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1. Inledning 
RetCam EnvisionTM oftalmiskt avbildningssystem möjliggör snabb, enkel tagning av wide-field, högupplösta 
digitala bilder och videor av ögat. Denna handbok beskriver hur du använder systemet för att spela in, 
kommentera, lagra, granska och överföra sådana bilder tillsammans med relaterade patientdata i en säker 
hälsovårdsnätverksmiljö. 

Användningsinstruktioner 
• Generell oftalmisk avbildning inklusive retinal, korneal och yttre avbildning. 

• Bilddokumentering av pediatriska okulära sjukdomar, inklusive retinopati av prematuritet (ROP). 

• Undersökning för Typ 2 för-tröskel retinopati av prematuritet (ROP) (zon 1, stadie 1 eller 2, utan 
plussjukdom, eller zon 2, stadie 3, utan plussjukdom), eller behandlingskrävande ROP, definierad som 
Typ 1 ROP (zon 1, alla stadier, med plussjukdom; zon 1, stadie 3 utan plussjukdom; eller zon 2, stadie 2 
eller 3, med plussjukdom), eller tröskel-ROP (minst 5 angränsande eller 8 icke-angränsande klocktimmar 
av stadie 3 i zon 1 eller 2, med plussjukdom) * hos 35-37 veckor gamla postmenstruella spädbarn. 

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

Klinisk artikelreferens 
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 

Kontraindikationer 
Patienter med en perforeringsskada på ögongloben får inte avbildas med RetCam Envision-systemet genom 
användning av en kontaktteknik tills skadan är reparerad. I fall av ögoninfektion måste användning av RetCam 
Envision-systemet senareläggas tills dess att behandling av infektionen har gjorts. Barn som bedömts vara 
ostabila av en neonatologist är inte en kandidat för avbildning med RetCam Envision-systemet. 

Avsedd användning 
USA:s federala lagar begränsar denna enhet till försäljning av, eller på ordination av, legitimerade läkare. 
RetCam Envision är avsett att användas av individer med kunskap om och kunniga i användandet av 
ögonapparater, inklusive läkare, sjuksköterskor, ögonfotografer och ögontekniker. Dessa individer måste 
vara tränade i lämplig klinisk teknik av personal auktoriserad av Natus Medical Incorporated innan de 
använder utrustningen för att erhålla bilder av patienters ögon. 

De primära miljöerna för användning av systemen är kliniker, läkarkontor, neonatala 
intensivvårdsenheter, operationssalar, pediatriska intensivvårdsenheter och forskningsanläggningar. 
Enbart auktoriserad Natus Medical Incorporated-personal utför installation och service av RetCam 
Envision systems, förutom för service som kan utföras direkt av kunden. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Väsentliga funktioner 
• Systemet utför live-videotagning. 

• Systemet visar bilder fria från konsekventa artefakter. 

• Temporär störning av bildfunktionen eller temporär synlighet av bildartefakter har bedömts och 
fastställts att inte påverka patientsäkerheten. 

Åtkomstkontroll och användarauktorisering 
Användarkonton är tilldelade roller vilka bestämmer graden av åtkomst och de uppgifter som kan utföras på 
ditt RetCam Envision-system. RetCam Administrator-rollen är tilldelad en användare av patienthälsan eller 
forskningsanläggningen. RetCam Administrator har den högsta nivån av åtkomst och kontrollerar vem som 
har tillåtelse att använda systemet. För information om konfigurering av användarbehörigheter, se 
”Användarroller och behörigheter”. 

Varningar och Försiktighetsmått 
Denna sektion tillhandahåller information om säkerhetsvarningar och försiktighetsmått. Det är viktigt att 
läsa igenom och förstå denna säkerhetsinformation innan användning av systemet. 

Säkerhetskonventioner 

 

VARNING 
Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig 
personskada. VARNING består av följande information: 
• Farans art och konsekvenserna av att inte undvika den farofyllda situationen. 
• Metoder för hur den riskfyllda situationen undviks. 

 

FÖRSIKTIGT 
Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre skador, materiella 
skador eller förseningar i användningen. FÖRSIKTIGT består av följande information: 
• Farans art och konsekvenserna av att inte undvika den farofyllda situationen. 
• Metoder för hur den riskfyllda situationen undviks. 

Varningsredogörelser 

 

VARNING 
Korskontaminering av mikroorganismer kan leda till spridning av infektioner till patienten, 
särskilt med utsatta barn i Neonatala Intensivvårdsenheten (NICU). 
• För att reducera risken för korskontaminering: 

Följ handtvättningsprocedurer, och bär handskar. 
Desinficera linsstycket innan varje patient genom att minst följa de kemiska 
desinficeringsinstruktionerna på mellannivå. 

 

VARNING  
Användning av okvalificerad personal kan leda till skada eller försening i patientbehandlingen.  
• RetCam-utrustningen är avsedd att användas av individer med kunskap om och 

kunniga i användandet av ögonapparater, inklusive läkare, sjuksköterskor, 
ögonfotografer och ögontekniker. 
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VARNING 
Användning av ej tränad personal kan leda till skada eller försening i patientbehandlingen.  
• Innan användning av utrustningen för att erhålla bilder av patientens ögon måste 

användare tränas i korrekt klinisk teknik av personal auktoriserad av Natus Medical 
Incorporated. 

 

VARNING  
Ej auktoriserade modifikationer kan leda till personskada, oförutsedd systemprestanda 
eller fel på systemet.  
• Modifiera inte denna utrustning utan auktorisering av tillverkaren. 

 

VARNING 
Användande av en kontaminerad eller skadad lins kan orsaka skada på patientens öga.  
• Rengör aldrig framsidan av linsstycket med skrovliga eller vassa material. Rengör, desinficera 

och inspektera linsen för skåror, skador, repor eller sträva ytor innan varje användning.  

 

VARNING 
Genomförande av service eller underhåll på systemet medan det är i bruk med en patient 
kan orsaka elektrisk chock för användaren. 
• Genomför inte service eller underhåll på systemet medan det är i bruk med en patient. 

 

VARNING  
Ljuset som emitteras från instrumentet är potentiellt skadligt för ögat.  
Desto längre exponeringstid, desto större risk för ögonskada. Exponering för ljus från detta 
instrument när det drivs på maximal intensitet överskrider säkerhetsriktlinjerna efter 238 
minuter (vitt ljus), och 18,5 minuter (blått ljus). 
• Starta bildtagning på den lägsta ljusintensitetsnivån och öka vid behov, för att använda 

minsta nödvändiga ljusexponering. 

 

VARNING  
Applicering av överdrivet tryck under bildtagning kan orsaka ögonskada.  
• Stöd handstycket för att undvika direkt tryck på och ej nödvändig rörelse av hornhinnan. 

 

VARNING 
Användning av otillräcklig eller icke kompatibel kopplingsgel kan orsaka ögonskada.  
• Säkerställ alltid att linsen är nedsänkt i den rekommenderade kopplingsgelen för att 

undvika direkt kontakt av linsen med ögat. 

 

VARNING 
Överdriven kraft vid användning av spekulum, senhinneförtryckaren eller linsen mot 
patientens öga kan orsaka ögonskada hos patienten.  
• Manipulera inte spekulum, senhinneförtryckaren eller linsen grovt mot patientens öga. 

 

VARNING 
Otillräckligt jordskydd kan orsaka elektriska stötar.  
• Anslut alltid systemet till en huvudledning med jordskydd. 

 

VARNING 
Att titta på den upplysta ljuskällan kan orsaka ögonskada.  
• Titta inte direkt på den upplysta ljuskällan. 
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VARNING 
Användning av ej godkänd elkabel kan orsaka elektrisk stöt.  
• Använd alltid elkablar tillhandahållna av tillverkaren eller med det specificerade servicenumret. 

 

VARNING 
Användning av skadade elsladdar eller kablar kan orsaka elektrisk stöt.  
• Inspektera kablar och elsladdar för skador innan varje användning. 

 

VARNING 
Systemet emitterar elektromagnetisk strålning som kan störa funktionen eller 
prestationsförmågan hos andra närliggande enheter. 
• För att reducera störningen kan följande kontrollåtgärder göras: 

Rikta om eller flytta mottagarenheten. 
Öka avståndet mellan enheter. 
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som den andra enheten är 
ansluten till. 
Konsultera tillverkaren eller fälttjänsttekniker för hjälp. 

 

 

VARNING 
Byte av säkringar med en del som inte uppfyller kraven kan orsaka brand. 
• Byt alltid ut säkringar med en som har det specificerade servicenumret. 

 

VARNING 
Användning av ett linsstycke som har rengöringsmedel kvar på sig kan resultera i att 
hornhinnan komprimeras.  
• Torka av linsen i enlighet med rengöringsinstruktionerna. 

 

VARNING 
Nedsänkning av hela linsstycket eller handstycket i vätska kan orsaka elektrisk stöt eller skada.  
• Sänk inte ner hela linsstycket eller handstycket i någon vätska. 

 

VARNING 
Användning av ej godkända kablar, tillbehör eller givare kan orsaka elektromagnetisk 
störning vilket kan leda till oväntad systemprestanda eller fel på andra enheter i närheten.  
• Utför inga ej godkända modifikationer eller underhåll på systemet. 

 

VARNING 
Överskridande av den kemiska desinfektionstiden kan skada linsstycket och leda till 
ögonskada hos patienten.  
• Överskrid inte de rekommenderade blötläggningstiderna under desinfektion. 

 

VARNING 
Felaktig förvaring av handstycket kan orsaka skador.  
• Återför alltid handstycket i hållaren när det inte är i bruk. 

 

VARNING 
Användning av ett skadat linsstycke kan leda till ögonskada hos patienten.  
• Tappa inte eller missköt inte handstycket och/eller linsstycket. 
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VARNING 
Stödfel i vagnen vid övervikt kan orsaka skador på användaren och patienten.  
• Placera inte objekt på vagnens justerbara överdel som adderar mer vikt än 10 kg (22 lbs). 

Försiktighetsredogörelser 

 

FÖRSIKTIGT 
Användande av fel storlek på spekulum på nyfödda kan orsaka obehag för patienten.  
• Säkerställ att ögonlocksspekulumet har lämplig storlek för den nyfödda vid bildtagning. 

 

FÖRSIKTIGT 
Elektromagnetisk interferens kan orsaka oförutsedd systemprestanda eller fel.  
• Använd inte bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive kablar och externa 

antenner) närmare än det rekommenderade separationsavstånd som anges i RetCam 
Envision Electromagnetic Immunity Guidance. 

 

FÖRSIKTIGT 
Blockering av systemventilation kan orsaka överhettning av systemdelar vilket kan leda till 
förlust av funktion eller skada.  
• Blockera inte systemventilation. 

 

FÖRSIKTIGT 
Fel i reservbatteriet kan orsaka systemavstängning och leda till dataförlust.  
• Underhåll batteriet när systemet instruerar det. 

 

FÖRSIKTIGT 
Användning vid låg batteriladdning kan orsaka systemavstängning och leda till dataförlust.  
• Starta inte en ny bildtagningssession utan nätström. Om nätströmmen misslyckas 

slutför snabbt bildbehandlingen och spara mediet. 

 

FÖRSIKTIGT 
Autoklavering kan orsaka irreparabel systemskada.  
• Autoklavera inte några delar av systemet. 

 

FÖRSIKTIGT  
Hård avstängning kan orsaka datakorruption och leda till förseningar i diagnosen eller 
behandlingen.  
• Använd inte hård avstängning för systemavstängning om det inte är nödvändigt. 

 

FÖRSIKTIGT  
Felaktig hantering av linsstycket och handstycket när du flyttar systemet kan orsaka 
skador.  
• Förvara linsstycket i systemlådan och placera handstycket säkert i hållaren. 

 

FÖRSIKTIGT 
Felaktig hantering av den fiberoptiska kabeln kan orsaka skada.  
• Vira inte den fiberoptiska kabeln runt stolpen mer än två (2) gånger. 
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FÖRSIKTIGT 
Användning, transportering eller förvaring av systemet i branta sluttningar kan leda till 
instabilitet av vagnen.  
• Använd, transportera eller förvara inte i branta sluttningar. 

 

FÖRSIKTIGT 
Hårdhänt hantering av systemet kan orsaka skada.  
• Transportera inte systemet utomhus. 

RetCam Envision-systemets komponenter 
RetCam Envision-systemet består av moduler monterade i en stabil mobil vagn. Vagnen är enkel att 
montera, transportera och förvara. 
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Vagnsdelar, Framsida 
Bild 1 visar delarna av vagnen, inklusive den valfria FA-funktionen. För en beskrivning av varje 
komponent, se tabellen under figuren. 

 
Bild 1. RetCam Envision-system, Framsida 

OBS: Alla illustrationer i denna användarhandbok är representativa och kan skilja sig från din faktiska installation. 
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1 Visningsmonitor 
En högupplöst plattskärm är standard. Blågröna grepp på båda sidor finns för att hålla i monitorn medan 
du justerar höjd, vinkel och vertikal eller horisontell orientering. Visningsskärmen är beröringskänslig.  
Se ”Monitor”. 

2 Förvaringsutrymme (objektivhållare, förvaringsbox för linsstycke, mus och undersökningsföremål) 

3 Musmatta på vänster sida för vänsterhänt användning 

4 Chassi. Chassit styr modulära delsystem och anslutningar: 
• Systemprocessorn är integrerad i datorn, som utför mediaförvärv, export, import och lagring. 

Dessutom tillhandahåller den användardatahantering. 
• Instrumentkontrollmodulen styr kamerans I/O, inklusive fokus och belysningsintensitet. Den styr även 

ström för systemfunktioner. 
• Cybersäkerhetsmodulen skyddar systemet från intrång, skadlig programvara och obehörig åtkomst 

till patientdata. 

5 Förvaringslåda (snabbstartsguide, förvaringsbox för linsstycke, verktygsfodral och andra föremål) 

6 Fyra (4) hjul med lås underlättar snäv manövrerbarhet och placering av vagnen i trånga utrymmen.  
För att låsa hjulen, tryck låsflikarna nedåt med foten. För att låsa upp hjulen, dra låsflikarna uppåt. 

7 Handstycke/kamera 
Handstycket innehåller kameran och FA-barriärfilter. Den långa kabelhärvan (visas i Bild 2) är flexibel  
för praktisk räckvidd till patienter. Se ”Handstycke”. Använd handstycket med de utbytbara linsstyckena 
för patientbildtagning. 

8 Hållare för handstycke 

9 Kontrollpanel (se ”Kontrollpanel”). 

10 Mus och musmatta på höger sida för högerhänt användning 

11 Bakgrundsbelyst tangentbord för användning i miljöer med svag belysning 

12 Blågröna handtag för manövrering av vagnen 

13 Inlindningsstolpe för handstyckets kabelhärva 

14 Handstyckets anslutningar 
• Vitt ljus och blått ljus (FA) LED moduler 
• Kamerakontroller  
Se ”Handstyckets anslutningar”. 

15 USB-port (SuperSpeed USB) 

16 Fotbrytare (se ”Fotbrytare”). 

17 Fotbrytarens förvaringsficka 
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Vagnsdelar, Baksida 
Bild 2 visar delarna på baksidan av vagnen. För en beskrivning av varje komponent, se tabellen under figuren. 

 
Bild 2. RetCam Envision-system, Baksida 

1 Justerbar vagnsöverdel. Vagnsöverdelen kan höjas och sänkas efter behov för bekväm användning. 

8 
11 

1 

7 

10 

2 

6 

9 

3 

4 

5 
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2 Justeringsspak för vagnsöverdelens höjd. Justera vagnsöverdelens höjd genom att ta tag i båda sidorna 
av vagnens överdel, kläm in spaken och skjut sedan vagnens överdel upp eller ner efter behov. Släpp 
spaken för att låsa vagnens överdel på plats. 

3 Stödpelare för vagnens överdel 

4 Handstyckets kabelhärva (se ”Handstycke”) 

5 Inlindningsstolpe för handstyckets kabelhärva (se ”Handstycke”) 

6 Enhetsetikett (se ”Dekaler och symboler”) 

7 Ethernet-port 

8 Batterilåda. Två (2) Litiumjonbatterier ger ström när växelströmförsörjningen bryts. 
OBS: Om batteriladdningen är väldigt låg (10% ±5%), visas ett varningsmeddelande och systemet stängs 
av. Batterier som är helt urladdade måste laddas i minst fem (5) timmar. 

9 Transporthandtag (se ”Systemtransport”) 

10 Strömkabelns inlindningshållare 

11 Huvudströmbrytare och strömkabelkontakt. Strömförsörjningen reglerar växelström och likström till 
systemet. 

Monitor 
Visningsskärmen är rörelsekänslig (rörelsekontroll måste aktiveras). För att aktivera en UI-kontroll eller 
skärmfunktion trycker du på den med ditt handskklädda finger. Rörelsekontroll kan inaktiveras för 
skärmrengöring. 

OBS: Några UI-element kan vara för små för rörelsekontroll. 

Bild 3 visar skärmkontrollerna. Kontrollerna är enbart aktiverade när skärmen är på. 

 

Bild 3. Skärmkontroller 

1 Starta, höj volymen, och sänk volymen. Volymnivån visas på skärmen medan du gör justeringar. 
OBS: All ljudutgång kommer från skärmen. Om du inte kan höra någonting är volymen avstängd.  

2 Öka ljusstyrkan och sänk ljusstyrkan. Ljusnivån visas på skärmen medan du gör justeringar. 

3 Visa inställningsmenyn på skärmen. Tryck på EXIT (ljudsänkningsknappen), och menyn försvinner. 

4 Avaktivera och aktivera rörelsekontroll (växla). Ett meddelande på skärmen bekräftar ditt val. 

5 Ett grönt ljus indikerar att skärmen är på. Ljuset är av när systemet är av. 

5 3 4 2 1 
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Handstycke 
Handstycket innehåller kameran och FA-barriärfilter. Använd handstycket med de utbytbara linsstyckena 
för patientbildtagning. Se ”Linsstycken”. 

Bild 4 visar handstycket med dess skyddskåpa. FA-barriärfiltrets brytare är på ovansidan av handstycket. 

 
Bild 4. Handstycke med skyddskåpa 

OBS: Återför alltid handstycket i hållaren när det inte är i bruk. Vira handstyckets kabelhärva i en lös ögla 
runt stolpen. För korrekt placering av handstycket i hållaren säkerställ att delen av kabelhärvan närmast 
handstycket vilar mot baksidan av stolpen. 

 
Bild 5. Handstycke och kabelhärva korrekt förvarade 
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Handstyckets anslutningar 

OBS: Det finns två (2) ljusportar i system som har FA-alternativet. 

Handstyckets kabelhärva innehåller tre (3) kablar för belysning, kamera och fokusstyrning. Bild 6 visar 
kablarna och kontaktportarna. 

 
Bild 6. Handstyckets kabelanslutningar 

1 Vitt ljus LED-port (ger belysning för icke-FA-patientavbildning) 

2 FA (blått ljus) LED-port (endast inkluderad i system med FA-alternativ) vilket är en smalbanding blå 
ljuskälla som väcker injekterat fluoresceinfärgämne i fundus vaskulatur. När det aktiveras av det blå ljuset 
avger fluoresceinet grönt ljus. Ett barriärfilter i handstycket avvisar det blå ljus som reflekteras av fundus 
så att den gröna emissionen är tydligt synlig; detta resulterar i svarta och vita bilder. 

3 Fiberoptisk kabel 

4 Kamerakabel (vit) och -port 

5 Kamerans fokuskabel och -port 

OBS: Det är inte nödvändigt att avlägsna några av kontakterna vid förvaring av handstycket eller 
transport av systemet. 

För att ansluta den fiberoptiska kabeln (Bild 7), sätt i kontakten i lämplig LED-port så långt in som den går. 
När du avlägsnar den fiberoptiska kabeln från porten kommer du att känna visst motstånd, detta är normalt. 

    
Bild 7. Belysningsportar och fiberoptisk kontakt 

4 

1 

2 

5 

3 
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Linsstycken 
OBS: Om du uppfattar att den maximala ljuseffekten minskar, kontakta Natus Tekniska Support. Se 
”Teknisk Support”. 

Följande är de tillgängliga linsstyckena. 

Linsstyckemodell Applicering Vanligt synfält (FOV) 

130 FOV (LP130) Retinal avbildning: Nyfödd, för tidigt 
fött spädbarn 130 grader 

Porträtt (LPP01) Extern ögon- och ansiktsavbildning Ej tillämpligt 

För att fästa ett linsstycke till handstycket: 

OBS: När du fäster och lossar ett linsstycke ska du arbeta över en mjuk yta (om möjligt) för att förhindra 
skador ifall linsstycket skulle falla. Se till att du åtminstone håller handstycket nära dig och pekar det uppåt. 

1. Håll handstycket med ena handen och linsstycket med den andra handen och rikta in fliken (1) på 
linsstycket med sömmen (2) längs ovansidan av handstycket (Bild 8). 

 
Bild 8. Linsstyckets justeringsflik och handstyckets justeringssöm 

2. För in linsstycket i handstycket och vrid linsstycket medurs tills du känner att spärren greppar. Detta 
indikerar att linsstycket är ordentligt fastsatt. Kontrollera att fliken och sömmen är i de angivna 
positionerna som visas i Bild 9. 

 
Bild 9. Linsstycke låst 

1 

2 
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Linsstycke Hållare 
Använd linsstyckets hållare för att fästa linsstycket när linsstycket byts ut under en undersökning. Detta 
förhindrar linsstycket från att rulla ner från vagnen eller andra ytor. 

 
Bild 10. Linsstycke Hållare 

Kontrollpanel 
Kontrollpanelen (Bild 11) är placerad ovanför tangentbordet. Kontrollerna i den blågröna mittdelen finns 
även tillgängliga på fotbrytaren. Se ”Fotbrytare”. 

 
Bild 11. Kontrollpanel 

1 Systemströmknapp och grön LED-indikator 

2 Grön LED-indikator för DC (likström)/AC (växelström) 
• När systemet går på AC (växelström) är ljuset fast. 
• När systemet är strömförsett av batteri blinkar ljuset av och på. 

3 Fokuskontroller 

4 Fångaknapp (eller SNAP). Tryck för start, paus och omstart av videoinspelning och för att fånga en stillbild. 

5 Kontroller för belysningsintensitet och visning av intensitetsvärde 

6 Belysningsknapp och LED-indikatorer 
• Vitt indikerar att den vita ljuskällan (vänster LED) är i användning. 
• Blå indikerar att den blåa ljuskällan för FA (höger LED) är i användning. 

1 2 3 4 5 6 
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Fotbrytare 
Fotbrytaren förvaras i framfickan nedtill i vagnen. Ett handtag är tillgängligt för att hålla eller bära fotbrytaren i. 

Du kan kontrollera fokus (1), belysningsintensitet (2) och bild- eller videofångst (3) med fotbrytaren (Bild 12). 
Dessa kontroller är dubbletter av samma kontroller som är tillgängliga på kontrollpanelen. 

 
Bild 12. Fotbrytarkontroller 

Använd fotbrytaren på detta sätt: 

• Belysningsintensitet, höger pedal: Tryck ner vänster sida av pedalen för att sänka intensiteten och 
tryck ner den högra sidan för att öka intensiteten. Du kan trycka ner och hålla tills du når det önskade 
värdet eller så kan du trycka och släppa för att justera i små steg. 

• Fångaknapp (eller SNAP): Tryck för start, paus och omstart av videoinspelning och för att fånga en stillbild. 

• Fokus, vänster pedal: Tryck ner vänster sida av pedalen för att fokusera långt fram (bort från 
näthinnan) och tryck ner höger sida för att fokusera bakåt (mot näthinnan). Du kan trycka ner och 
hålla tills du når det önskade fokuset eller så kan du trycka och släppa för att justera i små steg. 

• Du kan vila foten på plastdelaren mellan pedalerna precis nedanför Capture button (fångaknappen). 

Systemtransport och -förvaring 
RetCam Envision-systemet är enkelt att transportera inom en sjukvårdsanläggning. 

OBS: RetCam Envision-systemet är inte menad att bli transporterad utomhus. Kontakta Natus Tekniska 
Support för instruktioner om paketering och transportering av systemet till en plats utanför 
sjukvårdsanläggningen. 

För att transportera systemet till en annan plats när du är klar med undersökningen: 

1. Säkerställ att mjukvaran är på fönstret Patiens and Exams (Patienter och undersökning) och 
säkerställ att handstycket är undanstoppat säkert i hållaren. 

2. Justera skärmen för att få fri sikt framför vagnen. Se till att bildskärmen inte sträcker sig utanför 
vagnsöverdelens gränser (se Bild 13). 

3. Placera fotbrytaren i förvaringsfickan i vagnens botten. 

4. Dra ur nätkabeln och vira den runt sladdstolparna på vagnens baksida. Du behöver inte stänga av 
systemet. Batterierna kommer att upprätthålla strömmen. 

5. Lås upp hjulen. 

1 

2 

3 
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6. För att minimera vibration flytta vagnen långsamt medan du transporterar den. Var försiktig vid 
golvövergångar och när du går in i och lämnar hissar. 

7. På den nya platsen, se till att ansluta nätkabeln, placera vagnen och justera bildskärmen vid behov 
och lås sedan hjulen.  

För att förbereda systemet för förvaring: 

1. Säkerställ att linsstyckena har blivit ordentligt rengjorda och förvarade. 

2. Stäng av systemet. Följ instruktionerna i ”User Logout (Användarutloggning) och System Shutdown 
(systemavstängning)”. 

3. Placera handstycket med dess kåpa i hållaren. 

4. Positionera bildskärmen inom vagnsöverdelens gränser (se Bild 13). 

5. Stoppa undan fotbrytaren. 

6. Stäng av strömbrytaren. Dra ur nätkabeln och vira den runt sladdstolparna på vagnens baksida.  

7. Transportera försiktigt systemet till dess förvaringsplats och lås alla hjul. Tryck på strömbrytaren för 
att slå på huvudströmmen. 

Bild 13 visar RetCam Envision-systemet med alla delar undanstoppade för förvaring. 

 
Bild 13. RetCam Envision-systemets förvaringskonfiguration 

När RetCam Envision-systemet inte används, utför underhållning och förvara systemets komponenter. 
För information om systemunderhåll, se ”Underhåll, rengöring och teknisk support”.  
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Tillbehör 
 Tillbehör Delnummer 

 

Linsstycke, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(Visas i linsstyckets hållare) 

 

Linsstycke, Porträtt (LPP01) 60-000092 

 

Handstyckets skyddskåpa 60-000188 

 

Övningskit för bildtagning 99-100048 

Rekommenderad kopplingsgel 
På marknader där den finns tillgänglig är den rekommenderade kopplingsgelen: 

GenTeal® Tears Gel (Formula för svårt torra ögon) 

På marknader där GenTeal® Tears Gel inte finns tillgänglig, kan någon av följande (eller likvärdig formula 
med indikatorer för oftalmisk användning) användas: 

• Viscotears® Liquid Gel 
• Vidisic® Eye Gel (Ögongel) 
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2. Systemförberedning och -användning 
OBSERVERA: 

• Nya system installeras av personal utbildad av Natus Medical Incorporated. Installationen 
inkluderar montering och installation av systemkomponenter, den inledande konfigurationen  
av programvaran och funktionstestning. 

• Mjukvaran är förinstallerad i systemet. Om programvaran laddas om raderas databasen och  
alla data raderas. Natus Medical Incorporated rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar 
patientdata i MLX-format i slutet på varje avbildningsdag. 

• RetCam Administrator RetCam Administrator måste ge domänåtkomst innan kliniskt tränade 
användare kan börja patientavbildning. 

För FA-användning, se ”Flouresceinangiografi (FA)”. 

Förbered System for Patient Exam (System för patientundersökning) 
1. Flytta vagnen i position och lås hjulen. 

2. Anslut nätsladden till ett uttag och tryck på huvudströmbrytaren för att slå på huvudströmmen. 

3. Justera bildskärmens höjd och vinkel vid behov för obehindrad direktvy och för att minimera bländning. 

OBS: Bildtagning kan utföras sittandes eller ståendes. 

4. Justera vagnens höjd för bekväm och ergonomisk användning av tangentbord och mus.  

5. Ta bort fotbrytaren från förvaringsfickan och ställ den på ett bekvämt och lättillgängligt ställe på golvet 
för användning vid bildtagning. Kontrollera att den är ansluten till vagnens bas. 

6. Håll alla undersökningsföremål, linsstyckets hållare och handstyckets skyddskåpa inom räckhåll. 

7. Tryck på Systemströmknapp på kontrollpanelen. En grön LED ovanför knappen lyser upp, 
programvaran startar upp och dialogrutan User Login (Användarinloggning) visas på skärmen.  
Se ”User Login (Användarinloggning)”. 

8. Fäst linsstycket till handstycket. Se ”Linsstycken”. 

9. Kontroller att handstycket är inkopplat till systemet. För mer information, se ”Handstyckets 
anslutningar”. 

OBS: Återför alltid handstycket i hållaren när det inte är i bruk. Vira handstyckets kabelhärva i en lös 
ögla runt stolpen. För att förhindra skada på den fiberoptiska kabeln, vira den inte runt stolpen mer än 
två (2) gånger. 

10. Tryck vid behov på belysningsknappen på kontrollpanelen för att slå på ljuskällan. 
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User Login (Användarinloggning) 
1. När systemet slås på och mjukvaran startar upp visas dialogrutan User Login (Användarinloggning). 

Det finns två (2) inloggningstyper, lokal och nätverksaktiverad. Om du har frågor angående din 
nätverksaktiverade inloggning, kontakta din nätverks- eller IT-administratör. 

• Lokal: Följande är användardialogrutan för RetCam Envision för lokal inloggning. 

 
Förstagångsinloggning: Lösenord som ges ut av din RetCam Administrator är temporära. När du 
loggar in första gången kommer du behöva byta ditt lösenord innan du kan fortsätta. 

OBSERVERA: 
• Ditt nya lösenord måste ha minst sex (6) karaktärer, inkludera minst ett (1) nummer och 

måste skilja sig från det gamla lösenordet. 
• Efter en tids inaktivitet kommer en inloggad användare att loggas ut automatiskt. 

Standardminimumet är 15 minuter och detta värde kan ändras av din RetCam Administrator. 

• Nätverksaktiverad: Om du måste logga in med din nätverksaktiverade (Active Directory) 
inloggning visas dialogrutan User Login (användarinloggning) för Active Directory. 

OBS: Innan du kan använda din nätverksaktiverade inloggning måste RetCam Envision-systemet 
vara anslutet till nätverket. 

 
2. Fyll i ditt användarnamn, Windowsdomännamn (om tillämpligt) och lösenord. 

3. Klicka på Login (Logga in). Dialogrutan Select Domain (Välj domän) visas. 
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4. Välj lämplig domän och efter en kort startskärm visas fönstret Patients and Exams (Patienter och 
undersökningar). Se ”Fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar)”. 

De grundläggande stegen för att genomföra en patientundersökning beskrivs i ”Genomför en Patient 
Exam (Patientundersökning)”. 

Om du behöver skapa en domän, tryck på Create Domain (Skapa domän). Se ”Skapa en domän”. 
Ditt användarkonto måste ha tillåtelse att skapa domäner. 

Genomför en Patient Exam (Patientundersökning) 
Följande steg beskriver ett typiskt arbetsflöde för patientundersökningar. Om du behöver detaljerad 
information om ett visst fönster eller dialogruta, se ”Användargränssnitt för fönster och dialoger”. 

OBSERVERA: 
• För en lista av rekommenderade kopplingsgeler, se ”Rekommenderad kopplingsgel”. 
• Information om patienthälsa måste förbli strikt konfidentiell och säker mot obehörig åtkomst, 

förändring och användning. 
• Systemet levererar hörbara toner när du sparar en stillbild, startar, stoppar eller pausar video, 

extraherar stillbilder från video, byter filter och när varnings- och felmeddelanden visas. Säkerställ 
att volymen på din bildskärm är på och att du kan höra tonerna. 

• För att genomföra en patientundersökning i FA-läge, se ”Flouresceinangiografi (FA)”. FA är 
tillgängligt på RetCam Envision-system utrustade med FA-alternativ. 

• Om systemet felar, kontakta Natus Tekniska Support. För mer information, se ”Teknisk Support”. 

1. Efter att du har loggat in och valt en domän visas rutan 
Patients and Exams (Patienter och undersökningar). 

• För att ladda patientjournaler för den valda 
domänen klicka på Show (Visa). Som standard 
visas alla journaler. 

• Vid behov, använd sökfunktionen för att hitta en 
specifik patientjournal. För fullständig information, 
se ”Sökning av patientjournaler”. 

 
Se ”Fönstret Patients and Exams  
(Patienter och undersökningar)”. 

2. I fönstret Patients and Exams (Patienter och 
undersökningar): 

• För en förstagångspatient, skapa patientjournalen. 

Klicka på . Dialogen New Patient (Ny 
patient) visas. 

• Fyll i fälten efter behov och klicka på OK för att 
spara journalen och stänga dialogrutan. 

 
Se ”Dialogrutorna New Patient Record and 
Edit Patient Record (Ny Patientjournal och 
Redigera Patientjournal)”. 
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3. I fönstret Patients and Exams (Patienter och 
undersökningar) väljer du önskad patient för att starta 
en ny undersökning. 

4. Klicka på . Dialogrutan New Exam Configuration 
(Ny undersökningskonfiguration) visas.  

 
Se ”Dialogruta New Exam Configuration  
(Ny undersökningskonfiguration)”. 

5. I dialogrutan New Exam Configuration (Ny 
undersökningskonfiguration), klicka på  bredvid den 
önskade undersökningskonfigurationen. Fönstret Live 
Image (Live-bild) visas. 

 
Se ”Fönster Live Image (Live-bild)”. 

6. I fönstret Live Image (Live Bild), fånga bilder av 
patientens öga/ögon. Det är rekommenderat att du 
börjar med det högra ögat (OD). Om det är önskvärt, 
fånga en extern bild av ögat och fånga sedan 5 retinala 
synfält (posterior, nasal, temporal, inferior och superior). 

Natus Medical Incorporated rekommenderar att spela in 
en video av varje öga, speciellt vid bildtagning på 
patienter som är vakna. Du kan ta stillbilder från videon 
innan du avslutar undersökningssessionen eller så kan 
du spara videon och ta stillbilder efter att du avslutat 
undersökningssessionen. För mer information om 
processen, se ”Bildextraktion från video”. 
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OBSERVERA: 
• Ta inte bilder av varje öga under en längre tid 

än 5 minuter. Maximal ljusexponering är inte 
mer än totalt 5 sammanlagda minuter per öga. 

• Använd enbart rekommenderade optiska 
kopplingsgeler som kan fungera som en optisk 
bro mellan linsen och patientens öga. 

• En riklig mängd gel bör appliceras på 
patientens öga och applicering bör upprepas 
ofta genom hela undersökningen. 

• Ha inte direkt kontakt med eller tryck på 
patientens öga med linsen. Linsens topp bör 
”flyta” i gelen för att ta bilder och videos (detta 
kallas nedsänkningsteknik). 

• Begränsa patientrörelser under avbildning och 
flytta bildlinsstycket bort från patientens öga om 
det finns några tecken på rörelse från patienten. 

• Om nödvändigt, manipulera varsamt 
spekulumet för att komma åt patientens öga. 

• Om RetCam Envision-systemet misslyckas 
fortsätt att undersöka patientens öga (ögon) 
med hjälp av ett indirekt oftalmoskop. 

 

7. Avsluta bildtagningssessionen. Klicka på  i 
fönstret Live Image (Live-bild).  

Om stillbilder är valda för att raderas, eller om videor är 
automatiskt markerade för att raderas, visas ett 
meddelande för att indikera att de kommer att raderas 
när undersökningen avslutas. Klicka på Yes (Ja) för att 
bekräfta raderingen. Dialogrutan Exam Notes 
(Undersökningsanteckningar) visas. 

Om inget medium har valts för borttagning visas 
dialogrutan Exam Notes (Undersökningsanteckningar) 
automatiskt. 

 

 
Se ”Dialogrutan Exam Notes 
(Undersökningsanteckningar)”. 

8. Lägg till undersökningsanteckningar i dialogrutan. När 
du är klar, klicka på Exit Exam and Go to Patient List 
(Avsluta undersökning och gå till patientlista). 
Dialogrutan Exam Notes (Undersökningsanteckningar) 
stängs och fönstret Patients and Exams (Patienter och 
undersökningar) återgår till att visas. 

Se ”Fönstret Patients and Exams  
(Patienter och undersökningar)”. 

9. Rengör linsstycket. Se ”Linsstycke Rengöring och 
desinfektion”. 
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Användargränssnitt för fönster och dialoger 

Fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar) 

Vid inloggning Från Live Image (Live-bild),  
Exam Notes (Undersökningsanteckningar) 

Från Exam Review 
(Undersökningsgranskning) 

Välj en domän           

 
Bild 14. Fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar) (Inga patientjournaler) 

OBS: När du loggar in och väljer en domän är fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar) 
alltid tomt (inga patientjournaler är listade), som visas ovan. Patientjournaler visas efter att du klickar på 
Show (Visa). Se exempel i Bild 16.  

1 När en patientjournal (rad) är markerad visas en sammanfattning av patientjournalen längst upp i fönstret.  

2 Knappfält. Se ”Knappfält för fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar)”. 

3 Fält för att söka och hitta patient- och undersökningsjournaler. Se ”Sökning av patientjournaler” och 
”Avancerad sökning”. 

4 Fält för domänval 

5 Lista över patient- och undersökningsjournaler visas i rader, en (1) rad per patient 
• Om inga patientjournaler visas, klicka på Show (Visa). För mer information, se ”Sökning av 

patientjournaler”. 
• Patientjournaler som är importerade från ett DICOM-system visas initialt i en annan färg. Färgen 

ändras till vitt efter att en undersökning är skapad och sparad. För information om importering av 
patientjournaler från ett DICOM-system, se ”Import Ordered Exams (Importera beställda 
undersökningar)”. 

• För att utföra en åtgärd på en patientjournal, klicka på eller tryck på journalen. Raden är markerad 
och en sammanfattning av patientjournalen visas längst upp i fönstret. 

OBS: Du kan inte markera mer än en (1) patientjournal åt gången. 

2 
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6 Statusfält: 
• Batteristatus (grön ikon indikerar att batteriet laddas; gul indikerar att systemet körs på batteri; röd 

indikerar att batteriets laddning är under 20%) 
• Aktuellt datum och tid  
• Tillgängligt utrymme på C-disken. En ikon av ett lås indikerar BitLocker-status (låst = aktiverat;  

olåst = inaktiverat). 
• Efter en journalsökning visar statusfältet antalet patienter som hittats, antalet valda patienter, antalet 

valda media och antalet borttagna media. 

7 Verktygsmeny och alternativ för systemavstängning. Se ”Verktyg” och ”User Logout (Användarutloggning) 
och System Shutdown (systemavstängning)”. 

Knappfält för fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar) 

OBS: En gråtonad knapp indikerar att den är inaktiverad. De flesta knappar är inaktiverade tills 
patientjournaler läggs till och visas i fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar). Färgen 
på knappen ändras för att representera motsvarande funktion. En knapp kan även vara inaktiverad på 
grund av att användarens konto inte har tillåtelse att använda den funktionen. 

 

Skapa en patientjournal. Se ”Dialogrutorna New Patient Record and Edit Patient Record (Ny 
Patientjournal och Redigera Patientjournal)”. 

 

Starta en ny undersökning. Se ”Dialogruta New Exam Configuration (Ny 
undersökningskonfiguration)”. 

 

Granska undersökningsbilder för en vald patient. Se ”Fönster för Exam Review 
(Undersökningsgranskning)”. 

 

 

Redigera en vald patientjournal. Se ”Dialogrutorna New Patient Record and Edit Patient Record  
(Ny Patientjournal och Redigera Patientjournal)”. 

 

Lägg till anteckningar till en patientjournal. Denna knapp är aktiverad enbart när du har markerat en 
patientjournal. Se ”Dialogrutan Exam Notes (Undersökningsanteckningar)”. 

 

Exportera patientdata. Denna knapp är aktiverad enbart när du har markerat en (1) eller flera 
undersökningsjournaler. Se ”Exportera och importera patientdata”. 

 

Importera patientdata från USB-minne eller nätverk. Se ”Exportera och importera patientdata”. 

 

Skriv ut rapporter. För information om utskrift, se din RetCam Administrator. 

 

(DICOM endast) Importera patientjournaler för nuvarande beställda undersökningar för den aktuella 
RetCam Envision-systemet. Se ”Import Ordered Exams (Importera beställda undersökningar)”. 
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Navigering och datainmatning 
• Mus. Klicka för att navigera mellan fönster och fält och för att initiera handlingar. 
• Pekskärm. Använd en handskbeklädd hand och tryck eller dubbeltryck på funktioner på pekskärmen 

med fingertoppen för att navigera mellan fönster och fält och för att initiera handlingar. Notera att 
några UI-element kanske inte är tillräckligt stora för pekskärmskontroll. 

• Tangentbord: 
o Navigera mellan fönster och fält. 
o Ange data i fält. 
o Initiera handlingar. 
o För att extrahera bilder från en video efter videoavbildning använder du höger piltangent för att gå 

framåt eller vänster piltangent för att gå bakåt under videogranskningen. Se ”Bildextraktion från 
video”. 

o Använd S-tangenten på tangentbordet för att extrahera och spara en bild från video. 
o Tangentbordsgenvägar (även kallade ”hotkeys”) är tangenter och tangentkombinationer som 

används för att utföra olika handlingar. Se ”Tangentbordsgenvägar”. 

• Ikoner. När patientjournaler är listade i fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar), 
använd ikonerna på vänster sida av varje rad som följer: 

 

• Patientjournal: Expandera patientjournaler för att visa undersökningar och anteckningar. 
• Exam record (Undersökningsjournal): Expandera undersökningen för att visa miniatyrbilder 

av stillbilder och videor som sparats. 
Alternativt, klicka eller tryck en gång på raden. 

 

Dölj information (raden kollapsar). 
Alternativt, klicka eller tryck en gång på raden. 

 

Starta en ny undersökning för den valda patienten. 
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Tangentbordsgenvägar 

Genväg Beskrivning Genväg Beskrivning 

Fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar) 

Alt+C Skapa patient Alt+A Patientanteckningar 

Alt+N Ny undersökning Alt+X Exportera data 

Alt+R Granska undersökning Alt+I Importera data 

Alt+E Redigera patient Alt+P Utskrift 

Alt+M Exam notes 
(Undersökningsanteckningar) 

Alt+O Beställda undersökningar 

 Dialogruta New Exam Configuration (Ny undersökningskonfiguration) 

Ctrl+1 Välj konfiguration 1 Ctrl+3 Välj konfiguration 3 

Ctrl+2 Välj konfiguration 2 Ctrl+4 Välj Manuell konfiguration 

 Fönster Live Image (Live-bild) 

S Spara stillbild Ctrl+F7 Återställ timer 

Mellanslag Starta eller pausa videoinspelning Ctrl+F8 Starta om timer 

Retur Antingen starta bild eller stoppa 
inspelning 

F11 Växla helskärmsläge 

N Bläddra genom linstyper Ctrl+Insert Växla flaggikonen på miniatyrbild 

Ctrl+Y Bläddra genom ögonuppgifter Delete (Ta 
bort) 

Växla raderingsstatus på miniatyrbild 

R Bläddra igenom intervallnivåerna Ctrl+F5 Starta timer 

C Bläddra igenom färgnivåerna Ctrl+F6 Pausa timer 

F Växla läge FA (om FA-ljus + FA-filter 
är inställt), eller Red-Free 

  

 Exam Review Window (Fönster för Undersökningsgranskning) 

Ctrl+, (komma) Gå till föregående miniatyrbild  Ctrl+. (punkt) Gå till nästa miniatyrbild 

F11 Växla helskärmsläge   
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Sökning av patientjournaler 

OBS: En grundläggande sökning hittar alla patientjournaler i en domän (Show All (Visa alla), beskrivs 
nedan). Även om detta tillvägagångssätt är det mest inkluderande är det den mest tidskrävande metoden 
för att hitta patienters journaler och rekommenderas inte. För sidor med stora volymer journaler kan det ta 
några minuter innan journalerna laddas. Du kan begränsa sökningen genom att använda de avancerade 
sökfälten. Se ”Avancerad sökning”. 

 
Bild 15. Patients and Exams Window Search Fields (Sökfält för fönstret Patienter och undersökningar) 

1 Hitta-fält. Ange någon del av patientens namn. Systemet söker på patienters efternamn, förnamn,  
patient-ID och primärklinikers namn efter träffar. 
Klicka på det röda X:et för att rensa fältet. 

2 Datumfilter. Om du väljer Any (Alla), finns inga datumrestriktioner. 

3 Domän. En sökning är alltid begränsad till den domän som visas. 

4 Sammanfattning av sökresultat. Statusfältet visar antalet hittade patienter, antalet hittade undersökningar, 
antalet valda media och antalet borttagna media. 

5 Visa alternativ. Om du väljer All (Alla) visas alla journaler i den valda domänen på en enda sida när du 
klickar på Show (Visa). För att sätta en sidbegränsning för visade journaler (till exempel, 20 journaler per 
sida), använd rullgardinsalternativet ##/page (##/sida). 

6 Avancerade sökalternativ. Se ”Avancerad sökning”. 

7 För att utföra en sökning, klicka på knappen Show (Visa), knappen Search (Sök) eller tryck på Retur  
på tangentbordet. Sökresultat dyker upp i fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar)  
(se ”Sökresultat”). För information om att förfina sökningen, se ”Expandera Sökresultaten” och  
”Avancerad sökning”. 
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Sökresultat 
Patientjournaler visas i rader i fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar). Den första 
journalen är markerad (vald) automatiskt och en sammanfattning av den patientjournalen visas längst upp 
i fönstret. Patientanteckningar, undersökningar och undersökningsanteckningar associerade med en 
patientjournal är gömda från vyn. För att se den informationen, expandera raderna (se ”Navigering och 
datainmatning” och ”Expandera Sökresultaten”). 

Från sökresultaten kan du visa patientjournaler, skapa patientjournaler, starta undersökningar, granska 
undersökningar, redigera undersökningsanteckningar och exportera och importera patientdata. 

 
Bild 16. Sökresultat 

Informationen i en patientjournal är organiserad i kolumner. Klicka på en kolumnrubrik för att ändra 
sorteringsföljden. 

De två (2) kolumnerna längst till höger är: 
• Markerade (valda) journaler. Ett kryssmärke visas i kryssrutorna bredvid de journaler som har valts 

för export. 
• Arkivstatus: 

o Ett stort ”I” indikerar att den journalen har blivit importerad. 
o Ett stort ”E” indikerar att den journalen har blivit exporterad. 
o Om statusen är blank har journalen inte blivit importerad eller exporterad. 

Om listan med journaler är lång använder du rullningslisten till höger för att bläddra uppåt och nedåt efter 
behov för att visa fler journaler. 

Expandera Sökresultaten 
För att förfina sökresultaten är flera alternativ tillgängliga: 
• Expandera valda rader (beskrivs nedan).  
• Välj bilder i patientens journal. Detta används primärt för exportering av patientdata. För mer 

information, se ”Exportera och importera patientdata”. 
• Avancerad sökning. Se ”Avancerad sökning”.  
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För att utöka sökresultaten väljer du önskat alternativ i rullgardinsmenyn Expand (Expandera) som finns 
ovanför listan över patienter till vänster. 

 

Undersökningar för Checked Patients 
(Markerade patienter) 

Visar undersökningar för markerade patientjournaler (kryssmärke 
i markerade-kolumnen). 

Undersökningar/bilder för Current Patient 
(Aktuell patient) 

Visar undersökningar och undersökningens miniatyrbilder av den 
aktuella patientjournalen (raden som är markerad). 

Images for Displayed Exams  
(Bilder för Visade undersökningar) 

Visar miniatyrbilder för undersökningsbilder för alla 
undersökningar som visas (patientjournaler måste vara öppna). 

Exams/Images for Displayed Patients 
(Undersökningar/bilder för visade patienter) 

Visar miniatyrbilder för undersökningsbilder för alla 
patientjournaler som visas. 

Collapse All (Kollapsa alla) Stänger ner alla öppna rader och gömmer alla undersökningar 
och anteckningar. Enbart patientjournalraderna visas. 

Avancerad sökning 
En avancerad sökning tillåter dig att fylla i kriterium som begränsar sökningen för att möta dina krav.  
En avancerad sökning utförs på alla patientjournaler i den valda domänen. 

1. I fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar), välj en domän. 

2. Klicka på Advanced (Avancerat) uppe till höger för att visa fälten för avancerad sökning. 

 
Last Name 
(Efternamn) 

Classification 
(Klassificering) 

Patient ID (Patient-ID) Exam Date 
(Undersökningsdatum) 

First Name (Förnamn) Pathology (Patologi) Imager (Bildtagare) • Date ranges 
(Datumintervall) 

Gender (Kön) Primary Clinician 
(Primärkliniker) 

Eye (Öga) • Exam dates 
(Undersökningsdatum) 

3. Ange eller välj önskad information i valfri kombination och klicka på Search (Sök). Journaler som 
innehåller det valda kriteriet visas. 

4. För att genomföra en ny sökning, klicka på Clear Search (Rensa sökning) och upprepa de 
föregående stegen.  

5. Klicka på Advanced (Avancerad) igen för att gömma fälten. 

6. För att arbeta med sökresultaten, se ”Sökresultat”. 
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Dialogrutorna New Patient Record and Edit Patient Record (Ny Patientjournal och 
Redigera Patientjournal) 
Om ditt RetCam Envision-system används som en undersökningsanordning i en DICOM-miljö, skapas de 
flesta patientjournaler inte lokalt. För mer information, se ”Import Ordered Exams (Importera beställda 
undersökningar)”. 

Create (Skapa), från Patients and Exams 
(Patienter och undersökningar) 

Edit (Redigera), från Patients and Exams (Patienter och undersökningar), 
vald patientjournal 

  eller  eller  

Dialogrutorna New (Ny) and Edit (Redigera) är samma förutom att fälten i dialogrutan New Patient  
(Ny patient) kommer vara tomma. Observera att dialogrutan Edit Patient (Redigera patient) även kallas 
för dialogrutan Patient Notes (Patientanteckningar). 

 
Bild 17. Dialogrutan New Patient Record (Ny patientjournal) 

1 Kliniker (krävs). Du kan skapa en ny kliniker eller redigera en vald kliniker. 
OBS: Ändringar i klinikerinformation appliceras på alla användare och patienter. 

2 Patientinformation (asterisker anger obligatoriska fält) 

3 Födelseinformation (krävs). Ange patientens Date of Birth (födelsedatum) (DOB) eller använd pop-up-kalendern. 

4 Diagnos. Ange typ av undersökning som ska genomföras eller förväntad patologi som ska fångas (till 
exempel, undersökning för ROP). 

5 Sparade patientanteckningar. Sparade anteckningar kan inte redigeras. Anteckningar stämplas med 
datum och tid för när de skapades. 

6 • Creator (Skapare) är namnet på den individ som skapade anteckningen. Du kan skapa en ny Creator 
(Skapare) eller redigera en vald Creator (Skapare). 

• Klicka på New Note (Ny anteckning) för att välja Creator (Skapare) (krävs) och för att ange 
anteckningar i fältet Notes (Anteckningar). För att spara, klicka på Save Note (Spara anteckning). Om 
du avbryter kommer ett meddelande visas som tillåter dig att bekräfta, vilket medför att alla ändringar 
går förlorade. 

• Anteckningsfält (max 2000 karaktärer) 
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OBSERVERA:  
• Om patientjournalen inte skapades lokalt kommer några fält i dialogrutan Edit Patient  

(Redigera patient) inte vara redigerbara (fälttitlarna visas i grått). Dessa fält kan enbart redigeras  
i EMR-systemet. 

• Om du skapar en patientjournal som är identisk med en annan journal (samma förnamn, 
efternamn, patient-ID och DOB) kommer ett meddelande indikera att du håller på att skapa en 
dubblett av en redan existerande journal. Du kan fortsätta att spara journalen eller avbryta.  

• Om du upptäcker att en patientjournal har blivit duplicerad kan du föra samman journalerna och 
radera dubbletten. Se ”Patient Records Merge (Sammanföring av patientjournaler)”. 

• Patientjournaler kan inte raderas. 

Patient Records Merge (Sammanföring av patientjournaler) 
Du kan ha skapat två (2) identiska patientjournaler. För att förhindra förvirring är det rekommenderat att 
du för samman journalerna. 

OBS: Innan journalerna sammanförs, verifiera att de två (2) journalerna du valt visar exakt samma 
förnamn, efternamn, patient-ID och födelsedatum. Namnen behöver inte vara i samma stil (gemener, 
versaler och kapitalisering). 

1. För att sammanföra patientjournalerna, välj båda journalerna i fönstret Patients and Exams (Patienter 
och undersökningar). Knappen Merge Patients (Sammanför patienter) visas. 

2. Klicka på knappen Merge Patients (Sammanför patienter). Dialogrutan Patient Reconciliation 
(Patientavstämning) visas. 

 
3. I varje kolumn, välj den data du vill spara. Valen blir gröna. 

4. Verifiera informationen och klicka på Continue (Fortsätt). 
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Dialogruta New Exam Configuration (Ny undersökningskonfiguration) 
Från Patients and Exams (Patienter och undersökningar), 

vald patientjournal 

 eller  

 
Bild 18. Dialogruta Exam Configuration (Undersökningskonfiguration) 

1 Fältet Current Weight (Aktuell vikt) visas för patienter som är under ett (1) år gamla.  

2 Imager (Bildtagare) är namnet på bildteknikern. Du kan också skapa en ny Imager (Bildtagare) eller så 
kan du redigera informationen för den valda Imager (Bildtagaren). 

3 Tre (3) förinställda bildkonfigurationer för undersökning är tillgängliga. Klicka på lämplig konfiguration för 
att fortsätta direkt till fönstret Live Image (Live-bild). Se ”Fönster Live Image (Live-bild)”. 

4 Redigera en förinställd bildkonfiguration för undersökning. Se ”Dialogrutor för Imaging Configuration 
(Bildtagningskonfiguration)”. 

5 Ställ in en bildkonfiguration för undersökning genom att använda specificerade parametrar. Öppnar 
dialogrutan Manual Configuration (Manuell konfiguration). Se ”Dialogrutor för Imaging Configuration 
(Bildtagningskonfiguration)”. 

6 Tillgänglig systemlagringskapacitet. Det ungefärliga antalet nya bilder som kan sparas beror på mängden 
videor och stillbilder som redan har sparats. 
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Dialogrutor för Imaging Configuration (Bildtagningskonfiguration) 

Från New Exam Configuration (Ny undersökningskonfiguration) 

 (Redigera förinställd) eller  (Redigera manuell) 

 
Bild 19. Dialogruta Edit Preset Imaging Configuration (Redigera förinställd bildkonfiguration) 

 
Bild 20. Dialogruta Edit Manual Imaging Configuration (Redigera manuell bildkonfiguration) 

Välj konfigurationsalternativ från rullgardinsmenyerna. Vid redigering av en förinställd konfiguration, klicka 
på Save (Spara) för att spara dina ändringar. 
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Fönster Live Image (Live-bild) 
Från Image Configuration 

(Bildkonfiguration) 

 

 
Bild 21. Live-bildfönster 

1 Kontroller för live-videoinspelning och -bildtagning, timer, räckvidd, färgkontroller, Red-Free-lägeskontroll 
och FA-indikator. Se ”Live-bildkontroller”. 

2 Visningsområde för Live image (Live-bild). Utöver live-bilden visas även ”RetCam Image” i nedre vänstra 
hörnet, och vattenstämplar visas i övre vänstra, övre högra eller nedre högra hörnet på bilden. 

3 Förhandsgranskning och väljarfältet för miniatyrbilden visar miniatyrversioner av stillbilder och videor som 
tagits under undersökningen. 
• Använd pilarna till vänster och höger om miniatyrbildsfältet för att visa ytterligare miniatyrbilder. 
• Inspelade videor visas på en fyrkant med fyra (4) exempelbilder (första, sista och två (2) mellanbilder 

från videon). Ett stort rött ”X” på en videominiatyrbild indikerar att den videon är markerad för att 
raderas när du avslutar undersökningen. Som standard raderas videor när du avslutar en 
undersökning. För att behålla videon, klicka på det lilla ”x”:et. För mer information, se ”Bildextraktion 
från video”. 

   
• Välj en bild- eller videominiatyrbild för att visa en stor version av bilden i bildvisningsområdet. För ett 

valt videoklipp visas uppspelningskontroller uppe till vänster i fönstret. 
• Flag (Flagga) en bild för vidare granskning. För att flagga en bild, placera muspekaren över 

miniatyrbilden och klicka på Flag icon (Flaggikonen) . Flaggan dyker upp på miniatyrbilden i alla 
fönster som visar miniatyrbilder.  
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4 Status och tillgängliga handlingar: 

 

 

När du startar en ny undersökning aktiveras fotbrytaren automatiskt. Dessa 
kontroller utför samma handlingar som Record Video and Save Still live image 
controls (Skärmkontrollerna för att spela in video och spara live-stillbilder). 
Växla mellan videoinspelning och spara stillbilder. Den motsvarande kontrollen  
på skärmen byter färg. Se ”Live-bildkontroller”. 

 
Visa alternativ för live-bildkonfiguration. Se ”Live Image Configuration Options 
(Alternativ för konfigurering av live-bild)”. 

 

 

Växla mellan fullskärms- och normalskärmsvisning för live-bild.  

 
Avsluta live-bildens undersökningssession och gå till dialogrutan Exam Notes 
(Undersökningsanteckningar). Se ”Dialogrutan Exam Notes 
(Undersökningsanteckningar)”. 

5 Exam image labels (Etiketter för undersökningsbilder). Se ”Bildetiketter”. 

6 Undersökningsinformation endast för visning: Patients DOB (Patientens DOB), exam date stamp 
(undersökningsdatumstämpel), patient age and gender (patientens ålder och kön), physician name 
(läkarens namn) och Imager name (bildtagarens namn) 

7 Annan undersökningsinformation: 
• FA-filter status (in eller ut) 
• Ljusnivå 
• Antal videor och stillbilder tagna 
• Felmeddelanden (visas i röd text). För mer information, se ”Felsökning”. 

Live-bildkontroller 

     

Spela in, pausa och stoppa live-videoinspelning.  
Under en live-videoinspelning visas en förloppsindikator under kontrollerna. 
Förloppsindikatorn visar den totala tiden tillgänglig för videoinspelning (i minuter) 
och den använda procentsatsen. 
Denna kontroll är grön när fotbrytaren är aktiverad för att spela in video. 

   

Pausa och återuppta live-videoinspelning. 

   

Frys live-videoinspelning för att ta en stillbild. Starta för att återgå till live-
videoinspelning. 

   

Spara en stillbild till lagringsenheten. Denna kontroll är grön när fotbrytaren är 
aktiverad för att spara stillbilder. 

 

Återvänd till patientens live-undersökning. Show Live (Visa live) visas vid 
granskning av spara stillbilder eller bildextraktion från video under en live-
undersökning. 
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• Starta en ny timer. 
• Pausa timern. 
• Återställ den aktuella timern till 0. 
• Återställ timern till 0 och starta automatiskt timern. 
OBS: För att konfigurera placeringen av timern i fönstret, se ”Live Image 
Configuration Options (Alternativ för konfigurering av live-bild)”. 
I läge FA/Red-Free kontrolleras timern separat från videon. 

   
Avlägsna eller inkludera den röda komponenten i bilder.  
I Red-free-läge är bilderna i gråskala vid bildtagning med den vita ljuskällan. 
I Red-free-läget för FA-undersökningsprocessen är bilderna monokromatiska vid 
bildtagning med den blå ljuskällan. 
Under både videoinspelning och frysning av liveinspelning visas en låssymbol på 
ikonen för att indikera att funktionen inte kan ändras förrän du stoppar eller fryser 
upp live-videoinspelningen. 

   

FA-läget är aktiverat när den blå lampan har anslutits och FA-knappen på 
handstycket är på.  
Under både videoinspelning och frysning av liveinspelning visas en låssymbol på 
ikonen för att indikera att funktionen inte kan ändras förrän du stoppar eller fryser 
upp live-videoinspelningen. 

 

Fem (5) intervallinställningar motsvarar vardera en unik kombination av justeringar 
som inkluderar gammakorrigering. Standardinställning är 50%; denna inställning 
ändras baserad på användaraktivitet. 
Gammakorrigering, en branschstandardeffekt, hjälper till att normalisera 
ljusstyrkan över hela bilden. Intervall är användbart vid avbildning av ett objekt där 
mycket reflekterande (ljusa) områden ligger nära mindre reflekterande (mörka) 
områden och belysningen inte kan optimeras för båda. I dessa fall där intervall 
tillämpas ljusnar de mörkare områdena med minimal förändring på befintliga ljusa 
områden, vilket resulterar i normalisering av den övergripande ljusstyrkan. 
OBS: Det senaste aktiva intervallvalet behålls tills det ändras av användaren; det 
återställs inte till standardinställningen. 
OBS: Intervallet ställs automatiskt in till 0% (av) i FA-läge och Red-free-läge. 

 

Justera kamerans färgtemperatur i fem (5) steg från varmare till neutral till kallare. 
Denna funktion kan hjälpa att särskilja egenskaper hos patienter med mörka 
näthinnor. Du kan även justera färg baserat på personlig preferens. 
OBS: Färgpreferens är inte applicerbart i FA-läge. 
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Bildetiketter 
Använd rullgardinsmenyn överst i fönstret för att välja eller ändra den information som sparas med både 
bilder och videor.  

 
Bild 22. Val för bildetiketter 

Pathology (Patologi) Välj eller ändra patologityp (endast för live-bildsessioner). 

Eye (Öga) Välj eller ändra ögonbeteckningen under live-bildsessioner eller under 
undersökningsgranskning. 

Classification 
(Klassificering) 

Välj eller ändra klassificering (endast för live-bildsessioner). 

Lins Välj eller ändra linstyp under live-bildsessioner eller under undersökningsgranskning. 

Exam Location 
(Undersökningsplats) 

Välj eller ändra undersökningsplats (endast för live-bildsessioner). 

Bildtyp Välj eller ändra bildtyp under live-bildsessioner eller under undersökningsgranskning. 

Live Image Configuration Options (Alternativ för konfigurering av live-bild) 

 

Välj det lämpliga alternativet. Den valda hastigheten visas i rött 
bredvid uppspelningskontrollerna. 

 

Färgläge gäller alla bildtagningar, utom FA-avbildning av RetCam 
Envision systems utrustade med FA-alternativet. Bilder i Color mode 
(Färgläge)  visas i full färg.  
Välj det lämpliga alternativen. 
Timern visas tydligt i gul text i den valda positionen. 

 

FA-läget appliceras bara till FA-avbildning av RetCam Envision 
systems utrustad med FA-alternativet. 
Välj det lämpliga alternativen. 
Som standard tas bilder och videor i gråskala. 
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Bildextraktion från video 

OBS: Att spara video förbrukar stora mängder systemlagringsutrymme. För bästa prestanda, extrahera 
bilderna av intresse från videon. Som standard är videor markerade för radering. 

1. Tryck på Capture button (fångaknappen) på kontrollpanelen eller på fotbrytaren för att starta, pausa 
och starta om videoinspelningen. 

2. För att stoppa videoinspelning för att extrahera individuella bilder från videon, klicka på . 

3. Klicka på miniatyrbilden för videon. Kontrollerna för videouppspelning visas uppe till vänster. 

 
4. Starta från videons början. Om nödvändigt, använd videouppspelningskontrollen för att spola tillbaka 

eller vänsterpilen på tangentbordet för att återgå till början. 

5. Tryck på höger piltangent för att gå stegvis framåt genom videon (eller tryck och håll ner högerpilen 
för att gå snabbare framåt). När en egenskap av intresse visas, släpp höger piltangent för att stoppa 
uppspelningen. 

6. För att extrahera och spara önskad bild tryck på S-tangenten på tangentbordet (eller klicka på ). 

7. Repetera tills alla önskade bilder har blivit extraherade. Miniatyrbilder av extraherade bilder visas i 
miniatyrbildsfältet. 

8. Om flera videoklipp har spelats in, upprepa dessa steg för varje video. 
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Dialogrutan Exam Notes (Undersökningsanteckningar) 
Från Patients and Exams (Patienter och undersökningar), 

undersökning vald 
Från Live Image  

(Live-bild) 
Från Exam Review 

(Undersökningsgranskning) 

   

 
Bild 23. Dialogrutan Exam Notes (Undersökningsanteckningar) 

1 Sparade patientanteckningar. Sparade anteckningar kan inte redigeras. Anteckningar stämplas med 
datum och tid för när de skapades. 

2 • Creator (Skapare) är namnet på den individ som skapade anteckningen. Du kan skapa en ny Creator 
(Skapare) eller redigera en vald Creator (Skapare). 

• Klicka på New Note (Ny anteckning) för att välja Creator (Skapare) och för att ange anteckningar i 
anteckningsfälten. För att spara, klicka på Save Note (Spara anteckning). Om du avbryter kommer  
ett meddelande visas som tillåter dig att bekräfta, vilket medför att alla ändringar går förlorade. 

• Inmatningsfält för anteckningar för höger öga och vänster öga (maximum 2000 karaktärer per fält). 

3 
Från : 

Close and Return to Exam (Stäng och återvänd till undersökning) 
Exit Exam & Go to Patient List (Avsluta undersökning & gå till patientlistan) 

Från  och : 
OK 
Cancel (Avbryt) 

1 

2 

3 
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Fönster för Exam Review (Undersökningsgranskning) 
Från Patients and Exams (Patienter och undersökningar), 

undersökning vald 

 

 
Bild 24. Fönster för Exam Review (Undersökningsgranskning) 

1 Reviewing Media (Granskar media) visar numret på den miniatyrbild som granskas i bildvisningsområdet. 
När ett videoklipp är valt för granskning visas uppspelningskontrollerna. För information om 
videouppspelning och tagning av stillbilder från video, se ”Bildextraktion från video”. 

2 Bildvisningsområde 

3 Patientväljarfältet visar efternamn på patienter i den aktuella domänen. Bilderna, undersökningsdatumen 
och miniatyrbilderna associerade med den valda patienten visas. 
Använd pilarna eller klicka på ett namn för att välja en annan patient. 

4 Exam selector bar (Undersökningsväljarfältet) visar alla undersökningsdatum för den valda patienten. 
Bilderna och miniatyrbilderna associerade med den valda undersökningen visas. 
Använd pilarna eller klicka på ett datum för att välja ett annat undersökningsdatum. 

5 Förhandsgranskningen och väljarfältet för miniatyrbilden visar miniatyrversioner av stillbilder och videor 
som tagits under den valda undersökningen. 
• Sparade videor visas i ett fönster med fyra (4) exempelbilder: första, sista, och två (2) mellanbilder 

från videon. 
• Välj en bild- eller videominiatyrbild för att visa en stor version av bilden i bildvisningsområdet.  
• Använd pilarna för att ta in flera miniatyrbilder i vyn. 
• Flag (Flagga) en bild för vidare granskning. För att flagga en bild, placera muspekaren över 

miniatyrbilden och klicka på Flag icon (Flaggikonen) . Flaggan dyker upp på miniatyrbilden i alla 
fönster som visar miniatyrbilder. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 Patient- och undersökningsinformation. Du kan ändra ögonbeteckning, linspreferens och bildtyp med 
rullgardinsmenyerna. 

7 Visningsfält: DOB (DOB), exam date stamp (undersökningsdatumstämpel), patient age and gender 
(patientens ålder och kön), physician name (läkarens namn) och Imager name (bildtagarens namn), 
range (intervall) och color information (färginformation) 

8 Live-bildinformation: 
• FA-filter status (in eller ut) 
• Ljusnivå 
• Antal videor och stillbilder tagna 
• Felmeddelanden (visas i röd text) 

9 Status och tillgängliga handlingar: 

 
Visa konfigurationsalternativ för undersökningsgranskning. Se ”Exam Review 
Configuration Options (Konfigurationsalternativ för undersökningsgranskning)”. 

 

 

Växla mellan fullskärms- och normalskärmsvisning för vald bild eller video.  

 
Skriv ut valda bilder. 

 
Öppna verktygsfältet för Image Adjustment (Bildjustering). Se ”Image Adjustments 
(Bildjusteringar)”. 

 
Visa två (2) bilder sida vid sida för jämförelse. Se ”Bildjämförelse”. 
OBS: Videor kan inte jämföras. 

 
Öppna dialogrutan Exam Notes (Undersökningsanteckningar). Se ”Dialogrutan 
Exam Notes (Undersökningsanteckningar)”. 

 
Avsluta sessionen för undersökningsgranskning och återvänd till fönstret Patients 
and Exams (Patienter och undersökningar). 

Exam Review Configuration Options (Konfigurationsalternativ för 
undersökningsgranskning) 

 

Välj videouppspelningshastighet. Den valda hastigheten visas i svart 
bredvid uppspelningskontrollerna. 

 

Välj huruvida du vill visa annoteringar för en bild. Se ”Image 
Annotations (Bildannoteringar)”. 
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Image Adjustments (Bildjusteringar) 

OBSERVERA: 
• Du kan enbart spara justerade bilder utanför RetCam Envision-databasen och i ej 

upphovsrättsskyddade format som PNG eller JPG (eller JPEG). De sparade bilderna reflekterar 
justeringarna och ändringarna du gör, men originalbilderna i databasen ändras inte. 

• Videor kan inte redigeras. 

Från Exam Review 
(undersökningsgranskning) 

 

 
Bild 25. Verktygsfält för Image Adjustment (Bildjustering) 

 
Justera bildens ljusstyrka och kontrast. 

 
Justera bildens visade färger. 

 
Annotera en bild. Se ”Image Annotations (Bildannoteringar)”. 

 
Justera bildens förstoring. 

 
Lägg till textöverlägg till en bild. 
OBS: Textöverlägg är inte permanenta. De kan slås på och av under Exam review 
(undersökningsgranskning). Om de är på kommer de synas när du skriver ut bilden och när du 
sparar bilden (PNG- eller JPG-format). 

 
• Ladda förinställning. Adjustment values (Justeringsvärden) kan sparas som en förinställning 

som sedan kan laddas som en grupp och tillämpas på andra bilder. 
• Spara förinställning 
• Återställ bildjusteringar till systemets standard. 
• Spara som 
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Image Annotations (Bildannoteringar) 
Använd annoteringsverktyget för att lägga över information på en bild. När en bild innehåller annoteringar 

visas Annotation icon (annoteringsikonen)  på miniatyrbilden i alla fönster som visar miniatyrbilder. 

 
Bild 26. Verktyg för Image Annotation (bildannoteringar) 

 
Infoga en punkt och lägg till text. 

 
Infoga en ellips och lägg till text. 

 

 

Infoga en linje och lägg till text.  
För att slutföra linjen, klicka på End Line (Avsluta linje) eller tryck på Esc-tangenten. 

 
Infoga anteckning. 

 
Visa (eller dölj) måtten för en vald annotering (linje, ellips, punkt). Mätenheterna är pixlar 
baserade på bildens ursprungliga storlek.  
Punkt: X-, Y-plats 
Ellips: CP är mittpunktens X-, Y-plats; A är det område som omfattas av ellipsen. 
Linje: Total längd av alla linjesegment 

 
Efter du infogat en punkt väljer du den och klickar på Rotate Point (Rotera punkt) för att 
rotera punkten 90 grader medurs. Repetera för att fortsätta rotera i steg om 90 grader. 

 Radera en vald annotering. 

Annotation tips (Annoteringstips): 

• För att lägga till en annotering, klicka på det önskade verktyget, flytta muspekaren över bilden och 
klicka för att sätta annoteringen på plats. 

• Du kan skapa en linje som har flera segment. Efter att du infogat och klickat för att sätta in det första 
segmentet, flytta muspekaren för att skapa nästa segment och klicka för att sätta in det. Repetera 
denna handling för att skapa så många segment som önskas. För att slutföra linjen, klicka 

 eller tryck på Esc-tangenten. 

• För att flytta på eller ändra storlek på en annotering, dra i de fyrkantiga handtagen som visas när du 
flyttar markören över annoteringen. 

• För att redigera text associerad med en annotering, dubbelklicka på textrutan markerad ”{Type Here}” 
(Skriv här) och skriv den önskade texten. Klicka utanför textrutan när du är klar. 
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Bildjämförelse 
Du kan jämföra bilder från en eller flera undersökningar för en patient eller från två (2) olika patienter. 
Alternativen är desamma för båda typerna av jämförelse. 

I bildjämförelse visas två (2) bilder sida vid sida i två (2) fönster för Exam Review 
(Undersökningsgranskning). Använd Image Comparison window (bildjämförelsefönstret) på samma sätt 
som du använder fönstret för Exam review (Undersökningsgranskning). För mer information, se ”Fönster 
för Exam Review (Undersökningsgranskning)”. 

OBS: Följande funktioner är inte tillgängliga i bildjämförelse: 
• Flag image (Flagga bild) 
• Helskärmsläge 
• Videojämförelse 
• Ändra: Eye designation (ögonbeteckning), Lens preference (linspreferens) eller Image type (bildtyp) 
• Exam notes (Undersökningsanteckningar) 

Från Exam Review 
(Undersökningsgranskning) 

 

 
Bild 27. Image Comparison Window (Fönster för Bildjämförelse) 

OBS: När du klickar på , öppnas verktygsfältet för Image Adjustment (Bildjustering) och 
expanderas för att tillåta oberoende justeringar av båda bilderna. För mer information, se ”Image 
Adjustments (Bildjusteringar)”. 

 
Bild 28. Image Adjustment Toolbar (Verktygsfältet Bildjustering) i Image Comparison (Bildjämförelse) 
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Ta bort media 
Du kan ta bort media (stillbilder och video) från patientjournaler i fönstret Patients and Exams (Patienter 
och undersökningar). För att säkerställa att enbart användare med behörighet kan ta bort media kräver 
varje begäran om borttagning autentisering. 

OBS: Tillgängligheten för detta alternativ är baserad på behörigheten tilldelad till ditt användarkonto. 

1. I fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar), sök efter och välj önskade patientjournaler. 

2. Välj önskade undersökningar. Expandera varje undersökning för att visa miniatyrbilder av stillbilder 
och videor som sparats. 

3. Markera stillbilderna och videorna som du vill ta bort. För att göra detta, kryssa i rutan bredvid varje 
miniatyrbild. 

 
När rutorna är markerade visas knappen Remove Selected Media (Ta bort vald media) ovanför patientlistan. 

OBS: Om hela patientjournalen är vald (ett kryssmärke finns i markerade-kolumnen), väljs all media i 
alla undersökningar automatiskt för borttagning. 

4. Klicka på Remove Selected Media (Ta bort vald media). Om media inte har säkerhetskopierats visas 
ett meddelande som tillåter dig att bekräfta din handling. 

5. För att fortsätta, klicka på Yes (Ja). Meddelandet om lösenordsbekräftelse visas. 

 
6. Skriv in ditt lösenord och klicka på Continue (Fortsätt). Efter att median tagits bort blir motsvarande 

miniatyrbilder platshållare som är överlagda med ordet ”Removed” (Borttagen). Miniatyrbilder kan inte 
tas bort. 
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User Logout (Användarutloggning) och System Shutdown 
(systemavstängning) 
RetCam Envision-systemet erbjuder både automatiska och manuella utloggningsalternativ. Utloggning 
stänger ner det aktiva användarkontot på det RetCam Envision-systemet som används. Det är ett separat 
steg från avstängning, vilket stänger av huvudströmmen. 

OBSERVERA:  
• Efter en tids inaktivitet kommer en inloggad användare att loggas ut automatiskt. 

Standardminimum är 15 minuter. Detta värde kan ändras av din RetCam Administrator. 
• Natus Medical Incorporated rekommenderar att du säkerhetskopierar och lagrar din data innan 

du stänger av RetCam Envision-systemet. Se ”Exportera och importera patientdata”. 

För att logga ut och stänga ner systemet klickar du på  i statusfältet och väljer ett av följande från 
pop-up-menyn: 

• För att logga ut från ditt användarkonto utan att stänga ner systemet, välj Log out (Logga ut). 
• För att logga ut från ditt användarkonto och stänga ner systemet, välj Shutdown (Stäng av). 

Om systemet slutar svara, vänta i minst 1 minut. 

Om systemet inte svarar efter 1 minut tryck på SystemströmknappSystemströmknapp på kontrollpanelen 
en gång. Alla indikatorer på kontrollpanelen, förutom DC/AC-indikatorn, kommer att stängas av. 

Hard Shutdown (Hård avstängning) 
Hård avstängning är rekommenderat bara om det är nödvändigt. Datakorruption kan förekomma.  

För att utföra en hård avstängning, tryck på systemströmknappen på kontrollpanelen i minst 6 sekunder.  
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3. Exportera och importera patientdata 
Exportera och importera patientjournaler, undersökningar och media för att:  
• Göra RetCam Envision-data tillgängliga på andra RetCam Envision-system. Data inkluderar den 

valda patientens information, undersökningar för patienten/patienterna och all media i 
undersökningen/undersökningarna. 

• Göra säkerhetskopior av originalmedia på lagringsenheten (både bilder och videor). 
• Visa med standard bildprogramvara. 
• Använda RetCam Envision-bilder med tredjepartsbildsystem. 

Säkerhetskopiering av data 
RetCam Envision-systemet lagrar alla bilder och videor på den interna lagringsenheten. Natus Medical 
Incorporated rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar alla data vid varje dags slut på vilka du har 
samlat nya bilder. 

För långsiktig datalagring rekommenderar Natus Medical Incorporated att du säkerhetskopierar all data 
på en annan dator i ditt kontorsnätverk, helst en serverklassdator med stor kapacitet och redundanta 
lagringsfunktioner (Redundant Array of Independent Disks eller RAID). För sekundär säkerhetskopiering  
i den här miljon, överväg att säkerhetskopiera till en flyttbar USB-masslagringsenhet. 

Exportera data 
Du kan exportera data till valfri plats. En kopia av data exporteras och originaldata är intakt på systemets 
lagringsenhet. 

OBS: Natus Medical Incorporated rekommenderar att begränsa exporteringen till inte mer än 3000 bilder 
åt gången för att undvika en längre överföringstid. Istället för att exportera stora kvantiteter data i en 
omgång, exportera flera mindre kvantiteter. 

För att exportera data: 

1. Kontrollera att målenheten (t.ex. en USB) är klar och har tillräckligt med utrymme. 

2. I fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar), sök efter önskade journaler. 

3. I sökresultaten, välj ett alternativ från rullgardinsmenyn Select Images (Välj bilder) som visas ovanför 
patientlistan. 
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Alla Väljer alla journaler. 

Inga Om några journaler har blivit valda så rensar detta alternativ alla val. 

Flagged (Flaggade) Väljer all media (bilder och videor) som har blivit flaggade. 

Today’s (I dag) Väljer all media tagen på det aktuella datumet. 

This Week’s (Denna vecka) Väljer all media tagen under den aktuella veckan, från söndag till lördag. 

This Month’s  
(Denna månad) 

Väljer all media tagen under den aktuella månaden. 

Right Eye (OD) (Höger öga) Väljer all media tagen på det högra ögat. 

Left Eye (OS) (Vänster öga) Väljer all media tagen på det vänstra ögat. 

Unspecified Eye 
(Ospecificerat öga) 

Väljer all media med etiketten ”Unspecified” (Ospecificerad). 

Not Backed Up  
(Ej säkerhetskopierad) 

Väljer media som inte har blivit exporterad. Detta är särskilt hjälpsamt för att 
kontrollera om data har säkerhetskopierats efter ett specifikt datum om 
datumkriteriet användes för sökningen. 

4. Klicka på . Denna knapp är gråtonad tills journaler väljs. 

5. Välj lämpliga alternativ i dialogrutan Export (Exportera) (Bild 29). 

6. Klicka på Export (Exportera). När en exportprocess har slutförts visar en rapport antalet journaler 
som har kopierats framgångsrikt. 

 
Bild 29. Dialogrutan Export (Exportera) 

1 

2 

3 
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1 Specificera destinationsplats 
• Välj en tidigare använd sökväg från rullgardinsmenyn Path (Sökväg), skriv in en ny sökväg i fältet 

eller klicka på Browse (Bläddra) för att välja en annan plats. Som standard är fälten ifyllda med 

alternativ som användes för den senaste exporten. Klicka på  för att återställa 
destinationsplatsen till standarden. 

• Create subfolder (Skapa undermapp). Använd rullgardinsmenyerna på högra sidan för att skapa 
namn på undermappar med existerande datafält. 

• Om du väljer att skriva över existerande data visas ett meddelande som tillåter att du accepterar. 

2 File Format (Filformat). Kontrollera att exportdestinationen har tillräckligt med utrymme. 
• MLX är krypterat dataformat patentskyddat av RetCam Envision. 
• DCM är filnamnstillägget för patientdatafiler som är kompatibla med DICOM för oftalmologi. 

OBSERVERA: 
o DCM-filalternativet visas enbart om DICOM-alternativet är inkluderat i ditt RetCam Envision-

systemet-köp. 
o Annoteringar på bilder överförs inte med DCM files (DCM-filer). 

• Split File (Split-fil). Om du väljer detta format expanderar dialogrutan och tillgodogör flera alternativ 
(se nedan).  

3 Alternativ för split-filformat: 
• Export Images (Exportera bilder)  

o Portable Network Graphic (PNG) använder komprimering för att minska filstorleken (ungefär 
hälften av storleken på en bitmappsfil), men utan förlust i kvalitet eller upplösning. Den kan visas 
i en standard webbläsare och användas i bildbehandling eller visningsapplikationer. 

o JPG använder komprimering för att reducera filstorleken vilket resulterar i förlust av upplösning 
eller kvalitet i proportion till mängden komprimering. 

• Add Text Overlays (Lägg till textöverlägg). Välj de textöverlägg som du vill inkludera, och välj 
positionen för överläggen på bilderna. Notera att textöverlägg endast gäller PNG- och JPG-bildtyper. 

• Export Data (Exportera data) 
o Extensible markup language format (XML) 
o Comma seperated values format (CSV) 
o Generellt textformat (TXT) 

• Export Video (Exportera video) (AVI) 

Importera data 
Förutom för säkerhetskopiering av data, är exportdestinationen på nätverket ett mellanläge. För att slutföra 
dataöverföringen och göra bilderna tillgängliga för visning på ett annat RetCam Envision-system måste du 
använda RetCam-programvaran för att importera de överförda bilderna till målsystemdatabasen. 

OBSERVERA: 
• För att säkerställa att undersökningsdatum och -tid visas korrekt, bestäm den tidszon där 

patientdata ursprungligen fångades. Skapa en domän med platsen inställd på den tidszonen och 
importera patientdata till den domänen. 

• Importprocessen kan vara tidskrävande. Rekommenderad maximal import per enskild omgång är 
3000 bilder. Det är starkt rekommenderat att du begränsar gruppstorleken genom att importera 
bilder från en patient åt gången och genom att välja enbart de bilder som krävs för dina direkta 
behov. 

• Använd MLX-format vid import av bilder tagna på ett annat RetCam Envision-system (eller bilder 
från tidigare RetCam-system som använder programvaruversion 6.3 och äldre). 
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För att importera data: 

1. Kontrollera att enheten som importen ska ske från är ansluten och klar. 

2. I fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar), klicka på . 

3. I bekräftelsedialogrutan, klicka på Yes (Ja). Välj lämpliga alternativ i dialogrutan Import Review 
(Importgranskning) (Bild 30).  

4. Klicka på Import (Importera). Denna knapp är gråtonad tills filer väljs. När en importprocess har 
slutförts visar en rapport antalet journaler som har kopierats framgångsrikt. 

OBS: Om några filer inte importerades, klicka på View Log (Visa logg) i dialogrutan Import Report 
(Importrapport) för detaljer. Klicka på OK för att stänga rapporten. 

5. I fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar), klicka på Show All (Visa alla) och 
bekräfta att de importerade patientjournalerna är där. 

 
Bild 30. Dialogrutan Import Review (Importgranskning) 

1 Source Location (Källplats). Som standard visar detta fält källplatsen använd för senaste importen. 
• Ange en ny sökväg i fältet eller klicka på Browse (Bläddra) för att välja en annan plats. Markera 

kryssrutan Include subfolders (Inkludera undermappar) om så önskas. 

• Klicka på  för att återställa källplatsen till standarden. 
• Klicka på Select (Välj) för att visa mapparna och filerna. 

2 Mappar. Använd kryssrutorna för att markera och avmarkera mappar som du vill importera. 

3 Selected Image Details (Valda bilddetaljer). Välj en fil på höger sida för att visa detaljer. Om filen är en 
stillbild visas en miniatyrbild av bilden. Om filen är en video, visas en bild på en videorulle. 

4 Lista av filer i den valda mappen. Använd kryssrutorna för att markera och avmarkera filer som du vill 
importera. Antalet valda filer visas nederst i dialogrutan. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Flouresceinangiografi (FA) 
OBS: FA-ljuskällan är ett tillval för RetCam Envision-systemet. Bekräfta att ditt system är utrustat med 
FA-ljuskällan innan du planerar en FA-undersökning. 

En smalbandig blå belysningskälla aktiverar injicerat flourescein som cirkulerar i näthinnevaskulaturen. 
Vid exponering av det blå ljuset avger fluoresceinet grönt ljus. Ett barriärfilter i handstycket avvisar det blå 
ljuset som reflekteras av näthinnan, vilket gör den gröna emissionen synlig. 

1. Starta en ny undersökning i fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar) (klicka på ). 

2. Koppla in FA-barriärfiltret genom att skjuta FA-omkopplaren på handstycket mot handstyckets baksida. 

3. Anslut den fiberoptiska kabeln till FA-belysningsporten. Om den blå lysdioden ovanför 
belysningsknappen på kontrollpanelen inte tänds, tryck på knappen för att slå på FA-lampan. Blått 
ljus kommer lysa från handstycket. 

 
4. I fönstret Live Image (Live-bild), se till att Red-free-/FA-avbildning är aktiverad (Red-free-indikatorn är 

grön och ändras automatiskt till ”ON” (PÅ)). 

5. I början av flouresceininfärginjektion, starta timern (klicka på ) och tryck samtidigt på Capture-
knappen på fotbrytaren för att fånga en stillbild. Vid slutet av injektionen, fånga en till bild för att 
tidsstämpla injektionen. 

6. Capture still images (fånga stillbilder) medan färgen cirkulerar i patientens öga. 

OBS:  
Om du använder videoinspelning: 
• I FA-läge kontrolleras timern separat från videon. Till exempel, när videon är pausad eller 

stoppad, avbryts videoinspelningen men timern fortsätter.  
• Att pausa videoinspelning sparar inte videobilderna. Stoppa videoinspelningen för att 

extrahera och spara bilder från videon. 

7. Om du avbildar det andra ögat, välj ögonbeteckningen i Eye field (ögonfältet) och ta bilder av det ögat. 

8. När du är klar, pausa timern (klicka på ) och avsluta undersökningen.  
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5. DICOM 
Om DICOM-alternativet är inkluderat i ditt RetCam Envision-systemet-köp måste du ha en licens för att 
konfigurera och använda DICOM på ditt RetCam Envision-systemetRetCam Envision-systemet. 

Konfigurera DICOM-inställningar 
OBS: Ditt användarkonto måste ha tillåtelse att konfigurera DICOM-inställningar. 

1. Kontroller att ditt RetCam Envision-system är kopplat till nätverket och att PACS-servern är tillgänglig. 

2. På ditt RetCam Envision-system, kopiera licensnyckeln till lämplig mapp. Se RetCam Envision 
DICOM License Configuration Work Instruction. 

3. Stäng av och starta sedan om systemet. 

4. Logga in. 

5. Klicka på  i statusfältet och välj User Preferences (Användarpreferenser). 

Om DICOM är aktiverat och ditt användarkonto har tillåtelse så är DICOM-inställningarna tillgängliga i 
dialogrutan User Preferences (Användarpreferenser). 

 
6. Välj varje inställningsgrupp och konfigurera som lämpligt. 

7. När du är klar klickar du på OK. 
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Import Ordered Exams (Importera beställda undersökningar) 
1. Kontrollera att ditt RetCam Envision-systemet är anslutet till nätverket. 

2. För att importera patientjournaler för  beställda undersökningar för den aktuella dagen, för det aktuella 

RetCam Envision-systemet, klicka på  i fönstret Patients and Exams (Patienter och undersökningar). 

Om undersökningar har blivit schemalagda visas motsvarande patientjournaler. 

3. Innan utförande av undersökning, koppla ifrån systemet från nätverket. 

4. Välj en patient. 

5. Börja en ny undersökning och ta bilder. Granska och spara bilderna som önskas. För information om 
utförande av undersökning, se ”Genomför en Patient Exam (Patientundersökning)”. 

6. Avsluta undersökningen. Alla sparade bilder placeras automatiskt i kö för överföring till PACS-servern 
för arkivering. 

7. Efter att undersökningar har avslutats för dagen, och innan nedstängning av systemet, anslut 
systemet till nätverket. Alla bilder överförs automatiskt. 

8. Öppna Archive Queue (arkivkön) för att kontrollera överföringens status. Klicka på  i statusfältet 
och välj Archive Queue (Arkivkö). Notera att detta alternativ är tillgängligt för användarkonton som 
har tillåtelse. 

OBSERVERA:  
• Annoteringar på bilder överförs inte till DICOM PACS. 
• DICOM-data kan inte importeras. 
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6. Underhåll, rengöring och teknisk support 
RetCam Envision-systemet har levererats med brandvägg och antivirusprogram aktiverade och konfigurerade. 
Vänligen kontakta Natus Tekniska Support för senaste versionen av RetCam Security Hardening Policy. 

Generellt underhåll 
RetCam Envision-systemet kräver regelbundet generellt underhåll för att fortsätta fungera som önskat.  

Generellt underhållsschema: 
• Mellan patienter: Desinficera, rengör och inspektera linsstycket. 
• Veckovis: Torka av systemet. 
• Månadsvis: Inspektera kablar och kontakter för slitage.  

För rengöringsändamål är RetCam Envision-systemet uppdelad i två (2) kategorier: 
• Linsstycket (kommer i kontakt med patienter) 
• Resten av systemet 

Linsstycke Rengöring och desinfektion 
Desinficera, rengör och inspektera linsstycket mellan patienter.  

OBS: För att förhindra kopplingsgel från att hårdna på linsstycket, rengör patientkontaktområdet direkt 
efter användning. 

Manuell rengöring 
För manuell rengöring med Super-Sani® Torkdukar, CaviWipes TM Handdukar, neodisher®, Mediclean 
Forte eller Prolystica ® 2x Enzymatic Cleaner, följ dessa steg: 

1. Använd de förberedda våtservetterna eller rengöringsmedlet som framställts enligt tillverkarens 
rekommendation och luddfria trasor fuktade med den beredda rengöringslösningen. 

2. Torka av för att avlägsna all synlig smuts. 

3. Torka av för att avlägsna eventuella kemiska rester med en luddfri trasa doppad i kranvatten. 

4. Torka med luddfria trasor och låt sedan lufttorka. 

Kemisk desinfektion på mellannivå 
För kemisk desinfektion på mellannivå med användning av CaviWipesTM Handdukar eller Super-Sani® 
Torkdukar, följ dessa steg: 

1. Torka av och säkerställ att alla ytor förblir synbart våta som följer: 4 minuter vid användning av Super-
Sani® Torkdukar eller 3 minuter vid användning av CaviWipesTM Handdukar (använd extra våtservetter 
om det behövs.) 

2. Torka av för att avlägsna eventuella kemiska rester med en steril, luddfri trasa som fuktats med renat 
(PORW) vatten. 

3. Torka med sterila, luddfria trasor och låt sedan lufttorka. 
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Kemisk desinfektion på högnivå 
För kemisk desinfektion på högnivå vid användning av Sporox® II Solution eller Cidex® OPA Solution, följ 
dessa steg: 

1. Mät upp ett bad med desinfektionsmedlet till 20 °C. 

2. Bekräfta minsta effektiva koncentrationen (MEC) av desinfektionsmedlet som indikeras av 
desinfektionsmedelstillverkaren (flera metoder kan vara applicerbara). 

3. Luta linsstycket i en liten vinkel och sänk gradvis frampartiet i desinfektionsmedlet (se till att linsstycket inte 
sänks lodrätt, när spetsen först når lösningen för att undvika att luft fastnar vid spetsen). 

4. Säkerställ att det inte finns någon luft instängd mellan den konkava ytan av det optiska fönstret och 
lösningen och att vätskans yta inte är över den tillåtna nedsänkningsnivån (ytan på desinfektionsmedlet 
inte är ovanför linjen mellan det rostfria locket och plasthuset). Nedsänkningsdjupet ska inte vara mer 
än 15 mm (0,6 in), så som visas nedan. 

 

5. När framdelen är nedsänkt kan linsstycket stå vertikalt. 

6. Blötlägg enligt följande: 30 minuter i Sporox® II Solution eller 12 minuter i Cidex® OPA Solution. 

7. Skölj genom att sänka ned framdelen av linsstycket i renat (PURW) vatten, rör om och låt det sätta 
sig i minst 1 minut. 

8. Torka genom att använda sterila, luddfria trasor. 

Systemrengöring 
Som med alla medicintekniska produkter, använd god folkhälsopraxis när du hanterar utrustningen, 
baserat på U.S. Centers for Disease Control (CDC) riktlinjer. Dessutom rekommenderas försiktig 
avtorkning med en trasa som fuktats med mild tvål och vatten. Sådan rengöring måste föregå alla 
serviceåtgärder. Spreja inte rengöringsmedel på några delar av systemet. 

Inspektion av kablar och kontakter 
Varje månad, kontroller att varje kabel och kontakt är ordentligt fastsatt i RetCam Envision-systemet. För 
att eliminera risken för elektrisk stöt, byt ut kablar eller kontakter som påvisar skada. 

Bortskaffande av material 
Bortskaffande av avfallsmaterial enligt lokala och nationella föreskrifter. Kontakta Natus Tekniska Support 
om du behöver ytterligare hjälp. Se ”Teknisk Support”. 
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WEEE Statement (WEEE-förklaring) 
Natus har åtagit sig att uppfylla kraven i Europeiska Unionens WEEE (Direktiv om avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) 2014. Dessa föreskrifter anger att elektriskt och 
elektroniskt avfall måste hanteras separat för korrekt behandling och återvinning, för att säkerställa att 
WEEE återanvänds eller återvinns på ett säkert sätt. I enlighet med detta åtagande kan Natus överlåta 
skyldigheten att återlämna och återvinna till slutanvändaren, såvida inte andra arrangemang har gjorts. 
Vänligen kontakta oss för information om de insamlings- och återvinningssystem som finns tillgängliga i 
ditt område på www.natus.com. 

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara 
farliga och föreställa en risk för mänsklig hälsa och miljön om WEEE inte hanteras på rätt sätt. Därför har 
även slutanvändare en roll att uppfylla vid säkerställandet av att el- och elektronikavfall återanvänds och 
återvinns på ett säkert sätt. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte bortskaffa WEEE 
tillsammans med annat avfall. Användare ska använda kommunala insamlingsscheman eller 
tillverkarens/importörens återtagningsskyldighet eller licensierade avfallshanterare för att minska skadlig 
påverkan i samband med bortskaffandet av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och att öka 
möjligheterna för återanvändning och återvinning av kasserad elektrisk och elektronisk utrustning. 

Utrustning som är märkt med den nedanstående överkryssade soptunnan på hjul är elektrisk och 
elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnesymbolen indikerar att kasserad elektrisk och elektronisk 
utrustning inte ska kasseras tillsammans med ej separerat avfall utan ska sophanteras separat.  

 

Teknisk Support 
OBS: Den förväntade livslängden för RetCam Envision-systemet är minst 7 år. 

När du kontaktar Natus Medical Incorporated via telefon, vänligen lämna ett meddelande och lämna 
följande information: 

• Namn 
• Organisation 
• Kontaktinformation  
• Beskrivning av problemet 
• Systemtypen (till exempel, RetCam Envision) och serienummer 

Dessutom rekommenderar Natus Tekniska Support att du skickar ett e-postmeddelande med samma 
information. 

E-post: service@retcam.com. Natus Tekniska Support svarar snabbt på e-post. Vårt mål är att svara 
inom 24 timmer från mottagande. 

Telefonsupport är tillgängligt måndag till fredag från 8 till 17, Pacific Time. Om nödvändigt, vänligen 
lämna ett meddelande. Natus Tekniska Support returnerar samtal snabbt. 

Telefon: +1 650-802-0400 
Avgiftsfritt: 1-888-496-2887 (U.S. och Kanada enbart) 

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

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Service 
För servicefrågor, kontakta Natus Tekniska Support. Se ”Teknisk Support”. 

Fältersättningsmoduler 
För information om ersättning av en modul, kontakta Natus Tekniska Support och ange servicenumret. 
Se listan nedan. 

Servicenummer Beskrivning 
18-000557-SERVICE USB-hubb 
18-000572-SERVICE Ethernet-isolator 
18-000663-SERVICE Säkring 
60-000001-SERVICE Handstycke 
61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE Instrumentkontrollmodul 
61-000156-SERVICE Strömförsörjningsmodul 
61-000005-SERVICE Litium-jon-batteri 
61-000010-SERVICE Fotbrytare 
61-000012-SERVICE Vit LED-modul 
61-000033-SERVICE Tangentbord 
61-000046-SERVICE Blå LED-modul 
61-000056-SERVICE Mus 
61-000069-SERVICE Membran 
61-000091-SERVICE Visningsmonitor 
61-000166-SERVICE Fortinet 30E Box 
RETCAM-FA-UPGRADE FA-uppgraderingskit för RetCam Envision-system 

utan FA 
N/A Strömkabel - Måste möta följande specifikationer: 

• Sjukhusklass 
• 305 cm (10 ft) maximal längd 
• Klassad som 10A (minst) 
• UL/CSA-listad 
• REACH-, RoHS-kompatibel 
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7. Felsökning 

Systemstart 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

BitLocker har inte aktiverats på 
huvuddatorn. Aktivering av 
BitLocker är rekommenderat för att 
öka säkerheten. 

BitLocker var inte aktiverat av en 
Administratör innan användarens 
försök att starta systemet. 

Se din RetCam Administrator. 

Det går inte att ansluta till SQL-
servern efter 45 sekunder. 

Användaren försökte starta 
systemet. 
SQL-tjänsten var installerad men 
avstängd. 

Se din RetCam Administrator. 

System Shutdown (Systemavstängning) 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Detta kommer stänga av systemet. 
Är du säker på att du vill fortsätta? 

Användaren försökte stänga av 
systemet. 

• Klicka på Yes (Ja) för att 
stänga av. 

• Klicka på No (Nej) för att 
avbryta avstängningen. 

Operativsystemet kunde inte 
stängas ner. 

En användare som inte har tillåtelse 
försökte stänga ner systemet. 

Se din RetCam Administrator. 

Patients and Exams (Patienter och undersökningar) 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Varning: Du kan komma att förlora 
dessa media! <#> markerade 
mediaobjekt har inte 
säkerhetskopierats. Vill du 
fortsätta? 

Användaren försökte ta bort valda 
media som inte har 
säkerhetskopierats. 

• För att avbryta, klicka på No 
(Nej). Säkerhetskopiera media 
och försök igen. 

• För att fortsätta utan att 
säkerhetskopiera media, klicka 
på Yes (Ja). Notera att 
borttagen media inte kan 
återställas. 
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New Exam (Ny undersökning) och Live Imaging (Live-bildtagning) 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Följande kan vara problem för Live 
Imaging (Live-bildtagning): 
• Systemet går på batteri, men 

borde vara inkopplat. 
Vill du fortsätta? 

Användaren startade en ny 
undersökning medan systemet gick 
på enbart batterikraft. 

Rekommenderad åtgärd: 
Anslut systemet till nätström och 
klicka på Yes (Ja). 

Ljuskällfel (Ärende: 1) Ingen fiberoptisk kabel är ansluten. Återanslut den fiberoptiska kabeln. 

Ljuskällfel (Ärende: 2) FA är på men ingen fiberoptisk 
kabel är ansluten. 

Anslut den fiberoptiska kabeln till 
FA-ljuskällan eller stäng av FA-
omkopplaren och anslut den 
fiberoptiska kabeln till den vita 
ljuskällan. 

Ljuskällfel (Ärende: 9) Ljuskällan var avstängd eller 
användaren stängde av ljuskällan. 

Tryck på belysningsknappen på 
kontrollpanelen för att slå på 
ljuskällan. 

Kontrollera FA-vagnsanslutning 
(Ärende: 10) 

Handstyckets FA-omkopplare var 
på och kameran var inte ansluten till 
FA-ljuskällan. 

Tryck på belysningsknappen på 
kontrollpanelen för att stänga av 
ljuskällan och stäng av 
handstyckets FA-omkopplare. 

Kolla FA-omkopplaren på HP 
(Ärende: 12) 

FA-läget var inte aktiverat: 
Handstyckets FA-omkopplare var 
på eller användaren stängde av FA-
omkopplaren. 

Stäng av handstyckets FA-
omkopplare. 

Kontrollera FA-omkopplaren på HP, 
kontrollera kontrollpanelens 
ljusindikator (Ärende: 17) 

FA-läget var aktiverat: 
Både handstyckets FA-omkopplare 
och belysning var av. 

• Sätt på handstyckets FA-
omkopplare. 

• Tryck på belysningsknappen 
på kontrollpanelen för att slå på 
ljuskällan. 

Kontrollera kontrollpanelens 
ljusindikator (Ärende: 18) 

FA-läget var aktiverat: 
Belysningen var avstängd eller 
användaren hade stängt av 
belysningen. 

Tryck på belysningsknappen på 
kontrollpanelen för att slå på 
ljuskällan. 

Kolla FA-omkopplaren på HP 
(Ärende: 21) 

FA-läget var aktiverat: 
FA-filtret var av eller användaren 
hade stängt av FA-omkopplaren. 

Sätt på handstyckets FA-
omkopplare. 

Det uppstod ett fel vid inspelning av 
media. Konsultera loggen för 
detaljer. 

Användaren försökte fånga bilder. Se din RetCam Administrator. 

Exam will NOT be saved; no 
images/videos have been captured 
(Undersökningen kommer INTE 
sparas; inga bilder/videor har 
tagits). Är du säker att detta är OK? 
Välj ”Yes” (Ja) för att bekräfta eller 
”No” (Nej) för att återvända till 
undersökningen. 

Användaren försökte avsluta live-
bildtagning utan att spela in några 
bilder eller videor. 

• Klicka på Yes (Ja) för att 
avsluta. 

• Klicka på No (Nej) för att 
avbryta och återvända till live-
bildtagning. 
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Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Exam will NOT be saved; the exam 
contains images/videos but none 
are set to be saved 
(Undersökningen kommer INTE 
sparas; undersökningen innehåller 
bilder/videor men inga är 
markerade att sparas). Är du säker 
att detta är OK? Välj ”Yes” (Ja) för 
att bekräfta eller ”No” (Nej) för att 
återvända till undersökningen. 

Användaren försökte lämna live-
bildtagning med all tagen media 
markerad för radering. 

• Klicka på Yes (Ja) för att 
avsluta. Ingen media kommer 
sparas. 

• Klicka på No (Nej) för att 
avbryta och återvända till live-
bildtagning. 

Vänligen stäng inte av systemet på 
grund av eventuell dataförlust. 

Användaren tryckte på Shutdown 
button (avstängningsknappen) på 
kontrollpanelen. 

Klicka på OK för att avbryta 
avstängningen och fortsätta med 
live-bildtagning. 

Exam review (Undersökningsgranskning) 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Vänligen stäng inte av systemet på 
grund av eventuell dataförlust. 

Användaren tryckte på Shutdown 
butten (avstängningsknappen) på 
kontrollpanelen. 

Klicka på OK för att avbryta 
avstängningen och fortsätt med 
undersökningsgranskningen. 

Importera 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Om du importerar från en flyttbar 
enhet måste den vara ansluten 
innan du påbörjar importprocessen. 
Är alla nödvändiga enheter redo? 

Användaren försökte importera data 
från en flyttbar enhet. 

Kontrollera att enheten som 
importen ska ske från är ansluten 
och klar, och tryck på Yes (Ja). 

Utskrift 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Det finns ingen skrivare installerad 
på systemet. 

Användaren försökte skriva ut. Se din RetCam Administrator. 

Skrivaren verkar vara offline eller 
frånkopplad. Vänligen kontrollera 
och försök igen. 

Användaren försökte skriva ut. Se din RetCam Administrator. 
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Användarpreferenser 
Meddelande Villkor eller användaråtgärd Korrigerande åtgärd 

Anpassat vattenmärke kan inte vara 
större än 640x100. Vänligen 
använd en mindre bild. 

Live bildtagningskonfiguration: 
Användaren försökte ladda ett 
vattenmärke. 

Ladda en mindre bild. 

Anpassat vattenmärke kan inte vara 
mindre än 160x32. Vänligen använd 
en större bild. 

Live bildtagningskonfiguration: 
Användaren försökte ladda ett 
vattenmärke. 

Ladda en större bild. 

Fel vid försök att ladda det 
anpassade vattenmärket för att 
verifiera: {undantagsmeddelande}. 

Live bildtagningskonfiguration: 
Användaren försökte ladda ett 
vattenmärke som inte är en bildfil. 

Ladda en bildfil. 

Kan inte ladda det anpassade 
vattenmärket för att verifiera. 

Live bildtagningskonfiguration: 
Användaren försökte ladda ett 
vattenmärke. 

Filformatet kan vara felaktigt. Ladda 
en bildfil som är i korrekt format. 

Inget index med fragmenteringsnivå 
lika eller högre än ” + tröskel + ”% 
hittas. 

Databasunderhållskonfiguration: 
Användaren kontrollerade 
statistiken och fragmenteringsnivån 
var mindre än den angivna nivån 
(standard är 15). 

Detta meddelande är för 
informationssyfte. 

{0} av revisionsloggfilerna kunde 
inte raderas. 
(OBS: {0} indikerar antalet filer.) 

Revisionsloggningskonfiguration: 
Användaren försökte radera 
revisionsloggar. 

Detta meddelande är för 
informationssyfte. 

Andra felförhållanden 
Meddelande Korrigerande åtgärd 

Användaren har inte tillåtelse att logga in. Se din RetCam Administrator. Användarkontot kan vara 
inaktiverat. 

Allvarligt fel, kunde inte skriva fel till fil. Se din RetCam Administrator. 

Det uppstod ett fel vid växling av frysning/stopp av 
inspelning. Konsultera loggen för detaljer. 

Se din RetCam Administrator. 

Kan inte spela videon, försök nummer <#>. Se din RetCam Administrator. Möjliga orsaker: 
• Den valda videofilen raderades. 
• En gammal video var importerad (till exempel, 

RetCam 4.1 eller äldre). 

captureGraphBuilder är noll! Se din RetCam Administrator. 
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8. Verktyg 
OBS: Alternativen tillgängliga i popup-menyn Utilities (Verktyg) är baserade på behörigheterna tilldelade ditt 
användarkonto. Bild 31 är ett exempel och den kompletta listan över alternativ är beskriven i följande tabell. 

Statusfält 

 

 
Bild 31. Utilities Menu (Verktygsmeny) 

About (Om) Visar RetCam Envision-systemet programvaruversionen och annan 
systeminformation. För licensinformation för tredjeparts programvara använd i 
RetCam Envision, klicka på Software Licenses (Programvarulicenser) i 
dialogrutan About (Om). 

Help (Hjälp) Visar en PDF-kopia av RetCam Envision Användarhandbok. 

Image Audit (Bildrevision) Endast för RetCam Administrator. 

System Logs (Systemloggar) Endast för RetCam Administrator. 

User Preferences 
(Användarpreferenser) 

Öppnar fönstret User Preferences (Användarpreferenser). Se ”Configure User 
Preferences (Konfigurera Användarpreferenser)”. 

Manage Users  
(Hantera användare) 

Skapa och modifiera användarkonton och återställ lösenord. Endast för RetCam 
Administrator. Se ”Hantera användare”. 

Unlock Maintenance Mode 
(Lås upp underhållsläge) 

Ger åtkomst till systemunderhåll och andra uppgifter. Endast för RetCam 
Administrator. Systemet kommer fråga efter Maintenance Mode password 
(lösenordet för underhållsläge). Det här alternativet är gråtonat om systemet är i 
Maintenance Mode (underhållsläge). 
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Configure User Preferences (Konfigurera Användarpreferenser) 
OBS: Ditt användarkonto måste ha tillåtelse att konfigurera användarpreferenser. Om ditt användarkonto 
inte har tillåtelse så är konfigurationsalternativen antingen inte tillgängliga eller inaktiverade. 

Utilities Menu (Verktygsmeny) 

User Preferences (Användarpreferenser) 

 
Bild 32. Fönstret User Preferences (Användarpreferenser) 

Audit Logging 
(Revisionsloggning) 

Konfigurera systemets revisionsloggar. 

Authentication 
(Autentisering) 

Konfigurera autentisering för lokala enheter och nätverk. Alternativen för Active 
Directory är endast synliga för användarkonton som har behörighet.  
För nätverksautentisering har du möjlighet att låta användare autentisera med 
Active Directory, och i så fall kan du valfritt kräva det. 
För att skapa en användare med Active Directory-autentisering, se ”Skapa 
användarkonto”. 

Auto Log Off  
(Automatisk utloggning) 

Konfigurera automatisk utloggning. 
OBS: Automatisk utloggning gäller inte under en undersökning om vissa dialogrutor 
är öppna eller under andra omständigheter som kan orsaka dataförlust. 

Database Maintenance 
(Databasunderhåll) 

Underhåll databasens funktioner. 

Device (Enhet) Hantera enhetsnamn och serienummer. 

DICOM Konfigurera DICOM (tillgänglig bara om DICOM är installerat). För mer information, 
se ”DICOM”. 

Domain (Domän) Konfigurera domäner. Se ”Konfigurera domäner”. 
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Live Imaging (Live-
bildtagning) 

Konfigurera kameraenheten, live-bildtagningens filstorlek och anpassade 
vattenmärken. 

New Exam (Ny 
undersökning) 

Konfigurera bildtagningskonfigurationen för nya undersökningar. 

Notification (Notifikation) Hantera meddelanden för generell användning, import/export-aktiviteter, 
bildtagningsbibliotek, mediaborttagning och hårdvara. 

Permissions (Behörigheter) Hantera användarroller och behörigheter. Se ”Användarroller och behörigheter”. 

Skrivare Ställ in standardskrivare. 

Windows Ger tillgång till Windows-funktioner. Vissa funktioner är enbart tillgängliga för 
användarkonton som har behörighet och andra funktioner är enbart tillgängliga i 
Administrator/Service/Maintenance mode (administratör-/service-/underhållsläge). 

Konfigurera domäner 
OBS: RetCam Envision-systemet kräver minst en (1) domän. En standarddomän som kallas ”RetCam” är 
inkluderad med ditt system. 

Från User Preferences (Användarpreferenser) 

Domain (Domän) 

 
Bild 33. Alternativ för domänkonfiguration 

 

Skapa en domän. Se ”Skapa en domän”. 

 

Redigera en domän. Se ”Redigera en domän”. 
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Ta bort en domän. Enbart användarkonton som har behörighet kan ta bort domäner. 

 

Tilldela domäner till patienter. 

 

Tilldela patienter till domäner. 

 

Kopiera patienter till andra domäner. 

 

Tilldela föräldralösa patienter till en domän. 

Skapa en domän 

Från dialogrutan Select Domain (Välj domän) Från User Preferences (Användarpreferenser), 
Domain (Domän) vald 

Create Domain (Skapa domän) 
 

 
Bild 34. Dialogrutan Create Domain (Skapa domän) 

Name (Namn) (Obligatoriskt) Domännamnet visas överallt i RetCam Envision-systemet. Fyll i ett namn som är 
meningsfullt och igenkännbart för alla användare. 

Description 
(Beskrivning) Ange en beskrivning. 

Location (Plats) (Obligatoriskt) Identifierar den geografiska platsen för RetCam Envision-systemet. Dessutom 
definierar det tidszonen för det systemet. Välj lämplig plats från rullgardinsmenyn. 
Lägg till en ny plats, eller skapa eller ändra tidszonen om nödvändigt. Tidszoninställningen 
används för att visa datum och tid för en patientundersökning i din lokala tidszon. 

Institution Välj lämplig institution från rullgardinsmenyn. Lägg till en institution om nödvändigt. 

Department 
(Avdelning) Välj lämplig avdelning från rullgardinsmenyn. Lägg till en avdelning om nödvändigt. 
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Group (Grupp) Välj lämplig grupp från rullgardinsmenyn. Lägg till en grupp om nödvändigt. 

Study (Studie) Välj lämplig studie från rullgardinsmenyn. Lägg till studie om nödvändigt. 

Users 
(Användare) 

(Obligatoriskt) Visar en lista av användare som har tillgång till denna domän. Lägg till användare 
eller modifiera tilldelningar om nödvändigt. 

Redigera en domän 

Från User Preferences (Användarpreferenser), 
Domain (Domän) vald 

 

 
Bild 35. Dialogrutan Edit Domain (Redigera domän) 

Name (Namn) (Obligatoriskt) Redigera domännamnet som önskas. 

Description 
(Beskrivning) Ange en beskrivning. 

Location (Plats) (Obligatoriskt) Välj lämplig plats från rullgardinsmenyn. Redigera platsinformationen om 
nödvändigt. 

Institution Välj lämplig institution från rullgardinsmenyn. Lägg till eller redigera en institution om nödvändigt. 

Department 
(Avdelning) Välj lämplig avdelning från rullgardinsmenyn. Lägg till eller redigera en avdelning om nödvändigt. 

Group (Grupp) Välj lämplig grupp från rullgardinsmenyn. Lägg till eller redigera en grupp om nödvändigt. 

Study (Studie) Välj lämplig studie från rullgardinsmenyn. Lägg till eller redigera en studie om nödvändigt. 

Users 
(Användare) 

(Obligatoriskt) Visar listan av användare som har tillgång till denna domän. Lägg till användare till 
domänen om nödvändigt. 
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Hantera användare 
OBSERVERA:  

• Endast RetCam Administrator-kontot kan användas för att skapa och redigera användarkonton 
och lösenord. 

• Användarkonton kan inte raderas. 
• För att konfigurera behörigheter för användarkonton, se ”Konfigurera roller och behörigheter”. 

Skapa användarkonto 

Från Utilities menu (Verktygsmenyn) 

Manage Users (Hantera användare) >  
Create User (Skapa användare) 

 
Bild 36. Dialogrutan Create User (Skapa användare) 

OBS: Alla fält är obligatoriska, såvida inte användaren kommer att autentiseras endast med Active 
Directory. Se ”Nätverksautentisering”. 

Username (Användarnamn) Tillhandahåll ett unikt användarnamn för användaren. Detta namn kommer visas 
genom RetCam Envision-systemet. Din hälsovårdsenhet bör följa ett definierat 
tilldelningssystem så att användare lätt kan känna igen varandra. Användarnamnet 
är inte skiftlägeskänsligt. 
OBS: För Active Directory-autentisering, måste användarnamnet redan existera  
i domänen. 

Last Name (Efternamn) Användarens efternamn 

First Name (Förnamn) Användarens förnamn 

Password (Lösenord) 
Reenter Password  
(Upprepa lösenord) 

Detta är ett temporärt lösenord. Lösenordet i båda fälten måste stämma överens. 
Det nya lösenordet måste vara minst sex (6) karaktärer långt och inkludera minst 
en (1) siffra. 
OBS: För Active Directory-autentisering används inte lösenordet. 

Email ID (E-post-ID) Användarens e-postadress för allt arbete i RetCam-systemet. 
OBS: För Active Directory-autentisering används inte e-postadressen. 

Domains (Domäner) Tilldela domäner till användarkonton om nödvändigt. Se ”Tilldela domäner till ett 
användarkonto”. 
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Nätverksautentisering 
För Active Directory-inloggningar kan du antingen kräva autentisering mot Active Directory eller ge 
användare valmöjlighet att autentisera mot Active Directory. Se tillgängliga alternativ i Bild 37. 

Från User Preferences (Användarpreferenser) 

Authentication (Autentisering) 

 
Bild 37. Alternativ för Network Authentication (Nätverksautentisering) 
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Redigera ett användarkonto 

Från Utilities menu (Verktygsmenyn) 

Manage Users (Hantera användare) >  
Modify User (Modifiera användare), välj användare 

 
Bild 38. Dialogrutan Edit User (Redigera användare) 

OBS: Alla fält är obligatoriska. 

Username (Användarnamn) Tillhandahåll ett unikt användarnamn för användaren. Detta namn kommer visas 
genom RetCam Envision-systemet. Din hälsovårdsenhet bör följa ett definierat 
tilldelningssystem så att användare lätt kan känna igen varandra. Användarnamnet 
är inte skiftlägeskänsligt. 

Last Name (Efternamn) Användarens efternamn 

First Name (Förnamn) Användarens förnamn 

Password (Lösenord) 
Reenter Password  
(Upprepa lösenord) 

OBS: Markera inte dessa fält om inte du vill ändra användarens lösenord. Väljer du 
någon av lösenordsfälten rensas lösenordet. För att bevara användarens lösenord 
om det rensades av misstag tryck på Cancel (Avbryt) och börja om. 
Lösenordet i båda fälten måste stämma överens. 
Det nya lösenordet måste vara minst sex (6) karaktärer långt, inkludera minst ett (1) 
nummer och måste skilja sig från det gamla lösenordet. 

Email ID (E-post-ID) Användarens e-postadress för allt arbete i RetCam-systemet. 

Disable User  
(Inaktivera användare) 

Välj kryssrutan för att inaktivera användarkontot. 

Domains (Domäner) Tilldela domäner till användarkonton om nödvändigt. Se ”Tilldela domäner till ett 
användarkonto”. 
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Tilldela domäner till ett användarkonto 

Från dialogrutan Create User (Skapa användare) eller 
dialogrutan Edit User (Redigera användare) 

Assign Domains (Tilldela domäner) 

 
Bild 39. Dialogrutan Assign Domains (Tilldela domäner) 

Du måste tilldela minst en (1) domän till ett användarkonto. 

Återställ lösenord 
OBSERVERA:  

• Endast RetCam Administrator-kontot kan användas för att återställa användarlösenord. 
• Det nya lösenordet måste vara minst sex (6) karaktärer långt, inkludera minst ett (1) nummer och 

måste skilja sig från det gamla lösenordet. Den här lösenordsregeln gäller alla användarroller. 

Från Utilities menu (Verktygsmenyn) 

Manage Users (Hantera användare) >  
Reset Password (Återställ lösenord) 

 
Bild 40. Dialogrutan Reset Password (Återställ lösenord) 

Efter återställande av lösenord kommer användaren behöva byta lösenord vid första inloggning. 
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Användarroller och behörigheter 
Användarkonton är tilldelade roller vilka bestämmer graden av åtkomst och de uppgifter som kan utföras 
på din RetCam Envision-systemet. RetCam Administrator har högsta nivån av behörighet och kan 
modifiera roller, lägga till roller och tilldela behörigheter. 

Standardrollerna är: 
• General RetCam (Allmän RetCam) 
• RC Imager (RC-bildtagare) 
• RetCam Administrator 

Roller är beviljade behörighet i dessa kategorier: 
• General (Allmän) 
• Patient 
• Exams (Undersökningar) 
• Import/Export 
• Special (Särskild) 
• Administrative (Administrativ) 

Konfigurera roller och behörigheter 
Från User Preferences 
(Användarpreferenser) 

Permissions (Behörigheter) 

 
Bild 41. Alternativ för behörighetskonfiguration 

I fliken User Roles (Användarroller) väljer du användaren och tillämpar önskade roller. För att visa 
behörigheter, välj flikarna Role Permissions (Rollbehörigheter) och View User Permissions (Visa 
användarbehörigheter). 
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9. Säkerhet och märkning 

Elektrisk säkerhet 
Systemet konstruerades, inspekterade och testades för att uppfylla säkerhetskraven i IEC 60601-1 med 
avseende på brand, chock och mekaniska risker endast om det används som avsett. 

Klass I Typ BF Elektrisk utrustning 

Klassad för Kontinuerlig drift 

IEC 60601-1: 2005 Rättelse 1 + Rättelse 2 

Tillbehörsutrustning ansluten till de analoga och digitala gränssnitten måste vara certifierad enligt 
respektive IEC-standarder (dvs IEC60950 för databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk 
utrustning). Dessutom ska alla konfigurationer uppfylla systemstandarden IEC 60601-1 och 60601-1-2. 
Den som ansluter ytterligare utrustning till signalingångsdelen eller signalutgångsdelen konfigurerar ett 
medicinskt system, och är därför ansvarig för att systemet uppfyller kraven i systemstandarden IEC 
60601-1 och 60601-1-2. Om du är osäker, kontakta Natus Tekniska Support. 

 
Elektromagnetisk emission för RetCam Envision 

Överensstämmelsenivå: Grupp 1, Klass A 

Testtyp Överensstämmelsenivå Noteringar 

Strålningsemissioner 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grupp 1, Klass A RetCam Envision-systemetRetCam Envision-
systemet genererar RF-energi endast för sin 
interna funktion. Systemets RF-strålning är mycket 
låg och det är osannolikt att den orsakar någon 
störning på närliggande elektronisk utrustning. 
RetCam Envision-systemet är lämplig för 
användning i alla anläggningar andra än hushåll och 
kan användas i bostadsanläggningar och de som är 
direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet 
som försörjer bostadsbyggnader, förutsatt att 
följande beaktas: 
OBS: Emissionsegenskaperna hos den här 
utrustningen gör den lämplig för användning i 
industriområden och sjukhus (CISPR 11 klass A). 
Om den används i en bostadsmiljö (för vilken 
CISPR 11 klass B normalt krävs) kanske den här 
utrustningen inte kan ge tillräckligt skydd för 
radiokommunikationstjänster. Det är möjligt att 
användaren behöver vidta reducerande åtgärder, 
t.ex. att placera om eller rikta om utrustningen. 

Genomförda strålningar 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grupp 1, Klass A 

Harmoniska strålningar 
EN 61000-3-2 

Klass A  

Spänningsfluktuationer/ 
flimmerstrålningar EN 61000-3-3 

Överensstämmer 

FCC Del 15B Överensstämmer 

 



RetCam EnvisionTM Användarhandbok 

 73 

RetCam Envision Elektromagnetisk immunitet 

Testtyp 
IEC 60601-1-2  

Testnivå Överensstämmelsenivå 
Vägledning för 

Elektromagnetisk miljö 

Elektrostatiska 
urladdningar (ESD) 
EN 61000-4-2 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

±8 kV kontakt 
±15 kV luft 

Golven ska vara trä, betong eller 
klinkers. Om golven täcks med 
syntetiskt material måste den relativa 
fuktigheten vara minst 30%. 

Elektriska snabba 
transienter 
(AC-ström) 
(I/O-linjer) 
EN 61000-4-4 

±2 kV för 
strömförsörjningsledningar 

±2 kV för 
strömförsörjningsledningar 

Kvaliteten på elnätet ska vara en typisk 
kommersiell eller sjukhusmiljö. 
Elektroniska störningar (transienter) i 
växelström kan leda till att 
systemdisplayen rullar kontinuerligt. 
Om detta uppstår bör bildtagning inte 
fortsätta förrän störningarna slutar.  

Överspänning linje till 
linje och överspänning 
linje till jord 
(AC-ström) 
(I/O-linjer) 
EN 61000-4-5 

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

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

Kvaliteten på elnätet ska vara en typisk 
kommersiell eller sjukhusmiljö. 

Spänningsdämpningar, 
spänningsvariationer på 
strömförsörjningsingång
ar och korta 
spänningsavbrott 
EN 61000-4-11 

0% UT för 0,5 kretsar vid 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, och 315° 

0% UT för 0,5 kretsar vid 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, och 315° 

Kvaliteten på elnätet ska vara en typisk 
kommersiell eller sjukhusmiljö.  

0% UT för 1 krets och  
70% UT för 25/30 kretsar, enfas 
vid 0° 

0% UT för 1 krets och  
70% UT för 25/30 kretsar, enfas 
vid 0° 

0% UT för 250/300 kretsar 0% UT för 250/300 kretsar 

Strömfrekvens 
(50/60 Hz) magnetiskt 
fält 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Nivån på magnetiska fält ska vara på 
nivåer som är vanliga i en typisk 
kommersiell eller sjukhusmiljö.  
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RetCam Envision Elektromagnetisk immunitet 

Testtyp 
IEC 60601-1-2  

Testnivå Överensstämmelsenivå 
Vägledning för 

Elektromagnetisk miljö 

Strålningsimmunitet 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2,7 GHz 
3 V/m 80%@1 kHz 
 
Närhetsfält: 
385 MHz, 18 Hz puls mod,  
27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 
dev, 1 kHz sine, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz, och 780 
MHz, 217 Hz puls 
Mod, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 930 MHz, 
18 Hz puls mod, 28 V/m 
 
1720 MHz, 1845 MHz, och  
1970 MHz, 217 Hz puls mod,  
28 V/m  
 
2450 MHz, 217 Hz puls mod,  
28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz, och  
5783 MHz, 217 Hz puls mod,  
9 V/m 

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

Bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning ska inte 
användas närmare någon del av 
RetCam system, inklusive kablar, än 
det rekommenderade 
separationsavstånd som beräknas från 
den tillämpliga ekvationen för 
sändarens frekvens.  
 
Rekommenderat separationsavstånd 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz till 800 MHz 

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

där  är sändarens maximala 
utgångseffekt i watt (W) enligt 
sändarens tillverkare och d är det 
rekommenderade 
separationsavståndet i meter (m). 

Ledad immunitet 
EN 61000-4-6 

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

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80%@1 kHz 
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Dekaler och symboler 

Symbol Standardreferens Standardtitel på 
symbolen 

Symboltitel enligt 
refererad standard Förklaring 

Receptbelagd 

21 CFR 801.109(b)(1) Etikett-
/ordinationsenheter. 

Endast efter 
ordination 

Anger att produkten är 
auktoriserad för 
försäljning av eller på 
uppdrag av 
licensierad 
sjukvårdspersonal 

Medicinteknisk 
utrustning 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Indikerar 
medicinteknisk 
utrustning 

Denna produkt är en 
medicinteknisk 
produkt. 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Innehåller inte 
naturgummilatex 

Den medicintekniska 
produkten innehåller 
inte naturgummilatex 

 

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

Medicinteknisk 
elektrisk utrustning – 
Del 1: Allmänna krav 
för grundläggande 
säkerhet och 
väsentliga funktioner 

Följ bruksanvisningen Läs 
bruksanvisningen/instr
uktionshäftet. 
OBSERVERA 
angående ME-
UTRUSTNING ”Följ 
bruksanvisningen” 

 

ISO-15223-1,  
Symbol 5.4.3 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Se bruksanvisningen Uppmanar 
användaren att läsa 
bruksanvisningen. 

ISO 60601-1  
Tabell D.1 #11 

Medicinteknisk 
elektrisk utrustning – 
Del 1: Allmänna krav 
på grundläggande 
säkerhet och 
väsentlig prestanda. 

Användningsanvisning
ar 

 

ISO 7000/IEC-60417, 
Symbol 3500 

Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen 

Elektronisk 
bruksanvisning 

Att ange på produkt 
eller 
produktförpackning att 
relevant information 
för användning av 
produkten finns 
tillgänglig i elektronisk 
form snarare än, eller 
utöver, tryckt 
pappersform. 

 

IEC-60417;  
2002-5194 

Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen 

AC/DC Power 
Indicator (AC/DC-
strömindikator) 

För att identifiera om 
systemet körs på 
likström eller 
växelström 
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Symbol Standardreferens Standardtitel på 
symbolen 

Symboltitel enligt 
refererad standard Förklaring 

 

ISO-7000/IEC-60417, 
Symbol 5019 

Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen 

Skyddsjordning För att identifiera alla 
terminaler som är 
avsedda för 
anslutning till en 
extern ledare för 
skydd mot elektrisk 
stöt i händelse av ett 
fel, eller terminalen på 
en skyddande 
jordelektrod. 

 

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

Medicinteknisk 
elektrisk utrustning – 
Del 1: Allmänna krav 
på grundläggande 
säkerhet och 
väsentlig prestanda. 

Växelström Att indikera på 
typskylten att 
utrustningen endast är 
lämplig för växelström; 
för att identifiera 
relevanta terminaler. 

 

IEC-60417:  
2002-5016 

Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen 

För att identifiera 
säkring 

Systemet innehåller 
2 säkringar av 
indikerad typ. Använd 
inte någon annan typ. 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5988 

Grafiskt system för 
elektrisk utrustning i 
medicinsk praxis.  

Datornätverk För att identifiera 
själva datornätverket 
eller för att ange 
anslutningen till 
datornätverket. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 5140 

Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen  

Icke-joniserande 
elektromagnetisk 
strålning 

Indikerar generellt 
förhöjda, potentiellt 
farliga nivåer av icke-
joniserande strålning 

 

IEC 62471-2 Fotobiologisk 
säkerhet för lampor 
och lampsystem - 
Del 2: Vägledning 
om tillverkningskrav 
för icke-laser optisk 
strålningssäkerhet. 

Varning: Optisk 
strålning, titta inte 
direkt på ljuskällan. 

Indikerar att inte titta 
direkt in i ljuskällan 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Symbol 0621 

Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen 

Ömtålig, hantera med 
försiktighet 

Indikerar att innehållet 
av transportpaketet är 
ömtåligt och att 
paketet ska hanteras 
försiktigt. 

 

ISO-7000: 2014-0623 Grafiska symboler för 
användning på 
utrustningen 

Denna sida upp För att indikera korrekt 
uppställd position av 
transportpaketet. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.7 

Medicintekniska 
produkter — 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Intervall för 
förvaringstemperatur 

Indikerar 
temperaturgränserna 
(för förvaring) inom 
vilka den 
medicintekniska 
produkten kan 
förvaras på ett säkert 
sätt. 
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Symbol Standardreferens Standardtitel på 
symbolen 

Symboltitel enligt 
refererad standard Förklaring 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.8 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
medicintekniska 
produktetiketter, -
märkning och -
information, som ska 
tillhandahållas. 

Intervall för 
förvaringsfuktighet 

Indikerar 
fuktighetsgränserna 
för (förvaring) inom 
vilka den 
medicintekniska 
produkten kan 
förvaras på ett säkert 
sätt 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.3.9 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Begränsning av 
atmosfärtrycket 

Indikerar gränserna 
för atmosfärtrycket 
inom vilka den 
medicintekniska 
produkten kan 
utsättas för på ett 
säkert sätt. 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.3.4 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
medicintekniska 
produktetiketter, -
märkning och -
information, som ska 
tillhandahållas. 

Håll torr Indikerar en 
medicinteknisk 
produkt som behöver 
skyddas från fukt. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.7 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Serienummer Indikerar tillverkarens 
serienummer så att en 
specifik 
medicinteknisk 
produkt kan 
identifieras. 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.6 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Katalog- eller 
modellnummer 

Indikerar tillverkarens 
katalognummer så att 
den medicintekniska 
produkten kan 
identifieras. 

 

ISO 15223-1 
Symbol 5.1.1 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Tillverkare Indikerar tillverkaren 
av den 
medicintekniska 
produkten 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.3 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Tillverkningsdatum Indikerar datumet då 
den medicintekniska 
produkten tillverkades. 
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Symbol Standardreferens Standardtitel på 
symbolen 

Symboltitel enligt 
refererad standard Förklaring 

 

ISO-15223-1 
Symbol 5.1.2 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Auktoriserad 
representant inom EU 

Indikerar den 
auktoriserade 
representanten inom 
den Europeiska 
gemenskapen. 

 

MDR 2017/745  EU-förordningen om 
medicintekniska 
produkter 

CE-märkning Anger europeisk 
teknisk 
överensstämmelse 

 

IEC-60529 Grad av skydd som 
tillhandahålls av 
kapslingar (IP-kod) 

Grad av intrångsskydd 
som tillhandahålls av 
kapsling 

Skyddad mot 
effekterna av 
kontinuerlig 
nedsänkning i vatten. 

 

IEC-60529 Grad av skydd som 
tillhandahålls av 
kapslingar (IP-kod) 

Skyddad mot 
droppande vatten 

Indikerar att enheten 
är skyddad mot 
effekterna av vertikalt 
fallande vatten 

 

ISO-60601-1 
Tabell D.2 #2 

Medicinteknisk 
elektrisk utrustning – 
Del 1: Allmänna krav 
på grundläggande 
säkerhet och 
väsentlig prestanda. 

Allmän varningsskylt Indikerar en risk för 
potentiell personskada 
på patienten eller 
operatören 

 

ISO-15223-1, 
Symbol 5.4.4 

Medicintekniska 
produkter – 
Symboler som ska 
användas med 
etiketter, märkning 
och information som 
ska tillhandahållas. 

Försiktigt: Läs alla 
varningar och 
försiktighetsmått i 
bruksanvisningen 

Uppmanar 
användaren att läsa 
bruksanvisningen 
angående viktiga 
försiktighetsmått 
såsom varningar och 
försiktighetsåtgärder 
som av olika 
anledningar inte kan 
presenteras direkt på 
den medicintekniska 
produkten. 

ISO 60601-1  
Tabell D.1 #10 

Medicinteknisk 
elektrisk utrustning – 
Del 1: Allmänna krav 
på grundläggande 
säkerhet och 
väsentlig prestanda. 

 

2012/19/EU Efterlevnad för 
elektriskt avfall och 
elektronisk utrustning 
(WEEE) 

Anvisningar för 
bortskaffande vid 
slutet av livslängden 

Den överkryssade 
soptunnesymbolen 
indikerar att kasserad 
elektrisk och 
elektronisk utrustning 
inte ska kasseras 
tillsammans med ej 
separerat avfall utan 
ska hanteras separat 

 

N/A Testmärke Nordamerikansk 
överensstämmelsecer
tifiering 

Indikerar att produkten 
har blivit testad och 
certifierad av TUV 
Rheinland 
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Symbol Standardreferens Standardtitel på 
symbolen 

Symboltitel enligt 
refererad standard Förklaring 

 

IEC/TR 60878 
Symbol 5009 

Grafiska symboler för 
elektrisk utrustning i 
medicinsk praxis,  

Systemströmknapp Standby - För att 
identifiera 
omkopplaren eller 
omkopplarpositionen 
med hjälp av vilken 
del av utrustningen 
som är påslagen för 
att försätta den i 
vänteläge 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Fokuskontroller Knappar på 
kontrollpanelen för att 
justera fokus 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Lampbelysningsknapp Knappar på 
kontrollpanelen och 
fotbrytaren för slå på 
och av lampan 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Kontroller för 
ljusintensitet 

Knappar på 
kontrollpanelen och 
fotbrytaren för 
justering av 
ljusintensiteten 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Fånga (eller SNAP) Knapp på 
kontrollpanelen och 
fotbrytaren för att ta 
stillbilder och för att 
starta och pausa 
videoinspelning 

 
Ej tillämpligt Ej tillämpligt Belysningskabelport Indikerar platsen för 

belysningskabelporten 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt FA-
belysningskabelport 

Indikerar platsen för 
FA-
belysningskabelporten 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Handstyckets 
kameraport 

Indikerar platsen för 
handstyckets 
kameraport 

 
Ej tillämpligt Ej tillämpligt Kamerakontrollport Indikerar platsen för 

kamerakontrollporten 

 
Ej tillämpligt Ej tillämpligt Flouresceinangiografi 

(FA) 
Indikerar FA 

 

IEC 62680-2-1 Universal Serial Bus-
gränssnitt för data 
och ström Del 2-1: 
Universal Serial Bus 
Specification, 
Revision 2.0 (TA 14) 

USB-kontakt För att indikera att 
enheten är ansluten 
till en USB-port eller är 
kompatibel med en 
USB-port 
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Symbol Standardreferens Standardtitel på 
symbolen 

Symboltitel enligt 
refererad standard Förklaring 

 

IEC-62680-2-1 Universal Serial Bus-
gränssnitt för data 
och ström Del 2-1: 
Universal Serial Bus 
Specification, 
Revision 2.0 (TA 14) 

USB 3.0-kontakt För att indikera att 
enheten är ansluten 
till en USB 3.0-port 
eller är kompatibel 
med en USB-port 

 

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

Medicinteknisk 
elektrisk utrustning – 
Del 1: Allmänna krav 
på grundläggande 
säkerhet och 
väsentlig prestanda. 

Typ BF Tillämpad Del För att identifiera en 
tillämpad del av BF 
som överensstämmer 
med IEC 60601-1. 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Förvara handstycket i 
hållaren när det inte 
används 

Indikerar att förvara 
handstycket i hållaren 
för att förhindra skada 
på linsstycket 

 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Rengör linsstycket 
efter användning 

Indikerar att rengöra 
linsstycket efter 
användning 

    
Bild 42. Enhetsetikett: Med FA (vänster), Ingen FA (höger) 
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10. Tekniska specifikationer 
OBS: Specifikationer kan ändras utan förvarning. 

Hårdvara och mjukvara 
Fysisk Dimensioner: 660 mm (26”) bred x 610 mm (24”) djup x 1372 mm (54”) 

minimum höjd 
Vikt:  
• Med FA: Ungefär 85 kg (188 lbs) fullt lastad 
• Utan FA: Ungefär 82,6 kg (182 lbs) fullt lastad 

Elektrisk Frekvenser: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Säkringar: 3AG 6,3 A 250 V slo-blo 5 x 20 mm 
Strömanvändning: 400 W maximalt med alla alternativ 
Löstagbar sjukhusklassad nätsladd  

CPU och lagring Intel® Core i7 
16 GB Random Access Memory 
1 TB Solid State Storage Drive  

Operativsystem Microsoft Windows® 10 operativsystem (OS) 
OBS: Av säkerhetsskäl är Task Manager för Microsoft Windows OS inte 
tillgängligt för de flesta användarkonton. Enbart RetCam 
AdministratorRetCam Administrator-användarkontot ges tillgång. 

Miljöförhållanden 
Det levererade systemet är avsett att användas inomhus, vid normala rumstemperaturer och luftfuktighet 
och placerat upprätt på en jämn yta med hjulen låsta. 

Temperatur 

Drift 
Förvaring (oöppnad) 
Transport (i original fraktmaterial) 

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

Relativ fuktighet 

Drift 
Förvaring (oöppnad) 
Transport (i original fraktmaterial) 

30% till 90% icke-kondenserande 
30% till 90% icke-kondenserande 
10% till 85% icke-kondenserande 

Atmosfärtryck 

Drift 
Förvaring (oöppnad) 
Transport (i original fraktmaterial) 

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

Altitud 

Drift 
Förvaring (oöppnad) 
Transport (i original fraktmaterial) 

-382 till 3012 meter (-1255 till 9882 fot) 
-382 till 3012 meter (-1255 till 9882 fot) 
-382 till 5574 meter (-1255 till 18 288 fot) 
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Bilaga A. Uppackning och installation av  
RetCam Envision 

Packa upp systemet 
1. Avlägsna frampanelen av lådan och ställ ner den att fungera som ramp. 

2. Lossa bromsarna på hjulen och rulla försiktigt vagnen ut ur lådan. 

3. Avlägsna allt packmaterial från systemet. 

4. Packa upp lådan innehållandes bildskärmen. 

5. Packa upp tillbehörslådan. 

Installera systemet 
Installera bildskärmen: 

1. Montera bildskärmen på monitorns arm med hjälp av de fyra tumskruvarna som medföljer 
(tumskruvarna gängas in på baksidan av bildskärmen). 

2. Installera bildskärmsarmen och den fastsatta bildskärmen på monitorns armstolpe med de 
medföljande verktygen i verktygspåsen.  

Obs: Kontrollera att positionen för stoppringen på bildskärmsstolpen är mindre än eller lika med 
20 cm (8 tum) ovanför vagnens överdel. 

    
3. Se till att skärmens strömbrytare är i läge på och anslut sedan skärmens strömkabel, skärmportkabel 

och USB-kabel till baksidan av monitorn.  

OBS: Du kan rotera monitorn 90 grader för att underlätta anslutningen av kablarna. Återställ 
bildskärmen till dess normala position. 
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Installera handstycket: 
1. För att ge åtkomst till handstyckets anslutningar måste lådan tas bort. Dra ut lådan framifrån på 

systemet tills det tar stopp. 

2. Lyft upp den svarta plastfliken på styrningarna på båda sidor om lådan med två händer för att frigöra 
lådan från sidorälsen. Ta bort lådan. 

 
3. Lyft försiktigt handstycket och dess kabelhärva från förpackningsskummet och placera handstycket i 

hållaren som är gjuten på vagnsöverdelens högra sida. 

 
4. Vira handstyckets kabelhärva i en lös ögla runt stolpen.  
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5. Lossa försiktigt och ta bort framluckan från systemet genom att lirka längs täckkanterna och lådans 
öppning med endast fingertoppstryck. 

 
6. Innan du ansluter handstyckets kabelhärva, säkerställ att huvudströmbrytaren på vagnens baksida är 

avstängd. 

7. Mata anslutningarna på kamerakabeln (2) och fokuskabeln (3) genom öppningen på framkåpan.  
Den fiberoptiska kabeln (1) ansluts separat till belysningsporten.  

    
8. Anslut handstyckets kamerakabel och fokuskabeln till motsvarande portar i 

instrumentkontrollmodulen bakom framkåpan. 

9. Den gängade kontakten på fokuskabeln indexeras till uttaget på höger sida framtill på instrumentets 
kontrollmodul via en flik upptill. Leta reda på fliken i kabelkontakten, se till att den är i linje med spåret 
i uttaget, koppla in kabelkontakten och vrid den gängade kragen tills kragen är helt inkopplad. 

 

3 
2 

1 
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10. Anslut kamerakabeln till uttaget bredvid fokuskabeln på instrumentets kontrollmodul. Anslutningen på 
kamerakabeln indexeras till sitt uttag via ett spår längst ned på kontakten. Se till att spåret är i linje 
med uttaget och gänga försiktigt in kontakten i uttaget tills den är fastsatt. 

 
11. Sätt tillbaka framkåpan. 

12. Sätt tillbaka lådan. Placera rälsen på lådstyrningarna, koppla in plastflikarna och stäng lådan. 

13. Anslut den fiberoptiska kontakten till belysningsporten till vänster. Belysningsporten till höger är 
endast tillgänglig i system med FA-alternativet. 

 
OBS: För fullständig information om handstycket, se ”Handstycke”. 

Slå på systemet 
1. Sätt på huvudströmkällan. 

2. Tryck på strömknappen på kontrollpanelen. 

3. Logga in på systemet genom att använda administratörkontot och lösenordet som medföljde 
systemet. 

4. Följ anvisningarna på skärmen för att byta lösenord. 

5. Skapa och välj en domän som beskrivet i ”Skapa en domän”. 

6. Lägg till användare eller ställ in Active Directory-användare som beskrivs i ”Hantera användare”. 

7. Skapa en testpatient och använd enheten för första gången enligt beskrivningen i 
”Systemförberedning och -användning”. 
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