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1. Introduksjon 
RetCam EnvisionTM oftalmisk bildesystem gir rask og enkel avbilding av bredt felt, høyoppløselige digitale 
bilder og videoer av øyet. Denne brukerhåndboken beskriver hvordan systemet skal brukes, for å registrere, 
kommentere, lagre, vise og overføre slike bilder, sammen med relatert pasientdata, innenfor et sikkert 
nettverksmiljø for helsetjenester. 

Indikasjoner for bruk 
• Generell oftalmisk bilderegistrering inkludert netthinne, hornhinne og ekstern bilderegistrering. 

• Fotodokumentasjon av pediatriske øyesykdommer, inkludert retinopati hos premature (ROP). 

• Screening for type 2 pre-terskel retinopati hos premature (ROP) (sone 1, trinn 1 eller 2, uten pluss 
sykdom, eller sone 2, trinn 3, uten pluss sykdom), eller behandlingskrevende ROP, definert som 
type 1 ROP (sone 1, alle trinn med pluss sykdom; sone 1, trinn 3 uten pluss sykdom; eller sone 2, 
trinn 2 eller 3, med pluss sykdom), eller terskel ROP (minst 5 smittsomme eller 8 ikke-smittsomme 
klokketimer med trinn 3 i sone 1 eller 2, med pluss sykdom) * hos 35-37 uker  
postmenstruelle spedbarn. 

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

Klinisk artikkelreferanse 
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 

Kontraindikasjoner 
Alle pasienter med en perforasjonsskade på øyeeplet må ikke avbildes med RetCam Envision systemet hvor 
det brukes en kontaktteknikk inntil såret er helt reparert. I tilfellet av en øyeinfeksjon, må bruk av RetCam 
Envision systemet utsettes inntil behandlingen av infeksjonen har blitt utført. Alle spedbarn som er fastsatt å 
være ustabile av en neonatolog er ikke en kandidat for avbildning med RetCam Envision systemet. 

Kvalifisert bruk 
Føderale lover (i USA) begrenser salget av denne innretningen bare etter ordre av en lege eller en 
praktiserende lege. RetCam Envision er beregnet for bruk av personer som har kunnskap og erfaring 
med oftalmologisk utstyr, inkludert leger, sykepleiere, oftalmologiske fotografer, og oftalmologiske 
teknikere. Disse personene må læres opp i riktig klinisk teknikk av personell autorisert av Natus Medical 
Incorporated før de bruker utstyret til å ta bilder av øynene til pasienter. 

Hovedmiljøene for bruk av systemet er klinikker, legekontor, neonatal intensivavdeling, operasjonsrom, 
pediatrisk intensivavdeling, og forskningsfasiliteter. Kun autorisert Natus Medical Incorporated personale 
installerer og utfører service av RetCam Envision systemene bortsett fra service som kan utføres direkte 
av kunden. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Viktig ytelse 
• Systemet utfører direkte videoavbildning. 

• Systemet viser bilder uten konsistente artefakter. 

• Midlertidig forstyrrelse av avbildningsfunksjonen eller midlertidig synlighet av bildeartefakter har blitt 
vurdert og fastslått å ikke påvirke pasientens sikkerhet. 

Tilgangskontroll og brukerautorisasjon 
Brukerkontoer er tildelte roller, som bestemmer graden av tilgang og oppgavene som kan utføres av din 
RetCam Envision systemet. Rollen som RetCam administrator blir tildelt en bruker av helse- eller 
forskningsfasiliteten. RetCam administrator har det høyeste tilgangsnivået og kontrollerer hvem som har 
tillatelse til å bruke systemet. For informasjon om konfigurering av brukertilgang, se ”Brukerroller og tillatelser”. 

Advarsler og forholdsregler 
Denne delen gir informasjon om sikkerhetsadvarsler og forholdsregler. Det er viktig å lese og forstå 
denne sikkerhetsinformasjonen før bruk av systemet. 

Sikkerhetskonvensjoner 

 

ADVARSEL 
Indikerer en farlig situasjon, som hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig 
personskade. ADVARSEL består av følgende informasjon: 
Farens karakter, og konsekvensene ved å ikke unngå den farlige situasjonen. 
• Metoder for å unngå en farlig situasjon. 

 

FORSIKTIG 
Viser til farlige situasjoner som, hvis de ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate 
personskader, materielle skader eller forsinkelse ved bruk. FORSIKTIG består av følgende 
informasjon: 
Farens karakter, og konsekvensene ved å ikke unngå den farlige situasjonen. 
• Metoder for å unngå en farlig situasjon. 

Advarselutsagn 

 

ADVARSEL 
Kryssforurensning av mikroorganismer kan føre til en spredning av infeksjoner til pasienten, 
spesielt med sårbare spedbarn i en nyfødt intensivavdeling. 
• For å redusere risikoen for kryssforurensning: 

Følg håndvaskprosedyrer, og bruk hansker. 
Desinfiser linsestykket før hver pasient, ved å følge minimum instruksjonene for 
kjemiske desinfeksjon på mellomnivå. 

 

ADVARSEL  
Bruk av ukvalifisert personell kan føre til personskade eller forsinkelse i pasientbehandlingen.  
• RetCam-enheter er beregnet for bruk av personer som har kunnskap og erfaring med 

oftalmologisk utstyr, inkludert leger, sykepleiere, oftalmologiske fotografer, og 
oftalmologiske teknikere. 
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ADVARSEL 
Bruk av ikke opplært personell kan føre til personskade eller forsinkelse i pasientbehandlingen.  
• Før dette utstyret blir brukt til å ta bilder av øynene til pasienter, må brukere bli opplært 

i riktig klinisk teknikk av personell autorisert av Natus Medical Incorporated. 

 

ADVARSEL  
Uautoriserte endringer kan føre til personskade, uforventet systemytelse, eller systemsvikt.  
• Ikke gjør endringer på dette utstyret uten autorisasjon fra produsenten. 

 

ADVARSEL 
Bruk av et forurenset eller skadet linsestykke kan føre til skade på pasientens øye.  
• Rengjør aldri fronten av linsestykket med slipende eller skarpe materialer. Rengjør, 

desinfiser, og kontroller linsestykket for kutt, brudd, riper, eller grove overflater før hver bruk.  

 

ADVARSEL 
Utførelse av service eller vedlikehold på systemet mens det er i bruk på pasienten, kan 
føre til elektrisk støt for brukeren. 
• Ikke utfør service eller vedlikehold på systemet når det brukes med en pasient. 

 

ADVARSEL  
Lyset som sendes fra dette instrumentet er potensielt farlig for øyet.  
Jo lengre eksponeringstiden er, jo større er risikoen for øyeskade. Lyseksponeringen fra 
dette instrumentet ved operasjon på maksimal intensitet overskrider sikkerhetsretningslinjen 
etter 238 minutter (hvit lys), og 18,5 min (blått lys). 
• Start avbildning med lavest lysintensitetsnivå og øk etter behov, ved å bruke minst 

mulig lyseksponering. 

 

ADVARSEL  
Bruk av for høyt trykk under avbildning kan føre til øyeskade.  
• Støtt håndstykket for å unngå direkte trykk og unødvendig bevegelse på hornhinnen. 

 

ADVARSEL 
Bruk av utilstrekkelig eller ikke-kompatibel koblingsgele kan føre til øyeskade.  
• Pass på at linsestykket alltid er senket ned i den anbefalte koblingsgelen for å unngå 

direkte kontakt av linsestykket med øyet. 

 

ADVARSEL 
Overdreven kraft når du bruker spekulumet, sclera-depressoren eller linsestykket mot 
pasientens øyne kan det føre til øyeskade på pasienten.  
• Ikke behandle spekulumet, sclera-depressoren, eller et linsestykke på en brå måte 

mot pasientens øye. 

 

ADVARSEL 
Utilstrekkelig beskyttet jording kan føre til elektrisk støt.  
• Koble alltid systemet til en jordet strømforsyning. 

 

ADVARSEL 
Hvis du ser på den opplyste lyskilden, kan det føre til øyeskade.  
• Ikke se direkte på den opplyste lyskilden. 
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ADVARSEL 
Bruk av en uegnet strømledning kan føre til elektrisk støt.  
• Alltid bruk en strømledning som er levert av produsenten, eller med det spesifiserte 

service delnummeret. 

 

ADVARSEL 
Bruk av Ødelagte elektriske ledninger eller kabler kan føre til elektrisk støt.  
• Kontroller kabler og elektriske ledninger for skade før hver bruk. 

 

ADVARSEL 
Systemet sender elektromagnetisk stråling som kan forstyrre funksjonen eller ytelsen til 
andre enheter i nærheten. 
• For å redusere forstyrrelsen kan følgende kontrolltiltak utføres: 

Snu eller flytt mottaksenheten. 
Øk avstanden mellom utstyret. 
Koble utstyret til et uttak med en annen krets enn den som det andre utstyret er koblet opp til. 
Kontakt produsenten eller feltservice-teknikeren for hjelp. 

 

ADVARSEL 
Bytte av sikringer med en ikke-kompatibel del kan forårsake brann. 
• Alltid bytt sikringer med det spesifiserte servicedelnummeret. 

 

ADVARSEL 
Bruk av et linsestykke som har rester av rensevæske, kan føre til at hornhinnen skades.  
• Tørk linsestykket i samsvar med rengjøringsinstruksjonene. 

 

ADVARSEL 
Å dyppe linsestykket eller håndstykket ned i væske kan føre til elektrisk støt eller skade.  
• Ikke dypp hele linsestykket eller håndstykket i noe væske. 

 

ADVARSEL 
Bruk av ikke-godkjente kabler, tilbehør eller transdusere kan føre til elektromagnetiske 
forstyrrelser som kan føre til uventet systemytelse eller svikt av andre enheter i nærheten.  
• Ikke utfør noen uautoriserte endringer eller service på systemet. 

 

ADVARSEL 
Overskridelse av den kjemiske desinfeksjonstiden kan skade linsestykket og føre til 
øyeskade på pasienten.  
• Ikke overskrid den anbefalte nedsenkningstiden under desinfisering. 

 

ADVARSEL 
Uegnet lagring av håndstykket kan føre til skade.  
• Legg alltid tilbake håndstykket i hylsteret når den ikke er i bruk. 

 

ADVARSEL 
Bruk av et skadet linsestykke kan føre til øyeskade for pasienten.  
• Ikke mist eller mishandle håndstykket og/eller linsestykket. 
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ADVARSEL 
Støttesvikt av vogna ved overvekt kan føre til skade på brukeren og pasienten.  
• Ikke plasser gjenstander på den justerbare vogntoppen som tilfører en last på mer enn 10 kg. 

Forsiktighetsutsagn 

 

FORSIKTIG 
Et spekulum av feil størrelse brukt på nyfødte barn kan føre til pasientubehag.  
• Sørg for at øyelokkspekulumet er i riktig størrelse for det nyfødte barnet ved avbildning. 

 

FORSIKTIG 
Elektromagnetisk forstyrrelse kan føre til uforventet systemytelse eller svikt.  
• Ikke bruk bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert kabler og eksterne antenner) 

nærmere enn den anbefalte avstanden spesifisert i veiledningen for RetCam Envision 
elektromagnetisk immunitet. 

 

FORSIKTIG 
Blokkering av systemventiler kan føre til overoppheting av systemkomponenter som kan 
føre til tap av funksjon eller skade.  
• Ikke blokker noen systemventiler. 

 

FORSIKTIG 
Svikt av ekstrabatteri kan forårsake systemstans, og føre til tap av data.  
• Utfør service på batteriet når du får instruksjon fra systemet. 

 

FORSIKTIG 
Drift med lavt batteri kan forårsake systemstans, og føre til tap av data.  
• Ikke start en ny økt med bildeavbildning uten vekselstrøm. Hvis vekselstrømmen 

svikter, må du raskt fullføre økten med avbildning og lagre mediet. 

 

FORSIKTIG 
Autoklavering kan forårsake uopprettelig systemskade.  
• Ikke autoklav noen del av systemet. 

 

FORSIKTIG  
Hard avslåing kan føre til datakorrupsjon og føre til forsinkelse i diagnoser eller 
behandling.  
• Ikke utfør hard avslåing for systemstans hvis det ikke er nødvendig. 

 

FORSIKTIG  
Feil håndtering av linsestykket og håndstykket mens systemet beveges kan forårsake skade.  
• Lagre linsestykket i systemskuffen og plasser håndstykket trygt i hylsteret. 

 

FORSIKTIG 
Feil behandling av den fiberoptiske kabelen kan forårsake skade.  
• Ikke pakk den fiberoptiske kabelen rundt viklepinnen mer enn to (2) ganger. 

 

FORSIKTIG 
Bruk, transport eller lagring av systemet i bratte hellinger kan føre til at vognen blir ustabil.  
• Ikke bruk, transporter, eller lagre i bratte hellinger. 
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FORSIKTIG 
Røff håndtering av systemet kan forårsake skade.  
• Ikke transporter systemet utendørs. 

Systemkomponenter til RetCam Envision 
RetCam Envision systemet består av moduler montert på en stabil mobil vogn. Vognen er enkel å 
montere, transportere og lagre. 
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Vognkomponenter, sett forfra 
Figur 1 viser komponentene til vognen, inkludert den valgfrie FA-funksjonen. For en beskrivelse av hver 
komponent, se tabellen under figuren. 

 
Figur 1. RetCam Envision systemet, sett forfra 
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MERK: Alle illustrasjonene i denne håndboken er representative og kan være forskjellige fra det 
gjeldende oppsettet. 

1 Monitorskjerm 
En høyoppløslig flatskjermmonitor er standard. Et blågrønn-farget gripeområde på begge sider er utstyrt 
for å kunne gripe monitoren mens du justerer høyden, vinkel, og vertikal eller horisontal orientering. 
Skjermen er berøringsfølsom. Se ”Monitor”. 

2 Oppbevaringsrom (linsestykkeholder, linsestykkets lagringsboks, mus, og undersøkelsesenheter) 

3 Venstresidet musepute for venstrehendte 

4 Kroppen. Kroppen kontrollerer modulære undersystemer og tilkoblinger: 
• Datamaskinen innlemmer systemprosessoren, som utfører mediaanskaffelse, eksport, import og 

lagring. I tillegg, gir den brukerdataadministrasjon. 
• Instrumentkontrollmodulen styrer kamera I/O, inkludert fokuserings- og belysningsintensitet. Den 

styrer også strømmen for systemfunksjonene. 
• Cybersikkerhetsmodulen beskytter systemet fra inntrengere, malware, og uautorisert tilgang til 

pasientdata. 

5 Oppbevaringsskuff (Rask startveiledning, linsestykkets lagringsboks, serviceverktøypose og andre gjenstander) 

6 Fire (4) hjul med lås gjør det mulig å manøvrere på trange steder og plassere vognen i trange rom. For å låse 
hjulene, trykker du ned låsetappene ned med foten din. For å låse opp hjulene, trekker du låsetappene opp. 

7 Håndstykke/kamera 
Håndstykket består av kameraet og FA-sperrefilteret. Den lange selen (vist i Figur 2) er fleksibel for 
praktisk rekkevidde til pasienter. Se ”Håndstykke”. Bruk håndstykket med de byttbare linsestykkene for 
avbildning av pasienten. 

8 Håndstykkehylster 

9 Kontrollpanel (se ”Kontrollpanel”). 

10 Mus og høyresidet musepute for høyrehendte 

11 Tastatur med baklys for bruk i områder med lav belysning 

12 Blågrønt gripeområde for manøvrering av vognen 

13 Håndstykkeselens viklepinne 

14 Håndstykketilkoblinger 
• Hvitt lys og blått lys (FA) LED-moduler 
• Kamerakontroller  
Se ”Håndstykketilkoblinger”. 

15 USB-port (SuperSpeed-USB) 

16 Fotbryter (se ”Fotbryter”). 

17 Oppbevaringslomme for fotbryter 
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Vognkomponenter, sett bakfra 
Figur 2 viser komponentene bak på vognen. For en beskrivelse av hver komponent, se tabellen under figuren. 

 
Figur 2. RetCam Envision systemet, sett bakfra 

1 Justerbar vogntopp. Vogntoppen kan heves og senkes etter behov for en komfortabel bruk. 

8 
11 

1 

7 

10 

2 

6 

9 

3 

4 

5 
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2 Vogntoppens høydejusteringsspak. For å justere vogntoppens høyde, grip tak i begge sidene av 
vogntoppen, klem på spaken, og skyv vogntoppen opp eller ned etter behov. Frigjør spaken for å låse 
vogntoppen på plass. 

3 Vogntoppens støttekolonne 

4 Håndstykkeselen (se ”Håndstykke”) 

5 Håndstykkeselens viklepinne (se ”Håndstykke”) 

6 Enhetsetikett (se ” 
 
Etiketter og symboler”) 

7 Ethernet-port 

8 Batterirom. To (2) litiumionbatterier gir strøm når vekselstrømforsyningen blir avbrutt. 
MERK: Hvis batteriets ladning er veldig lav (10 % ± 5 %), vises en varselmelding og systemet slås av. 
Batterier som er helt utladet må lades i minimum fem (5) timer. 

9 Transporthåndtak (se ”Transport av system”) 

10 Strømledningens viklepinne 

11 Hovedstrømbryter og strømledningstilkobling. Strømtilførselen regulerer vekselstrøm og likestrøm til 
systemet. 

Monitor 
Skjermen er berøringsfølsom (berøringskontroll må være aktivert). For å aktivere en UI-kontroll eller 
skjermfunksjon, trykker du med den hanskekledde fingertuppen din. Berøringskontroll kan være 
deaktivert for rengjøring av skjerm. 

MERK: Noen UI-elementer kan være for små for berøringskontroll. 

Figur 3 viser monitorkontrollene. Kontrollene er aktive kun når monitoren er på. 

 

Figur 3. Monitorkontroller 

1 Slå på, øk volum og senk volum. Volumnivået vises på på-skjermen mens du gjør justeringer. 
MERK: Alle hørbare toner kommer fra monitoren. Hvis du ikke hører noen ting, er volumet av.  

2 Øk lysstyrke og senk lysstyrke. Lysstyrkenivået vises på på-skjermen mens du gjør justeringer. 

3 Viser innstillingsmenyen på skjermen. Trykk på EXIT (knappen for volumreduksjon), og menyen blir borte. 

4 Deaktiver og aktiver berøringskontroll (veksle). En melding på skjermen bekrefter valget ditt. 

5 Et grønt lys viser at monitoren er på. Lyset er av når systemet er av. 

5 3 4 2 1 
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Håndstykke 
Håndstykket består av kameraet og FA-sperrefilteret. Bruk håndstykket med de byttbare linsestykkene for 
avbildning av pasienten. Se ”Linsestykker”. 

Figur 4 viser håndstykket med beskyttelseshetten. FA-sperrefilterbryteren er på toppen av håndstykket. 

 
Figur 4. Håndstykket med beskyttelseshette 

MERK: Legg alltid tilbake håndstykket i hylsteret når den ikke er i bruk. Pakk selen til håndstykket løst 
rundt viklepinnen. For at håndstykket skal sitte riktig i hylsteret, må du passe på at seledelen nærmest 
håndstykket hviler mot baksiden av viklepinnen. 

 
Figur 5. Håndstykke og sele plassert riktig 
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Håndstykketilkoblinger 

MERK: Det er to (2) lysporter i systemet med FA-alternativet. 

Håndstykkeselen består av tre (3) kabler for lys, kamera og fokuseringskontroll. Figur 6 viser kablene og 
tilkoblingsportene. 

 
Figur 6. Håndstykkets kabeltilkoblinger 

1 Hvitt lys LED-port (gir lys til ikke-FA-bilder) 

2 FA (blått lys) LED-port (kun inkludert i systemer med FA-alternativ), som er en smalbåndet blå lyskilde 
som stimulerer injisert fluorescein-fargestoff i fundus blodkar. Når den stimuleres av det blå lyset, avgir 
fluoreceinet grønt lys. Et sperrefilter i håndstykket avviser det blå lyset som reflekteres av fundus slik at 
den grønne utstrålingen er klart synlig; dette resulterer i svart-hvitt bilder. 

3 Fiberoptisk kabel 

4 Kamerakabel (hvit) og port 

5 Kamerafokuseringskabel og port 

MERK: Det er ikke nødvendig å fjerne noen av tilkoblingene for lagring av håndstykket eller 
transportering av systemet. 

For å koble til den fiberoptiske kabelen (Figur 7), koble pluggen inn i den riktige LED-porten så langt inn 
den går. Når du fjerner den fiberoptiske kabelen fra porten, vil du føle litt motstand. Dette er normalt. 

    
Figur 7. Lysporter og fiberoptisk plugg 

4 

1 

2 

5 

3 
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Linsestykker 
MERK: Hvis du føler at maksimal lyseffekt blir svakere, ta kontakt med Natus sin tekniske tjeneste. Se 
”Tekniske støtte”. 

Følgende er de tilgjengelige linsestykkene. 

Linsestykkemodell Applikasjon Felles synsfelt (FOV) 

130 FOV (LP130) Retinal avbildning: Nyfødt, tidlig født 
barn 130 grader 

Portrett (LPP01) Ekstern avbildning av øye og ansikt Gjelder ikke 

For å feste et linsestykke til håndstykket: 

MERK: Når du setter på og tar av et linsestykke, bør du jobbe over et mykt underlag (hvis mulig) for å 
forhindre skade, hvis linsen faller. Sørg i det minste for at du holder håndstykket inntil deg, og pek den 
oppover. 

1. Hold håndstykket med en hånd og linsestykket med den andre hånden, og sett tuppen (1) på linsestykket 
på linje med sømmen (2) langs toppen av håndstykket (Figur 8). 

 
Figur 8. Linsejusteringstupp og håndjusteringssøm 

2. Sett linsestykket inn i håndstykket, og vri linsestykket med klokken inntil du føler at sperren griper tak. 
Dette indikerer at linsestykket er låst godt fast. Kontroller at tuppen og sømmen er i de indikerte 
posisjonene vist i Figur 9. 

 
Figur 9. Linsestykket låst 

1 

2 
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Linsestykkeholder 
Bruk linsestykkeholderen til å sikre et linsestykke når du bytter linsestykker under en undersøkelse. Dette 
forhindrer at linsestykket ruller av vognen eller andre overflater. 

 
Figur 10. Linsestykkeholder 

Kontrollpanel 
Kontrollpanelet (Figur 11) er plassert over tastaturet. Kontrollene på den blågrønne midtre delen, er også 
tilgjengelige på fotbryteren. Se ”Fotbryter”. 

 
Figur 11. Kontrollpanel 

1 Systemets på/av-knapp og grønn LED-indikator 

2 Grønn LED-indikator for likestrøm/vekselstrøm 
• Når systemet forsynes med vekselstrøm, er lyset tent. 
• Når systemet får strøm fra batteriet blinker lyset av og på. 

3 Fokuseringskontroller 

4 Utløser (eller SNAP) -knapp. Trykk for å starte, pause og starte videoopptak på nytt, og for å ta et 
stillbilde. 

5 Lysintensitetkontroller og intensitetsverdivisning 

6 Lysknapp og LED-indikatorer 
• Hvit indikerer at den hvite lyskilden (venstre LED) er i bruk. 
• Blå indikerer at den blå lyskilden for FA (høyre LED) er i bruk. 

1 2 3 4 5 6 
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Fotbryter 
Fotbryteren oppbevares i den fremre lommen ved basen på vognen. Det følger med et håndtak for å 
holde og bære fotbryteren. 

Du kan kontrollere fokusering (1), lysintensitet (2), og bilde eller videopptak (3) ved bruk av fotbryteren 
(Figur 12). Disse kontrollene er duplikater av de samme kontrollene tilgjengelig på kontrollpanelet. 

 
Figur 12. Fotbryterkontroller 

Slik bruker du fotbryteren: 

• Lysintensitet, høyre pedal: Trykk venstre side av pedalen ned for å øke intensiteten, og trykk høyre 
side ned for å redusere intensiteten. Du kan trykke og holde inntil du oppnår den ønskede verdien, 
eller du kan trykke og sleppe opp for å justere i små trinn. 

• Utløser (eller SNAP) -knapp: Trykk for å starte, pause og starte videoopptak på nytt, og for å ta et stillbilde. 

• Fokusering, venstre pedal: Trykk venstre side av pedalen ned for å fokusere langt (borte fra 
netthinnen), og trykk høyre side ned for å fokusere bakover (mot netthinnen). Du kan trykke og holde 
inntil du oppnår den ønskede fokuseringen, eller du kan trykke og sleppe opp for å justere i små trinn. 

• Du kan hvile foten din på plastdelen som er mellom pedalene rett under Capture-knappen (utløserknappen). 

Transport av system og lagring 
RetCam Envision systemet er lett å transportere innenfor helsefasiliteten. 

MERK: RetCam Envision systemet er ikke beregnet for å transporteres utendørs. Ta kontakt med Natus 
sin tekniske tjeneste for instruksjoner om pakking og transportering av systemet til et sted utenfor 
helsefasiliteten. 

For å transportere systemet til et annet sted når du er ferdig med en undersøkelse: 

1. Pass på at programvaren er i vinduet Patients and Exams (Pasienter og undersøkelser), og sørg for 
at håndstykket er oppbevart trygt i hylsteret. 

2. Juster monitoren for å gi en god sikt foran vognen. Sørg for at monitoren ikke går utenfor kantene til 
vogntoppen (se Figur 13). 

3. Legg fotbryteren i lommen ved basen på vognen. 

4. Koble fra strømledningen og pakk den rundt ledningspinnene på baksiden av vognen. Du trenger ikke 
å slå av systemet. Batteriene vil opprettholde strømmen. 

1 

2 

3 
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5. Lås opp hjulene. 

6. For å redusere vibrasjon, må du bevege vognen forsiktig når du transporterer den. Utøv forsiktighet 
ved gulvlister og når du går ut og inn heiser. 

7. På det nye stedet, må du sørge for å koble til strømkabelen, plassere vognen og justere monitoren 
etter behov, og deretter låse hjulene.  

Forberedelse av systemet for lagring: 

1. Pass på at linsestykket har blitt rengjort og lagret riktig. 

2. Slå av systemet. Følg instruksjonene i ”Brukeravlogging og systemavslåing”. 

3. Oppbevar håndtaket med hetten på i hylsteret. 

4. Posisjoner monitoren innenfor kantene til vogntoppen (se Figur 13). 

5. Oppbevar fotbryteren. 

6. Slå av strømbryteren. Koble fra strømledningen og pakk den rundt ledningspinnene på baksiden av 
vognen.  

7. Transporter forsiktig systemet til lagringsstedet, og lås alle hjulene. Trykk på strømknappen for å slå 
på strømmen. 

Figur 13 viser RetCam Envision systemet med alle elementer oppbevart for lagring. 

 
Figur 13. Lagringskonfigurasjon av RetCam Envision 

Når RetCam Envision systemet ikke er i bruk, må du utføre vedlikehold og lagre systemkomponenter. For 
informasjon om systemvedlikehold, se ”Vedlikehold, rengjøring og teknisk støtte”.  
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Tilbehør 
 Tilbehør Delnummer 

 

Linsestykke, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(vist i linsestykkeholder) 

 

Linsestykke, portrett (LPP01) 60-000092 

 

Håndstykkets beskyttelseshette 60-000188 

 

Øvelsessett for avbildning 99-100048 

Anbefalt koblingsgele 
På markeder der den er tilgjengelig, er den anbefalte gelen: 

GenTeal® Tears Gel (Alvorlig tørt øye-formulering) 

På markeder hvor GenTeal® Tears Gel ikke er tilgjengelig, kan en av de følgende (eller lignende 
formuleringer med indikajsoner for oftalmisk bruk) brukes: 

• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel 
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2. Systemforberedelser og drift 
MERKNADER: 

• Nye Systemer skal installeres av personell opplært av Natus Medical Incorporated. Installeringen 
inkluderer feste og oppsettet av systemkomponentene, den opprinnelige konfigurasjonen av 
programvaren og funksjonstesting. 

• Programvaren er forhåndsinnstilt i systemet. Hvis programvaren blir lastet opp på nytt, blir 
databasen og all data slettet. Natus Medical Incorporated anbefaler sterkt at du tar en 
sikkerhetskopi av pasientdata i MLX-format på slutten av hver dag. 

• RetCam administratorRetCam administrator må gi domenetilgang før klinisk opplærte brukere 
kan begynne med avbildning av pasienter. 

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

Forbered systemet for en pasientundersøkelse 
1. Sett vognen på plass, og lås hjulene. 

2. Koble strømledningen til en stikkontakt, og trykk på hovedstrømbryteren for å slå på strømmen. 

3. Juster monitorhøyden og vinkelen etter behov for direkte sikt uten forstyrrelser og for å redusere 
gjenskinn. 

MERK: Avbildning kan utføres sittende eller stående. 

4. Juster vognhøyden for komfortabelt og ergonomisk bruk av tastatur og mus.  

5. Fjern fotbryteren fra lommen og plasser den på et komfortabelt og lett tilgjengelig sted på gulvet for 
bruk ved avbildning. Kontroller at den er koblet til basen på vognen. 

6. Du må ha alle elementene for undersøkelsen, linsestykkeholderen og håndstykkets beskyttelseshette 
innenfor rekkevidde. 

7. Trykk på Systemets på/av-knapp på kontrollpanelet. En grønn LED over knappen lyser, programvaren 
starter, og dialogboksen User Login (brukerinnlogging) vises på skjermen. Se ”Brukerinnlogging”. 

8. Koble til linsestykket til håndstykket. Se ”Linsestykker”. 

9. Kontroller at håndstykket er koblet til systemet. For mer informasjon, se ”Håndstykketilkoblinger”. 

MERK: Legg alltid tilbake håndstykket i hylsteret når den ikke er i bruk. Pakk selen til håndstykket 
løst rundt viklepinnen. For å forhindre skade på den fiberoptiske kabelen, må du ikke pakke ned rundt 
pinnen mer enn to (2) ganger. 

10. Ved behov, trykk på lysbryteren på kontrollpanelet for å slå på lyskilden. 
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Brukerinnlogging 
1. Når systemet er på og programvaren starter, vises dialogboksen User Login (brukerinnlogging).  

Det er to (2) innloggingstyper, lokalt og nettverksaktivert. Hvis du har spørsmål angående 
nettverkinnloggingen din, se ditt nettverk eller IT-administrator. 

• Lokal: Følgende er RetCam Envision sin dialogboks for lokale innlogginger. 

 
Førstegangsinnlogging: Passord gitt av din RetCam administrator er midlertidig. Når du logger inn 
for første gang, må du endre passordet ditt før du kan fortsette. 

MERKNADER: 
• Det nye passordet ditt må være på minst seks (6) tegn, inkluder minst ett (1) nummer, og 

det må være forskjellig fra det gamle passordet. 
• Etter en periode med inaktivitet, logges en innlogget bruker ut automatisk. Minimumsstandarden 

er 15 minutter, og denne verdien kan endres av din RetCam administrator. 

• Nettverkaktivert: Hvis du må logge inn med din nettverksaktiverte (Active Directory) innlogging, 
vises dialogboksen for Active Directory brukerinnlogging. 

MERK: Før du kan bruke din nettverkaktiverte innloggingen, må RetCam Envision systemet være 
koblet til nettverket. 

 
2. Skriv inn brukernavnet ditt, Windows domenenavn (hvis gjeldende), og passord. 

3. Klikk Login (Logg inn). Dialogboksen Select Domain (Velg domene) vises. 
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4. Velg det passende domenet, og etter ett øyeblikks oppstartvindu, vises vinduet Patiens and Exams 
(Pasienter og Undersøkelser). Se ”Vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser)”. 

De grunnleggende trinnene for å utføre en pasientundersøkelse er beskrevet i ”Utfør en 
pasientundersøkelse”. 

Hvis du må opprette et domene, klikk på Create Domain (opprett domene). Se ”Opprett et domene”. 
Brukerkontoen din må ha tillatelse til å opprette et domene. 

Utfør en pasientundersøkelse 
De følgende trinnene beskriver en arbeidsflyt for en typisk pasientundersøkelse. Hvis du trenger detaljert 
informasjon om et spesielt vindu eller dialogboks, se ”Vinduer og dialogbokser for brukergrensesnitt”. 

MERKNADER: 
• For en liste over anbefalte koblingsgeler, se ”Anbefalt koblingsgele”. 
• Informasjon om pasienthelse må forbli strengt konfidensielt og sikret mot uautorisert tilgang, 

endring og bruk. 
• Systemet leverer hørbare lyder når du lagrer et stillbilde, starter, stopper, eller pauser en video, 

ekstraherer stillbilder fra video, endrer filtre, og når advarsel og feilmeldinger vises. Pass på at 
volumet på skjermen er på og at du kan høre lydene. 

• For å utføre en pasientundersøkelse i FA-modus, se ”Fluorescein-angiografi (FA)”. FA er 
tilgjengelig på RetCam Envision systemer utstyrt med FA-alternativ. 

• Hvis systemet har feil, ta kontakt med Natus sin tekniske tjeneste. For mer informasjon, se 
”Tekniske støtte”. 

1. Etter at du har logget inn og valgt et domene, vises 
vinduet Patients and Exams (Pasienter og 
undersøkelser). 

• For å laste inn pasientjournaler for det valgte 
domenet, klikk på Show (vis). Som standard vises 
alle journaler. 

• Ved behov, bruk søkefunksjonen for å finne en 
spesifikk pasientjournal. For mer informasjon, se 
”Søk i pasientjournal”.  

Se ”Vinduet Patients and Exams (pasienter 
og undersøkelser)”. 

2. I vinduet Patients and Exams (Pasienter og 
undersøkelser): 

• For en førstegangspasient, må du opprette 

pasientjournalen. Klikk på . Dialogboksen 
New  Patient (ny pasient) vises. 

• Fullfør feltene etter behov, og klikk på OK for å 
lagre journalen og lukk dialogen. 

 
Se ”Dialogboksene New Patient Record og 
Edit Patient Record ny pasientjournal og 
Rediger pasientjournal(ny pasientjournal 
og rediger pasientjournal)”. 
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3. I vinduet Patients and Exams (Pasienter og undersøkelser), 
velg den ønskede pasienten for å starte en ny 
undersøkelse. 

4. Klikk på . Dialogboksen New Exam Configuration 
(konfigurasjon av nye undersøkelser) vises.  

 
Se ”Dialogboks for konfigurasjon av ny 
undersøkelse”. 

5. I dialogboksen New Exam Configuration (konfigurasjon av 
nye undersøkelser), klikk på  ved siden av 
konfigurasjonen av den ønskede undersøkelsesavbildningen  
Vinduet Live Image (direkte avbildning) vises. 

 
Se ”Vindu for direkte avbildning”. 

6. I vinduet for direkte avbildning kan du ta bilder av 
pasientens øye(øyne). Det anbefales at du starter med 
det høyre øyet (OD). Hvis ønskelig kan du ta et bilde av 
det eksterne øye, og så ta bilder av 5 retinale synsfelt 
(posterior, nasal, temporalt, inferior og superior). 

Natus Medical Incorporated anbefaler å ta en video av 
hvert øye, spesielt når pasienten er våken. Du kan ta 
stillbilder fra videoer før du avslutter undersøkelsesøkter, 
eller du kan lagre videoene og ta stillbilder etter at 
undersøkelsesøkten er over. For mer informasjon om 
prosessen, se ”Bildeekstraksjon fra video”. 
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MERKNADER: 
• Ikke ta bilde av hvert øye i mer enn 5 minutter. 

Maks lyseksponering er ikke noe mer enn totalt 
5 akkumulerte minutter per øye. 

• Bruk kun anbefalt optisk koblingsgel som 
fungerer som en optisk bro mellom linsen og 
pasientens øye. 

• Rikelig mengde gel bør påføres pasientens øye 
og påføres regelmessig gjennom 
undersøkelsen. 

• Ikke ha kontakt eller påfør trykk på pasientens 
øye med linsen. Tuppen på linsen bør ”flyte” i 
gelen for å ta bilder og videoer (dette kalles 
neddyppingsteknikk). 

• Begrens bevegelse hos pasienten under 
avbildning, og beveg linsestykket for avbildning 
fra pasientens øye hvis det er noe tegn til at 
pasienten beveger seg. 

• Ved behov, manipuler spekulumet forsiktig for å 
få tilgang til pasientens øye. 

• Hvis RetCam Envision systemet svikter, 
fortsetter du med å undersøke pasientens øye 
(øyne) ved bruk av en indirekte oftalmoskop. 

 

7. Avslutt avbildningsøkten. Klikk på  i vinduet 
Live Image (direkte avbildning).  

Hvis stillbilder er valgt for sletting, eller hvis videoer blir 
automatisk blir valgt for sletting vises en melding som 
indikerer at de vil bli slettet når undersøkelsen er 
avsluttet. Klikk på Yes (ja) for å bekrefte sletting. 
Dialogboksen Exam Notes (undersøkelsesnotater) vises. 

Hvis ingen medier velges for sletting, vises dialogboksen 
Exam Notes (undersøkelsesnotater) automatisk. 

 

 
Se ”Dialogboksen Exam Notes 
(undersøkelsesnotater)”. 

8. Legg til undersøkelsesnotater i dialogboksen. Når du er 
ferdig, klikker du på Exit Exam and Go to Patient List 
(Avslutt undersøkelse og gå til pasientliste). 
Dialogboksen Exam Notes (undersøkelsesnotater) 
lukkes og vinduet Patients and Exams (pasienter og 
undersøkelser) vises igjen. 

Se ”Vinduet Patients and Exams (pasienter 
og undersøkelser)”. 

9. Rengjør linsestykket. Se ”Linsestykket Rengjøring og desinfisering”. 
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Vinduer og dialogbokser for brukergrensesnitt 

Vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser) 

Fra innlogging Fra Live Image (direkte avbildning),  
Exam Notes (undersøkelsesnotater) 

Fra Exam Review 
(undersøkelsesgjennomgang) 

Velg et domene           

 
Figur 14. Vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser) (ingen pasientjournaler) 

MERK: Når du logger inn og velger et domene, er vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser) 
alltid hvitt (ingen pasientjournaler er listet opp), som vist over. Pasienjournaler vises etter at du klikker på 
Show (vis). Se eksempelet i Figur 16.  

1 Når en pasientjournal (rad) er uthevet, vises et sammendrag av pasientjournalen øverst i vinduet.  

2 Knappelinje. Se ”Knappelinjen for vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser)”. 

3 Søk og finn pasient- og undersøkelsesjournalfelt. Se ”Søk i pasientjournal” og ”Avansert søk”. 

4 Valgfelg for domene 

5 Liste over pasienter og undersøkelsesjournaler vist i rader, en (1) rad per pasient 
• Hvis ingen pasientjournaler vises, klikk på Show (vis). For mer informasjon, se ”Søk i pasientjournal”. 
• Pasientjournaler som er importert fra DICOM vises først i en annen farge. Fargen endres til hvit etter 

en undersøkelse er opprettet og lagret. For informasjon om importering av pasientjournaler fra et 
DICOM-system, se ”Importere bestilte undersøkelser”. 

• For å utføre en handling på en pasientjournal, klikk eller trykk på journalen. Raden er uthevet, og et 
sammendrag av pasientjournalen vises øverst i vinduet. 

MERK: Du kan ikke utheve mer enn en (1) pasientjournal om gangen. 
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6 Statuslinje: 
• Batteristatus (grønt ikon indikerer at batteriet lader; gult indikerer at systemet kjører på batteristrøm; 

rødt indikerer at batteristrømmen er under 20 %) 
• Gjeldende dato og tid  
• Tilgjengelig tid på C: stasjonen. Et låseikon indikerer BitLocker-status (låst = aktivert; ulåst = deaktivert). 
• Etter et journalsøk, viser statuslinjen antall pasienter funnet, antall pasienter som er valgt, antall 

media som er valgt, og antall media som er godkjent. 

7 Verktøymeny og alternativer for systemavstengning. Se ”Verktøy” og ”Brukeravlogging og systemavslåing”. 

Knappelinjen for vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser) 

MERK: En skravert knapp indikerer at den er deaktivert. De fleste knappene er deaktivert inntil 
pasientjournaler er lagt til og vist i vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser). Fargen på 
knappen endrer seg for å representerer den tilhørende funksjonen. En knapp kan også være deaktivert 
fordi brukerkontoen ikke har tilgang til funksjonen. 

 

Opprett en pasientjournal. Se ”Dialogboksene New Patient Record og Edit Patient Record ny 
pasientjournal og Rediger pasientjournal(ny pasientjournal og rediger pasientjournal)”. 

 

Start en ny undersøkelse. Se ”Dialogboks for konfigurasjon av ny undersøkelse”. 

 

Gjennomgå undersøkelsesbilder for en utvalgt pasient. Se ”Vindu for eksamensgjennomgang”. 

 

 

Rediger en valgt pasientjournal. Se ”Dialogboksene New Patient Record og Edit Patient Record ny 
pasientjournal og Rediger pasientjournal(ny pasientjournal og rediger pasientjournal)”. 

 

Legg til notater i en pasientjournal. Knappen er kun aktivert når du har valgt en pasientjournal. Se 
”Dialogboksen Exam Notes (undersøkelsesnotater)”. 

 

Eksportere pasientdata. Knappen er kun aktivert når du har valgt en (1) eller flere 
undersøkelsesjournaler. Se ”Eksporter og importer pasientdata”. 

 

Importere pasientdata fra en USB-stasjon eller nettverk. Se ”Eksporter og importer pasientdata”. 

 

Utskriftrapporter. For informasjon om utskrift, se din RetCam administrator. 

 

(kun DICOM) Importer pasientjournal for dagens bestilte undersøkelser for den gjeldende RetCam 
Envision systemet. Se ”Importere bestilte undersøkelser”. 

Navigering og dataoppføring 
• Mus. Klikk for å navigere blant vinduer og felt og for å sette i gang handlinger. 
• Berøringsskjerm. Med en hanskekledd hånd, trykk eller dobbeltrykk på funksjoner på berøringsskjermen 

med fingertuppen eller naviger mellom vinduer og felt og sett i gang handlinger. Merka at noen UI-elementer 
kanskje ikke er store nok for berøringskontroll. 
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• Tastatur: 
o Naviger mellom vinduer og felt. 
o Før inn data i feltene. 
o Indiker handlinger. 
o For å ekstrahere bilder fra en video etter videoopptak, bruker du høyre piltast for å gå fremover 

eller venstre piltast for å gå bakover under videogjennomgang. Se ”Bildeekstraksjon fra video”. 
o Bruk S-tasten på tastaturet for å ekstrahere og lagre et bilde fra en video. 
o Snarveier på tastaturet er taster og tastekombinasjoner som brukes for å utføre forskjellige 

handlinger. Se ”Snarveier på tastaturet”. 

• Ikoner. Når pasientjournaler er listet opp i vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser), 
bruker du ikonene til venstre av hver rad som følger: 

 

• Pasientjournaler: Utvid pasientjournalen for å vise undersøkelser og notater. 
• Undersøkelsesjournalen: Utvid undersøkelsen for å vise miniatyrbilder av lagrede stillbilder 

og videoer. 
Alternativt, klikk en gang på raden. 

 

Skjul informasjon (raden kollapser). 
Alternativt, klikk en gang på raden. 

 

Start en ny undersøkelse for den valgte pasienten. 
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Snarveier på tastaturet 

Snarvei Beskrivelse Snarvei Beskrivelse 

Vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser) 

Alt+C Opprett pasient Alt+A Pasientnotater 

Alt+N Ny undersøkelse Alt+X Eksporter data 

Alt+R Gjennomgå undersøkelse Alt+I Importer data 

Alt+E Rediger pasient Alt+P Skriv ut 

Alt+M Undersøkelsesnotater Alt+O Bestilte undersøkelser 

 Dialogboks for konfigurasjon av ny undersøkelse 

Ctrl+1 Velg konfigurasjon 1 Ctrl+3 Velg konfigurasjon 3 

Ctrl+2 Velg konfigurasjon 2 Ctrl+4 Velg manuell konfigurasjon 

 Vindu for direkte avbildning 

S Lagre stillbilde Ctrl+F7 Nullstill timer 

Mellomrom Start eller pause videopptak Ctrl+F8 Start timer på nytt 

Enter Enten frys bilde eller stopp opptak F11 Veksle til full skjermmodus 

N Bla gjennom linsetyper Ctrl+Insert Veksle flaggikon på miniatyrbilde 

Ctrl+Y Bla gjennom øyeoppgaver Slett Veksle slettestatusen på 
miniatyrbilde 

R Bla gjennom spekternivåene Ctrl+F5 Start timer 

C Bla gjennom fargenivåene Ctrl+F6 Pause timer 

F Veksle FA (hvis FA-lys + FA-filter er 
angitt), eller rød-fritt modus 

  

 Vindu for eksamensgjennomgang 

Ctrl+, (komma) Gå til forrige miniatyrbilde  Ctrl+. (periode) Gå til neste miniatyrbilde 

F11 Veksle til full skjermmodus   
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Søk i pasientjournal 

MERK: Et enkelt søk finner alle pasientjournaler i et domene (Show all, (vis alt)beskrevet under.) Selv 
om denne tilnærmingen er den mest inkluderende, er det den mest tidkrevende metoden for å finne 
pasient journaler og anbefales ikke. For sider med store volum med journaler, kan det ta et par minutter 
for at journalene laster inn. Du kan snevre inn søket med avanserte søkefelt. Se ”Avansert søk”. 

 
Figur 15. Søkefelt for vinduet Pasienter og undersøkelser 

1 Finn felt. Skriv inn en del av pasientens navn. Systemet søker pasientens etternavn, fornavn, pasient ID-
er og primærklinikernavn for samsvar. 
Klikk på rød X for å slette feltet. 

2 Datofilter. Hvis du velger Any (hvilken som helst), er det ingen datorestriksjoner. 

3 Domene. Et søk er alltid begrenset til domenet som vises. 

4 Sammendrag av søkeresultat. Statuslinjen viser antall pasienter funnet, antall undersøkelser funnet, antall 
media som er valgt, og antall media som er fjernet. 

5 Vis alternativer. Hvis du velger All (Alt), vises alle journaler i det valgte domenet på en enkelt side når du 
klikker på Show (Vis). For å sette en sidebegrensning for journaler som vises (for eksempel 20 journaler 
per side), bruker du ##/page (##/side) nedtrekkalternativer. 

6 Avanserte søkealternativer. Se ”Avansert søk”. 

7 For å utføre et søk, klikk på Show (Vis)-knappen, Search (Søk)-knappen, eller trykk Enter på tastaturet. 
Søkeresultater vises i vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser) (se ”Søkeresultat”). For 
informasjon om hvordan begrense søket, se ”Utvid søkeresultat” og ”Avansert søk”. 

Søkeresultat 
Pasientjournaler vises i rader i vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser). Den første 
journalen er uthevet (valgt) som standard, og et sammendrag av pasientjournalen vises øverst i vinduet. 
Pasientnotater, undersøkelser og undersøkelsesnotater tilknyttet pasientjournaler er skjult for visning.  
For å se denne informasjonen, må du utvide radene (se ”Navigering og dataoppføring” og ”Utvid 
søkeresultat”). 

Fra søkeresultatene, kan du se pasientjournaler opprette pasientjournaler, starte undersøkelser, 
gjennomgå undersøkelser, redigere undersøkelsesnotater, og eksportere og importere pasientdata. 
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Figur 16. Søkeresultat 

Informasjonen i en pasientjournal er organisert i kolonner. Klikk på en kolonneoverskrift for å endre 
sorteringsrekkefølgen. 

De to (2) kolonnene helt til høyre er: 
• Avhukede (valgte) journaler. Et avhukingsmerke vises i avhukingsboksen ved siden av journalene 

som er valgt for eksportering. 
• Arkivstatus: 

o En stor ”I” indikerer at journalen har blitt importert. 
o En stor ”E” indikerer at journalen har blitt eksportert. 
o Hvis statusen er blank, har ikke journalen blitt importert eller eksportert. 

Hvis listen over journaler er lang, kan du bruke rullefeltet på høyre side til å rulle opp eller ned etter 
behov, for å se flere journaler. 

Utvid søkeresultat 
For å begrense søkeresultatene, er flere alternativer tilgjengelige: 
• Utvid valgte rader (beskrevet under).  
• Velg bilder i pasientjournalene. Denne brukes hovedsakelig til å eksportere pasientdata. For mer 

informasjon, se ”Eksporter og importer pasientdata”. 
• Avansert søk. Se ”Avansert søk”.  

For å utvide søkeresultater, velg det ønskede alternativet fra Expand (utvid)-nedtrekksmenyen, som er å 
finne over listen av pasienter til venstre. 

 

Undersøkelser og avhukede pasienter Viser undersøkelsene for pasientjournalene som er avhuket 
(hakemerke i avhukingskolonnen). 

Undersøkelser/bilder for gjeldende pasient Viser undersøkelsene og undersøkelsesminiatyrbildene til den 
gjeldende pasientjournalen (raden som er uthevet). 
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Bilder for viste undersøkelser Skru av undersøkelsesminiatyrbilder for en undersøkelse som 
vises (pasientjournaler må være åpne). 

Undersøkelser/bilder for viste pasienter Viser undersøkelsene og undersøkelsesminiatyrbildene for alle 
viste pasientjournaler. 

Colapse All (kolllapser alle) Lukk alle åpne rader, skjul alle undersøkelser og notater. Kun 
radene med pasientjournaler vises. 

Avansert søk 
Et avansert søk lar deg legge inn kriterier som begrenser søket for å oppfylle kravene dine. Et avansert 
søk gjøres i alle pasientjournalene i det valgte domenet. 

1. Velg et domene i vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser). 

2. Klikk på Advanced (Avansert) øverst til høyre for å vise feltene for avansert søk. 

 
Last name (etternavn) Classification 

(klassifisering) 
Patient-ID (pasient-ID) Exam Date 

(undersøkelsesdato) 
First Name (fornavn) Pathology (patologi) Imager (avbilder) • Dato ranges 

(datointervaller) 
Gender (kjønn) Primary Clinician 

(primær kliniker) 
Eye (øye) • Exam dates 

(undersøkelsesdatoer) 

3. Legg inn eller velg den ønskede informasjonen i hvilken som helst kombinasjon, og klikk på Search 
(søk). Journaler som inneholder det valgte kriteriet vises. 

4. For å utføre et nytt søk, klikk på Clear Search (slett søk) og gjenta forrige trinn.  

5. Klikk på Advanced (avansert) igjen for å å skjule feltene. 

6. For å arbeide med søkeresultatene, se ”Søkeresultat”. 
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Dialogboksene New Patient Record og Edit Patient Record ny pasientjournal og 
Rediger pasientjournal(ny pasientjournal og rediger pasientjournal) 
Hvis din RetCam Envision systemet brukes som en undersøkelsesenhet i et DICOM-miljø, opprettes  
de fleste pasientjournalene ikke lokalt. For mer informasjon, se ”Importere bestilte undersøkelser”. 

Opprett, fra Patients and Exams  
(pasienter og undersøkelser) 

Rediger, fra Patients and Exams (pasienter og undersøkelser),  
den valgte pasientjournalen 

  eller  eller  

Dialogboksene New (ny) og Edit (rediger) er de samme, med unntak av at feltene i dialogboksen New 
Patient (ny pasient) vil være tomme. Merk at dialogboksen Edit Patient (rediger pasient) også refereres  
til som dialogboksen Patient Notes (pasientnotater). 

 
Figur 17. Dialogboksen New Patient Record (ny pasientjournal) 

1 Kliniker (påkrevd). Du kan opprette en ny kliniker eller redigere en valgt kliniker. 
MERK: Endringer av klinikerinformasjon legges til alle brukere og pasienter. 

2 Pasientinformasjon (stjerner angir obligatoriske felt) 

3 Fødselsinformasjon (påkrevd). Legg inn pasientens fødselsdato (DOB), eller bruk pop-up kalenderen. 

4 Diagnosis (diagnoser). Legg inn type undersøkelser som skal utføres eller den forventede patologien som 
skal tas bilde av (for eksempel, screening for ROP). 

5 Lagrede pasientnotater. Lagrede notater kan ikke redigeres. Notater er stemplet med opprettelsesdato og -tid. 

6 • Creator (oppretter) er navnet på den personen som oppretter notater. Du kan opprette en ny Creator 
(oppretter) eller redigere en valgt Creator (oppretter). 

• Klikk på New Note (nytt notat) for å velge en ”Creator” (påkrevd) og legge inn notatene i 
oppføringsfeltene for notater. For å lagre, klikk på Save Note (lagre notat). Hvis du avbryter, vil det 
vises en melding for å bekrefte, hvor i tilfelle alle endringene går tapt. 

• Oppføringsfelt for notater (maks 2 000 tegn) 
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MERKNADER:  
• Hvis pasientjournalen ikke ble opprettet lokalt, kan noen felt i dialogboksen Edit Patient (rediger 

pasient) ikke redigeres (felttittlene vises i grått). Disse feltene kan kun redigeres i EMR-systemet. 
• Hvis du oppretter en pasientjournal som er identisk med en annet journal (samme fornavn, 

etternavn, pasient-ID, og DOB), indikerer en melding at du er i ferd med å opprette et duplikat av 
en journal som allerede eksisterer. Du kan gå videre og lagre journalen eller avbryte.  

• Hvis du har oppdaget at en pasientjournal har blitt duplisert, kan du slå sammen journalene og 
slette duplikatet. Se ”Sammenslåing av pasientjournaler”. 

• Pasientjournal kan ikke slettes. 

Sammenslåing av pasientjournaler 
Du kan ha opprettet to (2) identiske pasientjournaler. For å unngå forvirring, anbefales det at du slår 
sammen journalene. 

MERK: Før du slår sammen journalene, må du bekrefte at de to (2) journalene du velger viser eksakt 
samme fornavn, etternavn, pasient-ID og DOB. Navnene må ikke være med samme bokstav (liten 
bokstav, stor bokstav). 

1. For å slå sammen pasientjournaler, må du velge begge journalene i vinduet Patients and Exams 
(Pasienter og undersøkelser). Merge Patients-knappen (sammenslå pasienter) vises. 

2. Klikk på Merge Patients -knappen (sammenslå pasienter). Dialogboksen Patient Reconciliation 
(pasientforsoning) vises. 

 
3. Velg dataene du ønsker å beholde i hver kolonne. Valgene blir grønne. 

4. Bekreft informasjonen, og klikk på Continue (fortsett). 
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Dialogboks for konfigurasjon av ny undersøkelse 
Fra Patients and Exams (pasienter og undersøkelser),  

valgt pasientjournal 

 eller  

 
Figur 18. Dialogboksen Exam Configuration (konfigurasjon av undersøkelse) 

1 Feltet Current Weight (gjeldende vekt) vises for pasienter som er mindre enn ett (1) år gammel.  

2 Imager (avbilder) er navnet på bildeteknikeren. Du kan også opprette en ny Imager (avbilder), eller du kan 
redigere imager-informasjonen (avbilder). 

3 Tre (3) forhåndsinnstilte bildekonfigurasjoner for undersøkelser er tilgjengelige. Klikk på den passende 
konfigurasjonen for å fortsette direkte til vinduet Live Image(direkte avbildning). Se ”Vindu for direkte 
avbildning”. 

4 Rediger en forhåndsinnstilt bildekonfigurasjon for undersøkelsen. Se ”Dialogbokser for Imaging 
Configuration (bildekonfigurasjon)”. 

5 Sett opp en bildekonfigurasjon for undersøkelser med parametrene du spesifiserer. Åpner dialogboksen 
(Manual Configuration) manuell konfigurasjon. Se ”Dialogbokser for Imaging Configuration 
(bildekonfigurasjon)”. 

6 Tilgjengelig kapasitet for systemlagringsstasjon. Det omtrentlige antallet nye bilder som kan lagres 
avhenger av hvor mange videoer og stillbilder som allerede har blitt lagret. 
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Dialogbokser for Imaging Configuration (bildekonfigurasjon) 

Fra New Exam Configuration (konfigurasjon av ny undersøkelse) 

 (rediger forhåndsinnstilt) eller  (rediger manuelt) 

 
Figur 19. Dialogboks Edit Preset Imaging Configuration (Rediger forhåndsinnstilt bildekonfigurasjon) 

 
Figur 20. Dialogboks Edit Manual Imaging Configuration (rediger manuell bildekonfigurasjon) 

Velg konfigurasjonsalternativer fra nedtrekksmenyen. Hvis du har redigert forhåndsinnstilt konfigurasjon, 
klikker du på Save (lagre) for å lagre endringene. 
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Vindu for direkte avbildning 
Fra Image Configuration 

(bildekonfigurasjon) 

 

 
Figur 21. Vindu for direkte avbildning 

1 Opptak av direkte video, og bildekontroller, timer, spekter og farge kontroller, rød-fritt moduskontroll og 
FA-indikator. Se ”Kontroller for direkte avbildning”. 

2 Live image display area (direkte bildevisningsområde). I tillegg til direkte bilde, vises ”RetCam Image” 
nederst til venstre, og vannmerker vises i hjørnet øverst til venstre, øverst til høyre, eller nederst til høyre 
av bildet. 

3 Miniatyrbildeforhåndsvisningen og valglinjen viser miniatyrvisningsversjoner av stillbilder og videoer som 
er tatt under en undersøkelse. 
• Bruk pilene på venstre og høyre side av miniatyrbildelinjen for å vise flere miniatyrbilder. 
• Videoer vises i en firkant med fire (4) eksempelbilder (første, siste, og to (2) bilder fra midten av 

videoen). En stor rød ”X” på toppen av videominiatyrbildet indikerer at videoen er merket for sletting 
når du går ut av undersøkelsen. Som standard, slettes videoer når du går ut av en undersøkelse. For 
å bevare videoen, klikk på den lille ”x”-en. For mer informasjon, se ”Bildeekstraksjon fra video”. 

   
• Velg et bilde eller miniatyrvideobilde for å se en stor versjon av bildet i bildevisningsområdet. For et 

valgt videoklipp, vises avspillingskontroller øverst til venstre i vinduet. 
• Flagg et bilde for videre gjennomgang. For å flagge et bilde, plasserer du pilen over miniatyrbildet og 

klikker på flagg-ikonet . Flagget vises på miniatyrbildet i alle vinduene som viser minatyrbilder.  
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4 Status og tilgjengelige handlinger: 

 

 

Når du starter en ny undersøkelse, aktiveres fotbryteren automatisk. Disse 
kontrollene utfører de samme handlingene som kontrollene på skjermen for 
Record Video (videopptak) og Save Still live image (lagre direkte stillbilde). 
Veksle videoopptak og lagre stillbilder. De tilsvarende kontrollene på skjermen 
endrer farge. Se ”Kontroller for direkte avbildning”. 

 
Viser alternativer for direkte bildekonfigurasjon. Se ”Konfigurasjonsalternativer for 
direkte avbildning”. 

 

 

Veksler mellom visning med full-skjerm og normal skjerm av det direkte bildet.  

 
Gå ut av økten for direkte bildeundersøkelse og gå til dialogboksen Exam Notes 
(undersøkelsesnotater). Se ”Dialogboksen Exam Notes (undersøkelsesnotater)”. 

5 Etikker for undersøkelsesbilde. Se ”Bildeetiketter”. 

6 Visning av undersøkelsesinformasjon: Pasient-DOB, stempel for undersøkelsesdato, alder og kjønn til 
pasienten, legens navn, og navnet til bildeteknikeren 

7 Annen undersøkelsesinformasjon: 
• Status for FA-filter (inn og ut) 
• Belysningsnivå 
• Antall videoer og stillbilder som er tatt 
• Feilmeldinger (vist i rød tekst). For mer informasjon, se ”Feilsøking”. 

Kontroller for direkte avbildning 

     

Opptak, pause eller stopp direkte videoopptak.  
Under direkte videopptak, vises framgangslinjen under kontrollene. Fremgangslinjen 
viser total tilgjengelig tid for videopptak (i minutter) og prosent brukt. 
Denne kontrollen er grønn når fotbryteren er aktivert til å ta opp videoer. 

   

Pause eller gjenoppta direkte videoopptak. 

   

Frys direkte videoopptak for å ta et stillbilde. Frigjør frysing for å gå tilbake til 
direkte videoopptak. 

   

Lagre et stillbilde til lagringsstasjonen. Denne kontrollen er grønn når fotbryteren er 
aktivert til å lagre stillbilder. 

 

Gå tilbake til pasientens direkte undersøkelse. ”Show live” (direkte visning) vises 
under gjennomgang av lagring av stillbilde eller ekstrahering av video under en 
direkte undersøkelse. 

     

• Start en ny timer. 
• Pause timeren. 
• Tilbakestill den gjeldende timeren til 0. 
• Tilbakestill timeren til 0 og start timeren automatisk. 
MERK: For å konfigurere plasseringen til timervisningen i vinduet, se 
”Konfigurasjonsalternativer for direkte avbildning”. 
I FA/Rød-fritt modus, styres timeren separat fra videoen. 
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Fjern eller inkluder den røde komponenten til bilder.  
I Red-free (rød-fritt) modus, er bilder i gråskala når bilder tas med den hvite lyskilden. 
I rød-fritt modus for FA-undersøkelsesprosess, er bilder monokromatiske ved 
avbildning med den blå lyskilden. 
Under både videoopptak og frysing av direkte opptak, vises et låsesymbol på 
ikonet for å indikere at funksjonen ikke kan endres inntil du stopper eller frigjør 
frysingen av direkte videoopptak. 

   

FA-modus er aktivert når det blå lyset er koblet til og FA-bryteren på håndstykket 
er koblet til.  
Under både videoopptak og frysing av direkte opptak, vises et låsesymbol på 
ikonet for å indikere at funksjonen ikke kan endres inntil du stopper eller frigjør 
frysingen av direkte videoopptak. 

 

Fem (5) spekterinnstillinger tilsvarer hver en unik kombinasjon av justeringer som 
inkluderer gammakorreksjon. Standardinnstillingen er 50 %; denne innstillingen 
endres basert på brukeraktivitet. 
Gammakorreksjon, en industristandardeffekt, hjelper å normalisere lysstyrken over 
hele bildet. Spekter er nyttig i avbildning av en gjenstand hvor høyt reflekterende 
(lyse) områder er i nærheten av mindre reflekterende (mørke) områder og 
belysningen ikke kan optimaliseres for begge. I disse tilfellene med anvendt 
spekter, lyser de mørke områdene med minimal endring til eksisterende lyse 
områder, og resulterer i normalisering av den totale lysstyrken. 
MERK: Det siste aktive spektervalget blir beholdt til det endres av brukeren. Den 
tilbakestilles ikke til standardinnstillingen. 
MERK: Spekter stilles automatisk til 0 % (av) i FA-modus og rød-fritt modus. 

 

Juster kameraets fargetemperatur i fem (5) trinn fra varmere til nøytral til kjøligere. 
Denne funksjonen kan hjelpe til med å skille fra hverandre trekk hos pasienter med 
mørke retina. Du kan også justere farge basert på personlig preferanse. 
MERK: Fargepreferanse gjelder ikke for FA-modus. 

Bildeetiketter 
Bruk nedtrekksmenyen som er øverst i vinduet for å velge eller endre informasjon som er lagret med 
både bilder og videoer.  

 
Figur 22. Valg av bildeetiketter 

Pathology (patologi) Velg eller endre patologitype (Kun direkte avbildningsøkter). 

Eye (øye) Velg eller endre det utnevnte øyet under direkte avbildningsøkter eller under en 
undersøkelsesgjennomgang. 

Classification 
(klassifisering) 

Velg eller endre klassifisering (kun direkte avbildningsøkter). 

Linse Velg eller endre linse under direkte avbildningsøkter eller under en 
undersøkelsesgjennomgang. 

Undersøkelsessted Velg eller endre undersøkelsessted (kun direkte avbildningsøkter). 

Bildetype Velg eller endre bildetype under direkte avbildningsøkter eller under en 
undersøkelsesgjennomgang. 
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Konfigurasjonsalternativer for direkte avbildning 

 

Velg det alternativet som passer. Den valgte frekvensen vises i rødt 
ved siden av avspillingskontrollene. 

 

Fargemodus gjelder alle bilder som tas, unntatt FA-avbildning av 
RetCam Envision systemene utstyrt med FA-alternativet. Bilder i 
Color-modus (fargemodus) vises i full farge.  
Velg de alternativene som passer. 
Timeren vises tydelig i gul tekst i den valgte posisjonen. 

 

FA-modus gjelder kun for FA-avbildning av RetCam Envision 
systemene utstyrt med FA-alternativet. 
Velg de alternativene som passer. 
Som standard blir bilder og videoer tatt i gråskala. 

Bildeekstraksjon fra video 

MERK: Lagring av video tar opp mye av systemlagringsplassen. For å oppnå best mulig ytelse, ekstraher 
bildene som er av interesse fra videoen. Som standard markeres videoene for sletting. 

1. Trykk på utløserknappen på kontrollpanelet eller på fotbryteren for å starte, pause og starte på nytt 
videoopptaket. 

2. For å stoppe videoopptaket for å ekstrahere enkeltbilder fra videoen, klikk på . 

3. Klikk på videominiatyrbildet. Videoavspillingskontrollene vises øverst til venstre. 

 
4. Start fra begynnelsen av videoen. Ved behov bruker du spolingskontrollene for videoavspilling eller 

den venstre pilen på tastaturet for å gå tilbake til begynnelsen. 

5. Trykk på den høyre pilen på tastaturet for å trinnvis fremover gjennom videoen (eller trykk og hold inn 
høyre pil for å gå fremover fortere). Når noe av interesse vises, frigjør du høyre pilknapp for å stoppe 
avspillingen. 

6. For å ekstrahere og lagre det ønskede bildet, trykker du på S-knappen på tastaturet (eller klikk på 

.) 

7. Gjenta dette inntil alle de ønskede bildene har blitt ekstrahert. Miniatyrbilder av de ekstraherte bildene 
vises på miniatyrbildekolonnen. 

8. Hvis flere videoer har blitt tatt, må du gjenta disse trinnene for hver video. 
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Dialogboksen Exam Notes (undersøkelsesnotater) 
Fra Patients and Exams (pasienter og 

undersøkelser), undersøkelse valgt 
Fra Live Image  

(direkte avbildning) 
Fra Exam Review 

(undersøkelsesgjennomgang) 

   

 
Figur 23. Dialogboksen Exam Notes (undersøkelsesnotater) 

1 Lagrede pasientnotater. Lagrede notater kan ikke redigeres. Notater er stemplet med opprettelsesdato  
og -tid. 

2 • Creator (oppretter) er navnet på den personen som oppretter notater. Du kan opprette en ny Creator 
(oppretter) eller redigere en valgt Creator (oppretter). 

• Klikk på New Note (nytt notat) for å velge Creator (oppretter) og legge inn notater i oppføringsfeltene 
for notater. For å lagre, klikk på Save Note (lagre notat). Hvis du avbryter, vil det vises en melding for 
å bekrefte, hvor i tilfelle alle endringene går tapt. 

• Oppføringsfelt for høyre og venstre øye (minimum 2 000 tegn per oppføringsfelt). 

3 
Fra : 

Lukk eller gå tilbake til undersøkelse 
Gå ut av undersøkelse og gå til pasientliste 

Fra  og : 
OK 
Cancel (avbryt) 

1 

2 

3 
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Vindu for eksamensgjennomgang 
Fra Patients and Exams (pasienter og undersøkelser), 

undersøkelse valgt 

 

 
Figur 24. Vindu for eksamensgjennomgang 

1 Reviewing Media (gjennomgang av medier) viser antall miniatyrbilder under gjennomgang i bildevisningsområdet. 
Når et videoklipp er valgt for gjennomgang, vises avspillingskontrollen. For informasjon om 
videoavspilling og hvordan ta stillbilder fra video, se ”Bildeekstraksjon fra video”. 

2 Bildevisningsområde 

3 Pasientvalgkolonnen viser etternavn på pasienter i det gjeldende domenet. Bildene, eksamensdatoer, og 
miniatyrbilder assosiert med den valgte pasienten vises. 
Bruk pilene eller klikk på navnet for å velge en annen pasient. 

4 Undersøkelsesvelgeren viser alle undersøkelsesdatoer for den valgte pasienten. Bildene og 
miniatyrbilder assosiert med den valgte undersøkelsen vises. 
Bruk pilene eller klikk på datoen for å velge en annen undersøkelsesdato. 

5 Miniatyrbildeforhåndsvisningen og valgkolonnen viser miniatyrvisningsversjoner av stillbilder og videoer 
som er tatt under den valgte undersøkelsen. 
• Lagrede videoer vises i en firkant med fire (4) eksempelbilder: første, siste, og to (2) bilder fra midten 

av videoen. 
• Velg et bilde eller miniatyrvideobilde for å se en stor versjon av bildet i bildevisningsområdet.  
• Bruk pilene for å se flere miniatyrbilder. 
• Flagg et bilde for videre gjennomgang. For å flagge et bilde, plasserer du pilen over miniatyrbildet og 

klikker på flagg-ikonet . Flagget vises på miniatyrbildet i alle vinduene som viser minatyrbilder. 

6 Pasient- og undersøkelsesinformasjon. Du kan endre det utnevnte øynet, linsepreferanse, og bildetype 
ved bruk av nedtrekksmenyen. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 



RetCam EnvisionTM Brukerhåndbok 

40  

7 Visningsfelt: DOB, stempel for eksamensdato, alder og kjønn til pasienten, legens navn, og navnet på 
den som tar bilder, spekter og fargeinformasjon 

8 Direkte avbildingsinformasjon: 
• Status for FA-filter (inn og ut) 
• Belysningsnivå 
• Antall videoer og stillbilder som er tatt 
• Feilmeldinger (vist i rød tekst) 

9 Status og tilgjengelige handlinger: 

 
Viser konfigurasjonsalternativer for eksamensgjennomgang. Se 
”Konfigurasjonsalternativer for eksamensgjennomgang”. 

 

 

Slå på fullskjerm- eller normalskjermvisninger av det valgte bildet eller videoen.  

 
Skriv ut det valgte bildet. 

 
Åpne verktøylinjen for Image Adjustment (bildejustering). Se ”Bildejusteringer”. 

 
Vis to (2) bilder side-ved-side for sammenligning. Se ”Bildesammenligning”. 
MERK: Videoer kan ikke sammenlignes. 

 
Åpne dialogboksen Exam Notes (eksamensnotater). Se ”Dialogboksen Exam 
Notes (undersøkelsesnotater)”. 

 
Avslutt økten for undersøkelsesgjennomgang og gå tilbake til vinduet Patients and 
Exams (pasienter og undesøkelser). 

Konfigurasjonsalternativer for eksamensgjennomgang 

 

Velg hastigheten på videoavspillingen. Den valgte hastigheten vises  
i svart ved siden av avspillingskontrollene. 

 

Velg om du vil vise merknader på et bilde. Se ”Bildemerknader”. 
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Bildejusteringer 

MERKNADER: 
• Du kan lagre justerte bilder kun på utsiden av RetCam Envision -databasen og ikke-proprietære 

formater slik som PNG eller JPG (eller JPEG). De lagrede bildene reflekterer enhver justering og 
endring du gjør, men de originale bildene i databasen er ikke endret. 

• Videoer kan ikke redigeres. 

Fra Exam Review 
(undersøkelsesgjennomgang) 

 

 
Figur 25. Justeringsverktøy for bilder 

 
Juster bildets lysstyrke og kontrast. 

 
Juster bildevisningsfarger. 

 
Kommenter et bilde. Se ”Bildemerknader”. 

 
Juster bildeforstørrelse. 

 
Legg til tekstoverlegg til et bilde. 
MERK: Tekst overlegg er ikke permanente. De kan slås på og av under 
undersøkelsesgjennomgang. Hvis de er slått på, vil de vises når du skriver ut bildet og når du 
lagrer bildet (PNG- eller JPG-format). 

 
• Last Forhåndstilling. Justeringsverider kan lagres som en forhåndsinnstilling som deretter 

kan lastes som en gruppe og brukes på andre bilder. 
• Lagre forhåndstilling 
• Tilbakestill bildejusteringene til systemstandardene. 
• Lagre som 

Bildemerknader 
For å legge informasjon over et bilde, bruker du merknadverktøyene. Når et bilde inneholder merknader 

vises merknad-ikonet  på miniatyrbildet i alle vinduer som viser miniatyrbilder. 

 
Figur 26. Bildemerknadverktøy 
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Sett inn et punkt og legg til tekst. 

 
Sett inn en ellipse og legg til tekst. 

 

 

Sett inn en linje og legg til tekst.  
For å fullføre linjen, klikk på End Line (avslutt linje) eller trykk på Esc-knappen. 

 
Legg inn et notat. 

 
Vis (eller skjul) målene til en valgt merknad (linje, ellipse, punkt). Måleenhetene er 
piksler basert på den opprinnelige størrelsen på bildet.  
Punkt: X, Y plassering 
Ellipse: CP er X, Y plassering til midtpunktet; A er området dekket av ellipsen. 
Linje: Total lengde av alle linjesegmenter 

 
Etter at du legger inn et punkt, velg det og klikk på Rotate Point (roter punkt) til å rotere 
punktet 90 grader med klokken. Gjenta for å fortsette å rotere i trinn på 90-grader. 

 Slett en valgt merknad. 

Tips for merknader: 

• For å legge til en merknad, klikk på det ønskede verktøyet, flytt pilen over bildet, og klikk for å 
plassere merknaden. 

• Du kan opprette en linje som har flere segmenter. Etter at du har lagt inn og klikket for å angi det 
første segmentet, må du bevege pilen for å opprette det neste segmentet og klikk for å angi det. 
Gjenta denne handlingen for å opprette så mange segmenter du ønsker. For å fullføre linjen, klikk  
på  eller trykk på Esc-knappen. 

• For å flytte eller endre størrelsen på en merknad, drar du i de firkantede håndtakene som vises når 
du flytter pilen over merknaden. 

• For å redigere teksten med en merknad, dobbeltklikk tekstboksen merket ”{Type Here}” (skriv her)  
og skriv inn den ønskede teksten. Klikk utenfor tekstboksen når du er ferdig. 
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Bildesammenligning 
Du kan sammenligne bilder fra en eller flere undersøkelser fra en enkelt pasient eller fra to (2) ulike 
pasienter. Alternativene er de samme uansett type sammenligning. 

I Image Comparison (bildesammenligning), vises to (2) bilder side-ved-side i to (2) Exam Review 
(undersøkelsesgjennomgang) vinduer.. Bruk vinduet for bildesammenligning på samme måte du bruker 
vinduet for undersøkelsesgjennomgang. For mer informasjon, se ”Vindu for eksamensgjennomgang”. 

MERK: Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige i bildesammenligning: 
• Flagg bilde 
• Modus for fullskjerm 
• Videosammenligning 
• Endring: Øyeutnevnelse, linsepreferanse eller bildetype 
• Undersøkelsesnotater 

Fra Exam Review 
(undersøkelsesgjennomgang) 

 

 
Figur 27. Vinduet Image Comparison (bildesammenligning) 

MERK: Når du klikker på , vises verktøyet for bildejustering og utvides for å tillate uavhengige 
justeringer til begge bildene. For mer informasjon, se ”Bildejusteringer”. 

 
Figur 28. Verktøylinjen for Image Adjustment (bildejustering) i Image Comparison (bildesammenligning) 
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Fjern media 
Du kan fjerne media (stillbilder og videoer) fra pasientjournaler i vinduer Patients and Exams (Pasienter 
og undersøkelser). For å sikre at kun brukere med tillatelse kan fjerne media, kreves det autentisering før 
enhver forespørsel om fjerning. 

MERK: Tilgjengeligheten for dette alternativet er basert på tillatelser som er tildelt brukerkontoen din. 

1. I vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser), kan du søke etter og velge de ønskede 
pasientjournalene. 

2. Velg den ønskede undersøkelsen. Utvid hver undersøkelse for å vise miniatyrbilder av lagrede 
stillbilder og videoer. 

3. Huk av stillbildene og videoene du vil fjerne. For å gjøre dette, huk av boksen ved siden av miniatyrbildet. 

 
Når boksene er huket av, vises Remove Selected Media -knappen (Fjern valgte medier-knappen) 
over pasientlisten. 

MERK: Hvis hele pasientjournalen velges (et avhukingsmerke er i den avhukede kolonnen), velges 
alle mediene i alle undersøkelsene for automatisk fjerning. 

4. Klikk på Remove Selected Media (Fjern valgt media). Hvis mediet ikke har blitt sikkerhetskopiert, 
vises en melding hvor du kan bekrefte handlingen din. 

5. For å fortsette, klikk på Yes (ja). Passordbekreftelsesmeldingen vises. 

 
6. Skriv inn passordet ditt, og klikk på Continue (fortsett). Etter at mediet er fjernet, blir de tilsvarende 

miniatyrbildene plassholdere lagt til med ordet ”Removed” (fjernet). Miniatyrbildene kan ikke fjernes. 
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Brukeravlogging og systemavslåing 
RetCam Envision systemet gir både automatiske og manuelle utloggingsalternativ. Utlogging lukker den 
aktive brukerkontoen på RetCam Envision systemet som er i bruk. Dette er et trinn som er separat fra det 
å slå av, noe som slår strømmen av. 

MERKNADER:  
• Etter en periode med inaktivitet, logges en innlogget bruker ut automatisk. Minimumstandard er 

15 minutter. Denne verdien kan endres av din RetCam administrator. 
• Natus Medical Incorporated anbefaler at du sikkerhetskopierer og lagrer dataen din før du slår av 

RetCam Envision systemet. Se ”Eksporter og importer pasientdata”. 

For å logge ut og slå av systemet, klikk på  på statuslinjen, og velg en av de følgende fra pop-up-menyen: 
• For å logge ut av brukerkontoen uten å slå av systemet, velger du Log out (logg ut). 
• For å logge ut av brukerkontoen og slå av systemet, velger du Shutdown (avslåing). 

Hvis systemet stopper å respondere, venter du i minst 1 minutt. 

Hvis systemet ikke responderer etter 1 minutt, trykker du på Systemets på/av-knappSystemets på/av-
knapp på kontrollpanelet en gang. Alle indikatorene på kontrollpanelet, unntatt vekselstrøm/likestrøm-
indikatoren, slukkes. 

Hard avslåing 
Hard avslåing anbefales kun når det er behov. Datakorrupsjon kan skje.  

For å utføre en hard avslåing, trykker du på systemets av/på-knapp på kontrollpanelet i minst 6 sekunder.  
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3. Eksporter og importer pasientdata 
Eksporter og importer pasientjournaler, undersøkelser og media til:  
• Gjør RetCam Envision-data tilgjengelig på andre RetCam Envision systemer. Data består av den 

valgte pasientens informasjon, undersøkelser for pasienter, og alle medier i undersøkelsen(e). 
• Lag sikkerhetskopier av det originale mediet på lagringsstasjonen (både bilder og videoer). 
• Vis med standard bildeprogramvare. 
• Bruk RetCam Envision bilder med tredjeparts bildesystemer. 

Sikkerhetskopi av data 
RetCam Envision systemet lagrer alle bilder og videoer i den interne lagrinsstasjonen. Natus Medical 
Incorporated anbefaler sterkt at du tar sikkerhetskopi av all data på slutten av hver dag du tar nye bilder. 

For langsiktig datalagring, anbefaler Natus Medical Incorporated at du tar sikkerhetskopi av all data på en 
annen datamaskin i kontornettverket ditt, fortrinnsvis en serverklasse-datamaskin med stor kapasitet og 
overflødig lagringsfunksjoner (Redundant Array of Independent Disks eller RAID). For en underordnet 
sikkerhetskopi i dette miljøet, kan du vurdere å sikkerhetskopiere til en flyttbar USB-masselagringsenhet. 

Eksporter data 
Du kan eksportere data til et hvilket som helst tilgjengelig sted. En kopi av dataen blir eksportert, og den 
originale dataen er intakt på systemets lagringsstasjon. 

MERK: Natus Medical Incorporated anbefaler å begrense eksportering til ikke mer enn 3 000 bilder i et 
(1) parti for å unngå en lang overføringstid. I stedet for å eksportere et stort parti med data, kan du 
eksportere små parti. 

Eksport av data: 

1. Kontroller at destinasjonsenheten (slik som en USB) er klar og har nok plass. 

2. I vinduet Patients and Exams (pasienter og undesøkelser), søker du etter de ønskede journalene. 

3. I søkeresultatene, kan du velge et alternativ fra nedtrekksmenyen Select Images (Valg av bilder), 
som vil vises over pasientlisten. 

 

Alle Velger alle journaler. 

Ingen Hvis noen journaler har blitt valgt, vil dette alternativet slette valgene. 
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Flagget Velger alle medier (bilder og videoer) som har blitt flagget. 

Dagens Velger alle medier tatt på den gjeldende datoen. 

Denne ukens Velger alle medier tatt i løpet av den gjeldende uken, fra søndag til lørdag. 

Denne månedens Velger alle medier tatt i løpet av den gjeldende måneden. 

Høyre øye (OD) Velger alle medier tatt av det høyre øyet. 

Venstre øye (OS) Velger alle medier tatt av det venstre øyet. 

Ikke spesifisert øye Velger alle medier merket ”Unspecified” (ikke spesifisert). 

Ikke sikkerhetskopiert Velger medier som ikke har blitt eksportert. Dette er spesielt nyttig for å 
kontrollere om data ble sikkerhetskopiert etter en spesifikk dato, hvis 
datakriteriet ble brukt for søket. 

4. Klikk på . Denne knappen er i en gråtone inntil journaler er valgt. 

5. Velg det passende alternativet i dialogboksen Export (eksport) (Figur 29). 

6. Klikk på Export (eksporter). Når eksportprosessen har blitt fullført, viser en rapport antall journaler 
som ble kopiert. 

 
Figur 29. Dialogboksen Export (eksport) 

1 Spesifiser destinasjonssted 
• Velg en tidligere brukt vei fra nedtrekksmenyen Path (veier), legg inn en ny vei i feltet, eller klikk 

på Browse (bla igjennom) for å velge et annet sted. Som standard er feltene fylt med 

alternativene som ble brukt for den forrige eksporteringen. Klikk på  for å tilbakestille 
destinasjonsstedet til standarden. 

• Opprett undermapper. Bruk nedtrekksmenyene til høyre for å lage et undermappenavn med 
eksisterende datafelt. 

• Hvis du velger å skrive over eksisterende data, vises en melding som du må bekrefte. 

1 

2 

3 
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2 Filformat. Kontroller at eksporteringsdestinasjonen har nok ledig plass. 
• MLX er RetCam Envision sin produsenteide krypterte dataformat. 
• DCM er det utvidede filnavnet for pasientdatafiler som er kompatible med DICOM for oftalmologi. 

MERKNADER: 
o DCM filalternativet vises kun hvis DICOM alternativet er inkludert i ditt RetCam Envision 

systemet kjøp. 
o Merknader på bilder overføres ikke med DCM-filer. 

• Splittet fil. Hvis du velger dette formatet, utvider dialogboksen seg og gir flere alternativer (se under).  

3 Alternativer for splittet filformat: 
• Eksporter bilder  

o Portable Network Graphic (PNG) bruker kompresjon for å redusere filstørrelsen (omtrent 
halvparten av størrelsen til en bitmap-fil), men uten å tape kvalitet eller oppløsning. Den kan 
vises i en standard nettleser og bli brukt i bildebehandling eller visningsprogrammer. 

o JPG bruker kompresjon for å redusere filstørrelse, noe som resulterer i tap av oppløsning eller 
kvalitet i forhold til mengde komprimert. 

• Legg til tekstoverlegg. Velg tekstoverlegget du vil tilføre, og velg plasseringen av overlegget på 
bildene. Merk at tekstoverlegg gjelder kun for PNG og JPG-bildetyper. 

• Eksporter data 
o Extensible markup language format (XML) 
o Kommadelt format (CSV) 
o Generisk tekstformat (TXT) 

• Eksporter video (AVI) 

Importer data 
Med unntak av sikkerhetskopiering av data, er eksportdestinasjonen i nettverket en mellomstasjon. For å 
fullføre dataoverføringen og gjøre bildene tilgjengelige for visning på andre RetCam Envision systemet, må 
du bruke RetCam-programvaren for å importere de overførte bildene til den gjeldende systemdatabasen. 

MERKNADER: 
• For å sikre at undersøkelsesdato- og tid vises nøyaktig, må du fastsette tidssonen som 

pasientdataene opprinnelig ble utført i. Opprett et domene med stedet satt i denne tidssonen og 
importer pasientdata i dette domenet. 

• Importeringsoperasjonen kan være tidskrevende. Anbefalt maksimum import per enkelt parti er  
3 000 bilder. Det anbefales sterkt at du begrenser partistørrelsen ved å importere bilder fra en 
pasient om gangen og ved å kun velge bildene som er nødvendige for dine umiddelbare behov. 

• Bruk MLX-format ved importering av bilder tatt på en annen RetCam Envision systemet (eller 
bilder fra foregående RetCam-systemer ved bruke programversjon 6.3 og nyere). 

Import av data: 

1. Kontroller at stasjonen du vil importere fra er tilkoblet og klar. 

2. I vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser), klikk på . 

3. I dialogboksen for bekreftelse, klikk på Yes (ja). Velg de passende alternativene i dialogboksen 
Import Review (importgjennomgang) (Figur 30).  

4. Klikk på Import (importer). Denne knappen er i en gråtone inntil filer er valgt. Når importprosessen 
har blitt fullført, viser en rapport antall journaler som ble kopiert. 

MERK: Hvis noen filer ikke ble importert, klikk på View Log (vis logg) i dialogboksen for 
importrapport for informasjon. Klikk på OK for å lukke rapporten. 
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5. I vinduet Pasienter og undersøkelser, klikker du på Show all (vis alt), og bekreft at de importerte 
pasientjournalene er til stede. 

 
Figur 30. Dialogboksen Import Review (importgjennomgang) 

1 Kildested. Som standard, viser dette feltet kildestedet brukt i den forrige importen. 
• Legg inn en ny vei i feltet eller klikk på Browse (bla igjennom) for å velge et annet sted. Huk av i 

avhukingsboksen for Inkluder undermapper, hvis ønskelig. 

• Klikk på  for å tilbakestille kildestedet til standarden. 
• Klikk på Select (velg) for å vise mappene og filene. 

2 Mapper. Bruk avhukingsboksene for å merke og fjerne merkingen av mapper som du vil importere. 

3 Velg bildedetaljer. Velg en fil på høyre side for å vise detaljer. Hvis filen er et stillbilde, vises et 
miniatyrbilde. Hvis filen er en video, vises et bilde av en videorull. 

4 Liste over filer i en valgt mappe. Bruk avhukingsboksene for å merke og fjerne merkingen av filer som du 
vil importere. Antall valgte filer vises nederst i dialogboksen. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Fluorescein-angiografi (FA) 
MERK: FA-lyskilden er et alternativ for RetCam Envision systemet. Kontroller at systemet ditt er utstyrt 
med FA-lyskilde før du setter opp en FA-undersøkelse. 

Et smalbåndet blå lyskilde stimulerer injisert fluorescein som sirkulerer i retinal vaskulatur. Ved 
eksponering av det blå lyset, avgir fluoreceinet grønt lys. Et sperrefilter i håndstykket avviser det blå lyset 
som reflekteres av netthinnen. På denne måten blir det grønne utslippet synlig. 

1. I vinduet Pasienter og undersøkelser, starter du en ny undersøkelse (klikk på ). 

2. Aktiver FA-sperrefilteret ved å skyve FA-bryteren på håndstykket mot baksiden av håndstykket. 

3. Koble den fiberoptiske kabelen inn i FA-lysporten. Hvis den blå LED-en over lysknappen på kontrollpanelet 
ikke tennes, trykker du på knappen for å slå på FA-lampen. Det sendes blått lys fra håndstykket. 

 
4. I vinduet for direkte bilde, må du passe på at rød-fritt/FA-avbildning er aktivert (rød-fritt indikatoren er 

grønn og endres automatisk til ”ON” (på). 

5. I begynnelsen av injeksjonen av fluorecein-fargestoff, starter du timeren (klikk på ), og trykker 
samtidig på utløser-knappen på fotbryteren for å ta et stillbilde. På slutten av injeksjonen, tar du enda 
et bilde for å tidsstemple injeksjonen. 

6. Ta stillbilder ettersom fargestoffet sirkulerer i pasientens øye. 

MERK:  
Hvis bruk av video-opptak: 
• I FA-modus, styres timeren separat fra videoen. Når for eksempel videoen er satt på pause 

eller stoppet, stoppes video-opptaket, men timeren fortsetter.  
• Pause av videoopptak lagrer ikke videoopptaket. Stopp video-opptaket for å ekstrahere og 

lagre bilder fra videoen. 

7. Hvis det tas bilde av det andre øyet, velger du det indikerte øyet i Eye-feltet (øyefeltet) og tar bilder av 
dette øyet. 

8. Når du er ferdig, sett timeren på pause (klikk på ), og gå ut av undersøkelsen.  
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5. DICOM 
Hvis DICOM-alternativet følger med i ditt RetCam Envision systemet kjøp, må du ha en lisens til å konfigurere 
og bruke DICOM på din RetCam Envision systemetRetCam Envision systemet. 

Konfigurere DICOM innstillinger 
MERK: Brukerkontoen din må ha tillatelse til å konfigurere DICOM innstillinger. 

1. Kontroller at din RetCam Envision systemet er koblet til nettverket og at PACS-serveren er tilgjengelig. 

2. På din RetCam Envision systemet, kopierer du lisensnøkkelen til den riktige mappen. Se 
arbeidsinstruksjoner for RetCam Envision DICOM lisenskonfigurasjon. 

3. Slå av og start deretter systemet på nytt. 

4. Logg inn. 

5. Klikk på  på statuslinjen, og velg User Preferences (brukerpreferanser). 

Hvis DICOM er aktivert og brukerkontoen din har tillatelse, er DICOM-innstilingene tilgjengelige i 
dialogboksen User Preferences (brukerpreferanser). 

 
6. Velg hver innstillingsgruppe og konfigurer etter behov. 

7. Når du er ferdig, klikk på OK. 
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Importere bestilte undersøkelser 
1. Kontroller at din RetCam Envision systemet er koblet til nettverket. 

2. For å importere pasientjournalen for dagens bestilte undersøkelser for den gjeldende RetCam 

Envision systemet, klikk på  i vinduet Patients and Exams (pasienter og undersøkelser). 

Hvis undersøkelser har blitt planlagt, vises de tilhørende pasientjournalene. 

3. Før du utfører en undersøkelse, må du koble systemet fra nettverket. 

4. Velg en pasient. 

5. Start en ny undersøkelse og ta bilder. Gjennomgå og lagre bildene etter behov. For informasjon om 
hvordan utføre en undersøkelser, se ”Utfør en pasientundersøkelse”. 

6. Avslutt undersøkelsen. Alle lagrede bilder plasseres automatisk i kø for å overføres til PACS-serveren 
for arkivering. 

7. Etter undersøkelsen er blitt avsluttet for dagen, og før du slår av systemet, kobler du systemet til 
nettverket. Alle bilder vil overføres automatisk. 

8. For å sjekke statusen på overføringen, åpner du Archive Queue (arkivkøen). Klikk på  på 
statuslinjen, og velg Archive Queue (arkivkø). Merka at dette alternativet er tilgjengelig for 
brukerkontoer som har tillatelse. 

MERKNADER:  
• Bildemerknader overføres ikke til DICOM PACS. 
• DICOM-data kan ikke importeres. 
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6. Vedlikehold, rengjøring og teknisk støtte 
RetCam Envision systemet leveres med brannmur- og antivirustjenester aktivert og konfigurert. Ta kontakt 
med Natus sin tekniske tjeneste for den nyligste revisjonen av retningslinjene til RetCam Security Hardening. 

Generelt vedlikehold 
RetCam Envision systemet krever regelmessig generelt vedlikehold for å fortsette å fungere som designet.  

Generell vedlikeholdsplan: 
• Mellom pasienter: Desinfiser, rengjør og kontroller linsestykket. 
• Ukentlig: Tørk over systemet. 
• Månedlig: Kontroller kablene og koblingene for slitasje.  

For rengjøringsårsaker, er RetCam Envision systemet delt inn i to (2) kategorier: 
• Linsestykket (kommer i kontakt med pasienter) 
• Resten av systemet 

Linsestykket Rengjøring og desinfisering 
Desinfiser, rengjør og kontroller linsestykket mellom pasienter.  

MERK: For å forhindre koplingsgelen fra å stivne på linsestykket, må du rengjøre pasientkontaktområdet 
umiddelbart etter bruk. 

Manuell rengjøring 
For manuell rengjøring ved bruk av Super-Sani® våtservietter,CaviWipesTM våtservietter, neodisher® 
Mediclean Forte, eller Prolystica® 2x Enzymatic Cleaner, følg disse trinnene: 

1. Bruk de tilberedte serviettene eller rengjøringsmiddel tilberedt etter produsentens anbefaling og lofrie 
kluter som er fuktet med den tilberedte vaskemiddelløsningen. 

2. Tørk for å fjerne all synlig skitt. 

3. Tørk for å fjerne alle kjemiske rester med en lofri klut dyppet i springvann. 

4. Tørk tørr med en lofri klut, og la den deretter lufttørke. 

Kjemisk desinfeksjon på mellomnivå 
For kjemisk desinfeksjon på mellomnivå ved bruk av CaviWipesTM våtservietter eller Super-Sani® 
våtservietter, følg disse trinnene: 

1. Tørk og forsikre deg om at alle overflatene forblir synlig våte som følger: 4 minutter ved bruk av 
Super-Sani® våtservietter eller 3 minutter ved bruk av CaviWipesTM våtservietter (bruk flere 
våtservietter etter behov). 

2. Tørk for å fjerne alle kjemiske rester med en lofri klut dyppet i renset (PURW) vann. 

3. Tørk tørr med en steril, lofri klut, og la den deretter lufttørke. 
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Kjemisk desinfeksjon på høyt nivå 
For kjemisk desinfeksjon på høyt nivå ved bruk av Sporox® II-løsning eller Cidex® OPA-løsning, følg disse 
trinnene: 

1. Balanser et bad med desinfeksjon til 20 °C. 

2. Bekreft desinfeksjonsmiddelets minimale effektive konsentrasjon (MEC) som er indikert av 
produsenten av desinfeksjonsmiddelet (flere metoder kan være aktuelle). 

3. Vipp linsestykket til en liten vinkel og senk frontpartiet gradvis ned i desinfeksjonsmiddelet (pass på at 
linsestykket ikke senkes ned vertikalt, når tuppen først entrer væsken, for å unngå at luft blir stengt 
inne ved tuppen). 

4. Pass på at det ikke er noe luft mellom den konkave overflaten av det optiske vinduet og væsken, og 
at væskeoverflaten ikke er over det tillatte væskenivået (overflaten til desinfeksjonsmiddelet er ikke 
over linjen mellom den rustfrie stålhetten og plastikkhuset). Nedsenkningsdybden bør ikke være mer 
enn 15 mm, som vist under. 

 

5. Når frontpartiet er nedsenket, kan linsestykket være vertikalt. 

6. Senk ned, slik: 30 min i Sporex® II-løsning eller 12 minutter i Cidex® OPA-løsning. 

7. Skyll ved å senke ned frontpartiet av linsestykket i renset (PURW) vann, rør og la den sette seg i 
minst 1 minutt. 

8. Tørk av med sterile lofrie kluter. 

Systemrengjøring 
I likhet med alle medisinske utstyrsenheter, må du bruke god hygenepraksis ved håndtering av utstyr, 
basert på retningslinjer fra U.S. Centers for Disease Control (CDC). I tillegg, anbefales det å tørke 
forsiktig med en klut fuktet med mild såpe eller vann. En slik rengjøring må alltid følge enhver 
serviceoperasjon. Ikke spray rengjøringsvæsker på noen del av systemet. 

Inspeksjon av kabler og tilkoblinger 
Hver måned må du bekrefte at alle kabler og tilkoblinger er ordentlig satt fast til RetCam Envision 
systemet. For å eliminere muligheten for elektrisk støt må du erstatte kabler og tilkoblinger som er skadet. 

Avhending av materialer 
Avhending av avfallsmaterialer i henhold til lokale og nasjonale krav. Ta kontakt med Natus sin tekniske 
tjeneste hvis du trenger mer hjelp. Se ”Tekniske støtte”. 
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WEEE-erklæring 
Natus forplikter seg til å oppfylle kravene i EUs WEEE-forskrifter (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr) fra 
2014. I disse forskriftene står det at elektrisk og elektronisk avfall må samles separat for riktig behandling 
og gjenvinning for å sikre at WEEE blir gjenbrukt eller resirkulert på en trygg måte. I tråd med denne 
forpliktelsen kan Natus overføre tilbakeleveringsplikten og plikten til å resirkulere til sluttbrukeren med 
mindre andre ordninger er vedtatt. Vennligst kontakt oss for detaljer om innsamlings- og 
gjenopprettingssystemer som er tilgjengelige for deg i ditt område hos www.natus.com.  

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige 
og utgjøre en fare for menneskers helse og miljø, hvis WEEE ikke håndteres riktig. Sluttbrukere har derfor 
også en rolle å spille for å sikre at WEEE blir gjenbrukt og resirkulert på en trygg måte. Brukere av 
elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste WEEE sammen med annet avfall. Brukere må bruke de 
kommunale innsamlingsordningene, produsentens/importørens tilbakeleveringsplikt eller lisensierte 
renovasjonsselskap for å redusere ugunstige miljøbelastninger i forbindelse med kassering av elektrisk 
og elektronisk avfall, og for å øke mulighetene for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning av elektrisk og 
elektronisk avfall. 

Utstyr merket med symbolet nedenfor, som avbilder en overstrøket avfallsbeholder med hjul, er elektrisk 
og elektronisk utstyr. Symbolet som avbilder en overstrøket avfallsbeholder med hjul, angir at elektrisk og 
elektronisk avfall ikke må kastes sammen med ikke-separert avfall, men må samles inn separat.  

 

Tekniske støtte 
MERK: Levetiden til RetCam Envision-systemet er minst 7 år. 

Når du kontakter Natus Medical Incorporated via telefon, må du legge igjen en melding med følgende informasjon: 
• Name (Navn) 
• Organisasjon 
• Kontaktinformasjon  
• En beskrivelse av problemet 
• Systemtypen (for eksempel, RetCam Envision) og serienummer 

I tillegg, anbefaler Natus sin tekniske tjeneste at du sender en e-post med den samme informasjonen. 

E-post: service@retcam.com. Natus sin tekniske tjeneste svarer raskt på e-poster. Målet vårt er å svare 
innen 24 timer etter mottakelse. 

Telefonstøtte er tilgjengelig mandag til fredag fra 8 a.m. til 5 p.m., Pacific Time. Ved behov, legger du 
igjen en beskjed. Natus sin tekniske tjeneste svarer raskt på anrop. 

Telefon: +1 650-802-0400 
Tollfri: 1-888-496-2887 (kun USA og Canada) 

Postadresse: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
USA 

  

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Service 
For servicespørsmål, ta kontakt med Natus sin tekniske tjeneste. Se ”Tekniske støtte”. 

Feltutskiftningsmoduler 
For informasjon om erstatning av moduler, ta kontakt med Natus sin tekniske tjeneste og gi servicedelenummeret. 
Se listen under. 

Servicedelenummer Beskrivelse 
18-000557-SERVICE USB-hub 
18-000572-SERVICE Ethernet-isolator 
18-000663-SERVICE Sikring 
60-000001-SERVICE Håndstykke 
61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE Instrumentkontrollmodul 
61-000156-SERVICE Strømforsyningsmodul 
61-000005-SERVICE Litiumionbatteri 
61-000010-SERVICE Fotbryter 
61-000012-SERVICE Hvit LED-modul 
61-000033-SERVICE Tastatur 
61-000046-SERVICE Blå LED-modul 
61-000056-SERVICE Mus 
61-000069-SERVICE Membran 
61-000091-SERVICE Monitorskjerm 
61-000166-SERVICE Fortinet 30E Boks 
RETCAM-FA-OPPGRADERING FA-oppgraderingssett for RetCam Envision 

systemer uten FA 
I/T Strømledning – Må oppfylle de følgende 

spesifikasjonene: 
• Sykehusvurdert 
• 305 cm maks. lengde 
• Vurdert til 10 A (minimum) 
• UL/CSA-listet 
• REACH, RoHS-kompatibel 
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7. Feilsøking 

Systemoppstart 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

BitLocker har ikke blitt aktivert på 
hoveddatastasjonen. Aktivering av 
BitLocker anbefales for forbedret 
sikkerhet. 

BitLocker ble ikke aktivert av en 
Administrator før brukerens forsøk på å 
starte systemet. 

Se din RetCam administrator. 

Kan ikke koble til SQL-server etter 
45 sekunder. 

Brukeren prøvde å starte systemet. 
SQL-systemet ble installert men ble slått 
av. 

Se din RetCam administrator. 

Systemstans 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Dette vil slå av systemet. Er du 
sikker på at du vil fortsette? 

Brukeren prøvde å slå av systemet. • Klikk på Yes (ja) for å slå 
av. 

• Klikk på No (nei) for å 
avbryte avslåingen. 

Driftssystemet kunne ikke slås av. En bruker som ikke har tillatelse prøvde å 
slå av systemet. 

Se din RetCam administrator. 

Pasienter og undersøkelser 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Advarsel: Det kan være at du mister 
disse mediene! <#> markerte 
medieelement (er) har ikke blitt 
sikkerhetskopiert. Vil du fortsette? 

Brukeren prøvde å fjerne valgte media 
som ikke har blitt sikkerhetskopiert. 

• For å avbryte, klikk på 
No (nei). Ta 
sikkerhetskopi av mediet 
og prøv igjen. 

• For å fortsette uten å ta 
sikkerhetskopi av mediet, 
klikk på Yes (ja). Merk at 
det fjernede mediet ikke 
kan gjenopprettes. 

Ny undersøkelse og direkte avbildning 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Følgende kan være problemer for 
direkte avbildning: 
• Systemet kjører på batteri, men 

bør kobles til. 
Vil du fortsette? 

Brukeren startet en ny undersøkelse når 
systemet kjørte kun på batteristrøm. 

Anbefalt handling: 
Koble til systemet til en 
vekselstrøm, og klikk på  
Yes (ja). 

Lyskildefeil (case: 1) Ingen fiberoptisk kabel er koblet til. Koble til den fiberoptiske 
kabelen på nytt. 
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Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Lyskildefeil (case: 2) FA-bryteren er på, men ingen fiberoptisk 
kabel er koblet til. 

Koble den fiberoptiske kabelen 
til FA-lyskilden, eller slå av FA-
bryteren og koble til den 
fiberoptiske kabelen til den 
hvite lyskilden. 

Lyskildefeil (case: 9) Lyskilden var av, eller brukeren slo av 
lyskilden. 

Trykk på lysbryteren på 
kontrollpanelet for å slå på 
lyskilden. 

Sjekk FA-vogn tilkoblingen 
(case: 10) 

FA-bryteren for håndstykket var på, og 
kameraet var ikke tilkoblet til FA-lyskilden. 

Trykk på lysknappen på 
kontrollpanelet for å slå av 
lyskilden, og slå FA-bryteren 
til håndstykket av. 

Sjekk FA-bryteren på HP (case: 12) FA-modus var ikke aktivert: 
FA-bryteren til håndstykket var på, eller 
brukeren slo på FA-bryteren. 

Slå FA-bryteren til 
håndstykket av. 

Sjekk FA-bryteren på HP, 
lysindikatoren på kontrollpanelet 
(case: 17) 

FA-modus ble aktivert: 
Både FA-bryteren og lyset var slått av. 

• Slå FA-bryteren til 
håndstykket på. 

• Trykk på lysbryteren på 
kontrollpanelet for å slå 
på lyskilden. 

Sjekk lysindikatoren på 
kontrollpanelet (case: 18) 

FA-modus ble aktivert: 
lyset var av, eller brukeren slo lyset av. 

Trykk på lysbryteren på 
kontrollpanelet for å slå på 
lyskilden. 

Sjekk FA-bryteren på HP (case: 21) FA-modus ble aktivert: 
FA-filteret var av, eller brukeren slo FA-
bryteren av. 

Slå FA-bryteren til 
håndstykket på. 

Det var en feil under opptak av 
mediet. Se loggen for detaljer. 

Brukeren prøvde å ta bilder. Se din RetCam administrator. 

Undersøkelsen vil IKKE lagres; 
ingen bilder/videoer har blitt tatt.  
Er du sikker på at dette er OK?  
Velg ”Yes” (ja) for å bekrefte og 
”No” (nei) for å gå tilbake til 
undersøkelsen. 

Brukeren prøvde å gå ut av direkte 
avbildning uten å ta noen bilder eller 
videoer. 

• Klipp på Yes (ja) for å 
avslutte. 

• Klikk på No (nei) for å 
avbryte og til tilbake til 
direkte avbildning. 

Undersøkelsen vil IKKE bli lagret; 
undersøkelsen inneholder 
bilder/videoer, men ingen er lagret. 
Er du sikker på at dette er OK? Velg 
”Yes” (ja) for å bekrefte og ”No” 
(nei) for å gå tilbake til 
undersøkelsen. 

Brukeren prøvde å gå ut av direkte 
avbildning med alle mediene markert for 
sletting. 

• Klipp på Yes (ja) for å 
avslutte. Ingen medier vil 
bli lagret. 

• Klikk på No (nei) for å 
avbryte og til tilbake til 
direkte avbildning. 

Ikke slå av systemet på grunn av 
mulig tap av data. 

Brukeren trykket på avslutt-knappen på 
kontrollpanelet. 

Klikk på OK for å avbryte 
avslutning og fortsette med 
direkte avbildning. 
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Undersøkelsesgjennomgang 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Ikke slå av systemet på grunn av 
mulig tap av data. 

Brukeren trykket på avslutt-knappen på 
kontrollpanelet. 

Klikk på OK for å avbryte 
avslutning og fortsette med 
undersøkelsesgjennomgang. 

Importere 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Hvis du importerer fra en flyttbar 
stasjon, må den være tilkoblet før 
du begynner importprosessen. Er 
alle nødvendige stasjoner klare? 

Brukeren prøvde å importere data fra en 
flyttbar stasjon. 

Kontroller at stasjonen du vil 
importere fra er tilkoblet og 
klar, og klikk på Yes (ja). 

Skriv ut 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Det er ingen skriver installert på 
systemet. 

Brukeren prøvde å skrive ut. Se din RetCam administrator. 

Det ser ut til at skriveren er uten 
nett eller koblet fra. Kontroller og 
prøv på nytt. 

Brukeren prøvde å skrive ut. Se din RetCam administrator. 

Brukerpreferanser 
Melding Tilstand eller brukerhandling Korrigerende handling 

Tilpasset vannmerke kan ikke være 
større enn 640 x 100. Bruk et 
mindre bilde. 

Konfigurasjon av direkte avbildning: 
Brukeren prøvde å laste inn et 
vannmerke. 

Last inn et mindre bilde. 

Tilpasset vannmerke kan ikke være 
mindre enn 160 x 32. Bruk et større 
bilde. 

Konfigurasjon av direkte avbildning: 
Brukeren prøvde å laste inn et 
vannmerke. 

Last inn et større bilde. 

Feil ved forsøk om å laste inn de 
tilpassede vannmerket for å 
bekrefte: {unntaksmelding}. 

Konfigurasjon av direkte avbildning: 
Brukeren prøvde å laste inn et vannmerke 
som ikke er en bildefil. 

Last inn en bildefil. 

Kan ikke laste inn det tilpassede 
vannmerket for å bekrefte. 

Konfigurasjon av direkte avbildning: 
Brukeren prøvde å laste inn et 
vannmerke. 

Filformatet kan være feil.  
Last inn en bildefil som er  
i riktig format. 

Det er ikke funnet en indeks med 
fragmenteringsnivå som er lik eller 
høyere enn ” + terskel + ”%. 

Konfigurasjon av databasevedlikehold: 
Brukeren kontrollerte statistikken, og 
fragmenteringsnivået var mindre enn det 
spesifiserte nivået (standard er 15). 

Denne meldingen er ikke til 
informasjonsformål. 

{0} til revisjonsloggfilene kunne ikke 
slettes. 
(MERK: {0} indikerer antall filer.) 

Konfigurasjon av revisjonslogging: 
Brukeren prøvde å slette revisjonslogger. 

Denne meldingen er ikke til 
informasjonsformål. 
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Andre feilforhold 
Melding Korrigerende handling 

Bruker har ikke tillatelse til å logge på. Se din RetCam administrator. Brukerkontoen kan være 
deaktivert. 

Alvorlig feil, kunne ikke skrive feil til fil. Se din RetCam administrator. 

En oppsto en feil ved veksling av frys/stopp opptak. Se 
loggen for detaljer. 

Se din RetCam administrator. 

Kunne ikke spille av video, forsøk nummer <#>. Se din RetCam administrator. Mulige årsaker: 
• Den valgte videofilen ble slettet. 
• En gammel video ble importert (for eksempel, 

RetCam 4.1 eller eldre). 

captureGraphBuilder er null! Se din RetCam administrator. 
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8. Verktøy 
MERK: Alternativene som er tilgjengelig i pop-up-verktøymenyen er basert på tillatelser som er tildelt 
brukerkontoen din. Figur 31 er et eksempel, og den fullstendige listen over alternativer er beskrevet i 
tabellen som følger. 

Statuslinje 

 

 
Figur 31. Verktøymeny 

About (Om) Viser RetCam Envision systemet programvaren og annen systeminformasjon.  
For lisensinformasjon for tredjepartsprogramvare brukt i RetCam Envision, klikk  
på Software Licenses (programvarelisenser) i om-dialogboksen. 

Help (Hjelp) Viser en PDF-kopi av RetCam Envision brukerhåndboken. 

Image Audit (Bilderevisjon) Bare til RetCam administrator bruk. 

Systemlogger Bare til RetCam administrator bruk. 

Brukerpreferanser Åpner vinduet User Preferences (brukerpreferanser). Se ”Konfigurer User 
Preferences (brukerpreferanser)”. 

Manage Users  
(Administrer brukere) 

Opprett og endre brukerkontoer, og tilbakestill passord. Bare til RetCam 
administrator bruk. Se ”Manage Users (Administrer brukere)”. 

Unlock Maintenance Mode 
(Lås opp vedlikeholdsmodus) 

Gir tilgang til vedlikeholdssystem og andre oppgaver. Bare til RetCam administrator 
bruk. Systemet ber om passordet for Maintenance Mode (vedlikeholdsmodus). Dette 
alternativet er skravert ut av systemet i Maintenance Mode (vedlikeholdsmodus). 
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Konfigurer User Preferences (brukerpreferanser) 
MERK: Brukerkontoen din må ha tillatelse til å konfigurere brukerpreferanser. Hvis brukerkontoen din ikke 
har tillatelse er konfigurasjonsalternativet ikke tilgjengelig eller deaktivert. 

Verktøymeny 

Brukerpreferanser 

 
Figur 32. User Preferences Window (Vindu for brukerpreferanser) 

Audit Logging 
(Revisjonslogging) 

Konfigurer systemets revisjonslogger. 

Authentication 
(Autentisering) 

Konfigurer autentisering for lokale enheter og nettverk. Alternativer for 
katalogtjenesten Active Directory er kun synlige for brukerkontoer som har tillatelse.  
For nettverksautentisering, har du muligheten til å la brukere autentisere seg ved 
bruk av Active Directory, og i så tilfelle, kan du alternativt kreve det. 
For å opprette en bruker med Active Directory-autentisering, se”Opprett en 
brukerkonto”. 

Auto Log Off  
(Automatisk avlogging) 

Konfigurer automatisk avlogging. 
MERK: Automatisk avlogging gjelder ikke under undersøkelser hvis visse 
dialogbokser er åpne eller under andre omstendigheter som kan føre til tap av data. 

Database Maintenance 
(Vedlikehold av database) 

Oppretthold databasefunskjoner. 

Device (Enhet) Administrer enhetsnavn og serienummer. 

DICOM Konfigurer DICOM (tilgjengelig kun hvis DICOM er installert). For mer informasjon, 
se ”DICOM”. 

Domene Konfigurer domener. Se ”Konfigurere domener”. 
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Live Imaging  
(Direkte avbildning) 

Konfigurer kameraenhet, filstørrelsen på direkte avbildning, og tilpassede 
vannmerker. 

Ny undersøkelse Konfigurer bildekonfigurasjonene for nye undersøkelser. 

Notification (Varsel) Administrer meldinger for generell bruk, import/eksport aktiviteter, bildebibliotek, 
fjerning av media og hardware. 

Permissions (Tillatelser) Administrer brukerroller og -tillatelser. Se ”Brukerroller og tillatelser”. 

Printers (Skrivere) Angi standard printere. 

Windows Gir tilgang til Windows-funksjoner. Noen funksjoner er kun tilgjengelige for 
brukerkontoer som har tilgang, og noen funksjoner er kun tilgjengelige i 
Administrator/Service/Maintenance (administrator/service/vedlikehold) modus. 

Konfigurere domener 
MERK: RetCam Envision systemet krever minst ett (1) domene. Et standarddomene kalt ”RetCam” er 
inkludert med systemet ditt. 

Fra User Preferences 
(Brukerpreferanser) 

Domene 

 
Figur 33. Konfigurasjonsalternativer for domene 

 

Opprett et domene. Se ”Opprett et domene”. 

 

Rediger et domene. Se ”Rediger et domene”. 

 

Slette et domene. Kun brukerkontoer som har tilgang kan slette domener. 
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Tildel domener til pasienter. 

 

Tildel pasienter til domener. 

 

Kopier pasienter til andre domener. 

 

Tildel foreldreløse pasienter til et domene. 

Opprett et domene 

Fra Select Domain dialog  
(Velg domene dialogboks) 

Fra brukerpreferanser, velg Domain (domene). 

Opprett domene 
 

 
Figur 34. Dialogboksen Create Domain (opprett domene) 

Name (Navn) (Påkrevd) Domenenavnet vises i hele RetCam Envision systemet. Legg inn et navn som er 
meningsfylt og gjenkjennelig for alle brukere. 

Beskrivelse Legg inn en beskrivelse. 

Location (Sted) (Påkrevd) Identifiserer det geografiske stedet til RetCam Envision systemet. Den definerer også 
tidssonen til det systemet. Velg det passende stedet fra nedtrekksmenyen. 
Legg til et nytt sted, eller opprett eller endre tidssonen etter behov. Tidssoneinnstilingen brukes 
for å vise dato og tid for pasientundersøkelse i din lokale tidssone. 

Institusjon Velg den passende institusjonen fra nedtrekksmenyen. Legg til en institusjon ved behov. 

Avdeling Velg den passende avdelingen fra nedtrekksmenyen. Legg til en avdeling ved behov. 

Gruppe Velg den passende gruppen fra nedtrekksmenyen. Legg til en gruppe ved behov. 

Studie Velg den passende undersøkelsen fra nedtrekksmenyen. Legg til en ny studie ved behov. 

Brukere (Påkrevd) Viser en liste over brukere som har tilgang til dette domenet. Legg til en bruker eller 
endre oppgaver ved behov. 
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Rediger et domene 

Fra brukerpreferanser, velg Domain (domene) 

 

 
Figur 35. Dialogboksen Edit Domain (rediger domene) 

Name (Navn) (Påkrevd) Rediger domenenavnet etter behov. 

Beskrivelse Legg inn en beskrivelse. 

Location (Sted) (Påkrevd) Velg det passende stedet fra nedtrekksmenyen. Rediger stedsinformasjon ved behov. 

Institusjon Velg den passende institusjonen fra nedtrekksmenyen. Legg til eller rediger institusjonen ved behov. 

Avdeling Velg den passende avdelingen fra nedtrekksmenyen. Legg til eller rediger en avdeling ved behov. 

Gruppe Velg den passende gruppen fra nedtrekksmenyen. Legg til eller rediger en gruppe ved behov. 

Studie Velg den passende undersøkelsen fra nedtrekksmenyen. Legg til eller rediger en studie ved behov. 

Brukere (Påkrevd) Viser listen over brukere som har tilgang til dette domenet. Legg til brukere til domenet 
ved behov. 

Manage Users (Administrer brukere) 
MERKNADER:  

• Kun RetCam administrator kontoen kan bli brukt til å opprette og redigere brukerkontoer  
og passord. 

• Brukerkontoer kan ikke slettes. 
• For å konfigurere tillatelser for brukerkontoer, se ”Konfigurasjon av roller og tillatelser”. 
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Opprett en brukerkonto 

Fra ”Utilities menu” (Verktøymeny) 

Manage Users > Create User  
(administrer brukere > Opprett bruker) 

 
Figur 36. Dialogboksen Create User (opprett bruker) 

MERK: Alle felt er påkrevd, med mindre brukeren kun blir godkjent ved hjelp av Active Directory.  
Se ”Nettverkautentisering”. 

Brukernavn Gi en unik identifikasjon for brukeren. Dette navnet vises i RetCam Envision 
systemet. Din helsefasilitet bør følge et definert tildelingssystem slik at brukere 
enkelt kan gjenkjenne hverandre. Brukernavnet gjør ikke forskjell på små og  
store bokstaver. 
MERK: For Active Directory-autentisering, må brukernavnet allerede eksistere  
i domenet. 

Last name (etternavn) Brukerens etternavn 

First Name (fornavn) Brukerens fornavn 

Passord 
Skriv passordet inn på nytt 

Dette er et midlertidig passord. Det må være det samme passordet som skrives inn 
i begge felt. 
Det nye passordet må være på minst seks (6) tegn og bestå av minst ett (1) 
nummertegn. 
MERK: For Active Directory-autentisering, brukes ikke passordet. 

E-post-ID Brukerens e-postadresse for alle RetCam-systemarbeid 
MERK: For Active Directory-autentisering, brukes ikke e-postadressen. 

Domener Tildel domener til brukerkontoen ved behov. Se ”Tildel domener til en brukerkonto”. 
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Nettverkautentisering 
For Active Directory innlogginger, kan du enten kreve autentisering mot Active Directory eller gi brukere 
muligheten til autentisering mot Active Directory. Se de tilgjengelige alternativene i Figur 37. 

Fra User Preferences 
(Brukerpreferanser) 

Authentication (Autentisering) 

 
Figur 37. Alternativer for nettverksautentisering 
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Rediger en brukerkonto 

Fra ”Utilities menu” (Verktøymeny) 

Manage users > Modify User (administrer brukere > 
Endre brukere), velg bruker 

 
Figur 38. Dialogboksen Edit User (rediger bruker) 

MERK: Det er påkrevd med alle felt. 

Brukernavn Gi en unik identifikasjon for brukeren. Dette navnet vises i RetCam Envision 
systemet. Din helsefasilitet bør følge et definert tildelingssystem slik at brukere 
enkelt kan gjenkjenne hverandre. Brukernavnet gjør ikke forskjell på små og  
store bokstaver. 

Last name (etternavn) Brukerens etternavn 

First Name (fornavn) Brukerens fornavn 

Passord 
Skriv passordet inn på nytt 

MERK: Ikke velg disse feltene, dersom du ikke vil endre brukerens passord. Valg 
av et av passordfeltene sletter passordet. For å bevare brukerens passord i tilfelle 
det ble slettet ved et uhell, trykk på Cancel (avbryt) og start på nytt. 
Det må være det samme passordet som skrives inn i begge felt. 
Det nye passordet må være på minst seks (6) tegn, inkluder minst ett (1) nummer, 
og det må være forskjellig fra det gamle passordet. 

E-post-ID Brukerens e-postadresse for alle RetCam-systemarbeid 

Aktiver bruker Velg denne avhukingsboksen for å deaktivere brukerkontoen. 

Domener Tildel domener til brukerkontoen ved behov. Se ”Tildel domener til en brukerkonto”. 
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Tildel domener til en brukerkonto 

From ”Create User dialog” (opprett dialogboks for bruker) 
eller ”Edit User dialog” (Rediger dialogboks for bruker) 

Assign Domains (Tildel domener) 

 
Figur 39. Dialogboks Assign Domains (tildeling av domener) 

Du må tildele minst ett (1) domene til en brukerkonto. 

Tilbakestilling av passord 
MERKNADER:  

• Kun RetCam administrator-kontoen kan bli brukt til å tilbakestille brukerpassord. 
• Det nye passordet må være på minst seks (6) tegn, inkluder minst ett (1) nummer, og det må 

være forskjellig fra det gamle passordet. Denne passordregelen gjelder alle brukerroller. 

Fra ”Utilities menu” (Verktøymeny) 

Manage Users > Reset Password 
(Administrer brukere > Tilbakestill passord) 

 
Figur 40. Dialogboksen Reset Password (tilbakestilling av passord) 

Etter en tilbakestilling av passord, må brukeren endre passordet ved første innlogging. 
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Brukerroller og tillatelser 
Brukerkontoer er tildelte roller, som bestemmer graden av tilgang og oppgavene som kan utføres av din 
RetCam Envision systemet. RetCam administrator har det høyeste tilgangsnivået og kan endre roller, 
legge til roller og gi tillatelser. 

Standardrollene er: 
• Generell RetCam 
• RC-avbilder 
• RetCam administrator 

Roller tildeles tillatelser i disse kategoriene: 
• Generelt 
• Pasient 
• Undersøkelser 
• Import/Eksport 
• Spesiell 
• Administrator 

Konfigurasjon av roller og tillatelser 
Fra User Preferences 
(Brukerpreferanser) 

Permissions (Tillatelser) 

 
Figur 41. Konfigurasjonsalternativer for tillatelser 

I fanen User Roles (brukerroller), velger du en bruker og legger til de ønskede rollene. For å se tillatelser, 
velger du fanene Role Permissions (rolletillatelser) og View User Permissions (se brukertillatelser). 
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9. Sikkerhet og merking 

Elektrisk sikkerhet 
Systemet ble designet, kontrollert, og testet for å oppfylle sikkerhetskravene til IEC 60601-1 med hensyn 
til brann, støt, og mekaniske farer bare hvis den brukes som tiltenkt. 

Klasse I Type BF elektrisk utstyr 

Vurdert for kontinuerlig drift 

IEC 60601-1: 2005 Corrigendum 1 + Corrigendum 2 

Tilbehørsutstyr som er tilkoblet de analoge og digitale grensesnittene må være sertifisert til de respektive 
IEC-standardene (eks. IEC 60950 for databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr). Videre 
må alle konfigurasjonene være i samsvar med systemstandarden IEC 60601-1 og 60601-1-2. Enhver som 
kobler til tilleggsutstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen konfigurerer et medisinsk utstyr, og 
er derfor ansvarlig for å sikre at systemet oppfyller med kravene for systemstandarden IEC 60601-1 og 
60601-1-2. Ved spørsmål, ta kontakt med Natus sin tekniske tjeneste. 

 
RetCam Envision elektromagnetiske utslipp 

Overholdelsesnivå: Gruppe 1, klasse A 

Testtype Overholdelsesnivå Merknader 

Strålingsutslipp 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Gruppe 1, klasse A RetCam Envision systemetRetCam Envision systemet 
genererer RF-energi kun relatert til intern funksjon. System 
RF-utslippene er svært lave og det er ikke sannsynlig for at 
dette vil forårsake forstyrrelser i elektronisk utstyr i nærheten. 
RetCam Envision systemet egner seg for bruk i alle 
virksomheter, andre enn husholdninger og kan brukes i 
husholdninger og de om er direkte tilkoblet til det offentlige 
lavspennings-strømnettverket som leverer strøm til 
bygninger for husholdningsformål, forutsatt at følgende blir 
lagt merke til: 
MERK: Emisjonskarakteristikkene til dette utstyret gjør det 
egnet for bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11 
klasse A). Hvis den brukes i boligområder (for hvor CISPR 
11 klasse B normalt er nødvendig), kan dette utstyret ikke gi 
tilstrekkelig beskyttelse for radiofrekvens 
kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje ta 
formildende tiltak, slik som å flytte eller reorientere utstyret. 

Ledet utslipp 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Gruppe 1, klasse A 

Harmoniske utslipp 
EN 61000-3-2 

Klasse A  

Spenningssvingninger-/flimmer utslipp 
EN 61000-3-3 

I overholdelse 

FCC del 15B I overholdelse 
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RetCam Envision Elektromagnetisk immunitet 

Testtype 
IEC 60601-1-2  

testnivå Overholdelsesnivå 
Veiledning for elektromagnetisk 

miljø 

Elektrostatisk utlading 
(ESD) 
EN 61000-4-2 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

Gulvene bør være av tre, betong eller 
keramikkfliser. Hvis gulvet er dekket av 
syntetisk materiale, bør den relative 
fuktigheten være minst 30 %. 

Elektrisk hurtig forbigående 
(Vekselstrøm) 
(I/O-linjer) 
EN 61000-4-4 

± 2 kV for strømledninger ± 2 kV for strømledninger Kvaliteten på nettstrømmen må være som i 
et vanlig kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø. Elektronisk forstyrrelser 
(transient) i vekselstrøm kan føre til at 
systemvisningen ruller kontinuerlig. Hvis 
dette skjer, må du ikke fortsette avbildning 
inntil forstyrrelsen slutter.  

Overspenning linje til linje 
og overspenning linje til jord 
(Vekselstrøm) 
(I/O-linjer) 
EN 61000-4-5 

±0,5 kV, ±1 kV linje(r) til 
linje(r) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
linje(r) til jord 

±0,5 kV, ±1 kV linje(r) til 
linje(r) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
linje(r) til jord 

Kvaliteten på nettstrømmen må være som i 
et vanlig kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø. 

Spenningsfall, 
spenningsvariasjoner på 
strømtilførsel på 
nettledningene, og korte 
forstyrrelser 
EN 61000-4-11 

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

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

Kvaliteten på nettstrømmen må være som i 
et vanlig kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø.  

0 % UT for 1 syklus og  
70 % UT for 25/30 sykluser, 
singel fase ved 0° 

0 % UT for 1 syklus og  
70 % UT for 25/30 sykluser, 
singel fase ved 0° 

0 % UT for 250/ 
300 sykluser 

0 % UT for 250/ 
300 sykluser 

Strømfrekvens (50/60 Hz) 
magnetisk felt 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Strømfrekvensens magnetfelt bør være på 
nivåer karakteristiske for en typisk lokalitet i 
et typisk kommersielt- eller sykehusmiljø.  
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RetCam Envision Elektromagnetisk immunitet 

Testtype 
IEC 60601-1-2  

testnivå Overholdelsesnivå 
Veiledning for elektromagnetisk 

miljø 

Strålingsimmunitet 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2,7 GHz 
3 V/m 80 %@1 kHz 
 
Nærhetsfelt: 
385 MHz, 18 Hz puls mod, 
27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 
dev, 1 kHz sine, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz, og 
780 MHz, 217 Hz puls 
Mod, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 
930 MHz, 18 Hz puls mod, 
28 V/m 
 
1 720 MHz, 1 845 MHz, og 
1 970 MHz, 217 Hz puls 
mod, 28 V/m  
 
2 450 MHz, 217 Hz puls 
mod, 28 V/m 
 
5 240 MHz, 5 500 MHz, og 
5 783 MHz, 217 Hz puls 
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 

Bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes 
nærmere noen del av RetCam-systemet, 
inklusive kabler, enn den anbefalte 
separasjonsavstanden beregnet av 
formelen gjeldende for senderens frekvens.  
 
Anbefalt separasjonsavstand 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz til 800 MHz 

d = 2,3  800 MHz til 2,7 MHz 

der  er senderens maksimale 
utmatingseffekt i watt (W), i henhold til 
senderens produsent og d er den anbefalte 
separasjonsavstanden i meter (m). 

Ledende immunitet 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
6 Vrms i ISM bånd 
 
80 %@1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80 %@1 kHz 
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Etiketter og symboler 

Symbol Standardreferanse Standard 
symboltittel 

Symboltittel i 
henhold til referert 

standard 
Forklaring 

Reseptpliktig 

21 CFR 801.109(b)(1) Merking-
reseptbelagte 
enheter. 

Kun resept Indikerer at 
produktet er 
autorisert for salg av 
eller etter bestilling 
fra autorisert 
helsepersonell 

Medisinsk 
utstyrsenhet 

Gjelder ikke Gjelder ikke En indikasjon på 
medisinsk 
utstyrsenhet 

Dette produktet er en 
medisinsk 
utstyrsenhet. 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Ingen 
tilstedeværelse av 
naturlig gummilateks 

Medisinsk 
utstyrsenhet 
inneholder ikke 
naturlig gummilateks 

 

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

Medisinsk elektrisk 
utstyr - Del 1: 
Generelle krav til 
grunnleggende 
sikkerhet og 
essensiell ytelse 

Følg 
bruksanvisningen 

Se 
bruksanvisningen. 
MERKNAD om 
MEDISINSK 
ELEKTRONISK 
UTSTYR ”Følg 
bruksanvisningen” 

 

ISO-15223-1,  
Symbol 5.4.3 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Se bruksanvisningen 
for bruk 

Indikerer behovet for 
at brukeren må 
konsultere 
bruksanvisningen. 

ISO 60601-1  
Tabell D.1 #11 

Medisinsk elektrisk 
utstyr — Del 1: 
Generelle krav til 
grunnleggende 
sikkerhet og 
essensiell ytelse. 

Bruksanvisninger 

 

ISO 7000/IEC-60417, 
Symbol 3500 

Grafiske symboler 
som brukes på 
utstyret 

Elektronisk 
bruksanvisning 

For å indikere på 
produkt eller 
produktemballasje at 
relevant informasjon 
for bruk av produktet 
er tilgjengelig i 
elektronisk form 
heller enn, eller i 
tillegg til, 
papirutgave. 

 

IEC-60417; 2002-5194 Grafiske symboler 
som brukes på 
utstyret 

Vekselstrøm/likestrø
m-indikator 

For å identifisere om 
systemet bruker 
likestrøm eller 
vekselstrøm 
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Symbol Standardreferanse Standard 
symboltittel 

Symboltittel i 
henhold til referert 

standard 
Forklaring 

 

ISO-7000/IEC-60417, 
Symbol 5019 

Grafiske symboler 
som brukes på 
utstyret 

Beskyttende jord; 
beskyttende jordet 

For å identifisere en 
terminal som er 
beregnet for 
tilkobling til en 
ekstern leder for 
beskyttelse mot 
elektrisk støt i tilfelle 
av en feil, eller 
terminalen til en 
jordelektrode 
(jordet). 

 

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

Medisinsk elektrisk 
utstyr — Del 1: 
Generelle krav til 
grunnleggende 
sikkerhet og 
essensiell ytelse. 

Vekselstrøm For å identifisere på 
typeskiltet at utstyret 
kun er beregnet for 
vekselstrøm; for å 
identifisere relevante 
terminaler. 

 

IEC-60417: 2002-5016 Grafikksymboler som 
brukes på utstyret 

For å indentifisere 
sikring 

Systemet består av 
2 sikringer av 
indikert type. Ikke 
bruk en annen type. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5988 

Grafiske system for 
elektrisk utstyr i 
medisinsk praksis.  

Datanettverk For å identifisere 
datanettverket i seg 
selv, eller for å 
indikere den 
tilkoblede terminalen 
til datanettverket. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 5140 

Grafiske symboler 
som brukes på 
utstyret  

Ikke-ioniserende 
elektromagnetisk 
stråling 

Indikerer generelt 
forhøyede, potensielt 
farlige, nivåer av 
ikke-ioniserende 
stråling 

 

IEC 62471-2 Fotobiologisk 
sikkerhet av lamper 
og lampesystem – 
Del 2: Veiledning om 
produksjonskrav 
relater til ikke-laser-
optisk 
strålingssikkerhet. 

Advarsel: Optisk 
stråling, ikke se 
direkte inn i 
lyskilden. 

Indikerer at man ikke 
skal se direkte inn i 
lyskilden. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 0621 

Grafiske symboler 
som brukes på 
utstyret 

Kan knuses, vær 
forsiktig 

Indikerer at innholdet 
i transportpakken 
kan knuses, og at 
pakken må 
behandles forsiktig. 

 

ISO-7000: 2014-0623 Grafiske symboler 
som brukes på 
utstyret 

Denne siden opp For å indikere riktig 
oppreist stilling av 
transportpakken. 
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Symbol Standardreferanse Standard 
symboltittel 

Symboltittel i 
henhold til referert 

standard 
Forklaring 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.7 

Medisinske 
utstyrsenheter — 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Temperaturområde 
for lagring 

Indikerer 
temperaturgrensene 
(for lagring) som  
den medisinske 
utstyrsenheten trygt 
kan utsettes for 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.8 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter for 
medisinske 
utstyrsenheter, 
merking og 
tilleggsinformasjon. 

Fuktighetsområde 
for lagring 

Indikerer 
fuktighetsområdet 
(for lagring) som  
den medisinske 
utstyrsenheten trygt 
kan utsettes for 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.9 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Atmosfærisk 
trykkbegrensning 

Indikerer området for 
atmosfærisk trykk 
som den medisinske 
utstyrsenheten trygt 
kan utsettes for. 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.3.4 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter for 
medisinske 
utstyrsenheter, 
merking og 
tilleggsinformasjon. 

Oppbevares tørt Indikerer en 
medisinsk 
utstyrsenhet som 
trenger beskyttelse 
for fuktighet. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.7 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Serienummer Angir produsentens 
serienummer slik  
at en spesifikk 
medisinsk 
utstyrsenhet kan 
identifiseres. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.6 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Katalog- eller 
modellnummer 

Indikerer 
produsentens 
katalognummer, slik 
at den medisinske 
utstyrsenheten kan 
identifiseres. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.1.1 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Produsent Indikerer 
produsenten av den 
medisinske 
utstyrsenheten 
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Symbol Standardreferanse Standard 
symboltittel 

Symboltittel i 
henhold til referert 

standard 
Forklaring 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.3 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Produksjonsdato Indikerer datoen for 
når den medisinske 
enheten ble 
produsert. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.2 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Autorisert 
representant i EU 

Indikerer den 
autoriserte 
representanten i EU 
. 

 

MDR 2017/745  EU forskrift for 
medisinsk 
utstyrsenhet 

CE-merking Angir europeisk 
teknisk konformitet 

 

IEC-60529 Beskyttelsesnivå gitt 
av kapslinger (IP-
kode) 

Grad av 
inntrengningsbeskytt
else av kapsling 

Beskyttet mot 
effektene av 
kontinuerlig 
inntrengning av 
vann. 

 

IEC-60529 Beskyttelsesnivå gitt 
av kapslinger (IP-
kode) 

Beskyttet mot 
dryppende vann 

Indikerer at enheten 
er beskyttet mot 
effektene av vertikalt 
fallende vann 

 

ISO-60601-1 
Tabell D.2 #2 

Medisinsk elektrisk 
utstyr — Del 1: 
Generelle krav til 
grunnleggende 
sikkerhet og 
essensiell ytelse. 

Generelle varseltegn Indikerer en 
potensiell fare for 
personskade på 
pasient eller bruker 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.4.4 

Medisinske 
utstyrsenheter – 
Symboler til bruk på 
etiketter, merking og 
tilleggsinformasjon 
for medisinske 
utstyrsenheter. 

Forsiktig: Les alle 
advarsler og 
forhåndsregler i 
bruksanvisningen 

Indikerer behovet  
for at brukeren 
konsulterer 
bruksanvisningen for 
viktig informasjon 
slik som advarsler og 
forhåndsregler som 
av ulike grunner ikke 
kan presenteres på 
den medisinske 
utstyrsenheten. 

ISO 60601-1  
Tabell D.1 #10 

Medisinsk elektrisk 
utstyr — Del 1: 
Generelle krav til 
grunnleggende 
sikkerhet og 
essensiell ytelse. 
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Symbol Standardreferanse Standard 
symboltittel 

Symboltittel i 
henhold til referert 

standard 
Forklaring 

 

2012/19/EU Avfall elektrisk og 
elektronisk utstyr 
(WEEE) 

Anvisninger for 
avhending etter endt 
brukstid 

Indikerer at avfall av 
elektrisk og 
elektronisk utstyr 
ikke skal avhendes 
sammen med ikke-
separert avfall, men 
må samles inn 
separat 

 

I/T Testmerke Nordamerikansk 
samsvarserklæring 

Indikerer at 
produktet har blitt 
testet og sertifisert 
av TUV Rheinland 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5009 

Grafiske symboler 
for elektrisk utstyr i 
medisinsk praksis,  

Systemets på/av-
knapp 

Standby – For  
å identifisere 
bryteren eller 
bryterposisjonen til 
den delen av utstyret 
som er slått på for å 
sette den i standby-
tilstanden. 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Fokuseringskontrolle
r 

Knapper på 
kontrollpanelet for 
justeringsfokusering 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Knapp for 
lampebelysning 

Knapper på 
kontrollpanelet og 
forbryteren for å slå 
på og av lampen 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Kontroller for 
belysningsintensitet 

Knapper på 
kontrollpanelet  
og forbryteren for  
å justere 
belysningsintensiteten 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Utløser (eller SNAP) Knapp på 
kontrollpanelet eller 
fotbryteren for å ta 
stillbilder og for å 
starte og pause et 
video-opptak. 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Belysningskabelport Indikerer  
plasseringen til 
belysningskabelporten 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke FA-
belysningskabelport 

Indikerer  
plasseringen til FA-
belysningskabelporten 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Håndstykkets 
kameraport 

Indikerer 
plasseringen av 
håndstykkets 
kameraport 
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Symbol Standardreferanse Standard 
symboltittel 

Symboltittel i 
henhold til referert 

standard 
Forklaring 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Kameraets 
kontrollport 

Indikerer 
plasseringen av 
kameraets 
kontrollport 

 
Gjelder ikke Gjelder ikke Fluorescein-

angiografi (FA) 
Indikerer FA 

 

IEC 62680-2-1 Universelle 
seriebuss 
grensesnitt for data 
og strøm Del 2-1: 
Universelle 
seriebuss-
spesifikasjoner, 
revisjon 2.0 (TA 14) 

USB-kontakt For å indikere at 
enheten er koblet til 
en USB-port eller er 
kompatibel med en 
USB-port 

 

IEC-62680-2-1 Universelle 
seriebuss 
grensesnitt for data 
og strøm Del 2-1: 
Universelle 
seriebuss-
spesifikasjoner, 
revisjon 2.0 (TA 14) 

USB 3.0 kontakt For å indikere at 
enheten er koblet til 
en USB 3.0 port eller 
er kompatibel med 
en USB-port 

 

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

Medisinsk elektrisk 
utstyr — Del 1: 
Generelle krav til 
grunnleggende 
sikkerhet og 
essensiell ytelse. 

Type BF tilført del For å identifisere en 
type BF tilført del i 
samsvar med IEC 
60601-1. 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Oppbevar 
håndstykket i 
hylsteret når den 
ikke er i bruk 

Indikerer at du må 
oppbevare 
håndstykket i 
hylsteret for å 
forhindre skade på 
linsestykket 

 

Gjelder ikke Gjelder ikke Rengjør linsestykket 
etter bruk 

Indikerer at du må 
rengjøre linsestykket 
etter bruk 
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Figur 42. Enhetsetikett: Med FA (venstre), uten FA (høyre) 
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10. Tekniske spesifikasjoner 
MERK: Spesifikasjoner kan endres uten varsel. 

Maskinvare og programvare 
Fysisk Mål: 660 mm bred x 610 mm dyp x 1 372 mm minimum høyde 

Vekt:  
• Med FA: Cirka 85 kg fullt lastet 
• Uten FA: Cirka 82,6 kg fullt lastet 

Elektrisk Spenninger: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Sikringer: 3AG 6,3 A 250 V slo-blo 5 x 20 mm 
Strømforbruk: 400 W maksimum med alle alternativer 
Avtagbar sykehusklasse strømledning  

CPU og lagring Intel® Core i7 
16 GB tilfeldig tilgangsminne 
1 TB Solid State Storage Drive  

Driftssystem Microsoft Windows® 10 driftssystem (OS) 
MERK: For sikkerhetshensyn er oppgaveadministratoren for Microsoft Windows 
OS ikke tilgjengelig for de fleste brukerkontoer. Kun RetCam 
administratorRetCam administrator brukerkontoen er gitt tilgang. 

Miljøforhold 
Systemet som levert, er beregnet for bruk innendørs, ved normal innetemperatur og -fuktighet, og 
plassert i stående stiling på et jevnt underlag med hjulene låst. 

Temperatur 

Drift 
Lagring (uten esken) 
Transport (i originalt fraktmateriale) 

10 ºC til 35 ºC 
-10 ºC til 55 ºC 
-29 ºC til 50 ºC 

Relativ fuktighet 

Drift 
Lagring (uten esken) 
Transport (i originalt fraktmateriale) 

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

Atmosfærisk trykk 

Drift 
Lagring (uten esken) 
Transport (i originalt fraktmateriale) 

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

Høyde 

Drift 
Lagring (uten esken) 
Transport (i originalt fraktmateriale) 

-382 til 3 012 meter 
-382 til 3 012 meter 
-382 til 5 574 meter 
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Vedlegg A. Utpakking og oppsett av RetCam Envision 

Pakk ut systemet 
1. Fjern burets frontpanel og sett den ned slik at den fungerer som en rampe. 

2. Frigjør bremsene på hjulene og rull vognen forsiktig ut av buret. 

3. Fjern alt emballasjemateriell fra systemet. 

4. Pakk ut boksen som inneholder monitoren. 

5. Pakk ut tilbehørsboksen. 

Sett opp systemet 
Installer monitoren: 

1. Monter skjermmonitoren på monitorarmen ved bruk av 4 tommelskruer som følger med 
(tommelskruene tres inn mot baksiden av skjermmonitoren). 

2. Installer monitorarmen og fest monitoren på monitorarmstangen med det medfølgende verktøyet i 
verktøyposen.  

Merk: Kontroller at posisjonen til stoppringen på monitorstangen er mindre enn eller det samme som 
20 cm over vogntoppen. 

    
3. Pass på at skjermens av/på-bryter er i på-posisjonen, og koble deretter monitorens strømkabel, 

skjermportledningen, og USB-kabelen til baksiden av monitoren.  

MERK: Du kan rotere monitoren 90 grader for å gjøre det enklere å koble til kabler. Sett monitoren 
tilbake til den normale posisjonen. 
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Installer håndstykket: 
1. For å gi tilgang til håndstykkets kontakter, må skuffen fjernes. Skyv skuffen ut fra fronten av systemet 

til den stopper. 

2. Ved bruk av to hender, løfter du den svarte plastikktappen på føringene på begge sider av skuffen for 
å frigjøre skuffen fra skinnene. Fjern skuffen. 

 
3. Løft håndstykket og selen forsiktig fra pakningsputene og plasser håndstykket i hylsteret som er 

formet inn i den høyre siden av vogntoppen. 

 
4. Pakk selen til håndstykket løst rundt viklepinnen.  
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5. Fjern forsiktig frontdekselet fra systemet ved å lirke langs dekselkantene og skuffeåpningen ved bruk 
av kun trykket fra fingertuppene. 

 
6. Før du kobler til håndstykkeselen, må du sørge for at hovedstrømbryteren på baksiden av vognen er av. 

7. Mat kontaktene på kameraet (2) og fokuserings (3) kablene gjennom åpningen i frontdekselet. Den 
fiberoptiske kabelen (1) er koblet til separat til belysningsporten.  

    
8. Koble håndstykkekameraet og fokuseringskablene til deres tilsvarende porter i 

instrumentkontrollmodulen bak frontdekselet. 

9. Den gjengede kontakten på fokuseringskabelen indekseres til stikkontakten foran til høyre på 
instrumentkontrollmodulen med en tapp på toppen. Finn tappen i kabelkontakten, pass på at den er 
på linje med sporet i stikkontakten i kabelkontakten, og vri den gjengede kragen inntil kragen sitter 
helt fast. 

 

3 
2 

1 
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10. Koble kamerakabelen til stikkontakten ved siden av fokuseringskabelen på instrumentkontrollmodulen. 
Kontakten på kamerakabelen indekseres til stikkontakten med et spor i bunnen av kontakten. Pass på 
at sporet er på linje med stikkontakten og tre forsiktig kontakten inn i stikkontakten inntil den er stram. 

 
11. Sett frontdekselet på plass igjen. 

12. Sett skuffen på plass igjen. Plasser skinnene på skuff-føringene, sett i plasttappene, og lukk skuffen. 

13. Plugg den fiberoptiske kontakten inn i belysningsporten på venstre side. Belysningsporten på høyre 
side er kun tilgjenglige i systemer med FA-alternativ. 

 
MERK: For fullstendig informasjon om håndstykket, se ”Håndstykke”. 

Strøm på systemet 
1. Slå av hovedstrømbryteren. 

2. Trykk på på/av-knappen på kontrollpanelet. 

3. Logg inn på systemet ved bruk av administratorkontoen og passordet som er levert med systemet. 

4. Følg meldinger på skjermen for å endre passordet. 

5. Opprett og velg et domene som beskrevet i ”Opprett et domene”. 

6. Legg til brukere eller sett opp Active Directory-brukere som beskrevet i ”Manage Users (Administrer brukere)”. 

7. Opprett en testpasient og bruk enheten for første gang som beskrevet i ”Systemforberedelser og drift”. 
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