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1. Introducere
Sistemul de imagistică oftalmologică RetCam EnvisionTM asigură o captare rapidă, ușoară a imaginilor și
videoclipurilor digitale de câmp larg, cu rezoluție înaltă, ale ochiului. Acest manual descrie modul de
utilizare a sistemului pentru a înregistra, a adnota, a stoca, a revizui și a transfera astfel de imagini,
împreună cu datele legate de pacient, într-un mediu sigur pentru rețeaua de asistență medicală.

Indicaţii de utilizare
•

Imagistică oftalmologică generală incluzând imagistica retinei, a corneei și cea externă.

•

Documentarea prin fotografii a bolilor oculare pediatrice, incluzând retinopatia de prematuritate (ROP).

•

Investigația prin screening pentru retinopatia de prematuritate (ROP) de tipul 2 faza pre-prag (zona 1,
stadiul 1 sau 2, fără alte boli sau zona 2, stadiul 3, fără alte boli) sau ROP care necesită tratament,
definită ca fiind ROP de tipul 1 (zona 1, orice stadiu, cu alte boli; zona 1, stadiul 3, fără alte boli; sau
zona 2, stadiul 2 sau 3, cu alte boli) sau ROP de prag (cel puțin 5 ore continue sau 8 ore discontinue de
stadiul 3 în zona 1 sau 2, cu alte boli)* la nou-născuții de 35-37 săptămâni de vârstă postmenstruală.

*Referinţe:
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.

Referințe clinice prin articole
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

Contraindicații
Niciun pacient cu o leziune care perforează globul nu trebuie supus testării prin imagistică cu sistemul
RetCam Envision utilizând o tehnică de contact până ce rana nu este vindecată. În cazul unei infecții ale
ochiului, utilizarea sistemului RetCam Envision trebuie întârziată până când și-a făcut efectul tratamentul
pentru infecție. Niciun nou-născut considerat a fi instabil de către un neonatolog nu este un candidat
pentru imagistica utilizând sistemul RetCam Envision.

Utilizare calificată
Legislația federală (S.U.A.) restricționează vânzarea acestui dispozitiv numai de către sau la recomandarea
unui medic sau a unui specialist autorizat. RetCam Envision este destinat utilizării de către persoane
calificate și instruite în utilizarea dispozitivelor oftalmologice, inclusiv de către medici, asistente, fotografi
oftalmologici și tehnicieni oftalmologici. Aceste persoane trebuie instruite în tehnica clinică adecvată de
către personal autorizat de către Natus Medical Incorporated, înainte ca acestea să utilizeze echipamentul
pentru a obține imagini ale ochilor pacienților.
Mediile primare pentru utilizarea sistemelor sunt clinicile, cabinetele doctorilor, unitățile neonatale de terapie
intensivă, sălile de operație, unitățile pediatrice de terapie intensivă și instituțiile de cercetare. Numai
personalul autorizat de către Natus Medical Incorporated instalează și efectuează lucrări de service pentru
sistemele RetCam Envision, cu excepția lucrărilor de service care pot fi efectuate direct de către client.
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Performanță esențială
•

Sistemul realizează imagistică video în timp real.

•

Sistemul afișează imagini lipsite de artefacte consistente.

•

Întreruperea temporară a funcției de imagistică sau vizibilitatea temporară a artefactelor de imagine a
fost evaluată și considerată a nu afecta siguranța pacientului.

Control acces și autorizare utilizator
Conturile de utilizator sunt roluri atribuite, care determină gradul de acces și sarcinile care pot fi efectuate
pe sistemul dumneavoastră RetCam Envision. Rolul de RetCam Administrator este atribuit unui utilizator
de către instituția de îngrijire pacienți sau de cercetare. RetCam Administrator are cel mai înalt nivel de
acces și controlează cine are permisiunea să utilizeze sistemul. Pentru informații privind configurarea
permisiunilor pentru utilizatori, consultați „User Roles and Permissions (Roluri și permisiuni pentru
utilizator)”.

Avertismente și precauții
Această secțiune furnizează informații despre avertismente și precauții de siguranță. Este important să
citiți și să înțelegeți aceste informații despre siguranță înainte de a utiliza sistemul.

Convenții privind siguranța
AVERTISMENT
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la moarte sau
vătămare gravă. AVERTISMENTUL constă în următoarele informații:
Natura pericolului și consecințele în caz că nu se evită situația periculoasă.
• Metode de evitare a situației periculoase.
ATENŢIE
Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămare minoră, daune
materiale sau întârziere în utilizare. ATENȚIONAREA constă în următoarele informații:
Natura pericolului și consecințele în caz că nu se evită situația periculoasă.
• Metode de evitare a situației periculoase.

Declarații de avertizare
AVERTISMENT
Contaminarea încrucișată a microorganismelor poate duce la răspândirea infecției la
pacient, în mod particular la nou-născuții vulnerabili din Unitatea de Terapie Intensivă
Neonatală (UTIN).
• Pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată:
Respectați procedurile de spălare a mâinilor și purtați mănuși.
Dezinfectați piesa cu obiectiv înainte de fiecare pacient respectând, la un minim,
instrucțiunile de dezinfectare chimică de nivel intermediar.

2

RetCam EnvisionTM Manual de utilizare

AVERTISMENT
Utilizarea de către personal necalificat poate duce la vătămare sau întârziere în tratarea
pacientului.
• Dispozitivele RetCam sunt destinate utilizării de către persoane calificate și instruite în
utilizarea dispozitivelor oftalmologice, inclusiv de către medici, asistente, fotografi
oftalmologici și tehnicieni oftalmologici.
AVERTISMENT
Utilizarea de către personal neinstruit poate duce la vătămare sau întârziere în tratarea
pacientului.
•

Înainte de a utiliza acest echipament pentru a obține imagini ale ochilor pacientului,
utilizatorii trebuie instruiți în tehnica clinică corespunzătoare de către personal
autorizat de către Natus Medical Incorporated.

AVERTISMENT
Modificările neautorizate pot duce la vătămare, funcționarea neprevăzută a sistemului sau
defectarea sistemului.
•

Nu modificați acest echipament fără autorizația producătorului.

AVERTISMENT
Utilizarea unei piese cu obiectiv contaminată sau deteriorată poate cauza vătămarea
ochiului pacientului.
• Nu curățați niciodată partea frontală a piesei cu obiectiv cu materiale abrazive sau
ascuțite. Curățați, dezinfectați și inspectați piesa cu obiectiv să nu prezinte crestături,
fisuri, zgârieturi sau suprafețe aspre înainte de fiecare utilizare.
AVERTISMENT
Efectuarea lucrărilor de service sau de întreținere asupra sistemului în timpul utilizării cu
pacient poate cauza un șoc electric utilizatorului.
• Nu efectuați lucrări de service sau de întreținere asupra sistemului în timpul utilizării cu
un pacient.
AVERTISMENT
Lumina emisă de la acest instrument este potențial periculoasă pentru ochi.
Cu cât durata de expunere este mai lungă, cu atât este mai mare riscul de leziuni oculare.
Expunerea la lumina provenind de la acest instrument atunci când este acționat la
intensitate maximă va depăși instrucțiunile de siguranță după 238 de minute (Lumină albă)
și 18,5 minute (Lumină albastră).
• Porniți operația de imagistică la cel mai jos nivel de intensitate a luminii și creșteți
după cum este necesar, utilizând cea mai mică expunere la lumină necesară.
AVERTISMENT
Aplicarea presiunii excesive în timpul operației de imagistică poate cauza leziuni ale ochiului.
• Sprijiniți piesa de mână pentru a evita presiunea directă și mișcarea inutilă pe cornee.
AVERTISMENT
Utilizarea unui gel de cuplare necompatibil sau în cantitate insuficientă poate cauza leziuni
ale ochiului.
• Asigurați-vă întotdeauna că piesa cu obiectiv este scufundată în gelul de cuplare
recomandat pentru a evita contactul direct al piesei cu obiectiv cu ochiul.
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AVERTISMENT
Forța excesivă la utilizarea dilatatorului, a apăsătorului scleral sau a piesei cu obiectiv
contra ochiului pacientului poate cauza leziuni ale ochilor pacientului.
• Nu manipulați aspru dilatatorul, apăsătorul scleral sau piesa cu obiectiv contra ochiului
pacientului.
AVERTISMENT
Împământarea de protecție necorespunzătoare poate cauza șoc electric.
•

Conectați întotdeauna sistemul la o priză de la rețeaua principală de alimentare cu
împământare de protecție.

AVERTISMENT
Privirea la sursa aprinsă de lumină poate cauza leziuni ale ochiului.
•

Nu priviți direct la sursa aprinsă de lumină.

AVERTISMENT
Utilizarea unui fir de alimentare neaprobat poate cauza șoc electric.
• Utilizați întotdeauna un fir de alimentare furnizat de către producător sau cu numărul
specificat de service al piesei.
AVERTISMENT
Utilizarea unui cablu sau a unor cabluri electrice deteriorate poate cauza șoc electric.
• Inspectați cablurile și firele electrice să nu prezinte defecțiuni înainte de fiecare utilizare.
AVERTISMENT
Sistemul emite radiații electromagnetice care pot interfera cu funcționarea sau
performanța altui(or) dispozitiv(e) din apropiere.
• Pentru a reduce interferența, pot fi luate următoarele măsuri de control:
Reorientați sau repoziționați dispozitivul de recepție.
Măriți separarea între echipamente.
Conectați echipamentul la o priză a unui alt circuit decât cel la care este conectat
celălalt dispozitiv.
Consultați producătorul sau tehnicianul de service local pentru ajutor.
AVERTISMENT
Înlocuirea siguranțelor cu piese care nu sunt conforme poate cauza incendiu.
• Înlocuiți întotdeauna siguranțele cu numărul specificat de service al piesei.
AVERTISMENT
Utilizarea unei piese cu obiectiv care are resturi de soluție de curățat pe acesta poate
duce la compromiterea corneei.
•

Ștergeți piesa cu obiectiv în conformitate cu instrucțiunile de curățare.

AVERTISMENT
Scufundarea întregii piese cu obiectiv sau a piesei de mână în lichid poate cauza șoc
electric sau defecțiuni.
•
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AVERTISMENT
Utilizarea cablurilor, a accesoriilor sau a transformatoarelor neaprobate poate cauza
interferență electromagnetică ce duce la funcționarea neprevăzută a sistemului sau la
defectarea altor dispozitive din apropiere.
• Nu efectuați nicio modificare sau nicio lucrare de service neautorizată asupra sistemului.
AVERTISMENT
Depășirea duratelor de umezire pentru dezinfecția chimică poate deteriora piesa cu
obiectiv și poate duce la leziuni ale ochilor pacientului.
• Nu depășiți duratele de umezire recomandate în timpul dezinfecției.
AVERTISMENT
Depozitarea necorespunzătoare a piesei de mână poate cauza deteriorare.
•

Readuceți întotdeauna piesa de mână în suport atunci când nu este în uz.

AVERTISMENT
Utilizarea unei piese cu obiectiv deteriorată poate duce la leziuni ale ochilor pacientului.
• Nu scăpați sau nu manipulați greșit piesa de mână și/sau piesa cu obiectiv.
AVERTISMENT
Sprijiniți căruciorul să nu cadă atunci când greutatea excesivă poate cauza vătămări ale
utilizatorului și ale pacientului.
• Nu poziționați obiecte pe partea superioară reglabilă a căruciorului care ar adăuga mai
mult de 10 kg (22 lbs) de sarcină.

Declarații de atenționare
ATENŢIE
Dilatatorul de dimensiuni necorespunzătoare utilizat la nou-născuți poate cauza
disconfortul pacientului.
•

Asigurați-vă că are dimensiuni corespunzătoare capacul dilatatorului pentru nounăscut atunci când efectuați lucrări de imagistică.

ATENŢIE
Interferența electromagnetică poate cauza funcționare neprevăzută a sistemului sau defectare.
•

Nu utilizați echipament de comunicare RF (incluzând cabluri și antene externe) mai
aproape decât distanța recomandată de separare specificată în Instrucțiunile de
ghidare privind imunitatea electromagnetică pentru RetCam Envision.

ATENŢIE
Blocarea aerisirilor sistemului poate cauza supraîncălzirea componentelor sistemului,
ducând la pierderea funcționalității sau la deteriorare.
• Nu blocați nicio aerisire a sistemului.
ATENŢIE
Defectarea rezervei de baterie poate cauza închiderea sistemului și poate duce la
pierderea de date.
• Efectuați lucrări de service pentru baterie atunci când indică sistemul.
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ATENŢIE
Operarea cu o încărcare scăzută a bateriei poate cauza închiderea sistemului și poate
duce la pierderea de date.
• Nu începeți o nouă sesiune de imagistică fără alimentare cu curent alternativ. În cazul
în care se întrerupe curentul alternativ, finalizați imediat sesiunea de imagistică și
salvați fișierele media.
ATENŢIE
Autoclavizarea poate cauza daune ireparabile ale sistemului.
•

Nu autoclavizați nicio componentă a sistemului.

ATENŢIE
Închiderea forțată poate cauza coruperea datelor și poate duce la întârziere în diagnosticare
sau tratament.
•

Nu utilizați închiderea forțată pentru închiderea sistemului decât dacă este necesar.

ATENŢIE
Manipularea necorespunzătoare a piesei cu obiectiv și a piesei de mână în timp ce mutați
sistemul poate cauza deteriorare.
•

Depozitați piesa cu obiectiv în sertarul sistemului și poziționați piesa de mână în
siguranță în suport.

ATENŢIE
Manipularea necorespunzătoare a cablului cu fibră optică poate cauza deteriorare.
•

Nu înfășurați cablul cu fibră optică în jurul reazemului de înfășurare de mai mult
de două (2) ori.

ATENŢIE
Utilizarea, transportul sau depozitarea sistemului pe pante abrupte poate duce la
instabilitatea căruciorului.
• Nu utilizați, transportați sau depozitați pe pante abrupte.
ATENŢIE
Manipularea brutală a sistemului poate cauza deteriorare.
•

Nu transportați sistemul în aer liber.

Componente sistem RetCam Envision
Sistemul RetCam Envision constă în module montate pe un cărucior mobil stabil. Căruciorul este ușor de
setat, de transportat și de depozitat.
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Componente cărucior, Vizualizare frontală
Figura 1 arată componentele căruciorului, incluzând caracteristica opțională FA. Pentru o descriere a
fiecărei componente, consultați tabelul de sub figură.
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Figura 1. Sistem RetCam Envision, Vizualizare frontală
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NOTĂ: Toate ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt reprezentative și pot fi diferite de structura
dumneavoastră actuală.
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1

Monitor afișaj
Standardul este un monitor de afișare cu ecran plat și de înaltă rezoluție. Mânere colorate în albastru verzui
sunt furnizate pe ambele laturi pentru a ține monitorul în timp ce reglați înălțimea, unghiul și orientarea
verticală sau orizontală. Ecranul afișajului este sensibil la atingere. Consultați „Monitor (Monitor)”.

2

Compartiment de depozitare (suport piesă cu obiectiv, cutie de depozitare pentru piesa cu obiectiv,
mouse și elemente de examinare).

3

Suport pentru mouse pe partea stângă pentru utilizare cu mâna stângă

4

Cadru. Cadrul controlează subsistemele modulare și conexiunile:
•
Calculatorul încorporează procesorul sistemului, care realizează obținerea fișierelor media,
exportarea, importarea și stocarea. În plus, acesta furnizează administrarea datelor de utilizator.
•
Modulul de control al instrumentului direcționează operațiile I/O ale camerei, incluzând focalizarea și
intensitatea iluminării. Controlează, de asemenea, alimentarea pentru funcțiile sistemului.
•
Modulul de ciber-securitate protejează sistemul de intruziuni, softuri rău intenționate și acces
neautorizat la datele pacientului.

5

Sertar de depozitare (Ghid de pornire rapidă, cutie de depozitare pentru piesa cu obiectiv, săculeț cu
scule pentru lucrări de service și alte elemente)

6

Patru (4) roți cu blocare facilitează manevrabilitatea restrânsă și poziționarea căruciorului în spații
strâmte. Pentru a bloca roțile, apăsați în jos pedalele de blocare cu piciorul. Pentru a debloca roțile,
trageți pedalele de blocare în sus.

7

Piesă de mână/cameră
Piesa de mână conține camera și filtrul de barieră FA. Cablul lung (arătat în Figura 2) este flexibil pentru
a ajunge confortabil la pacienți. Consultați „Handpiece (Piesă de mână)”. Utilizați piesa de mână cu
piesele cu obiectiv care pot fi schimbate pentru operația de imagistică a pacientului.

8

Suport piesă de mână

9

Panou de control (consultați „Control Panel (Panou de control)”).

10

Mouse și suport pentru mouse pe partea dreaptă pentru utilizarea cu mâna dreaptă

11

Tastatură cu iluminare de fundal pentru utilizarea în medii cu lumină slabă

12

Zonă de prindere colorată în albastru verzui pentru manevrarea căruciorului

13

Reazem de înfășurare a cablului piesei de mână

14

Conexiuni piesă de mână
•
Module LED cu lumină albă și lumină albastră (FA)
•
Comenzi cameră
Consultați „Handpiece Connections (Conexiuni piesă de mână)”.

15

Port USB (SuperSpeed USB)

16

Comutator pedală (consultați „Footswitch (Comutator pedală)”).

17

Buzunar depozitare comutator pedală
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Componente cărucior, Vizualizare posterioară
Figura 2 arată componentele din spatele căruciorului. Pentru o descriere a fiecărei componente,
consultați tabelul de sub figură.
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Figura 2. Sistem RetCam Envision, Vizualizare posterioară
1

Parte superioară reglabilă a căruciorului. Partea superioară a căruciorului poate fi ridicată și coborâtă
după cum este necesar pentru o utilizare confortabilă.
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2

Manetă de reglare a înălțimii părții superioare a căruciorului. Pentru a regla înălțimea părții superioare
a căruciorului, prindeți ambele laturi ale părții superioare a căruciorului, strângeți maneta și apoi glisați
partea superioară a căruciorului în sus sau în jos, după cum este necesar. Eliberați maneta pentru a
bloca partea superioară a căruciorului în poziție.

3

Coloană de suport pentru partea superioară a căruciorului

4

Cablu piesă de mână (consultați „Handpiece (Piesă de mână)”)

5

Reazem de înfășurare a cablului piesei de mână (consultați „Handpiece (Piesă de mână)”)

6

Etichetă dispozitiv (consultați „Labels and Symbols (Etichete și simboluri)”)

7

Port Ethernet

8

Compartiment baterie. Două (2) baterii cu litiu-ion furnizează energie electrică atunci când sursa de
curent alternativ este întreruptă.
NOTĂ: Dacă încărcătura bateriei este foarte scăzută (10% ±5%), un mesaj de avertizare apare și sistemul
se închide. Bateriile care sunt complet descărcate trebuie încărcate pentru un minim de cinci (5) ore.

9

Mâner pentru transport (consultați „System transport (Transport sistem)”)

10

Reazeme de înfășurare pentru cablul electric

11

Comutator principal de alimentare și conexiune cablu electric. Sursa de alimentare dirijează alimentarea
cu curent alternativ și cu curent continuu către sistem.

Monitor
Ecranul afișajului este sensibil la atingere (comanda de atingere trebuie activată). Pentru a activa o
comandă UI sau o caracteristică a ecranului, atingeți-o ușor cu degetul dumneavoastră înmănușat.
Comanda tactilă poate fi dezactivată pentru curățarea ecranului.
NOTĂ: Unele elemente UI pot fi prea mici pentru comanda tactilă.
Figura 3 arată comenzile monitorului. Comenzile sunt active numai atunci când monitorul este pornit.
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Figura 3. Comenzi monitor
1

Pornire, mărire volum și micșorare volum. Nivelul volumului este afișat pe ecran în timp ce
dumneavoastră efectuați reglări.
NOTĂ: Toate tonurile care pot fi auzite vin de la monitor. Dacă nu auziți nimic, volumul este oprit.

2

Mărire luminozitate și micșorare luminozitate. Nivelul luminozității este afișat pe ecran în timp ce
dumneavoastră efectuați reglări.

3

Afișați meniul de setări pe ecran. Apăsați IEȘIRE (butonul de micșorare a volumului) și meniul dispare.

4

Dezactivați și activați comanda tactilă (comutare). Un mesaj pe ecran confirmă selectarea
dumneavoastră.

5

O lumină verde indică faptul că monitorul este aprins. Lumina este stinsă când sistemul este oprit.
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Piesă de mână
Piesa de mână conține camera și filtrul de barieră FA. Utilizați piesa de mână cu piesele cu obiectiv care pot
fi schimbate pentru operația de imagistică a pacientului. Consultați „Lens Pieces (Piese cu obiectiv)”.
Figura 4 arată piesa de mână cu capacul de protecție. Comutatorul filtrului de barieră FA este în partea
superioară a piesei de mână.

Figura 4. Piesă de mână cu capac de protecție

NOTĂ: Readuceți întotdeauna piesa de mână în suport atunci când nu este în uz. Înfășurați cablul piesei
de mână într-o buclă largă în jurul reazemului de înfășurare. Pentru poziționarea corespunzătoare a
piesei de mână în suport, asigurați-vă că cea mai apropiată secțiune a cablului de piesa de mână se
sprijină pe partea din spate a reazemului de înfășurare.

Figura 5. Piesa de mână și cablul aranjate corect
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Conexiuni piesă de mână
NOTĂ: Există două (2) porturi de iluminare în sistemele cu opțiunea FA.
Cablul piesei de mână conține trei (3) cabluri pentru iluminare, cameră și controlul focalizării. Figura 6
arată cablurile și porturile de conectare.
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Figura 6. Conexiuni cablu piesă de mână
1

Port LED lumină albă (furnizează iluminarea pentru operația de imagistică fără FA a pacientului)

2

Port LED FA (lumină albastră) (inclus numai în sistemele cu opțiunea FA), care este o sursă de lumină
albastră de bandă îngustă care excită substanța cu fluoresceină injectată în vasculatura fundului de ochi.
Când este excitată de către lumina albastră, fluoresceina emite lumină verde. Un filtru de barieră din
piesa de mână respinge lumina albastră reflectată de fundul de ochi astfel încât emisia verde să fie
vizibilă imediat; acest lucru rezultă în imagini în alb-negru.

3

Cablu cu fibră optică

4

Cablul camerei (alb) și portul

5

Cablul de focalizare a camerei și portul

NOTĂ: Nu este necesar să îndepărtați niciunul dintre conectori pentru depozitarea piesei de mână sau
pentru transportul sistemului.
Pentru a conecta cablul cu fibră optică (Figura 7), introduceți mufa în cel mai apropiat port LED atât cât poate
intra. Când îndepărtați cablul cu fibră optică din port, veți simți o ușoară rezistență; acest lucru este normal.

Figura 7. Porturi de iluminare și mufă cu fibră optică
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Piese cu obiectiv
NOTĂ: Dacă percepeți că puterea maximă a luminii scade, contactați serviciul tehnic Natus. Consultați
„Technical Support (Asistența tehnică)”.
Următoarele sunt piesele cu obiectiv disponibile.
Model piesă cu obiectiv

Aplicare

Câmp vizual comun (FOV)

Cu câmp vizual de 130 (LP130)

Imagistică retinală: Nou-născut,
nou-născut prematur

130 de grade

Portret (LPP01)

Ochi extern și imagistică facială

Nu se aplică

Pentru a atașa o piesă cu obiectiv la piesa de mână:
NOTĂ: La atașarea și îndepărtarea unei piese cu obiectiv, lucrați deasupra unei suprafețe moi (dacă este
posibil) pentru a împiedica deteriorarea în caz că piesa cu obiectiv cade. Cel puțin, asigurați-vă că țineți
piesa de mână aproape de dumneavoastră și că o orientați în sus.
1. Țineți piesa de mână cu o mână și piesa cu obiectiv cu cealaltă mână și aliniați urechea (1) de pe
piesa cu obiectiv cu canelura (2) care străbate partea superioară a piesei de mână (Figura 8).

1

2

Figura 8. Ureche de aliniere a piesei cu obiectiv și canelură de aliniere a piesei de mână

2. Introduceți piesa cu obiectiv în piesa de mână și rotiți piesa cu obiectiv în sensul acelor de ceasornic
până când simțiți că se activează clichetul de blocare. Acest lucru indică faptul că piesa cu obiectiv
este blocată ferm în poziție. Verificați ca urechea și canelura să fie în pozițiile indicate după cum se
arată în Figura 9.

Figura 9. Piesă cu obiectiv blocată
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Suport piesă cu obiectiv
Utilizați suportul piesei cu obiectiv pentru a fixa o piesă cu obiectiv atunci când schimbați piesele cu
obiectiv în timpul unui examen. Acest lucru împiedică rostogolirea piesei cu obiectiv de pe cărucior sau
de pe altă suprafață.

Figura 10. Suport piesă cu obiectiv

Panou de control
Panoul de control (Figura 11) este situat deasupra tastaturii. Comenzile din secțiunea centrală colorată în
albastru verzui sunt disponibile, de asemenea, și pe comutatorul pedală. Consultați „Technical Support
(Comutator pedală)”.
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Figura 11. Panou de control
1

Buton alimentare sistem și indicator LED verde

2

Indicator LED verde pentru alimentare CC/CA
•
Când sistemul este alimentat cu energie CA, lumina este continuă.
•
Când sistemul este alimentat de către baterie, lumina se stinge și se aprinde.

3

Comenzi focalizare

4

Buton Capturare (sau INSTANTANEU). Apăsați pentru a porni, a întrerupe și a reporni înregistrarea video
și pentru a captura o imagine fixă.

5

Comenzi intensitate iluminare și afișaj valoare intensitate

6

Buton iluminare și indicatoare LED
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•

Albul indică faptul că sursa de lumină albă (LED-ul din stânga) este în uz.

•

Albastrul indică faptul că sursa de lumină albastră (LED-ul din dreapta) este în uz.
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Comutator pedală
Comutatorul pedală este depozitat în buzunarul frontal de la baza căruciorului. Un mâner este furnizat
pentru sprijinirea sau transportul comutatorului pedală.
Puteți controla focalizarea (1), intensitatea iluminării (2) și capturarea imaginii sau a videoclipului (3)
utilizând comutatorul pedală (Figura 12). Aceste comenzi sunt duplicate ale acelorași comenzi disponibile
pe panoul de control.
1
2
3

Figura 12. Comenzi comutator pedală

Utilizați comutatorul pedală după cum urmează:
•

Intensitate iluminare, pedala dreaptă: Apăsați partea stângă a pedalei în jos pentru a micșora
intensitatea și apăsați partea dreaptă în jos pentru a mări intensitatea. Puteți apăsa și menține până
când obțineți valoarea dorită sau puteți apăsa și elibera pentru a regla în trepte mici.

•

Buton Capturare (sau INSTANTANEU): Apăsați pentru a porni, a întrerupe și a reporni înregistrarea
video și pentru a captura o imagine fixă.

•

Focalizare, pedala stângă: Apăsați partea stângă a pedalei în jos pentru a focaliza departe pe plan
anterior (departe de retină) și apăsați partea dreaptă în jos pentru a focaliza pe plan posterior (către
retină). Puteți apăsa și menține până când obțineți focalizarea dorită sau puteți apăsa și elibera
pentru a regla în trepte mici.

•

Vă puteți sprijini piciorul pe separatorul din plastic dintre pedale, imediat sub butonul Capture
(Capturare).

Transport sistem și depozitare
RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) se transportă cu ușurință în cadrul unei instituții de
îngrijire pacienți.
NOTĂ: RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) nu este destinat transportării în aer liber.
Contactați Serviciul tehnic Natus pentru instrucțiuni privind ambalarea și transportul sistemului către o
locație în afara instituției de îngrijire pacienți.
Pentru a transporta sistemul către o altă locație atunci când ați terminat o examinare:
1. Asigurați-vă că software-ul este la fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene) și asigurați-vă
că piesa de mână este depozitată ferm în suport.
2. Reglați monitorul pentru a furniza o vedere clară în fața căruciorului. Asigurați-vă că monitorul nu se
extinde dincolo de limitele părții superioare a căruciorului (consultați Figura 13).
3. Aranjați comutatorul pedală în buzunarul de depozitare de la baza căruciorului.
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4. Decuplați cablul de alimentare și înfășurați-l în jurul reazemelor pentru cablu din partea din spate a
căruciorului. Nu trebuie să opriți sistemul. Bateriile vor susține alimentarea.
5. Deblocați roțile.
6. Pentru a minimiza vibrațiile, deplasați căruciorul încet în timp ce îl transportați. Acordați atenție la
schimbările de etaj și atunci când intrați și ieșiți din lifturi.
7. La noua locație, asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare, ați poziționat căruciorul și ați reglat
monitorul după cum este necesar și ați blocat roțile.
Pentru a pregăti sistemul pentru depozitare:
1. Asigurați-vă că piesele cu obiectiv au fost curățate și depozitate în mod corespunzător.
2. Închideți sistemul. Respectați instrucțiunile din „User Logout and System Shutdown (Deconectare
utilizator și închidere sistem)”.
3. Aranjați piesa de mână cu capacul acesteia în suport.
4. Poziționați monitorul în limitele părții superioare a căruciorului (consultați Figura 13).
5. Aranjați comutatorul pedală.
6. Treceți pe oprit comutatorul de alimentare. Decuplați cablul de alimentare și înfășurați-l în jurul
reazemelor pentru cablu din partea din spate a căruciorului.
7. Transportați cu atenție sistemul până la locația de depozitare și blocați roțile. Apăsați comutatorul de
alimentare pentru a porni alimentarea principală.
Figura 13 arată RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) cu toate elementele aranjate
pentru depozitare.

Figura 13. Configurare depozitare sistem RetCam Envision

Atunci când RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) nu este în uz, realizați lucrările de
întreținere și depozitați componentele sistemului. Pentru informații privind lucrările de întreținere a sistemului,
consultați „Maintenance, Cleaning, and Technical Support (Întreținere, curățare și asistență tehnică)”.
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Accesorii
Accesoriu

(Arătat în suportul piesei cu obiectiv)

Număr componentă

Piesă cu obiectiv, cu câmp vizual de 130 (LP130)

60-000090

Piesă cu obiectiv, portret (LPP01)

60-000092

Capac de protecție pentru piesa de mână

60-000188

Trusă practică imagistică

99-100048

Geluri de cuplare recomandate
Pe piețele unde este disponibil, gelul de cuplare recomandat este:
GenTeal® Tears Gel (Formulă pentru uscarea severă a ochiului)
Pe piețele unde Gen Teal® Tears Gel nu este disponibil, oricare dintre următoarele (sau formulele
echivalente cu indicațiile pentru utilizare oftalmologică) pot fi utilizate:
• Viscotears® Liquid Gel
• Vidisic® Eye Gel
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2. Pregătire și operare sistem
NOTE:
•

•

•

Sistemele noi sunt instalate de către personal instruit de către Natus Medical Incorporated.
Instalarea include atașarea și setarea componentelor sistemului, configurarea inițială a softwareului și testarea funcțională.
Software-ul este pre-instalat în sistem. Dacă software-ul este reîncărcat, baza de date este
ștearsă și toate datele vor fi șterse. Natus Medical Incorporated recomandă cu tărie să efectuați
o copie de rezervă a datelor pacienților în format MLX la sfârșitul fiecărei zile de imagistică.
RetCam Administrator (Administratorul RetCam) trebuie să acorde acces la domeniu înainte ca
utilizatorii instruiți clinic să poată începe operația de imagistică a pacientului.

Pentru operarea FA, consultați „Fluorescein Angiography (FA) (Angiografie cu fluoresceină)”.

Pregătiți sistemul pentru un examen al pacientului
1. Deplasați căruciorul în poziție și blocați roțile.
2. Conectați cablul de alimentare la o priză și apăsați comutatorul de alimentare principală pentru a
porni alimentarea principală.
3. Reglați înălțimea și unghiul monitorului după cum este necesar pentru o vizualizare directă și
neobstrucționată și pentru a minimiza iluminarea orbitoare.
NOTĂ: Operația de imagistică poate fi efectuată stând jos sau din picioare.
4. Reglați înălțimea căruciorului pentru utilizarea confortabilă și ergonomică a tastaturii și a mouse-ului.
5. Îndepărtați comutatorul pedală din buzunarul de depozitare și puneți-l într-un loc confortabil și ușor de
ajuns pe podea pentru utilizarea în timpul operației de imagistică. Verificați ca acesta să fie conectat
la baza căruciorului.
6. Țineți la îndemână toate elementele pentru examinare, suportul piesei cu obiectiv și capacul de
protecție a obiectivului pentru piesa de mână.
7. Apăsați System Power button (butonul Alimentare sistem) de pe panoul de control. Un LED verde de
deasupra butonului se va aprinde, software-ul pornește și dialogul User Login (Conectare utilizator)
apare pe ecran. Consultați „User Login (Conectare utilizator)”.
8. Conectați piesa cu obiectiv la piesa de mână. Consultați „Lens Pieces (Piese cu obiectiv)”.
9. Verificați ca piesa de mână să fie conectată la sistem. Pentru mai multe informații, consultați
„Handpiece Connections (Conexiuni piesă de mână)”.
NOTĂ: Readuceți întotdeauna piesa de mână în suport atunci când nu este în uz. Înfășurați cablul
piesei de mână într-o buclă largă în jurul reazemului de înfășurare. Pentru a împiedica deteriorarea
cablului cu fibră optică, nu îl înfășurați în jurul reazemului de mai mult de două (2) ori.
10. Dacă este necesar, apăsați butonul de iluminare de pe panoul de control pentru a porni sursa de lumină.
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Conectare utilizator
1. Atunci când sistemul este pornit și software-ul pornește, dialogul de User Login (Conectare utilizator)
apare. Există două (2) tipuri de conectare, locală și activată de rețea. Dacă aveți întrebări privind
conectarea activată de rețea, consultați administratorul dumneavoastră de rețea sau de IT.
•

Locală: În continuare este dialogul Utilizatorului RetCam Envision pentru conectările locale.

Conectarea pentru prima dată: Parolele emise de RetCam Administrator (Administratorul RetCam
Envision) de la dumneavoastră sunt temporare. Când vă conectați pentru prima dată, vi se va
solicita să vă schimbați parola înainte de a putea continua.
NOTE:
• Parola dumneavoastră nouă trebuie să fie lungă de cel puțin șase (6) caractere, să
includă cel puțin un (1) caracter numeric și trebuie să fie diferită de parola
dumneavoastră veche.
•

•

După o perioadă de inactivitate, un utilizator conectat este deconectat în mod automat.
Perioada minimă implicită este de 15 minute, iar această valoare poate fi modificată de
către RetCam Administrator (Administratorul RetCam Envision) de la dumneavoastră.

Activată de rețea: Dacă vi se solicită să vă conectați utilizând conectarea dumneavoastră activată
de rețea (Director activ), dialogul de Conectare utilizator de Director activ apare.
NOTĂ: Înainte de putea utiliza conectarea dumneavoastră activată de rețea, sistemul RetCam
Envision trebuie conectat la rețea.

2. Introduceți numele dumneavoastră de utilizator, denumirea domeniului Windows (dacă se aplică) și parola.
3. Faceți clic pe Login (Conectare). Dialogul de Selectare domeniu apare.
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4. Selectați domeniul corespunzător, iar, după un ecran care apare în mod temporar, fereastra Patients
and Exams (Pacienți și Examene) este afișată. Consultați „Patients and Exams Window (Pacienți și
examene) (Fereastră pacienți și examene)”.
Pașii de bază pentru a efectua un examen al pacientului sunt descriși în „Conduct a Patient Exam
(Efectuare examen pacient)”.
Dacă este nevoie să creați un domeniu, faceți clic pe Create Domain (Creare domeniu). Consultați
„Create a Domain (Creați un domeniu)”. Contul dumneavoastră de utilizator trebuie să aibă
permisiunea de a crea un domeniu.

Efectuare examen pacient
Următorii pași descriu procedura de lucru tipică pentru un examen al pacientului. Dacă vi se solicită
informații detaliate pe o anumită fereastră sau dialog, consultați „User Interface Windows and Dialogs
(Ferestre și dialoguri interfață utilizator)”.
NOTE:
•
•
•

•

•

1.

2.

Pentru o listă a gelurilor de cuplare recomandate, consultați „Recommended Coupling Gels
(Geluri de cuplare recomandate)”.
Informațiile privind starea de sănătate a pacientului trebuie să rămână strict confidențiale și în
siguranță față de acces neautorizat, modificare sau utilizare.
Sistemul furnizează tonuri care pot fi auzite atunci când salvați o imagine fixă, când porniți, opriți
sau întrerupeți un videoclip, când extrageți imagini fixe din videoclip, când schimbați filtre și când
apar mesaje de avertizare și de eroare. Asigurați-vă că volumul de pe monitorul dumneavoastră
este pornit și că puteți auzi tonurile.
Pentru a efectua examenul unui pacient în mod FA, consultați „Fluorescein Angiography (FA)
(Angiografie cu fluoresceină)”. FA este disponibilă pe sistemele RetCam Envision echipate cu
opțiunea FA.
Dacă sistemul eșuează, contactați Serviciul tehnic Natus. Pentru mai multe informații, consultați
„Technical Support (Asistență tehnică)”.

După ce v-ați conectat și ați selectat un domeniu,
fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene)
apare.
•

Pentru a încărca înregistrările pacienților pentru
domeniul selectat, faceți clic pe Show (Arătare).
Toate înregistrările sunt afișate în mod implicit.

•

Dacă este necesar, utilizați funcția de Căutare
pentru a găsi o înregistrare a unui anumit pacient.
Pentru informații complete, consultați „Patient
Records Search (Căutare înregistrări pacienți)”.

Consultați „Patients and Exams Window
(Fereastra Pacienți și examene)”.

În fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene):
•

Pentru un pacient care este examinat pentru prima
dată, creați o înregistrare a pacientului. Faceți clic
pe
. Dialogul pentru New Patient (Pacient
nou) apare.

•
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Completați câmpurile după cum este necesar și
faceți clic pe OK pentru a salva înregistrarea și

Consultați „New Patient Record and Edit
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pentru a închide dialogul.

3.

În fereastra pentru Patients and Exams (Pacienți și
examene), selectați pacientul dorit pentru care să
începeți un nou examen.

4.

Faceți clic pe
. Dialogul de New Exam
Configuration (Configurare examen nou) apare.

Patient Record Dialogs (Dialoguri
Înregistrare pacient nou și Editare
înregistrare pacient)”.

Consultați „New Exam Configuration Dialog
(Dialog configurare examen nou)”.
5.

În dialogul New Exam Configuration (Configurare
examen nou), faceți clic pe
de lângă configurarea
de imagistică a examenului dorit. Fereastra Live Image
(Imagine în timp real) apare.

Consultați „Live Image Window Fereastră
imagine în timp real)”.
6.

În fereastra Imagine în timp real, capturați imagini ale
ochiului(lor) pacientului. Se recomandă să începeți cu
ochiul drept (OD). Dacă doriți, capturați o imagine
externă a ochiului, iar apoi capturați 5 câmpuri vizuale
retinale (posterior, nazal, temporal, inferior și superior).
Natus Medical Incorporated recomandă înregistrarea
unui videoclip al fiecărui ochi, mai ales când efectuați
operația de imagistică la pacienți care sunt trezi. Puteți
captura imagini fixe din videoclipuri înainte de a ieși din
sesiunea de examen sau puteți salva videoclipurile și
captura imagini fixe după ieșirea din sesiunea de
examen. Pentru mai multe informații privind procesul,
consultați „Image Extraction from Video (Extragere
imagine din videoclip)”.
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NOTE:
• Nu efectuați operația de imagistică pentru fiecare
ochi pentru mai mult de 5 minute. Expunerea la
lumină maximă nu este mai mult decât un total
de 5 minute acumulate pentru un ochi.
• Utilizați numai gelurile de cuplare optică
recomandate care acționează ca o punte optică
între obiectiv și ochiul pacientului.
• O cantitate mare de gel trebuie aplicată pe
ochiul pacientului și reaplicată frecvent pe
parcursul examenului.
• Nu contactați direct sau nu aplicați presiune pe
ochiul pacientului cu obiectivul. Vârful
obiectivului trebuie să „plutească” în gel pentru
capturarea imaginilor și a videoclipurilor
(aceasta este denumită tehnica prin
scufundare).
• Restricționați mișcarea pacientului în timpul
operației de imagistică și deplasați piesa cu
obiectiv pentru imagistică departe de ochiul
pacientului dacă există semne că pacientul
s-ar mișca.
• Dacă este necesar, manipulați ușor dilatatorul
pentru a avea acces la ochiul pacientului.
•

7.

Dacă RetCam Envision System (sistemul
RetCam Envision) eșuează, continuați
examinarea ochiului(lor) pacientului utilizând un
oftalmoscop indirect.

Ieșiți din sesiunea de imagistică. Faceți clic pe
din fereastra de Live Image (Imagine în timp real).
Dacă imaginile fixe sunt selectate pentru ștergere sau
dacă videoclipurile sunt marcate în mod automat pentru
ștergere, apare un mesaj pentru a indica faptul că
acestea vor fi șterse la ieșirea din examen. Faceți clic
pe Yes (Da) pentru a confirma ștergerea. Dialogul Exam
Notes (Note examen) apare.
Dacă nu este selectat niciun fișier media pentru
îndepărtare, dialogul Exam Notes (Note examen) apare
în mod automat.

Consultați „Exam Notes Dialog (Note
examen) (Dialog note examen)”.
8.
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Adăugați note privind examenul în dialog. Când ați
terminat, faceți clic pe Exit Exam (Ieșiți din examen) și
Go to Patient List (Mergeți la lista cu pacienți).
Dialogul cu Exam notes (Note examen) se închide și
fereastra cu Patients and Exams (Pacienți și examene)
revine pentru vizualizare.

Consultați „Patients and Exams Window
(Fereastră pacienți și examene)”.
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9.

Curățați piesa cu obiectiv.

Consultați „Lens Piece Cleaning and
Disinfection (Curățare și dezinfectare piesă
cu obiectiv)”.
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Ferestre și dialoguri interfață utilizator
Fereastră Patients and Exams (Pacienți și examene)
La conectare

Din imagini în timp real, Exam Notes
(Note examen)

Din Exam Review
(Revizuire examen)

Selectați un domeniu
1
2
3
4

5

7
6

Figura 14. Fereastră Patients and Exams (Pacienți și examene) (Nu există înregistrări ale pacienților)

NOTĂ: Când vă conectați și selectați un domeniu, fereastra cu Patients and Exams (Pacienți și examene)
este întotdeauna goală (nu este enumerată nicio înregistrare a pacienților), după cum este arătat mai sus.
Înregistrările pacienților sunt afișate după ce faceți clic pe Show (Arătare). Consultați exemplul din Figura 16.
1

Când este evidențiată o înregistrare a pacientului (un rând), un rezumat al înregistrării pacientului este
afișat în partea superioară a ferestrei.

2

Bară butoane. Consultați „Patients and Exams Window Button Bar ((Bară butoane fereastră pacienți
și examene)”.

3

Căutați și găsiți câmpurile cu înregistrările pacienților și examenelor. Consultați „Patient Records Search
(Căutare înregistrări pacienți)” și „Advanced Search (Căutare avansată)”.

4

Câmp selectare domeniu

5

Lista de pacienți și înregistrările examenelor sunt afișate pe rânduri, un (1) rând pentru un pacient
•
Dacă nu este afișată nicio înregistrare a pacientului, faceți clic pe Show (Arătare). Pentru mai
multe informații, consultați „Patient Records Search ((Căutare înregistrări pacienți)”.
•
Înregistrările pacienților care sunt importate dintr-un sistem DICOM sunt afișate inițial într-o
culoare diferită. Culoarea se schimbă în alb după ce un examen este creat și salvat. Pentru
informații privind importarea înregistrărilor pacienților dintr-un sistem DICOM, consultați „Import
Ordered Examse (Importare examene comandate)”.
•
Pentru a efectua o acțiune asupra unei înregistrări a pacientului, faceți clic sau atingeți ușor
înregistrarea. Rândul este evidențiat și un rezumat al înregistrării pacientului este afișat în partea
superioară a ferestrei.
NOTĂ: Nu puteți evidenția mai mult de o (1) înregistrare a pacientului o dată.
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6

Bară de stare:
•
Starea bateriei (pictograma verde indică faptul că bateria se încarcă; cea galbenă indică faptul că sistemul
rulează pe alimentare de la baterie; cea roșie indică faptul că alimentarea bateriei este sub 20%)
•
Data și ora curente
•
Spațiu disponibil pe discul C:. O pictogramă cu un lacăt indică starea BitLocker (închis = activat;
deschis = dezactivat).
•
După o căutare a înregistrărilor, bara de stare arată numărul de pacienți găsiți, numărul de pacienți
selectați, numărul de fișiere media selectate și numărul de fișiere media îndepărtate.

7

Meniul de utilități și opțiuni de închidere a sistemului. Consultați „Utilitiesi (Utilități)” și „User Logout and
System Shutdown (Deconectare utilizator și închidere sistem)”.

Bară butoane pentru fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene)
NOTĂ: Un buton devenit gri indică faptul că acesta este dezactivat. Majoritatea butoanelor sunt
dezactivate până când înregistrările pacienților nu sunt adăugate și afișate în fereastra Patients and
Exams (Pacienți și examene). Culoarea butonului se schimbă pentru a reprezenta funcția
corespunzătoare. Un buton poate fi, de asemenea, dezactivat deoarece contul utilizatorului nu are
permisiunea să utilizeze acea funcție.
Creați o înregistrare a pacientului. Consultați „New Patient Record and Edit Patient Record Dialogs
(Dialoguri Înregistrare pacient nou și Editare înregistrare pacient)”.
Inițiați un nou examen. Consultați „New Exam Configuration Dialog (Dialog configurare examen nou)”.

Revizuiți imagini din examen pentru un pacient selectat. Consultați „Exam Review Window
(Fereastră Revizuire examen)”.
Editați o înregistrare selectată a pacientului. Consultați „New Patient Record and Edit Patient Record
Dialogs (Dialoguri Înregistrare pacient nou și Editare înregistrare pacient)”.

Adăugați note la o înregistrare a pacientului. Acest buton este activat numai atunci când ați selectat
o înregistrare a pacientului. Consultați „Exam Notes Dialog (Dialog Note examen)”.
Exportați datele pacientului. Acest buton este activat numai atunci când ați selectat una (1) sau mai
multe înregistrări ale pacienților. Consultați „Export and Import Patient Data (Exportare și importare
date pacient)”.
Importați datele pacientului de pe o unitate USB sau din rețea. Consultați „Export and Import Patient
Datat (Exportare și importare date pacient)”.
Imprimați rapoarte. Pentru informații privind imprimarea, consultați RetCam Administrator
(Administrator RetCam Envision) al dumneavoastră.
(Numai DICOM) Importați Înregistrările pacienților pentru examenele comandate în ziua curentă
pentru RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) curent. Consultați „Import Ordered
Exams ((Importare examene comandate)”.

25

RetCam EnvisionTM Manual de utilizare

Navigare și introducere date
•
•

•

•

Mouse. Faceți clic pentru a naviga printre ferestre și câmpuri și pentru a iniția acțiuni.
Ecran tactil. Utilizând o mână înmănușată, atingeți ușor sau atingeți de două ori ușor caracteristicile
de pe ecranul tactil cu vârful degetului dumneavoastră pentru a naviga printre ferestre și câmpuri și
pentru a iniția acțiuni. Rețineți că este posibil ca unele elemente din interfața utilizatorului să nu fie
destul de mari pentru o comandă tactilă.
Tastatură:
o Navigați printre ferestre și câmpuri.
o Introduceți datele în câmpuri.
o Inițiați acțiuni.
o Pentru a extrage imagini dintr-un videoclip după operația de imagistică video, utilizați tasta
săgeată dreaptă pentru a merge înainte sau tasta săgeată stângă pentru a merge înapoi în timpul
unei revizuiri ale videoclipului. Consultați „Image Extraction from Video (Extragere imagine din
videoclip)”.
o Utilizați tasta S de pe tastatură pentru a extrage și salva o imagine din videoclip.
o Scurtăturile tastaturii (denumite și „taste rapide”) sunt taste și combinații de taste utilizate pentru a
realiza diferite acțiuni. Consultați „Keyboard Shortcuts (Scurtături tastatură)”.
Pictograme. Când înregistrările pacienților sunt enumerate în fereastra Patients and Exams (Pacienți
și examene), utilizați pictogramele din stânga fiecărui rând după cum urmează:
Înregistrare pacient: Extindeți înregistrarea pacientului pentru a scoate la iveală examene și
note.
•
Înregistrare examen: Extindeți examenul pentru a scoate la iveală imagini în miniatură ale
imaginilor fixe salvate și ale videoclipurilor.
În mod alternativ, faceți clic sau atingeți ușor o dată pe rând.
•

Ascundeți informațiile (rândul se pliază).
În mod alternativ, faceți clic sau atingeți ușor o dată pe rând.
Începeți un examen nou pentru pacientul selectat.
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Scurtături tastatură
Scurtătură

Descriere

Scurtătură

Descriere

Fereastră Patients and Exams (Pacienți și examene)
Alt+C

Creare pacient

Alt+A

Note pacient

Alt+N

Examen nou

Alt+X

Exportare date

Alt+R

Revizuire examen

Alt+I

Importare date

Alt+E

Editare pacient

Alt+P

Imprimare

Alt+M

Note examen

Alt+O

Examene comandate

Dialog configurare examen nou
Ctrl+1

Selectare configurare 1

Ctrl+3

Selectare configurare 3

Ctrl+2

Selectare configurare 2

Ctrl+4

Selectare configurare manuală

Fereastră imagine în timp real
S

Salvare imagine fixă

Ctrl+F7

Resetare temporizator

Bară de spațiu

Pornire sau întrerupere înregistrare
video

Ctrl+F8

Repornire temporizator

Introducere

Fie se dezgheață imaginea, fie se
oprește înregistrarea

F11

Comutare la modul ecran complet

N

Navigați printre tipurile de obiectiv

Ctrl+Inserție

Comutare pictogramă steag pe
miniatură

Ctrl+Y

Navigați printre atribuirile ochiului

Delete
(Ștergere)

Comutați starea de ștergere pe
miniatură

R

Navigați printre nivelurile de interval

Ctrl+F5

Pornire temporizator

C

Navigați printre nivelurile de culoare

Ctrl+F6

Întrerupere temporizator

F

Comutare FA (dacă lumina FA +
filtrul FA sunt setate) sau mod fără
roșu
Fereastră revizuire examen

Ctrl+, (virgulă)

Mergeți la miniatura anterioară

F11

Comutare la modul ecran complet

Ctrl+. (punct)

Mergeți la miniatura următoare
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Căutare înregistrări pacienți
NOTĂ: O căutare de bază găsește toate înregistrările pacienților dintr-un domeniu (opțiunea Show All
(Arătare toate), descrisă mai jos). Deși această abordare este cea mai inclusivă, este metoda cea mai
consumatoare de timp pentru localizarea înregistrărilor pacienților și nu este recomandată. Pentru pagini
cu volume mari de înregistrări, este posibil să dureze câteva minute pentru ca înregistrările să se încarce.
Puteți restrânge căutarea utilizând câmpurile de căutare avansată. Consultați „Advanced Search
(Căutare avansată)”.

5
1

6
7

2
3

4

Figura 15. Câmpuri de căutare în fereastra Pacienți și examene
1

Găsiți câmpul. Introduceți oricare parte a numelui pacientului. Sistemul caută numele pacienților,
prenumele pacienților, codurile ID ale pacientului și numele medicilor primari pentru potriviri.
Faceți clic pe X-ul roșu pentru a șterge datele din câmp.

2

Filtru de date. Dacă selectați Any (Oricare), nu există nicio restricție privind datele.

3

Domeniu. O căutare este întotdeauna limitată la domeniul arătat.

4

Rezumat rezultate căutare. Bara de stare arată numărul de pacienți găsiți, numărul de examene găsite,
numărul de fișiere media selectate și numărul de fișiere media îndepărtate.

5

Arătare opțiuni. Dacă selectați All (Toate), toate înregistrările din domeniul selectat sunt afișate pe o
singură pagină atunci când faceți clic pe Show (Arătare). Pentru a seta o limită de pagină a înregistrărilor
afișate (de exemplu, 20 de înregistrări pe pagină), utilizați opțiunile derulante ##/page (pagină).

6

Opțiuni de căutare avansată. Consultați „Advanced Search (Căutare avansată)”.

7

Pentru a executa o căutare, faceți clic pe butonul Show (Arătare), butonul Search (Căutare) sau apăsați
Enter (Introducere) de pe tastatură. Rezultatele căutării apar în fereastra Pacienți și examene (consultați
„Search Results (Rezultate căutare)”). Pentru informații privind rafinarea căutării, consultați „Expand the
Search Results (Extindere rezultate căutare)” și „Advanced Search (Căutare avansată)”.
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Rezultate căutare
Înregistrările pacienților sunt afișate pe rânduri în fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene).
Prima înregistrare este evidențiată (selectată) în mod implicit și un rezumat al acelei înregistrări a
pacientului este afișat în partea superioară a ferestrei. Notele despre pacient, examenele și notele despre
examene asociate cu o înregistrare a pacientului sunt ascunse vizualizării. Pentru a vedea acele
informații, extindeți rândurile (consultați „Navigation and Data Entry (Navigare și introducere date)” și
„Expand the Search Results (Extindere rezultate căutare)”).
Din rezultatele căutării, puteți vedea înregistrările pacienților, crea înregistrări ale pacienților, iniția
examene, revizui examene, edita note despre examene și exporta și importa date despre pacient.

Figura 16. Rezultate căutare

Informațiile dintr-o înregistrare a pacientului sunt organizate în coloane. Faceți clic pe orice cap de
coloană pentru a modifica ordinea de sortare.
Cele două (2) coloane din extrema dreaptă sunt:
• Înregistrări bifate (selectate). Un semn de bifare apare în casetele de bifare de lângă înregistrările
care sunt selectate pentru exportare.
• Stare arhivă:
o Un „I” cu majusculă indică faptul că înregistrarea a fost importată.
o Un „E” cu majusculă indică faptul că înregistrarea a fost exportată.
o Dacă starea este goală, înregistrarea nu a fost nici importată, nici exportată.
Dacă lista de înregistrări este lungă, utilizați bara de derulare din dreapta pentru a derula în sus și în jos
după cum este necesar pentru a scoate mai multe înregistrări la vizualizare.

Extindere rezultate căutare
Pentru a rafina rezultatele căutării, sunt disponibile mai multe opțiuni:
•
•

•

Extindeți rândurile selectate (opțiune descrisă mai jos).
Selectați imaginile din înregistrările pacienților. Aceasta este utilizată în primul rând pentru exportarea
datelor despre pacient. Pentru mai multe informații, consultați „Export and Import Patient Data
(Exportare și importare date pacient)”.
Căutare avansată. Consultați „Advanced Search (Căutare avansată)”.
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Pentru a extinde rezultatele căutării, selectați opțiunea dorită din meniul derulant de Expand (Extindere),
care este situat deasupra listei de pacienți din stânga.

Examene pentru pacienți bifați

Arată examenele pentru înregistrările pacienților bifați (semn de
bifare în coloana Checked (Bifat)).

Examene/Imagini pentru pacientul actual

Arată examenele și miniaturile de imagine ale examenelor pentru
înregistrarea pacientului actual (rândul care este evidențiat).

Imagini pentru examenele afișate

Arată miniaturile de imagine ale examenelor pentru orice examen
care este afișat (înregistrările pacienților trebuie să fie deschise).

Examene/Imagini pentru pacienții afișați

Arată examenele și miniaturile de imagine ale examenelor pentru
toate înregistrările pacienților afișați.

Collapse All (Pliere toate)

Închide toate rândurile deschise, ascunzând toate examenele și
notele. Numai rândurile cu înregistrările pacienților sunt afișate.

Căutare avansată
O căutare avansată vă permite să introduceți criterii care restrâng căutarea pentru a îndeplini cerințele
dumneavoastră. O căutare avansată este efectuată prin toate înregistrările pacienților din domeniul selectat.
1. În fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene), selectați un domeniu.
2. Faceți clic pe Advanced (Avansat) din dreapta sus pentru a scoate la iveală câmpurile de căutare
avansată.

Last Name (Nume)

Classification
(Clasificare)

Patient ID (ID pacient)

Exam Date (Dată de
examen)

First Name (Prenume)

Pathology (Patologie)

Imager
(Tehnician imagistică)

•

Date ranges
(Intervale de date)

Gender (Sex)

Primary Clinician
(Medic primar)

Eye (Ochi)

•

Exam dates (Date
de examen)

3. Introduceți sau selectați informațiile dorite în orice combinație și faceți clic pe Search (Căutare).
Înregistrările care conțin criteriile selectate sunt afișate.
4. Pentru a efectua o nouă căutare, faceți clic pe Clear Search (Ștergere căutare) și repetați pașii anteriori.
5. Faceți clic pe Advanced (Avansat) din nou pentru a ascunde câmpurile.
6. Pentru a lucra cu rezultatele căutării, consultați „Search Results (Rezultate căutare)”.
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Dialoguri New Patient Record (Înregistrare pacient nou) și Edit Patient Record
(Editare înregistrare pacient)
Dacă RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) al dumneavoastră este utilizat ca un
dispozitiv de examinare într-un mediu DICOM, majoritatea înregistrărilor pacienților nu sunt create local.
Pentru mai multe informații, consultați „Import Ordered Exams ((Importare examene comandate)”.
Creare, din Patients and Exams
(Pacienți și examene)

Editare, din Patients and Exams (Pacienți și examene),
înregistrare pacient selectată

sau

sau

Dialogurile pentru New (Nou) și Edit (Editare) sunt aceleași, cu excepția faptului că, în dialogul New
Patient (Pacient nou), câmpurile vor fi goale. Rețineți că dialogul Edit Patient (Editare pacient) este
menționat, de asemenea, ca dialogul Patient Notes (Note pacient).

1

4

2
5

3
6

Figura 17. Dialog New Patient Record (Înregistrare pacient nou)
1

Medic (necesar). Puteți crea un nou medic sau edita un medic selectat.
NOTĂ: Modificările aduse informațiilor despre medic sunt aplicate tuturor utilizatorilor și pacienților.

2

Informații pacient (asteriscurile denotă câmpurile necesare)

3

Informații despre naștere (necesare). Introduceți data de naștere a pacientului (DN) sau utilizați calendarul
tip pop-up.

4

Diagnosis (Diagnosticare). Introduceți tipul de examen care urmează a fi realizat sau patologia care se
așteaptă a fi capturată (de exemplu, Screening for ROP (Investigație prin screening pentru ROP)).

5

Note pacient salvate. Notele salvate nu pot fi editate. Notele sunt ștampilate cu data și ora de creare.
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6

•

Creator (Creatorul) este numele persoanei care creează o notă. Puteți crea un nou Creator (Creator)
sau edita un Creator (Creator) selectat.

•

Faceți clic pe New note (Notă nouă) pentru a selecta un Creator (Creator) (necesar) și pentru a
introduce note în câmpul de introducere de Notes (Note). Pentru a salva, faceți clic pe Save Note
(Salvare notă). Dacă anulați, apare un mesaj pentru a vă permite să confirmați, caz în care toate
modificările vor fi pierdute.

•

Câmp de introducere a notei (maxim 2.000 de caractere)

NOTE:
•

•

•
•

Dacă înregistrarea pacientului nu a fost creată local, unele câmpuri din dialogul de Edit Patient
(Editare pacient) nu sunt editabile (titlurile câmpurilor apar în gri). Acele câmpuri pot fi editate
numai pe sistemul EMR.
În cazul în care creați o înregistrare a pacientului care este identică cu o altă înregistrare (același
prenume, nume, ID pacient și DN), un mesaj indică faptul că sunteți pe cale să creați un duplicat
al unei înregistrări existente. Puteți continua cu salvarea înregistrării sau puteți anula.
Dacă descoperiți că o înregistrare a unui pacient a fost duplicată, puteți îmbina înregistrările și
puteți elimina duplicatul. Consultați „Patient Records Merge (Îmbinare înregistrări pacienți)”.
Înregistrările pacienților nu pot fi șterse.

Patient Records Merge (Îmbinare înregistrări pacienți)
Este posibil să fi creat două (2) înregistrări identice ale pacienților. Pentru a preveni confuzia, se
recomandă să îmbinați înregistrările.
NOTĂ: Înainte de a îmbina înregistrările, verificați ca cele două (2) înregistrări pe care le selectați să
indice exact același prenume, nume, ID pacient și DN. Numele nu trebuie să fie scrise respectând
aceleași reguli ale caracterelor (litere minuscule, litere majuscule și scriere cu majuscule).
1. Pentru a îmbina înregistrările pacienților, selectați ambele înregistrări din fereastra Patients and
Exams (Pacienți și examene). Apare butonul Merge Patients (Îmbinare pacienți).
2. Faceți clic pe butonul Merge Patients (Îmbinare pacienți). Apare dialogul Patient Reconciliation
(Reconciliere pacient).

3. În fiecare coloană, selectați datele pe care doriți să le păstrați. Selectările devin verzi.
4. Verificați informațiile și faceți clic pe Continue (Continuare).

32

RetCam EnvisionTM Manual de utilizare

Dialog configurare examen nou
De la Patients and Exams (Pacienți și examene),
înregistrare pacient selectată

sau

1

2

3

4

5

6

Figura 18. Dialog Exam Configuration (Configurare examen)
1

Câmpul Current Weight (Cântărire actuală) apare pentru pacienții care au mai puțin de un (1) an.

2

Imager (Tehnicianul de imagistică) este numele tehnicianului care efectuează operația de imagistică.
Puteți crea, de asemenea, un nou Imager (Tehnician de imagistică) sau puteți edita informațiile
tehnicianului de imagistică selectat.

3

Sunt disponibile trei (3) configurări de imagistică presetate pentru examinare. Faceți clic pe configurarea
corespunzătoare pentru a continua direct cu fereastra Live Image (Imagine în timp real). Consultați „Live
Image Window (Fereastră Imagine în timp real)”.

4

Editați o configurare de imagistică presetată pentru examinare. Consultați „Imaging Configuration Dialogs
(Dialoguri configurare imagistică)”.

5

Setați o configurare de imagistică pentru examinare utilizând parametrii pe care îi specificați
dumneavoastră. Deschideți dialogul Manual Configuration (Configurare manuală). Consultați „Imaging
Configuration Dialogs (Dialoguri configurare imagistică)”.

6

Capacitate disponibilă a unității de stocare a sistemului. Numărul aproximativ de imagini noi care pot fi
salvate depinde de cantitatea de videoclipuri și de imagini fixe care au fost deja salvate.
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Dialoguri Imaging Configuration (Configurare imagistică)
De la New Exam Configuration (Configurare examen nou)

(Editare presetată) sau

(Editare manuală)

Figura 19. Dialog Edit Preset Imaging Configuration (Configurare de imagistică cu editare presetată)

Figura 20. Dialog Edit Manual Imaging Configuration (Configurare imagistică cu editare manuală)

Selectați opțiunile de configurare din meniurile derulante. Dacă editați o configurare presetată, faceți clic
pe Save (Salvare) pentru a salva modificările dumneavoastră.
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Fereastră imagine în timp real
De la Image Configuration (Configurare imagine)

5
1

6

7

2

3
4

Figura 21. Fereastră imagine în timp real
1

Înregistrare video în timp real și comenzi de capturare imagini, temporizator, interval și comenzi culoare,
comandă mod fără roșu și indicator FA. Consultați „Live Image Controls (Comenzi imagine în timp real)”.

2

Zonă de afișare imagine în timp real. În plus față de imaginea în timp real, „Imaginea RetCam” apare în
stânga jos și orice filigran apare în colțul din stânga sus, dreapta sus sau dreapta jos al imaginii.

3

Bara de previzualizare miniaturi și pentru selector arată versiuni în miniatură ale imaginilor fixe și ale
videoclipurilor capturate în timpul unui examen.
•

Utilizați săgețile din stânga și din dreapta barei de miniaturi pentru a scoate miniaturi suplimentare la
vizualizare.
•
Videoclipurile capturate sunt afișate într-un pătrat cu patru (4) imagini eșantion (prima, ultima și
două (2) imagini intermediare din videoclip). Un „X” mare și roșu deasupra unei miniaturi a
videoclipului indică faptul că videoclipul este marcat pentru ștergere atunci când ieșiți din
examen. În mod implicit, videoclipurile sunt șterse atunci când ieșiți dintr-un examen. Pentru a
păstra videoclipul, faceți clic pe „x”-ul mic. Pentru mai multe informații, consultați „Image
Extraction from Video (Extragere imagine din videoclip)”.

•

Selectați o miniatură a unei imagini sau a unui video pentru a arăta o versiune mărită a imaginii în
zona de afișare a imaginii. Pentru un videoclip selectat, comenzile de redare apar în partea din
stânga sus a ferestrei.

•

Marcați o imagine pentru revizuire ulterioară. Pentru a marca o imagine, poziționați cursorul pe
miniatură și faceți clic pe pictograma Flag (Steag)
ferestrele care arată miniaturi.

. Steagul apare pe miniatură în toate
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4

Stare și acțiuni disponibile:
Când inițiați un examen nou, comutatorul pedală este activat în mod automat.
Aceste comenzi îndeplinesc aceleași acțiuni ca și comenzile Record Video (Video
înregistrare) pe ecran și Save Still live image (Salvare imagini fixe în timp real).
Comutați videoclipul înregistrat și imaginile fixe salvate. Comenzile pe ecran
corespunzătoare își schimbă culoarea. Consultați „Live Image Controls (Comenzi
imagine în timp real)”.
Afișați opțiunile de configurare a imaginilor în timp real. Consultați „Live Image
Configuration Options (Opțiuni configurare imagine în timp real)”.
Comutați la afișajul pe ecran complet și pe ecran normal al imaginii în timp real.

Ieșiți din sesiunea de examen cu imagine în timp real și mergeți la dialogul Exam
Notes (Note examen). Consultați „Exam Notes Dialog (Dialog note examen)”.
5

Etichete imagine examen. Consultați „Image Labels (Etichete imagine)”.

6

Informații despre examen care sunt numai pentru afișare: DN a pacientului, ștampila cu data examenului,
vârsta și sexul pacientului, numele medicului și numele tehnicianului de imagistică

7

Alte informații despre examen:
•
Stare filtru FA (introdus sau scos)
•
Nivel iluminare
•
Numărul videoclipurilor și al imaginilor fixe capturate
•
Mesaje de eroare (afișate în text roșu). Pentru mai multe informații, consultați „Troubleshooting
(Depanare)”.

Comenzi imagine în timp real
Înregistrați, întrerupeți și opriți înregistrarea video în timp real.
În timpul înregistrării video în timp real, o bară de progres apare sub comenzi.
Bara de progres arată timpul total disponibil pentru înregistrarea video (în minute)
și procentajul utilizat.
Această comandă este verde atunci când comutatorul pedală este activat pentru a
înregistra video.
Întrerupeți și reluați înregistrarea video în timp real.

Înghețați înregistrarea video pentru a captura o imagine fixă. Dezghețați pentru a
reveni la înregistrarea video în timp real.
Salvați o imagine fixă pe unitatea de stocare. Această comandă este verde atunci
când comutatorul pedală este activat pentru a salva imagini fixe.
Reveniți la examenul în timp real al pacientului. Show Live (Arătare timp real)
apare în timpul revizuirii capturării unei imagini fixe sau al unei extrageri de
imagine din video în timpul unui examen în timp real.
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•
Porniți un nou temporizator.
•
Întrerupeți temporizatorul.
•
Resetați temporizatorul actual la 0.
•
Resetați temporizatorul la 0 și porniți în mod automat temporizatorul.
NOTĂ: Pentru a configura poziția afișajului temporizatorului în fereastră, consultați
„Live Image Configuration Options (Opțiuni configurare imagine în timp real)”.
În modul FA/fără roșu, temporizatorul este controlat separat de video.
Îndepărtați sau includeți componenta de roșu a imaginilor.
În modul Red-free (Fără roșu), imaginile sunt într-o scală de gri când se
efectuează operația de imagistică cu sursa de lumină albă.
În modul fără roșu pentru procesul de examinare FA, imaginile sunt
monocromatice când se efectuează operația de imagistică cu sursa de lumină
albastră.
Atât în timpul înregistrării video în timp real, cât și în timpul înghețării înregistrării în
timp real, un simbol de lacăt apare pe pictogramă pentru a indica faptul că funcția
nu poate fi schimbată până ce nu opriți sau dezghețați înregistrarea video în timp
real.
Modul FA este activat când lumina albastră a fost conectată, iar comutatorul FA de
pe piesa de mână a fost acționat.
Atât în timpul înregistrării video în timp real, cât și în timpul înghețării înregistrării în
timp real, un simbol de lacăt apare pe pictogramă pentru a indica faptul că funcția
nu poate fi schimbată până ce nu opriți sau dezghețați înregistrarea video în timp
real.
Cinci (5) setări de interval fiecare corespund unei combinații unice de reglări care
includ corecția gama. Setarea implicită este 50%; această setare se modifică în
funcție de activitatea utilizatorului.
Corecția gama, un efect standard industrial, ajută la normalizarea luminozității de-a
lungul întregii imagini. Intervalul este util în operația de imagistică a unui obiect la
care zonele puternic reflectoare (luminoase) sunt apropiate de zone slab
reflectoare (întunecate) și controlul luminozității nu poate fi optimizat pentru
ambele. În aceste situații cu intervalul aplicat, zonele mai întunecate se luminează
cu o modificare minimă a zonelor luminoase, ducând la normalizarea luminozității
generale.
NOTĂ: Ultima selectare a unui interval activ este reținută până când este
modificată de utilizator; nu se resetează la setarea implicită.
NOTĂ: Intervalul este setat în mod automat la 0% (oprit) în modul FA și în modul
fără roșu.
Reglați temperatura culorii camerei în cinci (5) trepte de la mai calde la neutre și
până la mai reci. Această funcție poate ajuta la distingerea caracteristicilor la
pacienți cu retine întunecate. Puteți, de asemenea, regla culoarea în funcție de
preferințele personale.
NOTĂ: Preferințele de culoare nu se aplică în modul FA.
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Etichete imagine
Utilizați meniurile derulante din partea superioară a ferestrei pentru a selecta sau modifica informații care
sunt salvate atât cu imaginile, cât și cu videoclipurile.

Figura 22. Selectări etichetă imagine
Pathology (Patologie)

Selectați sau schimbați tipul patologiei (numai în sesiunile de imagistică în timp real).

Eye (Ochi)

Selectați sau modificați desemnarea ochiului în timpul sesiunilor de imagistică în timp real
sau în timpul revizuirii unui examen.

Classification
(Clasificare)

Selectați sau schimbați clasificarea (numai în sesiunile de imagistică în timp real).

Obiectiv

Selectați sau modificați tipul obiectivului în timpul sesiunilor de imagistică în timp real sau
în timpul revizuirii unui examen.

Locație examen

Selectați sau schimbați locația examenului (numai în sesiunile de imagistică în timp real).

Tip imagine

Selectați sau modificați tipul imaginii în timpul sesiunilor de imagistică în timp real sau în
timpul revizuirii unui examen.

Opțiuni Live Image Configuration (Configurare imagine în timp real)
Selectați opțiunea corespunzătoare. Rata selectată este afișată în
roșu lângă comenzile de redare.

Modul de culoare se aplică tuturor capturilor de imagine, cu excepția
imagisticii FA prin RetCam Envision Systems (Sistemele RetCam
Envision) echipate cu opțiunea FA. Imaginile din modul Color
(Culoare) sunt afișate complet color.
Selectați opțiunile corespunzătoare.
Temporizatorul este afișat în mod proeminent în text de culoare
galbenă în poziția selectată.
Modul FA se aplică numai la imagistica FA prin sistemele RetCam
Envision echipate cu opțiunea FA.
Selectați opțiunile corespunzătoare.
În mod implicit, imaginile și videoclipurile sunt capturate într-o scală
de gri.
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Extragere imagine din videoclip
NOTĂ: Salvarea videoclipurilor consumă o mare cantitate din spațiul de stocare al sistemului. Pentru cea
mai bună performanță, extrageți imaginile de interes din videoclip. În mod implicit, videoclipurile sunt
marcate pentru ștergere.
1. Apăsați butonul Capture (Capturare) de pe panoul de control sau de pe comutatorul pedală pentru a
porni, întrerupe și reporni înregistrarea video.
2. Pentru a opri înregistrarea video pentru a extrage imagini individuale din videoclip, faceți clic pe

.

3. Faceți clic pe miniatura videoclipului. Comenzile de redare a videoclipului apar în partea din stânga sus.

4. Porniți de la începutul videoclipului. Dacă este necesar, utilizați comenzile de derulare înapoi a redării
video sau tasta săgeată stânga de pe tastatură pentru a reveni la început.
5. Apăsați tasta săgeată dreapta de pe tastatură pentru a merge înainte în trepte prin videoclip (sau
apăsați și mențineți săgeata stângă pentru a merge înainte mai repede). Când o caracteristică de
interes apare, eliberați tasta săgeată dreapta pentru a opri redarea.
6. Pentru a extrage și a salva imaginea dorită, apăsați tasta S de pe tastatură (sau faceți clic pe

).

7. Repetați până când toate imaginile dorite au fost extrase. Miniaturi ale imaginilor extrase apar pe
bara de miniaturi.
8. Dacă au fost capturate mai multe videoclipuri, repetați acești pași pentru fiecare videoclip.
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Dialog Exam Notes (Note examen)
Din Patients and Exams (Pacienți și examene),
examen selectat

Din Live Image
(Imagine în timp real)

Din Exam Review
(Revizuire examen)

1

2

3

Figura 23. Dialog Exam Notes (Note examen)
1

Note pacient salvate. Notele salvate nu pot fi editate. Notele sunt ștampilate cu data și ora de creare.

2

•

Creator (Creator) este numele persoanei care creează o notă. Puteți crea un nou Creator (Creator)
sau edita un Creator (Creator) selectat.

•

Faceți clic pe New Note (Notă nouă) pentru a selecta un creator și pentru a introduce note în câmpurile
de introducere a notelor. Pentru a salva, faceți clic pe Save Note (Salvare notă). Dacă anulați, apare un
mesaj pentru a vă permite să confirmați, caz în care toate modificările vor fi pierdute.

•

Câmpuri de introducere note pentru Right Eye (Ochi drept) și pentru Left Eye (Ochi stâng) (maxim
2.000 de caractere pe câmp de introducere).

Din

:
Închideți și reveniți la examen
Ieșiți din Exam (Examen) și mergeți la Patient List (Lista de pacienți)

Din

și
OK
Cancel (Anulare)

3
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Fereastră revizuire examen
Din Patients and Exams (Pacienți și examene),
examen selectat

1

6

7

8

2

3
4
5
9

Figura 24. Fereastră revizuire examen
1

Reviewing Media (Revizuirea fișierelor) media arată numărul de miniaturi în curs de revizuire din zona de
afișare a imaginii.
Când este selectat un videoclip pentru revizuire, apar comenzile de redare. Pentru informații privind
redarea video și capturarea imaginilor fixe din video, consultați „Image Extraction from Video (Extragere
imagine din videoclip)”.

2

Zonă de afișare imagine

3

Bara selectorului de Pacienți afișează numele pacienților din domeniul curent. Apar imaginile, datele
examenelor și miniaturile asociate cu pacientul selectat.
Utilizați săgețile pentru a face clic pe un nume pentru a selecta un alt pacient.

4

Bara Selectorului de examen afișează toate datele de examen pentru pacientul selectat. Imaginile și
miniaturile asociate cu examenul selectat apar.
Utilizați săgețile pentru a face clic pe o dată pentru a selecta o altă dată de examen.

5

Bara de previzualizare miniaturi și pentru selector arată versiuni în miniatură ale imaginilor fixe și ale
videoclipurilor capturate în timpul examenului selectat.
•

Videoclipurile salvate sunt afișate într-un pătrat cu patru (4) imagini eșantion: prima, ultima și două
(2) imagini intermediare din videoclip.

•

Selectați o miniatură a unei imagini sau a unui video pentru a arăta o versiune mărită a imaginii în
zona de afișare a imaginii.

•

Utilizați săgețile pentru a scoate miniaturi suplimentare la vizualizare.

•

Marcați o imagine pentru revizuire ulterioară. Pentru a marca o imagine, poziționați cursorul pe
miniatură și faceți clic pe pictograma Flag (Steag)
ferestrele care arată miniaturi.

. Steagul apare pe miniatură în toate
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6

Informații despre pacient și examen. Puteți modifica desemnarea ochiului, preferința pentru obiectiv și
tipul imaginii utilizând meniurile derulante.

7

Câmpuri de afișare: Informații privind DN, ștampila cu data examenului, vârsta și sexul pacientului,
numele medicului și numele tehnicianului de imagistică, interval și culoare

8

Informații imagistică în timp real:
•
Stare filtru FA (introdus sau scos)
•
Nivel iluminare
•
Numărul videoclipurilor și al imaginilor fixe capturate
•
Mesaje de eroare (afișate în text roșu)

9

Stare și acțiuni disponibile:
Afișați opțiunile de configurare a revizuirii examenului. Consultați „Exam Review
Configuration Options (Opțiuni configurare revizuire imagine)”.
Comutați la afișajele pe ecran complet și pe ecran normal al imaginii selectate sau
al videoclipului.

Imprimați imaginea selectată.
Deschideți bara de instrumente Image Adjustment (Reglare imagine). Consultați
„Image Adjustments (Reglări imagine)”.
Afișați două (2) imagini una lângă cealaltă pentru comparare. Consultați „Image
Comparison (Comparare imagini)”.
NOTĂ: Videoclipurile nu pot fi comparate.
Deschideți dialogul Exam Notes (Note examen). Consultați „Exam Notes Dialog
(Dialog note examen)”.
Ieșiți din sesiunea de revizuire examen și reveniți la fereastra Patients and Exams
(Pacienți și examene).

Opțiuni configurare revizuire examen
Selectați rata de redare a videoclipului. Rata selectată este afișată în
negru lângă comenzile de redare.

Selectați dacă să se arate adnotațiile pe o imagine. Consultați „Image
Annotations (Adnotări imagine)”.
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Reglări imagine
NOTE:
• Puteți salva imaginile salvate numai în afara bazei de date RetCam Envision și în formate care nu
fac obiectul unor drepturi de autor cum ar fi PNG sau JPG (sau JPEG). Imaginile salvate reflectă
orice reglare și modificare efectuați, dar imaginile originale din baza de date nu sunt modificate.
•

Videoclipurile nu pot fi editate.

Din Exam Review (Revizuire examen)

Figura 25. Bară de instrumente Reglare imagine
Reglați luminozitatea și contrastul imaginii.
Reglați culorile de afișare ale imaginii.
Adnotați o imagine. Consultați „Image Annotations (Adnotări imagine)”.
Reglați mărirea imaginii.
Adăugați suprapuneri de text unei imagini.
NOTĂ: Suprapunerile de text nu sunt permanente. Acestea pot fi activate sau dezactivate în
timpul Exam Review (Revizuire examen). Dacă sunt activate, acestea apar atunci când imprimați
imaginea și când salvați imaginea (format PNG sau JPG).
•
•
•
•

Încărcați presetarea. Valorile de reglare pot fi salvate ca o presetare care poate fi ulterior
încărcată ca un grup și aplicată altor imagini.
Salvați presetarea
Resetați reglările imaginii la setările implicite ale sistemului.
Salvați ca
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Adnotări imagine
Pentru a suprapune informații pe o imagine, utilizați uneltele de adnotare. Când o imagine conține
adnotări, pictograma Annotation (Adnotare)
arată miniaturi.

este afișată pe miniatura imaginii în toate ferestrele care

Figura 26. Unelte adnotare imagine
Introduceți un punct și adăugați text.
Introduceți o elipsă și adăugați text.
Introduceți o linie și adăugați text.
Pentru a completa linia, faceți clic pe End Line (Terminare linie) sau apăsați tasta Esc.
Introduceți o notă.
Arătați (sau ascundeți) măsurătorile unei adnotări selectate (linie, elipsă, punct).
Unitățile de măsurare sunt pixeli bazați pe dimensiunea originală a imaginii.
Punct: Locație X, Y
Elipsă: CP este locația X, Y a punctului central; A este zona acoperită de elipsă.
Linie: Lungimea totală a tuturor segmentelor linie
După ce introduceți un punct, selectați-l și faceți clic pe Rotate Point (Rotire punct)
pentru a roti punctul cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic. Repetați pentru a
continua rotirea în trepte de câte 90 de grade.
Ștergeți o adnotare selectată.

Sfaturi adnotări:
•

Pentru a adăuga o adnotare, faceți clic pe unealta dorită, deplasați cursorul peste imagine și faceți
clic pentru a seta adnotarea pe poziție.

•

Puteți crea o linie care are mai multe segmente. După ce introduceți și faceți clic pentru a seta primul
segment, deplasați cursorul pentru a crea următorul segment și faceți clic pentru a-l seta. Repetați
această acțiune pentru a crea cât de multe segmente doriți. Pentru a completa linia, faceți clic pe
sau apăsați tasta Esc.

•

Pentru a deplasa sau a redimensiona o adnotare, trageți mânerele pătrate care apar atunci când
deplasați cursorul deasupra adnotării.

•

Pentru a edita textul asociat unei adnotări, faceți dublu clic pe caseta de text etichetată „{Type Here
(Scrieți aici)}” și scrieți textul dorit. Faceți clic în afara casetei de text când ați terminat.
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Comparare imagini
Puteți compara imagini din unul sau mai multe examene pentru un singur pacient sau de la doi (2)
pacienți diferiți. Opțiunile sunt aceleași pentru fiecare dintre tipurile de comparare.
În Image Comparison (Comparare imagini), două (2) imagini sunt afișate una lângă cealaltă în două (2)
ferestre de Exam Review (Revizuire examen). Utilizați fereastra de Comparare imagine în același mod în
care utilizați fereastra de Revizuire examen. Pentru mai multe informații, consultați „Exam Review
Window (Fereastră Revizuire examen)”.
NOTĂ: Următoarele funcții nu sunt disponibile în compararea imaginilor:
•
•
•

Marcarea imaginii
Modul ecran complet
Comparare videoclipuri

•
•

Modificare: Desemnarea ochiului, preferința pentru obiectiv sau tipul imaginii
Note examen

Din Exam Review (Revizuire examen)

Figura 27. Fereastra de Image Comparison (Comparare imagini)

NOTĂ: Când faceți clic pe
, bara de instrumente pentru Reglare imagine apare și este extinsă
pentru a permite reglări independente pentru ambele imagini. Pentru mai multe informații, consultați
„Image Adjustments (Reglări imagine)”.

Figura 28. Bara de instrumente Image Adjustment (Reglare imagine) în Image Comparison (Comparare imagini)
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Îndepărtați fișiere media
Puteți scoate fișiere media (imagini fixe și videoclipuri) din înregistrările pacienților în fereastra Patients
and Exams (Pacienți și examene). Pentru a vă asigura că numai utilizatorii cu permisiune pot îndepărta
fișiere media, orice solicitare pentru îndepărtare solicită autentificare.
NOTĂ: Disponibilitatea acestei opțiuni este bazată pe permisiunile atribuite contului dumneavoastră de
utilizator.
1. În fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene), căutați și selectați înregistrările dorite ale pacienților.
2. Selectați examenele dorite. Extindeți fiecare examen pentru a scoate la iveală imagini în miniatură ale
imaginilor fixe salvate și ale videoclipurilor.
3. Verificați imaginile fixe și videoclipurile pe care doriți să le îndepărtați. Pentru a face acest lucru, faceți
clic pe caseta de lângă fiecare imagine în miniatură.

Când casetele sunt bifate, apare butonul Remove Selected Media (Îndepărtare fișiere media
selectate) deasupra listei de pacienți.
NOTĂ: Dacă este selectată întreaga înregistrare a pacientului (un semn de bifare este în coloana Checked
(Bifat)), toate fișierele media din toate examenele sunt selectate pentru îndepărtare în mod automat.
4. Faceți clic pe Remove Selected Media (Îndepărtare fișiere media selectate). Dacă fișierele media
nu au avut copie de rezervă, apare un mesaj care vă permite să confirmați acțiunea dumneavoastră.
5. Pentru a continua, faceți clic pe Yes (Da). Apare mesajul de confirmare a parolei.

6. Introduceți parola și faceți clic pe Continue (Continuare). După ce fișierele media au fost
îndepărtate, miniaturile corespunzătoare devin substituenți suprapuși cu cuvântul „Removed
(Îndepărtat)”. Miniaturile nu pot fi îndepărtate.
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Deconectare utilizator și închidere sistem
Sistemul RetCam Envision (Sistemul RetCam Envision) oferă opțiuni de deconectare atât automate, cât
și manuale. Deconectarea închide contul de utilizator activ de pe RetCam Envision System (Sistemul
RetCam Envision) în curs de utilizare. Este un pas separat de închidere, care oprește alimentarea
principală cu energie electrică.
NOTE:
• După o perioadă de inactivitate, un utilizator conectat este deconectat în mod automat. Perioada
minimă implicită este de 15 minute. Această valoare poate fi modificată de către RetCam
Administrator (Administratorul RetCam).
• Natus Medical Incorporated recomandă să faceți copie de rezervă și să stocați datele
dumneavoastră înainte de a opri RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision).
Consultați „Export and Import Pacient Data (Exportare și importare date pacient)”.
Pentru a vă deconecta și a închide sistemul, faceți clic pe
de pe bara de Stare și selectați unul dintre
următoarele meniuri pop-up:
• Pentru a vă deconecta din contul dumneavoastră de utilizator fără a închide sistemul, selectați
Log out (Deconectare).
• Pentru a vă deconecta din contul dumneavoastră de utilizator și pentru a închide sistemul,
selectați Shutdown (Închidere).
Dacă sistemul nu mai răspunde, așteptați cel puțin 1 minut.
Dacă sistemul nu răspunde după 1 minut, apăsați Buton alimentare sistemButon alimentare sistem
(Butonul alimentare sistem) de pe panoul de control o dată. Toate indicatoarele de pe panoul de
control, cu excepția indicatorului CC/CA, se vor stinge.

Închidere forțată
Închiderea forțată este recomandată numai dacă este necesar. Poate surveni coruperea datelor.
Pentru a realiza o închidere forțată, apăsați butonul de Alimentare sistem de pe panoul de control pentru
cel puțin 6 secunde.
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3. Exportare și Importare date despre pacient
Exportați sau importați înregistrări ale pacienților, examene și fișiere media pentru a:
• Face datele RetCam Envision disponibile pe alte sisteme RetCam Envision. Datele includ informațiile
despre pacientul selectat, examenele pentru pacient(i) și toate fișierele media din examen(e).
• Face copii de rezervă ale fișierelor media originale pe unitatea de stocare (atât ale imaginilor, cât și
ale videoclipurilor).
• Vizualiza cu software-ul de imagine standard.
• Utiliza imaginile RetCam Envision cu sisteme de imagistică provenind de la terți.

Copie de rezervă date
Sistemul RetCam Envision (Sistemul RetCam Envision) stochează toate imaginile și videoclipurile pe
unitatea de stocare internă. Natus Medical Incorporated recomandă cu tărie să efectuați copii de rezervă
ale tuturor datelor la sfârșitul fiecărei zile în care obțineți imagini noi.
Pentru o păstrare a datelor pe termen lung, Natus Medical Incorporated recomandă să efectuați copii de
rezervă ale tuturor datelor pe un alt calculator din rețeaua biroului dumneavoastră, de preferat un
calculator principal de pe server cu o capacitate mare și cu capabilități de stocare redundantă (Matrice
redundantă de discuri dure sau RAID). Pentru o copie de rezervă secundară în acest mediu, luați în
considerare efectuarea copiei de rezervă pe un dispozitiv de stocare în masă USB amovibil.

Exportare date
Puteți exporta date către orice locație accesibilă. O copie a datelor este exportată, iar datele originale
sunt intacte pe unitatea de stocare a sistemului.
NOTĂ: Natus Medical Incorporated recomandă limitarea exportării la nu mai mult de 3.000 de imagini
într-un (1) lot pentru a evita o perioadă de timp îndelungată pentru transfer. În loc de a exporta un lot
mare de date, exportați loturi mici.
Pentru a exporta date:
1. Verificați ca dispozitivul de destinație (cum ar fi un USB) să fie pregătit și să aibă spațiu suficient.
2. În fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene), căutați înregistrările dorite.
3. În rezultatele căutării, selectați o opțiune din meniul derulant Select Images (Selectare imagini), care
apare deasupra listei de pacienți.
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Toate

Selectează toate înregistrările.

Niciuna

Dacă a fost selectată vreo înregistrare, această opțiune șterge selectările.

Marcate

Selectează toate fișierele media (imagini și videoclipuri) care au fost marcate.

Cele de astăzi

Selectează toate fișierele media capturate în data curentă.

Cele din această săptămână

Selectează toate fișierele media capturate în timpul săptămânii curente, de
duminică până sâmbătă.

Cele din această lună

Selectează toate fișierele media capturate în timpul lunii curente.

Ochi drept (OD)

Selectează toate fișierele media capturate ale ochiului drept.

Ochi stâng (OS)

Selectează toate fișierele media capturate ale ochiului stâng.

Ochi nespecificat

Selectează toate fișierele media etichetate „Unspecified (Nespecificat)”.

Fără copie de rezervă

Selectează fișiere media care nu au fost exportate. Acest lucru este în mod
special de ajutor pentru a verifica dacă s-a efectuat o copie de rezervă a
datelor după o anumită dată, în cazul în care criteriile privind datele au fost
utilizate pentru căutare.

4. Faceți clic pe

. Acest buton devine gri până ce nu sunt selectate înregistrările.

5. Selectați opțiunile corespunzătoare din dialogul de Export (Exportare) (Figura 29).
6. Faceți clic pe Export (Exportare). Când procesul de exportare s-a încheiat, un raport arată numărul
de înregistrări care au fost copiate cu succes.

1

2

3

Figura 29. Dialog Export (Exportare)
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1

Specificați locația de destinație
•

Selectați o cale utilizată anterior din meniul derulant Path (Cale), scrieți o nouă cale în câmp sau
faceți clic pe Browse (Răsfoire) pentru a selecta o altă locație. În mod implicit, câmpurile sunt
completate cu opțiunile care au fost utilizate pentru ultima exportare. Faceți clic pe
reseta locația de destinație la setarea implicită.

2

•

Creați un subdosar. Utilizați meniurile derulante din dreapta pentru a construi numele unui subdosar
cu câmpurile de date existente.

•

Dacă alegeți să suprascrieți datele existente, apare un mesaj pentru a vă permite să confirmați.

Format fișier. Verificați ca destinația de exportare să aibă spațiu disponibil suficient.
•
MLX este formatul de date criptat care face obiectul drepturilor de autor ale RetCam Envision.
•

•
3

DCM este extensia denumirii fișierului pentru fișierele de date despre pacient care sunt compatibile
cu DICOM pentru oftalmologie.
NOTE:
o Opțiunea Fișier DCM apare numai dacă opțiunea DICOM este inclusă în achiziția
dumneavoastră a unui sistemul RetCam Envision (Sistem RetCam Envision).
o Adnotațiile de pe imagini nu sunt transferate cu fișierele DCM.
Divizare fișier. Dacă selectați acest format, dialogul se extinde și furnizează opțiuni suplimentare
(consultați mai jos).

Opțiuni Format divizare fișier:
•
Exportare imagini
o Grafica de rețea portabilă (PNG) utilizează comprimarea pentru a reduce dimensiunea fișierului
(aproximativ jumătate din dimensiunea unui fișier bitmap), dar fără pierderi ale calității sau ale
rezoluției. Poate fi vizualizată într-un motor de căutare web standard și utilizată în procesarea
imaginii sau în aplicațiile de vizualizare.
o JPG utilizează comprimarea pentru a reduce dimensiunea fișierului, lucru care duce la pierderea
rezoluției sau a calității direct proporțional cu cantitatea de comprimare.
•
•

•
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pentru a

Adăugare suprapuneri text. Selectați suprapunerile de text pe care doriți să le includeți și selectați
poziția suprapunerilor pe imagini. Rețineți că suprapunerile imaginilor se aplică numai tipurilor de
imagine PNG și JPG.
Exportare date
o Format limbaj de marcare extensibil (XML)
o Format cu valori separate de virgulă (CSV)
o Format text generic (TXT)

Exportare video (AVI)
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Importare date
Cu excepția copiei de rezervă a datelor, destinația de exportare de pe rețea este o locație intermediară.
Pentru a finaliza transferul de date și a face ca imaginile să fie disponibile pentru vizualizare pe un alt
sistemul RetCam Envision (Sistem RetCam Envision), trebuie să utilizați software-ul RetCam pentru a
importa imaginile transferate în baza de date a sistemului țintă.
NOTE:
• Pentru a vă asigura că data și ora examenului sunt afișate corect, determinați fusul orar în care
datele despre pacient au fost capturate inițial. Creați un domeniu cu locația setată la acel fus orar
și importați datele despre pacient în acel domeniu.
• Operația de importare poate dura mult timp. Importarea maximă recomandată într-un singur lot
este de 3.000 de imagini. Se recomandă cu tărie să limitați dimensiunea lotului importând imagini
de la un pacient o dată și selectând numai imaginile necesare pentru nevoile dumneavoastră
imediate.
• Utilizați formatul MLX atunci când importați imagini capturate pe un alt sistemul RetCam Envision
(sistem RetCam Envision) (sau imagini din sistemele RetCam anterioare utilizând versiunea 6.3
de software și mai recente).
Pentru a importa date:
1. Verificați ca unitatea de pe care importați să fie conectată și pregătită.
2. În fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene), faceți clic pe

.

3. În dialogul de confirmare, faceți clic pe Yes (Da). Selectați opțiunile corespunzătoare din dialogul de
Import Review (Revizuire importare) (Figura 30).
4. Faceți clic pe Import (Importare). Acest buton devine gri până ce nu sunt selectate fișierele. Când
procesul de importare s-a încheiat, un raport arată numărul de înregistrări care au fost copiate cu
succes.
NOTĂ: Dacă vreun fișier nu a fost importat, faceți clic pe View Log (Vizualizare jurnal) din dialogul
Import Report (Raport importare) pentru detalii. Faceți clic pe OK pentru a închide raportul.
5. În fereastra Patients and Exams (Pacienți și examene), faceți clic pe Show All (Arătare toate) și
confirmați că înregistrările pacienților importate sunt prezente.
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1

2

4

3

Figura 30. Dialog Import Review (Revizuire importare)
1

Locația sursă. În mod implicit, acest câmp afișează locația sursă utilizată pentru ultima importare.
•

Scrieți o nouă cale în câmp sau faceți clic pe Browse (Răsfoire) pentru a selecta o altă locație. Bifați
caseta de bifare Includere subdosare dacă doriți.

•

Faceți clic pe

•

Faceți clic pe Select (Selectare) pentru a afișa dosarele și fișierele.

pentru a reseta locația sursă la setarea implicită.

2

Dosare. Utilizați casetele de bifare pentru a selecta și deselecta dosarele pe care doriți să le importați.

3

Detalii imagine selectată. Selectați un fișier din dreapta pentru a afișa detaliile. Dacă fișierul este o
imagine fixă, este afișată o miniatură a imaginii. Dacă este un fișier video, este afișată o imagine a unei
role de film.

4

Listă de fișiere dintr-un dosar selectat. Utilizați casetele de bifare pentru a selecta și deselecta fișierele pe
care doriți să le importați. Numărul de fișiere selectate este afișat în partea de jos a dialogului.
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4. Angiografie cu fluoresceină (FA)
NOTĂ: Sursa de lumină FA este o opțiune pentru sistemul RetCam Envision (Sistemul RetCam
Envision). Confirmați că sistemul dumneavoastră este echipat cu sursa de lumină FA înainte de a
programa un examen FA.
O sursă de iluminare albastră de bandă îngustă excită fluoresceina injectată care circulă în vasculatura
retinală. Când este expusă la lumina albastră, fluoresceina emite lumină verde. Un filtru de barieră din
piesa de mână respinge lumina albastră reflectată de retină; în acest mod, emisia de verde este vizibilă.
1. În fereastra Pacienți și examene, inițiați un nou examen (faceți clic pe

).

2. Acționați filtrul de barieră FA glisând comutatorul FA de pe piesa de mână spre partea din spate a
piesei de mână.
3. Conectați cablul cu fibră optică în portul de iluminare FA. Dacă LED-ul albastru de deasupra butonului
de iluminare de pe panoul de control nu se aprinde, apăsați butonul pentru a aprinde lampa FA. Va fi
emisă lumină albastră din piesa de mână.

4. În fereastra Imagine în timp real, asigurați-vă că imagistica fără roșu/FA este activată (indicatorul
Fără roșu este verde și se schimbă în mod automat la „PORNIT”).
5. La începutul injectării cu substanță fluoresceină, porniți temporizatorul (faceți clic pe
) și
apăsați în mod simultan pe butonul Capture (Capturare) de pe comutatorul pedală pentru a captura o
imagine fixă. La finalizarea injectării, capturați o altă imagine pentru a obține ștampila cu ora injectării.
6. Capturați imagini fixe în timp ce substanța circulă în ochiul pacientului.
NOTĂ:
Dacă utilizați captura video:
• În modul FA, temporizatorul este controlat separat de video. De exemplu, atunci când un
videoclip este întrerupt sau oprit, captura video este întreruptă, dar temporizatorul continuă.
•

Întreruperea capturii video nu salvează imaginile video. Opriți înregistrarea video pentru a
extrage și salva imagini din videoclip.

7. Dacă efectuați operația de imagistică pentru ochiul celălalt, selectați destinația ochiului în câmpul Eye
(Ochi) și capturați imagini ale acelui ochi.
8. Când ați terminat, întrerupeți temporizatorul (faceți clic pe

) și ieșiți din examen.
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5. DICOM
Dacă opțiunea DICOM este inclusă în achiziția dumneavoastră de RetCam Envision System (Sistem
RetCam Envision), trebuie să aveți o licență pentru a configura și utiliza DICOM pe RetCam Envision
System (Sistemul RetCam Envision) al dumneavoastră.

Configurare setări DICOM
NOTĂ: Contul dumneavoastră de utilizator trebuie să aibă permisiunea de a configura setările DICOM.
1. Verificați ca RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) al dumneavoastră să fie conectat
la rețea și ca serverul PACS să fie accesibil.
2.

Pe RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) al dumneavoastră, copiați cheia de licență
în dosarul corespunzător. Consultați Instrucțiunile de lucru pentru configurarea licenței DICOM
RetCam Envision.

3. Închideți și apoi reporniți sistemul.
4. Conectați-vă.
5. Faceți clic pe

de pe bara Status (Stare) și selectați User Preferences (Preferințe utilizator).

Dacă DICOM este activat și contul dumneavoastră de utilizator are permisiunea, setările DICOM sunt
disponibile în dialogul User Preferences (Preferințe utilizator).

6. Selectați fiecare grup de setări și configurați după cum este corespunzător.
7. După ce ați terminat, faceți clic pe OK.
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Importare examene comandate
1. Verificați ca RetCam Envisio nSystem (Sistemul RetCam Envision) al dumneavoastră să fie conectat
la rețea.
2. Pentru a importa înregistrările pacienților pentru examenele comandate în ziua curentă pentru
RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) curent, faceți clic pe
Pacienți și examene.

din fereastra

Dacă examenele au fost programate, înregistrările pacienților corespunzătoare sunt afișate.
3. Înainte de a efectua un examen, deconectați sistemul de la rețea.
4. Selectați un pacient.
5. Porniți un nou examen și capturați imagini. Revizuiți și salvați imaginile după cum doriți. Pentru
informații despre cum să efectuați un examen, consultați „Conduct a Pacient Exam (Efectuare
examen pacient)”.
6. Ieșiți din examen. Toate imaginile salvate sunt poziționate în mod automat în rând pentru transferul
către serverul PACS pentru arhivare.
7. După ce examenele au fost efectuate pentru acea zi și înainte de a închide sistemul, conectați
sistemul la rețea. Toate imaginile vor fi transferate în mod automat.
8. Pentru a verifica starea transferului, deschideți Archive Queue (Rând arhivă). Faceți clic pe
de pe
bara Status (Stare) și selectați Archive Queue (Rând arhivă). Rețineți că această opțiune este
disponibilă conturilor de utilizator care au permisiunea.
NOTE:
•
•

Adnotațiile de pe imagini nu sunt transferate către DICOM PACS.
Datele DICOM nu pot fi importate.
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6. Întreținere, curățare și asistență tehnică
Sistemul RetCam Envision a fost livrat cu serviciile de firewall și antivirus activate și configurate. Contactați
Serviciul tehnic Natus pentru cea mai recentă versiune a Politicii de întărire a securității RetCam.

Întreținere generală
sistemul RetCam Envision (Sistemul RetCam Envision) solicită lucrări regulate de întreținere generală
pentru a continua operarea după cum este proiectat.
Program de întreținere generală:
• Între pacienți: Dezinfectați, curățați și inspectați piesa cu obiectiv.
• Săptămânal: Ștergeți sistemul.
• Lunar: Inspectați cablurile și conexiunile să nu prezinte urmă de uzură.
Pentru scopuri de curățare, sistemul RetCam Envision (Sistemul RetCam Envision) este separat în două
(2) categorii:
• Piesa cu obiectiv (vine în contact cu pacienții)
•

Restul sistemului

Piesa cu obiectiv Curățare și dezinfectare
Dezinfectați, curățați și inspectați piesa cu obiectiv între pacienți.
NOTĂ: Pentru a preveni întărirea gelului de cuplare pe piesa cu obiectiv, curățați zona de contact cu
pacientul imediat după utilizare.

Curățare manuală
Pentru curățare manuală utilizând șervețelele din pânză Super-Sani®, prosopelele CaviWipesTM,
neodisher® Mediclean Forte sau Prolystica® 2 x agent de curățare enzimatic, urmați acești pași:
1. Utilizați șervețelele pregătite sau detergentul pregătit la recomandarea producătorului și cârpe fără
scame umezite cu soluție de detergent pregătită.
2. Ștergeți pentru a îndepărta toată murdăria vizibilă.
3. Ștergeți pentru a îndepărta orice urmă de reziduu chimic utilizând o cârpă fără scame umezită în apă
de la robinet.
4. Uscați cu cârpe fără scame și apoi permiteți să se usuce la aer.

Dezinfecție chimică de nivel intermediar
Pentru dezinfecția chimică de nivel intermediar utilizând prosopelele CaviWipesTM sau șervețelele din
pânză Super Sani®, urmați acești pași:
1. Ștergeți și asigurați-vă că toate suprafețele rămân vizibil ude după cum urmează: 4 minute utilizând
șervețelele din pânză Super-Sani® sau 3 minute utilizând prosopelele CaviWipesTM (utilizați șervețele
suplimentare dacă este nevoie).
2. Ștergeți pentru a îndepărta orice urmă de reziduu chimic utilizând o cârpă sterilă, fără scame umezită
în apă purificată (PURW).
3. Uscați cu cârpe sterile, fără scame și apoi permiteți să se usuce la aer.
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Dezinfecție chimică de nivel înalt
Pentru dezinfecția chimică de nivel înalt utilizând soluția Sporox® II sau soluția Cidex® OPA, urmați acești pași:
1. Echilibrați o baie de dezinfectant la 20 °C.
2. Confirmați concentrația minimă eficientă (MEC) a dezinfectantului după cum este indicat de către
producătorul dezinfectantului (pot fi aplicabile mai multe metode).
3. Înclinați piesa cu obiectiv la un unghi mic și scufundați treptat porțiunea frontală în dezinfectant
(asigurați-vă că piesa cu obiectiv nu este coborâtă vertical, când vârful intră mai întâi în soluție,
pentru a evita prinderea aerului la vârf).
4. Asigurați-vă că nu este prins niciun pic de aer între suprafața concavă a ferestrei optice și soluție și
că suprafața lichidului nu trece de nivelul permis de imersiune (suprafața dezinfectantului nu este mai
sus de linia dintre capacul din inox și carcasa din plastic). Adâncimea de imersiune trebuie să fie nu
mai mult de 15 mm (0,6 in), după cum se arată mai jos.

5. Când porțiunea frontală este scufundată, piesa cu obiectiv poate sta vertical.
6. Înmuiați după cum urmează: 30 de minute în soluție Sporox® II sau 12 minute în soluție Cidex® OPA.
7. Clătiți prin scufundarea porțiunii frontale a piesei cu obiectiv în apă purificată (PURW), agitați și
permiteți-i să se stabilizeze pentru minim 1 minut.
8. Uscați utilizând cârpe sterile, fără scame.

Curățarea sistemului
Ca și cu oricare dispozitiv medical, utilizați măsurile de bună practică pentru sănătatea publică atunci
când manipulați echipamentul, conform recomandărilor Centrelor pentru controlul bolilor (CDC) din S.U.A.
În plus, este recomandată ștergerea ușoară cu o cârpă umezită în apă cu săpun neutru. Astfel de
curățare trebuie să aibă prioritate în fața oricăror operații de service. Nu pulverizați soluții de curățare pe
nicio componentă a sistemului.

Inspectare cabluri și conexiuni
În fiecare lună, verificați ca fiecare cablu și conexiune să fie atașate corespunzător la sistemul RetCam
Envision (Sistemul RetCam Envision). Pentru a elimina posibilitatea unui șoc electric, înlocuiți cablurile
sau conexiunile care prezintă deteriorări.

Eliminarea materialelor
Eliminați materialele de deșeuri conform cerințelor locale și naționale. Contactați Natus Technical Service
(Serviciul tehnic Natus) dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Consultați „Technical Support
(Asistența tehnică)”.
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Declarație DEEE
Natus se obligă să îndeplinească cerințele reglementărilor Uniunii Europene WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) 2014. Aceste reglementări precizează că deșeurile electrice și electronice trebuie
colectate separat pentru tratarea și recuperarea corespunzătoare pentru a se asigura că DEEE sunt
reutilizate sau reciclate în siguranță. În conformitate cu acest angajament, Natus poate transmite
utilizatorului final obligația de preluare și reciclare, cu excepția cazului în care s-au efectuat alte
aranjamente. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele de colectare și recuperare
disponibile în regiunea dumneavoastră la www.natus.com.
Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și substanțe care pot fi periculoase
și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a mediului când WEEE nu sunt corect manipulate. De aceea
utilizatorii finali au rolul de a se asigura că DEEE sunt reutilizate și reciclate în siguranță. Utilizatorii de
echipamente electrice și electronice nu trebuie să arunce DEEE împreună cu celelalte deșeuri. Utilizatorii
trebuie să utilizeze schemele de colectare municipale sau să respecte obligația producătorului/importatorilor
de preluare sau a personalului autorizat în ridicarea deșeurilor pentru a reduce impactul negativ asupra
mediului în legătură cu eliminarea echipamentelor electrice și electronice și creșterea oportunităților de a
reutiliza, recicla și recupera deșeurile echipamente electrice și electronice.
Echipamentul marcat mai jos cu simbol pubelă tăiată este echipament electric și electronic. Simbolul
pubelă tăiată indică faptul că echipamentul electric și electronic nu trebuie aruncat împreună cu restul
deșeurilor neseparate, ci că trebuie eliminat separat.

Asistență tehnică
NOTĂ: Durata de viață a sistemului RetCam Envision este de cel puțin 7 ani.
Când contactați Natus Medical Incorporated prin telefon, vă rugăm să lăsați un mesaj și să furnizați
următoarele informații:
• Nume
• Organizație
• Informații de contact
• O descriere a problemei
• Tipul sistemului (de exemplu, RetCam Envision) și numărul de serie
În plus, Serviciul tehnic Natus (Serviciul tehnic Natus) recomandă să trimiteți un mesaj tip email cu
aceleași informații.
E-mail: service@retcam.com. Serviciul tehnic Natus (Serviciul tehnic Natus) răspunde prompt la emailuri.
Scopul nostru este să răspundem în 24 de ore de la primire.
Asistența telefonică este disponibilă de luni până vineri de la ora 8.00 la ora 17.00, ora Pacificului. Dacă
este necesar, vă rugăm să lăsați un mesaj. Natus Technical Service (Serviciul tehnic Natus) vă
reapelează cu promptitudine.
Telefon: +1 650-802-0400
Gratis: 1-888-496-2887 (numai S.U.A. și Canada)
Adresă poștală:
Natus Medical Incorporated
1183 Quarry Lane, Apartament A
Pleasanton, CA 94566
S.U.A.
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Service
Pentru întrebări de service, contactați Serviciul tehnic Natus. Consultați „Technical Support (Asistența tehnică)”.

Module înlocuire câmp
Pentru informații privind înlocuirea unui modul, contactați Serviciul tehnic Natus și furnizați numărul
componentei pentru service. Consultați lista de mai jos.
Număr componentă pentru
service

Descriere

18-000557-SERVICE

Hub USB

18-000572-SERVICE

Izolator Ethernet

18-000663-SERVICE

Siguranță

60-000001-SERVICE

Piesă de mână

61-000090-SERVICE

CPU

61-000112-SERVICE

Modul de control instrument

61-000156-SERVICE

Modul sursă de alimentare

61-000005-SERVICE

Baterie litiu-ion

61-000010-SERVICE

Comutator pedală

61-000012-SERVICE

Modul LED alb

61-000033-SERVICE

Tastatură

61-000046-SERVICE

Modul LED albastru

61-000056-SERVICE

Mouse

61-000069-SERVICE

Membrană

61-000091-SERVICE

Monitor afișaj

61-000166-SERVICE

Cutie Fortinet 30E

ÎMBUNĂTĂȚIRE FA RETCAM

Trusă de îmbunătățire FA pentru sistemele
RetCam Envision fără FA

Nu se aplică

Cablu de alimentare – Trebuie să întrunească
următoarele specificații:
•
Grad spitalicesc
•
305 cm (10 ft) lungime maximă
•
Cu valoare nominală de 10 A (minim)
•
Înscris pe listele UL/CSA
•
Conform cu REACH, RoHS
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7. Depanare
Pornire sistem
Mesaj

Condiție sau acțiune utilizator

Acțiune corectivă

BitLocker nu a fost activat pe
unitatea principală de date.
Activarea BitLocker este
recomandată pentru siguranța
îmbunătățită.

BitLocker nu a fost activat de un
administrator înainte de încercarea
unui utilizator de a porni sistemul.

Consultați RetCam Administrator
(Administratorul RetCam) al
dumneavoastră.

Imposibil de conectat la serverul
SQL după 45 de secunde.

Utilizatorul a încercat să pornească
sistemul.
Serviciul SQL a fost instalat dar a
fost dezactivat.

Consultați RetCam Administrator
(Administratorul RetCam) al
dumneavoastră.

Închidere sistem
Mesaj
Acest lucru va închide sistemul.
Sunteți sigur că doriți să continuați?

Condiție sau acțiune utilizator
Utilizatorul a încercat să închidă
sistemul.

Acțiune corectivă
•
•

Sistemul de operare nu a putut fi
închis.

Un utilizator care nu are
permisiunea a încercat să închidă
sistemul.

Faceți clic pe Yes (Da) pentru
închidere.
Faceți clic pe No (Nu) pentru a
anula închiderea.

Consultați RetCam Administrator
(Administratorul RetCam) al
dumneavoastră.

Pacienți și examene
Mesaj
Avertisment: Este posibil să pierdeți
aceste fișiere media! Elementul(ele)
media bifat(e) cu <#> nu are(au)
copie de rezervă. Doriți să
continuați?
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Condiție sau acțiune utilizator
Utilizatorul a încercat să
îndepărteze fișierele media
selectate care nu au copie de
rezervă.

Acțiune corectivă
•

•

Pentru a anula, faceți clic pe
No (Nu). Efectuați copie de
rezervă pentru fișierele media
și încercați din nou.
Pentru a continua fără copie de
rezervă, faceți clic pe Yes (Da).
Rețineți că fișierele media
îndepărtate nu sunt
recuperabile.
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Examen nou și imagistică în timp real
Mesaj

Condiție sau acțiune utilizator

Acțiune corectivă

Următoarele pot fi probleme pentru
Live Imaging (Imagistica în timp
real):
•
Sistemul rulează pe baterie,
dar trebuie conectat la priză.
Ați dori să continuați?

Utilizatorul a pornit un examen nou
în timp ce sistemul rula numai pe
alimentarea de la baterie.

Acțiune recomandată:
Conectați sistemul la alimentare CA
și faceți clic pe Yes (Da).

Eroare sursă de lumină (Caz: 1)

Nu este conectat niciun cablu cu
fibră optică.

Reconectați cablul cu fibră optică.

Eroare sursă de lumină (Caz: 2)

Comutatorul FA este pornit, dar nu
este conectat niciun cablu cu fibră
optică.

Conectați cablul cu fibră optică la
sursa de lumină FA sau treceți pe
oprit comutatorul FA și conectați
cablul cu fibră optică la sursa de
lumină albă.

Eroare sursă de lumină (Caz: 9)

Sursa de lumină a fost oprită sau
utilizatorul a oprit sursa de lumină.

Apăsați butonul de iluminare de pe
panoul de control pentru a porni
sursa de lumină.

Verificați conexiunea căruciorului
FA (Caz: 10)

Comutatorul FA al piesei de mână
era pornit și camera nu era
conectată la sursa de lumină FA.

Apăsați butonul de iluminare de pe
panoul de control pentru a opri
sursa de lumină și treceți pe oprit
comutatorul FA al piesei de mână.

Verificați comutatorul FA de pe HP
(Caz: 12)

Modul FA nu a fost activat:
Comutatorul FA de pe piesa de
mână era pornit sau utilizatorul a
trecut pe pornit comutatorul FA.

Treceți pe oprit comutatorul FA de
pe piesa de mână.

Verificați comutatorul FA de pe HP,
verificați indicatorul luminos de pe
panoul de control (Caz: 17)

Modul FA a fost activat:
Atât comutatorul FA de pe piesa de
mână, cât și iluminarea erau oprite.

•
•

Verificați indicatorul luminos de pe
panoul de control (Caz: 18)

Modul FA a fost activat:
Iluminarea era oprită sau utilizatorul
a oprit iluminarea.

Apăsați butonul de iluminare de pe
panoul de control pentru a porni
sursa de lumină.

Verificați comutatorul FA de pe HP
(Caz: 21)

Modul FA a fost activat:
Filtrul FA era oprit sau utilizatorul a
trecut pe oprit comutatorul FA.

Treceți pe pornit comutatorul FA de
pe piesa de mână.

A existat o eroare în timpul
capturării fișierului media.
Consultați jurnalul pentru detalii.

Utilizatorul a încercat să captureze
imagini.

Consultați RetCam Administrator
(Administratorul RetCam) al
dumneavoastră.

Examenul NU va fi salvat; nu a fost
capturată nicio imagine/niciun
videoclip. Sunteți sigur că e OK?
Selectați „Yes (Da)” pentru a
confirma sau „No (Nu)” pentru a
reveni la examen.

Utilizatorul a încercat să iasă din
imagistica în timp real fără a
captura vreo imagine sau vreun
videoclip.

•
•

Treceți pe pornit comutatorul
FA de pe piesa de mână.
Apăsați butonul de iluminare de
pe panoul de control pentru a
porni sursa de lumină.

Faceți clic pe Yes (Da) pentru
a ieși.
Faceți clic pe No (Nu) pentru a
anula și a reveni la imagistica
în timp real.
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Mesaj

Condiție sau acțiune utilizator

Acțiune corectivă

Examenul NU va fi salvat;
examenul conține
imagini/videoclipuri, dar niciunul(a)
nu este setat(ă) să fie salvat(ă).
Sunteți sigur că e OK? Selectați
„Yes (Da)” pentru a confirma sau
„No (Nu)” pentru a reveni la
examen.

Utilizatorul a încercat să iasă din
imagistica în timp real cu toate
fișierele media capturate marcate
pentru ștergere.

•

Vă rugăm să nu închideți sistemul
din cauza posibilei pierderi de date.

Utilizatorul a apăsat butonul
Shutdown (Închidere) de pe panoul
de control.

Faceți clic pe OK pentru a anula
închiderea și a continua cu
imagistica în timp real.

•

Faceți clic pe Yes (Da) pentru
a ieși. Nu va fi salvat niciun
fișier media.
Faceți clic pe No (Nu) pentru a
anula și a reveni la imagistica
în timp real.

Revizuire examen
Mesaj

Condiție sau acțiune utilizator

Vă rugăm să nu închideți sistemul
din cauza posibilei pierderi de date.

Utilizatorul a apăsat butonul
Shutdown (Închidere) de pe panoul
de control.

Acțiune corectivă
Faceți clic pe OK pentru a anula
închiderea și a continua cu
revizuirea examenului.

Importare
Mesaj
Dacă importați de pe o unitate
amovibilă, aceasta trebuie
conectată înainte de a începe
procesul de importare. Sunt toate
unitățile necesare pregătite?

Condiție sau acțiune utilizator
Utilizatorul a încercat să importe
date de pe un disc amovibil.

Acțiune corectivă
Verificați ca unitatea de pe care
importați să fie conectată și
pregătită și faceți clic pe Yes (Da).

Imprimare
Mesaj

Condiție sau acțiune utilizator

Acțiune corectivă

Nu există nicio imprimantă instalată
pe sistem.

Utilizatorul a încercat să imprime.

Consultați RetCam Administrator
(Administratorul RetCam) al
dumneavoastră.

Imprimanta pare să fie dezactivată
sau deconectată. Vă rugăm să
verificați și să încercați din nou.

Utilizatorul a încercat să imprime.

Consultați RetCam Administrator
(Administratorul RetCam) al
dumneavoastră.
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Preferințe utilizator
Mesaj

Condiție sau acțiune utilizator

Acțiune corectivă

Filigranul personalizat nu poate fi
mai mare de 640 x 100. Vă rugăm
să utilizați o imagine mai mică.

Configurare imagistică în timp real:
Utilizatorul a încercat să încarce un
filigran.

Încărcați o imagine mai mică.

Filigranul personalizat nu poate fi
mai mic de 160 x 32. Vă rugăm să
utilizați o imagine mai mare.

Configurare imagistică în timp real:
Utilizatorul a încercat să încarce un
filigran.

Încărcați o imagine mai mare.

Eroare la încercarea de a încărca
filigranul personalizat de verificat:
{mesaj excepție}.

Configurare imagistică în timp real:
Utilizatorul a încercat să încarce un
filigran care nu este un fișier tip
imagine.

Încărcați un fișier tip imagine.

Nu se poate încărca filigranul
personalizat de verificat.

Configurare imagistică în timp real:
Utilizatorul a încercat să încarce un
filigran.

Este posibil ca formatul fișierului să
fie greșit. Încărcați un fișier tip
imagine care este în formatul
corect.

Nu se găsește niciun index cu
nivelul de fragmentare egal sau mai
mare decât „+ prag +”%.

Configurare întreținere bază de
date:
Utilizatorul a verificat statisticile, iar
nivelul de fragmentare era mai mic
decât nivelul specificat (valoarea
implicită este 15).

Acest mesaj este pentru scopuri
informaționale.

{0} dintre fișierele jurnal audit nu pot
fi șterse.
(NOTĂ: {0} indică numărul de
fișiere.)

Configurare jurnal audit:
Utilizatorul a încercat să șteargă
jurnalele audit.

Acest mesaj este pentru scopuri
informaționale.

Alte condiții de eroare
Mesaj

Acțiune corectivă

Utilizatorul nu are permisiunea de a se conecta.

Consultați RetCam Administrator (Administratorul
RetCam) al dumneavoastră. Contul de utilizator poate fi
dezactivat.

Eroare fatală, nu se poate scrie eroarea în fișier.

Consultați RetCam Administrator (Administratorul
RetCam) al dumneavoastră.

A existat o eroare în timpul comutării înghețare/oprire
înregistrare. Consultați jurnalul pentru detalii.

Consultați RetCam Administrator (Administratorul
RetCam) al dumneavoastră.

Nu se poate reda videoclipul, încercarea numărul <#>.

Consultați RetCam Administrator (Administratorul
RetCam) al dumneavoastră. Cauze posibile:
•
Fișierul video selectat a fost șters.
•
Un videoclip vechi a fost importat (de exemplu,
RetCam 4.1 sau mai vechi).

captureGraphBuilder este nul!

Consultați RetCam Administrator (Administratorul
RetCam) al dumneavoastră.
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8. Utilități
NOTĂ: Opțiunile disponibile în meniul pop-up Utilities (Utilități) sunt bazate pe permisiunile atribuite
contului dumneavoastră de utilizator. Figura 31 este un exemplu și lista completă de opțiuni este descrisă
în tabelul care urmează.
Bară de stare

Figura 31. Meniu utilități
Despre

Afișează versiunea de software a RetCam Envision System (Sistemului RetCam
Envision) și alte informații despre sistem. Pentru informații despre licența pentru
software-ul de la terți utilizat în RetCam Envision, faceți clic pe Software Licenses
(Licențe software) în dialogul About (Despre).

Ajutor

Afișează o copie PDF a Manualului de utilizare RetCam Envision.

Audit imagini

Numai pentru utilizarea de către RetCam Administrator (Administratorul RetCam).

Jurnale sistem

Numai pentru utilizarea de către RetCam Administrator (Administratorul RetCam).

Preferințe utilizator

Deschide fereastra User Preferences (Preferințe utilizator). Consultați „Configure
User Preferences (Configurare preferințe utilizator)”.

Administrare utilizatori

Creați și modificați conturi de utilizatori și resetați parole. Numai pentru utilizarea de
către RetCam Administrator (Administratorul RetCam). Consultați „Manage Users
(Administrare utilizatori)”.

Deblocare mod Maintenance
(Întreținere)

Furnizează acces la întreținerea sistemului și alte sarcini. Numai pentru utilizarea
de către RetCam Administrator (Administratorul RetCam). Sistemul va solicita
parola modului Maintenance (Întreținere). Această opțiune este colorată în gri dacă
sistemul este în modul Maintenance (Întreținere).
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Configurare User Preferences (Preferințe utilizator)
NOTĂ: Contul dumneavoastră de utilizator trebuie să aibă permisiunea de a configura preferințele
utilizatorului. În cazul în care contul dumneavoastră de utilizator nu are permisiunea, opțiunile de
configurare fie nu sunt disponibile, fie sunt dezactivate.
Meniu utilități
Preferințe utilizator

Figura 32. Fereastra User Preferences (Preferințe utilizator)
Jurnal audit

Configurați jurnalele de audit ale sistemului.

Autentificare

Configurați autentificarea pentru dispozitivele și rețelele locale. Opțiunile Director
activ sunt vizibile numai conturilor de utilizator care au permisiunea.
Pentru autentificarea pe rețea, aveți opțiunea de a permite utilizatorilor să se
autentifice utilizând Directorul activ și, dacă e așa, o puteți solicita în mod opțional.
Pentru a crea un cont de utilizator cu autentificare prin Directorul activ, consultați
„Create a User Account (Creați un cont de utilizator)”.

Deconectare automată

Configurați deconectarea automată.
NOTĂ: Deconectarea automată nu se aplică în timpul unui examen dacă anumite
dialoguri sunt deschise sau dacă, în anumite circumstanțe, acest lucru ar cauza
pierderi de date.

Întreținere bază de date

Mențineți funcțiile bazei de date.

Dispozitiv

Administrați numele dispozitivului și numărul de serie.

DICOM

Configurați DICOM (disponibil numai dacă DICOM este instalat). Pentru mai multe
informații, consultați „DICOM”.

Domeniu

Configurați domeniile. Consultați „Configure Domains (Configurare domenii)”.
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Live Imaging
(Imagistică în timp real)

Configurați dispozitivul camerei, dimensiunea fișierului pentru imagistica în timp
real și filigranele personalizate.

Examen nou

Stabiliți configurările de imagistică pentru noile examene.

Notification (Notificare)

Administrați mesajele pentru utilizarea generală, activitățile de importare/exportare,
biblioteca de imagistică, îndepărtarea fișierelor media și echipament.

Permissions (Permisiuni)

Administrați rolurile de utilizator și permisiunile. Consultați „User Roles and
Permissions (Roluri și permisiuni utilizator)”.

Imprimante

Setați imprimantele implicite.

Windows

Furnizează acces la funcțiile Windows. Unele funcții sunt disponibile numai
conturilor de utilizatori care au permisiunea și unele funcții sunt disponibile numai în
modul Administrator/Service/Maintenance (Administrator/Service/Întreținere).

Configurare domenii
NOTĂ: RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision) necesită cel puțin un (1) domeniu. Un domeniu
implicit numit „RetCam” este inclus cu sistemul dumneavoastră.
Din User Preferences (Preferințe utilizator)
Domeniu

Figura 33. Opțiuni configurare domenii
Creați un domeniu. Consultați „Create a Domain (Creare domeniu)”.
Editați un domeniu. Consultați „Edit a Domain (Editare domeniu)”.
Ștergeți un domeniu. Numai conturile de utilizatori care au permisiunea pot șterge domenii.
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Atribuiți domenii pacienților.
Atribuiți pacienți domeniilor.
Copiați pacienți în alte domenii.
Atribuiți pacienții singuri unui domeniu.

Creați un domeniu
Din dialogul de Select Domain (Selectare domeniu)

Din Preferințe utilizator, Domain (Domeniu) selectat

Creare domeniu

Figura 34. Dialog Create Domain (Creare domeniu)
Nume

(Necesar) Numele domeniului este afișat prin RetCam Envision System (Sistemul RetCam
Envision). Introduceți un nume care are însemnătate și pe care îl recunosc toți utilizatorii.

Descriere

Introduceți o descriere.

Locație

(Necesar) Identifică locația geografică a RetCam Envision System (Sistemului RetCam Envision).
În plus, definește fusul orar al acelui sistem. Selectați locația corespunzătoare din meniul derulant.
Adăugați o locație nouă sau creați sau modificați fusul orar dacă este necesar. Setarea fusului orar
este utilizată pentru a afișa data și ora unui examen al pacientului în fusul dumneavoastră orar.

Instituție

Selectați instituția corespunzătoare din meniul derulant. Adăugați o instituție dacă este necesar.

Departament

Selectați departamentul corespunzător din meniul derulant. Adăugați un departament dacă este
necesar.

Grup

Selectați grupul corespunzător din meniul derulant. Adăugați un grup dacă este necesar.

Studiu

Selectați studiul corespunzător din meniul derulant. Adăugați un nou studiu dacă este necesar.

Utilizatori

(Necesar) Afișează o listă de utilizatori care au acces la acest domeniu. Adăugați utilizatorii sau
modificați atribuirile dacă este necesar.
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Editați un domeniu
Din Preferințe utilizator, Domain (Domeniu) selectat

Figura 35. Dialog Edit Domain (Editare domeniu)
Nume

(Necesar) Editați numele domeniului după cum doriți.

Descriere

Introduceți o descriere.

Locație

(Necesar) Selectați locația corespunzătoare din meniul derulant. Editați informațiile despre
locație dacă este necesar.

Instituție

Selectați instituția corespunzătoare din meniul derulant. Adăugați sau editați o instituție dacă este
necesar.

Departament

Selectați departamentul corespunzător din meniul derulant. Adăugați sau editați un departament
dacă este necesar.

Grup

Selectați grupul corespunzător din meniul derulant. Adăugați sau editați un grup dacă este
necesar.

Studiu

Selectați studiul corespunzător din meniul derulant. Adăugați sau editați un studiu dacă este
necesar.

Utilizatori

(Necesar) Afișează lista de utilizatori care au acces la acest domeniu. Adăugați utilizatorii la
domeniu dacă este necesar.

Administrare utilizatori
NOTE:
•
•
•
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Numai contul RetCam Administrator (Administratorului RetCam) care poate fi utilizat pentru a
crea și edita conturile de utilizator și parolele.
Conturile de utilizatori nu pot fi șterse.
Pentru a configura permisiunile pentru un cont de utilizator, consultați „Configure Roles and
Permissions (Configurare roluri și permisiuni)”.
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Creați un cont de utilizator
Din meniul Utilities (Utilități)
Manage Users (Administrare utilizatori) >
Create User (Creare utilizator)

Figura 36. Dialog Create User (Creare utilizator)

NOTĂ: Toate câmpurile sunt necesare, numai cu excepția cazului în care utilizatorul va fi autentificat
utilizând Directorul activ. Consultați „Network Authentication (Autentificare rețea)”.
Nume utilizator

Furnizați un identificator unic pentru utilizator. Acest nume este afișat în întregul
RetCam Envision System (Sistem RetCam Envision). Instituția dumneavoastră de
sănătate ar trebui să urmeze un sistem de atribuire definit astfel încât utilizatorii să
se poată recunoaște cu ușurință. Numele de utilizator nu ține cont de majuscule
sau minuscule.
NOTĂ: Pentru autentificarea prin Directorul activ, numele de utilizator trebuie să
existe deja în domeniu.

Last Name (Nume)

Numele utilizatorului

First Name (Prenume)

Prenumele utilizatorului

Parolă
Re-introduceți parola

Aceasta este o parolă temporară. Parola introdusă în ambele câmpuri trebuie să se
potrivească.
Parola nouă trebuie să aibă cel puțin șase (6) caractere și să includă cel puțin un
(1) caracter numeric.
NOTĂ: Pentru autentificarea prin Directorul activ, parola nu este utilizată.

ID email

Adresa de email a utilizatorului pentru toate lucrările din sistemul RetCam.
NOTĂ: Pentru autentificarea prin Directorul activ, adresa de email nu este utilizată.

Domenii

Atribuiți domenii contului de utilizator dacă este necesar. Consultați „Assign
Domains to a User Account (Atribuire domenii unui cont de utilizator)”.
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Autentificare rețea
Pentru conectările prin Directorul activ, puteți fie să solicitați autentificarea pe Directorul activ, fie să oferiți
utilizatorilor opțiunea de a se autentifica pe Directorul activ. Consultați opțiunile disponibile în Figura 37.
Din User Preferences (Preferințe utilizator)
Autentificare

Figura 37. Opțiuni autentificare rețea
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Editați un cont de utilizator
Din meniul Utilities (Utilități)
Manage Users (Administrare utilizatori) >
Modify User (Modificare utilizator), selectare utilizator

Figura 38. Dialog Edit User (Editare utilizator)

NOTĂ: Toate câmpurile sunt necesare.
Nume utilizator

Furnizați un identificator unic pentru utilizator. Acest nume este afișat în întregul
RetCam Envision System (Sistem RetCam Envision). Instituția dumneavoastră de
sănătate ar trebui să urmeze un sistem de atribuire definit astfel încât utilizatorii să
se poată recunoaște cu ușurință. Numele de utilizator nu ține cont de majuscule
sau minuscule.

Last Name (Nume)

Numele utilizatorului

First Name (Prenume)

Prenumele utilizatorului

Parolă
Re-introduceți parola

NOTĂ: Nu selectați aceste câmpuri, decât dacă doriți să modificați parola
utilizatorului. Selectarea oricărui câmp de Parolă șterge parola. Pentru a păstra
parola utilizatorului în cazul în care a fost ștearsă din greșeală, apăsați Cancel
(Anulare) și începeți din nou.
Parola introdusă în ambele câmpuri trebuie să se potrivească.
Parola nouă trebuie să fie lungă de cel puțin șase (6) caractere, să includă cel puțin
un (1) caracter numeric și trebuie să fie diferită de parola dumneavoastră veche.

ID email

Adresa de email a utilizatorului pentru toate lucrările din sistemul RetCam

Dezactivare utilizator

Selectați această casetă de bifare pentru a dezactiva contul de utilizator.

Domenii

Atribuiți domenii contului de utilizator dacă este necesar. Consultați „Assign
Domains to a User Account (Atribuire domenii unui cont de utilizator)”.
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Atribuire domenii unui cont de utilizator
Din dialogul Create User (Creare utilizator) sau din dialogul
Edit User (Editare utilizator)
Atribuire domenii

Figura 39. Dialog Assign Domains (Atribuire domenii)

Trebuie să atribuiți cel puțin un (1) domeniu unui cont de utilizator.

Resetare parolă
NOTE:
• Numai contul RetCam Administrator (Administrator RetCam) poate fi utilizat pentru a reseta
parolele utilizatorului.
• Parola nouă trebuie să fie lungă de cel puțin șase (6) caractere, să includă cel puțin un (1)
caracter numeric și trebuie să fie diferită de parola dumneavoastră veche. Această regulă pentru
parole se aplică tuturor rolurilor utilizatorului.
Din meniul Utilities (Utilități)
Manage Users (Administrare utilizatori) >
Reset Password (Resetare parolă)

Figura 40. Dialog Reset Password (Resetare parolă)

În urma unei resetări a parolei, utilizatorului i se va solicita să modifice parola la prima autentificare.
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Roluri de utilizator și permisiuni
Conturile de utilizator sunt roluri atribuite, care determină gradul de acces și sarcinile care pot fi efectuate
pe sistemul dumneavoastră RetCam Envision. RetCam Administrator (Administratorul RetCam) are cel
mai înalt nivel de acces și poate modifica roluri, adăuga roluri și atribui permisiuni.
Rolurile standard sunt:
• RetCam general
• Tehnician imagistică RC
• RetCam Administrator
Rolurile au permisiuni în aceste categorii:
• Utilizare generală
•

Pacient

•
•
•

Examene
Importare/Exportare
Utilizare specială

•

Administrare

Configurare roluri și permisiuni
Din User Preferences (Preferințe utilizator)
Permissions (Permisiuni)

Figura 41. Opțiuni configurare permisiuni

În fila User Roles (Roluri utilizator), selectați utilizatorul și aplicați rolurile dorite. Pentru a vizualiza
permisiunile, selectați filele Role Permissions (Permisiuni rol) și View User Permissions (Vizualizare
permisiuni utilizator).
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9. Siguranță și etichetare
Siguranță electrică
Sistemul a fost proiectat, inspectat și testat pentru a fi conform cu cerințele de siguranță ale IEC 60601-1
cu privire la pericolele de incendiu, șoc și mecanice, numai dacă este utilizat conform destinației.
Echipament electric tip BF Clasa I
Evaluat pentru operare continuă
IEC 60601-1: Erata 1 + Erata 2 din 2005
Echipamentul cu accesorii conectat la interfețele analogice și digitale trebuie certificat să fie conform cu
respectivele standarde IEC (de ex., IEC60950 pentru echipamentul de procesare a datelor și IEC 60601-1
pentru echipamentul medical). Mai mult, toate configurările trebuie să fie conforme cu standardele de
sistem IEC 60601-1 și 60601-1-2. Oricine conectează echipament suplimentar la componenta de intrare
semnal sau la componenta de ieșire semnal configurează un sistem medical și este, prin urmare,
responsabil să asigure faptul că sistemul este conform cu cerințele standardului de sistem IEC 60601-1 și
60601-1-2. Dacă aveți îndoieli, contactați Serviciile tehnice Natus.

Emisii electromagnetice RetCam Envision
Nivel de conformitate: Grupa 1, Clasa A
Tip testare

Nivel de conformitate

Emisii iradiate
CISPR 11/
EN 55011

Grupa 1, Clasa A

Emisii conduse
CISPR 11/
EN 55011

Grupa 1, Clasa A

Note
RetCam Envision System (Sistemul RetCam Envision)
generează energie RF relativă numai la funcția internă.
Emisiile RF ale sistemului sunt foarte scăzute și este puţin
probabil să cauzeze vreo interferenţă cu echipamentele
electronice din apropiere. RetCam Envision System
(Sistemul RetCam Envision) este potrivit pentru utilizarea
în toate imobilele, în afară de imobilele rezidenţiale și
poate fi utilizat în imobilele domestice și în cele conectate
direct la reţeaua publică de alimentare cu curent de joasă
tensiune care alimentează clădirile utilizate în scop locativ,
dacă sunt respectate următoarele:
NOTĂ: Caracteristicile emisiilor acestui echipament îl fac
corespunzător pentru utilizarea în zone industriale și în
spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un
mediu rezidențial (pentru care se solicită în mod normal
CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest echipament să
nu ofere protecție adecvată la serviciile de comunicare
prin radio-frecvență. Este posibil ca utilizatorul să
trebuiască să ia măsuri de temperare, cum ar fi
repoziționarea sau reorientarea echipamentului.

Emisii armonice
EN 61000-3-2

Clasa A

Fluctuații de tensiune/emisii flicker
EN 61000-3-3

Sunt conforme

FCC Partea 15B

Sunt conforme
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Imunitate electromagnetică RetCam Envision
Tip testare

IEC 60601-1-2
Nivel de testare

Nivel de conformitate

Descărcare
electrostatică (ESD)
EN 61000-4-2

la contact de ±8 kV

la contact de ±8 kV

±15 kV în aer

±15 kV în aer

Impulsuri electrice
tranzitorii rapide
(Alimentare cu CA)
(Linii I/O)
EN 61000-4-4

±2 kV pentru liniile de
±2 kV pentru liniile de
alimentare cu energie electrică alimentare cu energie
electrică

Supratensiuni tranzitorii ±0,5 kV, ±1 Khz linie(i) la linie(i)
linie la linie sau
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV linie(i) la
supratensiuni tranzitorii împământare
linie la împământare
(Alimentare cu CA)
(Linii I/O)
EN 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 Khz linie(i) la
linie(i)

Căderi de tensiune,
variații de tensiune pe
linii de intrare
alimentare cu energie
electrică și întreruperi
scurte de tensiune
EN 61000-4-11

0% UT pentru 0,5 din perioadă
la 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° și 315°

0% UT pentru 0,5 din
perioadă la 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° și
315°

0% UT pentru 1 perioadă și

0% UT pentru 1 perioadă și

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
linie(i) la împământare

Instrucțiuni mediu electromagnetic
Podelele ar trebui să fie confecționate din
lemn, beton sau plăci ceramice. Dacă
podelele sunt acoperite cu material sintetic,
umiditatea relativă ar trebui să fie de cel
puțin 30%.
Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
tipic comercial sau spitalicesc. Perturbațiile
electronice (impulsurile tranzitorii) din
alimentarea cu CA pot cauza afișajul
sistemului să se deruleze în mod continuu.
Dacă se întâmplă acest lucru, operația de
imagistică nu ar trebui să continue până
când perturbațiile nu încetează.
Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
tipic comercial sau spitalicesc.

Calitatea rețelei de alimentare cu energie
electrică ar trebui să fie cea a unui mediu
tipic comercial sau spitalicesc.

70% UT pentru 25/30 perioade, 70% UT pentru 25/30
monofazat la 0°
perioade, monofazat la 0°
0% UT pentru 250/300 perioade 0% UT pentru 250/300
perioade

Câmpul magnetic la
30 A/m
frecvența de alimentare
(50/60 Hz)
EN 61000-4-8

30 A/m

Câmpurile magnetice la frecvența de
alimentare ar trebui să fie la niveluri
caracteristice unei locații tipice dintr-un
mediu tipic comercial sau spitalicesc.
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Imunitate electromagnetică RetCam Envision
Tip testare
Imunitate iradiată
EN 61000-4-3

IEC 60601-1-2
Nivel de testare
80 MHz-2,7 GHz
3 V/m 80%@1 kHz

Nivel de conformitate
3 V/m

Câmpuri de proximitate:
385 MHz, 18 Hz mod puls,
27 V/m

28 V/m

450 MHz, mod FM, ±5 kHz

28 V/m

dev, 1 kHz sinusoidal, 28 V/m
710 MHz, 745 MHz și
780 MHz, 217 Hz mod

9 V/m

Imunitate condusă
EN 61000-4-6

28 V/m

2.450 MHz, 217 Hz mod puls,
28 V/m

28 V/m

9 V/m

0,15-80 MHz
3 Vrms

3 Vrms

0,15-80 MHz
6 Vrms în benzi ISM

6 Vrms

80%@1 kHz
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28 V/m

1.720 MHz, 1.845 MHz și 1.
970 MHz, 217 Hz mod puls,
28 V/m

5.240 MHz, 5.500 MHz și
5.783 MHz, 217 Hz mod puls,
9 V/m

Echipamentele de comunicaţie RF portabile
și mobile nu trebuie să fie utilizate în
apropierea unei componente ale sistemului
RetCam, inclusiv a cablurilor, mai aproape
decât distanţa de separare recomandată,
calculată din ecuaţia aplicabilă frecvenţei
transmiţătorului.
Distanță de separare recomandată
d = 1,2

puls, 9 V/m
810 MHz, 870 MHz, 930 MHz,
18 Hz mod puls, 28 V/m

Instrucțiuni mediu electromagnetic

80%@1 kHz

d = 1,2

de la 80 MHz la 800 MHz

d = 2,3

de la 800 MHz la 2,7 GHz

unde
este specificația nominală a
puterii maxime de ieșire a transmițătorului în
wați (W), conform producătorului
transmițătorului și d este distanța de
separare recomandată exprimată în
metri (m).
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Etichete și simboluri
Simbol

Referință standarde

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

Explicație

21 CFR 801.109(b)(1)

Etichetare
Numai pe rețetă
dispozitive pe bază
de rețetă.

Nu se aplică

Nu se aplică

O indicație a
dispozitivului medical

Acest produs este un
dispozitiv medical.

Nu se aplică

Nu se aplică

Nicio indicație privind
prezența cauciucului
latex natural

Dispozitivul medical
nu conține cauciuc
latex natural

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

Echipament
electric medical –
Partea 1: Cerințe
generale pentru
siguranța de bază
și performanța
esențială

Respectați instrucțiunile
de utilizare

Consultați manualul
de
instrucțiuni/broșura.
NOTĂ pe
ECHIPAMENT ME
„Respectați
instrucțiunile de
utilizare”

ISO-15223-1,
Simbol 5.4.3

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Consultați instrucțiunile
de utilizare

Indică necesitatea ca
utilizatorul să consulte
instrucțiunile de
utilizare.

ISO 60601-1
Tabel D.1 #11

Echipament
electric medical –
Partea 1: Cerințe
generale pentru
siguranța de bază
și performanța
esențială.

Instrucțiuni de operare

ISO 7000/IEC-60417,
Simbol 3500

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Instrucțiuni electronice
de utilizare

Numai Rx

Dispozitiv
medical

Titlul standard al
simbolului

Indică faptul că
produsul este
autorizat spre vânzare
către sau la comanda
unui lucrător medical
licențiat

Pentru a indica pe
produs sau pe
ambalajul produsului
faptul că informații
relevante de utilizare
a produsului sunt
disponibile mai
degrabă în format
electronic decât în,
sau pe lângă, formatul
pe hârtie.
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Simbol
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Referință standarde

Titlul standard al
simbolului

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

Explicație

IEC-60417;
2002-5194

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Indicator alimentare
CA/CC

Pentru a identifica
dacă sistemul rulează
cu CC sau cu CA

ISO-7000/IEC-60417,
Simbol 5019

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Legare la pământ de
protecție; împământare
de protecție

Să identifice orice
terminal care este
destinat pentru
conectarea la un
conductor extern de
protecție împotriva
șocului electric în caz
de scurtcircuit sau
terminalul unui
electrod legare la
pământ de protecție
(împământare).

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

Echipament
electric medical –
Partea 1: Cerințe
generale pentru
siguranța de bază
și performanța
esențială.

Curent alternativ

Să indice pe tăblia
indicatoare a
caracteristicelor
tehnice că
echipamentul este
compatibil numai cu
curent alternativ; să
identifice terminalele
relevante.

IEC-60417:
2002-5016

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Pentru a identifica
siguranța

Sistemul conține
2 siguranțe de tipul
indicat. Nu utilizați
niciun alt tip.

IEC/TR 60878
Simbol 5988

Sistem grafic
pentru
echipamentul
electric în practica
medicală.

Rețea computer

Pentru a identifica
rețeaua computerului
în sine sau pentru a
indica terminalul de
conectare al rețelei
computerului.

ISO-7000/IEC-60417
Simbol 5140

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Radiații
electromagnetice nonionizante

Indică nivelurile
ridicate în mod
general, posibil
periculoase, de radiații
non-ionizante

IEC 62471-2

Siguranța
fotobiologică a
lămpilor și a
sistemelor de
lămpi – Partea 2:
Instrucțiuni privind
cerințele de
manufacturare
relative la
siguranța iradierii
optice fără laser.

Avertisment: Iradiere
optică, nu priviți direct în
sursa de lumină.

Indică faptul că nu
trebuie să priviți direct
în sursa de lumină
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Simbol

Referință standarde

Titlul standard al
simbolului

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

Explicație

ISO-7000/IEC-60417
Simbol 0621

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Fragil, manevrați cu grijă

Indică faptul că este
fragil conținutul
pachetului transportat
și că pachetul trebuie
manipulat cu grijă.

ISO-7000: 2014-0623

Simboluri grafice
de utilizat pe
echipament

Cu partea aceasta în
sus

Pentru a indica poziția
corectă cu orientare în
sus a pachetului
pentru transport.

ISO 15223-1
Simbol 5.3.7

Dispozitive
medicale —
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Interval temperatură de
depozitare

Indică limitele
temperaturii (de
depozitare) la care
dispozitivul medical
poate fi expus în
siguranță

ISO 15223-1
Simbol 5.3.8

Dispozitive
medicale —
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Interval umiditate de
depozitare

Indică intervalul
umidității (de
depozitare) la care
dispozitivul medical
poate fi expus în
siguranță

ISO 15223-1
Simbol 5.3.9

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Limitare presiune
atmosferică

Indică intervalul
presiunii atmosferice
la care dispozitivul
medical poate fi expus
în siguranță.

ISO-15223-1,
Simbol 5.3.4

Dispozitive
medicale —
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

A se menține uscat

Indică un dispozitiv
medical care trebuie
protejat împotriva
umezelii.
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Referință standarde

Titlul standard al
simbolului

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

Explicație

ISO-15223-1
Simbol 5.1.7

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Număr de serie

Indică numărul de
serie al producătorului
astfel încât să poată fi
identificat dispozitivul
medical.

ISO-15223-1
Simbol 5.1.6

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Număr catalog sau
model

Indică numărul de
catalog al
producătorului astfel
încât să poată fi
identificat dispozitivul
medical.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.1

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Producător

Indică producătorul
dispozitivului medical

ISO-15223-1
Simbol 5.1.3

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Data de fabricație

Indică data la care a
fost fabricat
dispozitivul medical.

ISO-15223-1
Simbol 5.1.2

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Reprezentant autorizat
în Comunitatea
Europeană

Indică reprezentantul
autorizat în
Comunitatea
Europeană.

MDR 2017/745

Regulamentul UE
privind
dispozitivele
medicale

Marcaj CE

Reprezintă
conformitatea tehnică
europeană
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Simbol

Titlul standard al
simbolului

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

IEC-60529

Grade de protecție
asigurate de
carcase (Codul IP)

Grad de protecție la
penetrare asigurat de
carcasă

Protejat împotriva
efectelor de la
scufundarea continuă
în apă.

IEC-60529

Grade de protecție
asigurate de
carcase (Codul IP)

Protejat împotriva
pătrunderii apei

Indică faptul că
dispozitivul este
protejat împotriva
efectelor apei care
cade vertical

ISO-60601-1
Tabel D.2 #2

Echipament
electric medical –
Partea 1: Cerințe
generale pentru
siguranța de bază
și performanța
esențială.

Semn avertismente
generale

Indică un pericol de
potențială rănire
personală a
pacientului sau
operatorului

ISO-15223-1,
Simbol 5.4.4

Dispozitive
medicale –
Simboluri care
trebuie utilizate pe
etichetele
dispozitivelor
medicale,
etichetare şi
informaţii care
trebuie furnizate.

Atenție: Citiți toate
atenționările și
precauțiile din
instrucțiunile de utilizare

ISO 60601-1
Tabel D.1 #10

Echipament
electric medical –
Partea 1: Cerințe
generale pentru
siguranța de bază
și performanța
esențială.

Indică necesitatea ca
utilizatorul să consulte
instrucțiunile de
utilizare pentru
informații importante
privind avertizări
precum atenționări și
precauții care nu pot fi
prezentate, din
diverse motive, pe
dispozitivul medical în
sine.

2012/19/UE

Deșeuri
Instrucțiuni de eliminare
echipamente
la sfârșitul duratei de
electrice și
viață
electronice (DEEE)

Indică faptul că
echipamentul electric
și electronic nu trebuie
aruncat împreună cu
restul deșeurilor
neseparate, ci că
trebuie eliminat
separat

Nu se aplică

Marcaj de testare

Referință standarde

Certificare de
conformitate nordamericană

Explicație

Indică faptul că
produsul a fost testat
și certificat de TUV
Rheinland
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Referință standarde

Titlul standard al
simbolului

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

Explicație

IEC/TR 60878
Simbol 5009

Simboluri grafice
pentru
echipamentul
electric în practica
medicală,

Buton alimentare sistem

Mod așteptare –
Pentru a identifica
poziția comutatorului
sau comutatorul
indicând care parte a
echipamentului este
pornită pentru a o
aduce în starea de
așteptare

Nu se aplică

Nu se aplică

Comenzi focalizare

Butoane de pe panoul
de control pentru
reglarea focalizării

Nu se aplică

Nu se aplică

Buton iluminare lampă

Butoane de pe panoul
de control și de pe
comutatorul pedală
pentru aprinderea și
stingerea lămpii

Nu se aplică

Nu se aplică

Comenzi de intensitate a Butoane de pe panoul
iluminării
de control și de pe
comutatorul pedală
pentru reglarea
intensității iluminării

Nu se aplică

Nu se aplică

Capturare (sau
INSTANTANEU)

Buton de pe panoul
de control și de pe
comutatorul pedală
pentru capturarea
imaginilor fixe și
pentru inițierea și
întreruperea
înregistrării video

Nu se aplică

Nu se aplică

Port cablu de iluminare

Indică locația portului
pentru cablul de
iluminare

Nu se aplică

Nu se aplică

Port cablu de iluminare
FA

Indică locația portului
pentru cablul de
iluminare FA

Nu se aplică

Nu se aplică

Port cameră piesă de
mână

Indică locația portului
pentru camera piesei
de mână

Nu se aplică

Nu se aplică

Port control cameră

Indică locația portului
pentru controlul
camerei

Nu se aplică

Nu se aplică

Angiografie cu
fluoresceină (FA)

Indică FA
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Simbol

Referință standarde

Titlul standard al
simbolului

Titlu simbol conform
standardului la care se
face referință

Explicație

IEC 62680-2-1

Interfețe
magistrală serială
universală pentru
date și alimentare
Partea 2-1:
Specificație
magistrală serială
universală, Revizie
2.0 (TA 14)

Conector USB

Pentru a indica faptul
că dispozitivul este
conectat la un port
USB sau că este
compatibil cu un port
USB

IEC-62680-2-1

Interfețe
magistrală serială
universală pentru
date și alimentare
Partea 2-1:
Specificație
magistrală serială
universală, Revizie
2.0 (TA 14)

Conector USB 3.0

Pentru a indica faptul
că dispozitivul este
conectat la un port
USB 3.0 sau că este
compatibil cu un port
USB

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

Echipament
electric medical –
Partea 1: Cerințe
generale pentru
siguranța de bază
și performanța
esențială.

Parte aplicată tip BF

Să identifice o parte
aplicată BF ce
corespunde cu IEC
60601-1.

Nu se aplică

Nu se aplică

Depozitați piesa în
suport atunci când nu
este în uz

Indică faptul că se
recomandă
depozitarea piesei de
mână în suport pentru
a împiedica
deteriorarea piesei cu
obiectiv

Nu se aplică

Nu se aplică

Curățați piesa cu
obiectiv după utilizare

Indică faptul că
trebuie să curățați
piesa cu obiectiv după
utilizare

Figura 42. Etichetă dispozitiv: Cu FA (stânga), Fără FA (dreapta)
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10. Specificații tehnice
NOTĂ: Specificațiile sunt supuse la modificare fără notificare.

Echipament și software
Fizic

Dimensiuni: 660 mm (26”) lățime x 610 mm (24”) adâncime x 1.372 mm (54”)
înălțime minimă
Greutate:
•
Cu FA: Aproximativ 85 kg (188 lbs) complet încărcat
•
Fără FA: Aproximativ 82,6 kg (182 lbs) complet încărcat

Electric

Puteri nominale: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA
Siguranțe: 3 AG 6,3 A 250 V fuzibile lente 5 x 20 mm
Consum energie: 400 W maxim cu toate opțiunile
Cablu de alimentare de grad spitalicesc detașabil

CPU și memorie

Intel® Core i7
16 GB memorie cu acces aleatoriu
1 TB unitate de stocare de stat solid

Sistem de operare

Sistem de operare (SO) Microsoft Windows® 10
NOTĂ: Pentru scopuri de siguranță, Administratorul de sarcini pentru SO
Microsoft Windows nu este disponibil pentru majoritatea conturilor de utilizator.
Numai contul de utilizator RetCam Administrator (Administrator RetCam)
beneficiază de acces.

Condiții de mediu
Sistemul așa cum este livrat este destinat pentru utilizare la interior, la temperatură și umiditate
ambientale normale și poziționat cu orientare în sus pe o suprafață netedă cu roțile blocate.
Temperatură
La operare
Depozitare (fără cutie)
Transport (în ambalajul original de livrare)

De la 50 ºF la 95 ºF (de la 10 ºC la 35 ºC)
De la 14 ºF la 131 ºF (de la -10 ºC la 55 ºC)
De la -20 ºF la 122 ºF (de la -29 ºC la 50 ºC)
Umiditate relativă

La operare
Depozitare (fără cutie)
Transport (în ambalajul original de livrare)

De la 30% la 90% fără condens
De la 30% la 90% fără condens
De la 10% la 85% fără condens
Presiune atmosferică

La operare
Depozitare (fără cutie)
Transport (în ambalajul original de livrare)

De la 70 la 106 kPa (de la 20,7 la 31,3” Hg)
De la 70 la 106 kPa (de la 20,7 la 31,3” Hg)
De la 50 la 106 kPa (de la 14,7 la 31,3” Hg)
Altitudine

La operare
Depozitare (fără cutie)
Transport (în ambalajul original de livrare)
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De la -382 la 3.012 metri (de la -1.255 la 9.882 picioare)
De la -382 la 3.012 metri (de la -1.255 la 9.882 picioare)
De la -382 la 5.574 metri (de la -1.255 la 18.288 picioare)
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Apendice A. Despachetare și instalare RetCam Envision
Despachetarea sistemului
1. Îndepărtați panoul frontal al lăzii și puneți-l jos pentru a servi drept rampă.
2. Eliberați frânele roților și rulați cu atenție căruciorul afară din ladă.
3. Îndepărtați tot materialul de ambalare de pe sistem.
4. Despachetați cutia care conține monitorul.
5. Despachetați cutia cu accesorii.

Instalarea sistemului
Instalarea monitorului:
1. Montați monitorul de afișare pe brațul monitorului utilizând cele 4 șuruburi cu cap striat furnizate
(șuruburile cu cap striat sunt filetate în spatele monitorului de afișare).
2. Instalați brațul monitorului și monitorul atașat pe stâlpul brațului monitorului cu sculele furnizate în
săculețul cu scule.
Notă: Verificați ca poziția inelului de oprire de pe stâlpul monitorului să fie la mai puțin sau egal cu 20 cm
(8 inci) deasupra părții superioare a căruciorului.

3. Asigurați-vă ca întrerupătorul pentru alimentarea afișajului să fie în poziția pornit și apoi conectați cablul de
alimentare a monitorului, cablul pentru portul afișajului și cablul USB în partea din spate a monitorului.
NOTĂ: Puteți roti monitorul la 90 de grade pentru a ușura conectarea cablurilor. Readuceți monitorul
în poziția normală.
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Instalarea piesei de mână:
1. Pentru a furniza acces conectorilor piesei de mână, sertarul trebuie îndepărtat. Glisați sertarul afară
prin partea din față a sistemului până când se oprește.
2. Utilizând ambele mâini, ridicați urechea neagră din plastic de pe ghidajele din ambele părți ale
sertarului pentru a elibera sertarul de pe șinele laterale. Îndepărtați sertarul.

3. Ridicați cu atenție piesa de mână și cablul acesteia din materialul spumos pentru împachetat și puneți
piesa de mână în suport în așa fel încât să se așeze în partea dreaptă a părții superioare a căruciorului.

4. Înfășurați cablul piesei de mână într-o buclă largă în jurul reazemului de înfășurare.
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5. Desfaceți ușor și îndepărtați capacul frontal de pe sistem desfăcând de-a lungul marginilor capacului
și al deschiderii sertarului utilizând numai presiunea vârfurilor degetelor.

6. Înainte de a conecta cablul piesei de mână, asigurați-vă să fie oprit comutatorul de alimentare
principală din spatele căruciorului.
7. Introduceți conectorii de pe cablurile camerei (2) și ai focalizării (3) prin deschiderea din capacul
frontal. Cablul cu fibră optică (1) este conectat separat în portul de iluminare.

1
2
3

8. Conectați cablurile camerei și focalizării piesei de mână la porturile corespunzătoare ale acestora din
modulul de control al instrumentelor din spatele capacului frontal.
9. Conectorul filetat de pe cablul de focalizare este corelat cu receptorul din partea frontală dreaptă a
modulului de control al instrumentelor prin urechea din partea superioară. Localizați urechea din
conectorul cablului, asigurați-vă că este în rând cu fanta de pe receptor, introduceți conectorul
cablului și rotiți colierul filetat până când colierul este angrenat complet.
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10. Conectați cablul camerei la receptorul de lângă cablul de focalizare de pe modulul de control al
instrumentelor. Conectorul de pe cablul camerei este corelat la receptorul acestuia printr-o fantă în
partea de jos a conectorului. Asigurați-vă că fanta se aliniază corespunzător cu receptorul și filetați cu
atenție conectorul în receptor până când este strâns.

11. Reinstalați capacul frontal.
12. Reinstalați sertarul. Poziționați șinele pe ghidajele sertarului, acționați urechile din plastic și închideți
sertarul.
13. Introduceți conectorul cu fibră optică în portul de iluminare din stânga. Portul de iluminare din dreapta
este disponibil numai la sistemele cu opțiunea FA.

NOTĂ: Pentru informații complete privind piesa de mână, consultați „Handpiece (Piesă de mână)”.

Pornirea alimentării sistemului
1. Treceți pe pornit comutatorul de alimentare principală.
2. Apăsați butonul de alimentare de pe panoul de control.
3. Conectați-vă la sistem utilizând contul și parola de Administrator furnizate cu sistemul.
4. Urmați solicitările de pe ecran pentru a schimba parola.
5. Creați și selectați un domeniu așa cum este descris în „Create a Domain (Creați un domeniu)”.
6. Adăugați utilizatori sau setați utilizatorii de Director activ după cum este descris în „Manage
Usersi (Administrare utilizatori)”.
7. Creați un pacient și acționați dispozitivul pentru prima dată după cum este descris în „System
Preparation and Operation (Pregătire și operare sistem)”.
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