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1. Introductie 
Met het oftalmische beeldvormingssysteem van Retcam EnvisionTM  kunnen snel en eenvoudig digitale 
foto's en video's van het oog worden gemaakt, in groothoek en van hoge resolutie. In deze handleiding 
wordt beschreven hoe het systeem kan worden gebruikt voor het opnemen, annoteren, opslaan, 
weergeven en versturen van deze beelden, samen met bijbehorende patiëntgegevens, in een veilige 
netwerkomgeving binnen de gezondheidszorg. 

Gebruiksaanwijzing 
• Onder algemene oogheelkundige beeldvorming vallen beelden van het netvlies, het hoornvlies, en 

externe beeldvorming. 

• Fotodocumentatie van pediatrische oogziekten, met inbegrip van retinopathie van prematuriteit (ROP). 

• Screening op type 2 pre-drempel-retinopathie van prematuriteit (ROP) (zone 1, stadium 1 of 2 zonder 
plusziekte of zone 2, stadium 3 zonder plusziekte) of behandeling vereisende ROP, gedefinieerd als 
type 1 (ROP zone 1, elk stadium met plusziekte, zone 1, stadium 3 zonder plusziekte, of zone 2, 
stadium 2 of 3, met plusziekte) of drempel-ROP (tenminste 5 opeenvolgende of 8 niet-opeenvolgende 
klokuren stadium 3 in zone 1 of 2, met plusziekte) * in postmenstruale zuigelingen van 35-37 weken. 

*Referenties: 
1. Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Multicenterproef naar cryotherapie bij 
prematurenretinopathie: voorlopige resultaten. Archives of Ophthalmology 1988; 106(4):471-479. 
2. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Herziene indicaties voor de 
behandeling van prematurenretinopathie: resultaten van het gerandomiseerde onderzoek naar de vroege 
behandeling van prematurenretinopathie. Archives of Ophthalmology 2003; 121(12):1684-1694. 

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

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

Contra-indicaties 
Van patiënten met een geperforeerde oogbol mogen met het Retcam Envision systeem en een contacttechniek 
geen beelden worden gemaakt voordat de wond is geheeld. Bij een ooginfectie moet gebruik van het Retcam 
Envision systeem worden uitgesteld totdat de infectie is behandeld. Zuigelingen die volgens de neonatoloog niet 
stabiel zijn, zijn niet geschikt voor beeldvorming met het Retcam Envision systeem. 

  

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Bevoegd gebruik 
De Amerikaanse federale wetgeving beperkt de verkoop van dit instrument tot artsen of bevoegde medisch 
beroepsbeoefenaren. RetCam Envision-database is bedoeld voor gebruik door deskundigen met ervaring in 
het gebruik van oogheelkundige apparaten, zoals artsen, verpleegkundigen, oogheelkundige fotografen en 
oogheelkundige technici. Deze personen moeten door personeel dat door Natus Medical Incorporated is 
gemachtigd worden opgeleid in de juiste klinische techniek voordat zij met deze apparatuur beelden van de 
ogen van patiënten verwerven. 

De belangrijkste ruimten waar het systeem kan worden gebruikt zijn ziekenhuizen, artsenpraktijken, 
neonatale intensive care-eenheden, operatiekamers, pediatrische intensive care-eenheden en 
onderzoeksfaciliteiten. Alleen geautoriseerd personeel van Natus Medical Incorporated mag Retcam 
Envision systemen installeren en onderhouden, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden die 
door de klant zelf kunnen worden uitgevoerd. 

Essentiële prestaties 
• Het systeem levert live videobeelden. 

• Het systeem geeft afbeeldingen weer die vrij zijn van consistente artefacten. 

• Tijdelijke verstoring van de beeldfunctie of tijdelijke zichtbaarheid van beeldartefacten is beoordeeld; 
er is vastgesteld dat deze de veiligheid van de patiënt niet in gevaar brengen. 

Toegangscontrole en gebruikersautorisatie 
Aan gebruikersaccounts worden rollen toegewezen die toegangsrechten bepalen en de taken die op het 
Retcam Envision systeem kunnen worden uitgevoerd. De RetCam-beheerdersrol wordt door de 
patiëntenzorg of onderzoeksfaciliteit aan een gebruiker toegewezen. De RetCam-beheerdersrol heeft de 
meeste toegangsrechten en bepaalt wie toestemming heeft om het systeem te gebruiken. Zie 
“Gebruikersrollen en -machtigingen” voor informatie over het instellen van toegangsrechten. 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
In deze paragraaf staat informatie over waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in verband met 
veiligheid. Het is belangrijk om deze veiligheidsinformatie goed te lezen voordat u het systeem gebruikt. 

Veiligheidstekens 

 

WAARSCHUWING 
Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, een dodelijke afloop 
kan hebben of tot ernstig lichamelijk letsel kan leiden. Een WAARSCHUWING bevat de 
volgende informatie: 
• De aard van het gevaar en de gevolgen wanneer de gevaarlijke situatie niet  

wordt vermeden. 
• Methoden om een gevaarlijke situatie te voorkomen. 

 

VOORZICHTIG 
Dit duidt op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, tot lichte 
verwondingen kan leiden, tot materiële schade of tot uitstel van het gebruik. De melding 
VOORZICHTIG bevat de volgende informatie: 
• De aard van het gevaar en de gevolgen wanneer de gevaarlijke situatie niet  

wordt vermeden. 
• Methoden om een gevaarlijke situatie te voorkomen. 
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Waarschuwingen 

 

WAARSCHUWING 
Kruisbesmetting van micro-organismen kan leiden tot de verspreiding van infecties bij de 
patiënt, met name bij kwetsbare zuigelingen op de neonatale intensive-care afdeling 
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU). 
• Om het risico op kruisbesmetting te verminderen: 

Volg procedures voor handen wassen en draag handschoenen. 
Ontsmet het lenselement voor elke patiënt en neem daarbij ten minste de gemiddelde 
instructies voor chemische desinfectie in acht. 

 

WAARSCHUWING  
Gebruik door niet gekwalificeerd personeel kan leiden tot letsel of vertraging in de 
behandeling van de patiënt.  
• RetCam-apparatuur is bedoeld voor gebruik door deskundigen met ervaring in het 

gebruik van oogheelkundige apparaten, zoals artsen, verpleegkundigen, 
oogheelkundige fotografen en oogheelkundige technici. 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik door niet-getraind personeel kan leiden tot letsel of vertraging in de behandeling 
van de patiënt.  
• Voordat met deze apparatuur beelden van de ogen van een patiënt worden verkregen, 

moeten gebruikers door personeel van Natus Medical Incorporated worden 
geïnstrueerd over een goede klinische techniek. 

 

WAARSCHUWING  
Aanpassingen die niet zijn goedgekeurd kunnen leiden tot letsel, onverwacht gedrag of 
uitval van het systeem.  
• Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan zonder toestemming van de fabrikant. 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik van een verontreinigd of beschadigd lenselement kan oogletsel bij de patiënt 
veroorzaken.  
• Reinig de voorkant van het lenselement niet met schurende of scherpe materialen. 

Reinig en desinfecteer voor elk gebruik het lenselement en controleer op kerven, 
breuken, krassen of een ruw oppervlak.  

 

WAARSCHUWING 
Door tijdens een sessie met een patiënt reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het 
systeem uit te voeren, kan een elektrische schok worden veroorzaakt. 
• Voer tijdens het werken met patiënten geen reparatie of onderhoud aan het systeem uit. 

 

WAARSCHUWING  
Het licht dat dit instrument uitstraalt is potentieel gevaarlijk voor de ogen.  
Hoe langer de duur van de blootstelling, des te groter is de kans op oogletsel. Als het licht 
uit dit instrument op maximale intensiteit wordt ingezet, wordt de veiligheidsmarge voor wit 
licht na 238 minuten overschreden, voor blauw licht na 18,5 minuten. 
• Begin op de laagste lichtsterkte met beeldvorming. Verhoog de sterkte indien nodig, 

met telkens de kleinst mogelijke hoeveelheid. 
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WAARSCHUWING  
Door overmatige druk tijdens de beeldvorming kan oogletsel optreden.  
• Ondersteun het handapparaat om directe druk en onnodige bewegingen op het 

hoornvlies te voorkomen. 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik van onvoldoende of niet-compatibele transmissiegel kan tot oogletsel leiden.  
• Zorg dat het lenselement altijd in de aanbevolen transmissiegel is ondergedompeld, 

zodat er geen direct contact van het lenselement met het oog is. 

 

WAARSCHUWING 
Overmatige kracht bij het gebruik van het speculum, het indrukken van de harde oogrok of 
het lenselement bij de patiënt kan oogletsel veroorzaken.  
• Ga bij het hanteren van de speculum, het indrukken van de harde oogrok of van het 

lenselement niet hardhandig te werk. 

 

WAARSCHUWING 
Door onvoldoende aardsluitingsbeveiliging kan kortsluiting optreden.  
• Sluit het systeem altijd aan op netvoeding met aardsluitingsbeveiliging. 

 

WAARSCHUWING 
Door in de lichtbron te kijken kan oogletsel optreden.  
• Kijk niet rechtstreeks in het licht. 

 

WAARSCHUWING 
Een niet-goedgekeurd netsnoer kan een elektrische schok veroorzaken.  
• Gebruik altijd het door de fabrikant geleverde netsnoer, dan wel een netsnoer met het 

opgegeven onderdeelnummer. 

 

WAARSCHUWING 
Beschadigde elektrische snoeren of kabels kunnen een elektrische schok veroorzaken.  
• Controleer kabels en elektrische snoeren voor elk gebruik op schade. 

 

WAARSCHUWING 
Het systeem zendt elektromagnetische straling uit die de werking of de prestatie van een 
ander apparaat in de buurt kan verstoren. 
• Om storing te voorkomen kunnen de volgende maatregelen worden genomen: 

Heroriënteer of verplaats het ontvangende apparaat. 
Vergroot de afstand tussen de apparatuur. 
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het 
andere apparaat is aangesloten. 
Raadpleeg de fabrikant of monteur. 

 

 

WAARSCHUWING 
Wanneer zekeringen door niet-conforme zekeringen worden vervangen, kan dit brand 
veroorzaken. 
• Vervang zekeringen altijd door zekeringen met het opgegeven onderdeelnummer.  
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WAARSCHUWING 
Als resten reinigingsmiddel op een lenselement zijn achtergebleven, kan dit leiden tot 
aantasting van het hoornvlies.  
• Veeg het lenselement schoon volgens de reinigingsinstructies. 

 

WAARSCHUWING 
Door het hele lenselement of handapparaat in vloeistof onder te dompelen kunnen 
elektrische schokken of schade worden veroorzaakt.  
• Dompel het lenselement of handapparaat niet helemaal onder in vloeistoffen. 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik van niet-goedgekeurde kabels, accessoires of transducers kan leiden tot 
elektromagnetische interferentie en tot onverwacht gedrag van het systeem of uitval van 
andere apparaten in de buurt.  
• Breng geen ongeoorloofde wijzigingen aan in het systeem en voer geen 

ongeoorloofde reparaties uit. 

 

WAARSCHUWING 
Als de tijden voor het weken in chemische desinfecteermiddelen worden overschreden, 
kan dit tot beschadiging van het lenselement en tot oogletsel bij de patiënt leiden.  
• Overschrijd tijdens desinfectie niet de aanbevolen weektijden. 

 

WAARSCHUWING 
Onjuiste opslag van het handapparaat kan schade veroorzaken.  
• Plaats het handapparaat altijd in de houder wanneer niet in gebruik. 

 

WAARSCHUWING 
Gebruik van een beschadigd lenselement kan oogletsel bij de patiënt veroorzaken.  
• Laat het handapparaat en/of lenselement niet vallen en hanteer beide met beleid. 

 

WAARSCHUWING 
Te weinig ondersteuning van de kar bij te veel belasting kan letsel veroorzaken bij de 
gebruiker en de patiënt.  
• Plaats geen voorwerpen op de verstelbare bovenkant van de kar die samen meer dan 

10 kg wegen. 

Voorzichtig 

 

VOORZICHTIG 
Wanneer een speculum met de verkeerde afmeting op pasgeborenen wordt gebruikt, kan 
dit ongemak bij de patiënt veroorzaken.  
• Zorg dat de afmeting van het speculum bij beeldvorming geschikt is voor neonaten . 

 

VOORZICHTIG 
Elektromagnetische interferentie kan tot onverwacht gedrag van het systeem leiden of tot 
defecten.  
• Gebruik draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief de kabels en externe 

antennes) niet dichterbij dan de aanbevolen afstand volgens de richtlijn voor 
elektromagnetische immuniteit van Retcam Envision. 
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VOORZICHTIG 
Wanneer systeemkleppen geblokkeerd worden, kunnen onderdelen oververhit raken, met 
functieverlies of schade als gevolg.  
• Zorg dat klepopeningen van het systeem niet geblokkeerd worden. 

 

VOORZICHTIG 
Wanneer de batterijback-up uitvalt, kan het systeem worden afgesloten, met gegevensverlies 
als gevolg.  
• Onderhoud de batterij wanneer het systeem dit aangeeft. 

 

VOORZICHTIG 
Wanneer de batterij bijna leeg is, kan het systeem worden afgesloten, met gegevensverlies 
als gevolg.  
• Start geen nieuwe beeldvorming zonder netstroom. Als de netvoeding uitvalt, beëindig 

dan onmiddellijk de beeldvorming en sla de media op. 

 

VOORZICHTIG 
Autoclaveren kan onherstelbare schade aan het systeem veroorzaken.  
• Onderdelen van het systeem mogen niet worden geautoclaveerd. 

 

VOORZICHTIG  
Door een harde shutdown kunnen gegevens onbetrouwbaar worden en kan vertraging 
optreden in de diagnose of behandeling.  
• Sluit het systeem niet met een harde shutdown af, tenzij het niet anders kan. 

 

VOORZICHTIG  
Een onjuiste hantering van het lenselement en handapparaat tijdens het verplaatsen van 
het systeem kan schade veroorzaken.  
• Berg het lenselement op de systeemlade en plaats het handapparaat stevig in de houder. 

 

VOORZICHTIG 
Een onjuiste hantering van de vezeloptische kabel kan schade veroorzaken.  
• Wikkel de glasvezelkabel niet meer dan twee (2) keer om de paal. 

 

VOORZICHTIG 
Wanneer het systeem op een steile helling wordt gebruikt, verplaatst of geplaatst, kan dit 
tot instabiliteit van de kar leiden.  
• Gebruik, vervoer, of plaats het systeem niet op een steile helling.  

 

VOORZICHTIG 
Een ruwe hantering van het systeem kan schade veroorzaken.  
• Verplaats het systeem niet buitenshuis. 
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Systeemonderdelen van Retcam Envision  
De Retcam Envision systeem bestaat uit modules die in een stabiele mobiele kar zijn gemonteerd. De kar 
kan eenvoudig worden ingesteld, vervoerd en opgeborgen. 

Vooraanzicht van onderdelen van kar 
Figuur 1 geeft de onderdelen weer van de wagen, inclusief de optionele FA-functie. Zie de tabel onder de 
figuur voor een beschrijving van de verschillende onderdelen. 

 
Figuur 1. Vooraanzicht van Retcam Envision-systeem  
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OPMERKING: Alle illustraties in deze handleiding zijn representatief en kunnen van de werkelijke  
situatie afwijken. 

1 Monitor 
Een plat beeldscherm met hoge resolutie is standaard. Aan beide zijden zijn blauwgroen gekleurde 
handgrepen aangebracht waarmee de monitor kan worden gemanipuleerd om de hoogte, de hoek en de 
verticale of horizontale richting aan te passen. Het scherm is aanraakgevoelig. Zie “Monitor”. 

2 Opbergvak (houder en opbergdoos van lenselement, muis en onderzoeksitems) 

3 Linkermuismat voor linkshandig gebruik 

4 Onderstel. Het onderstel controleert modulaire subsystemen en verbindingen: 
• De computer bevat de systeemprocessor waarmee beelden worden verworven, ingevoerd, 

uitgevoerd en opgeslagen. Daarnaast kunnen hiermee gegevens worden beheerd. 
• De controlemodule bepaalt de I/O van de camera, inclusief focus en belichtingsintensiteit. Ook regelt 

het stroom voor systeemfuncties. 
• De cyberveiligheidsmodule beschermt het systeem tegen indringers, malware en ongeautoriseerde 

toegang tot patiëntgegevens. 

5 Opberglade (snelstartgids, opbergdoos lenselement, reparatietas en andere items) 

6 Dankzij vier (4) wielen met vergrendelingen kan de kar in kleine ruimtes goed worden gemanoeuvreerd 
en geplaatst. Druk de vergrendelingspalletjes met uw voet naar beneden om de wielen te vergrendelen. 
Wip de vergrendelingspalletjes omhoog om de wielen te ontgrendelen. 

7 Handapparaat/camera 
In het handapparaat zitten de camera en de FA-barrièrefilter. Het lange tuig (zie Figuur 2) is flexibel zodat 
patiënten gemakkelijk kunnen worden bereikt. Zie “Handapparaat”. Gebruik het handapparaat met het 
verwisselbare lenselement voor de beeldvorming. 

8 Houder van handapparaat 

9 Bedieningspaneel (zie “Bedieningspaneel”). 

10 Muis en rechtermuismat voor rechtshandig gebruik 

11 Toetsenbord met achtergrondverlichting voor gebruik in omgevingen met weinig licht 

12 Blauwgroene greep voor het manoeuvreren van de kar 

13 Paal voor omwikkeling van tuig van handapparaat 

14 Aansluitingen handapparaat 
• Wit licht en blauw licht (FA) van led-modules 
• Camerabediening  
Zie “Aansluitingen handapparaat”. 

15 Usb-poort (SuperSpeed USB) 

16 Voetschakelaar (zie “Voetschakelaar“). 

17 Opbergvak voor voetschakelaar  



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

 9 

Achteraanzicht van onderdelen van kar 
Figuur 2 geeft de onderdelen weer aan de achterzijde van de kar. Zie de tabel onder de figuur voor een 
beschrijving van de verschillende onderdelen. 

 
Figuur 2. Achteraanzicht van Retcam Envision-systeem  

1 Verstelbare bovenkant van kar. Het bovenblad van de kar kan naar wens worden verhoogd en verlaagd. 

8 
11 

1 

7 

10 

2 

6 

9 

3 

4 

5 
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2 Vergrendelingshendel voor de hoogte-instelling van het bovenblad. Aanpassen van de hoogte: houd het 
bovenblad aan beide kanten vast, knijp de hendel in en schuif het bovenblad naar wens omhoog of 
omlaag. Laat de hendel los om het bovenblad op zijn plaats te vergrendelen. 

3 Ondersteuning van bovenblad 

4 Tuig van handapparaat (zie “Handapparaat“) 

5 Paal voor omwikkeling van tuig van handapparaat (zie “Handapparaat”) 

6 Label van apparaat (zie “Labels en symbolen“) 

7 Ethernetpoort 

8 Batterijcompartiment Twee (2) lithium-ionbatterijen zorgen voor stroom wanneer de AC-voeding wordt 
onderbroken. 
OPMERKING: Als de batterij bijna leeg is (10 % ± 5 %), verschijnt er een waarschuwing en wordt het 
systeem uitgeschakeld. Batterijen die helemaal leeg zijn moeten ten minste vijf (5) uur worden opgeladen. 

9 Draaggreep (zie “Verplaatsen”) 

10 Paal voor ophangen netsnoer 

11 Hoofdschakelaar en aansluiting van netsnoer. De stroomvoorziening regelt wisselstroom en gelijkstroom 
naar het systeem. 

Monitor 
Het scherm is aanraakgevoelig (aanraakbediening moet worden ingeschakeld). Tik met uw 
gehandschoende vingertop op een UI-knop of schermfunctie om deze te activeren. De aanraakbediening 
kan worden uitgeschakeld tijdens het reinigen van het scherm. 

OPMERKING: Sommige UI-elementen kunnen te klein zijn voor aanraakbediening. 

Figuur 3 geeft de beeldschermbediening weer. De knoppen zijn alleen actief als de monitor is ingeschakeld. 

 

Figuur 3. Aanraakbediening op het scherm 

1 Inschakelen, volume verhogen, volume verlagen. Het volumeniveau wordt op het scherm weergegeven 
terwijl u het aanpast. 
OPMERKING: Alle hoorbare tonen komen uit de monitor. Als u niets hoort, is het volume uitgeschakeld.  

2 Helderheid verhogen en helderheid verlagen. De helderheidsinstelling wordt op het scherm weergegeven 
terwijl u het aanpast. 

3 Het instellingenmenu weergeven op het scherm. Druk op EXIT (de knop voor het verlagen van het 
volume) en het menu verdwijnt. 

4 Aanraakbediening uit- en inschakelen (afwisselend). Uw selectie wordt op het scherm bevestigd. 

5 Een groen lampje geeft aan dat het scherm is ingeschakeld. Het lampje staat uit als het systeem is 
uitgeschakeld. 

5 3 4 2 1 



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

 11 

Handapparaat 
In het handapparaat zitten de camera en de FA-barrièrefilter. Gebruik het handapparaat met het 
verwisselbare lenselement voor de beeldvorming. Zie “Lenselementen”. 

Figuur 4 geeft het handapparaat weer met de beschermkap. De FA-barrièrefilterschakelaar bevindt zich 
aan de bovenkant van het handapparaat. 

 
Figuur 4. Handapparaat met beschermkap 

OPMERKING: Plaats het handapparaat altijd in de houder wanneer niet in gebruik. Wikkel het tuig van 
het handapparaat los om de wikkelpaal. Zorg dat het deel van het tuig dat het dichtst bij het 
handapparaat is tegen de achterkant van de omwikkelpaal hangt. 

 
Figuur 5. Handapparaat en tuig goed opgeborgen 
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Aansluitingen handapparaat 

OPMERKING: Er zijn twee (2) lichtpoorten in systemen met de FA-optie. 

Het tuig van het handapparaat bestaat uit drie (3) kabels voor de bediening van de verlichting, de camera 
en de focus. Figuur 6 geeft de kabels en aansluitingspoorten weer. 

 
Figuur 6. Kabelaansluitingen handapparaat 

1 Led-poort voor wit licht (biedt verlichting voor beeldvorming niet-FA-patiënt) 

2 Led-poort voor FA (blauw licht) (alleen in systemen met FA-optie), een smalbandige blauwe lichtbron die 
fluoresceïne kleurstof exciteert die in fundus vasculatuur is geïnjecteerd. Wanneer de fluoresceïne door 
het blauwe licht wordt geëxciteerd, straalt het groen licht uit. Een barrièrefilter in het handapparaat 
verwerpt het blauwe licht dat door de fundus wordt gereflecteerd, zodat de groene emissie goed 
zichtbaar is, wat resulteert in zwart-wit beelden. 

3 Glasvezelkabel 

4 Camerakabel (wit) en poort 

5 Kabel voor focus en poort 

OPMERKING: Bij het opbergen van het handapparaat of verplaatsen van het systeem hoeven de 
aansluitingen niet verwijderd te worden. 

Steek de stekker in de bijbehorende led-poort zo ver mogelijk naar binnen om de glasvezelkabel (Figuur 7) 
aan te sluiten. Bij het verwijderen van de glasvezelkabel uit de poort, voelt u enige weerstand; dit is normaal. 

    
Figuur 7. Lichtpoorten en stekker van glasvezelkabel 

4 

1 

2 

5 

3 
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Lenselementen 
OPMERKING: Als u merkt dat de maximale lichtopbrengst afneemt, neem dan contact op met de 
technische dienst van Natus. Zie “Technische ondersteuning”. 

Hieronder volgen de beschikbare lenselementen. 

Model lenselement Toepassing Gezichtsveld 

130 FOV (LP130) Retinale beeldvorming: Pasgeboren, te 
vroeg geboren baby 130 graden 

Portret (LPP01) Beeldvorming van extern oog en gezicht Niet van toepassing 

Bevestigen van lenselement aan handapparaat: 

OPMERKING: Werk bij het bevestigen en losmaken van een lenselement zo mogelijk boven een zachte 
ondergrond om schade te voorkomen, mocht het lenselement vallen. Zorg in elk geval dat u het lenselement 
dicht tegen u aan houdt en naar boven richt. 

1. Houd het handapparaat met één hand vast en het lenselement met de andere hand, breng het 
ribbeltje (1) op het lenselement op gelijke hoogte met de groef (2) aan de bovenkant van het 
handapparaat (Figuur 8). 

 
Figuur 8. Ribbetje van lenselement en groef op handapparaat 

1 

2 
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2. Plaats het lenselement in het handapparaat en draai het lenselement naar rechts totdat de pal vastklikt. 
Dit geeft aan dat het lenselement goed vastzit. Controleer dat de ribbel en de groef in de in Figuur 9 
aangegeven posities zijn. 

 
Figuur 9. Lenselement vergrendeld 

Houder van lenselement 
Gebruik bij het verwisselen van een lenselement tijdens een onderzoek de houder van het lenselement 
om het vast te zetten. Zo wordt voorkomen dat het lenselement van de kar of een ander oppervlak rolt. 

 
Figuur 10. Houder van lenselement 

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel (Figuur 11) bevindt zich boven het toetsenbord. De besturingselementen in het 
blauwgroen gekleurde middengedeelte zijn ook beschikbaar op de voetschakelaar. Zie “Voetschakelaar”. 

 
Figuur 11. Bedieningspaneel 

1 Aan/uit-knop en groene led-indicator 

1 2 3 4 5 6 



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

 15 

2 Groene led-indicator voor wissel-/gelijkstroom 
• Wanneer het systeem door wisselstroom wordt gevoed, brandt het lampje. 
• Wanneer het systeem wordt gevoed door de batterij, knippert het lampje. 

3 Bediening voor focus 

4 Fotoknop (SNAP). Druk om te starten, te pauzeren en opnieuw starten van een video-opname en om een 
stilstaand beeld vast te leggen. 

5 Regeling verlichtingsintensiteit en weergave intensiteitswaarde 

6 Lichtknop en led-indicatoren 
• Wit geeft aan dat de witte lichtbron (linker led) in gebruik is. 
• Blauw geeft aan dat de blauwe lichtbron voor FA (rechter led) in gebruik is. 

Voetschakelaar 
De voetschakelaar bevindt zich in het opbergvak onderaan de kar. Er is een handgreep waaraan de 
voetschakelaar kan worden vastgehouden of gedragen. 

U kunt de focus (1), de verlichtingsintensiteit (2) en beeld- of video-opname (3) regelen met behulp van 
de voetschakelaar (Figuur 12). Deze besturingselementen zijn dezelfde als die op het bedieningspaneel. 

 
Figuur 12. Besturingselementen voetschakelaar 

Gebruik de voetschakelaar als volgt: 

• Verlichtingsintensiteit, rechterpedaal: Druk de linkerkant van het pedaal in om de intensiteit te 
verminderen, of de rechterkant om de intensiteit te verhogen. U kunt het pedaal ingedrukt houden 
totdat de gewenste waarde is bereikt, of u kunt indrukken en loslaten om de waarde in kleine stappen 
aan te passen. 

• Fotoknop (SNAP): Druk om te starten, te pauzeren en opnieuw starten van een video-opname en om 
een stilstaand beeld vast te leggen. 

• Focus, linkerpedaal: Druk de linkerkant van het pedaal in om de focus anterieur in te stellen (weg van 
de retina), of druk de rechterkant in on de focus posterieur in te stellen (naar de retina toe). U kunt het 
pedaal ingedrukt houden totdat de gewenste focus is bereikt, of u kunt indrukken en loslaten om de 
waarde in kleine stappen aan te passen. 

• U kunt uw voet op de kunststof scheiding tussen de pedalen laten rusten net onder de fotoknop. 

1 

2 

3 
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Verplaatsen en opbergen van het systeem 
De Retcam Envision systeem kan binnen een zorginstelling eenvoudig worden verplaatst. 

OPMERKING: De Retcam Envision systeem is niet geschikt om naar buiten te verplaatsen. Neem contact 
op met de technische dienst van Natus voor instructies over het inpakken en vervoeren van het systeem 
naar een plaats buiten een zorginstelling. 

Om het systeem naar een andere locatie te verplaatsen als u klaar bent met een onderzoek: 

1. Zorg dat de software zich in het venster 'Patiënten en onderzoeken' bevindt en controleer dat het 
handapparaat veilig in de houder is opgeborgen. 

2. Pas de monitor aan zodat u goed voorbij de kar kunt kijken. Zorg dat de monitor niet verder reikt dan 
de randen van het bovenblad van de kar (zie Figuur 13). 

3. Berg de voetschakelaar op in het opbergvak onderaan de kar. 

4. Koppel het netsnoer los en wikkel het rond de snoerpalen aan de achterkant van de kar. U hoeft het 
systeem niet af te sluiten. De batterijen zorgen voor de voeding. 

5. Ontgrendel de wielen. 

6. Verplaats de wagen langzaam om trillingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Wees voorzichtig bij 
vloerovergangen en bij het binnengaan en verlaten van liften. 

7. Steek de stekker op de nieuwe locatie in het stopcontact, zet de kar op zijn plaats, stel de monitor 
naar behoefte in en vergrendel de wielen.  

Voordat u het systeem opbergt: 

1. Zorg dat de lenselementen goed zijn schoongemaakt en opgeborgen. 

2. Sluit het systeem af. Volg de instructies in “Gebruiker afmelden en systeem afsluiten”. 

3. Berg het handapparaat op met de dop in de houder. 

4. Plaats de monitor binnen de randen van het bovenblad (zie Figuur 13). 

5. Berg de voetschakelaar weg. 

6. Zet de aan-/uitschakelaar uit. Koppel het netsnoer los en wikkel het rond de snoerpalen aan de 
achterkant van de kar.  

7. Breng het systeem voorzichtig naar de opslaglocatie, en vergrendel de wielen. Druk op de aan/uit-
knop om het systeem in te schakelen. 
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Figuur 13 geeft de Retcam Envision systeem weer met alle items opgeborgen voor opslag. 

 
Figuur 13. Indeling voor opslag Retcam Envision-systeem 

Wanneer het Retcam Envision systeem niet in gebruik is, voer dan onderhoud uit en berg systeemonderdelen op. 
Zie “Onderhoud, reiniging en technische ondersteuning” voor informatie over het onderhoud van het systeem.  
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Accessoires 
 Accessoire Onderdeelnummer 

 

Lenselement: 130 FOV (LP130) 60-000090 

(weergegeven in lenselementhouder) 

 

Lenselement, portret (LPP01) 60-000092 

 

Beschermkap van handapparaat
  

60-000188 

 

Oefenset voor beeldvorming 99-100048 

Aanbevolen transmissiegels 
De aanbevolen transmissiegel voor markten waar beschikbaar: 

GenTeal® Tears Gel (formulering voor ernstige droge ogen) 

Op markten waar GenTeal® Tears Gel niet beschikbaar is, kan een van de volgende (of gelijkwaardige 
formuleringen met indicaties voor oogheelkundig gebruik) worden gebruikt: 

• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel 
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2. Systeemvoorbereiding en -werking 
OPMERKINGEN: 

• Nieuwe systemen worden geïnstalleerd door personeel van Natus Medical Incorporated. De installatie 
bestaat uit het bevestigen en installeren van systeemonderdelen, de initiële configuratie van de 
software en uit functionele tests. 

• De software is vooraf op het systeem geïnstalleerd. Als de software opnieuw wordt geladen, 
wordt de database gewist en worden alle gegevens verwijderd. Natus Medical Incorporated 
beveelt ten zeerste aan om aan het einde van elke beelddag een back-up van de 
patiëntgegevens in MLX-formaat te creëren. 

• De RetCam-beheerdersrolRetCam-beheerdersrol moet toegang verlenen tot het domein voordat 
klinisch opgeleide medici met de beeldvorming van patiënten kunnen beginnen. 

Zie “Fluorescentie-angiografie (FA)” voor FA-bediening. 

Het systeem op een patiëntenonderzoek voorbereiden 
1. Zet de kar op zijn plaats en vergrendel de wielen. 

2. Steek de stekker in een stopcontact en druk op de hoofdschakelaar om het systeem aan te zetten. 

3. Draai en/of kantel het scherm om het ongehinderd te kunnen zien en om schittering te voorkomen. 

OPMERKING: Beeldvorming kan zittend en staand worden uitgevoerd. 

4. Stel de hoogte van de kar in voor een comfortabel en ergonomisch gebruik van het toetsenbord en de muis.  

5. Haal de voetschakelaar uit het opbergvak en plaats het op een comfortabele en gemakkelijk 
bereikbare locatie op de vloer voor gebruik bij de beeldvorming. Controleer of de voetschakelaar aan 
de onderkant van de kar is aangesloten. 

6. Zorg dat u alle benodigdheden voor het onderzoek, de houder van het lenselement en de 
beschermkap van het handapparaat binnen handbereik hebt. 

7. Druk op Aan/uit-knop op het bedieningspaneel. Een groene ledlamp boven de knop gaat branden,  
de software wordt opgestart, en het inlogvenster voor gebruikers verschijnt op het scherm.  
Zie “Gebruikerslogin”. 

8. Bevestig het lenselement op het handapparaat. Zie “Lenselementen”. 

9. Controleer of het handapparaat is aangesloten op het systeem. Zie “Aansluitingen handapparaat“ 
voor meer informatie. 

OPMERKING: Plaats het handapparaat altijd in de houder wanneer niet in gebruik. Wikkel het tuig 
van het handapparaat los om de wikkelpaal. Wikkel de glasvezelkabel niet meer dan twee (2) keer 
om de paal, om schade te voorkomen. 

10. Druk eventueel op de lichtknop op het bedieningspaneel om de lichtbron in te schakelen. 
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Gebruikerslogin 
1. Wanneer het systeem is ingeschakeld en de software wordt opgestart, verschijnt het dialoogvenster 

Gebruikerslogin. Er zijn twee (2) inlogtypen, lokaal en via het netwerk. Als u vragen hebt over 
inloggen via het netwerk, raadpleegt u de netwerk- of IT-beheerder. 

• Lokaal: Hieronder volgt het dialoogvenster voor lokale aanmeldingen op het RetCam Envision systeem. 

 
Eerste aanmelding: Wachtwoorden die worden verstrekt door de RetCam-beheerdersrol zijn 
tijdelijk. Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt, moet u uw wachtwoord wijzigen voordat u 
verder gaat. 

OPMERKINGEN: 
• Uw nieuwe wachtwoord moet ten minste zes (6) tekens lang zijn, ten minste één (1) 

numeriek teken bevatten en het moet afwijken van het oude wachtwoord. 
• Na een periode van inactiviteit wordt een ingelogde gebruiker automatisch uitgelogd.  

De standaard minimumperiode is 15 minuten; deze waarde kan door uw RetCam-
beheerdersrol worden gewijzigd. 

• Via het netwerk: Als u zich moet aanmelden met de aanmelding van uw actieve directory (Active 
Directory) in het netwerk, wordt het dialoogvenster Gebruikerslogin Active Directory weergegeven. 

OPMERKING: Voordat u uw netwerkaanmelding kunt gebruiken, moet het RetCam Envision-
systeem op het netwerk zijn aangesloten. 

 
2. Voer uw gebruikersnaam, Windows-domeinnaam (indien van toepassing) en wachtwoord in. 
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3. Klik op Login. Het dialoogvenster Domein selecteren wordt weergegeven. 

 
4. Selecteer het juiste domein. Na een kortstondig welkomstscherm wordt het venster 'Patiënten en 

onderzoeken' weergegeven. Zie “Venster 'Patiënten en onderzoeken'”. 

De basisstappen van een patiëntenonderzoek worden beschreven in “Een patiëntenonderzoek 
uitvoeren”. 

Als u een domein moet maken, klik op Domein maken. Zie “Een domein creëren”. Uw gebruikersaccount 
moet gemachtigd zijn om een domein te maken. 

Een patiëntenonderzoek uitvoeren 
In de volgende stappen wordt de gewone gang van zaken bij een patiëntenonderzoek beschreven. Zie 
“Vensters en dialoogvensters van gebruikersinterface” voor gedetailleerde informatie over een bepaald 
venster of dialoogvenster. 

OPMERKINGEN: 
• Zie “Aanbevolen transmissiegels” voor een overzicht van transmissiegels. 
• Medische gegevens van patiënten moeten strikt vertrouwelijk worden gehouden en beschermd 

tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en gebruik. 
• Er klinken signalen wanneer u een beeld opslaat, een video start, stopt of pauzeert, stilstaande 

beelden uit video haalt, filters wijzigt en bij het weergeven van waarschuwings- en foutmeldingen. 
Zorg ervoor dat het volume op uw monitor is ingeschakeld en dat u de tonen goed kunt horen. 

• Zie “Fluorescentie-angiografie (FA)” voor het uitvoeren van een patiëntenonderzoek in FA-
modus. FA is beschikbaar op Retcam Envision systemen die met de FA-optie zijn uitgerust. 

• Als het systeem niet werkt, neem dan contact op met de technische dienst van Natus. Zie 
“Technische ondersteuning“ voor meer informatie. 

1. Als u zich hebt aangemeld en een domein hebt gekozen, 
verschijnt het venster 'Patiënten en onderzoeken'. 

• Klik op Weergeven om patiëntendossiers van het 
geselecteerde domein te laden. Standaard worden 
alle gegevens weergegeven. 

• Gebruik eventueel de zoekfunctie om een bepaald 
patiëntendossier te zoeken. Zie “Zoekopdracht 
patiëntgegevens“ voor meer informatie. 

 
Zie “Venster 'Patiënten en onderzoeken'”. 
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2. In het venster 'Patiënten en onderzoeken': 

• Voor patiënten op een eerste consult creëert u een 

medisch dossier. Klik op . Het 
dialoogvenster ‘Nieuwe patiënt’ verschijnt. 

• Vul de velden in en klik op OK om het record te 
slaan en het dialoogvenster te sluiten.  

Zie “Dialoogvensters ‘Nieuw patiëntendossier 
en Patiëntendossier bewerken”. 

3. In het venster ‘Patiënten en onderzoeken’ selecteert u 
de gewenste patiënt voor wie u een nieuw onderzoek 
wilt starten. 

4. Klik op . Het dialoogvenster ‘Instellingen nieuw 
onderzoek’ verschijnt.  

 
Zie “Dialoogvenster ‘Configuratie nieuw 
onderzoek’”. 

5. Klik in het dialoogvenster ‘Instellingen nieuw onderzoek’ 
op  naast de gewenste instelling voor beeldvorming. 
Het venster ‘Live beeld’ verschijnt. 

 
Zie “Venster ‘Actueel beeld’”. 

6. In het venster ‘Live beeld’ legt u beelden vast van de 
ogen van patiënten. Het wordt aanbevolen om met het 
rechteroog te beginnen (OD). Eventueel kunt u een 
extern beeld van het oog vastleggen, en dan vervolgen 
met vijf retinale gezichtsvelden (posterieur, nasaal, 
tijdelijk, inferieur en superieur). 

Natus Medical Incorporated beveelt aan om van elk oog 
een video op te nemen, vooral bij patiënten die wakker 
zijn.  U kunt stilstaande beelden uit de video's 
vastleggen voordat u het onderzoek afsluit, of u kunt de 
video's opslaan en na het afsluiten van het onderzoek 
losse beelden vastleggen. Zie “Beelden extraheren uit 
video” voor meer informatie over het proces.  
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OPMERKINGEN: 
• Maak geen beelden van een oog voor langer 

dan 5 minuten. De maximale belichting is in 
totaal niet meer dan 5 minuten per oog. 

• Gebruik alleen aanbevolen optische 
transmissiegels die als optische brug tussen de 
lens en het oog van de patiënt fungeren. 

• Tijdens het onderzoek moet herhaaldelijk een 
ruime hoeveelheid gel op het oog van de 
patiënt worden aangebracht. 

• Maak geen direct contact met het oog van de 
patiënt en druk niet op het oog met de lens.  
De tip van de lens moet “zweven” in de gel voor 
het vastleggen van foto's en video's (dit heet de 
onderdompelingstechniek). 

• Beperk beweging van de patiënt tijdens de 
beeldvorming en haal het lenselement weg van 
het oog van de patiënt als de patiënt lijkt te 
bewegen. 

• Manipuleer de speculum eventueel voorzichtig 
om bij het oog van de patiënt te komen. 

• Als het Retcam Envision-systeem uitvalt, 
vervolg het onderzoek dan met een indirecte 
oogspiegel.  

 

7. Sluit de beeldvorming af. Klik op  in het 
venster ‘live beeld’.  

Zijn er stilstaande beelden geselecteerd om te 
verwijderen, of zijn video's automatisch voor 
verwijdering gemarkeerd, dan verschijnt er een bericht 
dat aangeeft dat ze na afsluiting van het onderzoek 
zullen worden verwijderd. Klik op Ja om de verplaatsing 
te bevestigen. Het dialoogvenster 
‘Onderzoeksaantekeningen’ verschijnt. 

Als er geen media voor verwijdering zijn geselecteerd, 
dan verschijnt dit dialoogvenster automatisch. 

 

 
Zie “Dialoogvenster ‘Onderzoeksaantekeningen’”. 

8. Noteer aantekeningen in het dialoogvenster. Als u klaar 
bent, klikt u op Onderzoek afsluiten en Ga naar 
patiëntenlijst. Het dialoogvenster 
‘Onderzoeksaantekeningen’ wordt gesloten en het 
venster ‘Patiënten en onderzoeken’ keert terug. 

Zie “Venster 'Patiënten en onderzoeken'”. 

9. Maak het lenselement schoon. Zie “Reiniging en desinfectie van 
lenselement ”. 

 



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

24  

Vensters en dialoogvensters van gebruikersinterface 

Venster 'Patiënten en onderzoeken' 

Bij het inloggen Van ‘live beeld', 
‘onderzoeksaantekeningen’ 

Van 'Onderzoeksbeoordeling’ 

Selecteer een domein           

 
Figuur 14. Patiënten en onderzoeken (geen gegevens van patiënten) 

OPMERKING: Wanneer u zich aanmeldt en een domein selecteert, is het venster 'Patiënten en 
onderzoeken’ altijd leeg (er worden geen gegevens van patiënten vermeld), zoals hierboven 
weergegeven. Gegevens van patiënten worden weergegeven als u op Weergeven klikt. Zie het 
voorbeeld in Figuur 16.  

1 Als een dossier van een patiënt (rij) is gemarkeerd, verschijnt bovenaan het venster een samenvatting van 
het dossier.  

2 Knoppenbalk. Zie “Knoppenbalk van venster 'Patiënten en onderzoeken'”. 

3 Zoek en vind gegevensvelden van patiënten en onderzoeken. Zie “Zoekopdracht patiëntgegevens” en 
“Uitgebreid zoeken”. 

4 Domeinselectieveld 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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5 Overzicht van dossiers van patiënten en onderzoeksgegevens in rijen, één rij per patiënt 
• Als er geen patiëntendossiers worden weergegeven, klik dan op Weergeven. Zie “Zoekopdracht 

patiëntgegevens“ voor meer informatie. 
• Patiëntendossiers die uit een DICOM-systeem zijn geïmporteerd, worden eerst in een andere kleur 

weergegeven. De kleur wordt wit nadat een onderzoek is gemaakt en opgeslagen. Zie “Bestelde 
onderzoeken importeren” voor informatie over het importeren van patiëntendossiers uit een  
DICOM-systeem. 

• Klik of tik op het dossier om een actie op een patiëntendossier uit te voeren. De rij wordt gemarkeerd, 
en bovenaan het venster verschijnt een samenvatting van het dossier. 

OPMERKING: Er kan maximaal één patiëntdossier tegelijk worden gemarkeerd. 

6 Statusbalk: 
• Batterijstatus (groen geeft aan dat de batterij wordt opgeladen, geel geeft aan dat het systeem op 

batterijen werkt, rood betekent dat de batterijspanning lager is dan 20%). 
• Huidige datum en tijd  
• Beschikbare ruimte op de C-schijf. Een slotpictogram geeft de BitLocker-status aan (vergrendeld = 

ingeschakeld; ontgrendeld = uitgeschakeld). 
• Na een zoekopdracht op dossiers geeft de statusbalk het aantal gevonden patiënten weer, het aantal 

geselecteerde patiënten, het aantal geselecteerde media en het aantal verwijderde media. 

7 Menu hulpprogramma's en opties voor het afsluiten van het systeem. Zie “Voorzieningen” en “Gebruiker 
afmelden en systeem afsluiten”. 

Knoppenbalk van venster 'Patiënten en onderzoeken' 

OPMERKING: Een grijze knop geeft aan dat deze is uitgeschakeld. De meeste knoppen zijn 
uitgeschakeld totdat patiëntendossiers worden toegevoegd en in het venster 'Patiënten en onderzoeken’ 
worden weergegeven. De kleur van de knop verandert om de corresponderende functie aan te geven. 
Een knop kan ook zijn uitgeschakeld als de gebruikersaccount geen toestemming heeft om deze functie 
te gebruiken. 

 

Een patiëntendossier creëren. Zie “Dialoogvensters ‘Nieuw patiëntendossier en Patiëntendossier 
bewerken”. 

 

Een nieuw onderzoek starten. Zie “Dialoogvenster ‘Configuratie nieuw onderzoek’”. 

 

Onderzoeksbeelden van een geselecteerde patiënt inzien. Zie “Venster ‘Onderzoek inzien’”. 

 

 

Een geselecteerd patiëntendossier bewerken. Zie “Dialoogvensters ‘Nieuw patiëntendossier en 
Patiëntendossier bewerken”. 

 

Opmerkingen aan een patiëntendossier toevoegen. Deze knop wordt alleen actief als u een 
patiëntendossier hebt geselecteerd. Zie “Dialoogvenster ‘Onderzoeksaantekeningen’”. 

 

Patientgegevens exporteren: Deze knop wordt alleen actief als u een of meer onderzoeksdossiers 
hebt geselecteerd. Zie “Patiëntgegevens importeren en exporteren”. 

 

Patiëntgegevens van een usb-drive of netwerk importeren. Zie “Patiëntgegevens importeren en 
exporteren”. 
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Rapporten afdrukken. Zie RetCam-beheerdersrol voor informatie over afdrukken.  

 

De patiëntdossiers importeren voor onderzoeken die op de huidige dag zijn aangevraagd voor de 
huidige Retcam Envision systeem (alleen DICOM).  Zie “Bestelde onderzoeken importeren”. 

Navigatie en gegevensinvoer 
• Muis. Klik om tussen vensters en velden te navigeren en om acties te initiëren. 
• Touchscreen. Tik of dubbeltik met een gehandschoende hand op functies op het touchscreen om te 

navigeren tussen vensters en velden, en om acties te initiëren. Sommige UI-elementen zijn niet groot 
genoeg voor aanraakbediening. 

• Toetsenbord: 
o Navigeren tussen vensters en velden. 
o Invoeren van gegevens in velden. 
o Acties initiëren. 
o Om na het opnemen van video losse beelden uit een video te extraheren, gebruikt u de 

rechterpijltoets om tijdens de videoweergave vooruit te gaan of de linkerpijltoets om terug te 
gaan. Zie “Beelden extraheren uit video”. 

o Met de S-toets op het toetsenbord kunt u een los beeld uit een video selecteren en opslaan. 
o Sneltoetsen (ook wel hotkeys) zijn toetsen en toetscombinaties waarmee verschillende 

handelingen kunnen worden uitgevoerd. Zie “Sneltoetsen toetsenbord”. 

• Pictogrammen. Als er in het venster 'Patiënten en onderzoeken’ patiëntendossiers worden 
weergegeven, gebruik de pictogrammen links van de rijen dan als volgt: 

 

• Patiëntendossier: Klap het patiëntendossier uit om onderzoeken en aantekeningen te zien. 
• Onderzoeksgegevens: Klap het onderzoek uit om miniaturen van de opgeslagen foto's en 

video's te zien. 
U kunt ook eenmaal op de rij klikken of tikken. 

 

Informatie verbergen (rij inklappen). 
U kunt ook eenmaal op de rij klikken of tikken. 

 

Start een nieuw onderzoek voor de geselecteerde patiënt. 
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Sneltoetsen toetsenbord 

Snelkoppeling Beschrijving Snelkoppeling Beschrijving 

Venster 'Patiënten en onderzoeken' 

Alt+C Patiënt creëren Alt-A Aantekeningen patiënt 

Alt+N Nieuw onderzoek Alt-X Gegevens exporteren 

Alt+R Onderzoek inzien Alt+I Gegevens importeren 

Alt+E Patiëntgegevens bewerken Alt+P Afdrukken 

Alt+M Onderzoeksaantekeningen Alt+O Aangevraagde onderzoeken 

 Dialoogvenster ‘Configuratie nieuw onderzoek’ 

Ctrl+1 Selecteer configuratie 1  Ctrl+3 Selecteer configuratie 3 

Ctrl+2 Selecteer configuratie 2 Ctrl+4 Selecteer handmatige configuratie 

 Venster ‘Live beeld’ 

S Los beeld opslaan Ctrl+F7 Timer opnieuw instellen 

Spatiebalk Video-opname starten of pauzeren Ctrl+F8 Timer herstarten 

Enter Beeld weer laten lopen of opname 
stoppen 

F11 Volledig scherm aan/uit 

N Door lenstypes bladeren Ctrl+Insert Vlagpictogram op miniatuur ja/nee 

Ctrl+Y Door oogopdrachten bladeren Verwijderen Verwijderen op miniatuur ja/nee  

R Door bereikniveaus bladeren Ctrl+F5 Start timer 

C Door kleurniveaus bladeren Ctrl+F6 Timer pauzeren  

F FA ja/nee (als FA-licht + FA-filter zijn 
ingesteld), of roodvrije modus 

  

 Venster ‘Onderzoek inzien’ 

Ctrl+, (komma) Ga naar vorige miniatuur  Ctrl+. (punt) Ga naar volgende miniatuur 

F11 Volledig scherm aan/uit   
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Zoekopdracht patiëntgegevens 

OPMERKING: Via een eenvoudige zoekopdracht worden alle patiëntendossiers in een domein gevonden 
(Alles weergeven, hieronder omschreven). Op deze manier wordt het maximale aantal gegevens 
gevonden, maar dit is de meest tijdrovende werkwijze voor het vinden van patiëntendossiers en wordt 
niet aanbevolen. Op locaties met grote hoeveelheden gegevens kan het een paar minuten voordat de 
gegevens worden geladen. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van geavanceerde zoekvelden. 
Zie “Uitgebreid zoeken”. 

 
Figuur 15. Zoekvelden van venster 'Patiënten en onderzoeken' 

1 Zoekvenster. Voer een deel van de naam van een patiënt in. Het systeem zoekt op achternamen, 
voornamen en nummers van patiënten en op namen van hoofdartsen. 
Klik op de rode X om het veld te wissen. 

2 Datumfilter. Als u Alle selecteert, zijn er geen datumbeperkingen. 

3 Domein. Een zoekopdracht wordt altijd beperkt tot het weergegeven domein. 

4 Overzicht van zoekresultaten. De statusbalk geeft het aantal gevonden patiënten weer, het aantal 
geselecteerde patiënten, het aantal geselecteerde media en het aantal verwijderde media. 

5 Opties weergeven. Als u Alle selecteert, worden alle dossiers op het gekozen domein op een enkele 
pagina weergegeven, nadat u op Weergeven klikt. Kies een optie in het vervolgkeuzemenu ##/bladzijde 
om een maximaal aantal pagina's met weer te geven dossiers in te stellen (bijvoorbeeld 20 dossiers per 
pagina). 

6 Uitgebreid zoeken. Zie “Uitgebreid zoeken”. 

7 Klik voor een zoekopdracht op Weergeven, op Zoeken, of druk op het toetsenbord op Enter.  
De zoekresultaten verschijnen in het venster 'Patiënten en onderzoeken' (zie “Zoekresultaten“).  
Zie “Zoekresultaten uitbreiden” en “Uitgebreid zoeken” voor informatie over het verfijnen van  
een zoekopdracht. 

5 

7 

6 1 

2 
3 

4 
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Zoekresultaten 
In het venster 'Patiënten en onderzoeken’ worden patiëntendossiers in rijen weergegeven. Het eerste 
dossier wordt gemarkeerd (geselecteerd), en bovenaan het venster verschijnt een samenvatting van dat 
dossier. Patiëntaantekeningen, onderzoeken en onderzoeksaantekeningen die bij een patiëntendossier 
horen, worden niet weergegeven. Klap de rijen uit om die informatie weer te geven (zie “Navigatie en 
gegevensinvoer” en “Zoekresultaten uitbreiden“). 

In de zoekresultaten kunt u patiëntendossiers weergeven en creëren, onderzoeken starten en inzien, 
onderzoeksaantekeningen bewerken en patiëntgegevens exporteren en importeren. 

 
Figuur 16. Zoekresultaten 

De informatie binnen een patiëntendossier is in kolommen georganiseerd. Klik op een kolomkop om de 
sorteervolgorde te wijzigen. 

De twee (2) kolommen uiterst rechts zijn: 
• Aangevinkte (geselecteerde) dossiers. Er verschijnt een vinkje in de vakjes naast de dossiers die 

voor exporteren zijn geselecteerd. 
• Archiefstatus: 

o Een hoofdletter “I” geeft aan dat het dossier is geïmporteerd. 
o Een hoofdletter “E” geeft aan dat het record is geëxporteerd. 
o Als de status leeg is, is het record niet geïmporteerd of geëxporteerd. 

Als de lijst met records lang is, kunt u met de schuifbalk aan de rechterkant omhoog en omlaag scrollen 
om meer records weer te geven. 

Zoekresultaten uitbreiden 
Er zijn verschillende manieren om zoekresultaten te verfijnen: 
• Geselecteerde rijen uitbreiden (hieronder beschreven).  
• Afbeeldingen selecteren in de patiëntendossiers. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor het exporteren 

van patiëntgegevens. Zie “Patiëntgegevens importeren en exporteren“ voor meer informatie. 
• Uitgebreid zoeken. Zie “Uitgebreid zoeken”.  
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Selecteer de gewenste optie in het vervolgkeuzemenu Uitbreiden, boven het overzicht van patiënten aan 
de linkerkant, om zoekresultaten uit te breiden. 

 

Onderzoeken van aangevinkte patiënten Geeft onderzoeken weer van geselecteerde patiëntendossiers 
(vinkje in de kolom Aangevinkt). 

Onderzoeken/beelden van huidige patiënt Geeft de onderzoeken en miniaturen van onderzoeksbeelden 
weer van de huidige patiënt record (de rij die is gemarkeerd). 

Beelden voor weergegeven onderzoeken Geeft miniaturen van onderzoeksbeelden weer van alle 
onderzoeken die worden weergegeven (patiëntendossiers 
moet open zijn). 

Onderzoeken/beelden van weergegeven patiënten Geeft onderzoeken en miniaturen van onderzoeksbeelden 
weer van alle weergegeven patiëntendossiers. 

Alles inklappen Sluit alle geopende rijen, alle onderzoeken en aantekeningen 
worden verborgen. Alleen rijen met patiëntendossiers worden 
weergegeven. 

Uitgebreid zoeken 
Via een uitgebreide zoekopdracht kunt u criteria invoeren om de zoekopdracht aan uw behoeften aan te 
passen. Een uitgebreide zoekopdracht wordt op alle patiëntendossiers in het geselecteerde domein uitgevoerd. 

1. Selecteer een domein in het venster 'Patiënten en onderzoeken'. 

2. Klik op Uitgebreid in de rechterbovenhoek om de uitgebreide zoekvelden weer te geven. 

 
Achternaam Classificatie Patiëntnummer Onderzoeksdatum 
Voornaam Pathologie Beeldweergave-instrument • Datumbereik 
Geslacht Hoofdverantwoordelijke arts Oog • Onderzoeksdatums 

3. Typ of selecteer de gewenste informatie in een willekeurige combinatie en klik op Zoeken. Records 
met de geselecteerde criteria worden weergegeven. 

4. Voor een nieuwe zoekopdracht klikt u op Zoekopdracht wissen en herhaalt u de voorgaande stappen.  

5. Klik opnieuw op Uitgebreid om de velden te verbergen. 

6. Zie “Zoekresultaten” om met de zoekresultaten te werken. 
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Dialoogvensters ‘Nieuw patiëntendossier en Patiëntendossier bewerken 
Als uw Retcam Envision systeem als een onderzoeksapparaat in een DICOM-omgeving wordt gebruikt, 
zijn de meeste patiëntendossiers niet lokaal gecreëerd. Zie “Bestelde onderzoeken importeren“ voor 
meer informatie. 

Creëer, van patiënten en onderzoeken Bewerk, van patiënten en onderzoeken,  
geselecteerde patiëntendossiers 

  of  of  

De dialoogvensters ‘Nieuw’ en ‘Bewerken’ zijn hetzelfde, behalve dat de velden in het dialoogvenster 
‘Nieuwe patiënt’ leeg zijn. Het dialoogvenster ‘Patiënt bewerken’ wordt ook wel ‘Patiëntaantekeningen’ 
genoemd. 

 
Figuur 17. Dialoogvenster ‘Nieuw patiëntendossier’ 

1 Arts (verplicht). U kunt een nieuwe arts creëren of een geselecteerde arts bewerken. 
OPMERKING: Wijzigingen van gegevens van artsen worden op alle gebruikers en patiënten toegepast. 

2 Patiëntengegevens (sterretjes geven verplichte velden aan) 

3 Geboortedatum (verplicht) Voer de geboortedatum in van de patiënt, of gebruik de pop-upkalender. 

4 Diagnose. Voer het uit te voeren soort onderzoek in of de verwachte pathologie die moet worden 
vastgelegd (bijvoorbeeld screening op ROP). 

5 Opgeslagen patiëntaantekeningen: Opgeslagen aantekeningen kunnen niet worden bewerkt. 
Aantekeningen worden gestempeld met datum en tijd. 

6 • Maker is de naam van de persoon die de notitie maakt. U kunt een nieuwe maker creëren of een 
geselecteerde maker bewerken. 

• Klik op Nieuwe aantekening om een maker te selecteren (verplicht) en om aantekeningen in het 
invoerveld Aantekeningen in te voeren. Klik op Aantekening opslaan om op te slaan. Als u op  
Annuleren klikt, verschijnt een bericht om dit te bevestigen, in welk geval alle wijzigingen verloren gaan. 

• Invoerveld voor aantekeningen (maximaal 2000 tekens) 

1 

2 

3 
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5 
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OPMERKINGEN:  
• Als het patiëntendossier niet lokaal is gecreëerd, kunnen bepaalde velden in het dialoogvenster 

‘Patiënt bewerken’ niet worden bewerkt (de veldtitels zijn grijs). Die velden kunnen alleen op het 
EMR-systeem worden bewerkt. 

• Als u een patiëntendossier creëert dat identiek is aan een ander record (zelfde voornaam, 
achternaam, patiëntnummer en geboortedatum), wordt door een bericht aangegeven dat u een 
duplicaat van een bestaand dossier maakt. U kunt het record alsnog opslaan of annuleren.  

• Als u een dubbel patiëntendossier ontdekt, kunt u de dossiers samenvoegen en het duplicaat 
verwijderen. Zie “Samenvoegen van patiëntendossiers”. 

• Patiëntendossiers kunnen niet worden verwijderd. 

Samenvoegen van patiëntendossiers 
U kunt twee (2) identieke patiëntendossiers hebben gecreëerd. Om verwarring te voorkomen, is het 
raadzaam om de records samen te voegen. 

OPMERKING: Controleer voordat u de dossiers samenvoegt of de twee (2) records die u selecteert 
precies dezelfde voornaam, achternaam, patiëntnummer en geboortedatum hebben. De namen zijn niet 
hoofdlettergevoelig. 

1. Om de patiëntendossiers samen te voegen, selecteert u beide dossiers in het venster 'Patiënten en 
onderzoeken'. De knop Patiënten samenvoegen verschijnt. 

2. Klik op de knop Patiënten samenvoegen. Het dialoogvenster ‘Patiënt combineren’ verschijnt. 

 
3. Selecteer in de kolommen welke gegevens u wilt behouden. De selecties worden groen. 

4. Controleer de gegevens en klik op Doorgaan. 
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Dialoogvenster ‘Configuratie nieuw onderzoek’ 
Van ‘Patiënten en onderzoeken’,  
geselecteerde patiëntendossiers 

 of  

 
Figuur 18. Dialoogvenster ‘Configuratie onderzoek’ 

1 Het veld ‘Huidige gewicht’ wordt weergegeven voor patiënten van minder dan één (1) jaar oud.  

2 Beeldvormer is de naam van de beeldvormingstechnicus. U kunt ook een nieuwe beeldvormer creëren, of 
u kunt de gegevens van de geselecteerde beeldvormer bewerken. 

3 Er zijn drie (3) preset-instellingen voor beeldvorming beschikbaar. Klik op een instelling om direct naar het 
venster ‘Live beeld’ te gaan. Zie “Venster ‘Actueel beeld’”. 

4 Een preset-instelling voor een beeldvormingsonderzoek bewerken. Zie “Dialoogvensters 
‘Beeldvormingsinstellingen’”. 

5 Een beeldvormingsonderzoek instellen op basis van zelf op te geven parameters. Opent het 
dialoogvenster voor handmatig instellen. Zie “Dialoogvensters ‘Beeldvormingsinstellingen’”. 

6 Beschikbare opslagcapaciteit van systeem. Het geschatte aantal nieuwe beelden dat kan worden 
opgeslagen, is afhankelijk van de hoeveelheid video's en foto's die al zijn opgeslagen. 
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Dialoogvensters ‘Beeldvormingsinstellingen’ 

Vanaf ‘Configuratie nieuw onderzoek’ 

 (Preset bewerken) of  (Handmatig bewerken) 

 
Figuur 19. Dialoogvenster ‘Preset-beeldvormingsinstellingen bewerken’ 

 
Figuur 20. Dialoogvenster ‘Handmatige beeldvormingsinstellingen bewerken’ 

Selecteer de configuratieopties in de vervolgkeuzemenu's. Na het bewerken van preset-instellingen klikt u 
op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. 
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Venster ‘Actueel beeld’ 

Van ‘Afbeelding configureren’ 

 

 
Figuur 21. Venster ‘Live beeld’ 

1 Besturingselementen voor live video-opnamen en beeldopnamen, besturing van timer, bereik en kleur, 
roodvrije modus en FA-indicator. Zie “Besturingselementen ‘Live beeld’”. 

2 Weergavegebied live-beelden Naast de live-afbeelding verschijnt 'RetCam Image' linksonder op het 
scherm en worden er watermerken linksboven, rechtsboven of rechtsonder van de afbeelding 
weergegeven. 

3 Op de selectiebalk met miniatuurvoorbeelden staan miniatuurversies van foto's en video's die tijdens een 
onderzoek zijn gemaakt. 
• Met de pijlen links en rechts van de miniatuurbalk kunt u andere miniaturen in beeld brengen. 
• Vastgelegde video's worden in een vierkant weergegeven met vier (4) voorbeeldafbeeldingen 

(eerste, laatste en twee (2) tussenliggende afbeeldingen uit de video). Een grote rode 'X' bovenop 
een videominiatuur geeft aan dat de video is gemarkeerd voor verwijdering wanneer u het onderzoek 
verlaat. Video's worden standaard verwijderd wanneer u een onderzoek afsluit. Als u de video wilt 
behouden, klikt u op de kleine x. Zie “Beelden extraheren uit video“ voor meer informatie. 

   
• Selecteer een foto- of videominiatuur om een grote versie van de afbeelding weer te geven. Voor 

videoclips worden afspeelbesturingselementen linksboven in het venster weergegeven. 
• Een afbeelding markeren voor nadere bestudering. Als u een afbeelding wilt markeren, plaatst u de 

cursor boven de miniatuur en klikt u op het pictogram Markeren . De markering wordt in alle 
vensters met miniaturen op de miniatuur weergegeven.  

3 

4 

2 

1 

5 

6 

7 
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4 Status en beschikbare handelingen: 

 

 

Bij de start van een nieuw onderzoek wordt de voetschakelaar automatisch 
geactiveerd. Deze besturingselementen zijn gelijk aan de besturingselementen op 
het scherm voor het opnemen van video's en het opslaan van foto's. 
Wisselen tussen video opnemen en opslaan van foto's. De bijbehorende 
besturingselementen op het scherm veranderen van kleur. Zie 
“Besturingselementen ‘Live beeld’”. 

 
Instellingen voor weergave van live beelden weergeven. Zie “Instellingsopties voor 
live beelden”. 

 

 

Wisselen tussen weergave op volledig of normaal scherm van de live-afbeelding.  

 
Sluit de live-sessie van het beeldonderzoek af en ga naar het dialoogvenster 
Onderzoeksaantekeningen. Zie “Dialoogvenster ‘Onderzoeksaantekeningen’”. 

5 Labels van onderzoeksbeelden. Zie “Labels van afbeeldingen”. 

6 Onderzoeksgegevens alleen voor weergave: Geboortedatum van patiënt, datumstempel van onderzoek, 
leeftijd en geslacht van patiënt, naam van arts en naam van beeldvormer 

7 Andere onderzoeksgegevens: 
• FA-filterstatus (in of uit) 
• Belichtingsniveau 
• Aantal vastgelegde video's en foto's 
• Foutberichten (in rode tekstkleur). Zie “Probleemoplossing“ voor meer informatie. 

Besturingselementen ‘Live beeld’ 

     

Live-video opnemen, pauzeren en stoppen.  
Tijdens live video-opnamen verschijnt er een voortgangsbalk onder de 
besturingselementen. Hierop wordt de totale beschikbare tijd voor video-opname 
weergegeven (in minuten) en het gebruikte percentage. 
Dit besturingselement is groen wanneer de voetschakelaar wordt geactiveerd om 
video op te nemen. 

   

Pauzeren en hervatten van live video-opname. 

   

Bevriezen van live video-opname om een beeld vast te leggen. Hervatten van live-
videoweergave. 

   

Een foto in het opslagstation opslaan. Dit besturingselement is groen wanneer de 
voetschakelaar wordt geactiveerd om foto's op te slaan. 

 

Teruggaan naar het live-onderzoek van de patiënt. ‘Live weergeven’ verschijnt 
tijdens het opslaan van foto's of het vastleggen van videobeelden tijdens een  
live-onderzoek. 
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• Een nieuwe timer starten. 
• De timer pauzeren. 
• De huidige timer opnieuw op 0 instellen. 
• De timer instellen op 0 en automatisch starten. 
OPMERKING: Zie “Instellingsopties voor live beelden” om de positie van de timer 
op het scherm in te stellen. 
In FA- of roodvrije modus wordt de timer apart van de video aangestuurd. 

   
De rode component van afbeeldingen verwijderen of opnemen.  
In roodvrije modus zijn afbeeldingen grijs wanneer beeldvorming plaatsvindt met 
de witte lichtbron. 
In de roodvrije modus voor het FA-onderzoeksproces zijn afbeeldingen 
monochroom wanneer beeldvorming plaatsvindt met de blauwe lichtbron. 
Tijdens video-opname en het stilzetten van live-opnamen verschijnt er een 
slotsymbool op het pictogram om aan te geven dat de functie niet kan worden 
gewijzigd totdat u de live-video-opname stopt of hervat. 

   

FA-modus wordt geactiveerd wanneer het blauwe licht is aangesloten en de  
FA-schakelaar op het handapparaat is ingeschakeld.  
Tijdens een video-opname en het stilzetten van live-opnamen verschijnt er een 
slotsymbool op het pictogram om aan te geven dat de functie niet kan worden 
gewijzigd totdat u de live-video-opname stopt of hervat. 

 

Vijf (5) bereikinstellingen komen elk overeen met een unieke combinatie van 
aanpassingen, waaronder gammacorrectie. De standaardinstelling is 50%; deze 
instelling verandert op basis van het gebruik. 
Via gammacorrectie, een standaardeffect in de industrie, kan helderheid van het 
hele beeld worden genormaliseerd. Bereik is geschikt bij de beeldvorming van een 
object waarbij sterk reflecterende (lichte) gebieden dicht bij minder reflecterende 
(donkere) gebieden liggen en de belichting niet voor beide kan worden 
geoptimaliseerd. Bij toepassing van het bereik worden de donkere gebieden 
lichter, terwijl bestaande heldere gebieden nauwelijks lichter worden, wat leidt tot 
normalisering van de algehele helderheid. 
OPMERKING: De laatste actieve bereikselectie wordt bewaard totdat de gebruiker 
deze wijzigt; de waarde wordt niet teruggezet naar de standaardinstelling. 
OPMERKING: In FA-modus en roodvrije modus wordt bereik automatisch 
ingesteld op 0 % (uit). 

 

De kleurtemperatuur van de camera in vijf (5) stappen aanpassen van warmer 
naar neutraal tot koeler. Hiermee kunnen eigenschappen bij patiënten met 
donkere netvliezen beter worden onderscheiden. U kunt de kleur ook aan uw 
persoonlijke voorkeur aanpassen. 
OPMERKING: Kleurvoorkeur geldt niet voor FA-modus. 
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Labels van afbeeldingen 
Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenin het venster om informatie die met foto's en video's wordt 
opgeslagen te selecteren of te wijzigen.  

 
Figuur 22. Selectie van labels van afbeeldingen 

Pathologie Pathologietype selecteren of wijzigen (alleen live-imaging). 

Oog Voor het selecteren of wijzigen van de oogaanwijzing tijdens live-imaging of tijdens 
bestudering van het onderzoek. 

Classificatie Classificatie selecteren of wijzigen (alleen live-imaging). 

Lens Voor het selecteren of wijzigen van het lenstype tijdens live-imaging of tijdens 
bestudering van het onderzoek. 

Onderzoekslocatie Onderzoekslocatie selecteren of wijzigen (alleen live-imaging). 

Type afbeelding Voor het selecteren of wijzigen van het afbeeldingstype tijdens live-imaging of tijdens 
bestudering van het onderzoek. 

Instellingsopties voor live beelden 

 

Selecteer de juiste optie. De geselecteerde waarde wordt naast de 
afspeelknoppen in rood weergegeven. 

 

Kleurmodus is van toepassing op alle vastgelegde beelden, behalve 
op FA-beeldvorming door Retcam Envision systemen met de FA-
optie. Afbeeldingen in kleurmodus worden in full colour weergegeven.  
Selecteer de juiste opties. 
De timer is duidelijk zichtbaar in de gele tekst in de geselecteerde 
positie. 

 

FA-modus geldt alleen voor FA-beeldvorming met Retcam Envision 
systemen met de FA-optie. 
Selecteer de juiste opties. 
Standaard worden foto's en video's in grijstinten vastgelegd. 
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Beelden extraheren uit video 

OPMERKING: Opgeslagen video's nemen veel ruimte in op het systeem. Voor de beste prestaties kunt u 
relevante beelden in de video selecteren en apart opslaan. Standaard worden video's gemarkeerd voor 
verwijdering. 

1. Druk op Opnemen op het bedieningspaneel of op de voetschakelaar om video-opnamen te starten, te 
pauzeren of te hervatten. 

2. Klik op  om de video-opname te stoppen en afzonderlijke beelden uit de video te extraheren. 

3. Klik op de videominiatuur. In de linkerbovenhoek verschijnen afspeelknoppen voor de video. 

 
4. Starten vanaf het begin van de video. Gebruik eventueel de terugspoelknop of de pijl naar links op 

het toetsenbord om naar het begin te gaan. 

5. Via de pijl naar rechts op het toetsenbord kunt u stapsgewijs vooruitspoelen, of houd de toets 
ingedrukt om sneller vooruit te spoelen. Wanneer een relevante eigenschap verschijnt, laat u de pijl 
naar rechts los om het afspelen te stoppen. 

6. Druk op de S-toets op het toetsenbord (of klik ) om de gewenste afbeelding te selecteren en 
op te slaan. 

7. Herhaal dit totdat u alle gewenste afbeeldingen hebt opgeslagen. Op de miniatuurbalk worden 
miniaturen van de opgeslagen afbeeldingen weergegeven. 

8. Als er meerdere video's zijn opgenomen, herhaalt u deze stappen voor elke video. 
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Dialoogvenster ‘Onderzoeksaantekeningen’ 
Vanaf ‘Patiënten en onderzoeken’,  

geselecteerd onderzoek 
Vanaf Live-beeld Vanaf 

'Onderzoeksbeoordeling’ 

   

 
Figuur 23. Dialoogvenster ‘Onderzoeksaantekeningen’ 

1 Opgeslagen patiëntaantekeningen: Opgeslagen aantekeningen kunnen niet worden bewerkt. 
Aantekeningen worden gestempeld met datum en tijd. 

2 • Maker is de naam van de persoon die de notitie maakt. U kunt een nieuwe maker creëren of een 
geselecteerde maker bewerken. 

• Klik op Nieuwe aantekening om een maker te selecteren en om aantekeningen in de invoervelden 
Aantekeningen in te voeren. Klik op Aantekening opslaan om op te slaan. Als u op Annuleren klikt, 
verschijnt een bericht om dit te bevestigen, in welk geval alle wijzigingen verloren gaan. 

• Invoervelden voor aantekeningen rechteroog en linkeroog (maximaal 2000 tekens per invoerveld). 

3 
Vanaf : 

Sluiten en terug naar onderzoek 
Onderzoek sluiten en Ga naar patiëntenlijst 

Vanaf  en : 
OK 
Annuleren 

1 

2 

3 



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

 41 

Venster ‘Onderzoek inzien’ 
Van ‘Patiënten en onderzoeken’, 

geselecteerd onderzoek 

 

 
Figuur 24. Venster ‘Onderzoek inzien’ 

1 Bij ‘Media weergeven’ staat het nummer van de weergegeven miniatuur onder het beeldweergavegebied. 
Zodra een videoclip is geselecteerd, verschijnen afspeelknoppen. Zie “Beelden extraheren uit video” voor 
informatie over het afspelen van video en het vastleggen van losse videobeelden. 

2 Beeldweergavegebied  

3 In de selectiebalk staan de achternamen van patiënten in het huidige domein. De bij de geselecteerde 
patiënt behorende beelden, onderzoeksdatums en miniaturen verschijnen. 
Gebruik de pijltjes of klik op een naam om een andere patiënt te selecteren. 

4 In de selectiebalk staan alle onderzoeksdatums van de geselecteerde patiënt. De bij het geselecteerde 
onderzoek behorende beelden en miniaturen verschijnen. 
Gebruik de pijltjes of klik op een datum om een andere onderzoeksdatum te selecteren. 

5 Op de selectiebalk met miniatuurvoorbeelden staan miniatuurversies van foto's en video's die tijdens het 
geselecteerde onderzoek zijn gemaakt. 
• Opgeslagen video's worden in een vierkant weergegeven met vier (4) voorbeeldafbeeldingen (eerste, 

laatste en twee (2) tussenliggende afbeeldingen uit de video). 
• Selecteer een foto- of videominiatuur om een grote versie van de afbeelding weer te geven.  
• Gebruik de pijlen om meer miniaturen in beeld te brengen. 
• Een afbeelding markeren voor nadere bestudering. Als u een afbeelding wilt markeren, plaatst u de 

cursor boven de miniatuur en klikt u op het pictogram Markeren . De markering wordt in alle 
vensters met miniaturen op de miniatuur weergegeven. 

1 

5 

7 
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6 Patiënt- en onderzoeksgegevens Via de vervolgkeuzemenu's kunt u de oogaanduiding, lensvoorkeur en 
het afbeeldingstype wijzigen. 

7 Weergavevelden: Geboortedatum van patiënt, datumstempel van onderzoek, leeftijd en geslacht van 
patiënt, naam van arts, naam van beeldvormer, bereik en kleurgegevens 

8 Live-beeldgegevens 
• FA-filterstatus (in of uit) 
• Belichtingsniveau 
• Aantal vastgelegde video's en foto's 
• Foutberichten (in rood). 

9 Status en beschikbare handelingen: 

 
Instellingen voor weergave van onderzoeken. Zie “Instellingen voor weergave van 
onderzoeken.”. 

 

 

Wissel tussen weergave op volledig of normaal scherm van de geselecteerde 
afbeelding of video.  

 
De geselecteerde afbeelding afdrukken. 

 
Open de werkbalk ‘Afbeelding aanpassen’. Zie “Aanpassingen van afbeelding”. 

 

Twee (2) afbeeldingen ter vergelijking naast elkaar weergeven. Zie “Vergelijking 
van afbeeldingen”. 
OPMERKING: Video's kunnen niet worden vergeleken. 

 
Open het dialoogvenster ‘Onderzoeksaantekeningen’. Zie “Dialoogvenster 
‘Onderzoeksaantekeningen’”. 

 
Sluit de onderzoeksweergave af en ga terug naar het venster 'Patiënten en 
onderzoeken'. 

Instellingen voor weergave van onderzoeken. 

 

Selecteer de afspeelsnelheid van de video. De geselecteerde waarde 
wordt naast de afspeelknoppen in het zwart weergegeven. 

 

Selecteer of annotaties op een afbeelding weergegeven moeten 
worden. Zie “Annotaties bij afbeeldingen”. 
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Aanpassingen van afbeelding 

OPMERKINGEN: 
• U kunt aangepaste afbeeldingen alleen buiten de RetCam Envision-database opslaan en in 

algemene bestandsformaten als .png of .jpg (of .jpeg). De opgeslagen afbeeldingen geven alle 
aanpassingen en wijzigingen weer die u aanbrengt, maar de oorspronkelijke afbeeldingen in de 
database worden niet gewijzigd. 

• Video's kunnen niet worden bewerkt. 

Van 'Onderzoeksbeoordeling’ 

 

 
Figuur 25. Werkbalk ‘Afbeelding aanpassen’ 

 
Helderheid en contrast van de afbeelding aanpassen. 

 
Weergavekleuren van de afbeelding aanpassen. 

 
Een afbeelding annoteren. Zie “Annotaties bij afbeeldingen”. 

 
Vergroting van afbeelding aanpassen. 

 
Tekstoverlays aan een afbeelding toevoegen. 
OPMERKING: Tekstoverlays zijn niet permanent. Ze kunnen tijdens een onderzoeksweergave 
worden in- en uitgeschakeld. Als ze zijn ingeschakeld, worden ze weergegeven wanneer u de 
afbeelding afdrukt of wanneer u deze opslaat (als .png of .jpg). 

 
• Preset laden. Aanpassingswaarden kunnen als een voorinstelling (preset) worden opgeslagen 

die vervolgens als groep kan worden geladen en op andere afbeeldingen worden toegepast. 
• Voorinstelling opslaan 
• De aanpassingen naar de standaardinstellingen van het systeem terugbrengen. 
• Opslaan als 
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Annotaties bij afbeeldingen 
Gebruik de annotatiefuncties om informatie op een afbeelding te plaatsen. Wanneer een afbeelding 

annotaties bevat, wordt in alle vensters met miniaturen het Annotatiepictogram  op de miniatuur van 
de afbeelding weergegeven. 

 
Figuur 26. Annotatiefuncties voor afbeeldingen 

 
Een punt invoegen en tekst toevoegen. 

 
Een ellips invoegen en tekst toevoegen. 

 

 

Een lijn invoegen en tekst toevoegen.  
Om de lijn te voltooien klikt u op Lijn beëindigen of drukt u op de Esc-toets. 

 
Voer een aantekening in. 

 
De afmetingen (regel, ellips, punt) van een geselecteerde annotatie weergeven  
(of verbergen). De meeteenheden zijn pixels op basis van de oorspronkelijke grootte 
van de afbeelding.  
Punt: X, Y-locatie 
Ellips: CP is de X, Y-locatie van het middelpunt; A is het gebied dat door de ellips wordt 
bestreken. 
Lijn: Totale lengte van alle lijnsegmenten 

 
Na het invoegen van een punt selecteert u het punt en klikt u op Punt draaien om het 
punt 90 graden met de klok mee te draaien. Herhaal dit om te blijven draaien in stappen 
van 90 graden. 

 Een geselecteerde annotatie verwijderen. 

Tips voor annotatie: 

• Om een annotatie toe te voegen: klik op de gewenste functie, verplaats de cursor over de afbeelding 
en klik om de annotatie op zijn plaats vast te zetten. 

• U kunt een lijn met meerdere segmenten creëren. Nadat het eerste segment is ingevoegd en 
vastgezet, beweegt u de cursor om het volgende segment te creëren en klikt u om het vast te zetten. 
Herhaal deze actie om zo veel segmenten te creëren als u wilt. Om de lijn te voltooien, klikt u op 

 of druk op de Esc-toets. 

• Om een annotatie te verplaatsen of het formaat ervan te wijzigen, sleept u de vierkante handvatten 
die verschijnen wanneer u de cursor over de annotatie beweegt. 

• Om de tekst bij een annotatie te bewerken dubbelklikt u op het tekstvak “{Typ hier}” en typt u de 
gewenste tekst. Klik buiten het tekstvak als u klaar bent. 
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Vergelijking van afbeeldingen 
U kunt afbeeldingen van verschillende onderzoeken van een enkele patiënt of van twee (2) verschillende 
patiënten met elkaar vergelijken. De opties zijn hetzelfde voor beide soorten vergelijking. 

In ‘Afbeeldingen vergelijken’ staan twee (2) afbeeldingen naast elkaar in twee (2) 
onderzoeksweergavevensters. Het venster ‘Afbeeldingen vergelijken’ werkt op dezelfde manier als het 
onderzoeksweergavevenster. Zie “Venster ‘Onderzoek inzien’“ voor meer informatie. 

OPMERKING: De volgende functies zijn niet beschikbaar bij het vergelijken van afbeeldingen: 
• Afbeelding markeren 
• Volledig scherm 
• Video's vergelijken 
• Wijzigen: Oogaanduiding, lensvoorkeur, of beeldtype 
• Onderzoeksaantekeningen 

Van 'Onderzoeksbeoordeling’ 

 

 
Figuur 27. Venster ‘Afbeeldingen vergelijken’ 

OPMERKING: Wanneer u op  klikt, verschijnt de werkbalk Beeldaanpassing die wordt 
uitgebreid om onafhankelijk van elkaar beide beelden aan te kunnen passen. Zie “Aanpassingen van 
afbeelding“ voor meer informatie. 

 
Figuur 28. Werkbalk ‘Afbeelding aanpassen’ in ‘Afbeeldingen vergelijken’ 
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Media verwijderen 
In het venster 'Patiënten en onderzoeken’ kunt u media (foto's en video) uit patiëntendossiers 
verwijderen. Om te zorgen dat alleen gebruikers met toestemming media kunnen verwijderen,  
moeten verzoeken tot verwijdering worden geverifieerd. 

OPMERKING: De beschikbaarheid van deze optie hangt af van de machtigingen van uw 
gebruikersaccount. 

1. Zoek en selecteer de gewenste patiëntendossiers in het venster 'Patiënten en onderzoeken’. 

2. Selecteer de gewenste onderzoeken. Klap de onderzoeken uit om miniaturen van de opgeslagen 
foto's en video's te zien. 

3. Vink de foto's en video's die u wilt verwijderen aan. Vink hiertoe het vakje aan naast de 
miniatuurafbeeldingen. 

 
Als de vakjes zijn aangevinkt, verschijnt de knop Verwijder geselecteerde media  boven de 
patiëntenlijst. 

OPMERKING: Als het hele patiëntendossier wordt geselecteerd (er staat een vinkje in de ‘aangevinkt’ 
kolom), worden alle media in alle onderzoeken geselecteerd voor automatisch verwijderen. 

4. Klik Verwijder geselecteerde media. Als er geen back-up is van de media, verschijnt er een bericht 
waarmee u uw actie kunt bevestigen. 

5. Om door te gaan, klikt u op Ja. Er verschijnt een bericht om uw wachtwoord te bevestigen. 

 
6. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Doorgaan. Als de media zijn verwijderd, 

worden de bijbehorende miniaturen placeholders waarop het woord “Verwijderd” staat. De miniaturen 
kunnen niet worden verwijderd. 
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Gebruiker afmelden en systeem afsluiten 
U kunt zowel automatisch als handmatig uitloggen van het Retcam Envision systeem. Door uit te loggen 
wordt het actieve gebruikersaccount op het Retcam Envision systeem gesloten. Dit is niet hetzelfde als 
het afsluiten van het systeem, waarbij de stroom wordt uitgeschakeld. 

OPMERKINGEN:  
• Na een periode van inactiviteit worden ingelogde gebruikers automatisch uitgelogd. Het 

standaardminimum is 15 minuten. Deze waarde kan door de RetCam-beheerdersrol worden 
gewijzigd. 

• Natus Medical Incorporated beveelt aan om een back-up te maken en uw gegevens op te slaan 
voordat u het Retcam Envision systeem afsluit. Zie “Patiëntgegevens importeren en exporteren”. 

Om uit te loggen en het systeem af te sluiten, klikt u op de statusbalk op  en selecteert u een van de 
volgende opties in het pop-upmenu: 

• Om uit te loggen van uw account zonder het systeem af te sluiten, selecteert u Uitloggen. 
• Om van uw gebruikersaccount uit te loggen en het systeem af te sluiten, selecteert u Afsluiten. 

Wacht minstens 1 minuut als het systeem niet meer reageert. 

Als het systeem na 1 minuut nog niet reageert, druk dan eenmaal op de Aan/uit-knop op het 
bedieningspaneel. Alle indicatoren van het bedieningspaneel behalve de stroomindicator worden 
uitgeschakeld. 

Harde shutdown 
Een harde shutdown wordt alleen aanbevolen als het nodig is. Hierdoor kunnen gegevens beschadigd raken.  

Voor een harde shutdown drukt u ten minste 6 seconden op de knop System Power op het bedieningspaneel.  
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3. Patiëntgegevens importeren en exporteren 
Patiëntendossiers, onderzoeken en media exporteren of importeren naar:  
• Gegevens van RetCam Envision-database beschikbaar maken op andere Retcam Envision 

systemen. De gegevens bestaan uit gegevens van de geselecteerde patiënt, onderzoeken van de 
patiënt(en) en alle media in de onderzoeken. 

• Back-ups maken van de originele media op het opslagstation (zowel afbeeldingen als video's). 
• Weergeven met standaard beeldsoftware. 
• Afbeeldingen van RetCam Envision-database maken met beeldvormingssystemen van andere fabrikanten. 

Gegevensback-up 
Het Retcam Envision systeem slaat alle afbeeldingen en video's in het interne opslagstation op. Natus 
Medical Incorporated beveelt sterk aan om aan het eind van de dag telkens een back-up te maken van 
alle gegevens die u die dag hebt verworven. 

Voor het bewaren van gegevens op lange termijn, raadt Natus Medical Incorporated aan om op een andere 
computer in uw kantoornetwerk een back-up van alle gegevens te maken, bij voorkeur een serverklasse-
computer met grote capaciteit en redundante opslagmogelijkheden (Redundant Array of Independent Disks, 
RAID). Voor secundaire back-up in deze omgeving kunt u overwegen een back-up te maken op een 
verwisselbaar usb-apparaat voor massaopslag. 

Gegevens exporteren 
U kunt gegevens naar elke toegankelijke locatie exporteren. Er wordt een kopie van de gegevens 
geëxporteerd en de oorspronkelijke gegevens blijven intact op het systeemopslagstation. 

OPMERKING: Natus Medical Incorporated raadt aan het exporteren te beperken tot niet meer dan 3000 
afbeeldingen in één (1) batch om een langere overdrachtstijd te voorkomen. In plaats van een grote 
hoeveelheid gegevens kunt u kleine batches exporteren. 

Gegevens exporteren: 

1. Controleer of het doelapparaat (zoals een usb) klaar is en voldoende ruimte heeft. 

2. Zoek de gewenste records in het venster 'Patiënten en onderzoeken’. 

3. Selecteer in de zoekresultaten een optie in het vervolgkeuzemenu ‘Afbeeldingen selecteren’ boven 
de patiëntenlijst. 
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Alle Alle records selecteren. 

Geen Als er records zijn geselecteerd, wordt die selectie met deze optie gewist. 

Gemarkeerd Hiermee worden alle media (afbeeldingen en video's) geselecteerd die zijn gemarkeerd. 

Vandaag Hiermee worden alle media geselecteerd die op de huidige datum zijn vastgelegd. 

Deze week Hiermee worden alle media geselecteerd die in de huidige week zijn vastgelegd, 
van zondag tot zaterdag. 

Deze maand Hiermee worden alle media geselecteerd die in de huidige maand zijn vastgelegd. 

Rechteroog (OD) Hiermee worden alle media geselecteerd die van het rechteroog zijn vastgelegd. 

Linkeroog (OS) Hiermee worden alle media geselecteerd die van het linkeroog zijn vastgelegd. 

Ongespecificeerd oog Hiermee selecteert u alle media met het label 'Ongespecificeerd'. 

Geen back-up  Hiermee selecteert u media die niet zijn geëxporteerd. Dit is vooral handig om te 
controleren of er na een bepaalde datum een back-up van gegevens is gemaakt 
als datumcriteria voor de zoekopdracht zijn gebruikt. 

4. Klik op . Deze knop wordt grijs weergegeven totdat er records worden geselecteerd. 

5. Selecteer opties in het dialoogvenster Exporteren (Figuur 29). 

6. Klik op Exporteren. Na het exporteren wordt in een rapport het aantal gekopieerde records weergegeven. 

 
Figuur 29. Dialoogvenster exporteren 

1 

2 

3 
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1 Locatie van bestemming aangeven 
• Selecteer een eerder gebruikt pad in het vervolgkeuzemenu ‘Pad’, typ een nieuw pad in het veld 

of klik op Bladeren om een andere locatie te selecteren. Standaard worden de velden gevuld 

met de opties die voor de laatste export zijn gebruikt. Klik op  om de doellocatie opnieuw op 
de standaardinstelling in te stellen. 

• Submap creëren. Maak een submapnaam in de vervolgkeuzemenu's aan de rechterkant met 
bestaande gegevensvelden. 

• Als u bestaande gegevens wilt overschrijven, wordt een bericht weergegeven om dit te bevestigen. 

2 Bestandsformaat. Controleer of er voldoende beschikbare ruimte is op de exportbestemming. 
• MLX is het eigen versleutelde gegevensformaat van RetCam Envision-database. 
• DCM is de bestandsnaamextensie voor patiëntengegevensbestanden die compatibel zijn met DICOM 

voor oogheelkunde. 
OPMERKINGEN: 

o De DCM-bestandsoptie wordt alleen weergegeven als de DICOM-optie is opgenomen in uw 
aankoop van Retcam Envision systeem. 

o Annotaties op afbeeldingen worden niet meegenomen met DCM-bestanden. 
• Bestand splitsen. Als u deze indeling selecteert, wordt het dialoogvenster uitgevouwen en verschijnen 

er aanvullende opties (zie hieronder).  

3 Opmaakopties voor bestand splitsen: 
• Exporteer afbeeldingen  

o Portable Network Graphic (png) maakt gebruik van compressie om de bestandsgrootte te 
verkleinen (ongeveer de helft van de grootte van een bitmapbestand), maar zonder kwaliteits-of 
resolutieverlies. Het kan in een standaard webbrowser worden weergegeven en in toepassingen 
voor beeldverwerking of weergave worden gebruikt. 

o Jpg maakt gebruik van compressie om de bestandsgrootte te verkleinen, wat leidt tot resolutie- of 
kwaliteitsverlies naargelang de mate van compressie. 

• Tekstoverlays toevoegen. Selecteer de tekstoverlays die u wilt opnemen en selecteer de positie van 
de overlays op de afbeeldingen. Houd er rekening mee dat tekstoverlays alleen van toepassing zijn 
op png- en jpg-afbeeldingstypen. 

• Gegevens exporteren 
o Extensible markup language (xml)  
o Door komma gescheiden waarden (comma separated values, csv) 
o Algemene tekstnotatie (generic text format, txt) 

• Video exporteren (avi) 

Gegevens importeren 
Behalve voor back-up van gegevens is de exportbestemming op het netwerk een tussenliggende locatie. 
Om de gegevensoverdracht te voltooien en de afbeeldingen voor weergave beschikbaar te maken op een 
ander Retcam Envision systeem, moeten de overgedragen afbeeldingen met behulp van de RetCam-
software in de database van het doelsysteem worden geïmporteerd. 

OPMERKINGEN: 
• Stel de tijdzone vast waarin de patiëntgegevens oorspronkelijk zijn vastgelegd, zodat de 

onderzoeksdatum en -tijd nauwkeurig worden weergegeven. Creëer een domein waarop de 
locatie op die tijdzone is ingesteld en importeer de patiëntgegevens naar dat domein. 

• Het importeren kan tijdrovend zijn. De aanbevolen maximale import per batch is 3000 
afbeeldingen. Het wordt sterk aanbevolen om de batchgrootte te beperken door per keer alleen 
beelden van één patiënt te importeren en alleen die beelden die u op dat moment nodig hebt. 

• Gebruik de MLX-indeling bij het importeren van foto's die op een ander Retcam Envision systeem zijn 
vastgelegd (of afbeeldingen van voorgaande Retcam-systemen met softwareversie 6.3 en hoger). 
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Gegevens importeren: 

1. Controleer dat het station met de te importeren gegevens is aangesloten. 

2. Klik in het venster 'Patiënten en onderzoeken’ op . 

3. Klik in het bevestigingsvenster op Ja. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster 
Importcontrole (Figuur 30).  

4. Klik op Importeren. Deze knop wordt grijs weergegeven totdat er bestanden worden geselecteerd. 
Na het importeren wordt in een rapport het aantal gekopieerde records weergegeven. 

OPMERKING: Als er bestanden zijn die niet zijn geïmporteerd, klik dan op Log weergeven in het 
dialoogvenster Importrapport voor meer informatie. Klik op OK om het rapport te sluiten. 

5. Klik in het venster 'Patiënten en onderzoeken’ op Alles weergeven en geef aan of de ingevoerde 
patiëntendossiers aanwezig zijn. 

 
Figuur 30. Dialoogvenster ‘Importcontrole’ 

1 Bronlocatie. Standaard geeft dit veld de bronlocatie weer die voor de laatste import is gebruikt. 
• Typ een nieuw pad in het veld of klik op Bladeren om een andere locatie te selecteren. Vink 

eventueel het selectievakje ‘Inclusief submappen’ aan. 

• Klik op  om de bronlocatie opnieuw op de standaardinstelling in te stellen. 
• Klik op Selecteer om de mappen en bestanden weer te geven. 

2 Mappen. Geef in de selectievakjes aan welke mappen u wilt importeren. 

3 Selecteer ‘Gegevens van afbeelding’ Selecteer een bestand aan de rechterkant om de gegevens ervan 
weer te geven. Als het bestand een foto is, wordt er een miniatuur van weergegeven. Als het bestand een 
video is, wordt een afbeelding van een filmspoel weergegeven. 

4 Overzicht van bestanden in een geselecteerde map. Geef in de selectievakjes aan welke bestanden u wilt 
importeren. Het aantal geselecteerde bestanden wordt onderaan het dialoogvenster weergegeven. 

1 

2 

3 

4 
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4. Fluorescentie-angiografie (FA) 
OPMERKING: De FA-lichtbron is een optie voor het Retcam Envision systeem. Controleer dat uw 
systeem met de FA-lichtbron is uitgerust voordat u een FA-onderzoek plant. 

Een smalbandige blauwe lichtbron exciteert geïnjecteerde fluoresceïne die in de retinale vasculatuur 
circuleert. Wanneer de fluoresceïne door het blauwe licht wordt geëxciteerd, straalt het groen licht uit. 
Een barrièrefilter in het handapparaat kaatst het blauwe licht terug dat door het netvlies wordt 
gereflecteerd, waardoor de groene emissie zichtbaar wordt. 

1. Start een nieuw onderzoek in het venster 'Patiënten en onderzoeken’ (klik op ). 

2. Pak de FA-barrièrefilter door de FA-schakelaar op het handapparaat naar de achterkant van het 
handapparaat te schuiven. 

3. Steek de glasvezelkabel in de FA-lichtpoort. Als de blauwe led boven de knop Verlichting op het 
bedieningspaneel niet brandt, druk dan op de knop om de FA-lamp in te schakelen. Het 
handapparaat straalt blauw licht uit. 

 
4. Zorg dat roodvrije of FA-beeldvorming in het live-beeldvenster is geactiveerd (de roodvrije indicator is 

groen en gaat automatisch op “AAN”). 

5. Start de timer bij het begin van de injectie met fluoresceïnekleurstof (klik op ), en druk 
tegelijkertijd met de voetschakelaar op Vastleggen om één beeld vast te leggen. Leg aan het einde 
van de injectie nog een beeld vast om de injectie van een tijdstempel te voorzien. 

6. Leg losse beelden vast terwijl de kleurstof in het oog van de patiënt circuleert. 

OPMERKING:  
Bij gebruik van video-opname: 
• In FA- of roodvrije modus wordt de timer apart van de video aangestuurd. Als de video 

bijvoorbeeld wordt gepauzeerd of gestopt, wordt de video-opname onderbroken maar loopt 
de timer door.  

• Door de video-opname te pauzeren worden de videobeelden niet opgeslagen. Stop de video-
opname om afzonderlijke beelden in de video te selecteren en op te slaan. 

7. Voor beeldvorming van het andere oog selecteert u de oogaanwijzing in het Oog-veld en legt u 
beelden vast van dat oog. 

8. Pauzeer de timer als u klaar bent (klik op ) en sluit het onderzoek af.  
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5. DICOM 
Als de optie DICOM bij uw aankoop van het Retcam Envision systeem is inbegrepen, moet u een licentie 
hebben voor het instellen en gebruiken van DICOM op het Retcam Envision systeem.  

DICOM-instellingen configureren 
OPMERKING: Uw gebruikersaccount moet toestemming hebben om DICOM-instellingen in te stellen. 

1. Controleer of het Retcam Envision systeem op het netwerk is aangesloten en de PACS-server 
toegankelijk is. 

2. Kopieer de licentiesleutel naar de juiste map op het Retcam Envision systeem. Raadpleeg de 
werkinstructie voor de configuratie van de DICOM-licentie voor Retcam Envision. 

3. Sluit het systeem en start het opnieuw op. 

4. Log in. 

5. Klik op de statusbalk op  en kies Gebruikersvoorkeuren. 

Als DICOM is ingeschakeld en uw gebruikersaccount beschikt over machtigingen, dan zijn de 
DICOM-instellingen beschikbaar in het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren. 

 
6. Selecteer de verschillende instellingsgroepen en configureer deze waar van toepassing. 

7. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK. 
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Bestelde onderzoeken importeren 
1. Controleer of het Retcam Envision systeem op het netwerk is aangesloten. 

2. Klik in het venster 'Patiënten en onderzoeken’ op  om de patiëntendossiers te importeren voor 
de onderzoeken die op de huidige dag voor het huidige Retcam Envision systeem zijn besteld.  

Als er onderzoeken zijn gepland, worden de betreffende patiëntendossiers weergegeven. 

3. Koppel het systeem los van het netwerk voordat u een onderzoek uitvoert. 

4. Selecteer een patiënt. 

5. Start een nieuw onderzoek en begin met beelden vast te leggen. Controleer de beelden en sla ze 
eventueel op. Zie “Een patiëntenonderzoek uitvoeren” voor informatie over het uitvoeren van een 
onderzoek. 

6. Sluit het onderzoek af. Alle opgeslagen beelden worden automatisch in een wachtrij geplaatst om 
naar de PACS-server voor archivering verstuurd te worden. 

7. Sluit het systeem aan op het netwerk als de onderzoeken van die dag zijn voltooid, en voordat u het 
systeem afsluit. Alle beelden worden automatisch overgezet. 

8. Open de archiefwachtrij om de status van de overdracht te controleren. Klik op de statusbalk op  
en kies Archiefwachtrij. Deze optie is beschikbaar voor gebruikersaccounts met machtiging. 

OPMERKINGEN:  
• Annotaties bij afbeeldingen worden niet overgezet naar DICOM PACS. 
• DICOM-gegevens kunnen niet worden geïmporteerd. 
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6. Onderhoud, reiniging en technische ondersteuning 
Het Retcam Envision systeem wordt geleverd met firewall- en antivirussoftware die is ingeschakeld en 
geconfigureerd. Neem contact op met de technische dienst van Natus voor de laatste herziening van de 
Retcam Security Hardening Policy. 

Algemeen onderhoud 
Het Retcam Envision systeem moet regelmatig onderhouden worden om te blijven werken zoals bedoeld.  

Schema voor algemeen onderhoud: 
• Tussen twee patiënten door: Desinfecteer, reinig en inspecteer het lenselement. 
• Wekelijks: Neem het systeem af met een doekje. 
• Maandelijks: Inspecteer de kabels en aansluitingen op slijtage.  

Voor wat betreft reiniging is het Retcam Envision systeem verdeeld in twee (2) categorieën: 
• Het lenselement (komt in contact met patiënten) 
• De rest van het systeem. 

Reiniging en desinfectie van lenselement  
Desinfecteer, reinig en inspecteer het lenselement tussen twee patiënten door.  

OPMERKING: Reinig het contactgebied met de patiënt meteen na gebruik om te voorkomen dat de 
transmissiegel op het lenselement hard wordt. 

Handmatige reiniging 
Ga voor handmatige reiniging met doekjes van Super-Sani® Cloth, CaviWipesTM Towelettes, neodisher® 
Mediclean Forte of Prolystica® 2x Enzymatic Cleaner als volgt te werk: 

1. Gebruik de voorbereide doekjes of het reinigingsmiddel volgens aanbeveling van de fabrikant, en 
niet-pluizende doekjes bevochtigd met het voorbereide reinigingsmiddel. 

2. Neem af om al het zichtbare vuil te verwijderen. 

3. Neem opnieuw af met een pluisvrije doek gedompeld in kraanwater om eventuele chemische resten 
te verwijderen. 

4. Droog af met een pluisvrije doek, en laat dan aan de lucht drogen. 

Chemische desinfectie op tussenliggend niveau 
Ga voor chemische desinfectie op tussenliggend niveau met CaviWipesTM Towelettes of doekjes van 
Super-Sani® Cloth als volgt te werk:: 

1. Neem af en zorg als volgt dat alle oppervlakken zichtbaar nat blijven: 4 minuten met doekjes van 
Super-Sani ® Cloth of 3 minuten met CaviWipesTM  Towelettes (gebruik extra doekjes indien nodig). 

2. Neem af met een in gezuiverd water gedompelde, steriele, pluisvrije doek om eventuele chemische 
resten te verwijderen. 

3. Droog af met steriele, pluisvrije doekjes en laat dan aan de lucht drogen. 
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Chemische desinfectie op hoog niveau 
Ga als volgt te werk voor chemische desinfectie met behulp van Sporox® II Solution of Cidex® OPA Solution: 

1. Equilibreer een bad van het desinfectiemiddel tot 20 ° C. 

2. Controleer de minimale effectieve concentratie (MEC) van het desinfectiemiddel zoals aangegeven 
door de fabrikant (er kunnen verschillende reinigingsmethoden zijn). 

3. Kantel het lenselement in een kleine hoek en dompel het voorste gedeelte geleidelijk in het 
desinfectiemiddel (zorg dat het lenselement niet verticaal naar beneden gaat als de punt de oplossing 
ingaat, om te voorkomen dat lucht aan het uiteinde opgesloten raakt). 

4. Zorg ervoor dat er geen lucht binnendringt tussen het concave oppervlak van het optische venster en 
de oplossing en dat het vloeistofoppervlak niet buiten het toegestane onderdompelingsniveau komt (het 
oppervlak van het desinfectiemiddel komt niet boven de lijn tussen de roestvrijstalen kap en de plastic 
behuizing). De dompeldiepte mag niet meer dan 15 mm (0,6 inch) zijn, zoals hieronder afgebeeld. 

 

5. Wanneer het voorste gedeelte is ondergedompeld, kan het lenselement verticaal worden gehouden. 

6. Laat als volgt weken: 30 minuten in Sporox® II Solution of 12 minuten in Cidex® OPA Solution. 

7. Spoel door het voorste deel van het lenselement in gezuiverd water onder te dompelen, roer en laat 
het minimaal 1 minuut weken. 

8. Droog met steriele, pluisvrije doeken. 

Het systeem reinigen 
Zoals bij elk medisch hulpmiddel: neem de volksgezondheid in acht bij het hanteren van de apparatuur, 
op basis van de richtlijnen van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC). Daarnaast is het 
zachtjes afnemen met een doek en een milde zeep en water aan te bevelen. Deze reinigingsbeurten 
behoren aan onderhoudswerkzaamheden vooraf te gaan. Spuit geen reinigingsmiddelen op onderdelen 
van het systeem. 

Inspectie van kabels en aansluitingen 
Controleer elke maand dat alle kabels en aansluitingen goed op de Retcam Envision systeem zijn aangesloten. 
Vervang kabels of aansluitingen die schade vertonen om elektrische schokken te voorkomen. 

Verwijdering van materialen 
Voer afvalstoffen af volgens plaatselijke en landelijke richtlijnen. Neem contact op met de technische 
dienst van Natus als u hulp nodig hebt. Zie “Technische ondersteuning”. 
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AEEA-verklaring 
Natus streeft ernaar te voldoen aan de richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA) van 2014 van de Europese Unie. In deze verordeningen staat dat elektrisch en elektronisch afval 
voor een goede verwerking gescheiden moet worden ingezameld zodat AEEA veilig wordt hergebruikt of 
gerecycled. In overeenstemming met deze toezegging kan Natus de verplichting voor terugname en 
recycling naar de eindgebruiker verleggen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Neem voor meer 
informatie over inzameling en verwerking in uw regio contact op met Natus via www.natus.com.  

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestaat uit materiaal, onderdelen en stoffen die schadelijk 
kunnen zijn en een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens en het milieu als de AEEA niet 
correct wordt afgehandeld. Daarom zijn eindgebruikers er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat AEEA 
wordt hergebruikt en veilig gerecycled. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen 
AEEA niet samen met andere afvalstoffen verwijderen. Bij het afvoeren van afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur moeten de gemeentelijke inzamelingsregelingen in acht worden genomen of de 
terugnameplicht van producenten, importeurs of gelicentieerde afvalverwerkers, om zo negatieve 
milieueffecten te beperken en gebruik te maken van de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en 
terugwinning. 

Apparatuur met een doorgestreepte afvalcontainer is elektrische en elektronische apparatuur. De 
doorkruiste afvalcontainer geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen met 
ongescheiden afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld.  

 

Technische ondersteuning 
OPMERKING: De levensduur van het RetCam Envision-database systeem is ten minste 7 jaar. 

Wanneer u telefonisch contact opneemt met Natus Medical Incorporated, laat dan een bericht achter met 
de volgende gegevens: 

• Naam 
• Organisatie 
• Contactgegevens  
• Een beschrijving van het probleem 
• Het systeemtype (b.v. RetCam Envision-database) en het serienummer 

Daarnaast beveelt technische dienst van Natus aan om een e-mail te sturen met dezelfde gegevens. 

E-mail: service@retcam.com. technische dienst van Natus reageert snel op e-mails. Ons doel is om 
binnen 24 uur na ontvangst te reageren. 

Telefonische ondersteuning is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur,  
Pacific Time. Laat eventueel een bericht achter. technische dienst van Natus belt direct terug. 

Telefoon: +1 650-802-0400 
Gratis nummer: 1-888-496-2887 (alleen VS en Canada) 

Postadres: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
VS 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Service 
Neem voor servicevragen contact op met de technische dienst van Natus. Zie “Technische ondersteuning”. 

Vervangende modules 
Neem voor informatie over het vervangen van modules contact op met de technische dienst van Natus en 
vermeld het onderdeelnummer. Zie onderstaande lijst. 

Onderdeelnummer Beschrijving 
18-000557-SERVICE Usb-hub 
18-000572-SERVICE Ethernet-isolator 
18-000663-SERVICE Zekering 
60-000001-SERVICE Handapparaat 
61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE Instrumentcontrolemodule 
61-000156-SERVICE Stroomtoevoermodule 
61-000005-SERVICE Lithium-ion-accu 
61-000010-SERVICE Voetschakelaar 
61-000012-SERVICE Witte led-module 
61-000033-SERVICE Toetsenbord 
61-000046-SERVICE Blauwe led-module 
61-000056-SERVICE Muis 
61-000069-SERVICE Membraan 
61-000091-SERVICE Monitor 
61-000166-SERVICE Fortinet 30E Box 
RETCAM-FA-UPGRADE FA-upgradeset voor RetCam Envision systemen zonder FA 
N.v.t. Netsnoer – moet aan de volgende specificaties voldoen: 

• Ziekenhuiskwaliteit 
• Maximale lengte van 305 cm 
• Geclassificeerd op 10A (minimaal) 
• UL/CSA vermeld 
• REACH en RoHS-compliant 
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7. Probleemoplossing 

Systeem opstarten 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

BitLocker is niet ingeschakeld op 
het hoofdgegevensstation. Het 
inschakelen van BitLocker wordt 
aanbevolen voor een betere 
beveiliging. 

BitLocker is niet ingeschakeld door 
een beheerder voordat een 
gebruiker het systeem wilde starten. 

Neem contact op met de RetCam-
beheerdersrol. 

Kan na 45 seconden geen 
verbinding maken met SQL-server. 

De gebruiker probeerde het 
systeem te starten. 
De SQL-service is geïnstalleerd, 
maar is uitgeschakeld. 

Neem contact op met de RetCam-
beheerdersrol. 

Systeem afsluiten 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Hierdoor wordt het systeem 
uitgeschakeld. Weet u zeker dat u 
wilt doorgaan? 

De gebruiker probeerde het 
systeem af te sluiten. 

• Klik op Ja om af te sluiten. 
• Klik op Nee om afsluiten te 

annuleren. 

Het besturingssysteem kan niet 
worden afgesloten. 

Een gebruiker heeft zonder 
toestemming geprobeerd het 
systeem af te sluiten. 

Neem contact op met de RetCam-
beheerdersrol. 

Patiënten en onderzoeken 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Waarschuwing: Deze media kunnen 
verloren gaan! Er is geen back-up 
gemaakt van <#> gemarkeerde 
media-items. Wilt u doorgaan? 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
geselecteerde media te verwijderen 
waarvan geen back-up is gemaakt. 

• Als u wilt annuleren, klikt u op 
Nee. Maak een back-up van de 
media en probeer het opnieuw. 

• Als u verder wilt gaan zonder 
een back-up van de media te 
maken, klikt u op Ja. Houd er 
rekening mee dat de 
verwijderde media niet kunnen 
worden hersteld. 
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Nieuw onderzoek en live-beeldvorming 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Het volgende kan problemen 
opleveren voor live-beeldvorming: 
• Systeem draait op de batterij, 

maar moet op netstroom 
worden aangesloten. 

Wilt u verder gaan? 

De gebruiker is een nieuw 
onderzoek gestart terwijl het 
systeem alleen op de batterij 
draaide. 

Aanbevolen actie: 
Sluit het systeem aan op het 
lichtnet, en klik op Ja. 

Fout met lichtbron (geval: 1) Er is geen glasvezelkabel 
aangesloten. 

Sluit de glasvezelkabel opnieuw 
aan. 

Fout met lichtbron (geval: 2) De FA-schakelaar is ingeschakeld, 
maar er is geen glasvezelkabel 
aangesloten. 

Sluit de glasvezelkabel aan op de 
FA-lichtbron, of zet de FA 
schakelaar uit en sluit de 
glasvezelkabel aan op de witte 
lichtbron. 

Fout met lichtbron (geval: 9) De lichtbron is uitgeschakeld of de 
gebruiker heeft de lichtbron 
uitgeschakeld. 

Druk op de lichtknop op het 
bedieningspaneel om de lichtbron in 
te schakelen. 

Controleer de aansluiting van de 
FA-kar (geval: 10) 

De FA-schakelaar van het 
handapparaat was ingeschakeld en 
de camera was niet aangesloten op 
de FA-lichtbron. 

Druk op het bedieningspaneel op 
de lichtknop om de lichtbron uit te 
schakelen en schakel de FA-
schakelaar uit. 

Controleer de FA-schakelaar op HP 
(geval: 12) 

FA-modus is niet geactiveerd: 
De FA-schakelaar van het 
handapparaat was ingeschakeld of 
de gebruiker heeft de FA-
schakelaar ingeschakeld. 

Schakel de FA-schakelaar uit. 

Controleer de FA-schakelaar op 
HP, controleer de lichtindicator op 
het bedieningspaneel (geval: 17) 

FA-modus is geactiveerd: 
Zowel de FA-schakelaar op het 
handapparaat als de verlichting 
waren uitgeschakeld. 

• Schakel de FA-schakelaar van 
het handapparaat in. 

• Druk op de lichtknop op het 
bedieningspaneel om de 
lichtbron in te schakelen. 

Controleer de lichtindicator op het 
bedieningspaneel (geval: 18) 

FA-modus is geactiveerd: 
Verlichting was uitgeschakeld, of de 
gebruiker heeft de verlichting 
uitgeschakeld. 

Druk op de lichtknop op het 
bedieningspaneel om de lichtbron in 
te schakelen. 

Controleer de FA-schakelaar op HP 
(geval: 21) 

FA-modus is geactiveerd: 
De FA-filter was uitgeschakeld of de 
gebruiker heeft de FA-filter 
uitgeschakeld. 

Schakel de FA-schakelaar van het 
handapparaat in. 

Er is een fout opgetreden bij het 
vastleggen van media. Raadpleeg 
het logboek voor meer informatie. 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
beelden vast te leggen. 

Neem contact op met de RetCam-
beheerdersrol. 

Onderzoek wordt niet opgeslagen; 
er zijn geen beelden of video's 
vastgelegd. Weet u zeker dat dit in 
orde is? Selecteer “Ja” om te 
bevestigen of “Nee” om terug te 
keren naar het onderzoek. 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
live-beeldvorming af te sluiten 
zonder beelden of video's vast te 
leggen. 

• Klik op Ja om af te sluiten. 
• Klik op Nee om te annuleren en 

terug te keren naar live-
beeldvorming. 
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Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Onderzoek wordt niet opgeslagen; 
het onderzoek bevat beelden en/of 
video's, maar geen daarvan is 
ingesteld om opgeslagen te 
worden. Weet u zeker dat dit in 
orde is? Selecteer “Ja” om te 
bevestigen of “Nee” om terug te 
keren naar het onderzoek. 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
live-beeldvorming af te sluiten 
waarbij alle beelden of video's 
verwijderd zullen worden. 

• Klik op Ja om af te sluiten. Er 
wordt geen media opgeslagen. 

• Klik op Nee om te annuleren en 
terug te keren naar live-
beeldvorming. 

Sluit het systeem niet af, anders 
kunnen gegevens verloren gaan. 

De gebruiker heeft op het 
bedieningspaneel op Afsluiten 
gedrukt. 

Klik op OK om afsluiten te 
annuleren en verder te gaan met 
live-beeldvorming. 

Onderzoek inzien 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Sluit het systeem niet af, anders 
kunnen gegevens verloren gaan. 

De gebruiker heeft op het 
bedieningspaneel op Afsluiten 
gedrukt. 

Klik op OK om afsluiten te 
annuleren en verder te gaan met 
het inzien van het onderzoek. 

Import 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Als u importeert van een 
verwisselbare schijf, moet deze 
worden aangesloten voordat u start 
met importeren. Zijn alle benodigde 
stations klaar? 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
gegevens van een verwisselbare 
schijf te importeren. 

Controleer dat het station met de te 
importeren gegevens is 
aangesloten en klaar staat, en klik 
dan op Ja. 

Afdrukken 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Er is geen printer op het systeem 
geïnstalleerd. 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
af te drukken. 

Neem contact op met de RetCam-
beheerdersrol. 

Printer lijkt offline of niet 
aangesloten. Controleer en probeer 
het opnieuw. 

De gebruiker heeft geprobeerd om 
af te drukken. 

Neem contact op met de RetCam-
beheerdersrol. 
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Gebruikersvoorkeuren 
Bericht Voorwaarde of gebruikersactie Corrigerende maatregel 

Een aangepast watermerk kan niet 
groter zijn dan 640 x 100. Gebruik 
een kleinere afbeelding. 

Configuratie live-beeldvorming 
De gebruiker heeft geprobeerd een 
watermerk te laden. 

Laad een kleinere afbeelding. 

Een aangepast watermerk kan niet 
kleiner zijn dan 160 x 32. Gebruik 
een grotere afbeelding. 

Configuratie live-beeldvorming 
De gebruiker heeft geprobeerd een 
watermerk te laden. 

Laad een grotere afbeelding. 

Fout bij het laden van het 
aangepaste watermerk om te 
controleren: {uitzonderingsbericht}. 

Configuratie live-beeldvorming 
De gebruiker heeft geprobeerd een 
watermerk te laden dat geen 
beeldbestand is. 

Laad een beeldbestand. 

Kan het aangepaste watermerk niet 
laden om te controleren. 

Configuratie live-beeldvorming 
De gebruiker heeft geprobeerd een 
watermerk te laden. 

De bestandsindeling kan verkeerd 
zijn. Laad een beeldbestand met de 
juiste indeling. 

Er is geen index gevonden met 
fragmentatieniveau gelijk aan of 
hoger dan “ + drempelwaarde + "%. 

Configuratie databaseonderhoud: 
De gebruiker heeft de statistieken 
gecontroleerd en het 
fragmentatieniveau was lager dan 
het gespecificeerde niveau 
(standaard is 15). 

Dit bericht is ter informatie. 

{0} van de auditlogbestanden 
konden niet worden verwijderd. 
(OPMERKING: {0} geeft het aantal 
bestanden aan). 

Configuratie auditloggen 
De gebruiker heeft geprobeerd 
auditlogs te verwijderen. 

Dit bericht is ter informatie. 

Andere foutomstandigheden 
Bericht Corrigerende maatregel 

De gebruiker heeft geen toestemming om in te loggen. Neem contact op met de RetCam-beheerdersrol. Het 
gebruikersaccount kan zijn uitgeschakeld. 

Fatale fout, kon geen fout naar bestand schrijven. Neem contact op met de RetCam-beheerdersrol. 

Er was een fout tijdens het wisselen tussen stilzetten 
en stoppen met opnemen. Raadpleeg het logboek voor 
meer informatie. 

Neem contact op met de RetCam-beheerdersrol. 

Kan geen video afspelen, poging nummer <#>. Neem contact op met de RetCam-beheerdersrol. 
Mogelijke oorzaken: 
• Het geselecteerde videobestand is verwijderd. 
• Er is een oude video geïmporteerd (bijvoorbeeld 

RetCam 4.1 of ouder). 

captureGraphBuilder is null! Neem contact op met de RetCam-beheerdersrol. 
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8. Voorzieningen 
OPMERKING: De beschikbare opties in het pop-upmenu Voorzieningen hangen af van de machtigingen 
van uw gebruikersaccount. Figuur 31 is een voorbeeld. Een volledig overzicht van opties volgt in de tabel. 

Statusbalk 

 

 
Figuur 31. Menu Voorzieningen 

Over De Retcam Envision systeem softwareversie en andere informatie over het systeem. 
Klik in het dialoogvenster ‘Over’ op Softwarelicenties voor licentie-informatie over 
software van andere fabrikanten die in Retcam Envision wordt gebruikt. 

Ondersteuning Een pdf van de handleiding van de RetCam Envision-database. 

Audit afbeelding Alleen voor gebruik door RetCam-beheerdersrol. 

Systeem logboeken Alleen voor gebruik door RetCam-beheerdersrol. 

Gebruikersvoorkeuren Hierdoor wordt het venster Gebruikersvoorkeuren geopend. Zie 
“Gebruikersvoorkeuren instellen”. 

Gebruikers beheren Gebruikersaccounts creëren en wijzigen en wachtwoorden opnieuw instellen. Alleen 
voor gebruik door RetCam-beheerdersrol. Zie “Gebruikers beheren”. 

Onderhoudsmodus 
ontgrendelen 

Voor toegang tot onderhoud van het systeem en andere taken. Alleen voor gebruik 
door RetCam-beheerdersrol. Het systeem zal vragen om het wachtwoord voor de 
onderhoudsmodus. Deze optie wordt grijs weergegeven als het systeem in 
onderhoudsmodus is. 
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Gebruikersvoorkeuren instellen 
OPMERKING: Uw gebruikersaccount moet toestemming hebben om gebruikersvoorkeuren in te stellen. Als 
uw gebruikersaccount geen toestemming heeft, zijn de configuratie-opties niet beschikbaar of uitgeschakeld. 

Menu Voorzieningen 

Gebruikersvoorkeuren 

 
Figuur 32. Venster ‘Gebruikersvoorkeuren’ 

Auditloggen Instellen van de auditlogs van het systeem. 

Verificatie Verificatie configureren voor lokale apparaten en netwerken. Opties voor active 
directory zijn alleen zichtbaar voor gebruikersaccounts met toestemming.  
Voor netwerkverificatie kunt u gebruikers laten verifiëren met active directory, en 
eventueel kunt u het vereisen. 
Zie Een gebruikersaccount creëren om een gebruiker met active directory-verificatie 
te creëren. 

Automatisch uitloggen Automatisch uitloggen configureren. 
OPMERKING: Auto-uitloggen is niet van toepassing wanneer tijdens een onderzoek 
bepaalde dialoogvensters zijn geopend of onder omstandigheden waarbij gegevens 
verloren zouden kunnen gaan. 

Databaseonderhoud Voornaamste databasefuncties. 

Apparaat De naam en het serienummer van het apparaat beheren. 

DICOM DICOM configureren (alleen beschikbaar als DICOM is geïnstalleerd). Zie “DICOM“ 
voor meer informatie. 

Domein Domeinen configureren. Zie “Domeinen configureren”. 
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Live beeldvorming Configureer het camera-apparaat, de bestandsgrootte van live beeldvorming en 
aangepaste watermerken. 

Nieuw onderzoek Configureer de beeldconfiguraties voor nieuwe onderzoeken. 

Melding Berichten beheren voor algemeen gebruik, activiteiten importeren/exporteren, 
beeldvormingsbibliotheek, verwijdering van media en hardware. 

Machtigingen Gebruikersaccounts, rollen en machtigingen beheren. Zie “Gebruikersrollen en -
machtigingen”. 

Printers Stel standaardprinters in. 

Windows Biedt toegang tot Windows-functies. Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor 
gebruikersaccounts met toestemming, en sommige functies zijn alleen beschikbaar 
in beheer-, service- of onderhoudsmodus. 

Domeinen configureren 
OPMERKING: Het Retcam Envision systeem heeft minimaal één (1) domein nodig. Het standaarddomein 
“Retcam” is bij het systeem inbegrepen. 

Vanaf Gebruikersvoorkeuren 

Domein 

 
Figuur 33. Opties in Domeinconfiguratie 

 

Een domein creëren. Zie “Een domein creëren”. 

 

Een domeinnaam bewerken. Zie “Een domein bewerken”. 

 

Een domein verwijderen. Alleen gebruikersaccounts met toestemming kunnen domeinen verwijderen. 
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Domeinen aan patiënten toewijzen. 

 

Patiënten aan domeinen toewijzen. 

 

Patiënten naar andere domeinen kopiëren. 

 

Weespatiënten aan een domein toewijzen. 

Een domein creëren 

Vanaf het dialoogvenster ‘Domein selecteren’ Vanaf ‘Gebruikersvoorkeuren’, Domein geselecteerd 

Een domein creëren 
 

 
Figuur 34. Dialoogvenster ‘Domein creëren’ 

Naam (verplicht). De domeinnaam wordt in het hele Retcam Envision systeem weergegeven. Voer een 
goed leesbare naam in die voor alle gebruikers herkenbaar is. 

Beschrijving Voer een beschrijving in. 

Locatie (verplicht). De geografische locatie van het Retcam Envision systeem . Daarnaast geeft het de 
tijdzone van dat systeem aan. Selecteer de juiste locatie in het vervolgkeuzemenu. 
Voeg een nieuwe locatie toe, of creëer of wijzig eventueel de tijdzone. De tijdzone-instelling wordt 
gebruikt om de datum en tijd van een patiëntenonderzoek in uw lokale tijdzone weer te geven. 

Instelling Selecteer de juiste instelling in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een instelling toe. 

Afdeling Selecteer de juiste afdeling in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een afdeling toe. 

Groep Selecteer de juiste groep in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een groep toe. 

Studie Selecteer de juiste studie in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een nieuwe studie toe. 

Gebruikers (verplicht) Een lijst van gebruikers die toegang hebben tot dit domein. Voeg eventueel gebruikers 
toe of pas opdrachten aan. 
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Een domein bewerken 

Vanaf ‘Gebruikersvoorkeuren’, Domein geselecteerd 

 

 
Figuur 35. Dialoogvenster ‘Domein bewerken’ 

Naam (verplicht) Bewerk de domeinnaam naar wens. 

Beschrijving Voer een beschrijving in. 

Locatie (verplicht) Selecteer de juiste locatie in het vervolgkeuzemenu. Bewerk eventueel de 
locatiegegevens. 

Instelling Selecteer de juiste instelling in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een instelling toe of bewerk deze. 

Afdeling Selecteer de juiste afdeling in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een afdeling toe of bewerk deze. 

Groep Selecteer de juiste groep in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een groep toe of bewerk deze. 

Studie Selecteer de juiste studie in het vervolgkeuzemenu. Voeg eventueel een studie toe of bewerk deze. 

Gebruikers (verplicht) De lijst van gebruikers die toegang hebben tot dit domein. Wijs gebruikers eventueel aan 
het domein toe. 

Gebruikers beheren 
OPMERKINGEN:  

• Alleen de RetCam-beheerdersrol account kan worden gebruikt voor het maken en bewerken van 
gebruikersaccounts en wachtwoorden. 

• Gebruikersaccounts kunnen niet worden verwijderd. 
• Zie “Gebruikersrollen en -machtigingen instellen” om de machtigingen voor een gebruikersaccount 

te configureren. 
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Een gebruikersaccount creëren 

Vanaf menu Voorzieningen 

Gebruikers beheren > Gebruiker creëren 

 
Figuur 36. Dialoogvenster ‘Gebruiker creëren’ 

OPMERKING: Alle velden zijn verplicht, tenzij de gebruiker wordt geverifieerd met alleen active directory. 
Zie “Netwerkverificatie”. 

Gebruikersnaam Geef een unieke identificatie voor de gebruiker. Deze naam wordt in het hele 
Retcam Envision systeem weergegeven. Uw zorginstelling moet een bepaald 
toewijzingssysteem aanhouden zodat gebruikers elkaar gemakkelijk kunnen 
herkennen. De gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig. 
OPMERKING: Voor Active-Directoryverificatie moet de gebruikersnaam al bestaan 
in het domein. 

Achternaam Achternaam gebruiker 

Voornaam Voornaam gebruiker 

Wachtwoord 
Voer het wachtwoord 
opnieuw in. 

Dit is een tijdelijk wachtwoord. De in beide velden ingevulde wachtwoorden moeten 
overeenkomen. 
Het nieuwe wachtwoord moet ten minste zes (6) tekens lang zijn en ten minste één 
(1) numeriek teken bevatten. 
OPMERKING: Voor active-directoryverificatie wordt geen wachtwoord gebruikt. 

E-mail Het e-mailadres van de gebruiker voor al het werk op het Retcam-systeem. 
OPMERKING: Voor active-directoryverificatie wordt geen e-mailadres gebruikt. 

Domeinen Wijs eventueel domeinen toe aan het gebruikersaccount. Zie “Domeinen aan een 
gebruikersaccount toewijzen”. 
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Netwerkverificatie 
Voor aanmeldingen via active directory kunt u om verificatie met Active Directory verzoeken of aan gebruikers 
de mogelijkheid geven om te verifiëren met Active Directory. Zie de beschikbare opties in Figuur 37. 

Vanaf Gebruikersvoorkeuren 

Verificatie 

 
Figuur 37. Opties voor netwerkverificatie 
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Een gebruikersaccount bewerken 

Vanaf menu Voorzieningen 

Gebruikers beheren> Gebruiker wijzigen, 
selecteer gebruiker 

 
Figuur 38. Dialoogvenster ‘Gebruiker bewerken’ 

OPMERKING: Alle velden zijn verplicht. 

Gebruikersnaam Geef een unieke identificatie voor de gebruiker. Deze naam wordt in het hele 
Retcam Envision systeem weergegeven. Uw zorginstelling moet een bepaald 
toewijzingssysteem aanhouden zodat gebruikers elkaar gemakkelijk kunnen 
herkennen. De gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig. 

Achternaam Achternaam gebruiker 

Voornaam Voornaam gebruiker 

Wachtwoord 
Voer het wachtwoord 
opnieuw in. 

OPMERKING: Deze velden niet selecteren, tenzij u het wachtwoord van de 
gebruiker wilt wijzigen. Door een van de wachtwoordvelden te selecteren wordt  
het wachtwoord gewist. Druk op Annuleren en begin opnieuw om het wachtwoord 
van de gebruiker te behouden als het per ongeluk is gewist. 
De in beide velden ingevulde wachtwoorden moeten overeenkomen. 
Het nieuwe wachtwoord moet ten minste zes (6) tekens lang zijn, ten minste één 
(1) numeriek teken bevatten en het moet afwijken van het oude wachtwoord. 

E-mail Het e-mailadres van de gebruiker voor al het werk op het Retcam-systeem. 

Gebruiker deactiveren Vink dit vakje aan om het gebruikersaccount uit te schakelen. 

Domeinen Wijs eventueel domeinen toe aan het gebruikersaccount. Zie “Domeinen aan een 
gebruikersaccount toewijzen”. 
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Domeinen aan een gebruikersaccount toewijzen 

Vanaf dialoogvenster ‘Gebruiker creëren’ of ‘Gebruiker bewerken’ 

Domeinen toewijzen 

 
Figuur 39. Dialoogvenster ‘Domein toewijzen’ 

U moet ten minste één (1) domein aan een gebruikersaccount toewijzen. 

Wachtwoord herstellen 
OPMERKINGEN:  

• Alleen de RetCam-beheerdersrol account kan worden gebruikt voor het herstellen van 
wachtwoorden. 

• Het nieuwe wachtwoord moet ten minste zes (6) tekens lang zijn, ten minste één (1) numeriek 
teken bevatten en het moet afwijken van het oude wachtwoord. Deze wachtwoordregel geldt  
voor alle gebruikersrollen. 

Vanaf menu Voorzieningen 

Gebruikers beheren > Wachtwoord herstellen 

 
Figuur 40. Dialoogvenster ‘Wachtwoord opnieuw instellen’ 

Nadat een wachtwoord is hersteld, moet de gebruiker het wachtwoord bij de eerste login wijzigen. 
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Gebruikersrollen en -machtigingen 
Aan gebruikersaccounts worden rollen toegewezen die toegangsrechten bepalen en de taken die op  
het Retcam Envision systeem kunnen worden uitgevoerd. De RetCam-beheerdersrol heeft de hoogste 
toegangsrechten en kan rollen aanpassen, toevoegen en machtigingen toewijzen. 

De standaardrollen zijn: 
• Algemeen Retcam 
• RC-beeldvormer 
• RetCam-beheerdersrol 

Rollen zijn toegewezen machtigingen in deze categorieën: 
• Algemeen 
• Patiënt 
• Onderzoeken 
• Import/export 
• Speciaal 
• Administratief 

Gebruikersrollen en -machtigingen instellen 
Vanaf Gebruikersvoorkeuren 

Machtigingen 

 
Figuur 41. Opties voor instellen machtigingen 

Selecteer in het tabblad ‘Gebruikersrollen’ de gebruiker en wijs de gewenste rollen toe. Om de machtigingen 
te bekijken, selecteert u de tabbladen Rolmachtigingen en Gebruikersmachtigingen. 
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9. Veiligheid en labelen 

Elektrische veiligheid 
Het systeem is ontworpen, geïnspecteerd en getest om te voldoen aan de veiligheidseisen van IEC 60601-1 
met betrekking tot brand, schokken en mechanische gevaren, indien gebruikt zoals bedoeld. 

Class I Type BF elektrische apparatuur 

Geclassificeerd voor continu gebruik 

IEC 60601-1: 2005 Corrigendum 1 + Corrigendum 2 

Accessoires die zijn aangesloten op de analoge en digitale interfaces moeten worden gecertificeerd 
volgens de respectieve IEC-normen (d.w.z. IEC60950 voor gegevensverwerkingsapparatuur en  
IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de 
systeemnorm IEC 60601-1 en 60601-1-2. Wie extra apparatuur met het signaalinvoerdeel of 
signaaluitgangsdeel verbindt, configureert een medisch systeem en moet daarom zorgen dat het systeem 
voldoet aan de eisen van de systeemstandaard IEC 60601-1 en 60601-1-2. Neem bij twijfel contact op 
met de technische dienst van Natus. 

 
Elektromagnetische emissies van RetCam Envision  

Niveau van conformiteit: Groep 1, klasse A 

Type test Niveau van conformiteit Opmerkingen 

Uitgestraalde emissies 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Groep 1, klasse A Het Retcam Envision systeem genereert RF-energie die 
alleen betrekking heeft op interne functies. De RF-
systeememissies zijn zeer laag en het is niet waarschijnlijk 
dat ze elektronische apparatuur in de omgeving zullen 
verstoren. Het Retcam Envision systeem is geschikt voor 
gebruik in alle omgevingen, behalve in woningen en kan 
onder de volgende voorwaarden in huishoudelijke 
omgevingen worden gebruikt die rechtstreeks op het 
openbare laagspanningsnetwerk zijn aangesloten: 
OPMERKING: De emissiekenmerken van deze apparatuur 
maken het geschikt voor gebruik in industriële gebieden en 
ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als het wordt gebruikt in 
een woonomgeving (waarvoor normaal gesproken CISPR 11 
klasse B nodig is) biedt deze apparatuur mogelijk niet 
voldoende bescherming tegen radiofrequentie 
communicatiediensten. Mogelijk moeten dan maatregelen 
worden genomen om dit tegen te gaan, zoals het 
verplaatsen of anders richten van de apparatuur. 

Geleide emissies 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Groep 1, klasse A 

Harmonische emissies  
EN 61000-3-2 

Klasse A  

Spanningsschommelingen / 
flikkeringemissies EN 61000-3-3 

Voldoet 

FCC-deel 15B Voldoet 
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RetCam Envision-database Elektromagnetische immuniteit 

Type test 
IEC 60601-1-2  

Testniveau 
Niveau van 
conformiteit Elektromagnetische omgeving - richtlijnen 

Elektrostatische 
ontlading (ESD)  
EN 61000-4-2 

± 8 kV contact 
±15 kV lucht 

± 8 kV contact 
±15 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of keramische 
tegels zijn. Als vloeren bedekt zijn met synthetisch 
materiaal moet de relatieve vochtigheid minstens 
30% zijn. 

Elektrische snelle 
transiënten 
(AC Power) 
(I/O-lijnen) 
EN 61000-4-4 

± 2 kV voor 
stroomtoevoerkabels 

± 2 kV voor 
stroomtoevoerkabels 

De kwaliteit van de netspanning moet 
overeenkomen met die van een gewone 
commerciële omgeving of een ziekenhuis. Door 
elektronische storingen (transiënten) in de 
wisselstroom kan het systeemscherm overgaan op 
continu scrollen. Als dit gebeurt, moet beeldvorming 
worden onderbroken totdat de storing voorbij is.  

Stroompieken leiding 
naar leiding en 
stroompieken leiding 
naar de aarde 
(AC Power) 
(I/O-lijnen) 
NL 61000-4-5 

± 0,5 kV, ± 1 kV leiding(en) naar 
leiding(en) 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
leiding(en) naar aarde 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
leiding(en) naar 
leiding(en) 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 
2 kV leiding(en) 
naar aarde 

De kwaliteit van de netspanning moet 
overeenkomen met die van een gewone 
commerciële omgeving of een ziekenhuis. 

Dalingen of 
schommelingen in de 
spanning op 
stroomtoevoerleidinge
n, en korte 
spanningsonderbrekin
gen  
EN 61000-4-11 

0% UT voor 0,5 cyclus bij 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
en 315° 

0% UT voor 0,5 
cyclus bij 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° en 315° 

De kwaliteit van de netspanning moet 
overeenkomen met die van een gewone 
commerciële omgeving of een ziekenhuis.  

0% UT voor 1 cyclus en  
70% UT voor 25/30 cyclus, 
enkele fase bij 0° 

0% UT voor 1 
cyclus en  
70% UT voor 25/30 
cyclus, enkele fase 
bij 0° 

0% UT voor 250/300 cyclus  0% UT voor 
250/300 cyclus  

Vermogensfrequentie 
(50/60 Hz) magnetisch 
veld 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Het niveau van de magnetische velden van de 
voedingsfrequentie moet gebruikelijk zijn voor een 
gewone ruimte in een gewone commerciële 
omgeving of een ziekenhuis.  
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RetCam Envision-database Elektromagnetische immuniteit 

Type test 
IEC 60601-1-2  

Testniveau 
Niveau van 
conformiteit Elektromagnetische omgeving - richtlijnen 

Uitgestraalde RF  
EN 61000-4-3 

80 MHz-2.7 GHz 
3 V/m 80%@1 kHz 
 
Nabijheidsvelden: 
385 MHz, 18 Hz pulse mod,  
27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 
dev, 1 kHz sinus, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz en 780 MHz, 
217 Hz puls 
Mod, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 930 MHz, 
18 Hz pulse mod, 28 V/m 
 
1720 MHz, 1845 MHz, en  
1970 MHz, 217 Hz pulse mod, 
28 V/m  
 
2450 MHz, 217 Hz pulse mod, 
28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz en  
5783 MHz, 217 Hz pulse mod,  
9 V/m 

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

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur 
mag niet dichter bij een onderdeel van het RetCam 
System, inclusief kabels, worden gebruikt dan de 
aanbevolen scheidingsafstand berekend op basis 
van de vergelijking die van toepassing is op de 
zenderfrequentie.  
 
Aanbevolen scheidingsafstand 

d = 1.2  

d = 1.2  80 MHz tot 800 MHz 

d = 2.3  800 MHz tot 2,7 GHz 

waarbij  het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de zender is, uitgerekend in 
watt (W) volgens de zenderfabrikant en d de 
aanbevolen scheidingsafstand in meters (m). 

Geleide immuniteit  
EN 61000-4-6 

0.15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0.15-80 MHz 
6 Vrms in ISM-banden 
 
80%@1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80%@1 kHz 

 
  



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

76  

Labels en symbolen 

Symbool Standaardreferentie Standaardtitel van 
symbool 

Symbooltitel 
volgens 

standaardreferentie 
Uitleg 

Alleen Rx 

21 CFR 801.109(b)(1) Apparaten voor 
receptlabels. 

Alleen op recept Dit apparaat mag 
alleen worden 
verkocht door of in 
naam van bevoegde 
artsen. 

Medisch 
apparaat 

Niet van toepassing Niet van toepassing Een vermelding van 
een medisch 
hulpmiddel 

Dit is een medisch 
apparaat. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Geen natuurlijk 
rubberlatex 
aanwezig. 

Medisch apparaat 
bevat geen natuurlijk 
rubberlatex. 

 

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

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties. 

Volg de 
gebruiksaanwijzingen 

Raadpleeg de 
handleiding of het 
boekje. 
Vermelding op ME-
apparatuur: “Volg 
gebruiksaanwijzing” 

 

ISO-15223-1,  
symbool 5.4.3 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Raadpleeg de 
gebruikshandleiding 

Geeft aan dat de 
gebruiker de 
gebruiksaanwijzing 
moet raadplegen. 

ISO 60601-1  
Tabel D.1 nr. 11 

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties. 

Gebruiksaanwijzing 

 

ISO 7000/IEC-60417, 
symbool 3500 

Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur 

Elektronische 
gebruiksaanwijzing 

Om op product of 
productverpakking 
aan te geven dat 
relevante 
gebruiksinformatie 
over het product 
beschikbaar is in 
elektronische vorm, 
in plaats van, of 
naast, op papier. 

 

IEC-60417;  
2002-5194 

Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur 

Wisselstroom-, 
gelijkstroomindicator 

Om te bepalen of het 
systeem op 
gelijkstroom of 
wisselstroom werkt. 
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Symbool Standaardreferentie Standaardtitel van 
symbool 

Symbooltitel 
volgens 

standaardreferentie 
Uitleg 

 

ISO-7000/IEC-60417, 
symbool 5019 

Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur 

Aarding Bepaling van een 
aansluitpunt dat 
bestemd is voor 
aansluiting op een 
externe geleider ter 
bescherming tegen 
elektrische schokken 
in geval van een 
storing, of het 
aansluitpunt van een 
beschermende 
aardelektrode. 

 

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

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties. 

Wisselstroom Om op de typeplaat 
aan te geven dat de 
apparatuur alleen 
geschikt is voor 
wisselstroom; om 
desbetreffende 
aansluitpunten aan 
te geven. 

 

IEC-60417: 2002-
5016 

Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur 

Om de zekering te 
bepalen 

Systeem bevat 2 
zekeringen van het 
aangegeven type. 
Gebruik geen ander 
type. 

 

IEC/TR 60878 
Symbool 5988 

Grafisch systeem voor 
elektrische apparatuur 
in de medische 
praktijk.  

Computernetwerk Om het 
computernetwerk 
zelf te bepalen of om 
de aansluitklem van 
het computernetwerk 
aan te geven. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbool 5140 

Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur  

Niet-ioniserende 
elektromagnetische 
straling 

Wijst op meestal 
verhoogde, 
potentieel gevaarlijke 
hoeveelheden niet-
ioniserende straling. 

 

IEC 62471-2 Fotosynthetische 
veiligheid van lampen 
en lampsystemen - 
deel 2: Richtsnoer bij 
de productie-eisen met 
betrekking tot 
veiligheid van optische 
straling zonder laser. 

Waarschuwing: 
Optische straling, 
niet rechtstreeks in 
de lichtbron kijken. 

Aanwijzing om niet 
rechtstreeks in de 
lichtbron te kijken. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbool 0621 

Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur 

Breekbaar - 
voorzichtig 
behandelen 

Geeft aan dat de 
inhoud van de 
transportverpakking 
kwetsbaar is, en dat 
het pakket met zorg 
moet worden 
behandeld. 



Gebruikshandleiding RetCam EnvisionTM 

78  

Symbool Standaardreferentie Standaardtitel van 
symbool 

Symbooltitel 
volgens 

standaardreferentie 
Uitleg 

 

ISO-7000: 2014-0623 Grafische symbolen 
voor gebruik op 
apparatuur 

Deze kant omhoog De juiste positie 
omhoog van het 
transportpakket. 

 

ISO 15223-1 
Symbool 5.3.7 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Grenswaarden 
opslagtemperatuur: 

Geeft het 
temperatuurbereik 
aan waar het 
medisch apparaat 
veilig aan kan 
worden blootgesteld. 

 

ISO 15223-1 
Symbool 5.3.8 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Vochtigheidsgraad 
tijdens opslag: 

Geeft het 
vochtigheidsbereik 
aan waar het 
medisch apparaat 
(tijdens opslag) veilig 
aan kan worden 
blootgesteld. 

 

ISO 15223-1 
Symbool 5.3.9 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Atmosferische 
drukbeperking 

Geeft de 
atmosferische druk 
aan waar het 
medisch apparaat 
veilig aan kan 
worden blootgesteld. 

 

ISO-15223-1, 
Symbool 5.3.4 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Droog bewaren Wijst op een 
medisch apparaat 
dat tegen vocht moet 
worden beschermd. 

 

ISO-15223-1 
Symbool 5.1.7 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Serienummer Het serienummer 
van de fabrikant 
waarmee een 
bepaald medisch 
hulpmiddel kan 
worden gevonden. 

 

ISO-15223-1 
Symbool 5.1.6 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Catalogus- of 
modelnummer 

Het 
catalogusnummer 
van de fabrikant 
waarmee het 
medische apparaat 
kan worden 
gevonden. 

 

ISO 15223-1 
Symbool 5.1.1 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Fabrikant De fabrikant van het 
medische apparaat. 
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Symbool Standaardreferentie Standaardtitel van 
symbool 

Symbooltitel 
volgens 

standaardreferentie 
Uitleg 

 

ISO-15223-1 
Symbool 5.1.3 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Productiedatum De datum waarop 
het medisch 
hulpmiddel is 
vervaardigd. 

 

ISO-15223-1 
Symbool 5.1.2 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Erkende 
vertegenwoordiger  
in de Europese 
Gemeenschap 

De erkende 
vertegenwoordiger in 
de Europese 
Gemeenschap. 

 

MDR 2017/745  EU-richtlijn voor 
medische apparatuur 

CE-markering Geeft Europese 
technische 
conformiteit aan 

 

IEC-60529 Beveiligingsgraden 
door behuizingen (IP-
code). 

Door Enclosure 
geboden 
beschermingsgraad 
van de omhulling 
tegen binnendringing 

Beschermd tegen de 
gevolgen van 
langdurige 
onderdompeling in 
water. 

 

IEC-60529 Beveiligingsgraden 
door behuizingen (IP-
code). 

Beschermd tegen 
druppelend water 

Geeft aan dat de 
apparatuur is 
beschermd tegen 
gevolgen van 
verticaal vallend 
water. 

 

ISO-60601-1 
Tabel D.1 nr. 2 

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties. 

Algemene 
waarschuwingsteken 

Gevaar voor 
mogelijk letsel van 
de patiënt of 
operator. 

 

ISO-15223-1, 
Symbool 5.4.4 

Medische 
hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik 
op etiketten van 
medische apparatuur, 
etikettering en te 
verstrekken informatie. 

Opgelet: Lees alle 
waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregele
n in de 
gebruiksaanwijzing. 

Geeft aan dat de 
gebruiker de 
gebruiksaanwijzing 
dient te raadplegen 
voor belangrijke 
waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregele
n die om 
verschillende 
redenen niet op het 
medische apparaat 
zelf kunnen worden 
vermeld. 

ISO 60601-1  
Tabel D.1 nr. 10 

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties. 
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Symbool Standaardreferentie Standaardtitel van 
symbool 

Symbooltitel 
volgens 

standaardreferentie 
Uitleg 

 

2012/19/EU Afgedankte elektrische 
en elektronische 
apparatuur. 

Instructies voor 
verwijdering na de 
levensduur. 

Geeft aan dat 
elektrische en 
elektronische 
apparatuur niet 
samen met 
ongescheiden afval 
mag worden 
weggegooid, maar 
apart moet worden 
ingezameld. 

 

N.v.t. Testmarkering Noord-Amerikaanse 
certificering van 
conformiteit 

Geeft aan dat 
product is getest en 
gecertificeerd door 
TUV Rheinland. 

 

IEC/TR 60878 
Symbool 5009 

Grafische symbolen 
voor elektrische 
apparatuur in de 
medische praktijk.  

Aan/uit-knop Stand-by: bepaling 
van de schakelaar of 
schakelstand 
waarmee een deel 
van de apparatuur in 
stand-bystand wordt 
gebracht. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Bediening voor focus Knoppen op het 
bedieningspaneel 
voor de 
scherpstelling. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Knop voor 
lampbelichting 

Knoppen op het 
bedieningspaneel en 
de voetschakelaar 
waarmee de lamp in 
en uit kan worden 
geschakeld. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Knoppen voor 
intensiteit van de 
verlichting 

Knoppen op het 
bedieningspaneel 
om de intensiteit van 
de verlichting aan te 
passen. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Fotoknop (SNAP): Knop op het 
bedieningspaneel en 
de voetschakelaar 
voor het vastleggen 
van losse beelden 
en voor het starten 
en pauzeren van de 
video-opname. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Poort voor 
verlichtingskabel 

De locatie van de 
poort voor de 
verlichtingskabel. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Poort voor FA-
verlichtingskabel 

De locatie van de 
poort voor de FA-
verlichtingskabel. 
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Symbool Standaardreferentie Standaardtitel van 
symbool 

Symbooltitel 
volgens 

standaardreferentie 
Uitleg 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Poort van camera 
van handapparaat  

De locatie van de 
camera van het 
handapparaat. 

 
Niet van toepassing Niet van toepassing Poort van 

camerabesturing 
De locatie van de 
poort van de 
camerabesturing. 

 
Niet van toepassing Niet van toepassing Fluorescentie-

angiografie (FA) 
Geeft FA aan. 

 

IEC 62680-2-1 Universal serial bus-
interfaces voor data en 
stroom, deel 2-1: 
Specificatie universal 
serial bus, revisie 2.0 
(TA 14) 

Usb-connector Het apparaat is op 
een usb-poort 
aangesloten of is 
compatibel met een 
usb-poort. 

 

IEC-62680-2-1 Universal serial bus-
interfaces voor data en 
stroom, deel 2-1: 
Universal serial 
busspecificatie, revisie 
2.0 (TA 14) 

Usb 3.0-connector Het apparaat is op 
een usb 3.0-poort 
aangesloten of is 
compatibel met een 
usb-poort. 

 

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

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties. 

Type BF gebruikt 
onderdeel 

Om een toegepast 
onderdeel van type 
BF aan te geven dat 
voldoet aan IEC 
60601-1. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Berg handapparaat 
op in houder 
wanneer niet in 
gebruik 

Het handapparaat 
moet in de houder 
worden opgeborgen 
om schade aan het 
lenselement te 
voorkomen. 

 

Niet van toepassing Niet van toepassing Reinig lenselement 
na gebruik. 

Het lenselement 
moet na gebruik 
worden gereinigd. 

    
Figuur 42. Apparaatlabel: Met FA (links), zonder FA (rechts) 
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10. Technische specificaties 
OPMERKING: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Hard- en software 
Fysiek Afmetingen: 660 mm (26”) breed x 610 mm (24”) diep x 1372 mm (54”) minimumhoogte 

Gewicht:  
• Met FA: Ongeveer 85 kg (188 lbs) volgeladen 
• Zonder FA: Ongeveer 82,6 kg (182 lbs) volgeladen 

Elektrisch Classificaties 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Zekeringen: 3AG 6.3A 250V slo-blo 5 x 20 mm 
Energieverbruik: 400 W maximaal met alle opties 
Afneembaar netsnoer van ziekenhuiskwaliteit  

CPU en opslag Intel® Core i7 
16 GB RAM-geheugen 
1 TB solid-state opslagstation   

Besturingssysteem Microsoft Windows ®  10 besturingssysteem (OS) 
OPMERKING: Om veiligheidsredenen is Taakbeheer voor het Microsoft Windows-
besturingssysteem niet beschikbaar voor de meeste gebruikersaccounts. Alleen aan de 
RetCam-beheerdersrol RetCam-beheerdersrol gebruikersaccount wordt toegang verleend.  

Omgevingsomstandigheden 
Het systeem zoals het wordt geleverd is bedoeld voor gebruik binnenshuis, bij kamertemperatuur en 
normale vochtigheid, en rechtop geplaatst op een vlakke ondergrond met de wielen geblokkeerd. 

Temperatuur 

Operationeel 
Opslag (zonder doos) 
Transport (in origineel transportmateriaal) 

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

Relatieve vochtigheid 

Operationeel 
Opslag (zonder doos) 
Transport (in origineel transportmateriaal) 

30% tot 90% niet-condenserend 
30% tot 90% niet-condenserend 
10% tot 85% niet-condenserend 

Atmosferische druk 

Operationeel 
Opslag (zonder doos) 
Transport (in origineel transportmateriaal) 

70 tot 106 kPa (20,7-31,3” Hg) 
70 tot 106 kPa (20,7-31,3” Hg) 
50 tot 106 kPa (14,7-31,3” Hg) 

Hoogte 

Operationeel 
Opslag (zonder doos) 
Transport (in origineel transportmateriaal) 

-382 tot 3012 meter (-1.255-9882 voet) 
-382 tot 3012 meter (-1.255-9882 voet) 
-382 tot 5574 meter (-1.255 tot 18.288 voet) 
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Bijlage A. Uitpakken en installeren van  
Retcam Envision  

Het systeem uitpakken 
1. Verwijder het voorpaneel van de kist en zet deze neer als een helling. 

2. Ontgrendel de remmen op de wielen en rol de wagen voorzichtig uit de kist. 

3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het systeem. 

4. Pak de monitor uit de doos. 

5. Pak de accessoires uit de doos. 

Het systeem instellen 
De monitor installeren: 

1. Bevestig de monitor op de monitorarm met de vier bijgeleverde schroeven (duimschroeven worden in 
de achterkant van de monitor geschroefd). 

2. Bevestig de monitorarm en gemonteerde monitor op de paal voor de monitorarm met de 
meegeleverde gereedschappen in de gereedschapzak.  

Opmerking: Controleer dat de positie van de aanslagring op de monitorpaal lager is dan of gelijk is 
aan 20 cm (8 inch) boven de bovenkant van de kar. 

    
3. Zorg dat de uit-schakelaar van het beeldscherm op ‘aan’ staat, en sluit dan de voedingskabel van het 

beeldscherm, de poortkabel en usb-kabel aan op de achterkant van de monitor.  

OPMERKING: U kunt de monitor 90 graden draaien om het aansluiten van de kabels te 
vergemakkelijken. Zet de monitor terug in de normale positie. 
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Installeer het handapparaat: 
1. Om de aansluitingen van het handapparaat te kunnen bereiken, moet de lade worden verwijderd. 

Schuif de lade uit de voorkant van het systeem totdat ze stopt. 

2. Til het plastic zwarte lipje op de geleiders aan beide zijden van de lade met twee handen op om de 
lade uit de zijrails te lichten. Verwijder de lade. 

 
3. Haal het handapparaat en het tuig voorzichtig uit het schuimrubber en plaats het handapparaat in de 

houder die in de rechterkant van de wagen aan de bovenkant is gevormd. 

 
4. Wikkel het tuig van het handapparaat los om de wikkelpaal.  
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5. Klik het deksel aan de voorkant van het systeem voorzichtig los door langs de dekselranden en 
ladeopening te wrikken, met alleen de druk van uw vingertoppen. 

 
6. Controleer dat de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de kar is uitgeschakeld voordat u het tuig 

van het handapparaat aansluit. 

7. Voer de connectoren op de camera (2) en de scherpstellingskabels (3) door de opening in het 
voorpaneel. De glasvezelkabel (1) wordt apart aangesloten op de belichtingspoort.  

    
8. Sluit de kabels van de camera en de scherpstelling aan op hun overeenkomstige poorten in de 

instrumentcontrolemodule achter het voorpaneel. 

9. Het geschroefde verbindingsstuk op de focuskabel wordt via een lipje aan de bovenkant geïndexeerd 
naar de houder rechts aan de voorkant van de instrumentcontrolemodule. Controleer of het lipje in de 
kabelconnector gelijk loopt met de sleuf in de houder, sluit de kabelconnector aan en draai de 
draadkraag totdat de kraag volledig aangrijpt. 
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10. Sluit de camera aan op de houder naast de focuskabel op de instrumentcontrolemodule. De 
connector van de camerakabel is geïndexeerd naar zijn houder door een sleuf aan de onderzijde van 
de connector. Controleer dat de sleuf gelijk loopt met de houder en draai de connector voorzichtig in 
de houder totdat deze vastzit. 

 
11. Plaats het voorpaneel terug. 

12. Plaats de lade terug. Plaats de rails op de ladegeleiders, klik de plastic lipjes vast en sluit de lade. 

13. Steek de glasvezelconnector in de belichtingspoort aan de linkerkant. De lichtpoort aan de 
rechterkant is alleen beschikbaar in systemen met de FA-optie. 

 
OPMERKING: Zie “Handapparaat” voor alle informatie over het handapparaat.  

Het systeem aanzetten 
1. Zet de aan-/uitschakelaar aan. 

2. Druk op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel. 

3. Meld u aan op het systeem met het beheerdersaccount en het wachtwoord dat bij het systeem is geleverd. 

4. Volg de aanwijzingen op het scherm om het wachtwoord te wijzigen. 

5. Creëer en selecteer een domein zoals beschreven in “Een domein creëren”. 

6. Voeg gebruikers toe of registreer active-directorygebruikers zoals beschreven in “Gebruikers beheren”. 

7. Creëer een testpatiënt en bedien het apparaat voor de eerste keer zoals beschreven in 
“Systeemvoorbereiding en -werking”. 
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