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1. Įvadas
„Retcam EnvisionTM“ akių vaizdinimo sistema leidžia greitai, lengvai užfiksuoti plataus kampo, aukštos
skiriamosios gebos skaitmeninius akies vaizdus ir vaizdo įrašus. Šis vadovas aprašo, kaip naudotis
sistema įrašant, kuriant komentarus, kaupiant, apžvelgiant ir perkeliant tokius vaizdus kartu su susijusio
paciento duomenimis saugioje sveikatos priežiūros tinklo aplinkoje.

Naudojimo indikacijos
•

Bendras akies vaizdinimas apima tinklainės, rainelės ir išorinį vaizdinimą.

•

Vaikų akių ligų vaizdų dokumentavimas, apimantis ankstyvąją retinopatiją (ROP).

•

Vaizdinimas tipui 2 prieš slenkstinei ankstyvajai retinopatijai (ROP) (zona 1, stadija 1 ar 2, be
gretutinių ligų, arba zona 2, stadija 3, be gretutinių ligų), arba gydymo reikalaujančiai ROP, kuri
apibūdinama kaip tipo 1 ROP (zona 1, bet kuri stadija, yra gretutinė liga; zona 1, stadija 3, be
gretutinių ligų; arba zona 2, stadija 2 ar 3, yra gretutinė liga), arba slenkstinei ROP (bent 5 gretutinės
arba 8 negretutinės valandos stadijos 3 zonoje 1 ar 2, esant gretutinei ligai) * 35-37 savaičių
postmenstrualiniams kūdikiams.

*Nuorodos:
1. Kooperatyvinės grupės ankstyvos retinopatijos krioterapija. Kelių centrų krioterapijos tyrimas ankstyvai
retinopatijai: preliminarūs rezultatai. Oftalmologijos archyvai 1988; 106(4):471-479.
2. Kooperatyvinės grupės ankstyvos retinopatijos ankstyvas gydymas. Persvarstytos indikacijos
ankstyvos retinopatijos gydymui: ankstyvo gydymo ankstyvai retinopatijai atsitiktinio tyrimo rezultatai.
Oftalmologijos archyvai 2003; 121(12):1684-1694.

Straipsnio klinikinės nuorodos
Ankstyvos retinopatijos telemedicinos diagnozė, tikslumas, patikimumas ir vaizdų kokybė. 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

Kontraindikacijos
Bet koks pacientas su perforuojančiu akies obuolio sužeidimu negali būti tiriamas su „RetCam Envision“
sistema naudojant kontakto techniką iki kol žaizda neužgyja. Esant akies infekcijai, „RetCam Envision“
sistema naudojimas turi būti nukeliamas iki kol infekcijos gydymas bus atliktas. Bet koks kūdikis, kuris
neonatologo sprendimu yra nestabilus, nėra vaizdinimo su„RetCam Envision“ sistema kandidatas.

Pagrįsta naudojimo paskirtis
Federaliniai įstatymai (JAV) riboja šio įrenginio pardavimą, jį galima įsigyti tik gydytojo ar licencijuoto
medicinos darbuotojo nurodymu. „RetCam Envision“ yra numatytas žmonių su oftalmologinių prietaisų
valdymo žiniomis ir įgūdžiais naudojimui, įskaitant gydytojus, slaugytojus, akių fotografus ir optometrininkus.
Tie individai turi būti mokomi „Natus Neurology Incorporated“ patvirtinto kolektyvo, naudojant tinkamas
klinikines technikas, prieš naudojant prietaisą paciento akių vaizdų gavimui.
Pirminė sistemos naudojimo aplinka yra klinikos, gydytojo kabinetas, kūdikių intensyvios priežiūros
skyriai, operacinės, vaikų intensyvios priežiūros skyriai ir tyrimų įstaigos. Tik patvirtintas „Natus Neurology
Incorporated“ kolektyvas instaliuoja ir aptarnauja „RetCam Envision“ systemų, *sistemų išskyrus
paslaugas, kurios gali būti atliktos tiesiogiai kliento.
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Esminė veikla
•

Sistema atlieka gyvo vaizdo įrašymą.

•

Sistema rodo vaizdus be pastovių artefaktų.

•

Laikinas vaizdavimo funkcijos sutrikdymas ar laikinas vaizdo artefaktų matymas buvo vertinamas ir
nustatytas nepavojingu pacientų saugumui.

Prieigos valdymas ir naudotojo leidimas
Naudotojo paskyros turi paskirtis, kurios nustato prieigos laipsnį ir užduotis, kurios gali būti atliekamos su
jūsų „RetCam Envision“ sistema. „RetCam“ administratoriaus paskirtis yra suteikiama naudotojui pacientų
priežiūros ar tyrimų įstaigos. „RetCam“ administratoriaus turi aukščiausią prieigos lygį ir kontroliuoja, kas
turi leidimą naudotis sistema. Norėdami gauti informacijos apie naudotojo leidimų konfigūraciją, žiūrėkite
„Naudotojo vaidmenys ir leidimai“.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Šis skyrius teikia informaciją apie saugos įspėjimus ir atsargumo priemones. Yra svarbu perskaityti ir
suprasti saugos informaciją prieš naudojant sistemą.

Saugos principai
ĮSPĖJIMAS
Nurodo pavojingą situaciją kuri, jei nėra išvengiama, gali sukelti mirtį ar rimtą sužeidimą.
ISPĖJIMĄ sudaro toliau pateikta informacija:
Pavojaus kilmė ir pavojingos situacijos nutikimo pasekmės.
• Metodai, padedantys išvengti pavojingos situacijos.
PERSPĖJIMAS
Nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei nėra išvengiama, gali sukelti nedidelį sužeidimą, turto
pažeidimą, ar naudojimo atidėjimą. PERSPĖJIMĄ sudaro toliau pateikta informacija:
Pavojaus kilmė ir pavojingos situacijos nutikimo pasekmės.
•

Metodai, padedantys išvengti pavojingos situacijos.

Įspėjimai
ĮSPĖJIMAS
Kryžminis užteršimas mikroorganizmais gali sukelti infekcijų plėtrą pacientui, ypač
pažeidžiamiems kūdikiams, esantiems kūdikių intensyvios priežiūros skyriuje (NICU).
• Sumažinti kryžminio užterštumo riziką:
Sekite rankų plovimo procedūras ir dėvėkite pirštines.
Dezinfekuokite lęšį prieš kiekvieną pacientą, sekite, mažiausiai, vidutinio lygio
cheminės dezinfekcijos instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuoto kolektyvo taikymas gali sukelti sužeidimus ar atidėti paciento gydymą.
•
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ĮSPĖJIMAS
Netreniruoto kolektyvo taikymas gali sukelti sužeidimus ar atidėti paciento gydymą.
• Prieš naudojant šią įrangą pacientų akių vaizdų gavimui, naudotojai turi būti apmokomi
tinkamos klinikinės technikos „Natus Neurology Incorporated“ patvirtinto kolektyvo.
ĮSPĖJIMAS
Nepatvirtinti pokyčiai gali sukelti sužeidimus, netikėtą sistemos veikimą ar sistemos klaidą.
•

Nekeiskite šios įrangos be gamintojo leidimo.

ĮSPĖJIMAS
Užteršto ar pažeisto lęšio naudojimas gali sukelti paciento akies sužeidimus.
• Niekada nevalykite lęšio priekio su abrazyvinėmis ar aštriomis medžiagomis. Valykite,
dezinfekuokite ir apžiūrėkite lęšį, ar nėra įpjovimų, įskilimų, įdrėskimų arba šiurkščių
paviršių, prieš kiekvieną naudojimą.
ĮSPĖJIMAS
Atliekant aptarnavimo ar priežiūros darbus sistemoje, kai ji yra naudojama, pacientui gali
būti sukeliamas elektros šokas.
• Neatlikite aptarnavimo ar priežiūros darbų sistemoje, kai ji yra naudojama su pacientu.
ĮSPĖJIMAS
Įrenginio skleidžiama šviesa gali būti pavojinga akiai.
Kuo ilgesnė poveikio trukmė, tuo didesnė akies žalos tikimybė. Buvimas šio įrenginio
skleidžiamoje šviesoje, kai jis veikia pilnu pajėgumu, peržengs saugos gaires po 238 minučių
(balta šviesa) ir 18,5 minučių (mėlyna šviesa).
• Pradėkite vaizdinimą žemiausiame šviesos stiprumo lygyje ir didinkite stiprumą kiek
būtina, naudodami kuo mažiausią reikiamą šviesos išeigą.
ĮSPĖJIMAS
Per didelio slėgio taikymas vaizdinimo metu gali sužeisti akį.
• Prilaikykite rankinę įrenginio dalį, kad išvengtumėte tiesioginio spaudimo ir
nereikalingo judesio rainelės srityje.
ĮSPĖJIMAS
Nepakankamo ar netinkamo sukabinimo gelio naudojimas gali sužeisti akį.
• Visada įsitikinkite, kad lęšis yra panardintas į rekomenduojamą sukabinimo gelį, kad
būtų išvengiamas tiesioginis kontaktas tarp lęšio ir akies.
ĮSPĖJIMAS
Per didelė jėga paciento akiai naudojant skėtiklį, skleros depresorių ar lęšį gali sužeisti
paciento akį.
• Šiurkščiai nevaldykite skėtiklio, skleros depresoriaus ar lęšio paciento akyje.
ĮSPĖJIMAS
Nepakankamas apsauginis įžeminimas gali sukelti elektros šoką.
• Visada sujunkite sistemą su maitinimo šaltiniu, kuriame yra apsauginis įžeminimas.
ĮSPĖJIMAS
Žiūrėjimas į apšviestą šviesos šaltinį gali sužeisti akį.
• Tiesiogiai nežiūrėkite į apšviestą šviesos šaltinį.
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ĮSPĖJIMAS
Nepatvirtinto maitinimo laido naudojimas gali sukelti elektros šoką.
•

Visada naudokite gamintojo tiekiamą maitinimo laidą arba laidą su nustatytu dalies numeriu.

ĮSPĖJIMAS
Pažeistų elektros laidų ar kabelių naudojimas gali sukelti elektros šoką.
• Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite, ar kabeliai ir elektros laidai nepažeisti.
ĮSPĖJIMAS
Sistema skleidžia elektromagnetinę radiaciją, kuri gali sąveikauti su šalia esančio (-ų)
įrenginio (-ų) funkcijomis ar veikimu.
• Kad sumažintumėte trikčius, galite naudotis toliau pateikiamais valdymo būdais:
Pakeiskite signalą gaunančio įrenginio poziciją ar vietą.
Padidinkite atstumą tarp įrangų.
Prijunkite įrangą prie grandinės angos, kuri skiriasi nuo tos grandinės, prie kurios
prijungtas kitas įrenginys.
Pagalbos kreipkitės į gamintoją ar aptarnavimo techniką.
ĮSPĖJIMAS
Saugiklių pakeitimas į netinkamą dalį gali sukelti gaisrą.
• Visada pakeiskite saugiklius su nustatytu dalies numeriu.
ĮSPĖJIMAS
Lęšio, kuriame yra valymo tirpalo likučiai, naudojimas gali pažeisti rainelę.
•

Nuvalykite lęšį naudodamiesi valymo instrukcijomis.

ĮSPĖJIMAS
Viso lęšio ar rankinės įrenginio dalies panardinimas į skystį gali sukelti elektros šoką ar žalą.
• Nedėkite viso lęšio ar rankinės įrenginio dalies į skystį.
ĮSPĖJIMAS
Nepatvirtintų kabelių, priedų ar įtampos keitiklių naudojimas gali sukelti elektromagnetinę
sąveiką, kuri pasireiškia nenumatytu sistemos veikimu ar šalia esančių įrenginių veikimo klaida.
• Neatlikite nepatvirtintų paslaugų ar sistemos keitimų.
ĮSPĖJIMAS
Peržengiant mirkymo cheminėje dezinfekcijoje laiką, gali būti pažeistas lęšis ir sukeliamas
paciento akies sužeidimas.
• Neperženkite rekomenduojamo mirkymo laiko dezinfekcijos metu.
ĮSPĖJIMAS
Netinkamas rankinės įrenginio dalies laikymas gali sukelti žalą.
•

Visada grąžinkite rankinę įrenginio dalį į dėklą, kai ji nėra naudojama.

ĮSPĖJIMAS
Pažeisto lęšio naudojimas gali pažeisti paciento akį.
• Nenumeskite ir tinkamai naudokitės rankine įrenginio dalimi ir/arba lęšiu.
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ĮSPĖJIMAS
Vežimėlio atramos klaida, kai jis yra perkrautas, gali sukelti žalą naudotojui ir pacientui.
• Nedėkite objektų, kurie pridėtų daugiau kaip 10 kg (22 lbs), ant reguliuojamo
vežimėlio viršaus.

Perspėjimai
PERSPĖJIMAS
Netinkamo dydžio skėtiklio naudojimas kūdikiams gali sukelti paciento diskomfortą.
Vaizdinimo metu įsitikinkite, kad skėtiklio dangčio dydis yra tinkamas kūdikiams.

•

PERSPĖJIMAS
Elektromagnetinė sąveika gali sukelti nenumatytą sistemos veikimą ar klaidą.
Nenaudokite nešiojamos RF komunikacijos įrangos (Įskaitant kabelius ir išorines
antenas) arčiau negu rekomenduojamas atstumas tarp įrangų, kuris yra nustatytas
„RetCam Envision“ elektromagnetinio imuniteto gairėse.

•

PERSPĖJIMAS
Sistemos vėdinimo angų blokavimas gali sukelti sistemos dalių įkaitimą, dėl kurio gali
atsirasti funkcijų netekimas ar žala.
• Neblokuokite jokių sistemos vėdinimo angų.
PERSPĖJIMAS
Baterijos atsarginės kopijos klaida gali išjungti sistemą, dėl to bus prarandami duomenys.
• Tvarkykite bateriją taip, kaip nurodyta sistemos.
PERSPĖJIMAS
Darbas su menkai įkrauta baterija gali išjungti sistemą, dėl to bus prarandami duomenys.
•

Nepradėkite naujos vaizdinimo sesijos be įkrauto akumuliatoriaus. Jei akumuliatoriaus
galia išsenka, greitai užbaikite vaizdinimo sesiją ir išsaugokite failus.

PERSPĖJIMAS
Kaitinimas autoklave gali sukelti nepataisomą sistemos žalą.
• Nekaitinkite autoklave jokios sistemos dalis.
PERSPĖJIMAS
Staigus išjungimas gali korumpuoti duomenis ir sukelti diagnozės ar gydymo vėlavimą.
•

Nenaudokite staigaus išjungimo sistemai išjungti, nebent tai yra būtina.

PERSPĖJIMAS
Neteisingas lęšio ar rankinės įrenginio dalies naudojimas judant sistemai gali sukelti žalą.
•

Laikykite lęšį sistemos stalčiuje, o rankinę įrenginio dalį atsargiai dėkite į dėklą.

PERSPĖJIMAS
Neteisingas optinio pluošto laido naudojimas gali sukelti žalą.
• Nevyniokite optinio pluošto laido apie vyniojimo postą daugiau kaip du (2) kartus.

5
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PERSPĖJIMAS
Sistemos naudojimas, transportavimas ar laikymas ant stačių šlaitų gali sukelti vežimo
nestabilumą.
• Nenaudokite, netransportuokite ir nelaikykite ant stačių šlaitų.
PERSPĖJIMAS
Šiurkštus sistemos naudojimas gali sukelti žalą.
•

Netransportuokite sistemos lauke.

„RetCam Envision“ sistemos komponentai
„RetCam Envision“ sistema susideda iš modulių, įmontuotų stabiliame judinamame vežimėlyje. Vežimėlį
lengva surinkti, transportuoti ir laikyti.

6
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Vežimėlio dalys, priekinis vaizdas
Paveikslas 1 rodo vežimėlio dalis, įskaitant pasirenkamą FA ypatybę. Kiekvienos dalies aprašymo
ieškokite žemiau esančioje lentelėje.

1

7
8
9

2

10
11
3

12
13

4

14
5
15

16

17

6

Paveikslas 1. „RetCam Envision“ sistema , priekinis vaizdas

PASTABA: Visos iliustracijos šiame naudotojo vadove yra atstovinės ir gali skirtis nuo jūsų turimo rinkinio.
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1

Vaizdo monitorius
Didelės skiriamosios gebos, plokščias vaizdo monitorius yra standartinis. Melsvos spalvos rankenos
abiejose pusėse yra skirtos monitoriaus laikymui aukščio, kampo, vertikalios ar horizontalios padėties
nustatymo metu. Vaizdo ekranas yra jautrus lietimui. Žiūrėti „Monitorius“.

2

Laikymo skyrius (lęšio laikiklis, lęšio laikiklio dėžė, pelė ir tyrimui reikalingi objektai)

3

Kairės pusės pelės kilimėlis naudojimui kaire ranka

4

Važiuoklė. Važiuoklė valdo modulines posistemes ir ryšius:
•
Kompiuteris inkorporuoja sistemos procesorių, kuris atlieka failų rinkimą, eksportą, importą ir laikymą.
Papildomai, jis suteikia naudotojui duomenų tvarkymo galimybę.
•
Įrankio valdymo modulis nukreipia kameros I/O, įskaitant fokusavimo ir apšvietimo stiprumą. Jis taip
pat valdo sistemos funkcijų pajėgumą.
•
Kibernetinės apsaugos modulis apsaugo sistemą nuo įsilaužimo, kenkėjiškos programinės įrangos ir
nepatvirtintos prieigos prie paciento duomenų.

5

Laikymo stalčius (greitos pradžios gairės, lęšio laikymo dėžė, tvarkymo įrankių maišelis ir kiti objektai)

6

Keturi (4) ratai su užraktais užtikrina tvirtą vežimo judesį ir orientavimą mažose erdvėse. Kad
užrakintumėte ratus, spustelkite užraktus su pėda. Kad atrakintumėte ratus, patraukite užraktus į viršų.

7

Rankinė įrenginio dalis/kamera
Rankinę įrenginio dalį sudaro kamera ir FA baterijos filtras. Ilgas diržas (parodytas Paveikslas 2) yra
lankstus, kad jį lengvai galėtų pasiekti pacientai. Žiūrėti „Rankinė įrenginio dalis“. Naudokite rankinę
įrenginio dalį su keičiamais lęšiais pacientų vaizdinimui.

8

Rankinės įrenginio dalies dėklas

9

Valdymo skydas (žiūrėti „Valdymo skydas“).

10

Pelė ir dešinės pusės pelės kilimėlis naudojimui dešine ranka

11

Klaviatūra su apšvietimu naudojimui menko apšvietimo aplinkose

12

Melsvos spalvos rankenų sritis vežimėlio judinimui

13

Rankinės įrenginio dalies diržo vyniojimo postas

14

Rankinės įrenginio dalies jungtys
•
Baltos šviesos ir mėlynos šviesos (FA) LED moduliai
•
Kameros valdymas
Žiūrėti „Rankinės įrenginio dalies jungtys“.

15

USB prievadas (SuperSpeed USB)

16

Pedalas (žiūrėti „Pedalas“).

17

Pedalo laikymo kišenė

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas

Vežimėlio dalys, galinis vaizdas
Paveikslas 2 rodo galinį vežimo dalių vaizdą. Kiekvienos dalies aprašymo ieškokite žemiau esančioje lentelėje.
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Paveikslas 2. „RetCam Envision“ sistema, galinis vaizdas
1

Reguliuojamas vežimėlio viršus. Vežimėlio viršus gali būti pakeliamas ir nuleidžiamas kiek reiškia
patogiam naudojimui.
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2

Vežimėlio viršaus aukščio reguliavimo rankena. Kad sureguliuotumėte vežimo viršaus aukštį, suimkite
abi vežimo viršaus puses, spauskite rankeną ir slinkite vežimėlio viršų kiek reikia aukštyn ar į apačią.
Atleiskite rankeną, kad užfiksuotumėte vežimo viršų pozicijoje.

3

Vežimo viršaus laikymo stulpelis

4

Rankinės įrenginio dalies diržas (žiūrėti „Rankinė įrenginio dalis“)

5

Rankinės įrenginio dalies diržo vyniojimo postas (žiūrėti „Rankinė įrenginio dalis“)

6

Įrenginio etiketė (žiūrėti „Etiketės ir simboliai“)

7

Eterneto prievadas

8

Baterijos skyrius. Dvi (2) ličio jonų baterijos teikia maitinimą, kai akumuliatoriaus tiekimas nutrūksta.
PASTABA: Jei baterija labai menkai įkrauta (10% ±5%), pasirodo įspėjamasis pranešimas ir sistema
išsijungia. Visiškai iškrautos baterijos turi būti kraunamos mažiausiai penkias (5) valandas.

9

Transportavimo rankena (žiūrėti „Sistemos transportavimas“)

10

Maitinimo laido vyniojimo postas

11

Pagrindinis maitinimo jungiklis ir maitinimo laido jungtis. Maitinimo tiekimas reguliuoja AC ir DC
maitinimą sistemai.

Monitorius
Ekranas yra jautrus lietimui (valdymas lietimu turi būti įjungtas). Kad įjungtumėte UI valdymą ar ekrano
ypatybę, spustelėkite pirštu, mūvėdami pirštinę. Valdymas lietimu gali būti išjungiamas valant ekraną.
PASTABA: Kai kurie UI elementai gali būti per maži valdymui lietimu.
Paveikslas 3 rodo monitoriaus valdymo funkcijas. Valdymo funkcijos aktyvios tik kai monitorius yra įjungtas.

1

2

3

4

5

Paveikslas 3. Monitoriaus valdymo funkcijos
1

Įjungti, padidinti garsą ir sumažinti garsą. Garso lygis rodomas ekrane jums atliekant pakeitimus.
PASTABA: Visi girdimi tonai skleidžiami monitoriaus. Jei nieko negirdite, garsas yra išjungtas.

2

Padidinti ryškumą ir sumažinti ryškumą. Ryškumo lygis rodomas ekrane jums atliekant pakeitimus.

3

Rodyti ekrano nustatymų meniu. Spustelėkite EXIT (IŠEITI) (garso mažinimo mygtukas) ir meniu išnyks.

4

Išjungti ir įjungti valdymą lietimu (slinkimą). Pranešimas ekrane patvirtina jūsų pasirinkimą.

5

Žalia šviesa nurodo, kad monitorius įjungtas. Šviesa nedega, kai sistema išjungta.
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Rankinė įrenginio dalis
Rankinę įrenginio dalį sudaro kamera ir FA baterijos filtras. Naudokite rankinę įrenginio dalį su keičiamais
lęšiais pacientų vaizdinimui. Žiūrėti „Lęšiai“.
Paveikslas 4 rodo rankinę įrenginio dalį su apsauginiu dangčiu. FA užtvaros filtro jungiklis yra rankinės
įrenginio dalies viršuje.

Paveikslas 4. Rankinė įrenginio dalis su apsauginiu dangčiu

PASTABA: Visada grąžinkite rankinę įrenginio dalį į dėklą, kai ji nėra naudojama. Apvyniokite rankinės
įrenginio dalies diržą laisvu lynu apie vyniojimo postą. Tinkamam rankinės įrenginio dalies įdėjimui į dėklą,
įsitikinkite, kad diržo dalis, esanti arčiausiai rankinės įrenginio dalies liečiasi su vyniojimo posto galine dalimi.

Paveikslas 5. Rankinė įrenginio dalis ir diržas laikomi taisyklingai
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Rankinės įrenginio dalies jungtys
PASTABA: Yra du (2) šviesos prievadai sistemose su FA pasirinkimu.
Rankinės įrenginio dalies diržą sudaro trys (3) kabeliai apšvietimo, kameros ir fokusavimo kontrolei.
Paveikslas 6 rodo kabelius ir jungties prievadus.
1
2
3
4
5

Paveikslas 6. Rankinės įrenginio dalies kabelių jungtys
1

Baltos šviesos LED prievadas (teikia apšvietimą ne FA pacientų vaizdinimui)

2

FA (mėlynos šviesos) LED prievadas (tik sistemose su FA pasirinkimu), yra siauras mėlynos šviesos
šaltinis, sužadinantis suleistus į dugno kraujagysles fluoresceno dažus. Kai jis yra sužadinamas mėlynos
šviesos, fluorescenas skleidžia žalią šviesą. Užtvaro filtras rankinėje įrenginio dalyje atmeta dugno
atspindėtą mėlyną šviesą taip, kad išmetama žalia šviesa yra regima; rezultatas yra juodi ir balti vaizdai.

3

Optinis pluošto kabelis

4

Kameros kabelis (baltas) ir prievadas

5

Kameros fokusavimo kabelis ir prievadas

PASTABA: Nėra būtina pašalinti kurią nors jungtį rankinės įrenginio dalies laikymui ar sistemos transportavimui.
Norėdami prijungti optinį pluošto kabelį (Paveikslas 7), įkiškite jungiklį į tinkamą LET prievadą kiek įmanoma
giliau. Kai pašalinsite optinį pluošto kabelį iš prievado, jausite nedidelį pasipriešinimą; tai yra normalu.

Paveikslas 7. Apšvietimo prievadai ir optinis pluošto kištukas
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Lęšiai
PASTABA: Jei pastebite, kad maksimalus apšvietimas mažėja, susisiekite su „Natus“ techniniu
aptarnavimu. Žiūrėti „Techninė pagalba“.
Toliau išvardyti yra prieinami lęšiai.
Lęšio modelis

Pritaikymas

Bendrasis matymo laukas (FOV)

130 FOV (LP130)

Tinklainės vaizdinimas: Naujagimis,
neišnešiotas kūdikis

130 laipsnių

Portretas (LPP01)

Išorinis akies ir veido vaizdinimas

Netaikomas

Kad pritvirtintumėte lęšį prie rankinės įrenginio dalies:
PASTABA: Kai tvirtinate ir nuimate lęšį, dirbkite virš švelnaus paviršiaus (jei įmanoma), kad išvengtumėte
žalos tuo atveju, jei lęšis nukristų. Užtikrinkite, kad laikote rankinę įrenginio dalį arti savęs, nukreipkite dalį
į viršų.
1. Laikykite rankinę įrenginio dalį viena ranka, o lęšį kita ranka ir sulyginkite antgalį (1), esantį ant lęšio,
su siūle (2), einančia per rankinės įrenginio dalies viršų (Paveikslas 8).

1

2

Paveikslas 8. Lęšio sulyginimo antgalis ir rankinės įrenginio dalies sulyginimo siūlė

2. Įdėkite lęšį į rankinę įrenginio dalį ir pasukite lęšį pagal laikrodžio rodyklę, iki kol pajusite sulaikymą.
Tai nurodo, kad lęšis tvirtai užrakintas padėtyje. Patvirtinkite, kad antgalis ir siūlė yra pozicijose,
nurodytose Paveikslas 9.

Paveikslas 9. Lęšis užrakintas
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Lęšio laikiklis
Naudokite lęšio laikiklį, kad apsaugotumėte lęšį, jį keičiant tyrimo metu. Tai neleidžia lęšiui išsiridenti iš
vežimo ar kitokio paviršiaus.

Paveikslas 10. Lęšio laikiklis

Valdymo skydas
Valdymo skydas (Paveikslas 11) yra virš klaviatūros. Valdymo funkcijos, esančios melsvos spalvos
centrinėje dalyje, taip pat prieinamos pėda valdomu pedalu. Žiūrėti „Pedalas“.
1
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4

5

6

Paveikslas 11. Valdymo skydas
1

Sistemos maitinimo mygtukas ir žalias LED indikatorius

2

DC/AC energijos žalias LED indikatorius
•
Kai sistemai energiją tiekia AC energija, šviesa dega nepertraukiamai.
•
Kai sistemai energiją tiekia baterija, šviesa blyksi - išsijungia ir vėl įsijungia.

3

Fokusavimo valdymas

4

Fiksavimo (arba SNAP) mygtukas. Spauskite norėdami pradėti, stabdyti ar pradėti vaizdo įrašymą iš
naujo, taip pat vaizdų užfiksavimui.

5

Apšvietimo stiprumo valdymas ir stiprumo reikšmės rodymas

6

Apšvietimo mygtukas ir LED indikatoriai
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•

Balta nurodo, kad yra naudojamas baltos spalvos šviesos šaltinis (kairysis LED).

•

Mėlyna nurodo, kad yra naudojamas FA šviesos šaltinis (dešinysis LED).
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Pedalas
Pedalas yra laikomas priekinėje kišenėje, vežimo pagrinde. Pridedama rankena, skirta pedalo laikymui ir
nešiojimui.
Galite valdyti fokusavimą (1), apšvietimo stiprumą (2) bei vaizdo ar vaizdo įrašo įrašymą (3), naudodamiesi
pedalu (Paveikslas 12). Šios valdymo funkcijos yra valdymo funkcijų, prieinamų valdymo skyde, kopijos.
1
2
3

Paveikslas 12. Pedalo valdymo funkcijos

Pedalu naudokitės kaip nurodyta toliau:
•

Apšvietimo stiprumas, dešinysis pedalas: Spustelėkite kairiąją pedalo pusę žemyn, kad
sumažintumėte stiprumą, o dešiniąją pusę žemyn, kad padidintumėte stiprumą. Galite paspausti ir
laikyti, iki kol pasieksite norimą reikšmę, arba galite paspausti ir atleisti, kad reguliuotumėte
nedideliais kiekiais.

•

Fiksavimo (arba SNAP) mygtukas: Spauskite norėdami pradėti, stabdyti ar pradėti vaizdo įrašymą iš
naujo, taip pat vaizdų užfiksavimui.

•

Fokusavimas, kairysis pedalas: Spauskite kairiąją pedalo pusę žemyn, kad fokusuotumėte į priekį
tolyn (nuo tinklainės), ir spauskite dešiniąją pusę žemyn, kad fokusuotumėte atgal (link tinklainės).
Galite paspausti ir laikyti, iki kol pasieksite norimą fokusavimą, arba galite paspausti ir atleisti, kad
reguliuotumėte nedideliais kiekiais.

•

Galite atpalaiduoti pėdą ant plastikinės skiriamosios linijos tarp pedalų, žemiau Capture (fiksavimo)
mygtuko.

Sistemos transportavimas ir laikymas
„RetCam Envision“ sistema yra lengvai transportuojamas sveikatos priežiūros įstaigoje.
PASTABA: „RetCam Envision“ sistema nėra pritaikytas transportavimui lauke. Kreipkitės į „Natus“
techninį aptarnavimą, kad gautumėte instrukcijas apie pakavimą ir sistemos transportavimą į sveikatos
priežiūros įstaigos lauke esančią vietą.
Norėdami pervežti sistemą į kitą vietą, kai baigsite tyrimą:
1. Įsitikinkite, kad programinė įranga yra Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange, ir įsitikinkite, kad
rankinė įrenginio dalis yra saugiai laikoma dėkle.
2. Sureguliuokite monitorių taip, kad vežimo priekyje būtų aiškus vaizdas. Įsitikinkite, kad monitorius
neišeina už vežimo viršaus ribų (žiūrėti Paveikslas 13).
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3. Įtraukite pedalą į laikymo kišenę vežimo pagrinde.
4. Atjunkite maitinimo laidą ir apvyniokite jį apie laido postus vežimo gale. Jums nereikia išjungti
sistemos. Baterijos išlaikys energijos tiekimą.
5. Atrakinkite ratus.
6. Kad sumažintumėte vibraciją, transportuodami, judinkite vežimą lėtai. Būkite atsargus keičiantis
grindims ar įeinant į liftą, išeinant iš lifto.
7. Naujoje vietoje, nepamirškite įjungti laido, pastatyti vežimo į poziciją ir sureguliuoti monitorių taip,
kaip reikia, ir užrakinti ratus.
Norėdami paruošti sistemą laikymui:
1. Įsitikinkite, kad lęšiai buvo išvalyti ir laikyti tinkamai.
2. Išjunkite sistemą. Vykdykite nurodymus „Naudotojo atsijungimas ir sistemos išsijungimas“.
3. Įtraukite rankinę įrenginio dalį su dangčiu į laikiklį.
4. Pastatykite monitorių vežimo viršaus ribose (žiūrėti Paveikslas 13).
5. Įtraukite pedalą.
6. Išjunkite maitinimą. Atjunkite maitinimo laidą ir apvyniokite jį apie laido postus vežimo gale.
7. Atsargiai pervežkite sistemą į laikymo vietą ir užrakinkite visus ratus. Paspauskite maitinimo jungiklį ir
įjunkite pagrindinį maitinimą.
Paveikslas 13 rodo „RetCam Envision“ sistema su visomis dalimis įtrauktomis laikymui.

Paveikslas 13. „RetCam Envision“ sistemos laikymo konfigūracija

Kai „RetCam Envision“ sistema nėra naudojamas, atlikite priežiūrą ir laikykite sistemos dalis. Informacijos
apie sistemos priežiūrą ieškokite „Priežiūra, valymas ir techninė pagalba“.
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Priedai
Priedas

(Parodytas lęšio laikiklyje)

Dalies numeris

Lęšis, 130 FOV (LP130)

60-000090

Lęšis, portretas (LPP01)

60-000092

Rankinės įrenginio dalies apsauginis dangtis

60-000188

Vaizdinimo praktikos rinkinys

99-100048

Rekomenduojami sukabinimo geliai
Rinkoje, kurioje jie yra prieinami, rekomenduojamas sukabinimo gelis yra:
„GenTeal® Tears Gel“ (formulė, skirta labai sausoms akims)
Rinkose, kuriose „GenTeal® Tears Gel“ nėra prieinamas, gali būti naudojamas toliau pateiktas
(ar panašios sudėties, su indikacijomis naudoti akims) gelis:
• „Viscotears® Liquid Gel“
• „Vidisic® Eye Gel“

17

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas

2. Sistemos paruošimas ir valdymas
PASTABOS:
•

•

•

Nauja sistema yra instaliuojama kolektyvo, apmokyto „Natus Neurology Incorporated“. Instaliavimą
sudaro sistemos failo prikabinimas ir jos dalių paruošimas, pirminė programinės įrangos
konfigūracija, ir funkcijų patikrinimas.
Programinė įranga iš anksto instaliuota sistemoje. Jei programinė įranga perkraunama, duomenų
bazė išvaloma ir visi duomenys ištrinami. „Natus Neurology Incorporated“ rekomenduoja, kad saugykloje
išsaugotumėte pacientų duomenis MXL formate kiekvienos vaizdinimo dienos pabaigoje.
„RetCam“ administratoriaus„RetCam“ administratoriaus turi suteikti domeno prieigą prieš klinikinių
įgūdžių turintiems naudotojams pradedant pacientų vaizdinimą.

FA operacijos ieškokite „Fluoresceino angiografija (FA)“.

Paruošti sistemą paciento tyrimui
1. Pastatykite vežimą į vietą ir užrakinkite ratus.
2. Įkiškite maitinimo laidą į kištukinį lizdą ir spustelėkite pagrindinį maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte
pagrindinį energijos šaltinį.
3. Reguliuokite monitoriaus aukštį ir kampą kiek reikia nekliudomam, tiesioginiam matymui, taip pat
sumažinti akinimą.
PASTABA: Vaizdinimą galima atlikti sėdint arba stovint.
4. Reguliuokite vežimo aukštį patogiam ir ergonominiam klaviatūros ir pelės naudojimui.
5. Išimkite pedalą iš laikymo kišenės ir padėkite jį patogioje bei lengvai pasiekiamoje vietoje ant grindų,
naudojimui vaizdinimo metu. Įsitikinkite, kad jis prijungtas prie vežimo pagrindo.
6. Laikykite visus tyrimui reikalingus daiktus - lęšio dėklą, rankinės įrenginio dalies apsauginį lęšio dėklą
- lengvai pasiekiamoje vietoje.
7. Spustelėkite Sistemos maitinimo mygtukas, esantį valdymo skydelyje. Užsidega žalias LED virš
mygtuko, programinė įranga įsijungia ir User Login (naudotojo prisijungimo) langas atsiranda ekrane.
Žiūrėti „Naudotojo prisijungimas“.
8. Prijunkite lęšį prie rankinės įrenginio dalies. Žiūrėti „Lęšiai“.
9. Įsitikinkite, kad rankinė įrenginio dalis prijungta prie sistemos. Daugiau informacijos ieškokite
„Rankinės įrenginio dalies jungtys“.
PASTABA: Visada grąžinkite rankinę įrenginio dalį į dėklą, kai ji nėra naudojama. Apvyniokite
rankinės įrenginio dalies diržą laisvu lynu apie vyniojimo postą. Kad išvengtumėte optinio pluošto
kabelio žalos, nevyniokite jo apie postą daugiau nei du (2) kartus.
10. Jei reikalinga, spustelkite apšvietimo mygtuką valdymo skyde, kad įjungtumėte šviesos šaltinį.
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Naudotojo prisijungimas
1. Kai sistema įjungiama ir kraunama operacinė sistema, atsiranda User Login (naudotojo prisijungimo)
langas. Yra du (2) prisijungimo tipai, vietinis ir leidžiamas tinklo. Jei turite klausimų apie jūsų tinklo
leidžiamą prisijungimą, kreipkitės į savo tinklo ar IT administratorių.
•

Vietinis: Toliau pateiktas „RetCam Envision“ User (naudotojo) langas vietiniams prisijungimams.

Pirmas prisijungimas: Slaptažodis, gautas iš jūsų „RetCam“ administratoriaus, yra laikinas. Kai
prisijungiate pirmą kartą, prieš tęsdami turėsite pakeisti slaptažodį.
PASTABOS:
• Jūsų naują slaptažodį turi sudaryti bent šeši (6) ženklai, turi būti bent vienas (1) skaičius,
naujas slaptažodis turi skirtis nuo senojo.
• Po ilgo neaktyvumo laiko, prijungtas naudotojas bus automatiškai atjungtas. Nustatytas
mažiausias laikas yra 15 minučių, šią reikšmę gali keisti jūsų „RetCam“ administratoriaus.
•

Tinklo leidžiamas: Jei jums reikia prisijungti naudojant tinklo leidžiamą (Active Directory - aktyvaus
katalogo) prisijungimą, atsiranda Active Directory User Login (aktyvaus katalogo naudotojo
prisijungimo) langas.
PASTABA: Prieš naudojantis tinklo leidžiamu prisijungimu, „RetCam Envision“ sistema turi būti
prijungta prie tinklo.

2. Įveskite savo prisijungimo vardą, „Windows“ domeno vardą (jei yra) ir slaptažodį.
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3. Spustelėkite Login (prisijungti). Atsiranda Select Domain (pasirinkti domeną) langas.

4. Pasirinkite tinkamą domeną ir, po trumpo krovimo ekrano, bus rodomas Patients and Exams
(pacientų ir tyrimų) langas. Žiūrėti „Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) langas“.
Pagrindiniai žingsniai pacientų tyrimo atlikimui yra aprašyti „Atlikti paciento tyrimą“.
Jei jums reikia sukurti domeną, spauskite Create Domain(sukurti domeną). Žiūrėti „Create a Domain
(sukurti domeną)“. Jūsų naudotojo paskyra turi turėti leidimą sukurti domeną.

Atlikti paciento tyrimą
Sekantys žingsniai apibūdiną tipinio paciento tyrimo eigą. Jei jums reikia detalios informacijos apie tam
tikrą langą ar katalogą, žiūrėkite „Naudotojo sąsajos langai ir katalogai“.
PASTABOS:
•
•
•

•
•

1.

Norėdami rekomenduojamų sukabinimo gelių sąrašo, žiūrėkite „Rekomenduojami sukabinimo
geliai“.
Pacientų sveikatos informacija turi likti griežtai konfidencialia ir saugia nuo nepatvirtintos prieigos,
pokyčių ir naudojimo.
Ši sistema skleidžia garso tonus kai išsaugote vaizdą, pradedate, baigiate ar stabdote vaizdo
įrašą, išgaunate vaizdus iš vaizdo įrašo, keičiate filtrus, taip pat kai pasirodo įspėjimo ar klaidos
pranešimai. Įsitikinkite, kad monitoriaus garsas yra įjungtas ir jūs galite girdėti tonus.
Norėdami atlikti paciento tyrimą FA režime, žiūrėkite „Fluoresceino angiografija (FA)“. FA
prieinamas „RetCam Envision“ sistemoms su FA pasirinkimu.
Jei nutinka sistemos klaida, kreipkitės į „Natus“ techninį aptarnavimą. Daugiau informacijos
ieškokite „Techninė pagalba“.

Po to, kai prisijungėte ir pasirinkote domeną, pasirodys
Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) langas.
•

Norėdami pakrauti pasirinkto domeno įrašus,
spustelkite Show (rodyti). Visi įrašai bus rodomi
kaip numatyta.

•

Jei būtina, naudokite Search (paieškos) funkciją,
kad rastumėte tam tikro paciento įrašą. Visos
informacijos ieškokite „Paciento įrašų paieška“.
Žiūrėti „Patients and Exams (pacientų ir
tyrimų) langas“.
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2.

Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange:
•

Naujam pacientui sukurkite paciento įrašą.
Spustelėkite
paciento) langas.

•

. Atsiras New Patient (naujo

Užpildykite reikalingus laukus, spustelėkite OK, kad
išsaugotumėte įrašą ir uždarykite langą.
Žiūrėti „New Patient Record and Edit Patient
Record(naujo paciento įrašo ir paciento
įrašo redagavimo) langai“.

3.

Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange pasirinkite
norimą pacientą, kad pradėtumėte naują tyrimą.

4.

Spustelėkite
. Atsiranda New Exam
Configuration (naujo tyrimo konfigūracijos) langas.

Žiūrėti „Naujo tyrimo konfigūracijos langas“.
5.

New Exam Configuration (naujo tyrimo konfigūracijos)
lange spustelėkite
, esantį šalia norimo tyrimo
vaizdinimo konfigūracijos. Atsiranda Live Image (gyvo
vaizdo) langas.

Žiūrėti „Gyvo vaizdo langas“.
6.

Live Image (gyvo vaizdo) lange gaukite paciento akies (ių) vaizdus. Rekomenduojama pradėti nuo dešinės
akies (OD). Jei norite, gaukite išorinį akies vaizdą, tada
gaukite 5 tinklainės vaizdo laukus (galinis, nosies,
smilkininis, apatinis ir viršutinis).
„Natus Neurology Incorporated“ rekomenduoja įrašyti
kiekvienos akies vaizdo įrašą, ypač atliekant vaizdinimą
budriems pacientams. Galite gauti nejudančius vaizdus
iš vaizdo įrašų prieš išeinant iš tyrimo arba galite
išsaugoti vaizdo įrašus ir gauti nejudančius vaizdus
išėjus iš tyrimo. Norėdami daugiau informacijos apie
procesą, žiūrėkite „Vaizdo gavimas iš vaizdo įrašo“.

21

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas

PASTABOS:
• Nevaizdinkite vienos akies ilgiau nei 5 minutes.
Maksimali šviesos spinduliuotės trukmė
kiekvienai akiai yra ne daugiau kaip 5 minutės
(iš viso).
• Naudokite tik rekomenduojamus sukabinimo
gelius, kurie yra tarsi optinis tiltas tarp lęšio ir
paciento akies.
• Pakankamas gelio kiekis turi būti tepamas ant
paciento akies ir dažnai pakartotinai tepamas
tyrimo metu.
• Tiesiogiai nekontaktuokite ir nespauskite
paciento akies lęšiu. Lęšio antgalis turi
„plūduriuoti“ gelyje gaunant vaizdus ir vaizdo
įrašus (tai vadinama panardinimo technika).
• Neleiskite pacientui judėti vaizdinimo metu ir
judinkite vaizdinimo lęšį nuo paciento akies,
jei yra paciento judėjimo ženklų.
• Jei reikia, švelniai dirbkite skėtikliu, kad
pasiektumėte paciento akį.
• Jei „RetCam Envision“ sistema nustoja veikti,
tęskite paciento akies (-ių) tyrimą naudodami
netiesioginį oftalmoskopą.
7.

Išeikite iš vaizdinimo sesijos. Spustelėkite
Live Image (gyvo vaizdo) lange.
Jei vaizdai pasirenkami trynimui, arba jei vaizdo įrašai
automatiškai pažymimi trynimui, pasirodo pranešimas,
nurodantis, kad jie bus ištrinti išėjus iš tyrimo.
Spustelėkite Yes (taip), kad patvirtintumėte trynimą.
Pasirodo Exam Notes (tyrimo pastabų) langas.
Jei jokie failai nepasirenkami šalinimui, Exam Notes
(tyrimo pastabų) langas atsiranda automatiškai.

Žiūrėti „Exam Notes (tyrimo pastabų) langas“.
8.

Pridėkite tyrimo pastabas lange. Pabaigę, spustelėkite
Exit Exam and Go to Patient List (išeiti iš tyrimo ir eiti į
pacientų sąrašą). Exam Notes (tyrimo pastabų) langas
išsijungia, Patients and Exams (pacientų ir tyrimų)
langas vėl yra rodomas.

Žiūrėti „Patients and Exams (pacientų ir
tyrimų) langas“.

9.

Išvalykite lęšį.

Žiūrėti „Lęšio valymas ir dezinfekcija“.
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Naudotojo sąsajos langai ir katalogai
Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) langas
Upon login (po prisijungimo)

Iš Live Image (gyvo vaizdo), Exam Notes
(tyrimo pastabų)

Iš Exam Review
(tyrimo apžvalgos)

Select a domain
(pasirinkite domeną)
1
2
3
4

5

7
6

Paveikslas 14. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų langas) (be pacientų įrašų)

PASTABA: Kai prisijungiate ir pasirenkate domeną, Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) langas
visuomet yra tuščias (nėra jokių pacientų įrašų), kaip rodoma aukščiau. Pacientų įrašai yra rodomi
spustelėjus Show (rodyti). Žiūrėkite pavyzdį Paveikslas 16.
1

Kai paciento įrašas (eilutė) pažymima, paciento įrašo santrauka pasirodo lango viršuje.

2

Mygtukų juosta. Žiūrėti „Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lango mygtukų juosta“.

3

Ieškokite ir raskite pacientų tyrimo įrašų laukus. Žiūrėkite „Paciento įrašų paieška“ ir „Advanced search
(pažengusi paieška)“.

4

Domeno pasirinkimo laukas

5

Pacientų ir tyrimų įrašų sąrašas rodomas eilėmis, viena (1) eilė pacientui
•
Jei nerodomi jokie pacientų įrašai, spustelėkite Show (rodyti). Daugiau informacijos ieškokite
„Paciento įrašų paieška“.
•
Pacientų įrašai, importuoti iš DICOM sistemos, iš pradžių yra rodomi skirtinga spalva. Spalva
pasikeičia į baltą, po to kai tyrimas sukuriamas ir išsaugomas. Norėdami informacijos apie pacientų
įrašų importavimą iš DICOM sistemos, žiūrėkite „Importuoti užsakytus tyrimus“.
•
Kad atliktumėte veiksmą paciento įraše, spustelėkite arba palieskite įrašą. Kai eilutė pažymima ir
paciento įrašo santrauka pasirodo lango viršuje.
PASTABA: Negalite vienu metu pažymėti daugiau nei vieno (1) paciento įrašo.

23

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas
6

Status bar (būsenos juosta):
•
Baterijos būsena (žalia piktograma rodo, kad baterija kraunasi; geltona rodo, kad sistema dirba
naudodama baterijos energiją; raudona rodo, kad baterijos įkrovimas yra žemiau 20%)
•
Dabartinė data ir laikas
•
C: diske prieinama vieta. Ant spynos esanti piktograma nurodo „BitLocker“ būseną (užrakinta =
įjungta; atrakinta = išjungta).
•
Po įrašų paieškos, būsenos juosta rodo rastų pacientų skaičių, pasirinktų pacientų skaičių, pasirinktų
failų skaičių ir pašalintų failų skaičių.

7

Paslaugų meniu ir sistemos išjungimo pasirinkimai. Žiūrėkite „Paslaugos“ ir „Naudotojo atsijungimas ir
sistemos išsijungimas“.

Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lango mygtukų juosta
PASTABA: Pilka mygtuko spalva nurodo, kad jis yra išjungtas. Beveik visi mygtukai yra išjungti, iki kol
pacientų įrašai pridedami ir rodomi Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange. Mygtuko spalva keičiasi
atstovaudama atitinkamą funkciją. Mygtukas gali būti išjungtas, nes naudotojo paskyra neturi leidimo
naudotis ta funkcija.
Sukurti paciento įrašą. Žiūrėti „New Patient Record and Edit Patient Record(naujo paciento įrašo ir
paciento įrašo redagavimo) langai“.
Pradėti naują tyrimą. Žiūrėti „Naujo tyrimo konfigūracijos langas“.

Apžvelgti pasirinkto paciento tyrimo vaizdus. Žiūrėti „Tyrimo apžvalgos langas“.

Redaguoti pasirinkto paciento įrašą. Žiūrėti „New Patient Record and Edit Patient Record(naujo
paciento įrašo ir paciento įrašo redagavimo) langai“.

Pridėti pastabas paciento įraše. Šis mygtukas yra įjungtas tik tada, kai esate pasirinkę paciento įrašą.
Žiūrėti „Exam Notes (tyrimo pastabų) langas“.
Eksportuoti paciento duomenis. Šis mygtukas yra įjungtas tik tada, kai esate pasirinkę vieną (1) ar
daugiau tyrimo įrašų. Žiūrėti „Eksportuoti ir importuoti pacientų duomenis“.
Importuoti paciento duomenis iš USB disko ar tinklo. Žiūrėti „Eksportuoti ir importuoti pacientų
duomenis“.
Spausdinti įrašus. Spausdinimo informacijos teiraukitės jūsų „RetCam“ administratoriaus.

(Tik DICOM) Importuoti pacientų įrašus šios dienos užsakytiems tyrimams šios dienos „RetCam
Envision“ sistema. Žiūrėti „Importuoti užsakytus tyrimus“.
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Navigacija ir datos įvedimas
•
•

•

•

Pelė. Spustelėkite, kad naviguotumėte tarp langų ir laukų, ir norėdami pradėti veiksmus.
Liečiamas ekranas. Dėvėdami pirštines, piršto galiuku palieskite ar du kartus palieskite liečiamo
ekrano ypatybes, kad naviguotumėte tarp langų ir laukų, ir kad pradėtumėte veiksmus. Atkreipkite
dėmesį, kad kai kurie UI elementai gali būti per maži valdymui lietimu.
Klaviatūra:
o Naviguokite tarp langų ir laukų.
o Į langus įveskite datą.
o Pradėkite veiksmus.
o Kad išgautumėte vaizdus iš vaizdo įrašų po vaizdinimo, naudokite dešiniosios rodyklės klavišą,
kad judėtumėte į priekį, arba kairiosios rodyklės klavišą, kad judėtumėte atgal vaizdo įrašo
apžvalgos metu. Žiūrėti „Vaizdo gavimas iš vaizdo įrašo“.
o Spustelėkite S klavišą klaviatūroje, kad išgautumėte ir išsaugotumėte vaizdą iš vaizdo įrašo.
o Klaviatūros trumpesni keliai (vadinami „karštieji klavišai“) yra klavišai ir klavišų deriniai, naudojami
atlikti įvairiems veiksmams. Žiūrėti „Klaviatūros trumpesni keliai“.
Piktogramos. Kai pacientų įrašai rodomi Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange, naudokite
kiekvienos eilutės kairėje pusėje esančias piktogramas kaip parodyta:
Paciento įrašas: Išskleiskite paciento įrašą, kad pamatytumėte tyrimus ir pastabas.
Tyrimo įrašas: Išskleiskite tyrimą, kad pamatytumėte išsaugotų nejudančių vaizdų ir vaizdo
įrašų miniatiūras.
Taip pat galite spustelėti ar paliesti eilutę vieną kartą.

•
•

Slėpti informaciją (eilutė sutraukiama).
Taip pat galite spustelėti ar paliesti eilutę vieną kartą.
Pradėti naują tyrimą pasirinktam pacientui.
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Klaviatūros trumpesni keliai
Trumpasis kelias

Trumpasis
kelias

Aprašymas

Aprašymas

Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) langas
Alt+C

Sukurti pacientą

Alt+A

Paciento pastabos

Alt+N

New exam (naujas tyrimas)

Alt+X

Eksportuoti duomenis

Alt+R

Tyrimo apžvalga

Alt+I

Importuoti duomenis

Alt+E

Redaguoti pacientą

Alt+P

Spausdinti

Alt+M

Tyrimo pastabos

Alt+O

Užsakyti tyrimai

Naujo tyrimo konfigūracijos langas
Ctrl+1

Pasirinkti konfigūraciją 1

Ctrl+3

Pasirinkti konfigūraciją 3

Ctrl+2

Pasirinkti konfigūraciją 2

Ctrl+4

Pasirinkti rankinę konfigūraciją

Gyvo vaizdo langas
S

Išsaugoti nejudantį vaizdą

Ctrl+F7

Nustatyti laikmatį iš naujo

Tarpo klavišas

Pradėti ar stabdyti vaizdo
įrašymą

Ctrl+F8

Pradėti laikmatį iš naujo

Pradėti

Leidžia vaizdui judėti arba
stabdo įrašymą

F11

Įjungia pilno ekrano režimą

N

Pereina lęšio tipus

Ctrl+Insert

Įjungia vėliavos piktogramą
miniatiūroje

Ctrl+Y

Pereina akies užduotis

Delete (trinti)

Rodo trynimo būseną miniatiūroje

R

Pereina diapazono lygius

Ctrl+F5

Pradėti laikmatį

C

Pereina spalvų lygius

Ctrl+F6

Pristabdyti laikmatį

F

Įjungia FA (jei FA šviesa + FA
filtrai nustatyti), ar „Red-Free“
režimą
Tyrimo apžvalgos langas

Ctrl+, (kablelis)

Eiti į ankstesnę miniatiūrą

F11

Įjungia pilno ekrano režimą
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Paciento įrašų paieška
PASTABA: Paprasta paieška randa visus paciento įrašus domene (Rodyti visus, aprašyta žemiau).
Nors šis metodas yra labiausiai įtraukiantis, jis užima daugiausia laiko ieškodamas paciento duomenų ir
nėra rekomenduojamas. Puslapiams su dideliu įrašų kiekiu gali prireikti kelių minučių įrašų krovimui. Galite
siaurinti paiešką naudodami pažangius paieškos laukus. Žiūrėti „Advanced search (pažengusi paieška)“.

5
1

6
7

2
3

4

Paveikslas 15. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lango paieškos laukai
1

Find field (rasti lauką). Įveskite bet kurią paciento vardo dalį. Sistema ieško pacientų pavardžių, vardų,
pacientų ID ir pirminio gydytojo vardų atitikmenų.
Spustelėkite raudoną X kad ištrintumėte viską iš lauko.

2

Date filter (datos filtras). Jei pasirenkate Any (bet kuri), nėra datos apribojimų.

3

Domain (domenas). Paiešką visada riboja rodomas domenas.

4

Search results summary (paieškos rezultatų suvestinė). Būsenos juosta rodo rastų pacientų skaičių, rastų
tyrimų skaičių, pasirinktų failų skaičių ir pašalintų failų skaičių.

5

Show options (rodyti pasirinkimus). Jei pasirinkote Visi, visi įrašai pasirinktame domene rodomi viename
puslapyje, jums spustelėjus Show (rodyti). Norėdami nustatyti rodomų įrašų puslapyje limitą (pavyzdžiui,
20 įrašų puslapyje), naudokite ##/psl išslenkamus pasirinkimus.

6

Advanced search options (pažengę paieškos pasirinkimai). Žiūrėti „Advanced search (pažengusi paieška)“.

7

Kad atliktumėte paiešką, spustelėkite mygtuką Show (rodyti), Search (ieškoti) mygtuką, arba spauskite
klavišą „Enter“ klaviatūroje. Paieškos rezultatai rodomi Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange
(žiūrėti „Paieškos rezultatai“). Norėdami informacijos apie paieškos gerinimą, žiūrėkite „Išplėsti paieškos
rezultatus“ ir „Advanced search (pažengusi paieška)“.
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Paieškos rezultatai
Pacientų įrašai rodomi eilutėmis Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange. Kai pirmasis įrašas
pažymimas (pasirenkamas) automatiškai, lango viršuje parodoma to paciento įrašo suvestinė. Paciento
pastabos, tyrimai ir tyrimo pastabos, susijusios su paciento įrašu nėra rodomos. Norėdami pamatyti tą
informaciją, išskleiskite eilutes (žiūrėti „Navigacija ir datos įvedimas“ ir „Išplėsti paieškos rezultatus“).
Nuo paieškos rezultatų galite žiūrėti pacientų įrašus, kurti pacientų įrašus, pradėti tyrimus, apžvelgti
tyrimus, redaguoti tyrimo pastabas, eksportuoti bei importuoti paciento duomenis.

Paveikslas 16. Paieškos rezultatai

Paciento įrašo informacija organizuojama stulpeliais. Paspauskite ant bet kurio stulpelio antraštės, kad
pakeistumėte organizavimo tvarką.
Du (2) stulpeliai tolimoje dešinėje yra:
• Pažymėti (pasirinkti) įrašai. Langeliuose šalia eksportui pasirinktų įrašų pasirodo varnelė.
•

Archyvų būsena:
o Raidė „I“ nurodo, kad įrašas buvo importuotas.
o Raidė „E“ nurodo, kad įrašas buvo eksportuotas.
o Jei būsena tuščia, įrašas nebuvo nei importuotas, nei eksportuotas.

Jei įrašų sąrašas ilgas, naudokite slinkimo juostą dešinėje, kad slinktumėte į viršų ir į apačią kiek reikia,
kad matytumėte daugiau įrašų.

Išplėsti paieškos rezultatus
Kad pagerintumėte paieškos rezultatus, yra prieinamos kelios galimybės:
•
•

•
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Expand selected rows (išskleisti pasirinktas eilutes) (aprašyta žemiau).
Select images in the patient records (pasirinkite vaizdus pacientų įrašuose). Tai dažniausiai
naudojama pacientų duomenų eksporte. Daugiau informacijos ieškokite „Eksportuoti ir importuoti
pacientų duomenis“.
Advanced search (pažengusi paieška). Žiūrėti „Advanced search (pažengusi paieška)“.
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Kad išskleistumėte paieškos rezultatus, pasirinkite norimą variantą iš Expand (išskleisti) išslenkamosios
meniu, kuri yra virš pacientų sąrašo, jo kairėje.

Exams for Checked Patients
(pasirinktų pacientų tyrimai)

Rodo tyrimus pasirinktų pacientų įrašams (varnelė Checked
(pasirinktame) stulpelyje).

Exams/Images for Current Patient
(esamo paciento tyrimai/vaizdai)

Rodo esamo paciento įrašo tyrimus ir tyrimo vaizdo miniatiūras
(pažymėta eilutė).

Images for Displayed Exams
(rodomų tyrimų vaizdai)

Rodo tyrimo vaizdo miniatiūras bet kokiems tyrimams, kurie yra
rodomi (paciento įrašai turi būti atidaryti).

Exams/Images for Displayed Patients
(rodomų pacientų tyrimai/vaizdai)

Rodo tyrimus ir tyrimo vaizdo miniatiūras visiems rodomo
paciento įrašams.

Collapse All (sutraukti visus)

Uždaro visas atidarytas eilutes, paslepiant visus tyrimus ir
pastabas. Rodomos tik paciento įrašo eilutės.

Advanced search (pažengusi paieška)
Pažengusi paieška leidžia įvesti kriterijus, kurie sumažins paiešką pagal jūsų reikalavimus. Pažengusi
paieška atliekama visų pacientų įrašams pasirinktame domene.
1. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange pasirinkite domeną.
2. Spustelėkite Advanced (pažengusi) viršuje dešinėje, kad atskleistumėte pažengusios paieškos laukus.

Last Name (pavardė)

Classification
(klasifikavimas)

Patient ID (paciento ID)

Exam Date (tyrimo data)

First Name (vardas)

Pathology (patologija)

Imager (vaizdo gavėjas)

•

Date ranges
(datos diapazonai)

Gender (lytis)

Primary Clinician
(pirminis gydytojas)

Eye (akis)

•

Exam dates
(tyrimo datos)

3. Įveskite arba pasirinkite norimą informacija, naudodami bet kokią kombinaciją, ir pasirinkite Search
(ieškoti). Įrašai su turimais kriterijais bus rodomi.
4. Kad pradėtumėte naują paiešką, spustelėkite Clear Search (išvalyti paiešką) ir kartokite ankstesnius
žingsnius.
5. Spustelėkite Advanced (pažengusi) dar kartą, kad paslėptumėte laukus.
6. Norėdami dirbti su paieškos rezultatais, žiūrėkite „Paieškos rezultatai“.
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New Patient Record and Edit Patient Record(naujo paciento įrašo ir paciento
įrašo redagavimo) langai
Jei jūsų „RetCam Envision“ sistema dirba kaip tyrimo įrenginys DICOM aplinkoje, dauguma pacientų įrašų
nėra kuriami vietiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Importuoti užsakytus tyrimus“.
Create (kurti), iš Patients and Exams
(pacientų ir tyrimų)

Edit (redaguoti), iš Patients and Exams (pacientų ir tyrimų),
pacientų įrašas pasirinktas

ar

ar

Langai New (naujas) ir Edit (redaguoti) yra vienodi, tik New Patient (naujo paciento) langas bus tuščias.
Edit Patient (redaguoti pacientą) langas taip pat vadinamas Patient Notes (paciento pastabos).

1

4

2
5

3
6

Paveikslas 17. New Patient Record (naujo paciento įrašo) langas
1

Clinician (gydytojas) (privaloma). Galite sukurti naują gydytoją ar redaguoti pasirinktą.
PASTABA: Gydytojo informacijos pokyčiai taikomi visiems naudotojams ir pacientams.

2

Patient Information (pacientų informacija) (žvaigždutės nurodo privalomus laukus)

3

Birth Information (gimimo informacija) (privaloma). Įveskite paciento gimimo datą (DOB) arba naudokite
išskleidžiamą kalendorių.

4

Diagnosis (diagnozė). Įverskite atliekamo tyrimo tipą arba nuspėjamą patologiją, kurią vaizdinsite
(pavyzdžiui, ROP tikrinimas).

5

Saved patient notes (išsaugotos paciento pastabos). Išsaugotos pastabos negali būti redaguojamos.
Pastabos žymimos sukūrimo data ir laiku.
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6

•

Creator (kūrėju) vadinamas pastabą sukūręs asmuo. Galite sukurti naują Creator (kūrėją) ar redaguoti
pasirinktą.

•

Spustelėkite New Note (nauja pastaba), kad pasirinktumėte Creator (kūrėją) (privaloma) ir įvestumėte
pastabas pastabų įvedimo lauke. Norėdami išsaugoti, spustelėkite Save Note (išsaugoti pastabą).
Jei atšaukiate, atsiras patvirtinimo prašantis pranešimas, patvirtinus visi pakeitimai bus prarasti.

•

Pastabų įvedimo laukas (iki 2 000 simbolių)

PASTABOS:
• Jei paciento įrašas nebuvo sukurtas vietiškai, kai kurių Edit Patient (redaguoti pacientą) lango
laukų nebus galima redaguoti (šių laukų pavadinimai bus pilki). Šie laukai gali būti redaguojami tik
EMR sistemoje.
• Jei sukuriate paciento įrašą, kuris yra toks pat, kaip kitas įrašas (vienodi duomenys, tokie kaip
vardas, pavardė, paciento ID ir DOB), pranešimas nurodo, kad kuriate esamo įrašo kopiją. Galite
įrašą išsaugoti arba atšaukti.
• Jei atrandate, kad paciento įrašas turi kopiją, galite įrašus sulieti ir ištrinti kopiją. Žiūrėti „Patient
Records Merge (paciento įrašų suliejimas)“.
• Paciento įrašai negali būti ištrinti.

Patient Records Merge (paciento įrašų suliejimas)
Galimai sukūrėte du (2) identiškus paciento įrašus. Kad išvengtumėte neaiškumų, rekomenduojama
įrašus sulieti.
PASTABA: Prieš suliejant įrašus, patvirtinkite, kad du (2) pasirinkti įrašai nurodo tokius pačius duomenis vardą, pavardę, paciento ID ir DOB. Vardai gali būti užrašyti skirtingai (prasideda iš mažosios raidės, iš
didžiosios raidės arba visos raidės didžiosios).
1. Kad sulietumėte paciento įrašus, pasirinkite abu įrašus iš Patients and Exams (pacientų ir tyrimų).
Atsiranda mygtukas Merge Patients (sulieti pacientus).
2. Spustelėkite mygtuką Merge Patients (sulieti pacientus). Atsiranda Patient Reconcilation (pacientų
sutaikymo) langas.

3. Kiekviename stulpelyje pasirinkite duomenis, kuriuos norite išsaugoti. Pasirinkimai tampa žali.
4. Patvirtinkite informaciją ir spustelėkite Continue (tęsti).

31

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas

Naujo tyrimo konfigūracijos langas
Iš Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) pasirinktas
paciento įrašas

arba

1

2

3

4

5

6

Paveikslas 18. Exam Configuration (tyrimo konfigūracijos) langas
1

Current Weight (esamo svorio) laukas atsiranda pacientams, kurie jaunesni negu vienerių (1) metų.

2

Imager (vaizdo gavėju) vadinamas vaizdinimo technikas. Taip pat galite sukurti naują Imager (vaizdo
gavėją) arba galite redaguoti pasirinkto vaizdo gavėjo informaciją.

3

Prieinamos trys (3) iš anksto nustatytos tyrimo vaizdinimo konfigūracijos. Spustelėkite ant reikiamos
konfigūracijos, kad tęstumėte tiesiogiai Live Image (gyvo vaizdo) lange. Žiūrėti „Gyvo vaizdo langas“.

4

Redaguoti iš anksto nustatytą tyrimo vaizdinimo konfigūraciją. Žiūrėti „Imaging Configuration (vaizdinimo
konfigūracijos) langas“.

5

Nustatyti tyrimo vaizdinimo konfigūraciją naudojant jūsų norimus parametrus. Atidaro Manual Configuration
(rankinės konfigūracijos) langą. Žiūrėti „Imaging Configuration (vaizdinimo konfigūracijos) langas“.

6

Prieinama sistemos disko saugyklos talpa. Apytikslis naujų vaizdų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius
priklauso nuo kiekio vaizdų ir vaizdo įrašų, kurie jau buvo išsaugoti.
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Imaging Configuration (vaizdinimo konfigūracijos) langas
Iš New Exam Configuration (naujo tyrimo konfigūracijos)

(iš anksto nustatytas redagavimas) arba
(rankinis redagavimas)

Paveikslas 19. Edit Preset Imaging Configuration (iš anksto nustatyto vaizdinimo konfigūracijos redagavimo) langas

Paveikslas 20. Edit Manual Imaging Configuration (rankinės vaizdinimo konfigūracijos redagavimo) langas

Pasirinkite konfigūracijos variantus iš išslenkamojo meniu. Redaguodami iš anksto nustatytą konfigūraciją,
spustelėkite Save (išsaugoti), kad išsaugotumėte pakeitimus.
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Gyvo vaizdo langas
Iš Image Configuration (vaizdų konfigūracijos)

5
1

6

7

2

3
4

Paveikslas 21. Gyvo vaizdo langas
1

Gyvo vaizdo įrašymo ir vaizdo gavimo valdymas, laikmatis, diapazono ir spalvos valdymas, „red-free“
režimo valdymas, ir FA indikatorius. Žiūrėti „Gyvo vaizdo valdymo funkcijos“.

2

Live Image (gyvo vaizdo) rodymo sritis. Šalia gyvo vaizdo, „RetCam Image“ atsiranda apačioje kairėje,
o visi vandenženkliai atsiranda viršutiniame kairiajame, viršutiniame dešiniajame arba apatiniame
dešiniajame vaizdo kampe.

3

Thumbnail preview (miniatiūros peržiūros) ir pasirinkimo juosta rodo tyrimo metu gautų nejudančių vaizdų
ir vaizdo įrašų miniatiūrų versijas.
•
•

Naudokite rodykles miniatiūrų juostos kairėje ir dešinėje, kad pritrauktumėte į vaizdą papildomas
miniatiūras.
Gauti vaizdo įrašai yra rodomi kvadrate su keturiais (4) pavyzdiniais vaizdais (pirmas, paskutinis ir
du (2) viduriniai vaizdai iš vaizdo įrašo). Didelis raudonas „X“ vaizdo įrašo miniatiūroje nurodo, kad
vaizdo įrašas pažymėtas trynimui, kuris įvyks jums išėjus iš tyrimo. Pagal nustatymus, vaizdo įrašai
yra ištrinami jums išėjus iš tyrimo. Kad išsaugotumėte vaizdo įrašą, spustelėkite mažą „x“. Daugiau
informacijos ieškokite „Vaizdo gavimas iš vaizdo įrašo“.

•

Pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašo miniatiūrą, kad rodytumėte didelę vaizdo versiją vaizdo rodymo
srityje. Pasirinktam vaizdo įrašui, atkūrimo valdymai pasirodo lango viršuje, kairėje.

•

Pažymėkite vaizdą vėliava tolesnei apžvalgai. Kad pažymėtumėte vaizdą, pelės rodyklę padėkite
virš miniatiūros ir spustelėkite Flag (vėliavos) piktogramą
languose, kuriuose rodomos miniatiūros.
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4

Būsena ir prieinami veiksmai:
Kai pradedate naują tyrimą, pedalas ima veikti automatiškai. Šios valdymo
funkcijos atlieka tuos pačius veiksmus kaip ekrane esantys Record Video (įrašyti
vaizdo įrašą) ar Save Still (išsaugoti vaizdą) valdymai.
Įjungia vaizdo įrašymą ir nejudančių vaizdų saugojimą. Atitinkamos ekrano
valdymo funkcijos keičia spalvą. Žiūrėti „Gyvo vaizdo valdymo funkcijos“.
Rodo gyvo vaizdo konfigūracijos variantus. Žiūrėti „Live Image Configuration
Options (gyvo vaizdo konfigūracijos parinktys)“.
Įjungia pilno ekrano ir normalaus ekrano gyvo vaizdo rodymą.

Išeikite iš gyvo vaizdo tyrimo sesijos ir atidarykite Exam Notes (tyrimo pastabų)
langą. Žiūrėti „Exam Notes (tyrimo pastabų) langas“.
5

Tyrimo vaizdo etiketės. Žiūrėti „Vaizdų etiketės“.

6

Rodyti tik tyrimo informaciją: Paciento DOB, tyrimo datos antspaudas, paciento amžius ir lytis, gydytojo
vardas ir vaizdo gavėjo vardas

7

Kita tyrimo informacija:
•
FA filtro būsena (viduje ar išorėje)
•
Apšvietimo lygis
•
Gautų vaizdo įrašų ir nejudančių vaizdų skaičius
•
Klaidos pranešimai (rodomi raudonu tekstu). Daugiau informacijos ieškokite „Trikčių šalinimas“.

Gyvo vaizdo valdymo funkcijos
Įrašyti, stabdyti ir baigti gyvo vaizdo įrašo įrašymą.
Gyvo vaizdo įrašo įrašymo metu progreso juosta atsiranda žemiau valdymo
funkcijų. Progreso juosta rodo visą prieinamą laiką vaizdo įrašo įrašymui
(minutėmis) ir sunaudotą laiką procentais.
Ši valdymo funkcija yra žalia, kai pedalas aktyvuotas vaizdo įrašymui.
Pristabdyti ir paleisti iš naujo gyvo vaizdo įrašymą.

Sustabdyti gyvo vaizdo įrašymą nejudančio vaizdo gavimui. Leisti vaizdui vėl grįžti
prie gyvo vaizdo įrašymo.
Išsaugoti nejudantį vaizdą saugyklos diske. Ši valdymo funkcija yra žalia, kai
pedalas aktyvuotas nejudančių vaizdų išsaugojimui.
Grįžti prie paciento gyvo tyrimo. Show Live (rodyti gyvą vaizdą) atsiranda apžvelgiant
išsaugotą nejudantį vaizdą ar vaizdo įrašo vaizdų gavimą gyvo tyrimo metu.
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•
Paleisti naują laikmatį.
•
Pristabdyti laikmatį.
•
Nustatyti esamą laikmatį iš naujo į 0.
•
Nustatyti laikmatį iš naujo į 0 ir automatiškai paleisti laikmatį.
PASTABA: Norėdami konfigūruoti laikmačio rodymo poziciją lange, žiūrėkite
„Live Image Configuration Options (gyvo vaizdo konfigūracijos parinktys)“.
FA/„Red-free“ režime, laikmatis valdomas atskirai nuo vaizdo įrašo.
Pašalinkite arba pridėkite raudoną vaizdų dalį.
„Red-free“ režime vaizdai yra pilki, kai yra vaizdinama su baltos šviesos šaltiniu.
„Red-free“ režime FA tyrimo procesui, vaizdai yra vienspalviai, kai yra vaizdinama
su mėlynos šviesos šaltiniu.
Tiek vaizdo įrašymo, tiek gyvo įrašymo stabdymo metu, spynos simbolis atsiranda
ant piktogramos, kad nurodytų, jog funkcijos negalima keisti iki kol nesustabdysite
ar nepaleisite gyvo vaizdo įrašymo.
FA režimas aktyvuojamas, kai mėlyna šviesa prijungiama ir FA jungiklis, esantis
rankinėje įrenginio dalyje, įjungiamas.
Tiek vaizdo įrašymo, tiek gyvo įrašymo stabdymo metu, spynos simbolis atsiranda
ant piktogramos, kad nurodytų, jog funkcijos negalima keisti iki kol nesustabdysite
ar nepaleisite gyvo vaizdo įrašymo.
Penki (5) diapazono nustatymai, iš kurių kiekvienas atitinka ypatingą nustatymų
kombinaciją su gama korekcija. Numatytasis nustatymas yra 50%, šis nustatymas
kinta priklausomai nuo naudotojo veiklos.
Gama korekcija, standartinis pramonės efektas, padeda normalizuoti ryškumą
visame vaizde. Diapazonas yra naudingas vaizdinant objektą, turintį atspindinčių
(šviesių) sričių šalia mažiau atspindinčių (tamsių) sričių, kai apšvietimas negali būti
optimizuojamas abejoms sritims. Šiais atvejais, kai taikomas diapazonas,
tamsesnės sritys šviesėja, o šviesios sritys beveik nekinta, taip normalizuojamas
bendras ryškumas.
PASTABA: Paskutinis aktyvus diapazono pasirinkimas yra sulaikomas iki
naudotojo redagavimų; jis nėra perstatomas į numatytąjį.
PASTABA: Diapazonas automatiškai nustatytas į 0% (išjungtas) FA ir „Red-mode“
režimuose.
Reguliuokite kameros spalvos temperatūra penkiais (5) prieaugiais iš šiltesnės
į neutralią ir į šaltesnę. Ši funkcija gali padėti atskirti bruožus pacientuose su
tamsiomis tinklainėmis. Taip pat galite keisti spalvą pagal asmeninę nuostatą.
PASTABA: Spalvų pasirinkimas neprieinamas FA režime.
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Vaizdų etiketės
Naudokite išslenkamąjį meniu lango viršuje, kad pasirinktumėte ar pakeistumėte informaciją, kuri
išsaugota su vaizdais ir vaizdo įrašais.

Paveikslas 22. Vaizdo etiketės pasirinkimai
Pathology (patologija)

Pasirinkite ar pakeiskite patologijos tipą (tik gyvo vaizdinimo sesijoms).

Eye (akis)

Pasirinkite ar pakeiskite akies žymėjimą gyvo vaizdinimo sesijų ar tyrimo apžvalgos metu.

Classification
(klasifikavimas)

Pasirinkite ar pakeiskite klasifikaciją (tik gyvo vaizdinimo sesijoms).

Lens (lęšis)

Pasirinkite ar pakeiskite lęšio tipą gyvo vaizdinimo sesijų ar tyrimo apžvalgos metu.

Exam Location
(tyrimo vieta)

Pasirinkite ar pakeiskite tyrimo vietą (tik gyvo vaizdinimo sesijoms).

Image Type
(vaizdo tipas)

Pasirinkite ar pakeiskite vaizdo tipą gyvo vaizdinimo sesijų ar tyrimo apžvalgos metu.

Live Image Configuration Options (gyvo vaizdo konfigūracijos parinktys)
Pasirinkite tinkamą variantą. Pasirinktas dydis rodomas raudona
spalva šalia atkūrimo valdymo.

Spalvos režimas taikomas visiems gautiems vaizdams, išskyrus FA
vaizdinimui su „RetCam Envision“ systemų, sistemų *kurioje yra FA
pasirinkimas. Color mode (spalvų režime) vaizdai rodomi spalvotai.
Pasirinkite tinkamus variantus.
Laikmatis rodomas ryškiai geltona spalva pasirinktoje vietoje.
FA režimas apima tik FA vaizdinimą, atliekamą „RetCam Envision“
systemų, *sistemų kurios palaiko FA.
Pasirinkite tinkamus variantus.
Kaip numatyta, vaizdai ir vaizdo įrašai gaunami pilki.
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Vaizdo gavimas iš vaizdo įrašo
PASTABA: Vaizdo įrašo išsaugojimas užima didelę dalį sistemos saugyklos talpos. Geriausiam veikimui,
išgaukite norimus vaizdus iš vaizdo įrašo. Kaip numatyta, vaizdo įrašai žymimi trynimui.
1. Spauskite Capture (fiksavimo) mygtuką, esantį valdymo skydelyje arba ant pedalo, kad pradėtumėte,
pristabdytumėte ar iš naujo pradėtumėte vaizdo įrašymą.
2. Norėdami sustabdyti vaizdo įrašą pavienių vaizdų išgavimui, spustelėkite

.

3. Spustelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą. Vaizdo įrašo atkūrimo valdymai pasirodo viršuje, kairėje.

4. Pradėkite nuo vaizdo įrašo pradžios. Jei tai reikalinga, naudokite vaizdo įrašo atsukimo atgal atkūrimo
valdymus ar kairiosios rodyklės klaviatūros klavišą, kad grįžtumėte į pradžią.
5. Spustelėkite dešiniosios rodyklės klaviatūros klavišą, kad eitumėte per vaizdo įrašą laipsniškai, į
priekį (arba spustelėkite ir laikykite dešiniąją rodyklę kad eitumėte greičiau). Kai pamatote norimą
bruožą, atleiskite dešiniosios rodyklės klavišą, kad sustabdytumėte atkūrimą.
6. Norėdami išgauti ir išsaugoti norimą vaizdą, spustelėkite S klaviatūros klavišą (arba spustelėkite
).
7. Kartokite iki kol visi norimi vaizdai bus išgauti. Išgautų vaizdų miniatiūros pasirodys miniatiūrų juostoje.
8. Jei gaunami keli vaizdo įrašai, kartokite šiuos žingsnius kiekvienam iš jų.

38

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas

Exam Notes (tyrimo pastabų) langas
Iš Patients and Exams (pacientų ir tyrimų)
pasirinktas tyrimas

Iš Live Image (gyvo vaizdo)

Iš Exam Review
(tyrimo apžvalgos)

1

2

3

Paveikslas 23. Exam Notes (tyrimo pastabų) langas
1

Saved patient notes (išsaugotos paciento pastabos). Išsaugotos pastabos negali būti redaguojamos.
Pastabos žymimos sukūrimo data ir laiku.

2

•

Creator (kūrėju) vadinamas pastabą sukūręs asmuo. Galite sukurti naują Creator (kūrėją) ar redaguoti
pasirinktą.

•

Spustelėkite New Note (nauja pastaba), kad pasirinktumėte Creator (kūrėją) ir įvestumėte pastabas
Notes (pastabų) įvedimo laukuose. Norėdami išsaugoti, spustelėkite Save Note (išsaugoti pastabą).
Jei atšaukiate, atsiras patvirtinimo prašantis pranešimas, patvirtinus visi pakeitimai bus prarasti.

•

Right Eye (dešinės akies) ir Left Eye (kairės akies) pastabų įvedimo laukai (iki 2 000 simbolių
kiekviename lauke).

Iš

:
Close and Return to Exam (uždaryti ir grįžti prie tyrimo)
Exit Exam (uždaryti tyrimą) ir Go to Patient List (eiti į pacientų sąrašą)

Iš

ir
:
OK
Cancel (atšaukti)

3
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Tyrimo apžvalgos langas
Iš Patients and Exams (pacientų ir tyrimų)
pasirinktas tyrimas

1

6

7

8

2

3
4
5
9

Paveikslas 24. Tyrimo apžvalgos langas
1

Reviewing Media (apžvalgos failai) rodo vaizdų rodymo srityje apžvelgiamų miniatiūrų skaičių.
Kai apžvalgai pasirenkamas vaizdo įrašas, atsiranda atkūrimo valdymai. Informacijos apie vaizdo
įrašo atkūrimą ir Still Images (nejudančių vaizdų) gavimą iš vaizdo įrašo, žiūrėkite „Vaizdo gavimas iš
vaizdo įrašo“.

2

Image display area (vaizdo rodymo sritis)

3

Patient selector (paciento pasirinkimo) juosta rodo pacientų pavardes esamame domene. Atsiranda
vaizdai, tyrimų datos ir miniatiūros, susiję su pasirinktu pacientu.
Naudokite rodykles ar spustelėkite ant vardo, kad pasirinktumėte kitą pacientą.

4

Exam selector (tyrimo pasirinkimo) juosta rodo visų tyrimų datas pasirinktam pacientui. Atsiranda
vaizdai ir miniatiūros, susiję su pasirinktu tyrimu.
Naudokite rodykles ar spustelėkite ant datos, kad pasirinktumėte kitą tyrimo datą.
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5

Thumbnail preview (miniatiūros peržiūros) ir pasirinkimo juosta rodo pasirinkto tyrimo metu gautų
nejudančių vaizdų ir vaizdo įrašų miniatiūrų versijas.
•

Išsaugoti vaizdo įrašai yra rodomi kvadrate su keturiais (4) pavyzdiniais vaizdais: pirmas, paskutinis
ir du (2) viduriniai vaizdai iš vaizdo įrašo.

•

Pasirinkite vaizdą ar vaizdo įrašo miniatiūrą, kad rodytumėte didelę vaizdo versiją vaizdo rodymo
srityje.

•

Naudokitės rodyklėmis, kad atvilktumėte daugiau miniatiūrų į vaizdą.

•

Pažymėkite vaizdą vėliava tolesnei apžvalgai. Kad pažymėtumėte vaizdą, pelės rodyklę padėkite virš
miniatiūros ir spustelėkite Flag (vėliavos) piktogramą
languose, kuriuose rodomos miniatiūros.

. Vėliava pasirodo miniatiūroje visuose

6

Patient and exam information (paciento ir tyrimo informacija). Galite keisti akies žymėjimą, lęšio nuostatas
ir vaizdo tipą naudodamiesi išskleidžiamuoju meniu.

7

Display fields (rodymo laukai): DOB, tyrimo datos antspaudas, paciento amžius ir lytis, gydytojo vardas ir
vaizdo gavėjo vardas, diapazonas ir spalvos informacija

8

Live imaging information (gyvo vaizdinimo informacija):
•
FA filtro būsena (viduje ar išorėje)
•
Apšvietimo lygis
•
Gautų vaizdo įrašų ir nejudančių vaizdų skaičius
•
Klaidos pranešimai (rodomi raudonu tekstu)

9

Būsena ir prieinami veiksmai:
Rodyti tyrimo apžvalgos konfigūracijos variantus. Žiūrėti „Tyrimo apžvalgos
konfigūracijos variantai“.
Įjungti pilno ekrano ir normalių ekranų pasirinkto vaizdo ar vaizdo įrašo rodymą.

Atspausdinti pasirinktą vaizdą.
Atidaryti Image Adjustment (vaizdo taisymo) įrankių juostą. Žiūrėti „Vaizdo pataisymai“.
Rodyti du (2) vaizdus vieną šalia kito palygimui. Žiūrėti „Vaizdų palyginimas“.
PASTABA: Vaizdo įrašų lyginti negalima.
Atidaryti Exam Notes (tyrimo pastabų) langą. Žiūrėti „Exam Notes (tyrimo pastabų) langas“.
Išeiti iš tyrimo apžvalgos sesijos ir grįžti į Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) langą.

Tyrimo apžvalgos konfigūracijos variantai
Pasirinkite vaizdo įrašo atkūrimo greitį. Pasirinktas dydis rodomas
juoda spalva šalia atkūrimo valdymo.
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Pasirinkite, ar komentarai bus rodomi ant vaizdo. Žiūrėti „Vaizdo
komentarai“.

Vaizdo pataisymai
PASTABOS:
•

•

Galite išsaugoti pataisytus vaizdus tik už „RetCam Envision“ duomenų bazės ir tik nepatentuotais
formatais, tokiais kaip PNG ar JPG (ar JPEG). Išsaugoti vaizdai turės visus pataisymus ir
pokyčius, kuriuos atlikote, tačiau duomenų bazėje esantys originalūs vaizdai bus nepakitę.
Vaizdo įrašų redaguoti negalima.

Iš Exam Review (tyrimo apžvalgos)

Paveikslas 25. Vaizdų pataisymo įrankių juosta
Tvarkyti vaizdo ryškumą ir kontrastą.
Tvarkyti vaizdo rodymo spalvas.
Komentuoti vaizdą. Žiūrėti „Vaizdo komentarai“.
Tvarkyti vaizdo didinimą.
Pridėti teksto sluoksnius vaizde.
PASTABA: Teksto sluoksniai laikini. Juos galima įjungti ir išjungti Exam review (tyrimo
apžvalgos) metu. Jei jie yra įjungti, jie bus matomi spausdinant vaizdą ir išsaugojant vaizdą
(PNG ar JPG formatas).
•
•
•
•
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Iš anksto nustatytas krovimas. Taisymo vertės gali būti išsaugojamos iš anksto ir gali būti
kraunamos kaip grupė, ir pritaikomos kitiems vaizdams.
Iš anksto nustatytas išsaugojimas
Iš naujo nustatyti vaizdo taisymą į sistemos numatytąjį.
Išsaugoti kaip
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Vaizdo komentarai
Kad uždėtumėte informaciją ant vaizdo, naudokite komentaro įrankius. Kai vaizde yra komentarų,
Annotation (komentaro) piktograma
rodomos miniatiūros.

yra rodoma vaizdo miniatiūroje visuose languose, kuriuose yra

Paveikslas 26. Vaizdo komentaro įrankiai
Įtraukite tašką ir pridėkite tekstą.
Įtraukite elipsę ir pridėkite tekstą.
Įtraukite liniją ir pridėkite tekstą.
Kad pabaigtumėte liniją, spustelėkite End Line (baigti liniją) ar spustelėkite
Esc mygtuką.
Įtraukite pastabą.
Rodyti (ar slėpti) pasirinkto komentaro matavimus (linija, elipsė, taškas). Matavimo
vienetai yra pikseliai, paremti tikru vaizdo dydžiu.
Taškas: X, Y vieta
Elipsė: CP yra centrinio taško X, Y vieta; A yra elipsės dengiama sritis.
Linija: Visų linijos segmentų ilgis
Įtraukę tašką, pasirinkite jį ir spustelėkite Rotate Point (rotuoti tašką), kad rotuotumėte
tašką 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Kartokite veiksmą, kad toliau rotuotumėte
90 laipsnių prieaugiais.
Trinti pasirinktą komentarą.

Komentaro patarimai:
•

Kad pridėtumėte komentarą, spustelėkite ant norimo įrankio, judinkite pelės rodyklę virš vaizdo ir
spustelėkite, kad įstatytumėte komentarą į vietą.

•

Galite sukurti liniją, turinčią kelis segmentus. Įterpę ir spustelėję, kad įdėtumėte pirmąjį segmentą,
judinkite pelės rodyklę, kad sukurtumėte kitą segmentą, ir spustelėkite, kad jį įdėtumėte. Kartokite
ši veiksmą, kad sukurtumėte tiek segmentų, kiek norite. Kad pabaigtumėte liniją, spustelėkite
arba spustelėkite Esc mygtuką.

•

Kad judintumėte ar pakeistumėte komentaro dydį, vilkite kvadrato rankenas, atsirandančias kai
judinate pelės rodyklę virš komentaro.

•

Kad redaguotumėte komentaro tekstą, du kartus spustelėkite teksto lauką, pavadintą „{Type Here}“
(rašykite čia), ir įrašykite norimą tekstą. Baigę, spustelėkite teksto lauko išorėje.
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Vaizdų palyginimas
Galite lyginti vieno ar kelių tyrimų vaizdus vieno ar dviejų (2) skirtingų pacientų. Šios galimybės vienodos
visiems lyginimo tipams.
Image Comparison (vaizdų palyginime), du (2) vaizdai yra rodomi vienas šalia kito Exam Review (tyrimo
apžvalgos) lange. Naudokite Image Comparison (vaizdų palyginimo) langą taip pat, kaip ir Exam Review
(tyrimo apžvalgos) langą. Daugiau informacijos ieškokite „Tyrimo apžvalgos langas“.
PASTABA: Toliau išvardytos funkcijos vaizdų palyginime neprieinamos:
•
•
•

Flag image (pažymėti vaizdą)
Full screen mode (pilno ekrano režimas)
Video comparison (vaizdo įrašų palyginimas)

•

Pakeitimai: Eye designation (akies žymėjimas), Lens preference (lęšio pasirinkimas) arba Image
type (vaizdo tipas)

•

Tyrimo pastabos

Iš Exam Review (tyrimo apžvalgos)

Paveikslas 27. Image Comparison Window (vaizdo lyginimo langas)

PASTABA: Kai spustelite
, atsiranda Image Adjustment (vaizdo taisymo) įrankių juosta, ji yra
išplečiama, kad leistų nepriklausomai taisyti abu vaizdus. Daugiau informacijos ieškokite „Vaizdo pataisymai“.

Paveikslas 28. Image Adjustment (vaizdo taisymo) įrankių dėžė Image Comparison (vaizdų lyginime)
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Remove Media (pašalinti failus)
Galite pašalinti failus (nejudančius vaizdus ir vaizdo įrašus) iš paciento įrašų lange Patients and Exams
(pacientai ir tyrimai). Kad įsitikintumėte, jog tik naudotojai su prieiga gali pašalinti failus, kiekviena
šalinimo užklausa reikalauja patvirtinimo.
PASTABA: Šios galimybės prieinamumas priklauso nuo jūsų paskyrai priskirtų leidimų.
1. Patiens and Exams (pacientų ir tyrimų) lange ieškokite ir pasirinkite norimo paciento įrašus.
2. Pasirinkite norimus tyrimus. Išskleiskite kiekvieną tyrimą, kad pamatytumėte išsaugotų nejudančių
vaizdų ir vaizdo įrašų miniatiūras.
3. Pažymėkite nejudančius vaizdus ir vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti. Kad tą atliktumėte, pažymėkite
šalia kiekvienos miniatiūros vaizdo esantį langelį.

Kai langeliai pažymėti, Remove Selected Media (pašalinti pažymėtus failus) mygtukas pasirodo virš
pacientų sąrašo.
PASTABA: Jei pasirinktas visas paciento įrašas (varnelė Checked (pažymėti) stulpelyje), pasirinkti
visų tyrimų failai automatiniam pašalinimui.
4. Spustelėkite Remove Selected Media (pašalinti pažymėtus failus). Jei failai nebuvo išsaugoti saugykloje,
pasirodo pranešimas, leidžiantis jums patvirtinti veiksmą.
5. Norėdami tęsti, spustelėkite Yes (taip). Pasirodo slaptažodžio patvirtinimo pranešimas.

6. Įveskite savo slaptažodį ir spustelėkite Continue (tęsti). Kai pašalinami visi failai, atitinkamos
miniatiūros užima vietą kartu su žodžiu „Removed“ („Pašalinta“). Miniatiūrų pašalinti negalima.
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Naudotojo atsijungimas ir sistemos išsijungimas
„RetCam Envision“ sistema siūlo tiek automatines, tiek rankines atsijungimo galimybes. Atsijungimas
uždaro aktyvią naudotojo paskyrą naudojamame „RetCam Envision“ sistema. Tai atskiras nuo išjungimo
žingsnis, kuris išjungia pagrindinę energiją.
PASTABOS:
• Po ilgo neaktyvumo laiko, prijungtas naudotojas bus automatiškai atjungtas. Nustatytas
mažiausias laikas yra 15 minučių. Šią vertę gali pakeisti jūsų „RetCam“ administratoriaus.
• „Natus Neurology Incorporated“ rekomenduoja, kad išsaugotumėte saugykloje ir kauptumėte duomenis
prieš išjungiant „RetCam Envision“ sistema. Žiūrėti „Eksportuoti ir importuoti pacientų duomenis“.
Kad atsijungtumėte ir išjungtumėte sistemą, spustelėkite
būsenos juostoje ir pasirinkite vieną iš
išslenkamame meniu pateiktų:
• Kad atsijungtumėte nuo naudotojo paskyros neišjungiant sistemos, pasirinkite Log out (atsijungti).
•

Kad atsijungtumėte nuo naudotojo paskyros ir išjungtumėte sistemą, pasirinkite Shutdown (išjungti).

Jei sistema nustoja veikti, palaukite mažiausiai 1 minutę.
Jei sistema neatsako po 1 minutės, vieną kartą paspauskite valdymo skydelyje esantį Sistemos
maitinimo mygtukasSistemos maitinimo mygtukas. Visi valdymo skydelio indikatoriai, išskyrus DC
(nuolatinės srovės)/AC (kintamosios srovės) indikatorius, išsijungs.

Sunkus išjungimas
Sunkus išjungimas rekomenduojamas tik jei jis yra būtinas. Gali nutikti duomenų korupcija.
Kad atliktumėte sunkų išjungimą, paspauskite System Power (sistemos energijos) mygtuką, esantį
valdymo skydelyje, mažiausiai 6 sekundėms.
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3. Eksportuoti ir importuoti pacientų duomenis
Eksportuoti arba importuoti pacientų įrašus, tyrimus ir failus į:
• Padarykite „RetCam Envision“ duomenis prieinamus kitose „RetCam Envision“ sistemose. Duomenis
sudaro pasirinkto paciento informacija, paciento (-ų) tyrimai ir visi tyrimo (-ų) failai.
• Padarykite originalių failų atsargines kopijas saugyklos diske (vaizdų ir vaizdo įrašų).
•
•

Žiūrėkite naudodami standartinę vaizdų programinę įrangą.
Naudokite „RetCam Envision“ vaizdus su trečiosios šalies vaizdinimo sistemomis.

Duomenų atsarginė kopija
„RetCam Envision“ sistema kaupia visus vaizdus ir vaizdo įrašus vidiniame saugyklos diske. „Natus
Neurology Incorporated“ stipriai rekomenduoja sukurti visų duomenų atsargines kopijas kiekvienos dienos,
kurios eigoje gaunate naujus vaizdus, pabaigoje.
Ilgo laiko duomenų laikymui, „Natus Neurology Incorporated“ rekomenduoja sukurti visų failų atsargines
kopijas kitame jūsų tinklo kompiuteryje, geriausiai serverio klasės kompiuteryje su dideliu pajėgumu ir
pajėgia laikymo saugykla (Redundant Array of Independent Disks - nereikalingų nepriklausomų diskų
grupė, RAID). Antriniam atsarginių kopijų kūrimui šioje aplinkoje, apsvarstykite atsarginių kopijų kūrimą
išimame, didelę saugyklą turinčiame USB įrenginyje.

Eksportuoti duomenis
Galite eksportuoti duomenis į bet kokią pasiekiamą vietą. Duomenų kopija eksportuojama, originalūs
duomenys išlieka sistemos saugyklos diske.
PASTABA: „Natus Neurology Incorporated“ rekomenduoja riboti eksportą iki 3 000 vaizdų vienoje (1)
krūvoje, kad išvengtumėte pailginto perkėlimo laiko. Vietoje didelės duomenų krūvos eksporto,
eksportuokite mažomis krūvomis.
Duomenų eksportui:
1. Patvirtinkite, kad gaunantis prietaisas (pavyzdžiui, USB) yra paruoštas ir turi pakankamai vietos
saugykloje.
2. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange, ieškokite norimų įrašų.
3. Paieškos rezultatuose, pasirinkite variantą iš Select Images (pasirinkti vaizdus) išslenkamosios
meniu, kuri pasirodo virš pacientų sąrašo.
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All (visi)

Pasirenka visus įrašus.

None (jokie)

Jei kurie nors įrašai pasirinkti, šis variantas išvalo pasirinkimus.

Flagged (pažymėti vėliava)

Pasirenka visus failus (vaizdus ir vaizdo įrašus), kurie buvo pažymėti vėliava.

Today‘s (šiandienos)

Pasirenka visus failus, gautus esamą datą.

This Week‘s (šios savaitės)

Pasirenka visus failus, gautus esamą savaitę, nuo sekmadienio iki šeštadienio.

This Month‘s (šio mėnesio)

Pasirenka visus failus, gautus esamą mėnesį.

Right Eye (dešinė akis, OD)

Pasirenka visus failus, gautus iš dešinės akies.

Left Eye (kairė akis, OS)

Pasirenka visus failus, gautus iš kairės akies.

Unspecified Eye
(akis nepatikslinta)

Pasirenka visus failus su etikete „Unspecified“ (nepatikslinta).

Not Backed Up
(nėra atsarginės kopijos)

Pasirenka failus, kurie nebuvo eksportuoti. Tai ypač naudinga patvirtinant ar
duomenų atsarginė kopija buvo sukurta po tam tikros datos, jei datos kriterijai
buvo naudojami paieškai.

4. Spustelėkite

. Šis mygtukas yra pilkas iki kol pasirenkami įrašai.

5. Pasirinkite tinkamus variantus Export (eksporto) lange (Paveikslas 29).
6. Spustelėti Export (eksportuoti). Kai eksporto procesas užbaigiamas, apžvalga rodo sėkmingai
nukopijuotų įrašų skaičių.

1

2

3

Paveikslas 29. Export (eksporto) langas
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1

Specify destination location (patikslinti gavimo vietą)
•

Pasirinkite prieš tai naudotą kelią iš Path (kelio) išslenkamojo meniu, įrašykite naują kelią lauke,
arba spustelėkite Browse (naršyti), kad pasirinktumėte naują vietą. Iš anksto laukai turi išsaugoję
variantus, kurie buvo naudoti paskutiniame eksporte. Spustelėkite
gavimo vietą į numatytąją.

2

, kad nustatytumėte

•

Create subfolder (sukurti pakatalogį). Naudokite dešinėje esantį išskleidžiamąjį meniu, kad
sukurtumėte pakatalogio vardą su esamais duomenų laukais.

•

Jei pasirenkate perrašyti esamus duomenis, pasirodo patvirtinimo prašantis pranešimas.

File Format (failo formatas). Patikrinkite, kad eksporto gavimo vieta turi pakankamai prieinamos vietos.
•
MLX yra „RetCam Envision“ patentuotas šifruotų duomenų formatas.
•

•
3

DCM yra failų pavadinimų plėtinys, skirtas pacientų duomenų failams, kurie yra suderinami su DICOM
oftalmologijai.
PASTABOS:
o DCM File (DCM failo) variantas atsiranda tik jei DICOM variantas yra pridėtas prie jūsų
„RetCam Envision“ sistema pirkimo.
o Komentarai vaizduose nėra perkeliami su DCM failais.
Split File (išskaidytas failas). Jei pasirenkate šį formatą, langas išplečiamas ir suteikia papildomų
variantų (žr. žemiau).

Split File Format (išskaidyto failo formato) variantai:
•
Export Images (Eksportuoti vaizdus)
o Nešiojamo tinklo grafika (PNG) naudoja glaudinimą, kad sumažintų failo dydį (apie pusė bitmap
failo dydžio) be kokybės ar skiriamosios gebos praradimo. Jį galima rodyti standartinėje
internetinėje naršyklėje ir naudoti su vaizdo apdorojimo ar rodymo programomis.
o JPG naudoja glaudinimą failo dydžio sumažinimui, dėl ko sumažėja skiriamoji geba ar kokybė
proporcingai glaudinimo intensyvumui.
•
•

•

Add Text Overlays (Pridėti teksto sluoksnius). Pasirinkite teksto sluoksnius, kuriuos norite pridėti, ir
pasirinkite sluoksnių vietas vaizduose. Įsidėmėkite, kad teksto sluoksniai galimi tik PNG ir JPG vaizdų
tipams.
Eksportuoti duomenis
o Extensible markup language format (išplėstinis duomenų aprašymo kalbos standartas, XML)
o Comma separated values format (kableliu atskirtos reikšmės standartas, CSV)
o Generic text format (bendras teksto standartas, TXT)

Export Video (eksportuoti vaizdo įrašą, AVI)

Importuoti duomenis
Išskyrus duomenų atsargines kopijas, eksporto gavimo vieta tinkle yra tarpinė vieta. Kad užbaigtumėte
duomenų perkėlimą ir padarytumėte vaizdus prieinamais rodymui kitame „RetCam Envision“ sistema,
privalote naudoti „RetCam“ programinę įrangą, kad importuotumėte perkeltus vaizdus į norimos sistemos
duomenų bazę.
PASTABOS:
• Kad įsitinkintumėte ar tyrimo data ir laikas rodomi teisingai, nustatykite laiko zoną, kurioje iš
pradžių buvo gauti paciento duomenys. Sukurkite domeną su toje laiko zonoje esančia vieta
ir importuokite paciento duomenis į tą domeną.
•

Importas gali užtrukti. Rekomenduojamas maksimalus importas vienai krūvai yra 3 000 vaizdų.
Stipriai rekomenduojama riboti krūvos dydį vienu metu importuojant tik vieno paciento vaizdus
bei pasirenkant tik tuos vaizdus, kurių būtinai reikia.

•

Naudokite MLX formatą importuodami vaizdus, gautus naudojant kitą „RetCam Envision“ sistema
(arba vaizdus iš ankstesnių „RetCam“ sistemų, naudojančių 6.3 ar naujesnes).
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Importuoti duomenis:
1. Patvirtinkite, kad diskas, iš kurio bus importuojama, yra prijungtas ir paruoštas.
2. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange, spustelėkite

.

3. Patvirtinimo lange, spustelėkite Yes (taip). Pasirinkite tinkamus variantus Import Review (importo
apžvalgos) lange (Paveikslas 30).
4. Spustelėkite Import (importuoti). Šis mygtukas yra pilkas iki kol pasirenkami failai. Kai importo
procesas užbaigiamas, apžvalga rodo sėkmingai nukopijuotų įrašų skaičių.
PASTABA: Jei kai kurie failai nebuvo importuoti, spustelėkite View Log (peržvelgti įrašus) Import
Report (importo apžvalgos) langą detalėms gauti. Spustelėkite OK, kad uždarytumėte apžvalgą.
5. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange, spustelėkite Show All (rodyti visus) ir patvirtinkite, kad
visi importuoti pacientų įrašai yra vietoje.

1

2

4

3

Paveikslas 30. Import Review (importo apžvalgos) langas
1

Source Location (šaltinio vieta) Kaip numatyta, šis laukas rodo šaltinio vietą, naudotą paskutinio importo metu.
•

Įveskite naują taką lauke ir spustelėkite Browse (naršyti), kad pasirinktumėte kitą vietą. Pažymėkite
Include subfolder (įtraukti pakatalogius) dėžutę, jei norite.

•

Spustelėkite

•

Spustelėkite Select (pasirinkti), kad rodytumėte aplankus ir failus.

, kad nustatytumėte šaltinio vietą į numatytąją.

2

Folders (aplankai) Naudokite dėžutes, kad pasirinktumėte ir atžymėtumėte importuoti norimus aplankus.

3

Selected Image Details (pasirinkto vaizdo detalės). Pasirinkite failą dešinėje, kad rodytumėte detales. Jei
failas yra nejudantis vaizdas, rodoma vaizdo miniatiūra. Jei failas yra vaizdo įrašas, rodomas vaizdas iš
vaizdo įrašo montažo.

4

List of files in a selected folder (failų, esančių pasirinktame aplanke, sąrašas). Naudokite dėžutes, kad
pasirinktumėte ir atžymėtumėte importuoti norimus failus. Pasirinktų failų skaičius rodomas lango apačioje.
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4. Fluoresceino angiografija (FA)
PASTABA: FA šviesos šaltinis yra „RetCam Envision“ sistema parinktis. Patvirtinkite, kad jūsų sistemoje
yra FA šviesos šaltinis prieš planuodami FA tyrimą.
Siauras mėlyno apšvietimo šaltinis sužadina įšvirkštą fluoresceiną, cirkuliuojantį tinklainės kraujagyslėse.
Kai yra sužadinamas mėlynos šviesos, fluoresceinas skleidžia žalią šviesą. Užtvaro filtras rankinėje
įrenginio dalyje atstumia mėlyną šviesą, atspindėtą tinklainės, dėl to matoma išmetama žalia šviesa.
1. Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange, pradėkite naują tyrimą (spustelėkite

).

2. Įtraukite FA užtvaro filtrą slinkdami FA jungiklį, esantį ant rankinės įrenginio dalies, link rankinės
prietaiso dalies galo.
3. Įkiškite optinį pluošto kablį į FA apšvietimo prievadą. Jei mėlynas LED virš Illumination (apšvietimo)
mygtuko, esančio valdymo skydelyje, neįsijungia, spustelėkite mygtuką, kad įjungtumėte FA lempą.
Rankinė įrenginio dalis skleis mėlyną šviesą.

4. Live Image (gyvo vaizdo) lange įsitikinkite, kad „Red-free“/FA vaizdinimas yra įjungtas („Red-free“
indikatorius yra žalias ir automatiškai keičiasi į „ON“ („ĮJUNGTA“)).
5. Fluoresceino dažų švirkštimo pradžioje, pradėkite laikmatį (spustelėkite
) ir tuo pat metu spauskite
Capture (fiksavimo) mygtuką ant pedalo, kad gautumėte vieną nejudantį vaizdą. Švirkštimo pabaigoje
gaukite dar vieną vaizdą, kad pažymėtumėte švirkštimo laidą.
6. Gaukite nejudančius vaizdus dažams cirkuliuojant paciento akyse.
PASTABA:
Jei naudojate vaizdo įrašo gavimą:
• FA režime, laikmatis valdomas atskirai nuo vaizdo įrašo. Pavyzdžiui, kai vaizdo įrašas
pristabdomas ar sustabdomas, vaizdo įrašymas nutraukiamas, bet laikmatis toliau veikia.
•

Vaizdo įrašo gavimo pristabdymas neišsaugo įrašytų vaizdų. Sustabdykite vaizdo įrašymą
vaizdų iš įrašo išgavimui ir išsaugojimui.

7. Vaizdinant akį, pasirinkite akies pavadinimą Eye (akies) lauke ir gaukite tos akies vaizdus.
8. Kai baigėte, pristabdykite laikmatį (spustelėkite

) ir išeikite iš tyrimo.
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5. DICOM
Jei DICOM parinktis yra jūsų „RetCam Envision“ sistema pirkinyje, turite turėti licenciją konfigūruoti ir
naudoti DICOM jūsų „RetCam Envision“ sistema„RetCam Envision“ sistema.

Konfigūruoti DICOM nustatymus
PASTABA: Jūsų naudotojo paskyra turi turėti leidimą konfigūruoti DICOM nustatymus.
1. Patvirtinkite, kad jūsų „RetCam Envision“ sistema yra prijungtas prie tinklo ir PACS serveris
pasiekiamas.
2.

Jūsų „RetCam Envision“ sistema, nukopijuokite licencijos raktą į tinkamą aplanką. Žiūrėkite „RetCam
Envision“ DICOM licencijos konfigūravimo darbo instrukciją.

3. Išjunkite ir perkraukite sistemą.
4. Prisijunkite.
5. Spustelėkite

ant Status bar (būsenos juostos) ir pasirinkite User Preferences (naudotojo nuostatos).

Jei DICOM įjungtas ir jūsų naudotojo paskyra turi leidimą, DICOM nustatymai yra prieinami User
Preferences (naudotojo nuostatų) lange.

6. Pasirinkite kiekvieną nustatymų grupę ir konfigūruokite kaip reikia.
7. Baigę, spustelėkite OK.
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Importuoti užsakytus tyrimus
1. Įsitikinkite, kad jūsų „RetCam Envision“ sistema yra prijungtas prie tinklo.
2. Norėdami importuoti pacientų įrašus šios dienos užsakytiems tyrimams esamam „RetCam Envision“
sistema, spustelėkite

Patients and Exams (pacientų ir tyrimų) lange.

Jei tyrimai buvo suplanuoti, rodomi atitinkamo paciento įrašai.
3. Prieš atlikdami tyrimą, atjunkite sistemą nuo tinklo.
4. Pasirinkite pacientą.
5. Pradėkite naują tyrimą ir gaukite vaizdus. Apžvelkite ir išsaugokite vaizdus kaip norite. Norėdami
informacijos apie tyrimo atlikimą, žiūrėkite „Atlikti paciento tyrimą“.
6. Išeikite iš tyrimo. Visi išsaugoti vaizdai yra automatiškai dedami į eilę perkėlimui į PACS serverį
archyvavimui.
7. Po to kai visi dienos tyrimai buvo atlikti, prieš išjungiant sistemą prijunkite sistemą prie tinklo. Visi vaizdai
bus perkelti automatiškai.
8. Kad patikrintumėte perkėlimo būseną, atidarykite Archive Queue (archyvavimo eilę). Spustelėkite
,
esančią Status bar (būsenos juostoje) ir pasirinkite Archive Queue (archyvavimo eilę). Įsidėmėkite,
kad ši parinktis yra prieinama naudotojo paskyroms su leidimu.
PASTABOS:
•
•

Vaizdų komentarai nėra perkeliami į DICOM PACS.
DICOM duomenys negali būti importuoti.
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6. Priežiūra, valymas ir techninė pagalba
„RetCam Envision“ sistema buvo pristatyta su užkarda ir antivirusinėmis paslaugomis, kurios yra įjungtos
ir konfigūruotos. Prašome susisiekti su „Natus“ techniniu aptarnavimu, kad gautumėte naujausią
„RetCam“ apsaugos stiprinimo politikos kopiją.

Bendroji priežiūra
„RetCam Envision“ sistema reikia reguliarios bendrosios priežiūros, kad prietaisas toliau veiktų kaip pridera.
Bendrosios priežiūros grafikas:
• Tarp pacientų: Dezinfekuokite, valykite ir apžiūrėkite lęšį.
• Kas savaitę: Nuvalykite sistemą.
• Kas mėnesį: Apžiūrėkite kabelius ir jungtis dėl nusidėvėjimo.
Valymui, „RetCam Envision“ sistema yra padalinta į dvi (2) kategorijas:
• Lęšis (kontaktuoja su pacientu)
• Likusi sistemos dalis

Lęšio valymas ir dezinfekcija
Dezinfekuokite, valykite ir apžiūrėkite lęšį tarp pacientų.
PASTABA: Norėdami išvengti sukabinimo gelio sukietėjimo ant lęšio, nuvalykite sąlyčio su pacientu sritį
iškart po naudojimo.

Rankinis valymas
Rankiniam valymui naudojant „Super-Sani®“ šluostes, „CaviWipesTM“ rankšluosčius, „neodisher®
Mediclean Forte“, ar „Prolystica®“ 2x fermentinį valiklį, sekite šiuos žingsnius:
1. Naudokite paruoštas šluostes ar ploviklį, paruoštą pagal gamintojo rekomendaciją, kartu su
šluostėmis be pluošto, sudrėkintomis paruoštu ploviklio tirpalu.
2. Šluostykite, kad pašalintumėte visus matomus nešvarumus.
3. Šluostykite, kad pašalintumėte cheminės priemonės likučius, naudodami šluostę be pluošto,
panardintą į vandenį iš krano.
4. Sausinkite naudodami šluostes be pluošto ir tada leiskite išdžiūti ore.

Vidutinio lygio cheminė dezinfekcija
Vidutinio lygio cheminei dezinfekcijai, naudojant „CaviWipesTM“ rankšluosčius ar „Super-Sani®“ šluostes,
sekite šiuos žingsnius:
1. Šluostykite ir įsitikinkite, kad visi paviršiai išlieka šlapi, kaip nurodyta toliau: 4 minutes naudojant
„Super-Sani®“ šluostes ar 3 minutes naudojant „CaviWipesTM“ rankšluosčius (naudokite papildomas
šluostes, jei reikia).
2. Šluostykite, kad pašalintumėte cheminės priemonės likučius, naudodami sterilią šluostę be pluošto,
sudrėkintą išgrynintu (PURW) vandeniu.
3. Sausinkite naudodami sterilias šluostes be pluošto ir tada leiskite išdžiūti ore.
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Aukšto lygio cheminė dezinfekcija
Aukšto lygio cheminei dezinfekcijai naudojant „Sporox® II“ tirpalą ar „Cidex®“ OPA tirpalą, sekite šiuos žingsnius:
1. Subalansuokite dezinfekcinės medžiagos vonelę iki 20 °C.
2. Patvirtinkite mažiausią veiksmingą dezinfekcinės medžiagos koncentraciją (MEC), kaip nurodyta
dezinfekcinės medžiagos gamintojo (gali tikti keli metodai).
3. Palenkite lęšį mažu kampu ir laipsniškai merkite priekinę dalį į dezinfekcinę medžiagą (įsitikinkite, kad
lęšis nėra nardinamas vertikaliai, kai antgalis paneria į tirpalą, kad lęšyje neįstrigtų oras).
4. Įsitikinkite, kad nėra įstrigusio oro tarp įgaubto optinio lango paviršiaus ir tirpalo, ir kad skysčio
paviršius nėra už leistinų merkimo lygio ribų (dezinfekcinės medžiagos paviršius nėra virš linijos tarp
nerūdijančio plieno dangčio ir plastikinio dėklo). Merkimo gylis turėtų būtis ne daugiau kaip 15 mm
(0,6 lių), kaip parodyta žemiau.

5. Kai pamerkiama priekinė dalis, lęšis gali būti vertikalioje pozicijoje.
6. Mirkykite kaip nurodyta toliau: 30 minučių „Sporox® II“ tirpale arba 12 minučių „Cidex®“ OPA tirpale.
7. Skalaukite pamerkiant priekinę lęšio dalį į išgrynintą (PURW) vandenį, pakratykite ir leiskite nusėsti
mažiausiai 1 minutę.
8. Sausinkite naudodami sterilias šluoste be pluoštų.

Sistemos valymas
Kaip ir su bet kokiu medicininiu įrenginiu, naudokite geras visuomenės sveikatos praktikas naudojantis
įranga, remiantis JAV ligų kontrolės centrų (CDC) gairėmis. Taip pat, rekomenduojamas švelnus valymas
muilu ir vandeniu sudrėkinta šluoste. Toks valymas turi įvykti prieš aptarnavimo veiksmus. Nepurkškite
valymo tirpalo ant sistemos dalių.

Kabelių ir jungčių patikra
Kiekvieną mėnesį patvirtinkite, kad kiekvienas kabelis ir kiekviena jungtis yra teisingai prijungti prie
„RetCam Envision“ sistema. Kad panaikintumėte elektros šoko tikimybę, keiskite kabelius ir jungtis,
kurie atrodo pažeisti.

Medžiagų utilizavimas
Utilizuokite atliekas remiantis vietos ir nacionaliniais reikalavimais. Susisiekite su „Natus“ techninį
aptarnavimą, jei jums reikia papildomos pagalbos. Žiūrėti „Techninė pagalba“.
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WEEE (EEĮ) pareiškimas
„Natus“ įsipareigojęs tenkinti 2014 m. Europos sąjungos EEĮ (elektros ir elektroninės įrangos) šalinimo
reglamento reikalavimus. Šie nuostatai teigia, kad elektros ir elektroninės atliekos turi būti surenkamos
atskirai tinkamam apdorojimui ir atkūrimui, siekiant užtikrinti, kad EEĮ atliekos būtų pakartotinai
panaudojamos arba saugiai perdirbtos. Laikydamasis šio įsipareigojimo, „Natus“ gali perduoti pareigą
atsiimti ir perdirbti galutiniam vartotojui, nebent būtų sudaryti kiti susitarimai. Prašome susisiekti su mumis
dėl informacijos apie jums prieinamas surinkimo ir atkūrimo sistemas jūsų regione per www.natus.com
Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra medžiagų, komponentų ir substancijų, kurios, netinkamai
naudojant EEĮ atliekas, gali būti pavojingos ir kelti pavojų žmonių sveikatai bei aplinkai. Todėl galutiniams
vartotojams taip pat tenka atsakomybė užtikrinti, kad EEĮ atliekos būtų pakartotinai naudojamos ir
perdirbamos saugiai. Elektros ir elektroninės įrangos vartotojai neturi išmesti EEĮ atliekų kartu su kitomis
atliekomis. Norėdami sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, atsirandantį dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų šalinimo, ir padidinti galimybes pakartotinai naudoti, perdirbti ir utilizuoti elektros ir elektroninės
įrangos atliekas, vartotojai turi naudoti komunalinių atliekų surinkimo schemas, grąžinimo įpareigojimą
gamintojui/importuotojui arba licencijuotą atliekų vežėją.
Įranga, kuri pažymėta žemiau pateikta perbraukta ratine šiukšliadėže, yra elektrinė ir elektroninė įranga.
Perbrauktas šiukšliadėžės ženklas rodo, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos neturėtų būti
išmetamos kartu su neatskirtomis atliekomis, o turi būti surenkamos atskirai.

Techninė pagalba
PASTABA: „RetCam Envision“ sistemos tarnavimo laikas yra mažiausiai 7 metai.
Susisiekdami su „Natus Neurology Incorporated“ telefonu, prašome palikti pranešimą ir suteikti toliau
pateiktą informaciją:
• Vardas
• Organizacija
• Kontaktinė informacija
• Problemos aprašymas
• Sistemos tipas (pavyzdžiui, „RetCam Envision“) ir serijos numeris
Taip pat, „Natus“ techninį aptarnavimą rekomenduoja tokią pačią informaciją nusiųsti el. paštu.
El. paštas: service@retcam.com. „Natus“ techninį aptarnavimą į el. laiškus atsako greitai. Mūsų tikslas
yra atsakyti per 24 valandas nuo laiško gavimo.
Pagalba telefonu prieinama nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 ryto iki 5 vakaro Ramiojo vandenyno
laiku. Jei būtina, palikite pranešimą. „Natus“ techninį aptarnavimą atsako į skambutį greitai.
Telefono numeris: +1 650-802-0400
Nemokamas telefono numeris: 1-888-496-2887 (tik JAV ir Kanada)
Siuntimo adresas:
„Natus Neurology Incorporated“
1183 Quarry Lane, Suite A
Pleasanton, CA 94566
JAV
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Techninis aptarnavimas
Aptarnavimo klausimais kreipkitės į „Natus“ techninį aptarnavimą. Žiūrėti „Techninė pagalba“.

Modulių keitimo laukas
Norėdami informacijos apie modulio keitimą, kreipkitės į „Natus“ techninį aptarnavimą ir pateikite
aptarnaujamos dalies numerį. Žiūrėkite žemiau pateiktą sąrašą.
Aptarnaujamos dalies numeris

Aprašymas

18-000557-SERVICE

USB šakotuvas

18-000572-SERVICE

Eterneto izoliatorius

18-000663-SERVICE

Saugiklis

60-000001-SERVICE

Rankinė įrenginio dalis

61-000090-SERVICE

CPU

61-000112-SERVICE

Įrankio valdymo modulis

61-000156-SERVICE

Maitinimo šaltinio modulis

61-000005-SERVICE

Ličio jonų baterija

61-000010-SERVICE

Pedalas

61-000012-SERVICE

Balto LED modulis

61-000033-SERVICE

Klaviatūra

61-000046-SERVICE

Mėlyno LED modulis

61-000056-SERVICE

Pelė

61-000069-SERVICE

Plėvelė

61-000091-SERVICE

Vaizdo monitorius

61-000166-SERVICE

„Fortinet 30E“ dėžė

RETCAM-FA-UPGRADE

FA atnaujinimo rinkinys „RetCam Envision“
sistemoms be FA

N/A

Maitinimo laidas - turi atitikti toliau pateiktas
specifikacijas:
•
Ligoninės lygis
•
Didžiausias ilgis 305 cm (10 pėdos)
•
Įvertintas 10A (mažiausiai)
•
Pateiktas UL/CSA
•
Atitinka REACH, RoHS
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7. Trikčių šalinimas
Sistemos įjungimas
Pranešimas

Sąlyga ar naudotojo veiksmas

Taisomasis veiksmas

„BitLocker“ nebuvo įjungtas
pagrindiniame duomenų diske.
„BitLocker“ įjungimas
rekomenduojamas pagerintai
apsaugai.

„BitLocker“ nebuvo įjungtas
administratoriaus prieš naudotojo
bandymą įjungti sistemą.

Susisiekite su savo „RetCam“
administratoriaus.

Neįmanoma prisijungti prie SQL
serverio po 45 sekundžių.

Naudotojas bandė įjungti sistemą.
SQL paslauga buvo instaliuota, bet
išjungta.

Susisiekite su savo „RetCam“
administratoriaus.

Sistemos išjungimas
Pranešimas
Tai išjungs sistemą. Ar tikrai norite
tęsti?

Sąlyga ar naudotojo veiksmas
Naudotojas bandė išjungti sistemą.

Taisomasis veiksmas
•
•

Negalime išjungti veikiančios
sistemos.

Naudotojas, neturintis prieigos,
bandė išjungti sistemą.

Spustelėkite Yes (taip), kad
išjungtumėte sistemą.
Spustelėkite No (ne), kad
atšauktumėte išjungimą.

Susisiekite su savo „RetCam“
administratoriaus.

Patients and Exams (pacientų ir tyrimų langas)
Pranešimas
Įspėjimas: Galite prarasti šiuos
failus! <#> pažymėti failai neturi
atsarginės kopijos. Ar norite tęsti?

Sąlyga ar naudotojo veiksmas
Naudotojas bandė pašalinti
pasirinktus failus, kurie neturi
atsarginės kopijos.

Taisomasis veiksmas
•

•

Kad atšauktumėte, spustelėkite
No (ne). Sukurkite failų
atsargines kopijas ir bandykite
dar kartą.
Kad tęstumėte be atsarginės
kopijos sukūrimo, spustelėkite
Yes (taip). Įsidėmėkite, kad
pašalintų failų atkurti
neįmanoma.

New Exam and Live Imaging (naujas tyrimas ir gyvas vaizdinimas)
Pranešimas
Toliau pateikiamos galimos Live
Imaging (gyvo vaizdinimo)
problemos:
•
Sistemą maitina baterija, bet ją
reikėtų krauti.
Ar norėtumėte tęsti?
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Naudotojas pradėjo naują tyrimą,
kai sistemą maitino tik baterija.

Taisomasis veiksmas
Rekomenduojami veiksmai:
Prijunkite sistemą prie AC maitinimo
ir spustelėkite Yes (taip).
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Pranešimas

Sąlyga ar naudotojo veiksmas

Taisomasis veiksmas

Šviesos šaltinio klaida (įvykis: 1)

Neprijungtas optinio pluošto kabelis.

Iš naujo prijunkite optinio pluošto
kabelį.

Šviesos šaltinio klaida (įvykis: 2)

FA jungiklis įjungtas, bet
neprijungtas optinio pluošto kabelis.

Prijunkite optinio pluošto kabelį į FA
šviesos šaltinį arba išjunkite FA
jungiklį ir prijunkite optinio pluošto
kabelį prie baltos šviesos šaltinio.

Šviesos šaltinio klaida (įvykis: 9)

Šviesos šaltinis buvo išjungtas arba
naudotojas išjungė šviesos šaltinį.

Paspauskite apšvietimo mygtuką
valdymo skydelyje, kad įjungtumėte
šviesos šaltinį.

Patikrinkite FA ir vežimo ryšį
(įvykis: 10)

Rankinės įrenginio dalies FA
jungiklis buvo įjungtas, o kamera
nebuvo prijungta prie FA šviesos
šaltinio.

Paspauskite apšvietimo mygtuką
valdymo skydelyje, kad
išjungtumėte šviesos šaltinį ir
išjungtumėte rankinės įrenginio
dalies FA jungiklį.

Patikrinkite HP esantį FA jungiklį
(įvykis: 12)

FA režimas nebuvo aktyvuotas:
Rankinės įrenginio dalies FA
jungiklis buvo įjungtas arba
naudotojas įjungė FA jungiklį.

Išjunkite rankinės įrenginio dalies
FA jungiklį.

Patikrinkite HP esantį FA jungiklį,
patikrinkite valdymo skydelio
indikatorių (įvykis: 17)

FA režimas buvo aktyvuotas:
Tiek rankinės įrenginio dalies FA
jungiklis, tiek apšvietimas buvo
išjungti.

•

Patikrinkite valdymo skydelio
šviesos indikatorių (įvykis: 18)

FA režimas buvo aktyvuotas:
Apšvietimas buvo išjungtas arba
naudotojas išjungė apšvietimą.

Paspauskite apšvietimo mygtuką
valdymo skydelyje, kad įjungtumėte
šviesos šaltinį.

Patikrinkite HP esantį FA jungiklį
(įvykis: 21)

FA režimas buvo aktyvuotas:
FA filtras buvo išjungtas arba
naudotojas išjungė FA jungiklį.

Įjunkite rankinės įrenginio dalies
FA jungiklį.

Įvyko failų gavimo klaida. Norėdami
detalių, žiūrėkite įrašus.

Naudotojas bandė gauti vaizdus.

Susisiekite su savo „RetCam“
administratoriaus.

Tyrimas NEBUS išsaugotas;
nebuvo gauti jokie vaizdai/vaizdo
įrašai. Ar tai tikrai gerai? Pasirinkite
„Yes“ (taip), kad patvirtintumėte,
arba „No“ (ne), kad grįžtumėte prie
tyrimo.

Naudotojas bandė išeiti iš gyvo
vaizdinimo be jokių vaizdų ar vaizdo
įrašų gavimo.

•

Tyrimas NEBUS išsaugotas, tyrime
yra vaizdų/vaizdo įrašų, bet nė
vieno išsaugojimas nėra numatytas.
Ar tai tikrai gerai? Pasirinkite „Yes“
(taip), kad patvirtintumėte, arba
„No“ (ne), kad grįžtumėte prie
tyrimo.

Naudotojas bandė išeiti iš gyvo
vaizdinimo su visais failais
pažymėtais trynimui.

Prašome neišjungti sistemos dėl
galimo duomenų praradimo.

Naudotojas spustelėjo Shutdown
(išjungimo) mygtuką valdymo
skydelyje.

•

•

•
•

Įjunkite rankinės įrenginio
dalies FA jungiklį.
Paspauskite apšvietimo
mygtuką valdymo skydelyje,
kad įjungtumėte šviesos šaltinį.

Spustelėkite Yes (taip), kad
išeitumėte.
Spustelėkite No (ne), kad
atšauktumėte ir grįžtumėte
prie gyvo vaizdinimo.
Spustelėkite Yes (taip), kad
išeitumėte. Jokie failai nebus
išsaugoti.
Spustelėkite No (ne), kad
atšauktumėte ir grįžtumėte
prie gyvo vaizdinimo.

Spustelėkite OK, kad atšauktumėte
išjungimą ir tęskite gyvą vaizdinimą.

59

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas

Exam Review (tyrimo apžvalga)
Pranešimas
Prašome neišjungti sistemos dėl
galimo duomenų praradimo.

Sąlyga ar naudotojo veiksmas
Naudotojas spustelėjo Shutdown
(išjungimo) mygtuką valdymo
skydelyje.

Taisomasis veiksmas
Spustelėkite OK, kad atšauktumėte
išjungimą ir tęskite tyrimo apžvalgą.

Import (importas)
Pranešimas
Jei importuojate iš pašalinamo
disko, jis turi būti prijungtas prieš
jums pradedant importavimo
procesą. Ar visi reikalingi diskai
paruošti?

Sąlyga ar naudotojo veiksmas
Naudotojas bandė importuoti
duomenis iš pašalinamo disko.

Taisomasis veiksmas
Patvirtinkite, kad diskas, iš kurio
bus importuojama, yra prijungtas ir
paruoštas, ir spustelėkite Yes (taip).

Spausdinti
Pranešimas

Sąlyga ar naudotojo veiksmas

Taisomasis veiksmas

Nėra sistemoje instaliuoto
spausdintuvo.

Naudotojas bandė spausdinti.

Susisiekite su savo „RetCam“
administratoriaus.

Spausdintuvas neprisijungęs arba
atjungtas. Prašome patikrinti ir
bandyti dar kartą.

Naudotojas bandė spausdinti.

Susisiekite su savo „RetCam“
administratoriaus.

User Preferences (naudotojo nuostatos)
Pranešimas

Sąlyga ar naudotojo veiksmas

Taisomasis veiksmas

Individualus vandenženklis negali
būti didesnis negu 640x100.
Prašome naudoti mažesnį vaizdą.

Live Imaging (gyvo vaizdinimo)
konfigūracija:
Naudotojas bandė krauti
vandenženklį.

Pakraukite mažesnį vaizdą.

Individualus vandenženklis negali
būti mažesnis negu 160x32.
Prašome naudoti didesnį vaizdą.

Live Imaging (gyvo vaizdinimo)
konfigūracija:
Naudotojas bandė krauti
vandenženklį.

Pakrauti didesnį vaizdą.

Klaida bandant pakrauti individualų
vandenženklį patvirtinimui: {išimties
pranešimas}.

Live Imaging (gyvo vaizdinimo)
konfigūracija:
Naudotojas bandė pakrauti
vandenženklį, kuris nėra vaizdo
failas.

Pakrauti vaizdo failą.

Negalima pakrauti individualaus
vandenženklio patvirtinimui.

Live Imaging (gyvo vaizdinimo)
konfigūracija:
Naudotojas bandė krauti
vandenženklį.

Failo formatas gali būti klaidingas.
Pakraukite vaizdo failą teisingame
formate.

60

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas
Pranešimas

Sąlyga ar naudotojo veiksmas

Taisomasis veiksmas

Nėra randama atskaita su
fragmentacijos lygiu vienodu ar
didesniu negu „+ threshold
(slenkstis) + “%.

Database Maintenance (duomenų
priežiūros) konfigūracija:
Naudotojas patikrino statistikas ir
fragmentacijos lygis buvo mažesnis
negu nurodytas lygos (numatytasis
yra 15).

Šis pranešimas skirtas informacijai
suteikti.

{0} iš audito įrašo failų negali būti
ištrinti.
(PASTABA: {0} nurodo failų
skaičių.)

Audit Logging (audito įrašymo)
konfigūracija:
Naudotojas bandė ištrinti audito
įrašus.

Šis pranešimas skirtas informacijai
suteikti.

Kitos klaidų sąlygos
Pranešimas

Taisomasis veiksmas

Naudotojas neturi leidimo prisijungti.

Susisiekite su savo „RetCam“ administratoriaus.
Naudotojo paskyra gali būti neveikli.

Sunki klaida, negalima įrašyti klaidos į failą.

Susisiekite su savo „RetCam“ administratoriaus.

Įvyko klaida jungiant vaizdo įrašo
pristabdymą/sustabdymą. Norėdami detalių,
žiūrėkite įrašus.

Susisiekite su savo „RetCam“ administratoriaus.

Negalima paleisti vaizdo įrašo, bandymo numeris <#>.

Susisiekite su savo „RetCam“ administratoriaus.
Galimos priežastys:
•
Pasirinktas vaizdo įrašas buvo ištrintas.
•
Buvo importuotas senas vaizdo įrašas (pavyzdžiui,
„RetCam“ 4.1 ar senesnės versijos).

captureGraphBuilder yra niekinis!

Susisiekite su savo „RetCam“ administratoriaus.
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8. Paslaugos
PASTABA: Utilities (paslaugų) išslenkamajame meniu prieinamos parinktys yra paremtos jūsų naudotojo
paskyrai paskirtais leidimais. Paveikslas 31 yra pavyzdys, o pilnas parinkčių sąrašas yra apibūdintas
toliau pateiktoje lentelėje.
Status bar (būsenos juosta)

Paveikslas 31. Utilities (paslaugų) meniu
About (apie)

Rodo „RetCam Envision“ sistema programinės įrangos versiją ir kitą sistemos
informaciją. Norėdami licencijos informacijos trečiosios šalies programinei
įrangai, naudojamai „RetCam Envision“, spustelėkite Software Licenses
(programinės įrangos licencijos) About (apie) lange.

Help (pagalba)

Parodo „RetCam Envision“ naudotojo vadovo PDF kopiją.

Image Audit (vaizdo auditas)

Tik „RetCam“ administratoriaus naudojimui.

System Logs
(sistemos įrašai)

Tik „RetCam“ administratoriaus naudojimui.

User Preferences
(naudotojo nuostatos)

Atidaro User Preferences (naudotojo nuostatos) langą. Žiūrėti „Configure User
Preferences (konfigūruoti naudotojo nuostatas)“.

Manage Users
(tvarkyti naudotojus)

Sukuria ir modifikuoja naudotojo paskyras, pakeičia slaptažodžius. Tik „RetCam“
administratoriaus naudojimui. Žiūrėti „Manage Users (tvarkyti naudotojus)“.

Unlock Maintenance Mode
(priežiūros statuso atrakinimas)

Suteikia prieigą prie sistemos priežiūros ir kitų užduočių. Tik „RetCam“
administratoriaus naudojimui. Sistema greitai imsis Maintenance Mode
(priežiūros režimo) slaptažodžio. Ši parinktis sistemoje pilka, jei sistema yra
Maintenance Mode (priežiūros režime).
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Configure User Preferences (konfigūruoti naudotojo nuostatas)
PASTABA: Jūsų naudotojo paskyra turi turėti leidimą konfigūruoti naudotojo nuostatas. Jei jūsų
naudotojo paskyra neturi šio leidimo, konfigūracijos parinktys nėra prieinamos arba yra išjungtos.
Utilities (paslaugų) meniu
User Preferences (naudotojo nuostatos)

Paveikslas 32. User Preferences (naudotojo nuostatų) langas
Audit Logging
(audito užrašymas)

Konfigūruoja sistemos audito įrašus.

Authentication (patvirtinimas)

Konfigūruoja patvirtinimą vietos įrenginiams ir tinklams. Active Directory (aktyvaus
katalogo) parinktys matomos tik prieigą turinčioms naudotojo paskyroms.
Tinklo patvirtinimui turite parinktį leisti naudotojams pavirtinti naudojant Active
Directory (aktyvų katalogą), jei taip yra, galite jos reikalauti.
Kad sukurtumėte naudotoją su Active Directory (aktyvaus katalogo) patvirtinimu,
žiūrėkite „Sukurti naudotojo paskyrą“.

Auto Log Off
(automatinis atsijungimas)

Konfigūruoja automatinį atsijungimą.
PASTABA: Auto Log Off (automatinis atsijungimas) neveikia tyrimo metu, jei
atvirti tam tikri langai, ar kitomis aplinkybėmis, kai gali būti prarandami duomenys.

Database Maintenance
(duomenų bazės priežiūra)

Išlaiko duomenų bazės funkcijas.

Device (prietaisas)

Konfigūruoja prietaiso pavadinimą ir serijos numerį.

DICOM

Konfigūruoja DICOM (prieinamas tik tuo atveju, kai DICOM yra instaliuotas).
Daugiau informacijos ieškokite „DICOM“.

Domain (domenas)

Domenų konfigūravimas. Žiūrėti „Domenų konfigūravimas“.
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Live Imaging
(gyvas vaizdinimas)

Konfigūruoja kameros įrenginį, gyvo vaizdinimo failų dydį ir pasirinktinius
vandenženklius.

New exam (naujas tyrimas)

Konfigūruoja naujų tyrimų vaizdinimo konfigūracijas.

Notification (pranešimas)

Tvarko žinutes bendram naudojimui, importo/eksporto veiksmams, vaizdinimo
bibliotekai, failų šalinimui ir kompiuterinei įrangai.

Permissions (leidimai)

Tvarko naudotojo vaidmenis ir leidimus. Žiūrėti „Naudotojo vaidmenys ir leidimai“.

Printers (spausdintuvai)

Nustato numatytuosius spausdintuvus.

„Windows“

Suteikia prieigą prie „Windows“ funkcijų. Kai kurios funkcijos prieinamos tik
naudotojų paskyroms su prieiga, o kitos prieinamos tik Administrator
(administratoriaus)/Service (aptarnavimo)/Maintenance (priežiūros) režimuose.

Domenų konfigūravimas
PASTABA: „RetCam Envision“ sistema reikalauja bent vieno (1) domeno. Numatytasis domenas pavadinimu
„RetCam“ yra jūsų sistemoje.
From User Preferences (iš naudotojo nuostatų)
Domain (domenas)

Paveikslas 33. Domeno konfigūracijos parinktys
Create a domain (sukurti domeną). Žiūrėti „Create a Domain (sukurti domeną)“.
Redaguoti domeną. Žiūrėti „Redaguoti domeną“.

64

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas
Ištrinti domeną. Tik naudotojo paskyros su leidimu gali ištrinti domenus.
Paskirti domenus pacientams.
Paskirti pacientus domenams.
Kopijuoti pacientą į kitus domenus.
Paskirti pacientus našlaičius domenui.

Create a Domain (sukurti domeną)
Atsiranda Select Domain
(pasirinkite domeną) langas

Iš User Preferences (naudotojo nuostatų),
pasirenkamas Domain (domenas)

Create Domain (sukurti domeną)

Paveikslas 34. Create Domain (sukurti domeną) langas
Vardas

(Privaloma) Domeno pavadinimas rodomas „RetCam Envision“ sistema. Įrašykite pavadinimą,
kuris turi prasmę ir yra atpažįstamas visų naudotojų.

Aprašymas

Įveskite aprašymą.

Location (vieta)

(Privaloma) Nurodo „RetCam Envision“ sistema geografinę vietą. Papildomai, tai nurodo
sistemos laiko juostą. Pasirinkite tinkamą vietą iš išskleidžiamojo meniu.
Pridėkite naują vietą arba sukurkite, ar pakeiskite, laiko juostą, jei tai reikalinga. Laiko juostos
nustatymas naudojamas rodyti paciento tyrimo datą ir laiką jūsų laiko juostoje.

Institution
(įstaiga)

Pasirinkite tinkamą įstaigą iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite įstaigą, jei tai reikalinga.

Department
(skyrius)

Pasirinkite tinkamą skyrių iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite skyrių, jei tai reikalinga.
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Group (grupė)

Pasirinkite tinkamą grupę iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite grupę, jei tai reikalinga.

Study (tyrimas)

Pasirinkite tinkamą tyrimą iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite naują tyrimą, jei tai reikalinga.

Users
(naudotojai)

(Privaloma) Rodo naudotojų, turinčių prieigą prie šio domeno, sąrašą. Pridėkite naudotojus ar
keiskite paskyrimus, jei reikalinga.

Redaguoti domeną
Iš User Preferences (naudotojo nuostatų),
pasirenkamas Domain (domenas)

Paveikslas 35. Edit Domain (redaguoti domeną) langas
Vardas

(Privaloma) Redaguokite domeno pavadinimą kaip norite.

Aprašymas

Įveskite aprašymą.

Location (vieta)

(Privaloma) Pasirinkite tinkamą vietą iš išskleidžiamojo meniu. Redaguokite vietos informaciją, jei
tai reikalinga.

Institution
(įstaiga)

Pasirinkite tinkamą įstaigą iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite ar redaguokite įstaigą, jei tai reikalinga.

Department
(skyrius)

Pasirinkite tinkamą skyrių iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite ar redaguokite skyrių, jei tai reikalinga.

Group (grupė)

Pasirinkite tinkamą grupę iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite ar redaguokite grupę, jei tai reikalinga.

Study (tyrimas)

Pasirinkite tinkamą tyrimą iš išskleidžiamojo meniu. Pridėkite ar redaguokite tyrimą, jei tai reikalinga.

Users
(naudotojai)

(Privaloma) Rodo naudotojų, turinčių prieigą prie šio domeno, sąrašą. Paskirkite naudotojus į
domeną, jei tai reikalinga.
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Manage Users (tvarkyti naudotojus)
PASTABOS:

•

Tik „RetCam“ administratoriaus paskyra gali būti naudojama naudotojo paskyrų ir slaptažodžių
kūrimui bei redagavimui.
Naudotojų paskyrų ištrinti negalima.

•

Norėdami konfigūruoti naudotojo paskyros leidimus, žiūrėkite „Konfigūruoti vaidmenis ir leidimus“.

•

Sukurti naudotojo paskyrą
Iš Utilities (paslaugų) meniu
Manage Users (tvarkyti naudotojus) >
Create User (sukurti naudotoją)

Paveikslas 36. Create User (kurti naudotoją) langas

PASTABA: Visi laukai yra privalomi, nebent naudotojas bus patvirtintas naudojant tik aktyvų katalogą.
Žiūrėti „Tinklo patvirtinimas“.
Username
(naudotojo vardas)

Leidžia unikaliai atpažinti naudotoją. Šis vardas rodomas „RetCam Envision“ sistema.
Jūsų sveikatos priežiūros įstaiga turėtų naudotis apibrėžta priskyrimo sistema, kad
naudotojai lengvai vienas kitą atpažintų. Naudotojo vardą gali sudaryti ir didžiosios, ir
mažosios raidės.
PASTABA: Aktyvaus katalogo patvirtinimui, naudotojo vardas jau turi egzistuoti domene.

Last Name (pavardė)

Naudotojo pavardė

First Name (vardas)

Naudotojo vardas

Password (slaptažodis)
Reenter Password
(pakartokite slaptažodį)

Tai yra laikinas slaptažodis. Abiejuose laukuose įvesti slaptažodžiai turi sutapti.
Naują slaptažodį turi sudaryti bent šeši (6) simboliai, iš kurių bent vienas (1) yra skaičius.
PASTABA: Aktyvaus katalogo patvirtinimui, slaptažodis nenaudojamas.

Email ID (el. pašto ID)

Naudotojo el. pašto adresas visiems „RetCam“ sistemos darbams.
PASTABA: Aktyvaus katalogo patvirtinimui, el. paštas nenaudojamas.

Domains (domenai)

Priskiria domeną naudotojo paskyrai, jei tai reikalinga. Žiūrėti „Priskirti domenus
naudotojo paskyrai“.
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Tinklo patvirtinimas
Aktyvaus katalogo prisijungimams, galite reikalauti patvirtinimo prieš aktyvų katalogą ar suteikti
naudotojams galimybę patvirtinti prieš aktyvų katalogą. Žiūrėkite prieinamas galimybes Paveikslas 37.
From User Preferences
(iš naudotojo nuostatų)
Authentication (patvirtinimas)

Paveikslas 37. Tinklo patvirtinimo parinktys
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Redaguoti naudotojo paskyrą
Iš Utilities (paslaugų) meniu
Manage Users (tvarkyti naudotojus) >
Modify User (keisti naudotoją), pasirinkite naudotoją

Paveikslas 38. Edit User (redaguoti naudotoją) langas

PASTABA: Visi laukai yra privalomi.
Username
(naudotojo vardas)

Leidžia unikaliai atpažinti naudotoją. Šis vardas rodomas „RetCam Envision“ sistema.
Jūsų sveikatos priežiūros įstaiga turėtų naudotis apibrėžta priskyrimo sistema, kad
naudotojai lengvai vienas kitą atpažintų. Naudotojo vardą gali sudaryti ir didžiosios,
ir mažosios raidės.

Last Name (pavardė)

Naudotojo pavardė

First Name (vardas)

Naudotojo vardas

Password (slaptažodis)
Reenter Password
(pakartokite slaptažodį)

PASTABA: Nepasirinkite šių laukų, nebent norite pakeisti naudotojo slaptažodį.
Bet kurio Password (slaptažodžio) lauko pasirinkimas ištrina slaptažodį. Kad
atgautumėte naudotojo slaptažodį tuo atveju, jei jį ištrynėte netyčia, spauskite
Cancel (atšaukti), ir pradėkite iš naujo.
Abiejuose laukuose įvesti slaptažodžiai turi sutapti.
Naują slaptažodį turi sudaryti bent šeši (6) ženklai, turi būti bent vienas (1) skaičius,
naujas slaptažodis turi skirtis nuo senojo.

Email ID (el. pašto ID)

Naudotojo el. pašto adresas visiems „RetCam“ sistemos darbams

Disable User
(išjungti naudotoją)

Pasirinkite šį laukelį, kad išjungtumėte naudotojo paskyrą.

Domains (domenai)

Priskiria domeną naudotojo paskyrai, jei tai reikalinga. Žiūrėti „Priskirti domenus
naudotojo paskyrai“.
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Priskirti domenus naudotojo paskyrai
Iš Create User (sukurti naudotoją) lango ar Edit User
(redaguoti naudotoją) lango
Assign Domains (priskirti domenus)

Paveikslas 39. Assign Domains (priskirti domenus) langas

Naudotojo paskyrai privalote priskirti bent vieną (1) domeną.

Slaptažodžio atstatymas
PASTABOS:
•
•

Tik „RetCam“ administratoriaus paskyra gali būti naudojama atstatyti naudotojo slaptažodžius.
Naują slaptažodį turi sudaryti bent šeši (6) ženklai, turi būti bent vienas (1) skaičius, naujas
slaptažodis turi skirtis nuo senojo. Slaptažodžio taisyklė taikoma visų naudotojų vaidmenims.
Iš Utilities (paslaugų) meniu
Manage Users (tvarkyti naudotojus) >
Reset Password (atstatyti slaptažodį)

Paveikslas 40. Reset Password (atstatyti slaptažodį) langas

Po slaptažodžio atstatymo, naudotojas privalės pakeisti slaptažodį per pirmą prisijungimą.
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Naudotojo vaidmenys ir leidimai
Naudotojo paskyros turi paskirtis, kurios nustato prieigos laipsnį ir užduotis, kurios gali būti atliekamos su
jūsų „RetCam Envision“ sistema. „RetCam“ administratoriaus turi aukščiausią prieigos lygį ir gali keisti
vaidmenis, pridėti vaidmenis ir priskirti leidimus.
Standartiniai vaidmenys yra šie:
• Bendras „RetCam“
• RC vaizdo gavėjas
• „RetCam“ administratoriaus
Vaidmenims suteikiami leidimai šiose kategorijose:
• Bendra
•

Pacientas

•
•
•

Tyrimai
Importas/eksportas
Specialus

•

Administratorius

Konfigūruoti vaidmenis ir leidimus
From User Preferences
(iš naudotojo nuostatų)
Permissions (leidimai)

Paveikslas 41. Leidimų konfigūracijos parinktys

User Roles (naudotojo vaidmenų) skirtuke, pasirinkite naudotoją ir priskirkite norimą vaidmenį. Kad
matytumėte leidimus, pasirinkite Role Permissions (vaidmens leidimas) ir View User Permissions
(rodyti naudotojo leidimus) skirtukus.
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9. Saugumas ir etiketės
Elektrinė sauga
Sistema buvo sukurta, patikrinta ir testuota, kad atitiktų IEC 60601-1 saugumo reikalavimus gaisrui, šokui
ir mechaninėms grėsmėms tik naudojantis sistema kaip pridera.

I klasės BF tipo elektrinė įranga
Įvertinta tęstiniam veikimui
IEC 60601-1: 2005 pataisymas 1 + pataisymas 2
Priedų įrenginiai, prijungti prie analoginių ir skaitmeninių sąsajų, turi būti sertifikuoti pagal atitinkamus
IEC standartus (pavyzdžiui, IEC60950 duomenų apdorojimo įrangai ir IEC 60601-1 for medicininei
įrangai). Taip pat, visos konfigūracijos turi sutikti su standartiniais sistemos IEC 60601-1 ir 60601-1-2.
Asmenys, prijungiantys papildomą įrangą prie signalo gavimo ar signalo skleidimo dalies, konfigūruoja
medicininę sistemą, todėl yra atsakingi, kad sistema atitiktų standartinius sistemos IEC 60601-1 ir
60601-1-2 reikalavimus. Jei nesate įsitikinę, kreipkitės į „Natus“ techninį aptarnavimą.

„RetCam Envision“ elektromagnetinė emisija
Atitikties lygis: Grupė 1, klasė A
Tyrimo tipas

Atitikties lygis

Išspinduliuotos emisijos
CISPR 11/
EN 55011

Grupė 1, klasė A

Atliktos emisijos
CISPR 11/
EN 55011

Grupė 1, klasė A

Pastabos
„RetCam Envision“ sistema„RetCam Envision“
sistema generuoja RF energiją, susijusią tik su vidine
funkciją. Sistemos RF emisijos yra labai mažos ir nėra
tikėtina, kad galėtų trikdyti šalia esančią elektroninę
įrangą. „RetCam Envision“ sistema yra tinkama
naudojimui visose įstaigose, išskyrus namų aplinką,
ir gali būti naudojama namų aplinkoje ir aplinkose,
tiesiogiai sujungtose su viešu žemos įtampos energijos
tiekimo tinklu, kuris teikia energiją pastatams,
naudojamiems namų reikmėms, atsižvelgiant į:
PASTABA: Šios įrangos emisijos savybės padaro
šią įrangą tinkama naudojimui industrinėse srityse ir
ligoninėse (CISPR 11 class A). Jei yra naudojamas
gyvenamoje aplinkoje (kuriai dažniausiai reikalaujamas
CISPR 11 klasė B), ši įranga gali nesuteikti pakankamai
apsaugos radijo bangų komunikacijos paslaugoms.
Naudotojui gali prireikti imtis mažinimo priemonių, tokių
kaip įrangos buvimo vietos keitimas ar kampo keitimas.

Harmoninės emisijos
EN 61000-3-2

Klasė A

Įtampos svyravimai/blykčiojimo emisijos
EN 61000-3-3

Atitinka

FCC dalį 15B

Atitinka
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„RetCam Envision“ elektromagnetinis imunitetas
Tyrimo tipas

IEC 60601-1-2
tyrimo lygis

Atitikties lygis

Elektromagnetinės aplinkos gairės

Elektrostatinė iškrova (ESD) ±8 kV kontaktas
EN 61000-4-2
±15 kV oras

±8 kV kontaktas

Greiti trumpalaikiai elektros
laidumai
(AC energija)
(I/O linijos)
EN 61000-4-4

±2 kV energijos tiekimo
linijoms

±2 kV energijos tiekimo
linijoms

Pagrindinės energijoj kokybė turi būti tokia
kaip tipinėje komercinėje ar ligoninės
aplinkoje. Elektroniniai trikdžiai
(trumpalaikės srovės) AC energijoje gali
sukelti sistemos vaizdo tęstinį slinkimą. Jei
taip nutinka, vaizdinimo neapdorokite iki
trikdžių pabaigos.

Padidėjimai iš linijos į liniją ir
padidėjimai iš linijos į žemę
(AC energija)
(I/O linijos)
EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV linija(-os) į
liniją(-as)

±0,5 kV, ±1 kV linija(-os) į
liniją(-as)

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
linija(-os) į žemę

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
linija(-os) į žemę

Pagrindinės energijoj kokybė turi būti tokia
kaip tipinėje komercinėje ar ligoninės
aplinkoje.

Įtampos sumažėjimai,
įtampos svyravimai
energijos tiekimo linijose ir
žemos įtampos trikdžiai
EN 61000-4-11

0% UT 0,5 ciklui 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270°, ir 315°

0% UT 0,5 ciklui 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270°, ir 315°

±15 kV oras

0% UT 1 ciklui ir

0% UT 1 ciklui ir

70% UT 25/30 ciklams,
viena fazė 0°

70% UT 25/30 ciklams,
viena fazė 0°

0% UT 250/300 ciklams

0% UT 250/300 ciklams

Energijos dažnio (50/60 Hz) 30 A/m
magnetinis laukas
EN 61000-4-8

30 A/m

Grindys turi būti iš medinių, cementinių ar
keraminių plytelių. Jei grindis dengia
sintetinė medžiaga, santykinis drėgnumas
turėtų būti bent 30%.

Pagrindinės energijoj kokybė turi būti tokia
kaip tipinėje komercinėje ar ligoninės
aplinkoje.

Energijos dažnio magnetiniai laukai turėtų
būti lygiuose, būdinguose tipinei vietai
tipinėje komercinėje ar ligoninės aplinkoje.

73

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas
„RetCam Envision“ elektromagnetinis imunitetas
Tyrimo tipas
Spinduliuotės imunitetas
EN 61000-4-3

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

Atitikties lygis
3 V/m

Artumo laukai:
385 MHz, 18 Hz pulsacijos 28 V/m
mod, 27 V/m
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 28 V/m
dev, 1 kHz sine, 28 V/m
710 MHz, 745 MHz ir
780 MHz, 217 Hz
pulsacijos

9 V/m

Mod, 9 V/m
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz, 18 Hz pulsacijos
mod, 28 V/m
1 720 MHz, 1 845 MHz, ir
1 970 MHz, 217 Hz
pulsacijos mod, 28 V/m
2 450 MHz, 217 Hz
pulsacijos mod, 28 V/m
5 240 MHz, 5 500 MHz, ir
5 783 MHz, 217 Hz
pulsacijos mod, 9 V/m
Atliekamas imunitetas
EN 61000-4-6

28 V/m

28 V/m

9 V/m

0,15-80 MHz
3 Vrms

3 Vrms

0,15-80 MHz
6 Vrms ISM juostose

6 Vrms

80%@1 kHz
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28 V/m

80%@1 kHz

Elektromagnetinės aplinkos gairės
Nešiojamos ir mobilios RF komunikacijos
įrangos turi būti naudojamos ne arčiau visų
„RetCam“ sistemos dalių, įskaitant kabelius,
negu rekomenduojamas atskirties atstumas,
paskaičiuotas taikant formulę, pritaikytą
siųstuvo dažniui.
Rekomenduojamas atskirties atstumas
d = 1,2
d = 1,2

80 MHz iki 800 MHz

d = 2,3

800 MHz iki 2,7 GHz

kur
yra maksimalus gaminamos
energijos greitis siųstuve, matuojamas
vatais (W), pagal siųstuvo gamintoją, o d
yra rekomenduojamas atskirties atstumas
metrais (m).
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Etiketės ir simboliai
Simbolis

Nuoroda į
standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas standarte

21 CFR 801.109(b)(1)

Receptinių prietaisų
etiketė.

Tik receptinis

Nurodo, kad
produkto pardavimas
galimas tik
licencijuoto sveikatos
priežiūros darbuotojo
įsakymu

Netaikomas

Netaikomas

Medicininio prietaiso
indikacija

Šis produktas yra
medicininis
prietaisas.

Netaikomas

Netaikomas

Nėra natūralios latekso
gumos

Medicininio prietaiso
sudėtyje nėra
natūralios gumos
latekso

ISO-60601-1,
Lentelė D.2 Nr. 10

Elektrinė medicinos
įranga – 1 dalis:
Bendrieji baziniai
saugos ir esminių
veikimo savybių
reikalavimai

Laikykitės naudojimo
instrukcijų

Žiūrėkite instrukcijų
vadove/buklete.
PASTABA apie
MEDICININIO
PRIETAISO
ĮRANGĄ „Žiūrėkite
naudojimo
instrukcijas“

ISO-15223-1,
simbolis 5.4.3

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Žiūrėkite naudojimo
instrukcijas

Nurodo vartotojui
žiūrėti naudojimo
instrukcijas.

ISO 60601-1
Lentelė D.1 Nr. 11

Elektrinė medicinos
įranga — 1 dalis:
Bendrieji baziniai
saugos ir esminių
veikimo savybių
reikalavimai.

Valdymo instrukcijos

ISO 7000/IEC-60417,
simbolis 3500

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Elektroninės naudojimo
instrukcijos

Nurodo and įrenginio
ar įrenginio
pakuotės, kad aktuali
įrenginio naudojimo
informacija yra
prieinama
elektroninėje formoje
vietoje spausdintos,
arba ją papildyti.

IEC-60417;
2002-5194

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

AC (kintamosios
srovės)/DC (nuolatinės
srovės) energijos
indikatorius

Nurodo, kad sistema
veikia naudojant DC
(nuolatinės srovės)
ar AC (kintamosios
srovės) energiją

Tik Rx

Medicininis
prietaisas

Paaiškinimas
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Simbolis
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Nuoroda į
standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas standarte

Paaiškinimas

ISO-7000/IEC-60417,
simbolis 5019

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Apsauginis įžeminimas,
apsauginė konstrukcija

Nurodo bet kokį
terminalą, skirtą
jungčiai su išoriniu
laidininku apsaugai
nuo elektros šoko,
galinčio įvykti dėl
terminalo ar
apsauginio
įžeminimo elektrodo
klaidos.

IEC-60601-1,
Lentelė D.1 Nr. 1

Elektrinė medicinos
įranga — 1 dalis:
Bendrieji baziniai
saugos ir esminių
veikimo savybių
reikalavimai.

Kintama srovė

Nurodyti duomenų
plokštelėje, kad
įranga tinkama tik
kintamai srovei;
nustatyti atitinkamus
intervalus.

IEC-60417:
2002-5016

Grafiškų simbolių
naudojimas įrangai

Identifikuoti saugiklį

Sistemą sudaro
2 nurodyto tipo
saugikliai.
Nenaudokite kito
tipo.

IEC/TR 60878
Simbolis 5988

Grafinė sistema
elektrinei įrangai
medicininėje praktikoje.

Kompiuterio tinklas

Nurodyti kompiuterio
tinklą ar nurodyti
kompiuterio tinklo
jungiantį terminalą.

ISO-7000/IEC-60417
Simbolis 5140

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Nejonizuojanti
elektromagnetinė
spinduliuotė

Nurodo bendrai
pakilusius, galimai
pavojingus
nejonizuotos
spinduliuotės lygius.

IEC 62471-2

Lempų ir lempų
sistemų fotobiologinė
sauga – 2 dalis:
Gamybos reikalavimų
gairės, susisijusios su
nelazerinės optinės
radiacijos sauga.

Įspėjimas: Optinė
radiacija, nežiūrėkite
tiesiogiai į šviesos
šaltinį.

Nurodo, kad
tiesiogiai
nežiūrėtumėte į
šviesos šaltinį

ISO-7000/IEC-60417
Simbolis 0621

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Trapus, elkitės atsargiai

Nurodo, kad
transportuojamos
pakuotės turinys yra
trapus, ir su pakuote
reikėtų elgtis
atsargiai.

ISO-7000: 2014-0623

Grafinių simbolių
naudojimas įrangai

Šia puse į viršų

Nurodo taisyklingą
transportuojamos
pakuotės vertikalią
padėtį.

„RetCam EnvisionTM“ naudotojo vadovas
Simbolis

Nuoroda į
standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas standarte

Paaiškinimas

ISO 15223-1
simbolis 5.3.7

Medicininiai prietaisai
— simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Laikymo temperatūros
diapazonas

Nurodo (laikymo)
temperatūros ribas,
kuriose medicininis
prietaisas gali būti
saugiai laikomas

ISO 15223-1
Simbolis 5.3.8

Medicininiai prietaisai
— simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Laikymo drėgmės
diapazonas

Nurodo (laikymo)
drėgmės diapazoną,
kuriame medicininis
prietaisas gali būti
saugiai laikomas

ISO 15223-1
Simbolis 5.3.9

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Atmosferinio slėgio
ribos

Nurodo atmosferinio
slėgio diapazoną,
kuriame medicininis
prietaisas gali būti
saugiai laikomas.

ISO-15223-1,
Simbolis 5.3.4

Medicininiai prietaisai
— simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Laikykite sausai

Nurodo, kad
medicininį prietaisą
reikia saugoti nuo
drėgmės.

ISO-15223-1
Simbolis 5.1.7

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Serijos numeris

Nurodo gamintojo
serijos numerį, kad
specifinį medicininį
prietaisą būtų galima
identifikuoti.

ISO-15223-1
Simbolis 5.1.6

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Katalogo ar modelio
numeris

Nurodo gamintojo
katalogo numerį, kad
medicininį prietaisą
būtų galima
identifikuoti.

ISO 15223-1
Simbolis 5.1.1

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Gamintojas

Nurodo medicininio
prietaiso gamintoją

ISO-15223-1
Simbolis 5.1.3

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Pagaminimo data

Nurodo medicininio
prietaiso
pagaminimo datą.
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Nuoroda į
standartus

Simbolis

78

Standartinis simbolio
pavadinimas

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas standarte

Paaiškinimas

ISO-15223-1
Simbolis 5.1.2

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Įgaliotasis Europos
Bendrijos atstovas

Nurodomas
įgaliotasis atstovas
Europos
Bendrijoje.

MDR 2017/745

ES medicininių
įrenginių reguliacija

„CE“ ženklinimas

Nurodo Europos
techninę atitiktį

IEC-60529:

Gaubto (IP kodo)
teikiamos apsaugos
lygis

Gaubto teikiamos
apsaugos nuo vandens
sunkimosi lygis

Apsaugotas nuo
tęstinio panardinimo
į vandenį efektų.

IEC-60529:

Gaubto (IP kodo)
teikiamos apsaugos
lygis

Apsaugotas nuo
lašančio vandens

Nurodo, kad
įrenginys
apsaugotas nuo
vertikaliai krentančio
vandens efektų

ISO-60601-1
Lentelė D.2 Nr. 2

Elektrinė medicinos
įranga — 1 dalis:
Bendrieji baziniai
saugos ir esminių
veikimo savybių
reikalavimai.

Bendrojo įspėjimo
ženklas

Nurodo paciento ar
operatoriaus galimo
asmeninio
sužalojimo pavojų

ISO-15223-1,
Simbolis 5.4.4

Medicininiai prietaisai –
simboliai, kurie bus
naudojami medicininių
prietaisų etiketėse,
etiketės ir informacija
bus teikiami.

Perspėjimas:
Perskaitykite visus
įspėjimus ir atsargumo
priemones naudojimo
instrukcijose

ISO 60601-1
Lentelė D.1 Nr. 10

Elektrinė medicinos
įranga — 1 dalis:
Bendrieji baziniai
saugos ir esminių
veikimo savybių
reikalavimai.

Nurodo, kad
vartotojas turi
vadovautis
naudojimo
instrukcijomis dėl
svarbios saugumo
informacijos, kuri
negali būti
pateikiama ant
paties medicininio
prietaiso dėl įvairių
priežasčių, tokios
kaip įspėjimai ir
atsargumo
priemonės.

2012/19/EU

Elektros ir elektroninės
įrangos atliekos (EEĮA)

Išmetimo pasibaigus
naudojimo laikui
instrukcijos

Nurodo, kad elektros
ir elektroninės
įrangos atliekos
turėtų būti
surenkamos atskirai,
o ne išmetamos
kartu su
neatskirtomis
atliekomis

N/A

Tyrimo ženklas

Šiaurės Amerikos
reikalavimų sertifikatas

Nurodo, kad įrenginį
patikrino ir sertifikavo
„TUV Rheinland“
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Simbolis

Nuoroda į
standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas standarte

Paaiškinimas

IEC/TR 60878
Simbolis 5009

Grafiniai simboliai
elektrinei įrangai
medicininėje praktikoje,

Sistemos maitinimo
mygtukas

Budėjimas –
nustatyti jungiklį ar
jungiklio poziciją
pagal tai, kuri
įrangos dalis yra
įjungta norint jai
įjungti budėjimo
režimą

Netaikomas

Netaikomas

Fokusavimo valdymas

Mygtukai valdymo
skydelyje
fokusavimo
reguliavimui

Netaikomas

Netaikomas

Lempos apšvietimo
mygtukas

Mygtukai valdymo
skydelyje ir pedale,
atsakingi už lempos
įjungimą ir išjungimą

Netaikomas

Netaikomas

Apšvietimo stiprumo
valdymas

Mygtukai valdymo
skydelyje ir pedale,
atsakingi už
apšvietimo stiprumo
reguliavimą

Netaikomas

Netaikomas

Fiksavimas (arba
SNAP)

Mygtukas valdymo
skydelyje ir pedale,
skirtas nejudančių
vaizdų gavimui,
vaizdo įrašymo
pradžiai ir
pristabdymui

Netaikomas

Netaikomas

Apšvietimo kabelio
prievadas

Nurodo apšvietimo
kabelio prievado
vietą

Netaikomas

Netaikomas

FA apšvietimo kabelio
prievadas

Nurodo FA
apšvietimo kabelio
prievado vietą

Netaikomas

Netaikomas

Rankinės įrenginio
dalies prievadas

Nurodo rankinės
įrenginio dalies
kameros prievadą

Netaikomas

Netaikomas

Kameros valdymo
prievadas

Nurodo rankinės
įrenginio dalies
kameros prievado
vietą

Netaikomas

Netaikomas

Fluoresceino
angiografija (FA)

Nurodo FA
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Simbolis

Nuoroda į
standartus

Standartinis simbolio
pavadinimas

Simbolio
pavadinimas,
nurodytas standarte

IEC 62680-2-1

Universali serijinė
autobuso sąsaja
duomenims ir energijai,
2-1 dalis: Universali
serijinė autobuso
specifikacija,
persvarstymas 2.0 (TA
14)

USB jungtis

Nurodo, kad
įrenginys įjungtas į
USB prievadą arba
yra suderinamas su
USB prievadu

IEC-62680-2-1

Universali serijinė
autobuso sąsaja
duomenims ir energijai,
2-1 dalis: Universali
serijinė autobuso
specifikacija,
persvarstymas 2.0
(TA 14)

USB 3.0 jungtis

Nurodo, kad
įrenginys įjungtas
į USB 3.0 prievadą
arba yra
suderinamas su USB
prievadu

ISO-60601-1,
Lentelė D.1 Nr. 20

Elektrinė medicinos
įranga — 1 dalis:
Bendrieji baziniai
saugos ir esminių
veikimo savybių
reikalavimai.

BF tipo taikoma dalis

Nurodo tinkamą BF
tipo dalį, atitinkančią
IEC 60601-1.

Netaikomas

Netaikomas

Laikykite rankinę
įrenginio dalį dėkle, kai
jos nenaudojate

Nurodo, kad
laikytumėte rankinę
įrenginio dalį dėklę,
kad išvengtumėte
žalos lęšiui

Netaikomas

Netaikomas

Valykite lęšį po
naudojimo

Nurodo po
naudojimo išvalyti
lęšį

Paveikslas 42. Įrenginio etiketė: Su FA (kairė), be FA (dešinė)
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10. Techninės specifikacijos
PASTABA: Specifikacijas galima keisti be įspėjimo.

Kompiuterinė ir programinė įranga
Fizinė

Išmatavimai: 660 mm (26”) plotis x 610 mm (24”) gylis x 1 372 mm (54”)
minimalus aukštis
Masė:
•
Su FA: Apie 85 kg (188 lbs) pilnai sukrautas
•
Be FA: Apie 82,6 kg (182 lbs) pilnai sukrautas

Elektrinė

Reitingai: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA
Saugikliai: 3AG 6,3 A 250 V slo-blo 5 x 20 mm
Maitinimo naudojimas: Maksimali reikšmė 400 W su visais pasirinkimais
Atjungiamas ligoninės lygio energijos laidas

CPU ir saugykla

Intel® Core i7
16 GB Random Access Memory (atsitiktinės prieigos atmintis)
1 TB Solid State Storage Drive (saugyklos kietasis diskas)

Operacinė sistema

„Microsoft Windows® 10“ operacinė sistema (OS)
PASTABA: Dėl saugos priežasčių, „Microsoft Windows“ operacinės sistemos
Task Manager (užduočių vadovas) nėra prieinamas daugumai naudotojo
paskyrų. Tik „RetCam“ administratoriaus„RetCam“ administratoriaus
naudotojo paskyrai yra suteikta prieiga.

Aplinkos sąlygos
Pristatyta sistema yra numatyta naudojimui viduje, normalioje kambario temperatūroje ir drėgmėje,
vertikalioje pozicijoje, ant lygaus paviršiaus su užrakintais ratais.
Temperatūra
Valdymas
Laikymo sąlygos (neišpakuota)
Transportavimas (originalioje siuntimo pakuotėje)

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

Santykinė drėgmė
Valdymas
Laikymo sąlygos (neišpakuota)
Transportavimas (originalioje siuntimo pakuotėje)

30% iki 90% nesikondensuojanti
30% iki 90% nesikondensuojanti
10% iki 85% nesikondensuojanti

Atmosferos slėgis
Valdymas
Laikymo sąlygos (neišpakuota)
Transportavimas (originalioje siuntimo pakuotėje)

70 iki 106 kPa (20,7 iki 31,3” Hg)
70 iki 106 kPa (20,7 iki 31,3” Hg)
50 iki 106 kPa (14,7 iki 31,3” Hg)
Aukštis

Valdymas
Laikymo sąlygos (neišpakuota)
Transportavimas (originalioje siuntimo pakuotėje)

-382 iki 3 012 metrų (-1 255 iki 9 882 pėdų)
-382 iki 3 012 metrų (-1 255 iki 9 882 pėdų)
-382 iki 5 574 metrų (-1 255 iki 18 288 pėdų)
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Priedas A. „RetCam Envision“ išpakavimas ir
surinkimas
Išpakuokite sistemą
1. Nuimkite dėžės priekinį skydelį ir padėkite jį žemyn, kad jis jums tarnautų kaip rampa.
2. Atleiskite ratų stabdžius ir atsargiai išridenkite vežimą iš dėžės.
3. Iš sistemos pašalinkite visą įpakavimo medžiagą.
4. Išpakuokite dėžę su monitoriumi.
5. Išpakuokite priedų dėžę.

Sistemos surinkimas
Monitoriaus instaliacija:
1. Montuokite monitorių ant monitoriaus laikiklio naudodami esančias 4 veržles (veržlės yra įsriegiamos
monitoriaus užpakalinėje dalyje).
2. Instaliuokite monitoriaus laikiklį ir prijungtą monitorių ant monitoriaus laikiklio stulpo su pridėtais
įrankiais, esančiais įrankių maiše.
Pastaba: Įsitikinkite, kad monitoriaus stulpo stabdymo žiedo pozicija yra žemiau arba lygiai 20 cm
(8 coliai) virš vežimo dangčio.

3. Įsitikinkite kad monitoriaus maitinimo jungiklis yra įjungtoje pozicijoje, tada monitoriaus užpakalinėje
dalyje prijunkite monitoriaus maitinimo kabelį, rodymo prievado kabelį ir USB kabelį.
PASTABA: Galite rotuoti monitorių 90 laipsnių, kad palengvintumėte kabelių prijungimą. Grąžinkite
monitorių į normalią poziciją.
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Rankinės įrenginio dalies instaliavimas:
1. Kad suteiktų prieigą prie rankinės įrenginio dalies jungiklių, stalčius turi būti pašalintas. Slinkite stalčių
į išorę iš sistemos priekio, iki kol jis sustoja.
2. Naudodami abi rankas, pakelkite juodą plastikinį skirtuką ant abiejose stalčiaus pusėse esančių
kreiptuvų, kad pakeltumėte stalčių nuo šoninių takelių. Ištraukite stalčių.

3. Atsargiai pakelkite rankinę įrenginio dalį ir jos dėklą ir įpakavimo putplasčio ir įdėkite rankinę įrenginio
dalį į dėklą, kuris įlydytas vežimo viršaus dešinėje pusėje.

4. Apvyniokite rankinės įrenginio dalies diržą laisvu lynu apie vyniojimo postą.
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5. Švelniai atidarykite ir nuimkite viršutinį dangtį nuo sistemos, atverdami dangčio kampus ir stalčiaus
angą, naudodami tik pirštų spaudimą.

6. Prieš prijungdami rankinės įrenginio dalies diržą, įsitikinkite, kad pagrindinis maitinimo jungiklis
vežimo užpakalinėje dalyje yra išjungtas.
7. Prakiškite kameros (2) ir fokusavimo (3) kabelių jungiklius per priekinio dangčio angą. Optinis pluošto
laidas (1) yra jungiamas atskirai į apšvietimo prievadą.

1
2
3

8. Prijunkite rankinės įrenginio dalies kamerą ir fokusavimo kabelius prie juos atitinkančių jungčių,
esančių įrankių valdymo modulyje už priekinio dangčio.
9. Sriegio jungiklis ant fokusavimo kabelio yra indeksuojamas talpyklose, esančioje dešinėje ir priekyje
įrankių kontrolės modulio, šalia viršuje esančio skirtuko. Raskite skirtuką kabelio jungtyje, įsitikinkite,
kad jis sulygiuotas su talpyklos anga, įkiškite kabelio jungtį ir pasukite sriegio kaklelį, iki kol kaklelis
nebejudės.
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10. Prijunkite kameros kabelį prie talpyklos, esančios šalia fokusavimo kabelio ant įrankių valdymo
modulio. Kameros kabelio jungtis yra indeksuojamas į talpyklą per angą, esančią jungties apačioje.
Įsitikinkite, kad anga tinkamai sulygiuota su talpykla, ir atsargiai sukite jungtį į talpyklą, iki kol ji
užtvirtinama.

11. Uždėkite viršutinį dangtį.
12. Įkiškite stalčių atgal. Įdėkite stalčiaus kreiptuvus į takelius, grąžinkite plastikinius skirtukus ir
uždarykite stalčių.
13. Įkiškite optinį pluošto jungiklį į kairėje esantį apšvietimo prievadą. Apšvietimo prievadas dešinėje yra
prieinamas tik sistemoms su FA galimybe.

PASTABA: Norėdami gauti visą informaciją apie rankinę įrenginio dalį, žiūrėkite „Rankinė įrenginio dalis“.

Sistemos maitinimas
1. Įjunkite pagrindinio maitinimo jungiklį.
2. Spustelėkite Power button (maitinimo mygtuką) valdymo skydelyje.
3. Prisijunkite prie sistemos naudodami Administrator account (administratoriaus paskyrą) ir su sistema
duotą slaptažodį.
4. Sekite ant ekrano pasirodančius pranešimus ir pasikeiskite slaptažodį.
5. Sukurkite ir pasirinkite domeną, kaip tai yra aprašyta „Create a Domain (sukurti domeną)“.
6. Pridėkite naudotojus ar sukurkite Active Directory (aktyvų katalogą), kaip tai aprašyta „Manage Users
(tvarkyti naudotojus)“.
7. Sukurkite tiriamą pacientą ir dirbkite su įrenginiu pirmą kartą taip, kaip aprašyta „Sistemos
paruošimas ir valdymas“.
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