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1. Wprowadzenie 
Okulistyczny system obrazowania RetCam EnvisionTM umożliwia szybką i łatwą rejestrację szerokiego 
pola wysokiej rozdzielczości obrazów cyfrowych i filmów oka. Niniejsza instrukcja opisuje, jak używać 
systemu do rejestrowania, adnotowania, przechowywania, przeglądania oraz przesyłania takich obrazów 
wraz z powiązanymi danymi pacjentów w bezpiecznym środowisku sieciowym opieki zdrowotnej. 

Wskazania do stosowania 
• Ogólne obrazowanie okulistyczne, w tym obrazowanie siatkówki, rogówki oraz zewnętrzne. 

• Fotodokumentacja dziecięcych chorób oczu, w tym retinopatii wcześniaków (ROP). 

• Badanie przesiewowe w kierunku przedprogowej retinopatii wcześniaków (ROP) typu 2 (strefa 1, 
stadium 1 lub 2, bez choroby plus lub strefa 2, stadium 3, bez choroby plus) lub ROP wymagającej 
leczenia, zdefiniowanej jako ROP typu 1 (strefa 1, dowolny etap z chorobą plus; strefa 1, etap 3 bez 
choroby plus; lub strefa 2, etap 2 lub 3, z chorobą plus) lub progowa ROP (co najmniej 5 ciągłych lub 
8 nieciągłych godzin zegarowych etapu 3 w strefie 1 lub 2, z chorobą plus) * u niemowląt w wieku od 
35 do 37 tygodni po menstruacji. 

*Bibliografia: 
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. 

Źródło artykułu klinicznego 
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 

Przeciwwskazania 
Żaden pacjent z perforowanym urazem gałki ocznej nie może być obrazowany za pomocą systemu 
RetCam Envision  przy użyciu techniki kontaktowej, dopóki rana nie zostanie naprawiona. W przypadku 
infekcji oka, stosowanie systemu RetCam Envision  należy odłożyć do czasu zakończenia leczenia 
infekcji. Żadne niemowlę określone przez neonatologa jako niestabilne nie jest kandydatem do badania 
obrazowego metodą systemu RetCam Envision . 

Wykwalifikowane użycie 
Zgodnie z prawem federalnym (Stany Zjednoczone) niniejsze urządzenie może być sprzedawane 
wyłącznie licencjonowanym lekarzom lub na ich zamówienie. RetCam Envision jest przeznaczony do 
użytku przez osoby posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z urządzeń okulistycznych, 
w tym lekarzy, pielęgniarki, fotografów okulistycznych oraz techników okulistycznych. Osoby te przed 
użyciem sprzętu do wykonywania zdjęć oczu pacjentów muszą zostać przeszkolone w zakresie 
prawidłowej techniki klinicznej przez personel upoważniony przez firmę Natus Medical Incorporated. 

Podstawowe środowiska użytkowania systemów to kliniki, gabinety lekarskie, oddziały intensywnej terapii 
noworodków, sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki pediatrycznej oraz placówki badawcze. Tylko 
autoryzowany personel Natus Medical Incorporated instaluje i serwisuje systemy RetCam Envision, z 
wyjątkiem usług, które mogą być wykonywane bezpośrednio przez klienta. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Funkcjonowanie zasadnicze 
• System wykonuje obrazowanie wideo na żywo. 

• System wyświetla obrazy wolne od ciągłych artefaktów. 

• Zostało ocenione i ustalone, że tymczasowe zakłócenie funkcji obrazowania lub chwilowa widoczność 
artefaktów obrazu nie mają wpływu na bezpieczeństwo pacjenta. 

Kontrola dostępu i autoryzacja użytkownika 
Kontom użytkowników przypisane są role, które określają stopień dostępu i zadania, które mogą być 
wykonywane na twoim systemie RetCam Envision. Rola Administratora RetCam jest przypisywana 
użytkownikowi przez ośrodek opieki nad pacjentem lub ośrodek badawczy. Administrator RetCam ma 
najwyższy poziom dostępu i kontroluje, kto ma uprawnienia do korzystania z systemu. Aby uzyskać 
informacje na temat konfigurowania uprawnień użytkowników, patrz „Role i uprawnienia użytkowników”. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące ostrzeżeń i środków ostrożności. Ważne jest, aby 
przeczytać i zrozumieć niniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem systemu. 

Konwencje bezpieczeństwa 

 

OSTRZEŻENIE 
Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może prowadzić do śmierci 
lub poważnych obrażeń. OSTRZEŻENIE składa się z następujących informacji: 
• Charakter zagrożenia i konsekwencje nieuniknięcia niebezpiecznej sytuacji. 
• Metody unikania niebezpiecznych sytuacji. 

 

PRZESTROGA 
Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może prowadzić do drobnych 
obrażeń, szkód materialnych lub opóźnienia w użyciu. PRZESTROGA składa się z 
następujących informacji: 
• Charakter zagrożenia i konsekwencje nieuniknięcia niebezpiecznej sytuacji. 
• Metody unikania niebezpiecznych sytuacji. 

Ostrzeżenia 

 

OSTRZEŻENIE 
Zakażenie krzyżowe drobnoustrojami może prowadzić do rozprzestrzeniania się zakażeń 
na pacjenta, szczególnie u wrażliwych niemowląt przebywających na Oddziale 
Intensywnej Terapii Noworodka (OITN). 
• Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego: 

Przestrzegaj procedur mycia rąk i noś rękawiczki. 
Zdezynfekować obiektyw przed każdym pacjentem, postępując zgodnie z instrukcjami 
dezynfekcji chemicznej co najmniej na poziomie średnim. 
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OSTRZEŻENIE  
Stosowanie przez niewykwalifikowany personel może prowadzić do obrażeń lub 
opóźnienia leczenia pacjenta.  
• Urządzenia RetCam są przeznaczone do użytku przez osoby posiadające wiedzę i 

umiejętności w zakresie korzystania z urządzeń okulistycznych, w tym lekarzy, 
pielęgniarki, fotografów okulistycznych oraz techników okulistycznych. 

 

OSTRZEŻENIE 
Stosowanie przez nieprzeszkolony personel może prowadzić do obrażeń lub opóźnienia 
leczenia pacjenta.  
• Przed użyciem tego sprzętu do wykonywania zdjęć oczu pacjentów użytkownicy 

muszą zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowej techniki klinicznej przez personel 
upoważniony przez firmę Natus Medical Incorporated. 

 

OSTRZEŻENIE  
Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do obrażeń, nieoczekiwanego działania 
systemu lub awarii systemu.  
• Nie modyfikować tego sprzętu bez zezwolenia producenta. 

 

OSTRZEŻENIE 
Używanie zanieczyszczonego lub uszkodzonego obiektywu może spowodować uraz  
oka pacjenta.  
• Nigdy nie czyścić przedniej części obiektywu ściernymi lub ostrymi materiałami. Przed 

każdym użyciem wyczyść, zdezynfekuj i sprawdź obiektyw pod kątem wyszczerbień, 
pęknięć, zadrapań lub szorstkich powierzchni.  

 

OSTRZEŻENIE 
Wykonywanie serwisu lub konserwacji systemu podczas używania go z pacjentem może 
spowodować porażenie użytkownika prądem. 
• Nie wykonywać serwisowania ani konserwacji systemu, gdy jest używany z pacjentem. 

 

OSTRZEŻENIE  
Światło emitowane przez ten instrument jest potencjalnie niebezpieczne dla oka.  
Im dłuższy czas ekspozycji, tym większe ryzyko uszkodzenia oczu. Ekspozycja na światło z 
tego przyrządu, gdy pracuje ono z maksymalną intensywnością, przekroczy wytyczne 
dotyczące bezpieczeństwa po 238 minutach (światło białe) i 18,5 minutach (światło niebieskie). 
• Rozpocznij obrazowanie od najniższego poziomu natężenia światła i zwiększaj w razie 

potrzeby, używając najmniejszej wymaganej ekspozycji na światło. 

 

OSTRZEŻENIE  
Stosowanie nadmiernego nacisku podczas obrazowania może spowodować uraz oka.  
• Podeprzyj rękojeść, aby uniknąć bezpośredniego nacisku i niepotrzebnych ruchów  

na rogówkę. 

 

OSTRZEŻENIE 
Użycie niewystarczającego lub niezgodnego żelu przewodzącego może spowodować 
obrażenia oczu.  
• Zawsze upewnij się, że obiektyw jest zanurzony w zalecanym żelu przewodzącym, 

aby uniknąć bezpośredniego kontaktu obiektywu z okiem. 
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OSTRZEŻENIE 
Nadmierna siła podczas używania wziernika, narzędzia do obniżania twardówki lub 
obiektywu przy oku pacjenta może spowodować uraz oka pacjenta.  
• Nie manewrować wziernikiem, urządzeniem do obniżania twardówki ani obiektywem 

przy oku pacjenta. 

 

OSTRZEŻENIE 
Niewystarczające uziemienie ochronne może spowodować porażenie prądem.  
• System należy zawsze podłączać do sieci zasilającej z uziemieniem ochronnym. 

 

OSTRZEŻENIE 
Patrzenie na rozświetlone źródło światła może spowodować obrażenia oczu.  
• Nie patrzeć bezpośrednio na rozświetlone źródło światła. 

 

OSTRZEŻENIE 
Stosowanie niezatwierdzonego przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.  
• Zawsze używać przewodu zasilającego dostarczonego przez producenta lub z częścią 

serwisową o określonym numerze. 

 

OSTRZEŻENIE 
Używanie uszkodzonego przewodu elektrycznego lub kabli może spowodować porażenie prądem.  
• Przed każdym użyciem sprawdź kable i przewody elektryczne pod kątem uszkodzeń. 

 

OSTRZEŻENIE 
System emituje promieniowanie elektromagnetyczne, które może zakłócać 
funkcjonowanie lub wydajność innych pobliskich urządzeń. 
• Aby zmniejszyć zakłócenia, można podjąć następujące środki kontroli: 

Zmień orientację lub przenieś urządzenie odbierające. 
Zwiększ odległość między urządzeniami. 
Podłącz sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączone jest 
drugie urządzenie. 
Skonsultuj się z producentem lub z technikiem serwisu terenowego w celu uzyskania pomocy. 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Wymiana bezpieczników na niezgodną z wymogami część może wywołać pożar. 
• Zawsze wymieniaj bezpieczniki na część serwisową o określonym numerze. 

 

OSTRZEŻENIE 
Używanie obiektywu, na którym znajdują się pozostałości roztworu czyszczącego, może 
spowodować uszkodzenie rogówki.  
• Wytrzyj obiektyw zgodnie z instrukcjami czyszczenia. 

 

OSTRZEŻENIE 
Zanurzenie całego obiektywu lub rękojeści w płynie może spowodować porażenie prądem 
lub uszkodzenie.  
• Nie zanurzaj całego obiektywu ani rękojeści w żadnym płynie. 
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OSTRZEŻENIE 
Stosowanie niezatwierdzonych kabli, akcesoriów lub przetworników może powodować 
zakłócenia elektromagnetyczne prowadzące do nieoczekiwanego działania systemu lub 
awarii innych pobliskich urządzeń.  
• Nie wykonuj żadnych nieautoryzowanych modyfikacji ani serwisów w systemie. 

 

OSTRZEŻENIE 
Przekroczenie czasu namaczania dezynfekcji chemicznej może uszkodzić obiektyw i 
doprowadzić do urazu oka pacjenta.  
• Nie przekraczać zalecanego czasu namaczania podczas dezynfekcji. 

 

OSTRZEŻENIE 
Niewłaściwe przechowywanie rękojeści może spowodować uszkodzenie.  
• Zawsze umieszczaj rękojeść w uchwycie, gdy nie jest używana. 

 

OSTRZEŻENIE 
Używanie uszkodzonego obiektywu może prowadzić do urazu oka pacjenta.  
• Nie należy upuszczać ani nieostrożnie obchodzić się rękojeścią i/lub obiektywem. 

 

OSTRZEŻENIE 
Awaria podparcia wózka podczas przeciążenia może spowodować obrażenia użytkownika 
oraz pacjenta.  
• Nie umieszczać przedmiotów na regulowanym blacie wózka, które mogą spowodować 

zwiększenie obciążenia o więcej niż 10 kg (22 funty). 

Przestrogi 

 

PRZESTROGA 
Wziernik o niewłaściwym rozmiarze stosowany u noworodków może powodować 
dyskomfort u pacjenta.  
• Podczas obrazowania należy upewnić się, że rozwieracz powiek jest odpowiedni dla 

noworodka. 

 

PRZESTROGA 
Zakłócenia elektromagnetyczne mogą spowodować nieoczekiwane działanie lub awarię 
systemu.  
• Nie należy używać przenośnego sprzętu komunikacyjnego RF (w tym kabli i anten 

zewnętrznych) bliżej niż zalecana odległość określona w wytycznych dotyczących 
odporności elektromagnetycznej RetCam Envision. 

 

PRZESTROGA 
Zablokowanie otworów wentylacyjnych systemu może spowodować przegrzanie 
elementów systemu, prowadzące do utraty funkcji lub uszkodzenia.  
• Nie blokować otworów wentylacyjnych systemu. 

 

PRZESTROGA 
Awaria kopii zapasowej akumulatora może spowodować zamknięcie systemu i 
doprowadzić do utraty danych.  
• Dokonaj naprawy akumulatora zgodnie z poleceniem systemu. 
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PRZESTROGA 
Praca na niskim poziomie naładowania akumulatora może spowodować zamknięcie 
systemu i doprowadzić do utraty danych.  
• Nie rozpoczynaj nowej sesji obrazowania bez zasilania sieciowego. W przypadku 

awarii zasilania sieciowego niezwłocznie zakończ sesję obrazowania i zapisz media. 

 

PRZESTROGA 
Autoklawowanie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie systemu.  
• Nie autoklawować żadnej części systemu. 

 

PRZESTROGA  
Twarde zamknięcie może spowodować uszkodzenie danych i opóźnienie diagnozy lub 
leczenia.  
• Nie używaj twardego zamknięcia do zamykania systemu, chyba że jest to konieczne. 

 

PRZESTROGA  
Nieprawidłowa obsługa obiektywu i rękojeści podczas przenoszenia systemu może 
spowodować uszkodzenie.  
• Przechowuj obiektyw w szufladzie systemu i umieść rękojeść bezpiecznie w uchwycie. 

 

PRZESTROGA 
Niewłaściwe obchodzenie się z kablem światłowodowym może spowodować uszkodzenie.  
• Nie owijaj kabla światłowodowego wokół słupka do owijania więcej niż dwa (2) razy. 

 

PRZESTROGA 
Używanie, transport lub przechowywanie systemu na stromiznach może prowadzić do 
niestabilności wózka.  
• Nie używać, nie transportować ani nie przechowywać na stromiznach. 

 

PRZESTROGA 
Nieostrożne obchodzenie się z systemem może spowodować uszkodzenia.  
• Nie transportować systemu na zewnątrz. 

Komponenty systemu RetCam Envision 
System RetCam Envision składa się z modułów zamontowanych w stabilnym mobilnym wózku. Wózek 
jest łatwy w konfiguracji, transporcie i przechowywaniu. 
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Elementy wózka, widok z przodu 
Ilustracja 1 przedstawia elementy wózka, w tym opcjonalną funkcję AF. Opis każdego elementu znajduje 
się w tabeli pod rysunkiem. 

 
Ilustracja 1. System RetCam Envision, widok z przodu 
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UWAGA: Wszystkie ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i mogą różnić się 
od rzeczywistej konfiguracji. 

1 Monitor wyświetlacza 
Monitor z płaskim ekranem o wysokiej rozdzielczości jest standardem. Po obu stronach znajdują się 
turkusowe uchwyty do chwytania monitora podczas regulacji wysokości, kąta oraz orientacji pionowej  
lub poziomej. Ekran wyświetlacza jest wrażliwy na dotyk. Patrz „Monitor”. 

2 Schowek (podstawka na obiektyw, schowek na obiektyw, mysz i przedmioty do badań) 

3 Lewostronna podkładka pod mysz dla leworęcznych 

4 Podwozie. Podwozie steruje modułowymi podsystemami i połączeniami: 
• Komputer zawiera procesor systemowy, który wykonuje pobieranie, eksport, import i 

przechowywanie mediów. Dodatkowo zapewnia zarządzanie danymi użytkowników. 
• Moduł sterowania przyrządem kieruje I/O (wejście/wyjście) kamery, w tym ostrość i natężenie 

oświetlenia. Kontroluje on również zasilanie funkcji systemowych. 
• Moduł cyberbezpieczeństwa chroni system przed włamaniami, złośliwym oprogramowaniem i 

nieautoryzowanym dostępem do danych pacjentów. 

5 Szuflada do przechowywania (skrócona instrukcja obsługi, schowek na obiektyw, torba na narzędzia 
serwisowe i inne przedmioty) 

6 Cztery (4) koła z blokadami ułatwiają ciasne manewrowanie i pozycjonowanie wózka w ograniczonych 
przestrzeniach. Aby zablokować koła, naciśnij stopą zatrzaski blokujące. Aby odblokować koła, pociągnij 
zaczepy blokujące do góry. 

7 Rękojeść/kamera 
Rękojeść zawiera kamerę i filtr barierowy AF. Długi przewód (pokazany na Ilustracja 2) jest elastyczny, 
co umożliwia wygodny dostęp do pacjentów. Patrz „Rękojeść”. Do obrazowania pacjenta należy używać 
rękojeści z wymiennymi obiektywami. 

8 Uchwyt na rękojeść 

9 Panel sterowania (patrz „Panel sterowania”). 

10 Prawostronna mysz i podkładka pod mysz dla praworęcznych 

11 Klawiatura z podświetleniem do użytku w słabym oświetleniu 

12 Obszar uchwytów w kolorze turkusowym do manewrowania wózkiem 

13 Słupek do owijania przewodu rękojeści 

14 Połączenia rękojeści 
• Moduły LED światła białego i niebieskiego (AF) 
• Elementy sterujące kamerą  
Patrz „Połączenia rękojeści”. 

15 Port USB (SuperSpeed USB) 

16 Przełącznik nożny (patrz „Przełącznik nożny”). 

17 Kieszeń do przechowywania przełącznika nożnego 
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Elementy wózka, widok z tyłu 
Ilustracja 2 pokazuje komponenty z tyłu wózka. Opis każdego elementu znajduje się w tabeli pod rysunkiem. 

 
Ilustracja 2. System RetCam Envision, widok z tyłu 

1 Regulowany blat wózka. W razie potrzeby blat wózka można podnosić i opuszczać w celu wygodnego 
użytkowania. 

2 Dźwignia regulacji wysokości blatu wózka. Aby wyregulować wysokość blatu wózka, chwyć blat wózka  
z obu stron, ściśnij dźwignię, a następnie odpowiednio przesuń blat wózka w górę lub w dół. Zwolnij 
dźwignię, aby zablokować blat wózka na miejscu. 
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3 Kolumna podtrzymująca blat wózka 

4 Przewód rękojeści (patrz „Rękojeść”) 

5 Słupek do owijania przewodu rękojeści (patrz „Rękojeść”) 

6 Etykieta urządzenia (patrz „Oznaczenia i symbole”) 

7 Port ethernet 

8 Komora akumulatora. Dwa (2) akumulatory litowo-jonowe zapewniają zasilanie w przypadku przerwy  
w dostawie prądu zmiennego. 
UWAGA: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski (10% ±5%), pojawia się komunikat 
ostrzegawczy i system wyłącza się. Całkowicie rozładowane akumulatory należy ładować przez co 
najmniej pięć (5) godzin. 

9 Uchwyt transportowy (patrz „Transport”) 

10 Słupki do owijania przewodu zasilającego 

11 Główny wyłącznik zasilania i podłączenie przewodu zasilającego. Zasilacz reguluje zasilanie AC  
(prądem zmiennym) i DC (prądem stałym) systemu. 

Monitor 
Ekran wyświetlacza jest wrażliwy na dotyk (sterowanie dotykowe musi być włączone). Aby aktywować 
element sterujący UI (interfejsu użytkownika) lub funkcję ekranu, dotknij go opuszkiem palca w 
rękawiczce. Sterowanie dotykowe można wyłączyć w celu czyszczenia ekranu. 

UWAGA: Niektóre elementy UI (interfejsu użytkownika) mogą być zbyt małe do sterowania dotykowego. 

Ilustracja 3 pokazuje elementy sterujące monitora. Elementy sterujące są aktywne tylko wtedy, gdy 
monitor jest włączony. 

 

Ilustracja 3. Elementy sterujące monitorem 

1 Włącz, zwiększ głośność i zmniejsz głośność. Poziom głośności jest wyświetlany na ekranie podczas 
dokonywania regulacji. 
UWAGA: Z monitora dobiegają wszystkie słyszalne dźwięki. Jeśli nic nie słyszysz, dźwięk jest wyłączony.  

2 Zwiększ jasność i zmniejsz jasność. Poziom jasności jest wyświetlany na ekranie podczas dokonywania 
regulacji. 

3 Wyświetl ekranowe menu ustawień. Naciśnij EXIT (przycisk zmniejszania głośności), a menu zniknie. 

4 Wyłącz i włącz sterowanie dotykowe (przełącz). Komunikat na ekranie potwierdza wybór. 

5 Zielona kontrolka oznacza, że monitor jest włączony. Kontrolka jest wyłączona, gdy system jest wyłączony. 

5 3 4 2 1 
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Rękojeść 
Rękojeść zawiera kamerę i filtr barierowy AF. Do obrazowania pacjenta należy używać rękojeści z 
wymiennymi obiektywami. Patrz „Obiektywy”. 

Ilustracja 4 przedstawia rękojeść z nasadką ochronną. Przełącznik filtra barierowego AF znajduje się w 
górnej części rękojeści. 

 
Ilustracja 4. Rękojeść z nasadką ochronną 

UWAGA: Zawsze umieszczaj rękojeść w uchwycie, gdy nie jest używana. Owiń przewód rękojeści 
luźnym zwojem wokół słupka do owijania. W celu prawidłowego umieszczenia rękojeści w uchwycie 
należy upewnić się, że odcinek przewodu przy rękojeści spoczywa na tylnej części słupka do owijania. 

 
Ilustracja 5. Rękojeść i przewód przechowywane prawidłowo 
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Połączenia rękojeści 

UWAGA: W systemach z opcją AF są dwa (2) porty światła. 

Przewód rękojeści zawiera trzy (3) kable do sterowania oświetleniem, kamerą oraz ostrością. Ilustracja 6 
pokazuje kable i porty połączeniowe. 

 
Ilustracja 6. Połączenia kabla rękojeści 

1 Port diody LED światła białego (zapewnia oświetlenie w przypadku obrazowania pacjenta innego niż AF) 

2 Port LED AF (światło niebieskie) (dostępny tylko w systemach z opcją AF), który jest wąskopasmowym 
źródłem światła niebieskiego, które pobudza wstrzyknięty barwnik fluoresceiny do układu naczyniowego 
dna oka. Pod wpływem światła niebieskiego, fluoresceina emituje światło zielone. Filtr barierowy w 
rękojeści odrzuca niebieskie światło odbite od dna, dzięki czemu zielona emisja jest dobrze widoczna; 
skutkuje to czarno-białymi obrazami. 

3 Światłowód 

4 Kabel kamery (biały) i port 

5 Kabel ostrości aparatu i port 

UWAGA: Nie ma potrzeby odłączania żadnego złącza w celu przechowywania rękojeści lub systemu 
transportu. 

Aby podłączyć światłowód (Ilustracja 7), włóż wtyczkę do odpowiedniego portu LED aż do oporu. Po 
wyjęciu kabla światłowodowego z portu poczujesz lekki opór; to normalne. 

    
Ilustracja 7. Porty oświetlenia i wtyczka światłowodowa 
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Obiektywy 
UWAGA: Jeśli zauważysz, że maksymalna moc światła spada, skontaktuj się z działem pomocy 
technicznej firmy Natus. Patrz „Wsparcie techniczne”. 

Poniżej przedstawiono dostępne obiektywy. 

Model obiektywu Zastosowanie Wspólne pole widzenia (FOV) 

130 FOV (LP130) Obrazowanie siatkówki: Noworodek, wcześniak 130 stopni 

Portret (LPP01) Zewnętrzne obrazowanie oczu i twarzy Nie dotyczy 

Aby przymocować obiektyw do rękojeści: 

UWAGA: Podczas mocowania i zdejmowania obiektywu należy pracować na miękkiej powierzchni (jeśli 
to możliwe), aby zapobiec uszkodzeniu w przypadku upadku obiektywu. Upewnij się przynajmniej, że 
trzymasz prostnicę blisko siebie i skieruj ją do góry. 

1. Przytrzymaj rękojeść jedną ręką, a obiektyw drugą ręką i wyrównaj wypustkę (1) na soczewce ze 
szwem (2) wzdłuż górnej części rękojeści (Ilustracja 8). 

 
Ilustracja 8. Wypustka wyrównująca obiektyw i szew wyrównujący rękojeść 

2. Włóż obiektyw do rękojeści i obracaj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz, że 
zaczep się zatrzaśnie. Oznacza to, że obiektyw jest bezpiecznie zablokowany na swoim miejscu. 
Sprawdź, czy zakładka i szew znajdują się we wskazanych pozycjach pokazanych na Ilustracja 9. 

 
Ilustracja 9. Obiektyw zablokowany 
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Podstawka na obiektyw 
Użyj podstawki na obiektyw, aby zabezpieczyć obiektyw podczas wymiany soczewek w trakcie badania. 
Zapobiega to staczaniu się obiektywu z wózka lub innej powierzchni. 

 
Ilustracja 10. Podstawka na obiektyw 

Panel sterowania 
Panel sterowania (Ilustracja 11) znajduje się nad klawiaturą. Elementy sterujące w kolorze turkusowym 
znajdujące się w środkowej części są również dostępne na przełączniku nożnym. Patrz „Przełącznik nożny”. 

 
Ilustracja 11. Panel sterowania 

1 Przycisk zasilania systemu i zielony wskaźnik LED 

2 Zielony wskaźnik LED zasilania DC/AC (prądem stałym/zmiennym) 
• Gdy system jest zasilany prądem zmiennym, światło jest ciągłe. 
• Gdy system jest zasilany z akumulatora, lampka gaśnie i włącza się. 

3 Elementy sterujące ostrością 

4 Przycisk rejestracji (lub SNAP). Naciśnij, aby rozpocząć, wstrzymać i wznowić nagrywanie wideo oraz 
zrobić zdjęcie. 

5 Elementy sterujące natężeniem oświetlenia i wyświetlacz wartości natężenia 

6 Przycisk oświetlenia i wskaźniki LED 
• Kolor biały wskazuje, że używane jest białe źródło światła (lewa dioda LED). 
• Kolor niebieski wskazuje, że używane jest niebieskie źródło światła dla AF (prawa dioda LED). 

1 2 3 4 5 6 
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Przełącznik nożny 
Przełącznik nożny znajduje się w przedniej kieszeni u podstawy wózka. Do trzymania lub przenoszenia 
włącznika nożnego służy uchwyt. 

Za pomocą przełącznika nożnego (Ilustracja 12) można sterować ostrością (1), natężeniem oświetlenia (2) i 
rejestracją obrazu lub wideo (3). Te elementy sterujące są duplikatami tych samych elementów sterujących 
dostępnych w panelu sterowania. 

 
Ilustracja 12. Elementy sterujące przełącznikiem nożnym 

Użyj przełącznika nożnego w następujący sposób: 

• Natężenie oświetlenia, prawy pedał: Wciśnij lewą stronę pedału do dołu, aby zmniejszyć intensywność, 
a prawą stronę do dołu, aby zwiększyć intensywność. Możesz nacisnąć i przytrzymać, aż osiągniesz 
żądaną wartość, lub możesz nacisnąć i zwolnić, aby regulować w małych krokach. 

• Przycisk rejestracji (lub SNAP): Naciśnij, aby rozpocząć, wstrzymać i wznowić nagrywanie wideo oraz 
zrobić zdjęcie. 

• Ostrość, lewy pedał: Wciśnij lewą stronę pedału do dołu, aby wyostrzyć daleko do przodu (z dala od 
siatkówki) i wciśnij prawą stronę do dołu, aby wyostrzyć do tyłu (w kierunku siatkówki). Możesz 
nacisnąć i przytrzymać, aż osiągniesz żądaną ostrość, lub możesz nacisnąć i zwolnić, aby regulować 
w małych krokach. 

• Możesz oprzeć stopę na plastikowym rozdzielaczu między pedałami tuż pod przyciskiem Capture 
(Rejestracja). 

Transport i przechowywanie systemu 
System RetCam Envision można łatwo transportować w obrębie placówki opieki zdrowotnej. 

UWAGA: systemu RetCam Envision  nie jest przeznaczony do transportu na zewnątrz. Skontaktuj się  
z działem pomocy technicznej firmy Natus, aby uzyskać instrukcje dotyczące pakowania i transportu 
systemu poza placówką służby zdrowia. 

Aby przetransportować system w inne miejsce po zakończeniu badania: 

1. Upewnij się, że oprogramowanie znajduje się w oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania),  
i upewnij się, że rękojeść jest bezpiecznie umieszczona w uchwycie. 

2. Ustaw monitor, aby zapewnić dobrą widoczność z przodu wózka. Upewnij się, że monitor nie 
wykracza poza granice blatu wózka (patrz Ilustracja 13). 

3. Schowaj przełącznik nożny w kieszeni do przechowywania u podstawy wózka. 

1 

2 

3 
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4. Odłącz przewód zasilający i owiń go wokół słupków z tyłu wózka. Nie musisz wyłączać systemu. 
Akumulatory utrzymają moc. 

5. Odblokuj koła. 

6. Aby zminimalizować wibracje, poruszaj wózkiem powoli podczas transportu. Zachowaj ostrożność 
przy przejściach między podłogami oraz podczas wchodzenia i wychodzenia z wind. 

7. W nowym miejscu należy podłączyć przewód zasilający, ustawić wózek i odpowiednio wyregulować 
monitor, a następnie zablokować koła.  

Aby przygotować system do przechowywania: 

1. Upewnij się, że obiektywy były odpowiednio wyczyszczone i przechowywane. 

2. Wyłącz system. Postępuj zgodnie z instrukcjami w „Wylogowanie użytkownika i zamknięcie systemu”. 

3. Przechowuj rękojeść wraz z nasadką w uchwycie. 

4. Ustaw monitor w granicach blatu wózka (patrz Ilustracja 13). 

5. Schowaj przełącznik nożny. 

6. Wyłącz przełącznik zasilania. Odłącz przewód zasilający i owiń go wokół słupków z tyłu wózka.  

7. Ostrożnie przenieś system do miejsca przechowywania i zablokuj wszystkie koła. Naciśnij przełącznik 
zasilania, aby włączyć główne zasilanie. 

Ilustracja 13 pokazuje systemu RetCam Envision  ze wszystkimi przedmiotami składowanymi do przechowywania. 

 
Ilustracja 13. Konfiguracja pamięci masowej systemu RetCam Envision 

Kiedy systemu RetCam Envision  nie jest używany, przeprowadź konserwację i przechowuj elementy 
systemu. Informacje na temat konserwacji systemu można znaleźć w części „Konserwacja, czyszczenie i 
pomoc techniczna”.  
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Akcesoria 
 Akcesorium Numer części 

 

Obiektyw, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(Pokazana w podstawce na obiektyw) 

 

Obiektyw, Portret (LPP01) 60-000092 

 

Nasadka ochronna rękojeści 60-000188 

 

Zestaw do ćwiczenia obrazowania 99-100048 

Zalecane żele przewodzące 
Na rynkach, na których jest dostępny, zalecany żel przewodzący to: 

GenTeal® Tears Gel (Severe Dry Eye Formulation) 

Na rynkach, na których GenTeal® Tears Gel nie jest dostępny, można zastosować jeden z następujących 
(lub równoważne preparaty ze wskazaniami do stosowania okulistycznego): 

• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel 
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2. Przygotowanie i obsługa systemu 
UWAGI: 

• Nowe systemy są instalowane przez personel przeszkolony przez Natus Medical Incorporated. 
Instalacja obejmuje podłączenie i konfigurację elementów systemu, wstępną konfigurację 
oprogramowania i testy funkcjonalne. 

• Oprogramowanie jest preinstalowane w systemie. Jeśli oprogramowanie zostanie ponownie 
załadowane, baza danych zostanie wyczyszczona, a wszystkie dane zostaną usunięte. Natus 
Medical Incorporated zdecydowanie zaleca tworzenie kopii zapasowych danych pacjenta w 
formacie MLX na koniec każdego dnia obrazowania. 

• Administratora RetCamAdministratora RetCam musi przyznać dostęp do domeny, zanim 
przeszkoleni klinicznie użytkownicy będą mogli rozpocząć obrazowanie pacjenta. 

Do działania AF, patrz „Angiografia fluoresceinowa (AF)”. 

Przygotuj system do badania pacjenta 
1. Ustaw wózek na miejscu i zablokuj koła. 

2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i naciśnij główny włącznik zasilania, aby włączyć główne 
zasilanie. 

3. Odpowiednio wyreguluj wysokość i kąt monitora, aby nie zakłócać bezpośredniego oglądania i 
zminimalizować odblaski. 

UWAGA: Obrazowanie można wykonywać w pozycji siedzącej lub stojącej. 

4. Dostosuj wysokość wózka, aby wygodnie i ergonomicznie korzystać z klawiatury i myszy.  

5. Wyjmij przełącznik nożny z kieszeni do przechowywania i umieść go w wygodnym i łatwo dostępnym 
miejscu na podłodze do użytku podczas obrazowania. Sprawdź, czy jest on podłączony do podstawy 
wózka. 

6. Miej pod ręką wszystkie przedmioty do badania, podstawkę na obiektyw i nasadkę ochronną na 
obiektyw rękojeści. 

7. Naciśnij Przycisk zasilania systemu na panelu sterowania. Nad przyciskiem zaświeci się zielona 
dioda LED, oprogramowanie uruchomi się, a na ekranie pojawi się okno dialogowe User Login 
(Logowanie użytkownika). Patrz „User Login (Logowanie użytkownika)”. 

8. Podłącz obiektyw do rękojeści. Patrz „Obiektywy”. 

9. Sprawdź, czy rękojeść jest podłączona do systemu. Więcej informacji na ten temat, patrz „Połączenia 
rękojeści”. 

UWAGA: Zawsze umieszczaj rękojeść w uchwycie, gdy nie jest używana. Owiń przewód rękojeści 
luźnym zwojem wokół słupka do owijania. Aby zapobiec uszkodzeniu kabla światłowodowego, nie 
należy owijać go wokół słupka więcej niż dwa (2) razy. 

10. W razie potrzeby naciśnij przycisk oświetlenie na panelu sterowania, aby włączyć źródło światła. 
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User Login (Logowanie użytkownika) 
1. Po włączeniu systemu i uruchomieniu oprogramowania pojawia się okno dialogowe User Login 

(Logowanie użytkownika). Istnieją dwa (2) rodzaje logowania, lokalne oraz sieciowe. Jeśli masz 
pytania dotyczące logowania sieciowego, skontaktuj się ze swoją siecią lub administratorem IT. 

• Lokalne: Poniżej znajduje się okno dialogowe użytkownika RetCam Envision służące do logowań 
lokalnych. 

 
Logowanie po raz pierwszy: Hasła wydane przez Administratora RetCam są tymczasowe. Przy 
pierwszym logowaniu należy zmienić hasło, zanim będzie można przejść dalej. 

UWAGI: 
• Twoje nowe hasło musi mieć co najmniej sześć (6) znaków, zawierać co najmniej jeden 

(1) znak numeryczny i musi różnić się od starego hasła. 
• Po okresie bezczynności zalogowany użytkownik jest automatycznie wylogowywany. 

Domyślne minimum to 15 minut i tę wartość można zmienić za pomocą Administratora 
RetCam. 

• Sieciowe: Jeśli musisz zalogować się przy użyciu loginu sieciowego (Active Directory), pojawi się 
okno dialogowe Active Directory User Login (Logowanie sieciowe użytkownika). 

UWAGA: Zanim będzie można skorzystać z logowania sieciowego, system RetCam Envision 
musi być podłączony do sieci. 

 
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika, nazwę domeny Windows (jeśli dotyczy) i hasło. 
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3. Kliknij Login (Logowanie). Pojawi się okno dialogowe Select Domain (wybierz domenę). 

 
4. Wybierz odpowiednią domenę, a po chwilowym ekranie powitalnym wyświetli się okno Patients and 

Exams (Pacjenci i badania). Patrz „Okno Patients and Exams (Pacjenci i badania)”. 

Podstawowe kroki przeprowadzania badania pacjenta opisano w „Przeprowadź badanie pacjenta”. 

Jeśli chcesz utworzyć domenę, kliknij Create Domain (Utwórz domenę). Patrz „Utwórz domenę”. 
Twoje konto użytkownika musi mieć uprawnienia do tworzenia domeny. 

Przeprowadź badanie pacjenta 
Poniższe kroki opisują typowy przebieg badania pacjenta. Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na 
temat określonego okna lub okna dialogowego, patrz „Okna i okna dialogowe interfejsu użytkownika”. 

UWAGI: 
• Aby zapoznać się z listą zalecanych żeli przewodzących, patrz „Zalecane żele przewodzące”. 
• Informacje dotyczące zdrowia pacjenta muszą pozostać ściśle poufne i zabezpieczone przed 

nieuprawnionym dostępem, zmianą i wykorzystaniem. 
• System emituje sygnały dźwiękowe podczas zapisywania zdjęcia, uruchamiania, zatrzymywania 

lub wstrzymywania wideo, wyodrębniania zdjęć z wideo, zmiany filtrów oraz wyświetlania 
ostrzeżeń i komunikatów o błędach. Upewnij się, że głośność na monitorze jest włączona i że 
słychać dźwięki. 

• Aby przeprowadzić badanie pacjenta w trybie AF, patrz „Angiografia fluoresceinowa (AF)”. AF 
jest dostępna w systemach RetCam Envision wyposażonych w opcję AF. 

• Jeśli system zawiedzie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Natus. Więcej 
informacji na ten temat, patrz „Wsparcie techniczne”. 

1. Po zalogowaniu się i wybraniu domeny zostanie 
wyświetlone okno Patients and Exams (Pacjenci i 
badania). 

• Aby załadować rekordy pacjentów dla wybranej 
domeny, kliknij Show (Pokaż). Cała dokumentacja 
jest wyświetlana domyślnie. 

• W razie potrzeby użyj funkcji wyszukiwania, aby 
znaleźć konkretny rekord pacjenta. Aby uzyskać 
pełne informacje, patrz „Wyszukiwanie rekordów 
pacjenta”. 

 
Patrz „Okno Patients and Exams  
(Pacjenci i badania)”. 
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2. W oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania): 

• Utwórz rekord pacjenta, dla pacjenta, który 

przyszedł po raz pierwszy. Kliknij . Zostanie 
wyświetlone okno dialogowe New Patient (Nowy 
pacjent). 

• Wypełnij wymagane pola i kliknij OK, aby zapisać 
dokumentację i zamknąć okno dialogowe. 

 
Patrz „Okna dialogowe New Patient Record 
(Nowy rekord pacjenta) i Edit Patient 
Record (Edycja rekordu pacjenta)”. 

3. W oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania) 
wybierz pacjenta, aby rozpocząć nowe badanie. 

4. Kliknij . Pojawi się okno dialogowe New Exam 
Configuration (Konfiguracja nowego badania).  

 
Patrz „Nowe okno konfiguracji badania”. 

5. W oknie dialogowym New Exam Configuration 
(Konfiguracja nowego badania), kliknij  obok 
żądanej konfiguracji badania obrazowania. Zostanie 
wyświetlone okno Live Image (Obraz na żywo). 

 
Patrz „Okno obrazu na żywo”. 

6. W oknie obraz na żywo rejestruj obrazy oka (oczu) 
pacjenta. Zaleca się zacząć od prawego oka (OD).  
W razie potrzeby wykonaj zewnętrzne zdjęcie oka, a 
następnie zarejestruj 5 pól widzenia siatkówki (tylne, 
nosowe, skroniowe, dolne i górne). 

Firma Natus Medical Incorporated zaleca nagrywanie 
wideo każdego oka, szczególnie podczas obrazowania 
pacjentów, którzy nie śpią. Możesz przechwytywać 
zdjęcia z nagrań wideo przed zakończeniem badania 
lub zapisać filmy i przechwytywać nieruchome obrazy 
po zakończeniu badania. Więcej informacji na temat 
procesu, patrz „Wyodrębnianie obrazu z wideo”. 
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UWAGI: 
• Nie poddawaj oka obrazowaniu przez dłużej niż 

5 minut. Maksymalna ekspozycja na światło to 
łącznie nie więcej niż 5 minut na oko. 

• Należy używać tylko zalecanych optycznych 
żeli przewodzących, które działają jako mostek 
optyczny między obiektywem a okiem pacjenta. 

• Na oko pacjenta należy nałożyć dużą ilość żelu 
i wielokrotnie nakładać go ponownie przez cały 
czas trwania badania. 

• Nie należy bezpośrednio dotykać oka pacjenta 
ani wywierać na nie nacisku obiektywem. 
Końcówka obiektywu powinna być „zanurzana” 
w żelu do robienia zdjęć i filmów (nazywa się to 
techniką immersyjną). 

• Należy ograniczyć ruchy pacjenta podczas 
obrazowania i odsunąć obiektyw do 
obrazowania od oka pacjenta, jeśli występują 
jakiekolwiek oznaki ruchu pacjenta. 

• W razie potrzeby delikatnie manewruj 
wziernikiem, aby uzyskać dostęp do oka 
pacjenta. 

• Jeśli systemu RetCam Envision  nie powiedzie 
się, kontynuuj badanie oka (oczu) pacjenta za 
pomocą oftalmoskopu pośredniego. 

 

7. Zakończ sesję obrazowania. Kliknij  w okno 
Live Image (Obraz na żywo).  

Jeśli zdjęcia są wybrane do usunięcia lub jeśli filmy są 
automatycznie zaznaczane do usunięcia, pojawi się 
komunikat informujący, że zostaną one usunięte po 
zakończeniu badania. Kliknij Yes (Tak), aby potwierdzić 
usunięcie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Exam 
Notes (Uwagi dotyczące badania). 

Jeśli nie wybrano mediów do usunięcia, okno dialogowe 
Exam Notes (Uwagi dotyczące badania) pojawi się 
automatycznie. 

 

 
Patrz „Okno dialogowe Exam Notes  
(Uwagi dotyczące badania)”. 

8. Dodaj uwagi z badania w oknie dialogowym. Po 
zakończeniu kliknij przycisk Exit Exam and Go to 
Patient List (Zakończ badanie i przejdź do listy 
pacjentów). Okno dialogowe Exam Notes (Uwagi z 
badania) zostanie zamknięte, a okno Patients and 
Exams (Pacjenci i badania) wróci do widoku. 

Patrz „Okno Patients and Exams  
(Pacjenci i badania)”. 

9. Wyczyść obiektyw. Patrz „Obiektyw Czyszczenie i 
dezynfekcja”. 
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Okna i okna dialogowe interfejsu użytkownika 

Okno Patients and Exams (Pacjenci i badania) 

Po zalogowaniu Z Live Image (Obraz na żywo),  
Exam Notes (Uwagi z badania) 

Z Exam Review  
(Przegląd badania) 

Wybierz domenę           

 
Ilustracja 14. Okno Patients and Exams (Pacjenci i badania) (No Patient Records (Brak rekordów pacjenta)) 

UWAGA: Po zalogowaniu się i wybraniu domeny, okno Patients and Exams (Pacjenci i badania) jest 
zawsze puste (nie ma na liście żadnych rekordów pacjentów), jak pokazano powyżej. Rekordy pacjentów 
są wyświetlane po kliknięciu Show (Pokaż). Zobacz przykład na Ilustracja 16.  

1 Kiedy rekord pacjenta (wiersz) jest podświetlony, u góry okna wyświetlane jest podsumowanie rekordu 
pacjenta.  

2 Pasek przycisków. Patrz „Pasek przycisków okna Patients and Exams (Pacjenci i badania)”. 

3 Szukaj i znajduj pozycje rekordów pacjentów i badań. Patrz „Wyszukiwanie rekordów pacjenta” i 
„Wyszukiwanie zaawansowane”. 

4 Pole wyboru domeny 

5 Lista rekordów pacjentów i badań wyświetlana w wierszach, po jednym (1) wierszu na pacjenta 
• Jeśli nie są wyświetlane żadne rekordy pacjentów, kliknij Show (Pokaż). Więcej informacji na ten 

temat, patrz „Wyszukiwanie rekordów pacjenta”. 
• Rekordy pacjentów importowane z systemu DICOM są początkowo wyświetlane w innym kolorze.  

Po utworzeniu i zapisaniu badania kolor zmienia się na biały. Aby uzyskać informacje na temat 
importowania danych pacjentów z systemu DICOM, patrz „Importuj zlecone badania”. 

• Aby wykonać czynność w rekordzie pacjenta, kliknij lub dotknij rekord. Wiersz jest podświetlony,  
a podsumowanie rekordu pacjenta wyświetlane jest u góry okna. 

UWAGA: Nie można jednocześnie zaznaczyć więcej niż jednego (1) rekordu pacjenta. 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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6 Pasek stanu: 
• Stan baterii (zielona ikona oznacza ładowanie baterii; żółta oznacza, że system jest zasilany z baterii; 

czerwona oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%) 
• Bieżąca data i godzina  
• Dostępne miejsce na dysku C:. Ikona kłódki wskazuje stan funkcji BitLocker (zablokowany = 

włączony; odblokowany = wyłączony). 
• Po przeszukaniu dokumentacji pasek stanu wyświetla liczbę znalezionych pacjentów, liczbę 

wybranych pacjentów, liczbę wybranych mediów i liczbę usuniętych mediów. 

7 Menu narzędzi i opcje zamykania systemu. Patrz „Narzędzia” i „Wylogowanie użytkownika i zamknięcie 
systemu”. 

Pasek przycisków okna Patients and Exams (Pacjenci i badania) 

UWAGA: Wyszarzony przycisk oznacza, że jest wyłączony. Większość przycisków jest nieaktywna, 
dopóki rekordy pacjentów nie zostaną dodane i wyświetlone w oknie Patients and Exams (Pacjenci i 
badania). Kolor przycisku zmienia się, przedstawiając odpowiednią funkcję. Przycisk może być również 
wyłączony, ponieważ konto użytkownika nie ma uprawnień do korzystania z tej funkcji. 

 

Stwórz rekord pacjenta. Patrz „Okna dialogowe New Patient Record (Nowy rekord pacjenta) i Edit 
Patient Record (Edycja rekordu pacjenta)”. 

 

Rozpocznij nowe badanie. Patrz „Nowe okno konfiguracji badania”. 

 

Przejrzyj zdjęcia z badania dla wybranego pacjenta. Patrz „Okno przeglądu badania”. 

 

 

Edytuj wybrany rekord pacjenta. Patrz „Okna dialogowe New Patient Record (Nowy rekord pacjenta) 
i Edit Patient Record (Edycja rekordu pacjenta)”. 

 

Dodaj uwagi do rekordu pacjenta. Ten przycisk jest aktywny tylko po wybraniu rekordu pacjenta. 
Patrz „Okno dialogowe Exam Notes (Uwagi dotyczące badania)”. 

 

Eksport danych pacjenta. Ten przycisk jest aktywny tylko po wybraniu jednego (1) lub więcej 
rekordów. Patrz „Eksportowanie i importowanie danych pacjenta”. 

 

Importuj dane pacjenta z dysku USB lub sieci. Patrz „Eksportowanie i importowanie danych 
pacjenta”. 

 

Drukuj raporty. Aby uzyskać informacje na temat drukowania, skontaktuj się ze swoim 
Administratorem RetCam. 

 

(Tylko DICOM) Importuj rejestry pacjentów dotyczące badań zleconych w bieżącym dniu dla 
bieżącego systemu RetCam Envision . Patrz „Importuj zlecone badania”. 
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Nawigacja i wprowadzanie danych 
• Myszka. Kliknij, aby nawigować między oknami i polami oraz inicjować działania. 
• Ekran dotykowy. Dłonią w rękawiczce jednokrotnie lub dwukrotnie dotknij funkcji na ekranie 

dotykowym opuszkiem palca, aby nawigować między oknami i polami oraz inicjować działania.  
Zwróć uwagę, że niektóre elementy UI (interfejsu użytkownika) mogą nie być wystarczająco duże do 
sterowania dotykowego. 

• Klawiatura: 
o Nawiguj między oknami i polami. 
o Wprowadź dane w pola. 
o Zainicjuj akcje. 
o Aby wyodrębnić obrazy z wideo po obrazowaniu wideo, użyj klawisza strzałki w prawo, aby 

przejść do przodu lub klawisza strzałki w lewo, aby przejść do tyłu podczas przeglądania wideo. 
Patrz „Wyodrębnianie obrazu z wideo”. 

o Użyj klawisza S na klawiaturze, aby wyodrębnić i zapisać obraz z wideo. 
o Skróty klawiszowe (zwane także „hotkeys”) to klawisze i kombinacje klawiszy używane do 

wykonywania różnych czynności. Patrz „Skróty klawiszowe”. 

• Ikony. Gdy rekordy pacjentów są wymienione w oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania), użyj 
ikon po lewej stronie każdego wiersza w następujący sposób: 

 

• Rekord pacjenta: Rozwiń rekord pacjenta, aby wyświetlić badania i uwagi. 
• Zapis badania: Rozwiń badanie, aby wyświetlić miniatury zapisanych zdjęć i filmów. 
Możesz też jeden raz kliknąć lub dotknąć wiersza. 

 

Ukryj informacje (wiersz się zwija). 
Możesz też jeden raz kliknąć lub dotknąć wiersza. 

 

Rozpocznij nowe badanie dla wybranego pacjenta. 
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Skróty klawiszowe 

Skrót Opis Skrót Opis 

Okno Patients and Exams (Pacjenci i badania) 

Alt+C Stwórz pacjenta Alt+A Uwagi pacjenta 

Alt+N Nowe badanie Alt+X Eksport danych 

Alt+R Przejrzyj badanie Alt+I Import danych 

Alt+E Edytuj pacjenta Alt+P Drukuj 

Alt+M Uwagi dotyczące badania Alt+O Zlecone badania 

 Nowe okno konfiguracji badania 

Ctrl+1 Wybierz Konfiguracja 1 Ctrl+3 Wybierz Konfiguracja 3 

Ctrl+2 Wybierz Konfiguracja 2 Ctrl+4 Wybierz Konfiguracja ręczna 

 Okno obrazu na żywo 

S Zapisz zdjęcie Ctrl+F7 Wyzeruj licznik czasu 

Spacja Rozpocznij lub wstrzymaj nagrywanie 
wideo 

Ctrl+F8 Zrestartuj licznik czasu 

Enter Odblokuj obraz lub zatrzymaj 
nagrywanie 

F11 Przełącz tryb pełnoekranowy 

N Przejdź przez rodzaje obiektywów Ctrl+Insert Przełącz ikonę flagi na miniaturze 

Ctrl+Y Przejdź przez zadania oczu Delete (Usuń) Przełącz status usuwania na 
miniaturze 

R Przejdź przez poziomy zakresów Ctrl+F5 Uruchom licznik czasu 

C Przejdź przez poziomy kolorów Ctrl+F6 Wstrzymaj licznik czasu 

F Przełącz AF (jeśli ustawiono światło 
AF + filtr AF) lub tryb bezczerwienny 

  

 Okno przeglądu badania 

Ctrl+, 
(przecinek) 

Przejdź do poprzedniej miniatury  Ctrl+. (kropka) Przejdź do następnej miniatury 

F11 Przełącz tryb pełnoekranowy   
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Wyszukiwanie rekordów pacjenta 

UWAGA: Wyszukiwanie podstawowe umożliwia znalezienie wszystkich rekordów pacjentów w domenie 
(Show All (Pokaż wszystko), opisane poniżej). Chociaż ta metoda jest najbardziej wszechstronna, jest 
to najbardziej czasochłonna metoda lokalizowania danych pacjentów i nie jest zalecana. W przypadku 
witryn z dużą liczbą rekordów ich załadowanie może zająć kilka minut. Możesz zawęzić wyszukiwanie, 
korzystając z pól wyszukiwania zaawansowanego. Patrz „Wyszukiwanie zaawansowane”. 

 
Ilustracja 15. Pola wyszukiwania w oknie Pacjenci i badania 

1 Znajdź pole. Wpisz dowolną część nazwiska pacjenta. System wyszukuje nazwiska, imiona, identyfikatory 
pacjentów i nazwiska głównych lekarzy w celu dopasowania odpowiedników. 
Kliknij czerwony X, aby wyczyścić pole. 

2 Filtr daty. W przypadku wybrania opcji Any (Dowolne), nie ma ograniczeń dotyczących dat. 

3 Domena. Wyszukiwanie jest zawsze ograniczone do wyświetlanej domeny. 

4 Podsumowanie wyników wyszukiwania. Pasek stanu wyświetla liczbę znalezionych pacjentów, liczbę 
znalezionych badań, liczbę wybranych mediów oraz liczbę usuniętych mediów. 

5 Pokaż opcje. Jeśli wybierzesz opcję All (Wszystkie), wszystkie rekordy w wybranej domenie zostaną 
wyświetlone na jednej stronie po kliknięciu przycisku Show (Pokaż). Aby ustawić limit stron 
wyświetlanych rekordów (na przykład 20 rekordów na stronę), użyj rozwijanych opcji ##/page (##/stronę). 

6 Zaawansowane opcje wyszukiwania. Patrz „Wyszukiwanie zaawansowane”. 

7 Aby przeprowadzić wyszukiwanie, kliknij przycisk Show (Pokaż), przycisk Search (Szukaj), lub naciśnij 
klawisz Enter na klawiaturze. Wyniki wyszukiwania pojawiają się w oknie Patients and Exams (Pacjenci i 
badania) (patrz „Wyniki wyszukiwania”). Aby uzyskać informacje o zawężaniu wyszukiwania, patrz 
„Rozwiń wyniki wyszukiwania” i „Wyszukiwanie zaawansowane”. 

5 

7 

6 1 

2 
3 

4 
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Wyniki wyszukiwania 
Rekordy pacjentów są wyświetlane w wierszach w oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania). 
Pierwszy rekord jest domyślnie podświetlony (wybrany), a podsumowanie tego rekordu pacjenta jest 
wyświetlane w górnej części okna. Uwagi pacjenta, badania i uwagi dotyczące badania powiązane  
z rekordem pacjenta są ukryte. Aby zobaczyć te informacje, rozwiń wiersze (patrz „Nawigacja i 
wprowadzanie danych” i „Rozwiń wyniki wyszukiwania”). 

Wyniki wyszukiwania umożliwiają przeglądanie rekordów pacjentów, tworzenie rekordów pacjentów, 
rozpoczynanie badań, przeglądanie badań, edytowanie uwag dotyczących badań oraz eksportowanie  
i importowanie danych pacjentów. 

 
Ilustracja 16. Wyniki wyszukiwania 

Informacje w rekordzie pacjenta są zorganizowane w kolumny. Kliknij nagłówek dowolnej kolumny, aby 
zmienić kolejność sortowania. 

Dwie (2) kolumny po prawej stronie to: 
• Odznaczone (wybrane) rekordy. W polach wyboru obok rekordów wybranych do wyeksportowania 

pojawi się znacznik wyboru. 
• Stan archiwum: 

o Wielkie „I” oznacza, że rekord został zaimportowany. 
o Wielkie „E” oznacza, że rekord został wyeksportowany. 
o Jeśli status jest pusty, rekord nie został zaimportowany ani wyeksportowany. 

Jeśli lista rekordów jest długa, użyj paska przewijania po prawej stronie, aby przewinąć w górę lub w dół, 
aby wyświetlić więcej rekordów. 
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Rozwiń wyniki wyszukiwania 
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, dostępnych jest kilka opcji: 
• Rozwiń wybrane wiersze (opisane poniżej).  
• Wybierz obrazy w rekordach pacjenta. Służy głównie do eksportowania danych pacjenta. Więcej 

informacji na ten temat, patrz „Eksportowanie i importowanie danych pacjenta”. 
• Wyszukiwanie zaawansowane. Patrz „Wyszukiwanie zaawansowane”.  

Aby rozwinąć wyniki wyszukiwania, wybierz żądaną opcję z rozwijanego menu Expand (Rozwiń), które 
znajduje się nad listą pacjentów po lewej stronie. 

 

Badania dla odznaczonych pacjentów Pokazuje badania dla odznaczonych rekordów pacjentów 
(znacznik wyboru w kolumnie Checked (Odznaczone)). 

Badania/Obrazy dla aktualnego pacjenta Wyświetla badania i miniatury obrazów badań bieżącego rekordu 
pacjenta (podświetlony wiersz). 

Obrazy dla wyświetlanych badań Wyświetla miniatury obrazów badań dla wszystkich 
wyświetlanych badań (karty pacjentów muszą być otwarte). 

Badania/Obrazy dla wyświetlanych pacjentów Pokazuje badania i miniatury obrazów badań dla wszystkich 
wyświetlanych rekordów pacjentów. 

Collapse All (Zwiń wszystko) Zamyka wszystkie otwarte wiersze, ukrywając wszystkie badania 
i uwagi. Wyświetlane są tylko wiersze rekordów pacjenta. 
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Wyszukiwanie zaawansowane 
Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wprowadzenie kryteriów, które zawężają wyszukiwanie do 
Twoich wymagań. Wyszukiwanie zaawansowane jest przeprowadzane we wszystkich rekordach 
pacjentów w wybranej domenie. 

1. Wybierz domenę w oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania). 

2. Kliknij Advanced (Zaawansowane) w prawym górnym rogu, aby wyświetlić zaawansowane pola 
wyszukiwania. 

 
Last Name (Nazwisko) Classification 

(Klasyfikacja) 
Patient ID (Identyfikator 
pacjenta) 

Exam Date (Data 
badania) 

First Name (Imię) Pathology (Patologia) Imager (Osoba 
wykonująca 
obrazowanie) 

• Date ranges 
(Zakresy dat) 

Gender (Płeć) Primary Clinician 
(Lekarz główny) 

Eye (Oko) • Exam dates (Daty 
badania) 

3. Wprowadź lub wybierz żądane informacje w dowolnej kombinacji i kliknij Search (Szukaj). Zostaną 
wyświetlone rekordy zawierające wybrane kryteria. 

4. Aby przeprowadzić nowe wyszukiwanie, kliknij Clear Search (Wyczyść wyszukiwanie) i powtórz 
poprzednie kroki.  

5. Kliknij ponownie Advanced (Zaawansowane), aby ukryć pola. 

6. Aby pracować z wynikami wyszukiwania, patrz „Wyniki wyszukiwania”. 
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Okna dialogowe New Patient Record (Nowy rekord pacjenta) i Edit Patient Record 
(Edycja rekordu pacjenta) 
Jeśli urządzenie systemu RetCam Envision  jest używane jako urządzenie badawcze w środowisku 
DICOM, większość danych dotyczących pacjentów nie jest tworzona lokalnie. Więcej informacji na ten 
temat, patrz „Importuj zlecone badania”. 

Create (Utwórz), z Patients and Exams 
(Pacjenci i badania) 

Edit (Edytuj), z Patients and Exams (Pacjenci i badania),  
wybrany rekord pacjenta 

  lub  lub  

Okna dialogowe New (Nowy) i Edit (Edycja) są takie same, z tą różnicą, że pola w oknie dialogowym  
New Patient (Nowy pacjent) będą puste. Należy zwrócić uwagę, że okno dialogowe Edit Patient (Edytuj 
pacjenta) jest również nazywane oknem dialogowym Patient Notes (Uwagi pacjenta). 

 
Ilustracja 17. Okno dialogowe New Patient Record (Rekord nowego pacjenta) 

1 Lekarz (wymagane). Możesz utworzyć nowego lekarza lub edytować wybranego lekarza. 
UWAGA: Zmiany w informacjach lekarza dotyczą wszystkich użytkowników i pacjentów. 

2 Informacje o pacjencie (gwiazdki oznaczają pola wymagane) 

3 Informacje na temat urodzenia (wymagane). Wprowadź datę urodzenia pacjenta (DOB) lub użyj 
wysuwanego kalendarza. 

4 Diagnosis (Diagnoza). Wprowadź rodzaj badania do wykonania lub oczekiwaną patologię, która ma 
zostać wychwycona (np. Screening for ROP (Obrazowanie w kierunku ROP). 

5 Zapisane uwagi pacjenta. Zapisanych uwag nie można edytować. Uwagi opatrzone są datą i godziną 
utworzenia. 

6 • Creator (Twórca) to imię osoby, która tworzy uwagę. Możesz utworzyć nowego Creator (Twórcę)  
lub edytować wybranego Creator (Twórcę). 

• Kliknij New Note (Nowa uwaga), aby wybrać Creator (Twórcę) (wymagane) i wprowadzić uwagi w 
polu wprowadzania Notes (Uwag). Aby zapisać, kliknij Save Note (Zapisz notatkę). Jeśli anulujesz, 
pojawi się komunikat umożliwiający potwierdzenie, w którym to przypadku wszystkie zmiany zostaną 
utracone. 

• Pole do wprowadzania uwag (maksymalnie 2000 znaków) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



RetCam EnvisionTM Instrukcja Obsługi 

32  

UWAGI:  
• Jeśli rekord pacjenta nie został utworzony lokalnie, niektórych pól w oknie dialogowym Edit 

Patient (Edytuj pacjenta) nie można edytować (tytuły pól są szare). Te pola można edytować 
tylko w systemie EMR. 

• Jeśli utworzysz rekord pacjenta, który jest identyczny z innym rekordem (to samo imię, nazwisko, 
identyfikator pacjenta i data urodzenia), pojawi się komunikat informujący, że masz zamiar 
utworzyć duplikat istniejącego rekordu. Możesz kontynuować zapisywanie rekordu lub anulować.  

• Jeśli odkryjesz, że rekord pacjenta został zduplikowany, możesz scalić zapisy i usunąć duplikat. 
Patrz „Patient Records Merge (Scalanie rekordów pacjenta)”. 

• Nie można usunąć rekordów pacjenta. 

Patient Records Merge (Scalanie rekordów pacjenta) 
Być może utworzono dwa (2) identyczne rekordy pacjenta. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się 
scalenie rekordów. 

UWAGA: Przed scaleniem rekordów sprawdź, czy dwa (2) wybrane rekordy pokazują dokładnie to samo 
imię, nazwisko, identyfikator pacjenta i datę urodzenia. Imiona i nazwiska nie muszą mieć tej samej 
wielkości liter (małe i wielkie litery). 

1. Aby połączyć rekordy pacjentów, wybierz oba rekordy w oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania). 
Pojawi się przycisk Patients and Exams (Połącz pacjentów). 

2. Kliknij przycisk Merge Patients (Połącz pacjentów). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Patient 
Reconciliation (Uzgadnianie pacjenta). 

 
3. W każdej kolumnie wybierz dane, które chcesz zachować. Wybory zmieniają kolor na zielony. 

4. Sprawdź informacje i kliknij Continue (Kontynuuj). 
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Nowe okno konfiguracji badania 
Z Patients and Exams (Pacjenci i badania), 

wybrano rekord pacjenta 

 lub  

 
Ilustracja 18. Exam Configuration Dialog (Okno konfiguracji badania) 

1 Pole Current Weight (Aktualna waga) pojawia się dla pacjentów w wieku poniżej jednego (1) roku życia.  

2 Imager (Osoba wykonująca obrazowanie) to nazwa technika obrazowania. Można również utworzyć nową 
Imager (Osobę wykonującą obrazowanie) lub edytować wybrane informacje dotyczące osoby wykonującej 
obrazowanie. 

3 Dostępne są trzy (3) gotowe konfiguracje badania obrazowania. Kliknij odpowiednią konfigurację, aby 
przejść bezpośrednio do okna Live Image (Obrazu na żywo). Patrz „Okno obrazu na żywo”. 

4 Edytuj gotową konfigurację badania obrazowania. Patrz „Okna dialogowe Imaging Configuration 
(Konfiguracja obrazowania)”. 

5 Utwórz konfigurację badania obrazowania przy użyciu określonych przez Ciebie parametrów. Otwiera 
okno dialogowe Manual Configuration (Konfiguracji ręcznej). Patrz „Okna dialogowe Imaging 
Configuration (Konfiguracja obrazowania)”. 

6 Dostępna pojemność dysku systemowego. Przybliżona liczba nowych obrazów, które można zapisać, 
zależy od liczby filmów i zdjęć, które zostały już zapisane. 
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Okna dialogowe Imaging Configuration (Konfiguracja obrazowania) 

Z New Exam Configuration (Konfiguracja nowego badania) 

 (Edit Preset) lub  (Edit Manual) 

 
Ilustracja 19. Okno dialogowe Edit Preset Imaging Configuration (Edytuj wstępne ustawienia obrazowania) 

 
Ilustracja 20. Okno dialogowe Edit Manual Imaging Configuration (Edytuj ręczną konfigurację obrazowania) 

Wybierz opcje konfiguracji z menu rozwijanych. Jeśli edytujesz gotową konfigurację, kliknij Save 
(Zapisz), aby zapisać zmiany. 
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Okno obrazu na żywo 

Z Image Configuration (Konfiguracja obrazu) 

 

 
Ilustracja 21. Okno obrazu na żywo 

1 Elementy sterujące nagrywaniem wideo na żywo i przechwytywaniem obrazu, licznikiem czasu, 
zakresem i kolorem, sterowanie trybem bezczerwiennym i wskaźnik AF. Patrz „Elementy sterujące 
obrazem na żywo”. 

2 Obszar wyświetlania Live image (Obrazu na żywo). Oprócz obrazu na żywo, „RetCam Image” pojawia się 
w lewym dolnym rogu, a wszelkie znaki wodne pojawiają się w lewym górnym, prawym górnym lub 
prawym dolnym rogu obrazu. 

3 Miniaturka podglądu i pasek wyboru pokazują miniatury zdjęć i filmów przechwyconych podczas badania. 
• Użyj strzałek po lewej i prawej stronie paska miniatur, aby wyświetlić dodatkowe miniatury. 
• Zarejestrowane filmy są wyświetlane w kwadracie z czterema (4) przykładowymi obrazami 

(pierwszym, ostatnim i dwoma (2) pośrednimi obrazami wideo). Duży czerwony „X” u góry miniatury 
wideo oznacza, że po wyjściu z badania film został oznaczony do usunięcia. Domyślnie filmy są 
usuwane po wyjściu z badania. Aby zachować wideo, kliknij mały „x”. Więcej informacji na ten temat, 
patrz „Wyodrębnianie obrazu z wideo”. 

   
• Wybierz miniaturę obrazu lub wideo, aby wyświetlić dużą wersję obrazu w obszarze wyświetlania 

obrazów. W przypadku wybranego klipu wideo w lewym górnym rogu okna pojawiają się elementy 
sterujące odtwarzaniem. 

• Zaznacz obraz do dalszej oceny. Aby oznaczyć obraz, umieść kursor na miniaturze i kliknij Flag icon 

(Ikonę flagi) . Flaga pojawia się na miniaturze we wszystkich oknach, w których są wyświetlane 
miniatury.  
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4 Status i dostępne czynności: 

 

 

Po rozpoczęciu nowego badania przełącznik nożny jest włączany automatycznie. 
Te elementy sterujące wykonują te same czynności, co ekranowe elementy 
sterujące Record Video  (Nagrywanie wideo) oraz Save Still live image 
(Zapisywanie nieruchomego obrazu na żywo). 
Przełącz nagrywanie wideo i zapisz zdjęcia. Odpowiednie elementy sterujące na 
ekranie zmieniają kolor. Patrz „Elementy sterujące obrazem na żywo”. 

 
Wyświetl opcje konfiguracji obrazu na żywo. Patrz „Live Image Configuration 
Options (Opcje konfiguracji obrazu na żywo)”. 

 

 

Przełączaj na pełnoekranowe i normalne wyświetlanie obrazu na żywo.  

 
Exit (Wyjdź) z sesji badania z obrazem na żywo i przejdź do okna dialogowego 
Exam Notes (Uwagi do badania). Patrz „Okno dialogowe Exam Notes (Uwagi 
dotyczące badania)”. 

5 Etykiety obrazów badania. Patrz „Etykiety obrazów”. 

6 Wyświetl tylko informacje o badaniu: Data urodzenia pacjenta, data badania, wiek i płeć pacjenta, imię i 
nazwisko lekarza oraz imię i nazwisko osoby wykonującej obrazowanie 

7 Inne informacje o badaniu: 
• Status filtra AF (wejście lub wyjście) 
• Poziom oświetlenia 
• Liczba przechwyconych filmów i zdjęć 
• Komunikaty o błędach (wyświetlane w kolorze czerwonym). Więcej informacji na ten temat, patrz 

„Rozwiązywanie problemów”. 

Elementy sterujące obrazem na żywo 

     

Nagrywaj, wstrzymuj i zatrzymuj nagrywanie wideo na żywo.  
Podczas nagrywania wideo na żywo pod elementami sterującymi pojawia się 
pasek postępu. Pasek postępu pokazuje całkowity dostępny czas nagrywania 
wideo (w minutach) i wykorzystany procent. 
Ten element sterujący ma kolor zielony, gdy włącznik nożny jest aktywowany w 
celu nagrywania wideo. 

   

Wstrzymaj i wznów nagrywanie wideo na żywo. 

   

Zatrzymaj nagrywanie wideo na żywo, aby przechwycić zdjęcie. Odblokuj, aby 
powrócić do nagrywania wideo na żywo. 

   

Zapisz zdjęcie na dysku. Ten element sterujący ma kolor zielony, gdy przełącznik 
nożny jest aktywny w celu zapisywania zdjęć. 

 

Wróć do badania pacjenta na żywo. Show Live (Pokaż na żywo) pojawia się 
podczas przeglądania zapisywania zdjęć lub wyodrębniania obrazu wideo podczas 
egzaminu na żywo. 
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• Uruchom nowy licznik czasu. 
• Zatrzymaj licznik czasu. 
• Zresetuj bieżący licznik czasu do 0. 
• Zresetuj licznik czasu do 0 i automatycznie uruchom licznik czasu. 
UWAGA: Aby skonfigurować pozycję wyświetlania licznika czasu w oknie, patrz 
„Live Image Configuration Options (Opcje konfiguracji obrazu na żywo)”. 
W trybie AF/bezczerwiennym licznik czasu jest sterowany niezależnie od wideo. 

   
Usuń lub dołącz czerwony element obrazów.  
W trybie Red-free (Bezczerwiennym) obrazy podczas obrazowania przy użyciu 
źródła światła białego są w skali szarości. 
W trybie bezczerwiennym w procesie badania AF obrazy podczas obrazowania 
przy użyciu źródła światła niebieskiego są monochromatyczne. 
Zarówno podczas nagrywania wideo, jak i zatrzymywania nagrywania na żywo, na 
ikonie pojawia się symbol kłódki, wskazujący, że funkcji nie można zmienić, dopóki 
nie zatrzymasz lub nie uruchomisz nagrywania wideo na żywo. 

   

Tryb AF jest aktywowany po podłączeniu niebieskiego światła i włączeniu 
przełącznika AF na rękojeści.  
Zarówno podczas nagrywania wideo, jak i zatrzymywania nagrywania na żywo, na 
ikonie pojawia się symbol kłódki, wskazujący, że funkcji nie można zmienić, dopóki 
nie zatrzymasz lub nie uruchomisz nagrywania wideo na żywo. 

 

Pięć (5) ustawień zakresu, każde odpowiada unikalnej kombinacji regulacji, które 
obejmują korekcję gamma. Ustawienie domyślne to 50%; to ustawienie zmienia 
się w zależności od aktywności użytkownika. 
Korekcja gamma, efekt normy branżowej, pomaga znormalizować jasność całego 
obrazu. Zasięg jest przydatny w obrazowaniu obiektu, w którym obszary silnie 
odblaskowe (jasne) są zbliżone do obszarów mniej odblaskowych (ciemnych), a 
oświetlenie nie może być zoptymalizowane dla obu. W takich przypadkach przy 
zastosowanym zakresie ciemniejsze obszary rozjaśniają się przy minimalnej 
zmianie istniejących jasnych obszarów, co powoduje normalizację ogólnej 
jasności. 
UWAGA: Ostatni aktywny wybór zakresu jest zachowywany do czasu modyfikacji 
przez użytkownika; nie przywraca się ustawienia domyślnego. 
UWAGA: Zakres jest automatycznie ustawiany na 0% (wyłączone) w trybie AF i 
trybie bezczerwiennym. 

 

Dostosuj temperaturę barwową aparatu w pięciu (5) krokach od cieplejszego do 
neutralnego do chłodniejszego. Ta funkcja może pomóc w rozróżnieniu cech u 
pacjentów z ciemnymi siatkówkami. Możesz także dostosować kolor na podstawie 
osobistych preferencji. 
UWAGA: Preferencje kolorów nie dotyczą trybu AF. 
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Etykiety obrazów 
Użyj menu rozwijanych w górnej części okna, aby wybrać lub zmienić informacje, które są zapisywane 
zarówno ze zdjęciami, jak i filmami.  

 
Ilustracja 22. Wybór etykiet obrazu 

Pathology (Patologia) Wybierz lub zmień typ patologii (tylko sesje obrazowania na żywo). 

Eye (Oko) Wybierz lub zmień oznaczenie oka podczas sesji obrazowania na żywo lub podczas 
przeglądu badania. 

Classification 
(Klasyfikacja) 

Wybierz lub zmień klasyfikację (tylko sesje obrazowania na żywo). 

Obiektyw Wybierz lub zmień typ obiektywu podczas sesji obrazowania na żywo lub podczas 
przeglądu badania. 

Miejsce badania Wybierz lub zmień miejsce badania (tylko sesje obrazowania na żywo). 

Rodzaj obrazu Wybierz lub zmień typ obrazu podczas sesji obrazowania na żywo lub podczas 
przeglądu badania. 

Live Image Configuration Options (Opcje konfiguracji obrazu na żywo) 

 

Wybierz odpowiednią opcję. Wybrana szybkość jest wyświetlana na 
czerwono obok elementów sterujących odtwarzaniem. 

 

Tryb koloru dotyczy wszystkich rejestrowanych obrazów, z wyjątkiem 
obrazowania AF przez systemy RetCam Envision wyposażonego w 
opcję AF. Obrazy w trybie Color (Koloru) są wyświetlane w pełnym 
kolorze.  
Wybierz odpowiednie opcje. 
Licznik czasu jest wyświetlany wyraźnie żółtym tekstem w wybranej 
pozycji. 

 

Tryb AF dotyczy tylko obrazowania AF przez systemy RetCam 
Envision wyposażone w opcję AF. 
Wybierz odpowiednie opcje. 
Domyślnie obrazy i filmy są nagrywane w skali szarości. 
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Wyodrębnianie obrazu z wideo 

UWAGA: Zapisywanie wideo zajmuje dużo miejsca w pamięci systemu. Aby uzyskać najlepszą 
wydajność, wyodrębnij obrazy z wideo, którymi jesteś zainteresowany(a). Domyślnie filmy są oznaczone 
do usunięcia. 

1. Naciśnij przycisk Capture (Rejestracja) na panelu sterowania lub na przełączniku nożnym, aby 
rozpocząć, wstrzymać i wznowić nagrywanie wideo. 

2. Aby zatrzymać nagrywanie wideo i wyodrębnić poszczególne obrazy z wideo, kliknij . 

3. Kliknij miniaturę wideo. Elementy sterujące odtwarzaniem wideo pojawią się w lewym górnym rogu. 

 
4. Zacznij od początku wideo. W razie potrzeby użyj przycisków sterowania odtwarzaniem wideo do tyłu 

lub klawisza strzałki w lewo, aby powrócić do początku. 

5. Naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby przejść stopniowo do przodu przez wideo (lub naciśnij i 
przytrzymaj strzałkę w prawo, aby przejść szybciej do przodu). Gdy pojawi się funkcja, którą jesteś 
zainteresowany(a), zwolnij klawisz strzałki w prawo, aby zatrzymać odtwarzanie. 

6. Aby wyodrębnić i zapisać żądany obraz, naciśnij klawisz S na klawiaturze (lub kliknij ). 

7. Powtarzaj, aż wszystkie wybrane obrazy zostaną wyodrębnione. Miniatury wyodrębnionych obrazów 
pojawią się na pasku miniatur. 

8. Jeśli zarejestrowano wiele filmów, powtórz te kroki dla każdego filmu. 
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Okno dialogowe Exam Notes (Uwagi dotyczące badania) 
Z Patients and Exams (Pacjenci i badania), 

wybrano badanie 
Z Live Image  

(Obraz na żywo) 
Z Exam Review  

(Przegląd badania) 

   

 
Ilustracja 23. Okno dialogowe Exam Notes (Uwagi dotyczące badania) 

1 Zapisane uwagi pacjenta. Zapisanych uwag nie można edytować. Uwagi opatrzone są datą i godziną 
utworzenia. 

2 • Creator (Twórca) to imię osoby, która tworzy uwagę. Możesz utworzyć nowego Creator (Twórcę) lub 
edytować wybranego Creator (Twórcę). 

• Kliknij New Note (Nowa uwaga), aby wybrać twórcę i wprowadzić uwagi w polach Notes 
(Wprowadzania uwag). Aby zapisać, kliknij Save Note (Zapisz notatkę). Jeśli anulujesz, pojawi się 
komunikat umożliwiający potwierdzenie, w którym to przypadku wszystkie zmiany zostaną utracone. 

• Pola do wprowadzania uwag dla Right Eye (Prawego oka) i Left Eye (Lewego oka) (maksymalnie 
2000 znaków na pole wprowadzania). 

3 
Z : 

Zamknij i wróć do badania 
Exit Exam (Zakończ badanie) i Go to Patient List (Przejdź do listy pacjentów) 

Z  i : 
OK 
Cancel (Anuluj) 

1 

2 

3 
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Okno przeglądu badania 
Z Patients and Exams (Pacjenci i badania), 

wybrano badanie 

 

 
Ilustracja 24. Okno przeglądu badania 

1 Reviewing Media (Przeglądanie mediów) pokazuje liczbę przeglądanych miniatur w obszarze 
wyświetlania obrazów. 
Gdy klip wideo zostanie wybrany do przeglądu, pojawią się elementy sterujące odtwarzaniem. Aby 
uzyskać informacje na temat odtwarzania wideo i przechwytywania zdjęć z wideo, patrz „Wyodrębnianie 
obrazu z wideo”. 

2 Obszar wyświetlania obrazu 

3 Pasek wyboru pacjentów wyświetla nazwiska pacjentów w bieżącej domenie. Wyświetlane są obrazy, 
daty badań i miniatury powiązane z wybranym pacjentem. 
Użyj strzałek lub kliknij nazwisko, aby wybrać innego pacjenta. 

4 Pasek wyboru badań wyświetla wszystkie daty badań dla wybranego pacjenta. Wyświetlane są obrazy i 
miniatury powiązane z wybranym badaniem. 
Użyj strzałek lub kliknij datę, aby wybrać inną datę badania. 

5 Miniaturka podglądu i pasek wyboru pokazują miniatury zdjęć i filmów przechwyconych podczas 
wybranego badania. 
• Zapisane filmy są wyświetlane w kwadracie z czterema (4) przykładowymi obrazami: pierwszym, 

ostatnim i dwoma (2) pośrednimi obrazami wideo. 
• Wybierz miniaturę obrazu lub wideo, aby wyświetlić dużą wersję obrazu w obszarze wyświetlania 

obrazów.  
• Użyj strzałek, aby wyświetlić dodatkowe miniatury. 
• Zaznacz obraz do dalszej oceny. Aby oznaczyć obraz, umieść kursor na miniaturze i kliknij ikonę 

Flag (Flagi) . Flaga pojawia się na miniaturze we wszystkich oknach, w których są wyświetlane 
miniatury. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 Informacje o pacjencie i badaniu. Za pomocą menu rozwijanych można zmienić oznaczenie oka, 
preferencje obiektywu i typ obrazu. 

7 Wyświetl pola: Data urodzenia, data badania, wiek i płeć pacjenta, imię i nazwisko lekarza oraz osoby 
wykonującej obrazowanie, zakres i informacje o kolorze 

8 Informacje o obrazowaniu na żywo: 
• Status filtra AF (wejście lub wyjście) 
• Poziom oświetlenia 
• Liczba przechwyconych filmów i zdjęć 
• Komunikaty o błędach (wyświetlane w kolorze czerwonym) 

9 Status i dostępne czynności: 

 
Wyświetl opcje konfiguracji przeglądu badania. Patrz „Opcje konfiguracji przeglądu 
badania”. 

 

 

Przełączaj na pełnoekranowe i normalne wyświetlanie wybranego obrazu lub wideo.  

 
Wydrukuj wybrany obraz. 

 
Otwórz pasek narzędzi Image Adjustment (Modyfikacji obrazu). Patrz „Modyfikacje 
obrazu”. 

 

Wyświetl dwa (2) obrazy obok siebie w celu porównania. Patrz „Porównanie 
obrazów”. 
UWAGA: Nie można porównać filmów. 

 
Otwórz okno dialogowe Exam Notes (Uwagi do badania). Patrz „Okno dialogowe 
Exam Notes (Uwagi dotyczące badania)”. 

 
Wyjdź z sesji przeglądu badania i wróć do okna Patients and Exams (Pacjenci i 
badania). 

Opcje konfiguracji przeglądu badania 

 

Wybierz szybkość odtwarzania wideo. Wybrana szybkość jest 
wyświetlana na czarno obok elementów sterujących odtwarzaniem. 

 

Wybierz, czy wyświetlać adnotacje na obrazie. Patrz „Adnotacje obrazu”. 
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Modyfikacje obrazu 

UWAGI: 
• Dostosowane obrazy można zapisywać tylko poza bazą danych RetCam Envision oraz w 

niezastrzeżonych formatach, takich jak PNG lub JPG (lub JPEG). Zapisane obrazy odzwierciedlają 
wszelkie dokonane modyfikacje i zmiany, ale oryginalne obrazy w bazie danych nie są zmieniane. 

• Nie można edytować filmów. 

Z Exam Review (Przegląd badania) 

 

 
Ilustracja 25. Pasek narzędzi modyfikacji obrazu 

 
Dostosuj jasność i kontrast obrazu. 

 
Dostosuj kolory wyświetlania obrazu. 

 
Adnotuj obraz. Patrz „Adnotacje obrazu”. 

 
Dostosuj powiększenie obrazu. 

 
Dodaj tekst na obrazie. 
UWAGA: Nakładki tekstowe nie są trwałe. Można je włączać i wyłączać podczas przeglądu 
Exam (Badania). Jeśli są włączone, pojawiają się podczas drukowania obrazu i zapisywania 
obrazu (format PNG lub JPG). 

 
• Załaduj ustawienie wstępne. Wartości ustawień można zapisać jako ustawienie wstępne, 

które można następnie załadować jako grupę i zastosować do innych obrazów. 
• Zapisz ustawienie wstępne 
• Zresetuj ustawienia obrazu do domyślnych ustawień systemowych. 
• Zapisz jako 

Adnotacje obrazu 
Aby nałożyć informacje na obraz, użyj narzędzi adnotacji. Jeśli obraz zawiera adnotacje, ikona Annotation 

(Adnotacji)  jest wyświetlana na miniaturze obrazu we wszystkich oknach, w których są wyświetlane miniatury. 

 
Ilustracja 26. Narzędzia do adnotacji obrazu 
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Wstaw punkt i dodaj tekst. 

 
Wstaw elipsę i dodaj tekst. 

 

 

Wstaw linię i dodaj tekst.  
Aby zakończyć linię, kliknij End Line (Koniec linii) lub naciśnij klawisz Esc. 

 
Wstaw uwagę. 

 
Pokaż (lub ukryj) wymiary wybranej adnotacji (linia, elipsa, punkt). Jednostkami miary 
są piksele oparte na oryginalnym rozmiarze obrazu.  
Punkt: Lokalizacja X, Y 
Elipsa: CP jest położeniem X, Y punktu środkowego; A to obszar objęty elipsą. 
Linia: Całkowita długość wszystkich odcinków linii. 

 
Po wstawieniu punktu zaznacz go i kliknij Rotate Point (Obróć punkt), aby obrócić 
punkt o 90 stopni w prawo. Powtórz, aby kontynuować obracanie w krokach co 90 
stopni. 

 Usuń wybraną adnotację. 

Wskazówki dotyczące adnotacji: 

• Aby dodać adnotację, kliknij żądane narzędzie, przesuń kursor nad obraz i kliknij, aby ustawić 
adnotację w miejscu. 

• Możesz utworzyć linię z wieloma segmentami. Po wstawieniu i kliknięciu, aby ustawić pierwszy 
segment, przesuń kursor, aby utworzyć następny segment i kliknij, aby go ustawić. Powtórz tę 
czynność, aby utworzyć dowolną liczbę segmentów. Aby zakończyć linię, kliknij  lub 
naciśnij klawisz Esc. 

• Aby przesunąć lub zmienić rozmiar adnotacji, przeciągnij kwadratowe uchwyty, które pojawiają się po 
najechaniu kursorem na adnotację. 

• Aby edytować tekst powiązany z adnotacją, kliknij dwukrotnie pole tekstowe oznaczone “{Type Here}” 
(Wpisz tutaj) i wpisz żądany tekst. Po zakończeniu kliknij poza polem tekstowym. 
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Porównanie obrazów 
Możesz porównać obrazy z jednego lub więcej badań jednego pacjenta lub dwóch (2) różnych pacjentów. 
Opcje są takie same dla obu typów porównań. 

W Image Comparison (Porównaniu obrazów) dwa (2) obrazy są wyświetlane obok siebie w dwóch (2) 
oknach Exam Review (Przeglądu badania). Użyj okna Porównanie obrazów w taki sam sposób, jak okna 
Przegląd badania. Więcej informacji na ten temat, patrz „Okno przeglądu badania”. 

UWAGA: Następujące funkcje nie są dostępne podczas porównywania obrazów: 
• Obraz flagi 
• Tryb pełnoekranowy 
• Porównanie wideo 
• Zmień: Oznaczenie oka, preferencje obiektywu lub typ obrazu 
• Uwagi dotyczące badania 

Z Exam Review (Przegląd badania) 

 

 
Ilustracja 27. Okno Image Comparison (Porównania obrazów) 

UWAGA: Kliknięcie przycisku  powoduje wyświetlenie paska narzędzi modyfikacji obrazu i jego 
rozwinięcie, aby umożliwić niezależne korekty obu obrazów. Więcej informacji na ten temat, patrz 
„Modyfikacje obrazu”. 

 
Ilustracja 28. Image Adjustment Toolbar (Pasek narzędzi modyfikacji obrazu) w Image Comparison (Porównaniu obrazów) 
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Usuń multimedia 
Możesz usunąć multimedia (zdjęcia i wideo) z rekordów pacjentów w oknie Patients and Exams (Pacjenci 
i badania). Aby mieć pewność, że tylko użytkownicy z uprawnieniami mogą usuwać multimedia, każde 
żądanie usunięcia wymaga uwierzytelnienia. 

UWAGA: Dostępność tej opcji zależy od uprawnień przypisanych do Twojego konta użytkownika. 

1. W oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania) wyszukaj i wybierz żądane rekordy pacjentów. 

2. Wybierz żądane badania. Rozwiń każde badanie, aby wyświetlić miniatury zapisanych zdjęć i filmów. 

3. Sprawdź zdjęcia i filmy, które chcesz usunąć. Aby to zrobić, zaznacz pole obok każdej miniatury. 

 
Gdy pola są zaznaczone, nad listą pacjentów pojawia się przycisk Remove Selected Media (Usuń 
wybrane multimedia). 
UWAGA: Jeśli zaznaczony jest cały rekord pacjenta (znacznik znajduje się w kolumnie Checked 
(Zaznaczone)), wszystkie multimedia ze wszystkich badań są wybierane do usunięcia automatycznie. 

4. Kliknij Remove Selected Media (Usuń wybrane multimedia). Jeśli nie utworzono kopii zapasowej 
multimediów, pojawi się komunikat umożliwiający potwierdzenie działania. 

5. Aby kontynuować, kliknij Yes (Tak). Pojawi się komunikat potwierdzenia hasła. 

 
6. Wprowadź swoje hasło i kliknij Continue (Kontynuuj). Po usunięciu multimediów odpowiednie 

miniatury stają się symbolami zastępczymi, na które nakłada się słowo „Removed” (Usunięto).  
Nie można usunąć miniatur. 
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Wylogowanie użytkownika i zamknięcie systemu 
systemu RetCam Envision oferuje opcje wylogowania automatycznego oraz ręcznego. Wylogowanie 
zamyka aktywne konto użytkownika na używanym systemu RetCam Envision . Jest to oddzielny krok od 
wyłączenia, które powoduje wyłączenie głównego zasilania. 

UWAGI:  
• Po okresie bezczynności zalogowany użytkownik jest automatycznie wylogowywany. Domyślne 

minimum to 15 minut. Wartość tę można zmienić za pomocą Administratora RetCam. 
• Natus Medical Incorporated zaleca wykonanie kopii zapasowej i przechowywanie danych przed 

wyłączeniem systemu RetCam Envision. Patrz „Eksportowanie i importowanie danych pacjenta”. 

Aby wylogować się i zamknąć system, kliknij  na pasku stanu i wybierz jedną z następujących opcji z 
wysuwanego menu: 

• Aby wylogować się z konta użytkownika bez zamykania systemu, wybierz Log out (Wyloguj). 
• Aby wylogować się z konta użytkownika i zamknąć system, wybierz Shutdown (Zamknij). 
Jeśli system przestanie odpowiadać, odczekaj co najmniej 1 minutę. 

Jeśli system nie odpowie po 1 minucie, jednokrotnie naciśnij przycisk Przycisk zasilania 
systemuPrzycisk zasilania systemu na panelu sterowania. Wszystkie wskaźniki panelu sterowania, z 
wyjątkiem wskaźnika DC/AC, wyłączą się. 

Twarde zamknięcie 
Twarde zamknięcie jest zalecane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Może wystąpić uszkodzenie danych.  

Aby wykonać twarde zamknięcie, naciśnij przycisk System Power na panelu sterowania przez co najmniej 
6 sekund.  
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3. Eksportowanie i importowanie danych pacjenta 
Eksportuj lub importuj dane pacjentów, badania i multimedia do:  
• Udostępnij dane RetCam Envision w innych systemach RetCam Envision. Dane obejmują informacje 

o wybranym pacjencie, badania pacjenta(-ów) i wszystkie multimedia w badaniu(-ach). 
• Utwórz kopie zapasowe oryginalnych multimediów na dysku (zarówno obrazów, jak i filmów). 
• Wyświetl za pomocą standardowego oprogramowania do obrazów. 
• Użyj obrazów RetCam Envision z systemami obrazowania innych firm. 

Kopia zapasowa danych 
systemu RetCam Envision  przechowuje wszystkie obrazy i filmy na wewnętrznym dysku. Natus Medical 
Incorporated zdecydowanie zaleca tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych pod koniec każdego 
dnia, w którym pozyskujesz nowe obrazy. 

W celu długoterminowego przechowywania danych firma Natus Medical Incorporated zaleca tworzenie 
kopii zapasowych wszystkich danych na innym komputerze w sieci biurowej, najlepiej na komputerze 
klasy serwerowej o dużej pojemności i nadmiarowych możliwościach magazynowania (Nadmiarowa 
macierz niezależnych dysków lub RAID). W przypadku dodatkowej kopii zapasowej w danym środowisku 
rozważ wykonanie kopii zapasowej na wymiennym urządzeniu pamięci masowej USB. 

Eksport danych 
Możesz eksportować dane do dowolnej dostępnej lokalizacji. Kopia danych jest eksportowana, a 
oryginalne dane pozostają nienaruszone na dysku systemowym. 

UWAGA: Firma Natus Medical Incorporated zaleca ograniczenie eksportu do nie więcej niż 3000 
obrazów w jednej (1) partii, aby uniknąć wydłużenia czasu przesyłania. Zamiast eksportować dużą partię 
danych, wyeksportuj małe partie. 

Aby wyeksportować dane: 

1. Sprawdź, czy urządzenie docelowe (takie jak USB) jest gotowe i ma wystarczającą ilość miejsca. 

2. W oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania) wyszukaj żądane rekordy. 

3. W wynikach wyszukiwania wybierz opcję z rozwijanego menu Select Images (Wybierz obrazy), które 
pojawi się nad listą pacjentów. 

 



RetCam EnvisionTM Instrukcja Obsługi 

 49 

Wszystkie Zaznacza wszystkie rekordy. 

Żadne Jeśli wybrano jakiekolwiek rekordy, ta opcja usuwa zaznaczenia. 

Oflagowane Wybiera wszystkie oflagowane multimedia (obrazy i filmy). 

Dzisiejsze Wybiera wszystkie multimedia przechwycone w bieżącym dniu. 

W tym tygodniu Wybiera wszystkie multimedia przechwycone w bieżącym tygodniu, od 
niedzieli do soboty. 

W tym miesiącu Wybiera wszystkie multimedia przechwycone w bieżącym miesiącu. 

Prawe oko (OD) Wybiera wszystkie przechwycone multimedia dla prawego oka. 

Lewe oko (OS) Wybiera wszystkie przechwycone multimedia dla lewego oka. 

Nieokreślone oko Wybiera wszystkie multimedia oznaczone jako „Unspecified” (Nieokreślone). 

Brak kopii zapasowej Wybiera multimedia, które nie zostały wyeksportowane. Jest to szczególnie 
przydatne do sprawdzenia, czy kopia zapasowa danych została utworzona po 
określonej dacie, jeśli do wyszukiwania zastosowano kryteria daty. 

4. Kliknij . Ten przycisk jest wyszarzony do momentu wybrania rekordów. 

5. Wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Export (Eksportuj) (Ilustracja 29). 

6. Kliknij Export (Eksportuj). Po zakończeniu procesu eksportowania raport pokazuje liczbę rekordów, 
które zostały pomyślnie skopiowane. 

 
Ilustracja 29. Okno dialogowe Export (Eksport) 

1 

2 

3 
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1 Określ lokalizację docelową 
• Wybierz poprzednio używaną ścieżkę z rozwijanego menu Path (Ścieżka), wpisz nową ścieżkę w 

polu lub kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby wybrać inną lokalizację. Domyślnie pola są 

wypełniane opcjami, które były używane podczas ostatniego eksportu. Kliknij , aby 
zresetować lokalizację docelową do domyślnej. 

• Utwórz podfolder. Użyj rozwijanych menu po prawej stronie, aby utworzyć nazwę podfolderu z 
istniejącymi polami danych. 

• Jeśli zdecydujesz się nadpisać istniejące dane, pojawi się komunikat umożliwiający potwierdzenie. 

2 Format pliku. Sprawdź, czy miejsce docelowe eksportu ma wystarczającą ilość wolnego miejsca. 
• MLX to RetCam Envision zastrzeżony format zaszyfrowanych danych. 
• DCM to rozszerzenie nazwy pliku dla plików danych pacjentów, które są zgodne z DICOM dla 

okulistyki. 
UWAGI: 

o Opcja Plik DCM pojawia się tylko wtedy, gdy opcja DICOM jest uwzględniona w Twoim 
zakupie systemu RetCam Envision . 

o Adnotacje na obrazach nie są przesyłane wraz z plikami DCM. 
• Podział pliku. Jeśli wybierzesz ten format, okno dialogowe rozwija się i udostępnia dodatkowe opcje 

(patrz poniżej).  

3 Opcje podziału formatu pliku: 
• Eksport obrazów  

o Portable Network Graphic (PNG) wykorzystuje kompresję w celu zmniejszenia rozmiaru pliku 
(około połowy rozmiaru pliku mapy bitowej), ale bez utraty jakości lub rozdzielczości. Można go 
przeglądać w standardowej przeglądarce internetowej i używać w aplikacjach do przetwarzania 
lub przeglądania obrazów. 

o JPG stosuje kompresję w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, co powoduje utratę rozdzielczości 
lub jakości proporcjonalnie do stopnia kompresji. 

• Dodaj nakładki tekstowe. Wybierz nakładki tekstowe, które chcesz dołączyć, i wybierz położenie 
nakładek na obrazach. Zwróć uwagę, że nakładki tekstowe mogą być zastosowane tylko do obrazów 
typu PNG i JPG. 

• Eksport danych 
o Format rozszerzalnego języka znaczników (XML) 
o Format wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) 
o Ogólny format tekstowy (TXT) 

• Eksportuj wideo (AVI) 
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Import danych 
Oprócz kopii zapasowych danych miejscem docelowym eksportu w sieci jest lokalizacja pośrednia.  
Aby zakończyć przesyłanie danych i udostępnić obrazy do oglądania w innym systemu RetCam Envision, 
należy użyć oprogramowania RetCam w celu zaimportowania przesłanych obrazów do bazy danych 
systemu docelowego. 

UWAGI: 
• Aby zapewnić dokładne wyświetlanie daty i godziny badania, określ strefę czasową, w której 

pierwotnie zarejestrowano dane pacjenta. Utwórz domenę z lokalizacją ustawioną na tę strefę 
czasową i zaimportuj dane pacjentów do tej domeny. 

• Operacja importu może być czasochłonna. Zalecany maksymalny import na jedną partię to 3000 
obrazów. Zdecydowanie zaleca się ograniczenie wielkości partii poprzez importowanie obrazów 
od jednego pacjenta na raz i wybranie tylko tych obrazów, które są wymagane do 
natychmiastowych potrzeb. 

• Użyj formatu MLX podczas importowania obrazów przechwyconych w innym systemu RetCam 
Envision (lub obrazów z poprzednich systemów RetCam z oprogramowaniem w wersji 6.3 i 
nowszych). 

Aby zaimportować dane: 

1. Sprawdź, czy dysk, z którego chcesz importować, jest podłączony i gotowy. 

2. W oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania) kliknij . 

3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Yes (Tak). Wybierz odpowiednie opcje w oknie 
dialogowym Import Review (Przegląd importu) (Ilustracja 30).  

4. Kliknij Import (Importuj). Ten przycisk jest wyszarzony do momentu wybrania plików. Po zakończeniu 
procesu importowania raport pokazuje liczbę rekordów, które zostały pomyślnie skopiowane. 

UWAGA: Jeśli jakiekolwiek pliki nie zostały zaimportowane, kliknij View Log (Wyświetl dziennik) w 
oknie dialogowym Import Report (Importuj raport), aby uzyskać szczegółowe informacje. Kliknij OK 
aby zamknąć raport. 

5. W oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania) kliknij Show All (Pokaż wszystko) i potwierdź 
obecność zaimportowanych rekordów pacjentów. 
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Ilustracja 30. Okno dialogowe Import Review (Przegląd importu) 

1 Lokalizacja źródła. Domyślnie w tym polu jest wyświetlana lokalizacja źródłowa użyta do ostatniego importu. 
• Wpisz nową ścieżkę w polu lub kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać inną lokalizację. W razie 

potrzeby zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery. 

• Kliknij , aby zresetować lokalizację źródłową do domyślnej. 
• Kliknij Select (Wybierz), aby wyświetlić foldery i pliki. 

2 Foldery. Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć i odznaczyć foldery, które chcesz zaimportować. 

3 Wybrane szczegóły obrazu. Wybierz plik po prawej stronie, aby wyświetlić szczegóły. Jeśli plik jest zdjęciem, 
zostanie wyświetlona miniatura obrazu. Jeśli plikiem jest wideo, wyświetlany jest obraz szpuli wideo. 

4 Lista plików w wybranym folderze. Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć i odznaczyć pliki, które chcesz 
zaimportować. Liczba wybranych plików jest wyświetlana w dolnej części okna dialogowego. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Angiografia fluoresceinowa (AF) 
UWAGA: Źródło światła AF jest opcją dla systemu RetCam Envision . Upewnij się, że Twój system jest 
wyposażony w źródło światła AF przed zaplanowaniem badania AF. 

Źródło wąskopasmowego światła niebieskiego pobudza wstrzykniętą fluoresceinę krążącą w naczyniach 
siatkówki. Pod wpływem światła niebieskiego, fluoresceina emituje światło zielone. Filtr barierowy w 
rękojeści odrzuca niebieskie światło odbijane przez siatkówkę; w ten sposób zielona emisja jest widoczna. 

1. W oknie Pacjenci i badania rozpocznij nowe badanie (kliknij ). 

2. Włącz filtr barierowy AF, przesuwając przełącznik AF na rękojeści w kierunku tylnej części rękojeści. 

3. Podłącz kabel światłowodowy do portu oświetlenia AF. Jeśli niebieska dioda LED nad przyciskiem 
Oświetlenie na panelu sterowania nie zaświeci się, naciśnij przycisk, aby włączyć lampkę AF. Z 
rękojeści zacznie emitować niebieskie światło. 

 
4. W oknie Obraz na żywo upewnij się, że obrazowanie bezczerwienne/AF jest włączone (wskaźnik 

bezczerwienny jest zielony i automatycznie zmienia się na „WŁ.”). 

5. Na początku wstrzykiwania barwnika fluoresceiny uruchom licznik czasu (kliknij ) i 
jednocześnie naciśnij przycisk Capture (Rejestracji) na przełączniku nożnym, aby przechwycić jedno 
zdjęcie. Po zakończeniu wstrzyknięcia wykonaj kolejne zdjęcie, aby oznaczyć czas wstrzyknięcia. 

6. Przechwytuj zdjęcia, gdy barwnik krąży w oku pacjenta. 

UWAGA:  
Jeśli używasz nagrywania wideo: 
• W trybie AF licznik czasu jest sterowany niezależnie od wideo. Na przykład, gdy wideo jest 

wstrzymane lub zatrzymane, przechwytywanie wideo jest przerywane, ale licznik czasu 
działa dalej.  

• Wstrzymanie rejestracji wideo powoduje, że obrazy wideo nie są zapisywane. Zatrzymaj 
nagrywanie wideo, aby wyodrębnić i zapisać obrazy z wideo. 

7. Jeśli obrazujesz drugie oko, wybierz oznaczenie oka w polu Eye (Oko) i zrób zdjęcia tego oka. 

8. Po zakończeniu zatrzymaj licznik czasu (kliknij ) i zamknij badanie.  
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5. DICOM (obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów  
w medycynie) 

Jeśli opcja DICOM jest uwzględniona w Twoim zakupie systemu RetCam Envision , musisz mieć licencję 
na konfigurowanie i używanie DICOM na swoim systemie RetCam Envision. 

Skonfiguruj ustawienia DICOM 
UWAGA: Twoje konto użytkownika musi mieć uprawnienia do konfigurowania ustawień DICOM. 

1. Sprawdź, czy urządzenie systemu RetCam Envision  jest podłączone do sieci i czy serwer PACS  
jest dostępny. 

2. Skopiuj klucz licencyjny do odpowiedniego folderu na swoim systemu RetCam Envision . Zapoznaj 
się z instrukcją pracy dotyczącą konfiguracji licencji DICOM RetCam Envision. 

3. Zamknij, a następnie uruchom ponownie system. 

4. Zaloguj się. 

5. Kliknij  na pasku Status (Stanu) i wybierz User Preferences (Preferencje użytkownika). 
Jeśli DICOM jest włączony, a konto użytkownika ma uprawnienia, ustawienia DICOM są dostępne  
w oknie dialogowym User Preferences (Preferencje użytkownika). 

 
6. Wybierz każdą grupę ustawień i odpowiednio skonfiguruj. 

7. Po zakończeniu, kliknij OK. 
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Importuj zlecone badania 
1. Upewnij się, że systemu RetCam Envision  jest podłączony do sieci. 

2. Aby zaimportować dane pacjentów dotyczące zleconych badań z bieżącego dnia dla bieżącego 

systemu RetCam Envision , kliknij  w oknie Patients and Exams (Pacjenci i badania). 

Jeśli zaplanowano badania, zostaną wyświetlone odpowiednie rekordy pacjentów. 

3. Przed przystąpieniem do badania odłącz system od sieci. 

4. Wybierz pacjenta. 

5. Rozpocznij nowe badanie i zrób zdjęcia. Przejrzyj i zapisz obrazy według potrzeb. Aby uzyskać 
informacje na temat przeprowadzania badania, patrz „Przeprowadź badanie pacjenta”. 

6. Zamknij badanie. Wszystkie zapisane obrazy są automatycznie umieszczane w kolejce do przesłania 
na serwer PACS w celu archiwizacji. 

7. Po zakończonych badaniach w danym dniu, a przed zamknięciem systemu, podłącz system do sieci. 
Wszystkie obrazy zostaną przesłane automatycznie. 

8. Aby sprawdzić status przesyłania, otwórz Archive Queue (Kolejka do archiwum). Kliknij  na pasku 
Status (Stanu) i wybierz Archive Queue (Kolejka do archiwum). Zwróć uwagę, że ta opcja jest 
dostępna dla kont użytkowników, które mają uprawnienia. 

UWAGI:  
• Adnotacje obrazu nie są przesyłane do DICOM PACS. 
• Nie można importować danych DICOM. 
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6. Konserwacja, czyszczenie i pomoc techniczna 
System RetCam Envision został dostarczony z włączoną i skonfigurowaną zaporą sieciową i usługami 
antywirusowymi. Proszę skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Natus w celu uzyskania 
najnowszej wersji polityki wzmocnionego zabezpieczenia RetCam. 

Ogólna konserwacja 
System RetCam Envision  wymaga regularnej ogólnej konserwacji, aby kontynuować działanie zgodnie  
z przeznaczeniem.  

Harmonogram ogólnej konserwacji: 
• Pomiędzy pacjentami: Zdezynfekuj, wyczyść i sprawdź obiektyw. 
• Co tydzień: Wytrzyj system. 
• Co miesiąc: Sprawdź kable i połączenia pod kątem zużycia.  

Do celów czyszczenia systemu RetCam Envision  podzielono na dwie (2) kategorie: 
• Obiektyw (ma kontakt z pacjentami) 
• Pozostała część systemu 

Obiektyw Czyszczenie i dezynfekcja 
Zdezynfekuj, wyczyść i sprawdź obiektyw między pacjentami.  

UWAGA: Aby zapobiec stwardnieniu żelu przewodzącego na obiektywie, należy oczyścić miejsce 
kontaktu z pacjentem natychmiast po użyciu. 

Czyszczenie ręczne 
Do czyszczenia ręcznego przy użyciu chusteczek Super-Sani®, ściereczek CaviWipesTM, neodisher® 
Mediclean Forte lub Prolystica ® 2x Enzymatic Cleaner, należy wykonać następujące czynności: 

1. Używać przygotowanych chusteczek lub detergentu przygotowanego zgodnie z zaleceniem 
producenta oraz niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej przygotowanym roztworem detergentu. 

2. Wytrzeć, aby usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia. 

3. Wytrzeć za pomocą niestrzępiącej się ściereczki zamoczonej w wodzie z kranu, aby usunąć wszelkie 
pozostałości chemikaliów. 

4. Osuszyć za pomocą niestrzępiącej się ściereczki, a następnie pozostawić do wyschnięcia. 

Dezynfekcja chemiczna na poziomie średnim 
Aby przeprowadzić dezynfekcję chemiczną na poziomie średnim za pomocą chusteczek CaviWipesTM lub 
ściereczek Super-Sani®, należy wykonać następujące czynności: 

1. Należy wytrzeć i upewnić się, że wszystkie powierzchnie pozostają widocznie mokre w następujący 
sposób: 4 minuty za pomocą ściereczek Super-Sani® lub 3 minuty za pomocą chusteczek 
CaviWipesTM (w razie potrzeby użyj dodatkowych ściereczek). 

2. Wytrzeć za pomocą sterylnej, niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej oczyszczoną (CZYSTĄ) wodą, 
aby usunąć wszelkie pozostałości chemikaliów. 

3. Osuszyć za pomocą sterylnej, niestrzępiącej się ściereczki, a następnie pozostawić do wyschnięcia. 
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Dezynfekcja chemiczna na wysokim poziomie 
Aby przeprowadzić dezynfekcję chemiczną na wysokim poziomie przy użyciu roztworu Sporox® II lub 
roztworu Cidex® OPA, należy wykonać następujące czynności: 

1. Zrównoważyć kąpiel środka dezynfekującego do 20 °C. 

2. Potwierdzić minimalne skuteczne stężenie (MEC) środka dezynfekującego, zgodnie z zaleceniami 
producenta środka dezynfekującego (można zastosować kilka metod). 

3. Przechylić obiektyw pod niewielkim kątem i stopniowo zanurzać przednią część w środku 
dezynfekującym (należy upewnić się, że obiektyw nie jest opuszczany pionowo, gdy końcówka 
wchodzi po raz pierwszy do roztworu, aby uniknąć uwięzienia powietrza na końcówce). 

4. Należy upewnić się, że między wklęsłą powierzchnią okienka optycznego a roztworem nie ma 
uwięzionego powietrza oraz że powierzchnia cieczy nie znajduje się poza dozwolonym poziomem 
zanurzenia (powierzchnia środka dezynfekującego nie znajduje się powyżej linii między nasadką ze 
stali nierdzewnej a plastikową obudową). Głębokość zanurzenia nie powinna przekraczać 15 mm 
(0,6 cala), jak pokazano poniżej. 

 

5. Gdy przednia część jest zanurzona, obiektyw może być osadzony pionowo. 

6. Namoczyć w następujący sposób: 30 minut w roztworze Sporox® II lub 12 minut w roztworze Cidex® OPA. 

7. Opłukać, zanurzając przednią część obiektywu w wodzie oczyszczonej (CZYSTEJ), wstrząsnąć i 
pozostawić na minimum 1 minutę. 

8. Osuszyć sterylnymi, niestrzępiącymi się ściereczkami. 

Czyszczenie systemu 
Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia medycznego, podczas obchodzenia się ze sprzętem 
należy przestrzegać działań dotyczących zdrowia publicznego, zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego 
Centrum Kontroli Chorób (CDC). Dodatkowo zaleca się delikatne przetarcie ściereczką zwilżoną 
łagodnym mydłem i wodą. Takie czyszczenie musi poprzedzać wszelkie czynności serwisowe. Nie 
rozpylać środków czyszczących na żadną część systemu. 

Przegląd kabli i połączeń 
Co miesiąc sprawdzaj, czy każdy kabel i połączenie są prawidłowo podłączone do systemu RetCam 
Envision . Aby wyeliminować możliwość porażenia prądem, należy wymienić kable lub złącza, które 
wykazują uszkodzenia. 

Utylizacja materiałów 
Należy utylizować odpady zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Skontaktuj się z firmą działem 
pomocy technicznej firmy Natus, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy. Patrz „Wsparcie techniczne”. 
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(WEEE Statement) Oświadczenie WEEE 
Natus zobowiązuje się do spełniania wymagań przepisów Unii Europejskiej WEEE (zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny) 2014. Przepisy te stanowią, że odpady elektryczne i elektroniczne muszą być 
zbierane oddzielnie do prawidłowego przetwarzania i odzysku w celu zapewnienia, że WEEE zostaną 
ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem 
Natus może przenieść obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika końcowego, chyba że dokonano 
innych ustaleń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemów 
zbierania i odzyskiwania dostępnych w twoim regionie pod adresem www.natus.com.  

Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą być 
niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli WEEE nie zostanie 
właściwie przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania ważną rolę w celu 
zapewnienia bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu WEEE. Użytkownicy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać WEEE razem z innymi odpadami. Użytkownicy muszą 
korzystać z miejskich systemów zbiórki odpadów lub obowiązku odbioru przez producenta/importera lub 
licencjonowanych przewoźników odpadów, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z 
usuwaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz, aby zwiększyć możliwości ponownego 
użycia, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Sprzęt oznaczony przekreślonym kubłem na śmieci na kółkach (poniżej) to sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami, ale należy je odbierać 
osobno.  

 

Wsparcie techniczne 
UWAGA: Żywotność systemu RetCam Envision wynosi co najmniej 7 lat. 

Kontaktując się telefonicznie z firmą Natus Medical Incorporated, prosimy o pozostawienie wiadomości i 
podanie następujących informacji: 

• Imię i nazwisko 
• Organizacja 
• Dane kontaktowe  
• Opis problemu 
• Rodzaj systemu (na przykład RetCam Envision) oraz numer seryjny 

Ponadto dział pomocy technicznej firmy Natus zaleca wysłanie wiadomości e-mail zawierającej te 
same informacje. 

E-mail: service@retcam.com. Dział pomocy technicznej firmy Natus niezwłocznie odpowiada na e-maile. 
Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania. 

Pomoc telefoniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu 
pacyficznego. W razie potrzeby proszę zostawić wiadomość. Dział pomocy technicznej firmy Natus 
niezwłocznie oddzwania. 

Telefon: +1 650-802-0400 
Bezpłatny: 1-888-496-2887 (tylko Stany Zjednoczone i Kanada) 

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

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Serwis 
W przypadku pytań serwisowych skontaktuj się z działem pomocy technicznej Natus. Patrz „Wsparcie 
techniczne”. 

Moduły zamienne 
Aby uzyskać informacje na temat wymiany modułu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Natus i 
podaj numer części serwisowej. Zapoznaj się z poniższą listą. 

Numer części serwisowej Opis 
18-000557-SERVICE Rozdzielacz USB 
18-000572-SERVICE Izolator ethernet 
18-000663-SERVICE Bezpiecznik 
60-000001-SERVICE Rękojeść 
61-000090-SERVICE Procesor 
61-000112-SERVICE Moduł sterowania przyrządem 
61-000156-SERVICE Moduł zasilacza 
61-000005-SERVICE Bateria litowo-jonowa 
61-000010-SERVICE Przełącznik nożny 
61-000012-SERVICE Biały moduł LED 
61-000033-SERVICE Klawiatura 
61-000046-SERVICE Niebieski moduł LED 
61-000056-SERVICE Myszka 
61-000069-SERVICE Membrana 
61-000091-SERVICE Monitor wyświetlacza 
61-000166-SERVICE Pudełko Fortinet 30E 
RETCAM-FA-UPGRADE Zestaw aktualizacyjny AF do systemów RetCam 

Envision bez AF 
Nie dotyczy Przewód zasilający - musi spełniać następujące 

specyfikacje: 
• Klasa szpitalna 
• Maksymalna długość 305 cm (10 stóp) 
• Oceniono na 10 A (minimum) 
• Na liście UL/CSA 
• Zgodny z REACH, RoHS 
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7. Rozwiązywanie problemów 

Uruchamianie systemu 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Funkcja BitLocker nie została 
włączona na głównym dysku 
danych. Włączenie funkcji BitLocker 
jest zalecane w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa. 

Funkcja BitLocker nie została 
włączona przez administratora 
przed próbą uruchomienia systemu 
przez użytkownika. 

Skontaktuj się ze swoim 
Administratora RetCam. 

Nie można połączyć się z serwerem 
SQL po 45 sekundach. 

Użytkownik próbował uruchomić 
system. 
Usługa SQL została zainstalowana, 
ale została wyłączona. 

Skontaktuj się ze swoim 
Administratora RetCam. 

Zamknięcie systemu 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Spowoduje to zamknięcie systemu. 
Czy na pewno chcesz 
kontynuować? 

Użytkownik próbował zamknąć 
system. 

• Kliknij Yes (Tak), aby 
zamknąć. 

• Kliknij No (Nie), aby anulować 
zamknięcie. 

Nie można było zamknąć systemu 
operacyjnego. 

Użytkownik, który nie ma 
uprawnień, próbował zamknąć 
system. 

Skontaktuj się ze swoim 
Administratora RetCam. 

Pacjenci i badania 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Ostrzeżenie: Możesz stracić te 
multimedia! Kopie zapasowe 
elementów multimedialnych 
oznaczonych <#> nie zostały 
utworzone. Czy chcesz 
kontynuować? 

Użytkownik podjął próbę usunięcia 
wybranych multimediów, których 
kopie zapasowe nie zostały 
utworzone. 

• Aby anulować, kliknij No (Nie). 
Utwórz kopię zapasową 
multimediów i spróbuj 
ponownie. 

• Aby kontynuować bez 
tworzenia kopii zapasowej 
multimediów, kliknij Yes (Tak). 
Należy pamiętać, że 
usuniętych multimediów nie 
można odzyskać. 
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Nowe badanie i Obrazowanie na żywo 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Następujące kwestie mogą 
powodować problemy Live Imaging 
(Obrazowania na żywo): 
• System działa na 

akumulatorze, ale powinien być 
podłączony. 

Czy chcesz kontynuować? 

Użytkownik rozpoczął nowe 
badanie, gdy system był zasilany 
wyłącznie z akumulatora. 

Zalecane działanie: 
Podłącz system do zasilania 
sieciowego i kliknij Yes (Tak). 

Błąd źródła światła (Przypadek: 1) Nie jest podłączony żaden kabel 
światłowodowy. 

Ponownie podłącz kabel 
światłowodowy. 

Błąd źródła światła (Przypadek: 2) Przełącznik AF jest włączony, ale 
żaden kabel światłowodowy nie jest 
podłączony. 

Podłącz kabel światłowodowy do 
źródła światła AF lub wyłącz 
przełącznik AF i podłącz kabel 
światłowodowy do źródła światła 
białego. 

Błąd źródła światła (Przypadek: 9) Źródło światła było wyłączone lub 
użytkownik wyłączył źródło światła. 

Naciśnij przycisk Oświetlenie na 
panelu sterowania, aby włączyć 
źródło światła. 

Sprawdź połączenie wózka AF 
(Przypadek: 10) 

Przełącznik AF rękojeści był 
włączony, a aparat nie był 
podłączony do źródła światła AF. 

Naciśnij przycisk oświetlenia na 
panelu sterowania, aby wyłączyć 
źródło światła, a następnie wyłącz 
przełącznik AF rękojeści. 

Sprawdź przełącznik AF na HP 
(Przypadek: 12) 

Tryb AF nie został aktywowany: 
Przełącznik AF rękojeści był 
włączony lub użytkownik włączył 
przełącznik AF. 

Wyłącz przełącznik AF rękojeści. 

Sprawdź przełącznik AF na HP, 
sprawdź kontrolkę na panelu 
sterowania (Przypadek: 17) 

Tryb AF został aktywowany: 
Zarówno przełącznik AF rękojeści, 
jak i oświetlenie były wyłączone. 

• Włącz przełącznik AF 
rękojeści. 

• Naciśnij przycisk Oświetlenie 
na panelu sterowania, aby 
włączyć źródło światła. 

Sprawdź kontrolkę na panelu 
sterowania (Przypadek: 18) 

Tryb AF został aktywowany: 
Oświetlenie było wyłączone lub 
użytkownik wyłączył oświetlenie. 

Naciśnij przycisk Oświetlenie na 
panelu sterowania, aby włączyć 
źródło światła. 

Sprawdź przełącznik AF na HP 
(Przypadek: 21) 

Tryb AF został aktywowany: 
Filtr AF był wyłączony lub 
użytkownik wyłączył przełącznik AF. 

Włącz przełącznik AF rękojeści. 

Wystąpił błąd podczas 
przechwytywania multimediów. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w dzienniku. 

Użytkownik próbował przechwycić 
obrazy. 

Skontaktuj się ze swoim 
Administratora RetCam. 

Badanie NIE zostanie zapisane; 
żadne obrazy/filmy nie zostały 
przechwycone. Czy na pewno jest 
to OK? Wybierz „Yes” (Tak), aby 
potwierdzić lub „No” (Nie), aby 
wrócić do badania. 

Użytkownik próbował opuścić 
obrazowanie na żywo bez 
przechwycenia żadnych obrazów 
ani filmów. 

• Kliknij Yes (Tak), aby wyjść. 
• Kliknij No (Nie), aby anulować i 

powrócić do obrazowania na 
żywo. 
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Komunikat Warunek lub Działanie 
użytkownika 

Działania naprawcze 

Badanie NIE zostanie zapisane; 
badanie zawiera obrazy/filmy, ale 
żadne z nich nie jest ustawione do 
zapisu. Czy na pewno jest to OK? 
Wybierz „Yes” (Tak), aby 
potwierdzić lub „No” (Nie), aby 
wrócić do badania. 

Użytkownik próbował zakończyć 
obrazowanie na żywo ze wszystkimi 
przechwyconymi mediami 
oznaczonymi do usunięcia. 

• Kliknij Yes (Tak), aby wyjść. 
Żadne multimedia nie zostaną 
zapisane. 

• Kliknij No (Nie), aby anulować  
i powrócić do obrazowania  
na żywo. 

Proszę nie wyłączać systemu z 
powodu możliwej utraty danych. 

Użytkownik nacisnął przycisk 
Shutdown (Wyłącz) na panelu 
sterowania. 

Kliknij OK, aby anulować 
zamknięcie i kontynuować 
obrazowanie na żywo. 

Przegląd badania 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Proszę nie wyłączać systemu z 
powodu możliwej utraty danych. 

Użytkownik nacisnął przycisk 
Shutdown (Wyłącz) na panelu 
sterowania. 

Kliknij OK, aby anulować 
zamknięcie i kontynuować 
przeglądanie badania. 

Import 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Jeśli importujesz z dysku 
wymiennego, należy go podłączyć 
przed rozpoczęciem procesu 
importowania. Czy wszystkie 
niezbędne dyski są gotowe? 

Użytkownik próbował zaimportować 
dane z dysku wymiennego. 

Sprawdź, czy dysk, z którego 
chcesz importować, jest podłączony 
i gotowy, i kliknij Yes (Tak). 

Drukuj 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

W systemie nie ma zainstalowanej 
drukarki. 

Użytkownik podjął próbę 
drukowania. 

Skontaktuj się ze swoim 
Administratora RetCam. 

Drukarka zdaje się być w trybie 
offline lub odłączona. Proszę 
sprawdzić i spróbować ponownie. 

Użytkownik podjął próbę 
drukowania. 

Skontaktuj się ze swoim 
Administratora RetCam. 

 
  



RetCam EnvisionTM Instrukcja Obsługi 

 63 

Preferencje użytkownika 
Komunikat Warunek lub Działanie 

użytkownika 
Działania naprawcze 

Niestandardowy znak wodny nie 
może być większy niż 640x100. 
Proszę użyć mniejszego obrazu. 

Konfiguracja obrazowania na żywo: 
Użytkownik próbował załadować 
znak wodny. 

Załaduj mniejszy obraz. 

Niestandardowy znak wodny nie 
może być mniejszy niż 160x32. 
Proszę użyć większego obrazu. 

Konfiguracja obrazowania na żywo: 
Użytkownik próbował załadować 
znak wodny. 

Załaduj większy obraz. 

Błąd podczas próby załadowania 
niestandardowego znaku wodnego 
w celu weryfikacji: {komunikat 
wyjątku}. 

Konfiguracja obrazowania na żywo: 
Użytkownik próbował załadować 
znak wodny, który nie jest plikiem 
obrazu. 

Załaduj plik obrazu. 

Nie można załadować 
niestandardowego znaku wodnego 
do weryfikacji. 

Konfiguracja obrazowania na żywo: 
Użytkownik próbował załadować 
znak wodny. 

Format pliku może być 
nieprawidłowy. Załaduj plik obrazu 
w odpowiednim formacie. 

Nie znaleziono indeksu z poziomem 
fragmentacji równym lub wyższym 
niż „+ próg +”%. 

Konfiguracja konserwacji bazy 
danych: 
Użytkownik sprawdził statystyki i 
poziom fragmentacji był mniejszy 
niż określony poziom (domyślnie 
15). 

Ta wiadomość ma charakter 
informacyjny. 

Nie udało się usunąć {0} plików 
ścieżki audytu. 
(UWAGA: {0} wskazuje liczbę 
plików.) 

Konfiguracja badania ścieżki 
audytu: 
Użytkownik próbował usunąć 
ścieżki audytu. 

Ta wiadomość ma charakter 
informacyjny. 

Inne warunki błędów 
Komunikat Działania naprawcze 

Użytkownik nie ma uprawnień do logowania. Skontaktuj się ze swoim Administratorem RetCam. 
Konto użytkownika może być wyłączone. 

Błąd krytyczny, nie można zapisać błędu do pliku. Skontaktuj się ze swoim Administratorem RetCam. 

Wystąpił błąd podczas przełączania 
wstrzymania/zatrzymania nagrywania. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w dzienniku. 

Skontaktuj się ze swoim Administratorem RetCam. 

Nie można odtworzyć wideo, próba numer <#>. Skontaktuj się ze swoim Administratorem RetCam. 
Możliwe przyczyny: 
• Wybrany plik wideo został usunięty. 
• Zaimportowano stary film (na przykład RetCam 4.1 

lub starszy). 

captureGraphBuilder is null! Skontaktuj się ze swoim Administratorem RetCam. 
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8. Narzędzia 
UWAGA: Opcje dostępne w wysuwanym menu Utilities (Narzędzia) są oparte na uprawnieniach 
przypisanych do Twojego konta użytkownika. Przykładem jest Ilustracja 31, a pełna lista opcji została 
opisana w poniższej tabeli. 

Pasek stanu 

 

 
Ilustracja 31. Menu narzędzi 

Informacje Wyświetla wersję oprogramowania systemu RetCam Envision  i inne informacje o 
systemie. Aby uzyskać informacje licencyjne dotyczące oprogramowania innych 
firm używanego w RetCam Envision, kliknij opcję Software Licenses (Licencje 
oprogramowania) w oknie dialogowym Informacje. 

Pomoc Wyświetla kopię PDF instrukcji obsługi RetCam Envision. 

Audyt obrazu Wyłącznie do użytku Administratora RetCam. 

Dzienniki systemowe Wyłącznie do użytku Administratora RetCam. 

Preferencje użytkownika Otwiera okno User Preferences (Preferencje użytkownika). Patrz „Skonfiguruj User 
Preferences (Preferencje użytkownika)”. 

Zarządzaj użytkownikami Twórz i modyfikuj konta użytkowników oraz resetuj hasła. Wyłącznie do użytku 
Administratora RetCam. Patrz „Zarządzaj użytkownikami”. 

Odblokuj Maintenance Mode 
(Tryb konserwacji) 

Zapewnia dostęp do konserwacji systemu i innych zadań. Wyłącznie do użytku 
Administratora RetCam. System zapyta o hasło do Maintenance Mode (Trybu 
konserwacji). Ta opcja jest wyszarzona, jeśli system jest w Maintenance Mode 
(Trybie konserwacji). 
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Skonfiguruj User Preferences (Preferencje użytkownika) 
UWAGA: Twoje konto użytkownika musi mieć uprawnienia do konfigurowania preferencji użytkownika. 
Jeśli Twoje konto użytkownika nie ma uprawnień, opcje konfiguracji są niedostępne lub wyłączone. 

Menu narzędzi 

Preferencje użytkownika 

 
Ilustracja 32. Okno User Preferences (Preferencji użytkownika) 

Badanie ścieżki audytu Skonfiguruj systemowe ścieżki audytu. 

Uwierzytelnianie Skonfiguruj uwierzytelnianie dla lokalnych urządzeń i sieci. Opcje usługi Active 
Directory są widoczne tylko dla kont użytkowników, którzy mają uprawnienia.  
W przypadku uwierzytelniania sieciowego możesz zezwolić użytkownikom na 
uwierzytelnianie przy użyciu usługi Active Directory, a jeśli tak zrobisz, możesz 
opcjonalnie tego wymagać. 
Aby utworzyć użytkownika z uwierzytelnianiem Active Directory, patrz „Utwórz 
konto użytkownika”. 

Automatyczne wylogowanie Skonfiguruj automatyczne wylogowanie. 
UWAGA: Automatyczne wylogowanie nie ma zastosowania podczas badania, jeśli 
pewne okna dialogowe są otwarte lub w innych okolicznościach, które mogłyby 
spowodować utratę danych. 

Konserwacja bazy danych Utrzymaj funkcje bazy danych. 

Urządzenie Zarządzaj nazwą i numerem seryjnym urządzenia. 

DICOM (obrazowanie 
cyfrowe i wymiana obrazów 
w medycynie) 

Skonfiguruj DICOM (dostępne tylko wtedy, gdy DICOM jest zainstalowany). Więcej 
informacji na ten temat, patrz „DICOM (obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów  
w medycynie)”. 

Domena Skonfiguruj domeny. Patrz „Skonfiguruj domeny”. 
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Live Imaging  
(Obrazowanie na żywo) 

Skonfiguruj aparat, rozmiar pliku obrazowania na żywo i niestandardowe znaki 
wodne. 

Nowe badanie Skonfiguruj konfiguracje obrazowania dla nowych badań. 

Notification (Powiadomienie) Zarządzaj komunikatami dla użytku ogólnego, czynności importu/eksportu, 
biblioteki obrazowania, usuwania mediów oraz sprzętu. 

Permissions (Uprawnienia) Zarządzaj rolami i uprawnieniami użytkowników. Patrz „Role i uprawnienia 
użytkowników”. 

Drukarki Ustaw domyślne drukarki. 

Windows Zapewnia dostęp do funkcji systemu Windows. Niektóre funkcje są dostępne tylko 
dla kont użytkowników, którzy mają uprawnienia, a niektóre funkcje są dostępne 
tylko w trybie Administrator/Service/Maintenance 
(Administrator/Serwis/Konserwacja). 

Skonfiguruj domeny 
UWAGA: systemu RetCam Envision  wymaga co najmniej jednej (1) domeny. Domyślna domena o 
nazwie „RetCam” jest dołączona do systemu. 

Z User Preferences (Preferencje 
użytkownika) 

Domena 

 
Ilustracja 33. Opcje konfiguracji domeny 

 

Utwórz domenę. Patrz „Utwórz domenę”. 

 

Edytuj domenę. Patrz „Edytuj domenę”. 
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Usuń domenę. Tylko konta użytkowników z uprawnieniami mogą usuwać domeny. 

 

Przypisz domeny do pacjentów. 

 

Przypisz pacjentów do domen. 

 

Kopiuj pacjentów do innych domen. 

 

Przydziel nieprzypisanych pacjentów do domeny. 

Utwórz domenę 

Z okna dialogowego Select Domain 
(Wybierz domenę) 

Z User Preferences (Preferencje użytkownika), 
wybrano Domain (Domena) 

Utwórz domenę 
 

 
Ilustracja 34. Okno dialogowe Create Domain (Utwórz domenę) 

Imię i nazwisko (Wymagane) Nazwa domeny jest wyświetlana w systemie RetCam Envision. Wprowadź nazwę, 
która jest zrozumiała i rozpoznawalna dla wszystkich użytkowników. 

Opis Wpisz opis. 

Lokalizacja (Wymagane) Identyfikuje położenie geograficzne systemu RetCam Envision. Dodatkowo 
definiuje strefę czasową tego systemu. Wybierz odpowiednią lokalizację z rozwijanego menu. 
Dodaj nową lokalizację lub w razie potrzeby utwórz lub zmień strefę czasową. Ustawienie strefy 
czasowej służy do wyświetlania daty i godziny badania pacjenta w lokalnej strefie czasowej. 

Placówka Wybierz odpowiednią placówkę z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj placówkę. 

Wydział Wybierz odpowiedni wydział z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj wydział. 

Grupa Wybierz odpowiednią grupę z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj grupę. 
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Badanie Wybierz odpowiednie badanie z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj nowe badanie. 

Użytkownicy (Wymagane) Wyświetla listę użytkowników, którzy mają dostęp do tej domeny. W razie potrzeby 
dodaj użytkowników lub zmodyfikuj przydziały. 

Edytuj domenę 

Z User Preferences (Preferencje użytkownika), 
wybrano Domain (Domena)  

 

 
Ilustracja 35. Okno dialogowe Edit Domain (Edytuj domenę) 

Imię i nazwisko (Wymagane) Edytuj nazwę domeny według potrzeb. 

Opis Wpisz opis. 

Lokalizacja (Wymagane) Wybierz odpowiednią lokalizację z rozwijanego menu. W razie potrzeby edytuj 
informacje o lokalizacji. 

Placówka Wybierz odpowiednią placówkę z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj lub edytuj placówkę. 

Wydział Wybierz odpowiedni wydział z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj lub edytuj wydział. 

Grupa Wybierz odpowiednią grupę z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj lub edytuj grupę. 

Badanie Wybierz odpowiednie badanie z rozwijanego menu. W razie potrzeby dodaj lub edytuj badanie. 

Użytkownicy (Wymagane) Wyświetla listę użytkowników, którzy mają dostęp do tej domeny. W razie potrzeby 
przypisz użytkowników do domeny. 
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Zarządzaj użytkownikami 
UWAGI:  

• Do tworzenia i edytowania kont użytkowników i haseł można używać tylko konta Administratora RetCam. 
• Kont użytkowników nie można usunąć. 
• Aby skonfigurować uprawnienia dla konta użytkownika, patrz „Skonfiguruj role i uprawnienia”. 

Utwórz konto użytkownika 

Z menu Utilities (Narzędzia) 

Manage Users (Zarządzaj użytkownikami) > 
Create User (Utwórz użytkownika) 

 
Ilustracja 36. Okno dialogowe Create User (Utwórz użytkownika) 

UWAGA: Wszystkie pola są wymagane, chyba że użytkownik zostanie uwierzytelniony tylko przy użyciu 
usługi Active Directory. Patrz „Uwierzytelnianie sieci”. 

Nazwa użytkownika Podaj unikalny identyfikator użytkownika. Ta nazwa jest wyświetlana w całym 
systemie RetCam Envision. Twoja placówka opieki zdrowotnej powinna 
przestrzegać określonego systemu przydziałów, aby użytkownicy mogli się łatwo 
rozpoznawać. W nazwie użytkownika nie jest rozróżniana wielkość liter. 
UWAGA: W przypadku uwierzytelniania w usłudze Active Directory nazwa 
użytkownika musi już istnieć w domenie. 

Last Name (Nazwisko) Nazwisko użytkownika 

First Name (Imię) Imię użytkownika 

Hasło 
Wprowadź ponownie hasło 

To jest hasło tymczasowe. Hasło wprowadzone w obu polach musi być zgodne. 
Nowe hasło musi mieć co najmniej sześć (6) znaków i zawierać co najmniej jeden 
(1) znak numeryczny. 
UWAGA: W przypadku uwierzytelniania w usłudze Active Directory hasło nie jest 
używane. 

Identyfikator e-mail Adres e-mail użytkownika do pracy w całym systemie RetCam. 
UWAGA: W przypadku uwierzytelniania w usłudze Active Directory adres e-mail 
nie jest używany. 

Domeny W razie potrzeby przypisz domeny do konta użytkownika. Patrz „Przypisz domeny 
do konta użytkownika”. 
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Uwierzytelnianie sieci 
W przypadku logowań do usługi Active Directory można albo wymagać uwierzytelniania w usłudze Active 
Directory, albo dać użytkownikom opcję uwierzytelniania w usłudze Active Directory. Zobacz dostępne 
opcje na Ilustracja 37. 

Z User Preferences 
(Preferencje użytkownika) 

Uwierzytelnianie 

 
Ilustracja 37. Opcje uwierzytelniania sieciowego 
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Edytuj konto użytkownika 

Z menu Utilities (Narzędzia) 

Manage Users (Zarządzaj użytkownikami) >  
Modify User (Modyfikuj użytkownika), wybierz użytkownika 

 
Ilustracja 38. Okno dialogowe Edit User (Edytuj użytkownika) 

UWAGA: Wszystkie pola są wymagane. 

Nazwa użytkownika Podaj unikalny identyfikator użytkownika. Ta nazwa jest wyświetlana w całym 
systemu RetCam Envision . Twoja placówka opieki zdrowotnej powinna 
przestrzegać określonego systemu przydziałów, aby użytkownicy mogli się  
łatwo rozpoznawać. W nazwie użytkownika nie jest rozróżniana wielkość liter. 

Last Name (Nazwisko) Nazwisko użytkownika 

First Name (Imię) Imię użytkownika 

Hasło 
Wprowadź ponownie hasło 

UWAGA: Nie zaznaczaj tych pól, chyba że chcesz zmienić hasło użytkownika. 
Wybranie któregokolwiek z pól Hasło usuwa hasło. Aby zachować hasło 
użytkownika na wypadek, gdyby zostało przypadkowo usunięte, naciśnij  
Cancel (Anuluj) i zacznij od nowa. 
Hasło wprowadzone w obu polach musi być zgodne. 
Nowe hasło musi mieć co najmniej sześć (6) znaków, zawierać co najmniej jeden 
(1) znak numeryczny i musi różnić się od starego hasła. 

Identyfikator e-mail Adres e-mail użytkownika do pracy w całym systemie RetCam 

Wyłącz użytkownika Zaznacz to pole wyboru, aby wyłączyć konto użytkownika. 

Domeny W razie potrzeby przypisz domeny do konta użytkownika. Patrz „Przypisz domeny 
do konta użytkownika”. 
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Przypisz domeny do konta użytkownika 

Z okna dialogowego Create User (Utwórz użytkownika) lub 
Edit User (Edytuj użytkownika) 

Przypisz domeny 

 
Ilustracja 39. Okno dialogowe Assign Domains (Przypisz domeny) 

Musisz przypisać co najmniej jedną (1) domenę do konta użytkownika. 

Resetowania hasła 
UWAGI:  

• Do resetowania haseł użytkowników można używać tylko konta Administratora RetCam. 
• Nowe hasło musi mieć co najmniej sześć (6) znaków, zawierać co najmniej jeden (1) znak 

numeryczny i musi różnić się od starego hasła. Ta reguła dotycząca hasła dotyczy wszystkich  
ról użytkowników. 

Z menu Utilities (Narzędzia) 

Manage Users (Zarządzaj użytkownikami) > 
Reset Password (Resetuj hasło) 

 
Ilustracja 40. Okno dialogowe Reset Password (Resetowanie hasła) 

Po zresetowaniu hasła użytkownik będzie musiał zmienić hasło przy pierwszym logowaniu. 
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Role i uprawnienia użytkowników 
Kontom użytkowników przypisane są role, które określają stopień dostępu i zadania, które mogą być 
wykonywane na Twoim systemu RetCam Envision . Administratora RetCam ma najwyższy poziom 
dostępu i może modyfikować role, dodawać role i przypisywać uprawnienia. 

Standardowe role to: 
• Ogólny RetCam 
• Osoba wykonująca obrazowanie RC 
• Administratora RetCam 

Role mają uprawnienia w następujących kategoriach: 
• Ogólne 
• Pacjent 
• Badania 
• Import/Eksport 
• Specjalny 
• Administracyjny 

Skonfiguruj role i uprawnienia 
Z User Preferences (Preferencje użytkownika) 

Permissions (Uprawnienia) 

 
Ilustracja 41. Opcje konfiguracji uprawnień 

Na karcie User Roles (Role użytkowników) wybierz użytkownika i zastosuj żądane role. Aby wyświetlić 
uprawnienia, wybierz karty Role Permissions (Uprawnienia ról) i View User Permissions (Wyświetl 
uprawnienia użytkownika). 
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9. Bezpieczeństwo i oznakowanie 

Bezpieczeństwo elektryczne 
System został zaprojektowany, sprawdzony i przetestowany pod kątem zgodności z wymogami 
bezpieczeństwa normy IEC 60601-1 w odniesieniu do pożaru, wstrząsów i zagrożeń mechanicznych tylko 
wtedy, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. 

Sprzęt elektryczny klasy I typu BF 

Przystosowane do pracy ciągłej 

IEC 60601-1: 2005 Sprostowanie 1 + Sprostowanie 2 

Wyposażenie dodatkowe podłączone do interfejsów analogowych i cyfrowych musi być certyfikowane zgodnie 
z odpowiednimi normami IEC (tj. IEC60950 dla sprzętu do przetwarzania danych i IEC 60601-1 dla sprzętu 
medycznego). Ponadto wszystkie konfiguracje powinny być zgodne z normą systemową IEC 60601-1 i  
60601-1-2. Każdy, kto podłącza dodatkowy sprzęt do części wejściowej sygnału lub części wyjściowej sygnału, 
konfiguruje system medyczny i dlatego jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności systemu z 
wymaganiami normy systemowej IEC 60601-1 i 60601-1-2. W razie wątpliwości należy skontaktować się z 
działem pomocy technicznej Natus. 

 
Emisje elektromagnetyczne RetCam Envision 

Poziom zgodności: Grupa 1, Klasa A 

Rodzaj testu Poziom zgodności Uwagi 

Emisje promieniowane 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grupa 1, Klasa A System RetCam Envision generuje energię częstotliwości 
radiowej (RF) związaną tylko z funkcją wewnętrzną. 
Systemowe emisje częstotliwości radiowych (RF) są bardzo 
niskie i jest mało prawdopodobne, aby powodowały 
jakiekolwiek zakłócenia w pobliżu sprzętu elektronicznego. 
System RetCam Envision nadaje się do użytku we wszystkich 
obiektach innych niż domowe i może być stosowany w 
obiektach mieszkalnych oraz tych bezpośrednio podłączonych 
do publicznej sieci zasilania niskiego napięcia, która zasila 
budynki używane do do celów domowych, pod warunkiem 
przestrzegania następujących zasad: 
UWAGA: Charakterystyka emisji tego urządzenia umożliwia 
jego użytkowanie w obszarach przemysłowych i szpitalach 
(klasa A wg CISPR 11). Jeśli sprzęt będzie używany w 
budynkach mieszkalnych (co z reguły wymaga oznaczenia 
klasy B wg CISPR 11), może nie zapewniać stosownej ochrony 
usług łączności radiowej. Użytkownik może być zmuszony do 
zastosowania środków ograniczających zakłócenia, na przykład 
do przemieszczenia sprzętu lub skierowania go w inną stronę. 

Emisje przewodzone 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grupa 1, Klasa A 

Emisje harmoniczne 
EN 61000-3-2 

Klasa A  

Wahania napięcia/emisje migotania 
EN 61000-3-3 

Spełnia wymagania 

FCC część 15B Spełnia wymagania 
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Odporność elektromagnetyczna RetCam Envision 

Rodzaj testu 

Poziom testu IEC 
60601-1-2  

 Poziom zgodności 
Wytyczne dotyczące środowiska 

elektromagnetycznego 

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
EN 61000-4-2 

Kontakt ±8 kV 
±15 kV powietrzne 

Kontakt ±8 kV 
±15 kV powietrzne 

Podłogi powinny być drewniane, betonowe 
lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli 
podłogi pokryte są materiałem 
syntetycznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30%. 

Szybkie stany przejściowe 
elektryczne 
(Zasilanie AC) 
(Linie I/O) 
EN 61000-4-4 

±2 kV dla linii zasilających ±2 kV dla linii 
zasilających 

Jakość głównej sieci zasilającej powinna 
odpowiadać poziomowi dla typowego 
środowiska komercyjnego lub szpitalnego. 
Zakłócenia elektroniczne (drgania) w 
zasilaniu prądem zmiennym (AC) mogą 
powodować ciągłe przewijanie wyświetlacza 
systemu. W takim przypadku obrazowanie 
nie powinno być kontynuowane, dopóki 
zaburzenie nie ustanie.  

Przepięcia między liniami i 
przepięcia między linią a 
uziemieniem 
(Zasilanie AC) 
(Linie I/O) 
EN 61000-4-5 

±0,5 kV, ±1 kV między 
liniami 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
między liniami a 
uziemieniem 

±0,5 kV, ±1 kV między 
liniami 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
między liniami a 
uziemieniem 

Jakość głównej sieci zasilającej powinna 
odpowiadać poziomowi dla typowego 
środowiska komercyjnego lub szpitalnego. 

Spadki napięcia, zmiany 
napięcia na liniach 
wejściowych zasilania i 
krótkie przerwy w napięciu 
EN 61000-4-11 

0% UT na 0,5 cyklu przy 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° i 315° 

0% UT na 0,5 cyklu przy 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° i 315° 

Jakość głównej sieci zasilającej powinna 
odpowiadać poziomowi dla typowego 
środowiska komercyjnego lub szpitalnego.  

0% UT na 1 cykl i  
70% UT na cykl 25/30, jedna 
faza przy 0° 

0% UT na 1 cykl i  
70% UT na cykl 25/30, 
jedna faza przy 0° 

0% UT na 250/300 cykli 0% UT na 250/300 cykli 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości zasilania 
(50/60 Hz) 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Natężenie pól magnetycznych o 
częstotliwości sieci energetycznej powinno 
utrzymywać się na poziomach właściwych 
dla typowej lokalizacji w typowym 
środowisku komercyjnym lub szpitalnym.  
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Odporność elektromagnetyczna RetCam Envision 

Rodzaj testu 

Poziom testu IEC 
60601-1-2  

 Poziom zgodności 
Wytyczne dotyczące środowiska 

elektromagnetycznego 

Odporność na 
promieniowanie 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2.7 GHz 
3 V/m 80% przy 1 kHz 
 
Pola zbliżeniowe: 
385 MHz, mod impulsowy 
18 Hz, 27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 
dev, 1 kHz sinus, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz i  
780 MHz, impuls 217 Hz 
Mod, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 
930 MHz, mod impulsowy 
18 Hz, 28 V/m 
 
1720 MHz, 1845 MHz i  
1970 MHz, mod impulsowy 
217 Hz, 28 V/m  
 
2450 MHz, mod impulsowy 
217 Hz, 28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz i  
5783 MHz, mod impulsowy 
217 Hz, 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 

Przenośnego i mobilnego sprzętu do 
łączności radiowej nie należy używać w 
pobliżu jakiejkolwiek części systemu 
RetCam, w tym kabli, w odległości mniejszej 
niż zalecana odległość wyliczona na 
podstawie równania odpowiedniego dla 
częstotliwości nadajnika.  
 
Zalecana odległość 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz do 800 MHz 

d = 2,3  800 MHz do 2,7 GHz 

gdzie  oznacza maksymalną wyjściową 
moc znamionową nadajnika w watach (W), 
podaną przez producenta nadajnika, a d 
oznacza zalecaną odległość w metrach (m). 

Odporność na 
przewodzenie 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
6 Vrms w pasmach ISM 
 
80% przy 1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80% przy 1 kHz 
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Oznaczenia i symbole 

Symbol Odniesienia do 
norm Norma tytułu symbolu 

Nazwa symbolu 
zgodnie ze 

standardowym 
oznaczeniem 

Objaśnienie 

Tylko na 
receptę 

21 CFR 
801.109(b)(1) 

Urządzenia do 
etykietowania recept. 

Tylko recepty Oznacza, że produkt jest 
dopuszczony do 
sprzedaży przez 
uprawnionego 
pracownika służby 
zdrowia lub na jego 
zlecenie. 

Urządzenie 
medyczne 

Nie dotyczy Nie dotyczy Wskazanie 
urządzenia 
medycznego 

Niniejszy produkt jest 
urządzeniem 
medycznym. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Brak obecności 
naturalnej gumy 
lateksowej 

Urządzenia medyczne 
nie zawiera naturalnej 
gumy lateksowej 

 

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

Medyczne urządzenie 
elektryczne — Część 1: 
Wymagania ogólne 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
podstawowego oraz 
funkcjonowania 
zasadniczego 

Postępować 
zgodnie z instrukcją 
użytkowania 

Zapoznaj się z instrukcją 
obsługi/broszurą. 
UWAGA dotycząca 
URZĄDZENIA 
MEDYCZNEGO 
„Postępuj zgodnie z 
instrukcją użytkowania”. 

 

ISO-15223-1,  
Symbol 5.4.3 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Zapoznaj się z 
instrukcją 
użytkowania 

Wskazuje użytkownikowi 
konieczność odwołania 
się do instrukcji 
użytkownika. 

ISO 60601-1  
Tabela D.1 #11 

Medyczne urządzenie 
elektryczne — Część 1: 
Wymagania ogólne 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
podstawowego oraz 
funkcjonowania 
zasadniczego. 

Instrukcje obsługi 

 

ISO 7000/IEC-
60417, Symbol 3500 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie 

Elektroniczne 
instrukcje 
użytkowania 

Wskazanie na produkcie 
lub opakowaniu 
produktu, że istotne 
informacje dotyczące 
użytkowania produktu są 
dostępne w formie 
elektronicznej, a nie w 
formie papierowej 
drukowanej. 

 

IEC-60417;  
2002-5194 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie 

Wskaźnik zasilania 
prądem 
zmiennym/stałym 
(AC/DC) 

Aby zidentyfikować czy 
system pracuje na 
prądzie stałym czy 
zmiennym. 
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Symbol Odniesienia do 
norm Norma tytułu symbolu 

Nazwa symbolu 
zgodnie ze 

standardowym 
oznaczeniem 

Objaśnienie 

 

ISO-7000/IEC-
60417, Symbol 5019 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie 

Uziemienie 
ochronne 

Oznacza dowolne 
złącze przeznaczone do 
podłączenia do 
przewodu zewnętrznego 
w celu ochrony przed 
porażeniem prądem w 
przypadku awarii bądź 
oznacza złącze 
elektrody uziemiającej. 

 

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

Medyczne urządzenie 
elektryczne — Część 1: 
Wymagania ogólne 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
podstawowego oraz 
Funkcjonowania 
zasadniczego. 

Prąd zmienny W celu podania na 
tabliczce znamionowej, 
że sprzęt jest 
przeznaczony wyłącznie 
do zasilania prądem 
zmiennym, a także do 
oznaczania 
odpowiednich złączy. 

 

IEC-60417:  
2002-5016 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie 

Aby zidentyfikować 
bezpiecznik 

System zawiera 
2 bezpieczniki 
wskazanego typu. Nie 
należy używać żadnego 
innego typu. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5988 

Graficzny system 
wyposażenia 
elektrycznego w 
praktyce lekarskiej.  

Sieć komputerowa Identyfikacja samej sieci 
komputerowej lub 
wskazanie terminala 
połączeniowego sieci 
komputerowej. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 5140 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie  

Niejonizujące 
promieniowanie 
elektromagnetyczne 

Oznacza ogólnie 
podwyższone i 
potencjalnie 
niebezpieczne poziomy 
promieniowania 
niejonizującego. 

 

IEC 62471-2 Bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i 
systemów lamp - Część 
2: Wytyczne dotyczące 
wymagań produkcyjnych 
związanych z 
bezpieczeństwem 
nielaserowego 
promieniowania 
optycznego. 

Ostrzeżenie: 
Promieniowanie 
optyczne, nie patrz 
bezpośrednio w 
źródło światła. 

Oznacza, aby nie 
patrzeć bezpośrednio w 
źródło światła. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 0621 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie 

Delikatne, 
obchodzić się 
ostrożnie 

Oznacza, że zawartość 
opakowania jest 
delikatna i z 
opakowaniem należy 
obchodzić się ostrożnie. 
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Symbol Odniesienia do 
norm Norma tytułu symbolu 

Nazwa symbolu 
zgodnie ze 

standardowym 
oznaczeniem 

Objaśnienie 

 

ISO-7000:  
2014-0623 

Symbole graficzne do 
stosowania na sprzęcie 

Tą stroną do góry Wskazuje prawidłową 
pozycję pionową 
opakowania 
transportowego. 

 

Symbol ISO 15223-1 
5.3.7 

Urządzenia medyczne 
— Symbole do 
stosowania na 
etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Zakres temperatury 
przechowywania 

Oznacza granice 
temperatury 
(przechowywania), na 
którą można 
bezpiecznie wystawić 
urządzenie medyczne. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.8 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach wyrobów 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Zakres poziomu 
wilgotności w 
trakcie 
przechowywania 

Oznacza zakres 
wilgotności 
(przechowywania), na 
który można bezpiecznie 
wystawić urządzenie 
medyczne. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.9 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Ograniczenie 
ciśnienia 
atmosferycznego 

Oznacza zakres 
ciśnienia 
atmosferycznego, na 
które można 
bezpiecznie wystawić 
urządzenie medyczne. 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.3.4 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach wyrobów 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Chronić przed 
wilgocią 

Oznacza wyrób 
medyczny, który należy 
chronić przed wilgocią. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.7 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Numer seryjny Oznacza numer seryjny 
producenta, aby można 
było zidentyfikować 
określone urządzenie 
medyczne. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.6 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Numer katalogowy 
lub modelu 

Oznacza numer 
katalogowy producenta, 
aby można było 
zidentyfikować 
urządzenie medyczne. 
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Symbol Odniesienia do 
norm Norma tytułu symbolu 

Nazwa symbolu 
zgodnie ze 

standardowym 
oznaczeniem 

Objaśnienie 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.1.1 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Producent Oznacza producenta 
urządzenia 
medycznego. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.3 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Data produkcji Oznacza datę, kiedy 
urządzenie medyczne 
zostało wyprodukowane. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.2 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Autoryzowany 
przedstawiciel we 
Wspólnocie 
Europejskiej 

Wskazuje 
autoryzowanego 
przedstawiciela we 
Wspólnocie 
Europejskiej. 

 

MDR 2017/745  Rozporządzenie UE 
dotyczące wyrobów 
medycznych 

Oznakowanie CE Oznacza europejską 
zgodność techniczną. 

 

IEC-60529 Stopnie ochrony 
zapewnianej przez 
obudowy (kod IP) 

Stopień ochrony 
przed wnikaniem 
zapewniany przez 
obudowę 

Chroniony przed 
skutkami ciągłego 
zanurzenia w wodzie. 

 

IEC-60529 Stopnie ochrony 
zapewnianej przez 
obudowy (kod IP) 

Ochrona przed 
spadającymi 
kroplami wody 

Oznacza, że urządzenie 
jest zabezpieczone 
przed działaniem kropli 
wody spływających 
pionowo w dół. 

 

ISO-60601-1 
Tabela D.2 #2 

Medyczne urządzenie 
elektryczne — Część 1: 
Wymagania ogólne 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
podstawowego oraz 
Funkcjonowania 
zasadniczego. 

Znak ostrzeżenia 
ogólnego 

Oznacza ryzyko 
potencjalnego zranienia 
pacjenta lub operatora. 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.4.4 

Urządzenia medyczne – 
Symbole do stosowania 
na etykietach urządzeń 
medycznych, w ich 
oznakowaniu i w 
dostarczanych nimi 
informacjach. 

Przestroga: 
Przeczytać 
wszystkie 
ostrzeżenia i środki 
ostrożności w 
instrukcji 
użytkowania 

Wskazuje na potrzebę 
zapoznania się z 
instrukcją użytkowania w 
celu uzyskania ważnych 
informacji 
ostrzegawczych, takich 
jak ostrzeżenia i środki 
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Symbol Odniesienia do 
norm Norma tytułu symbolu 

Nazwa symbolu 
zgodnie ze 

standardowym 
oznaczeniem 

Objaśnienie 

ISO 60601-1  
Tabela D.1 #10 

Medyczne urządzenie 
elektryczne — Część 1: 
Wymagania ogólne 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
podstawowego oraz 
funkcjonowania 
zasadniczego. 

ostrożności, których z 
różnych przyczyn nie 
można przedstawić na 
samym urządzeniu 
medycznym. 

 

2012/19/UE Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

Instrukcja utylizacji 
na koniec okresu 
użytkowania 

Symbol przekreślonego 
kosza na śmieci 
oznacza, że zużytego 
sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego nie 
należy wyrzucać razem 
z niesegregowanymi 
odpadami, ale powinny 
być odbierane osobno. 

 

Nie dotyczy Znak testu Certyfikat zgodności 
w Ameryce 
Północnej 

Wskazuje, że produkt 
został przetestowany i 
uzyskał certyfikat TUV 
Rheinland. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5009 

Symbole graficzne 
wyposażenia 
elektrycznego w 
praktyce lekarskiej,  

Przycisk zasilania 
systemu 

Standby - Aby 
zidentyfikować 
przełącznik lub pozycję 
przełącznika, za pomocą 
której część urządzenia 
zostaje przełączona do 
stanu gotowości. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Elementy sterujące 
ostrością 

Przyciski na panelu 
sterowania do regulacji 
ostrości. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Przycisk 
podświetlenia lampy 

Przyciski na panelu 
sterowania i przełącznik 
nożny do włączania i 
wyłączania lampy. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Elementy sterujące 
natężeniem 
oświetlenia 

Przyciski na panelu 
sterowania i przełącznik 
nożny do regulacji 
intensywności 
oświetlenia. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Rejestracja (lub 
SNAP) 

Przycisk na panelu 
sterowania i przełącznik 
nożny do 
przechwytywania zdjęć 
oraz rozpoczynania i 
wstrzymywania 
nagrywania wideo. 

 
Nie dotyczy Nie dotyczy Port kabla 

oświetlenia 
Oznacza lokalizację 
portu kabla oświetlenia. 
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Symbol Odniesienia do 
norm Norma tytułu symbolu 

Nazwa symbolu 
zgodnie ze 

standardowym 
oznaczeniem 

Objaśnienie 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Port kabla 
oświetlenia AF 

Oznacza lokalizację 
portu kabla oświetlenia 
AF. 

 
Nie dotyczy Nie dotyczy Rękojeść portu 

kamery 
Oznacza lokalizację 
rękojeści portu kamery. 

 
Nie dotyczy Nie dotyczy Port sterowania 

kamerą 
Oznacza lokalizację 
portu sterowania 
kamerą. 

 
Nie dotyczy Nie dotyczy Angiografia 

fluoresceinowa (AF) 
Oznacza AF. 

 

IEC 62680-2-1 Interfejsy uniwersalnej 
magistrali szeregowej 
dla danych i zasilania 
Część 2-1: Specyfikacja 
uniwersalnej magistrali 
szeregowej, wersja 2.0 
(TA 14) 

Złącze USB Wskazuje, że 
urządzenie jest 
podłączone do portu 
USB lub jest zgodne  
z portem USB. 

 

IEC-62680-2-1 Interfejsy uniwersalnej 
magistrali szeregowej 
dla danych i zasilania 
Część 2-1: Specyfikacja 
uniwersalnej magistrali 
szeregowej, wersja 2.0 
(TA 14) 

Złącze USB 3.0 Wskazuje, że 
urządzenie jest 
podłączone do portu 
USB 3.0 lub jest zgodne 
z portem USB 

 

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

Medyczne urządzenie 
elektryczne — Część 1: 
Wymagania ogólne 
dotyczące 
bezpieczeństwa 
podstawowego oraz 
Funkcjonowania 
zasadniczego. 

Zastosowana część 
BF 

Do oznaczenia 
zastosowanej części 
typu BF zgodnej z IEC 
60601-1. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Przechowuj 
rękojeść w 
uchwycie gdy nie 
jest używana 

Oznacza 
przechowywanie 
rękojeści w uchwycie, 
aby zapobiec 
uszkodzeniu obiektywu. 

 

Nie dotyczy Nie dotyczy Wyczyść obiektyw 
po użyciu 

Oznacza konieczność 
wyczyszczenia 
obiektywu po użyciu. 
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Ilustracja 42. Etykieta urządzenia: Z AF (po lewej), bez AF (po prawej) 
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10. Dane techniczne 
UWAGA: Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

Sprzęt i oprogramowanie 
Fizyczny Wymiary: 660 mm (26”) szerokość x 610 mm (24”) głębokość x 1372 mm (54”) 

wysokość minimalna 
Masa:  
• Z AF: Około 85 kg (188 funtów) w pełni załadowany 
• Bez AF: Około 82,6 kg (182 funtów) w pełni załadowany 

Elektryczny Wartości znamionowe: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Bezpieczniki: 3AG 6.3A 250V slo-blo 5 x 20 mm 
Zużycie energii: Maksymalnie 400 W ze wszystkimi opcjami 
Odłączany przewód zasilający klasy szpitalnej  

Procesor i pamięć masowa Intel® Core i7 
Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) 16 GB 
Dysk SSD o pojemności 1 TB  

System operacyjny System operacyjny Microsoft Windows® 10 (OS) 
UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa Menedżer zadań dla systemu 
operacyjnego Microsoft Windows nie jest dostępny dla większości kont 
użytkowników. Tylko konto użytkownika Administratora RetCam ma  
przyznany dostęp. 

Warunki otoczenia 
Dostarczony system jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, w normalnych 
temperaturach i wilgotności pokojowej, i ustawiony pionowo na równej powierzchni z zablokowanymi kołami. 

Temperatura 

Operacyjna 
Przechowywania (bez opakowania) 
Transportu (w oryginalnym materiale transportowym) 

50 ºF do 95 °F (10 ºC do 35 º C) 
14 ºF do 131 ºF (-10 ºC do 55º  C) 
-20 ºF do 122 ºF (-29 ºC do 50 º C) 

Wilgotność względna 

Operacyjna 
Przechowywania (bez opakowania) 
Transportu (w oryginalnym materiale transportowym) 

30% do 90% bez kondensacji 
30% do 90% bez kondensacji 
10% do 85% bez kondensacji 

Ciśnienie atmosferyczne 

Operacyjna 
Przechowywania (bez opakowania) 
Transportu (w oryginalnym materiale transportowym) 

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

Wysokość 

Operacyjna 
Przechowywania (bez opakowania) 
Transportu (w oryginalnym materiale transportowym) 

-382 do 3012 metrów (-1255 do 9882 stóp) 
-382 do 3012 metrów (-1255 do 9882 stóp) 
-382 do 5574 metrów (-1255 do 18 288 stóp) 
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Załącznik A. Rozpakowanie i konfiguracja  
RetCam Envision 

Rozpakuj system 
1. Zdejmij przedni panel skrzyni i odłóż go, aby służył jako rampa. 

2. Zwolnij hamulce kół i ostrożnie wytocz wózek ze skrzyni. 

3. Usuń wszystkie elementy opakowania z systemu. 

4. Rozpakuj pudełko zawierające monitor. 

5. Rozpakuj pudełko z akcesoriami. 

Skonfiguruj system 
Zainstaluj monitor: 
1. Zamontuj monitor na ramieniu monitora za pomocą 4 dostarczonych śrub radełkowanych (śruby 

radełkowane są wkręcone z tyłu monitora). 

2. Zamontuj ramię monitora i podłączony monitor na słupku ramienia monitora za pomocą 
dostarczonych narzędzi w torbie narzędziowej.  

Uwaga: Sprawdź, czy pozycja pierścienia blokującego na stojaku monitora jest mniejsza lub równa 
20 cm (8 cali) nad blatem wózka. 

    
3. Upewnij się, że włącznik zasilania wyświetlacza znajduje się w pozycji włączonej, a następnie 

podłącz kabel zasilający monitora, kabel złącza wyświetlacza i kabel USB z tyłu monitora.  

UWAGA: Monitor można obrócić o 90 stopni, aby ułatwić podłączenie kabli. Przywróć monitor do 
normalnej pozycji. 
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Zainstaluj rękojeść: 
1. Aby zapewnić dostęp do złączy rękojeści, należy wyjąć szufladę. Wysuń szufladę z przodu systemu, 

aż się zatrzyma. 

2. Dwoma rękami unieś czarną plastikową wypustkę na prowadnicach po obu stronach szuflady, aby 
wyciągnąć szufladę z prowadnic bocznych. Wyjmij szufladę. 

 
3. Ostrożnie wyjmij rękojeść i jej przewód z piankowego opakowania i umieść rękojeść w uchwycie, 

który został utworzony po prawej stronie blatu wózka. 

 
4. Owiń przewód rękojeści luźnym zwojem wokół słupka do owijania.  
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5. Delikatnie odepnij i zdejmij przednią pokrywę z systemu, podważając krawędzie pokrywy i otwór 
szuflady, używając tylko palca. 

 
6. Przed podłączeniem przewodu rękojeści należy upewnić się, że główny wyłącznik zasilania z tyłu 

wózka jest wyłączony. 

7. Przełóż złącza aparatu (2) i kable ostrości (3) przez otwór w przedniej pokrywie. Światłowód (1) jest 
podłączony oddzielnie do portu oświetlenia.  

    
8. Podłącz kamerę rękojeści i kable ostrości do odpowiednich portów w module sterującym przyrządu 

za przednią pokrywą. 

9. Gwintowane złącze na kablu ostrości jest indeksowane do gniazda z prawej przedniej strony modułu 
sterującego przyrządu za pomocą wypustki znajdującej się u góry. Zlokalizuj wypustkę w złączu 
kabla, upewnij się, że jest wyrównana ze szczeliną w gnieździe, podłącz złącze kabla i obróć 
gwintowany kołnierz do momentu, aż kołnierz zostanie całkowicie zablokowany. 

 

3 
2 

1 
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10. Podłącz kabel kamery do gniazda obok kabla ostrości w module sterującym instrumentu. Złącze kabla 
kamery jest umieszczone w gnieździe przez szczelinę w dolnej części złącza. Upewnij się, że otwór jest 
odpowiednio dopasowany do gniazda i ostrożnie wkręć złącze do gniazda, aż do wyczucia oporu. 

 
11. Załóż ponownie przednią pokrywę. 

12. Załóż ponownie szufladę. Umieść szyny na prowadnicach szuflady, zaczep plastikowe zaczepy i 
zamknij szufladę. 

13. Podłącz złącze światłowodowe do portu oświetlenia po lewej stronie. Port oświetlenia po prawej 
stronie jest dostępny tylko w systemach z opcją AF. 

 
UWAGA: Aby uzyskać pełne informacje o rękojeści, patrz „Rękojeść”. 

Włącz system 
1. Włącz główny włącznik zasilania. 

2. Naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania. 

3. Zaloguj się do systemu używając konta Administratora i hasła dostarczonego wraz z systemem. 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zmienić hasło. 

5. Utwórz i wybierz domenę zgodnie z opisem w „Utwórz domenę”. 

6. Dodaj użytkowników lub skonfiguruj użytkowników Active Directory zgodnie z opisem w „Zarządzaj 
użytkownikami”. 

7. Utwórz pacjenta testowego i uruchom urządzenie po raz pierwszy zgodnie z opisem w 
„Przygotowanie i obsługa systemu”. 
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