a
fényerő állítását
szolgálják

–

–

Felvevőgomb
(„kioldógomb”)

A vezérlőpulton és
lábkapcsolón
található gombok az
állóképek felvételét,
valamint a
videófelvétel
indítását és
szüneteltetését
szolgálják

–

–

Világítás
kábelcsatlakozója

A világítás
kábelcsatlakozóját
jelzi

–

–

FA-világítás
kábelcsatlakozója

Az FA-világítás
kábelcsatlakozóját
jelzi

–

–

Fogantyú
kameracsatlakozója

A fogantyú
kameracsatlakozóját
jelzi

–

–

Kameravezérlő
csatlakozók

A kameravezérlő
csatlakozó helyét
jelzi

–

–

Fluoreszceines
angiográfia (FA)

Az FA-t jelzi
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Szimbólum

Szimbólum
szabványos
megnevezése

Szabványhivatkozás

Szimbólum
megnevezése a
szabványhivatkozás alapján

Magyarázat

IEC 62680-2-1

Univerzális soros
buszinterfész
adatokhoz és
tápellátáshoz. 2-1.
rész: Az univerzális
soros busz előírása,
2.0 kiadás (TA 14)

USB-csatlakozó

Azt jelzi, hogy az
eszköz USBcsatlakozóhoz
csatlakozik vagy
USB-csatlakozóval
kompatibilis

IEC-62680-2-1

Univerzális soros
buszinterfész
adatokhoz és
tápellátáshoz. 2-1.
rész: Az univerzális
soros busz előírása,
2.0 kiadás (TA 14)

USB 3.0-csatlakozó

Azt jelzi, hogy az
eszköz USB 3.0csatlakozóhoz
csatlakozik, vagy
USB-csatlakozóval
kompatibilis

ISO-60601-1,
D.1 táblázat, 20.

Gyógyászati villamos
BF típusú
készülék – 1. rész:
alkalmazott alkatrész
Általános biztonsági és
alapvető teljesítménykövetelmények.

–

–

A használaton kívüli
fogantyút a
foglalatban tárolja

Azt jelzi, hogy a
fogantyút a
foglalatban kell
tárolni, elkerülendő a
lencseelem sérülését

–

–

Tisztítsa a
lencseelemet
használat után

Azt jelzi, hogy a
lencseelemet
használat után
tisztítani kell

IEC 60601-1-nek
megfelelő BF típusú
alkalmazott
alkatrészt azonosít.

42. ábra. Eszközcímke: FA-val (bal), FA nélkül (jobb)
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10. Műszaki adatok
MEGJEGYZÉS: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hardver és szoftver
Fizikai

Méretek: 660 mm szélesség x 610 mm mélység x 1372 mm minimális magasság
Tömeg:
•
FA-val: Teljes terheléssel körülbelül 85 kg
•
FA nélkül: Teljes terheléssel körülbelül 82,6 kg

Elektromos

Névleges adatok: 100–240 V~, 50/60 Hz, 400 VA
Biztosítékok: 3 AG 6,3 A 250 V Slo-Blo 5 x 20 mm
Áramfelvétel: Maximum 400 W minden alkatrésszel
Leválasztható kórházi tápkábel

Processzor és tárolás

Intel® Core i7
16 GB közvetlen elérésű memória
1 TB tartós állapotú tároló

Operációs rendszer

Microsoft Windows® 10 operációs rendszer
MEGJEGYZÉS: Biztonsági okból a Microsoft Windows operációs rendszer
feladatkezelője nem érhető el a legtöbb felhasználói fiók számára. Csak a
RetCam-rendszergazda rendelkezik hozzáféréssel.

Környezeti feltételek
A szállított rendszer célja beltéri használat normál szobahőmérsékleten és páratartalom mellett,
függőleges helyzetben, vízszintes felületen, zárt kerekekkel.
Hőmérséklet
Üzemeltetési
Tárolás (csomagoláson kívül)
Szállítás (eredeti szállítási anyagban)

10–35 ºC
–10–55 ºC
–29–50 ºC
Relatív páratartalom

Üzemeltetési
Tárolás (csomagoláson kívül)
Szállítás (eredeti szállítási anyagban)

30–90% nem lecsapódó
30–90% nem lecsapódó
10–85% nem lecsapódó
Légköri nyomás

Üzemeltetési
Tárolás (csomagoláson kívül)
Szállítás (eredeti szállítási anyagban)

70–106 kPa
70–106 kPa
50–106 kPa
Tengerszint feletti magasság

Üzemeltetési
Tárolás (csomagoláson kívül)
Szállítás (eredeti szállítási anyagban)
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„A” melléklet. A RetCam Envision kicsomagolása és
üzembe helyezése
A rendszer kicsomagolása
1. Távolítsa el a doboz elülső lapját, és tegye le, hogy rámpaként szolgáljon.
2. Oldja fel a kerekek fékeit, és óvatosan gördítse ki a kocsit a dobozból.
3. Távolítson el minden csomagolóanyagot a rendszerből.
4. Csomagolja ki a monitort tartalmazó dobozt.
5. Csomagolja ki a tartozékdobozt.

A rendszer üzembe helyezése
A monitor felszerelése:
1. Rögzítse a monitort a karjára a mellékelt 4 kézzel meghúzható csavarral (a csavarok behajtása a
monitor hátuljába történik).
2. Szerelje fel a monitor karját és a hozzászerelt monitort a monitorkar oszlopára a szerszámoszsákban
mellékelt szerszámokkal.
Megjegyzés: Gondoskodjon róla, hogy a monitoroszlop ütközőgyűrűje ne legyen távolabb a kocsi
tetejétől 20 cm-nél.

3. Kapcsolja be a monitor tápkapcsolóját, majd csatlakoztassa a monitor tápkábelét, a kijelző
csatlakozókábelét és az USB-kábelt a monitor hátuljához.
MEGJEGYZÉS: A kábelek csatlakozásának megkönnyítése céljából a monitort 90 fokkal tudja
forgatni. Állítsa vissza a monitort a szokásos állásba.
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A fogantyú felszerelése:
1. A fogantyú csatlakozásainak eléréséhez a fiókot el kell távolítani. Csúsztassa ki a fiókot a rendszer
tetejéből ütközésig.
2. Két kezével emelje fel a terelőelemeken található fekete műanyag füleket a fiók két oldalán, hogy a
fiókot kivegye az oldalsó sínekből. Távolítsa el a fiókot.

3. Óvatosan emelje ki a fogantyút és a kábelkötegét a csomagolóanyagból, és helyezze a fogantyút a
kocsi tetejének jobb oldalára öntött foglalatba.

4. Tekerje a fogantyú kábelkötegét lazán a kábeltartóra.
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5. Óvatosan pattintsa le és távolítsa el az előlapot a rendszerről. Ehhez feszítse le végig a széleit és a
fióknyílást. Csak az ujja erejét használja.

6. A fogantyú kábelkötegének csatlakoztatása előtt gondoskodjon a kocsi hátulján található tápkapcsoló
kikapcsolásáról.
7. Vezesse át a kamera (2) és a fókusz (3) kábeleit az előlap nyílásán. A száloptikás kábel (1)
világításcsatlakozóhoz történő csatlakoztatása külön történik.

1
2
3

8. Csatlakoztassa a fogantyú kameráját és a fókuszkábeleket a műszerek vezérlőmodulján a megfelelő
csatlakozókhoz az előlap mögött.
9. A fókuszkábel aljzathoz való menetes csatlakozóját a műszerek vezérlőmoduljának jobb elülső
oldalán a tetején elhelyezett fül jelzi. Keresse meg a fület a kábelcsatlakozásnál, gondoskodjon róla,
hogy egy vonalban legyen az aljzat résével, csatlakoztassa a kábelt, és fordítsa el a menetes
karimát, amíg szilárdan nem csatlakozik.
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10. Csatlakoztassa a kamerakábelt a fókuszkábel melletti aljzathoz a műszerek vezérlőmodulján.
A kamerakábel megfelelő csatlakozását a dugasz alján elhelyezett rés biztosítja. Ügyeljen arra,
hogy a rés megfelelően igazodjon az aljzathoz, és óvatosan hajtsa be a csatlakozót az aljzatba,
amíg meg nem szorul.

11. Helyezze vissza az előlapot.
12. Helyezze vissza a fiókot. Illessze a síneket a fiók vezetőelemeihez, mozdítsa el a műanyag füleket,
és zárja be a fiókot.
13. Csatlakoztassa a száloptikás csatlakozót a bal oldali világításcsatlakozóhoz. A jobb oldali
világításcsatlakozó csak FA-lehetőséggel ellátott rendszereken érhető el.

MEGJEGYZÉS: Itt találhat bővebb információkat a fogantyúról: „Fogantyú”.

A rendszer bekapcsolása
1. Kapcsolja be a tápkapcsolót.
2. Nyomja meg a vezérlőpulton a főkapcsolót.
3. Jelentkezzen be a rendszerbe a rendszerhez mellékelt rendszergazdai fiókkal és jelszóval.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó módosításához.
5. Hozzon létre és válasszon egy tartományt az itt leírtak szerint: „Tartomány létrehozása”.
6. Vegyen fel felhasználókat, vagy állítsa be az Active Directory-s felhasználókat az itt leírt módon:
„Felhasználók kezelése”.
7. Hozzon létre egy tesztbeteget és használja első alkalommal az eszközt az itt leírt módon: „A rendszer
előkészítése és üzemeltetése”.
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