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1. Giriş 
RetCam EnvisionTM oftalmik görüntüleme sistemi, gözün geniş alanlı, yüksek çözünürlüklü dijital 
görüntülerinin hızlı ve kolayca alınmasını sağlar. Bu kılavuzda, ilgili hasta verileri ile birlikte bu 
görüntülerin kaydedilmesi, not eklenmesi, saklanması, incelenmesi ve transferi için sistemin güvenli bir 
sağlık hizmetleri ağı ortamında nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. 

Kullanım Endikasyonları 
• Retinal, korneal ve harici görüntüleme dahil genel oftalmik görüntüleme. 

• Prematüre retinopatisi (ROP) gibi pediyatrik oküler hastalıkların fotoğraf dokümantasyonu. 

• 35-37 haftalık postmenstrüel bebeklerde Tip 2 eşik öncesi prematüre retinopatisi (ROP) (bölge 1, 
evre 1 veya 2, artı hastalık olmadan veya bölge 2, evre 3, artı hastalık olmadan) ya da Tip 1 ROP 
olarak tanımlanan tedavi gerektiren ROP (bölge 1, herhangi bir evre, artı hastalık ile; bölge 1, evre 3, 
artı hastalık olmadan ya da bölge 2, evre 2 veya 3, artı hastalık ile) veya eşik ROP (bölge 1 veya 2, 
evre 3, artı hastalık ile, en az 5 aralıksız ya da 8 aralıklı saat)* için tarama. 

*Referanslar: 
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. 

Makale Klinik Referans 
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 

Kontrendikasyonlar 
Göz küresinde hasar olan hiçbir hasta, yara onarılmadan kontak tekniği kullanılarak RetCam Envision 
sistemi ile görüntülenmemelidir. Göz enfeksiyonu durumunda, RetCam Envision sistemi kullanımı 
enfeksiyon için tedavi sağlanana kadar ertelenmelidir. Neonatalog tarafından durumunun stabil olmadığı 
belirlenen bebekler, RetCam Envision sistemi ile görüntülemeye aday değildir. 

Kullanım Kalifikasyonu 
ABD federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktora veya lisanslı pratisyene veya bunların 
siparişiyle satılabilir. RetCam Envision; doktorlar, hemşireler, oftalmik fotoğraf uzmanları ve oftalmik 
teknisyenler gibi, oftalmoloji cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi ve yeterli yetkinliğe sahip kişiler 
tarafından kullanılabilir. Bu kişiler, hastaların göz görüntülerini almak üzere ekipmanı kullanmadan önce, 
Natus Medical Incorporated tarafından yetkilendirilmiş personelden uygun klinik teknik eğitimi almalıdır. 

Sistemlerin kullanımına yönelik birincil ortamlar klinikler, doktor muayenehaneleri, yenidoğan yoğun 
bakım üniteleri, ameliyathaneler, pediyatrik yoğun bakım üniteleri ve araştırma merkezleridir. Doğrudan 
müşteri tarafından gerçekleştirilebilecek servis işlemleri hariç olmak üzere, RetCam Envision sistemleri 
sistemleri için yalnızca yetkili Natus Medical Incorporated personeli kurulum ve servis hizmeti sağlayabilir. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Temel Performans 
• Sistem canlı video görüntüleme gerçekleştirir. 

• Sistem, sürekli artefaktlar içermeyen görüntüler sunar. 

• Görüntüleme fonksiyonunun geçici bozulması ya da geçici olarak görüntü artefaktlarının görünmesi 
değerlendirilmiş ve bunların hasta güvenliğini etkilemediği belirlenmiştir. 

Erişim Kontrolü ve Kullanıcı Yetkilendirmesi 
Kullanıcı hesapları atanmış rollerdir; bunlar, erişim derecesini ve RetCam Envision sistemi üzerinde 
gerçekleştirilebilecek görevleri belirler. RetCam Administrator (Yönetici) rolü, kullanıcıya hasta bakım 
merkezi ya da araştırma merkezi tarafından atanır. RetCam Administrator (Yönetici) en yüksek erişim 
seviyesine sahiptir ve kimlerin sistemi kullanma izni olduğunu kontrol eder. Kullanıcı izinlerinin 
yapılandırılması hakkında bilgi için bkz. “Kullanıcı Rolleri ve İzinler”. 

Uyarılar ve Önlemler 
Bu bölümde, güvenlik uyarıları ve önlemler ile ilgili bilgiler sağlanmaktadır. Sistemi kullanmadan önce bu 
güvenlik bilgilerinin okunması ve anlaşılması önemlidir. 

Güvenlik Kuralları 

 

UYARI 
Kaçınılmadığı takdirde ölüme ya da ciddi yaralanmaya yol açabilecek tehlikeli bir durumu 
belirtir. UYARI ifadesi, aşağıdaki bilgilerden oluşur: 
Tehlikenin yapısı ve tehlikeli durumdan kaçınılmamasının sonuçları. 
• Tehlikeli bir durumdan kaçınma yöntemleri. 

 

DİKKAT 
Kaçınılmadığı takdirde hafif yaralanmaya, maddi zarara ya da kullanımda gecikmeye yol 
açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. DİKKAT ifadesi, aşağıdaki bilgilerden oluşur: 
Tehlikenin yapısı ve tehlikeli durumdan kaçınılmamasının sonuçları. 
• Tehlikeli bir durumdan kaçınma yöntemleri. 

Uyarı İfadeleri 

 

UYARI 
Mikroorganizmaların çapraz kontaminasyonu, enfeksiyonların hastalara, özellikle de 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki (NICU) hassas bebeklere yayılmasına ol açabilir. 
• Çapraz kontaminasyon riskini azaltmak için: 

El yıkama prosedürlerini takip edin ve eldiven takın. 
Her hastadan önce, lens parçasını minimum düzeyde Orta Seviye Kimyasal 
Dezenfeksiyon talimatlarını uygulayarak dezenfekte edin. 

 

UYARI  
Kalifiye olmayan personel tarafından kullanım yaralanmaya ya da hastanın tedavisinde 
gecikmeye yol açabilir.  
• RetCam cihazları; doktorlar, hemşireler, oftalmik fotoğraf uzmanları ve oftalmik 

teknisyenler gibi, oftalmoloji cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi ve yeterli 
yetkinliğe sahip kişiler tarafından kullanılabilir. 
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UYARI 
Eğitim almamış personel tarafından kullanım yaralanmaya ya da hastanın tedavisinde 
gecikmeye yol açabilir.  
• Hastaların göz görüntülerini almak üzere bu ekipmanı kullanmadan önce, kullanıcıların 

Natus Medical Incorporated tarafından yetkilendirilmiş personelden uygun klinik teknik 
eğitimi alması gerekir. 

 

UYARI  
Yetkisiz değişiklikler, yaralanmaya, beklenmeyen sistem performansına ya da sistemin 
arızalanmasına yol açabilir.  
• Üreticiden yetki alınmadan bu ekipmanda değişiklik yapmayın. 

 

UYARI 
Kontamine olmuş ya da zarar görmüş lensin kullanımı hastanın gözünde hasara neden 
olabilir.  
• Lens parçasının ön kısmını hiçbir zaman aşındırıcı ya da keskin materyallerle 

temizlemeyin. Lens parçasını her kullanımdan önce temizleyip dezenfekte ederek 
çapak, kırılma, çizik ya da pürüzlü yüzeyler olup olmadığını inceleyin.  

 

UYARI 
Hastada kullanım sırasında sistem üzerinde servis ya da bakım işlemi gerçekleştirmek 
kullanıcıya elektrik çarpmasına neden olabilir. 
• Hastada kullanım sırasında sistem üzerinde servis ya da bakım işlemi 

gerçekleştirmeyin. 

 

UYARI  
Bu cihazdan yayılan ışık göze zarar verebilir.  
Maruziyet süresi ne kadar uzun olursa oküler hasar riski o kadar fazla olur. Maksimum 
yoğunlukta çalıştırıldığında bu cihazdan kaynaklanan ışık maruziyeti, 199 dakika sonra 
(Beyaz ışık) ve 15,7 dakika sonra (Mavi ışık) güvenlik kılavuzunu aşacaktır. 
• Görüntüleme işlemine en düşük ışık yoğunluğu düzeyi ile başlayın ve gerekirse bu 

düzeyi yükseltin; gereken en düşük ışık maruziyetini kullanın. 

 

UYARI  
Görüntüleme sırasında aşırı basınç uygulanması göz hasarına neden olabilir.  
• Kornea üzerinde doğrudan basıncı ya da gereksiz hareketi önlemek için el aletini 

destekleyin. 

 

UYARI 
Yetersiz ya da uygun olmayan kuplaj jeli kullanılması göz hasarına neden olabilir.   
• Lens parçasının göz ile doğrudan temasını önlemek için lens parçasının her zaman 

önerilen kuplaj jeline batırıldığından emin olunmalıdır. 

 

UYARI 
Hastanın gözüne spekulum, skleral depresör veya lens parçası uygularken aşırı kuvvet 
kullanımı, hastanın gözünde hasara neden olabilir.  
• Hastanın gözüne uyguladığınız spekulum, skleral depresör veya lens parçasını sert 

bir şekilde hareket ettirmeyin. 

 

UYARI 
Yetersiz koruyucu topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.  
• Sistemi her zaman koruyucu topraklamalı bir şebekeye bağlayın. 
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UYARI 
Yanan ışık kaynağına bakmak gözde hasara neden olabilir.  
• Yanan ışık kaynağına doğrudan bakmayın. 

 

UYARI 
Onaylanmayan güç kablosu kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.  
• Her zaman üretici tarafından temin edilen veya belirtilen servis parça numarasına 

sahip güç kablosu kullanın. 

 

UYARI 
Hasarlı elektrik bağlantısı ya da kablo kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.  
• Her kullanımdan önce kabloları ve elektrik bağlantılarını hasar açısından kontrol edin. 

 

UYARI 
Sistem, yakınlardaki başka bir cihazın fonksiyonu ya da performansı ile etkileşim 
oluşturabilecek elektromanyetik radyasyon yayar. 
• Etkileşimin azaltılması için aşağıdaki kontrol önlemleri uygulanmalıdır: 

Alıcı cihazın yönünü ya da yerini değiştirin. 
Ekipmanlar arasındaki ayırma mesafesini artırın. 
Ekipmanı, diğer cihazın bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir duya bağlayın. 
Yardım için üreticiye ya da saha servis teknisyenine danışın. 

 

 

UYARI 
Sigortaların uyumlu olmayan parçalarla değiştirilmesi yangına neden olabilir. 
• Sigortaları her zaman belirtilen servis parça numarasına sahip sigortalarla değiştirin. 

 

UYARI 
Üzerinde temizlik solüsyonu kalıntısı olan lens parçasının kullanılması, korneada hasara 
neden olabilir.  
• Lens parçasını temizlik talimatlarına uygun şekilde silin. 

 

UYARI 
Tüm lens parçasını ya da el aletini sıvıya batırmak elektrik çarpmasına ya da hasara 
neden olabilir.  
• Hiçbir şekilde tüm lens parçasını ya da el aletini sıvıya batırmayın. 

 

UYARI 
Onaylanmayan kabloların, aksesuarların veya transdüserlerin kullanımı, beklenmeyen 
sistem performansına ya da yakınlardaki diğer cihazların arızalanmasına neden olan 
elektromanyetik etkileşime neden olabilir.  
• Sistem üzerinde yetkisiz modifikasyon ya da servis işlemi gerçekleştirmeyin. 

 

UYARI 
Kimyasal dezenfeksiyon sıvısında bekletme sürelerinin aşılması, lens parçasına zarar 
verebilir ve hastanın gözünde hasara neden olabilir.  
• Dezenfeksiyon sırasında önerilen sıvıda bekletme sürelerini aşmayın. 
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UYARI 
El aletinin yanlış şekilde saklanması hasara neden olabilir.  
• Kullanımda olmadığında el aletini mutlaka yuvasına geri koyun. 

 

UYARI 
Zarar görmüş lensin kullanımı hastanın gözünde hasara neden olabilir.  
• El aletini ve/veya lens parçasını düşürmeyin ya da yanlış kullanmayın. 

 

UYARI 
Aşırı yüklendiğinde arabanın desteklenmemesi, kullanıcının ve hastanın yaralanmasına 
neden olabilir.  
• Ayarlanabilir araba üst kısmına 10 kg'nin (22 lb) üzerinde yük bindirecek nesneler 

yerleştirmeyin. 

Dikkat İfadeleri 

 

DİKKAT 
Yenidoğanlarda yanlış boyutlarda spekulum kullanılması hastanın rahatsız olmasına 
neden olabilir.  
• Görüntüleme sırasında kapak spekulumunun yenidoğan için uygun boyutta 

olduğundan emin olun. 

 

DİKKAT 
Elektromanyetik etkileşim, beklenmeyen sistem performansına ya da arızaya neden 
olabilir.  
• Taşınabilir RF iletişim ekipmanlarını (kablolar ve harici antenler dahil) RetCam 

Envision Elektromanyetik Bağışıklık Kılavuzunda belirtilen önerilen ayırma 
mesafesinden daha yakında kullanmayın. 

 

DİKKAT 
Sistem havalandırmalarının engellenmesi, sistem bileşenlerinin aşırı ısınmasına yol açarak 
fonksiyon kaybına ya da hasara neden olabilir.  
• Hiçbir sistem havalandırmasını engellemeyin. 

 

DİKKAT 
Pil yedeğinin arızalanması, sistemin kapanmasına neden olabilir ve veri kaybına yol 
açabilir.  
• Sistem tarafından istendiğinde pile servis işlemi uygulayın. 

 

DİKKAT 
Pil şarjı düşükken çalıştırma, sistemin kapanmasına neden olabilir ve veri kaybına yol 
açabilir.  
• AC gücü olmadan yeni bir görüntüleme seansı başlatmayın. AC gücünde arıza 

meydana gelirse, görüntüleme seansını hızlı bir şekilde tamamlayıp medyayı 
kaydedin. 

 

DİKKAT 
Otoklavlama, onarılamaz sistem hasarına neden olabilir.  
• Sistemin hiçbir parçasını otoklavlamayın. 
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DİKKAT  
Sistemin kapanmaya zorlanması, verilerin bozulmasına yol açabilir ve tanıda ya da 
tedavide gecikmeye neden olabilir.  
• Gerekli olmadığı sürece sistemi kapanmaya zorlamayın. 

 

DİKKAT  
Sistem hareket ettirilirken lens parçasının ya da el aletinin yanlış şekilde tutulması hasara 
neden olabilir.  
• Lens parçasını sistem çekmecesinde saklayın ve el aletini emniyetli bir şekilde 

yuvasına yerleştirin. 

 

DİKKAT 
Fiber optik kablonun yanlış şekilde tutulması hasara neden olabilir.  
• Fiber optik kabloyu sarma desteğine iki (2) kereden fazla sarmayın. 

 

DİKKAT 
Sistemin yüksek eğimli yerlerde kullanılması, taşınması ya da saklanması arabada 
dengesizliğe neden olabilir.  
• Yüksek eğimli yerlerde kullanmayın, taşımayın veya saklamayın. 

 

DİKKAT 
Sistemin özensiz kullanılması hasara neden olabilir.  
• Sistemi bina dışına taşımayın. 

RetCam Envision Sisteminin Bileşenleri 
RetCam Envision sistemi, dengeli bir mobil araba üzerine monte edilmiş modüllerden oluşur. Arabanın 
kurulması, taşınması ve saklanması kolaydır. 
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Araba Bileşenleri, Önden Görünüm 
Şekil 1'de, isteğe bağlı FA özelliği ile birlikte arabanın bileşenleri gösterilmiştir. Her bir bileşenin 
açıklaması için şeklin altındaki tabloya bakın. 

 
Şekil 1. RetCam Envision Sistemi, Önden Görünüm 

NOT: Bu kullanım kılavuzundaki tüm görseller temsilidir ve gerçek kurulumunuzdan farklı olabilir. 
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1 Görüntüleme monitörü 
Yüksek çözünürlüklü, düz panelli görüntüleme monitörü standarttır. Her iki tarafta yer alan camgöbeği 
renkli tutma yerleri, yüksekliği, açıyı ve dikey ya da yatay yönü ayarlarken monitörün tutulması için 
tasarlanmıştır. Görüntüleme ekranı dokunmaya duyarlıdır. Bkz. “Monitör”. 

2 Saklama bölmesi (lens parçası tutucu, lens parçası saklama kutusu, fare ve muayene öğeleri) 

3 Sol elle kullanım için sol fare pedi 

4 Şasi. Şasi, modüler alt sistemleri ve bağlantıları kontrol eder: 
• Bilgisayar; medya alma, dışa aktarma, içe aktarma ve saklama işlemlerini gerçekleştiren sistem 

işlemcisini içerir. Ek olarak, kullanıcı verilerinin yönetimini de sağlar. 
• Cihaz kontrol modülü, odak ve aydınlatma yoğunluğu da dahil olmak üzere kamera giriş/çıkışlarını 

yönlendirir. Sistem fonksiyonları için gücü de kontrol eder. 
• Siber güvenlik modülü, sistemi güvenliğin kırılması, kötü amaçlı yazılım ve hasta verilerine yetkisiz 

erişim durumlarına karşı korur. 

5 Saklama çekmecesi (Hızlı Başlangıç Kılavuzu, lens parçası saklama kutusu, servis alet çantası ve diğer 
öğeler) 

6 Kilitli dört (4) tekerlek, arabanın dar alanlarda hareket ettirilmesini ve konumlandırılmasını kolaylaştırır. 
Tekerlekleri kilitlemek için ayağınızla kilitleme tırnaklarına basın. Tekerleklerin kilidini açmak için kilitleme 
tırnaklarını yukarı çekin. 

7 El aleti/kamera 
El aleti, kamerayı ve FA bariyer filtresini içerir. Uzun kablo demeti (bkz. Şekil 2), hastalara kolay erişim 
sağlamak üzere esnek yapıdadır. Bkz. “El Aleti”. El aletini hasta görüntüleme için değiştirilebilir lens 
parçaları ile kullanın. 

8 El aleti yuvası 

9 Kontrol paneli (bkz. “Kontrol Paneli”). 

10 Fare ve sağ elle kullanım için sağ fare pedi 

11 Işığın az olduğu ortamlarda kullanım için arkadan aydınlatmalı klavye 

12 Arabanın hareket ettirilmesi için camgöbeği renkli tutma yeri 

13 El aleti kablo demeti sarma direği 

14 El aleti bağlantıları 
• Beyaz ışık ve mavi ışık (FA) LED modülleri 
• Kamera kontrolleri  
Bkz. “El Aleti Bağlantıları”. 

15 USB portu (SuperSpeed USB) 

16 Ayak pedalı (bkz. “Ayak pedalı”). 

17 Ayak pedalı saklama cebi 
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Araba Bileşenleri, Arkadan Görünüm 
Şekil 2'de, arabanın arkasında yer alan bileşenler gösterilmiştir. Her bir bileşenin açıklaması için şeklin 
altındaki tabloya bakın. 

 
Şekil 2. RetCam Envision Sistemi, Arkadan Görünüm 

1 Ayarlanabilir araba üst kısmı. Araba üst kısmı, rahat kullanım için gerekli şekilde yükseltilebilir ve 
alçaltılabilir. 
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2 Araba üst kısmı yükseklik ayarlama kolu. Araba üst kısmının yüksekliğini ayarlamak için araba üst kısmını 
iki tarafından tutun, kolu sıkın ve ardından, araba üst kısmını gerekli şekilde yukarı ya da aşağı kaydırın. 
Arabayı yerine kilitlemek için kolu serbest bırakın. 

3 Araba üst kısmı destek kolonu 

4 El aleti kablo demeti (bkz. “El Aleti”) 

5 El aleti kablo demeti sarma direği (bkz. “El Aleti”) 

6 Cihaz etiketi (bkz. “Etiketler ve Semboller”) 

7 Ethernet portu 

8 Pil bölmesi. İki (2) Lityum İyon pil, AC beslemesi kesintiye uğradığında güç sağlar. 
NOT: Pil şarj durumu çok düşük oluğunda (%10, ±%5), bir uyarı mesajı görünür ve sistem kapanır. 
Tamamen boşalmış olan piller, en az beş (5) saat boyunca şarj edilmelidir. 

9 Taşıma sapı (bkz. “Sistemin Taşınması”) 

10 Güç kablosu sarma direkleri 

11 Ana güç anahtarı ve güç kablosu bağlantısı. Güç kaynağı, sisteme giden AC ve DC gücünü düzenler. 

Monitör 
Görüntüleme ekranı dokunmaya duyarlıdır (dokunmatik kontrol etkinleştirilmelidir). Bir kullanıcı arabirimi 
kontrolünü ya da ekran özelliğini etkinleştirmek için eldiven taktığınız parmak ucunuzla üzerine dokunun. 
Dokunmatik kontrol, ekranın temizlenmesi için devre dışı bırakılabilir. 

NOT: Bazı kullanıcı arabirimi öğeleri, dokunmatik kontrol için çok küçük olabilir. 

Şekil 3’te monitör kontrolleri gösterilmiştir. Kontroller yalnızca monitör açık olduğunda etkin olur. 

 

Şekil 3. Monitör Kontrolleri 

1 Cihazı açma, ses seviyesini artırma ve azaltma. Ses seviyesi, siz ayarları yaparken ekranda görüntülenir. 
NOT: Tüm uyarı sesleri monitörden gelir. Hiçbir şey duymuyorsanız ses kapalıdır.  

2 Parlaklığı artırma ve azaltma. Parlaklık seviyesi, siz ayarları yaparken ekranda görüntülenir. 

3 Ekranda Ayarlar menüsünü görüntüleme. EXIT (Çıkış) düğmesine (Ses azaltma düğmesi) bastığınızda 
menü kaybolur. 

4 Dokunmatik kontrolü devre dışı bırakma ve etkinleştirme (anahtar). Seçiminizi doğrulamak için ekranda 
bir mesaj görünür. 

5 Yeşil ışık, monitörün açık olduğunu belirtir. Sistem kapalı olduğunda ışık yanmaz. 

5 3 4 2 1 
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El Aleti 
El aleti, kamerayı ve FA bariyer filtresini içerir. El aletini hasta görüntüleme için değiştirilebilir lens 
parçaları ile kullanın. Bkz. “Lens Parçaları”. 

Şekil 4'te, koruyucu kapağı takılı el aleti gösterilmektedir. FA bariyer filtresi anahtarı, el aletinin üst 
kısmında yer alır. 

 
Şekil 4. Koruyucu Kapağı Takılı El Aleti 

NOT: Kullanımda olmadığında el aletini mutlaka yuvasına geri koyun. El aleti kablo demetini, sarma 
direğinin etrafına gevşek bir halka şeklinde sarın. El aletinin yuvasına düzgün şekilde yerleştirilmesi için, 
kablo demeti bölümünün sarma direğinin arka kısmında el aletine mümkün olduğunca yakın bir şekilde 
dayandığından emin olun. 

 
Şekil 5. Doğru Yerleştirilmiş El Aleti ve Kablo Demeti 
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El Aleti Bağlantıları 

NOT: FA seçeneği bulunan sistemlerde iki (2) ışık portu mevcuttur. 

El aleti kablo demeti; aydınlatma, kamera ve odak kontrolü için üç (3) kablo içerir. Şekil 6’da, kablolar ve 
bağlantı portları gösterilmiştir. 

 
Şekil 6. El Aleti Kablo Bağlantıları 

1 Beyaz ışık LED portu (FA içermeyen hasta görüntüleme için aydınlatma sağlar) 

2 FA (mavi ışık) LED portu (yalnızca FA seçeneği bulunan sistemlere dahil edilmiştir); fundus 
vaskülatüründe enjekte edilen floresein boyayı uyaran dar bantlı bir mavi ışık kaynağıdır. Floresein, mavi 
ışık ile uyarıldığında yeşil ışık yayar. El aletindeki bariyer filtre, fundusun yansıttığı mavi ışığı yansıtır; 
böylece, yeşil emisyon görünür hale gelir. Bu durumda, siyah beyaz görüntüler elde edilir. 

3 Fiber optik kablo 

4 Kamera kablosu (beyaz) ve portu 

5 Kamera odak kablosu ve portu 

NOT: El aletinin saklanması ya da sistemin taşınması için herhangi bir konektörün çıkarılması gerekmez. 

Fiber optik kabloyu (Şekil 7) bağlamak için fişi uygun LED portuna, gidebildiği en son noktaya kadar iterek 
takın. Fiber optik kabloyu porttan çıkarırken hafif bir direnç hissedersiniz; bu normaldir. 

    
Şekil 7. Aydınlatma Portları ve Fiber Optik Fiş 

4 

1 

2 

5 

3 
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Lens Parçaları 
NOT: Maksimum ışık çıkışının azaldığını fark ederseniz Natus Teknik Servis birimi ile iletişime geçin. Bkz. 
“Teknik Destek”. 

Aşağıda kullanılabilir lens parçaları belirtilmiştir. 

Lens Parçası Modeli Uygulama Genel Görüş Alanı (FOV) 

130 FOV (LP130) Retinal görüntüleme: Yenidoğan, 
prematüre bebek 130 derece 

Dikey (LPP01) Harici göz ve yüz görüntüleme Geçerli değil 

El aletine bir lens parçası takmak için: 

NOT: Bir lens parçasını takarken ve çıkarırken, lens parçasının düşmesi durumunda hasarı önlemek için 
yumuşak bir yüzeyin üzerinde (mümkünse) çalışın. Asgari düzeyde, el aletini kendinize yakın 
tuttuğunuzdan emin olmanız ve aleti yukarı dönük şekilde kullanılmanız gerekir. 

1. Bir elinizle el aletini ve diğer elinizle lens parçasını tutun ve lens parçası üzerindeki tırnağı (1), el 
aletinin üst kısmı üzerindeki ek yeri (2) ile hizalayın (Şekil 8). 

 
Şekil 8. Lens Parçası Hizalama Tırnağı ve El Aleti Hizalama Ek Yeri 

2. Lens parçasını el aletinin içine yerleştirin ve mandalın geçtiğini hissedene kadar lens parçasını saat 
yönünde çevirin. Bu, lens parçasının yerine sağlam bir şekilde kilitlendiği anlamına gelir. Tırnağın ve 
ek yerinin Şekil 9'da gösterilen pozisyonlarda olduğunu doğrulayın. 

 
Şekil 9. Lens Parçası Kilitli 

1 

2 
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Lens Parçası Tutucu 
Muayene sırasında lens parçalarını değiştirirken bir lens parçasını sabitlemek için lens parçası tutucuyu 
kullanın. Bu, lens parçasının arabadan veya başka bir yüzeyden yuvarlanarak düşmesini önler. 

 
Şekil 10. Lens Parçası Tutucu 

Kontrol Paneli 
Kontrol paneli (Şekil 11), klavyenin üzerinde yer alır. Camgöbeği renkli orta kısımda yer alan kontroller, 
ayak pedalında da mevcuttur. Bkz. “Ayak pedalı”. 

 
Şekil 11. Kontrol Paneli 

1 Sistem Güç düğmesi ve yeşil LED göstergesi 

2 DC/AC gücü yeşil LED göstergesi 
• Sisteme AC gücü verildiğinde ışık sabittir. 
• Sisteme pil ile güç sağlandığında ışık yanıp söner. 

3 Odak kontrolleri 

4 Yakala (veya ANLIK GÖRÜNTÜ) düğmesi. Video kaydını başlatmak, duraklatmak ve yeniden başlatmak 
için ya da sabit bir görüntü yakalamak için basın. 

5 Aydınlatma yoğunluğu kontrolleri ve yoğunluk değeri ekranı 

6 Aydınlatma düğmesi ve LED göstergeleri 
• Beyaz renk, beyaz ışık kaynağının (sol LED) kullanımda olduğunu belirtir. 
• Mavi renk, FA için mavi ışık kaynağının (sağ LED) kullanımda olduğunu belirtir. 

1 2 3 4 5 6 
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Ayak pedalı 
Ayak pedalı, arabanın taban kısmındaki ön cepte saklanır. Ayak pedalını tutmak veya taşımak için bir sap 
temin edilmiştir. 
Ayak pedalını kullanarak odağı (1), aydınlatma yoğunluğunu (2) ve görüntü veya video yakalamayı (3) 
kontrol edebilirsiniz (Şekil 12). Bu kontroller, kontrol panelinde mevcut olan kontrollerin aynısıdır. 

 
Şekil 12. Ayak Pedalı Kontrolleri 

Ayak pedalını aşağıdaki şekilde kullanın: 

• Aydınlatma yoğunluğu, sağ pedal: Yoğunluğu azaltmak için pedalın sol tarafına, yoğunluğu artırmak 
için sağ tarafına basın. İstenen değere ulaşana kadar basılı tutabilir veya küçük artışlarla ayarlamak 
için basıp serbest bırakabilirsiniz. 

• Yakala (veya ANLIK GÖRÜNTÜ) düğmesi: Video kaydını başlatmak, duraklatmak ve yeniden 
başlatmak için ya da sabit bir görüntü yakalamak için basın. 

• Odak, sol pedal: Anterior olarak uzağa (retinadan uzağa) odaklanmak için pedalın sol tarafına ve 
posterior olarak (retinaya doğru) odaklanmak için sağ tarafına basın. İstenen odağa ulaşana kadar 
basılı tutabilir veya küçük artışlarla ayarlamak için basıp serbest bırakabilirsiniz. 

• Yakalama düğmesinin hemen altında pedallar arasındaki plastik separatörün üzerinde ayağınızı 
dinlendirebilirsiniz. 

Sistemin Taşınması ve Saklanması 
RetCam Envision sistemi, bir sağlık hizmetleri tesisi içinde kolayca taşınabilir. 

NOT: RetCam Envision sistemi, bina dışına taşınmak üzere tasarlanmamıştır. Sistemin ambalajlanması 
ve sağlık hizmetleri tesisinin dışında bir konuma taşınması ile ilgili talimatlar için Natus Teknik Servis 
birimi ile iletişime geçin. 

Muayene bittiğinde sistemi başka bir konuma taşımak için: 
1. Sistemin Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde olduğundan ve el aletinin 

yuvaya sağlam bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. 
2. Monitörü, arabanın önünde net bir görüş görüş sağlayacak şekilde ayarlayın. Monitörün arabanın 

üst kısmının sınırlarının dışına çıkmadığından emin olun (bkz. Şekil 13). 
3. Ayak pedalını, arabanın taban kısmındaki saklama cebine yerleştirin. 
4. Güç kablosunu çekin ve arabanın arkasındaki kablo direklerinin etrafına sarın. Sistemi kapatmanız 

gerekmez. Piller gücü koruyacaktır. 

1 

2 

3 
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5. Tekerleklerin kilidini açın. 
6. Titreşimi en aza indirmek için, taşırken arabayı yavaşça hareket ettirin. Kat geçişlerinde ve 

asansörlere giriş çıkışlarda dikkatli olun. 
7. Yeni konuma gelindiğinde, güç kablosunu taktığınızdan, arabayı konumlandırdığınızdan ve monitörü 

gerekli şekilde ayarlayıp tekerlekleri kilitlediğinizden emin olun.  

Sistemi saklanmak üzere hazırlamak için: 
1. Lens parçalarının uygun şekilde temizlenip saklandığından emin olun. 
2. Sistemi kapatın. “Kullanıcı Oturumunu Kapatma ve Sistemi Kapatma” bölümünde verilen talimatları 

takip edin. 
3. El aletini kapağı takılı bir şekilde yuvasına yerleştirin. 
4. Monitörü, arabanın üst kısmının sınırları dahilinde konumlandırın (bkz. Şekil 13). 
5. Ayak pedalını cebe yerleştirin. 
6. Güç anahtarını kapatın. Güç kablosunu çekin ve arabanın arkasındaki kablo direklerinin etrafına 

sarın.  
7. Sistemi dikkatli bir şekilde saklama konumuna taşıyıp tüm tekerlekleri kilitleyin. Ana gücü açmak için 

güç anahtarına basın. 
Şekil 13'te, saklama için tüm öğeleri yerleştirilmiş şekilde RetCam Envision sistemi gösterilmiştir. 

 
Şekil 13. RetCam Envision Sistemi Saklama Düzenlemesi 

RetCam Envision sistemi kullanımda değilken, bakım işlemi gerçekleştirip sistem bileşenlerini saklayın. 
Sistem bakımı hakkında bilgi için bkz. “Bakım, Temizlik ve Teknik Destek”. 
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Aksesuarlar 
 Aksesuar Parça Numarası 

 

Lens parçası, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(Lens parçası tutucuda gösterilmiştir) 

 

Lens parçası, Dikey (LPP01) 60-000092 

 

El aleti koruyucu kapağı 60-000188 

 

Görüntüleme Uygulama Kiti 99-100048 

Önerilen Kuplaj Jelleri 
Mevcut olan pazarlarda önerilen kuplaj jelleri şunlardır: 

GenTeal® Göz Damlası Jeli (Şiddetli Göz Kuruluğu Formülasyonu) 

GenTeal® Göz Damlası Jelinin bulunmadığı pazarlarda, aşağıdakilerden herhangi biri (veya oftalmik 
kullanım için endike eşdeğer formülasyonlar) kullanılabilir: 

• Viscotears® Sıvı Jel 
• Vidisic® Göz Jeli 
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2. Sistemin Hazırlanması ve Çalıştırılması 
NOTLAR: 

• Yeni sistemler, Natus Medical Incorporated tarafından eğitilen personeller tarafından kurulur. 
Kurulum; sistem bileşenlerinin takılmasını ve ayarlanmasını, yazılımın ilk yapılandırmasını ve 
fonksiyon testini içerir. 

• Yazılım, sistemde önceden yüklü halde gelir. Yazılımın yeniden yüklenmesi halinde, veritabanı 
temizlenir ve tüm veriler silinir. Natus Medical Incorporated, görüntüleme işlemi gerçekleştirilen 
her günün sonunda hasta verilerini MLX formatında yedeklemenizi kesinlikle tavsiye eder. 

• Klinik eğitim almış olan kullanıcıların hasta görüntülemeye başlayabilmesi için RetCam 
Administrator (Yönetici) tarafından etki alanı erişimi sağlanması gerekir. 

FA işlemi için bkz. “Floresein Anjiyografi (FA)”. 

Sistemin Başlatılması 
1. Arabayı ilgili pozisyona getirip tekerlekleri kilitleyin. 

2. Güç kablosunu bir duya takıp ana güç anahtarına basarak ana gücü açın. 

3. Monitör yüksekliğini ve açısını, engelsiz ve doğrudan görüntüleme sağlamak ve parlamayı en aza 
indirmek için gerekli şekilde ayarlayın. 

NOT: Görüntüleme, otururken ya da ayakta dururken gerçekleştirilebilir. 

4. Araba yüksekliğini, rahat ve ergonomik klavye ve fare kullanımına göre ayarlayın.  

5. Ayak pedalını saklama cebinden çıkarın ve görüntüleme sırasında kullanmak üzere yerde rahat ve 
kolayca erişilebilecek bir yere koyun. Arabanın taban kısmına takılı olduğunu doğrulayın. 

6. Tüm muayene unsurlarını, lens parçası tutucuyu ve el aleti koruyucu lens kapağını erişebileceğiniz bir 
yerde bulundurun. 

7. Kontrol panelinde Sistem Güç düğmesi ne basın. Düğmenin üzerinde yeşil renkte LED yanar, 
yazılım başlatılır ve ekranda User Login (Kullanıcı Oturumu) iletişim kutusu görünür. Bkz. 
“Kullanıcı Oturumu”. 

NOT: Ağa bağlanmak 3-4 dakika sürebilir. Ağ temelli oturumlar, yazdırma ve veri yedekleme 
fonksiyonları, ağ mevcut olana kadar geciktirilir. 

Sistemin Hasta Muayenesi için Hazırlanması 
1. Lens parçasını el aletine bağlayın. Bkz. “Lens Parçaları”. 

2. El aletinin sisteme bağlı olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi için bkz. “El Aleti Bağlantıları”. 

NOT: Kullanımda olmadığında el aletini mutlaka yuvasına geri koyun. El aleti kablo demetini, sarma 
direğinin etrafına gevşek bir halka şeklinde sarın. Fiber optik kabloda hasarı önlemek için kabloyu 
direğe iki (2) kereden fazla sarmayın. 

3. Gerekirse ışık kaynağını açmak için kontrol paneli üzerindeki Aydınlatma düğmesine basın. 
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Kullanıcı Oturumu 
1. Sisteme güç verildiğinde ve yazılım başlatıldığında, User Login (Kullanıcı Oturumu) iletişim kutusu 

görünür. Yerel ve ağ temelli olmak üzere iki (2) oturum tipi mevcuttur. Ağ temelli oturumunuz 
hakkında sorularınız varsa ağ veya BT Yöneticinizle görüşün. 

• Yerel: Aşağıda yerel oturumlar için RetCam Envision Kullanıcı iletişim kutusu verilmiştir. 

 
İlk kez oturum açarken: RetCam (Yönetici) tarafından verilen şifreler geçicidir. İlk kez oturum 
açtığınızda, devam edebilmeniz için şifrenizi değiştirmeniz gerekecektir. 

NOTLAR: 
• Yeni şifreniz en az altı (6) karakter uzunluğunda olmalı, en az bir (1) sayısal karakter 

içermeli ve eski şifreden farklı olmalıdır. 
• Bir süre işlem yapılmadığında, oturumu açılmış kullanıcının oturumu otomatik olarak 

kapatılır. Bunun için varsayılan minimum süre 15 dakikadır ve bu değer, RetCam 
(Yönetici) tarafından değiştirilebilir. 

• Ağ temelli: Ağ temelli (Active Directory) oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız 
gerekirse, Active Directory User Login (Active Directory Kullanıcı Oturumu) iletişim kutusu 
görünür. 

NOT: Ağ temelli oturum açma bilgilerinizi kullanabilmeniz için önce RetCam Envision sisteminin 
ağa bağlanması gerekir. 

 
2. Kullanıcı adınızı, Windows etki alanı adını (geçerliyse) ve şifrenizi girin. 
3. Login (Oturum Aç) düğmesine tıklayın. Select Domain (Etki Alanı Seç) iletişim kutusu görünür. 
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4. Uygun etki alanını seçin, anlık olarak görünen bir açılış ekranından sonra Patients and Exams 
(Hastalar ve Muayeneler) penceresi görüntülenir. Bkz. “Hastalar ve Muayeneler Penceresi”. 

Hasta muayenesi gerçekleştirmenin temel adımları “Hasta Muayenesi Gerçekleştirme” bölümünde 
açıklanmıştır. 

Etki alanı oluşturmanız gerekirse Create Domain (Etki Alanı Oluştur) düğmesine tıklayın. Bkz. “Etki 
Alanı Oluşturma”. Kullanıcı hesabınızın etki alanı oluşturma izninin olması gerekir. 

Hasta Muayenesi Gerçekleştirme 
Aşağıdaki adımlar, tipik hasta muayenesi iş akışını açıklamaktadır. Belirli bir pencere ya da iletişim kutusu 
ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olursa bkz. “Kullanıcı Arabirimi Pencereleri ve İletişim Kutuları”. 

NOTLAR: 
• Önerilen kuplaj jellerinin listesi için bkz. “Önerilen Kuplaj Jelleri”. 
• Hastanın sağlık bilgileri kesinlikle gizli kalmalı ve yetkisiz erişim, değişiklik ve kullanıma karşı 

emniyette tutulmalıdır. 
• Sabit bir görüntüyü kaydettiğinizde, videoyu başlattığınızda, durdurduğunuzda ya da 

duraklattığınızda, videodan sabit görüntüler aldığınızda, filtreleri değiştirdiğinizde ve uyarı ve hata 
mesajları göründüğünde sistem sesli uyarılar verir. Monitörünüzde sesin açık olduğundan ve sesli 
uyarıları duyabildiğinizden emin olun. 

• FA modunda hasta muayenesi gerçekleştirmek için bkz. “Floresein Anjiyografi (FA)”. FA, FA 
seçeneği bulunan RetCam Envision sistemlerinde mevcuttur. 

• Sistemde arıza meydana gelmesi halinde Natus Teknik Servis birimi ile iletişime geçin. Daha 
fazla bilgi için bkz. “Teknik Destek”. 

1. Oturum açtıktan ve bir etki alanı seçtikten sonra, 
Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresi 
görünür. 

• Seçilen etki alanı için hasta kayıtlarını yüklemek için 
Show (Göster) öğesine tıklayın. Varsayılan olarak 
tüm kayıtlar görüntülenir. 

• Gerekirse belirli bir hasta kaydını bulmak için Arama 
fonksiyonunu kullanın. Tüm bilgiler için bkz. “Hasta 
Kayıtlarını Arama”.  

Bkz. “Hastalar ve Muayeneler Penceresi”. 

2. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 
penceresinde: 

• İlk kez girilen hasta için hasta kaydını oluşturun. 

 öğesine tıklayın. New Patient (Yeni Hasta) 
iletişim kutusu görünür. 

• Alanları gerekli şekilde doldurun ve OK (Tamam) 
öğesine tıklayarak kaydı kaydedin ve iletişim 
kutusunu kapatın. 

 
Bkz. “Yeni Hasta Kaydı ve Hasta Kaydı 
Düzenle İletişim Kutuları”. 
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3. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 
penceresinde, yeni bir muayeneye başlamak için 
istenen hastayı seçin. 

4.  öğesine tıklayın. New Exam Configuration (Yeni 
Muayene Yapılandırması) iletişim kutusu görünür.  

 
Bkz. “New Exam Configuration (Yeni 
Muayene Yapılandırması) İletişim Kutusu”. 

5. New Exam Configuration (Yeni Muayene 
Yapılandırması) iletişim kutusunda, istenen muayene 
görüntüleme yapılandırmasının yanındaki  öğesine 
tıklayın. Live Image (Canlı Görüntü) penceresi görünür. 

 
Bkz. “Live Image (Canlı Görüntü) 
Penceresi”. 

6. Live Image (Canlı Görüntü) penceresinde, hastanın 
gözünün/gözlerinin görüntülerini yakalayın. Sağ gözle 
(OD) başlamanız önerilir. Dilerseniz gözün dışarıdan bir 
görüntüsünü ve ardından 5 retinal görüş alanının 
görüntüsünü (Posterior, Nazal, Temporal, Inferior ve 
Superior) yakalayın. 

Natus Medical Incorporated, özellikle uyanık durumdaki 
hastaları görüntülerken her bir gözün video kaydının 
alınmasını önerir. Muayene oturumundan çıkmadan 
videolardan sabit görüntüler yakalayabilir ya da videoları 
kaydedip muayene oturumundan çıktıktan sonra sabit 
görüntüler yakalayabilirsiniz. İşlem ile ilgili daha fazla 
bilgi için bkz. “Videodan Görüntü Çıkarma”. 
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NOTLAR: 
• Her bir göz için görüntüleme süresi 5 dakikadan 

uzun olmamalıdır. Maksimum ışık maruziyeti, 
üst üste eklendiğinde göz başına toplam 
5 dakikadan fazla olamaz. 

• Yalnızca lens ve hastanın gözü arasında optik 
bir köprü görevi gören, önerilen optik kuplaj 
jellerini kullanın. 

• Hastanın gözüne bol miktarda jel uygulanmalı 
ve muayene boyunca sık sık yeniden 
uygulanmalıdır. 

• Lens ile hastanın gözüne doğrudan temas 
etmeyin ya da basınç uygulamayın. Lensin ucu, 
görüntü ve video yakalamak için jelin içinde 
“yüzer durumda” olmalıdır (buna batırma tekniği 
adı verilir). 

• Görüntüleme sırasında hastanın hareketini 
sınırlandırın ve hasta hareketine dair herhangi 
bir belirti durumunda görüntüleme lens 
parçasını hastanın gözünden uzaklaştırın. 

• Gerekirse hastanın gözüne erişmek için 
spekulumu nazikçe hareket ettirin. 

• RetCam Envision sistemi hata verirse, 
hastanın gözünü/gözlerini indirekt oftalmoskop 
kullanarak muayene etmeye devam edin. 

 

7. Görüntüleme oturumundan çıkın. Live Image (Canlı 

Görüntü) penceresinde  öğesine tıklayın.  

Silinmek üzere sabit görüntüler seçerseniz ya da 
videolar otomatik olarak silinmek üzere işaretlenirse, 
bunların muayeneden çıkıldığında silineceğini belirten 
bir mesaj görünür. Silme işlemini onaylamak için Yes 
(Evet) seçeneğine tıklayın. Exam Notes (Muayene 
Notları) iletişim kutusu görünür. 

Kaldırılmak üzere hiçbir medya seçilmezse, Exam Notes 
(Muayene Notları) iletişim kutusu otomatik olarak 
görünür. 

 

 
Bkz. “Muayene Notları İletişim Kutusu”. 

8. İletişim kutusuna muayene notları ekleyin. İşlemi 
tamamladığınızda Exit Exam and Go to Patient List 
(Muayeneden Çık ve Hasta Listesine Git) öğesine 
tıklayın. Exam Notes (Muayene Notları) iletişim kutusu 
kapanır ve Patients and Exams (Hastalar ve 
Muayeneler) penceresi tekrar görüntülenir. 

Bkz. “Hastalar ve Muayeneler Penceresi”. 

9. Lens parçasını temizleyin. Bkz. “Lens Parçasının Temizlenmesi ve 
Dezenfeksiyonu”. 
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Kullanıcı Arabirimi Pencereleri ve İletişim Kutuları 

Hastalar ve Muayeneler Penceresi 
Oturum açıldığında Live Image (Canlı Görüntü), Exam Notes 

(Muayene Notları) ile 
Exam Review  

(Muayene İnceleme) ile 

Bir etki alanı seçin           

 
Şekil 14. Hastalar ve Muayeneler Penceresi (Hasta Kaydı Yok) 

NOT: Oturum açtığınızda ve bir etki alanı seçtiğinizde, Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 
penceresi, her zaman yukarıda gösterildiği gibi boş görünür (hasta kaydı listelenmez). Hasta kayıtları, 
Show (Göster) öğesine tıkladıktan sonra görüntülenir. Şekil 15’te verilen örneğe bakın.  

1 Bir hasta kaydı (satır) vurgulandığında, hasta kaydının bir özeti pencerenin en üstünde görüntülenir.  

2 Düğme çubuğu. Bkz. “Hastalar ve Muayeneler Penceresi Düğme Çubuğu”. 

3 Arama yapıp hasta ve muayene kayıtları alanlarını bulun. Bkz. “Hasta Kayıtlarını Arama” ve “Gelişmiş 
Arama”. 

4 Etki alanı seçme alanı 

5 Hastaların listesi ve muayene kayıtları satırlar halinde, bir hasta için bir (1) satır şeklinde görüntülenir 
• Hiçbir hasta kaydı görüntülenmiyorsa Show (Göster) öğesine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. 

“Hasta Kayıtlarını Arama”. 
• Bir DICOM sisteminden içe aktarılan hasta kayıtları, ilk olarak farklı bir renkte görüntülenir. Renk, bir 

muayene oluşturulduktan ve kaydedildikten sonra beyaza döner. Bir DICOM sisteminden hasta 
kayıtlarını içe aktarmak hakkında bilgi için bkz. “İstenen Muayeneleri İçe Aktarma”. 

• Bir hasta kaydı üzerinde işlem gerçekleştirmek için kayda tıklayın veya dokunun. Satır vurgulanır ve 
hasta kaydının bir özeti, pencerenin en üstünde görüntülenir. 

NOT: Aynı anda birden (1) fazla hasta kaydını vurgulayamazsınız. 

2 

5 

1 

6 
7 

4 

3 
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6 Durum çubuğu: 
• Durum çubuğu (yeşil simge, pilin şarj olduğunu gösterir; sarı, sistemin pil gücü ile çalıştığını gösterir; 

kırmızı, pil gücünün %20'nin altında olduğunu gösterir) 
• Güncel tarih ve saat  
• C: sürücüsünde kullanılabilir alan. Kilit simgesi, BitLocker durumunu belirtir (kilitli = etkin; kilit açık = 

devre dışı). 
• Kayıt aramasından sonra, durum çubuğu bulunan hasta sayısını, seçilen hasta sayısını, seçilen 

medya sayısını ve kaldırılan medya sayısını gösterir. 

7 Yardımcı Araçlar menüsü ve sistemi kapatma seçenekleri. Bkz. “Yardımcı Araçlar” ve “Kullanıcı 
Oturumunu Kapatma ve Sistemi Kapatma”. 

Hastalar ve Muayeneler Penceresi Düğme Çubuğu 

NOT: Gri renkli düğme, devre dışı bırakıldığını gösterir. Çoğu düğme, hasta kayıtları eklenene ve Patients 
and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde görüntülenene kadar devre dışıdır. Düğmenin rengi, 
ilgili fonksiyonu temsil edecek şekilde değişir. Kullanıcı hesabının ilgili fonksiyonu kullanma izni 
olmadığında da bir düğme devre dışı bırakılabilir. 

 

Hasta kaydı oluşturun. Bkz. “Yeni Hasta Kaydı ve Hasta Kaydı Düzenle İletişim Kutuları”. 

 

Yeni bir muayene başlatın. Bkz. “New Exam Configuration (Yeni Muayene Yapılandırması) İletişim 
Kutusu”. 

 

Seçilen hasta için muayene görüntülerini inceleyin. Bkz. “Exam Review (Muayene İnceleme) 
Penceresi”. 

 

 

Seçilen hasta kaydını düzenleyin. Bkz. “Yeni Hasta Kaydı ve Hasta Kaydı Düzenle İletişim Kutuları”. 

 

Bir hasta kaydına not ekleyin. Bu düğme, yalnızca bir hasta kaydı seçtiğinizde etkin hale gelir. Bkz. 
“Muayene Notları İletişim Kutusu”. 

 

Hasta verilerini dışa aktarın. Bu düğme, yalnızca bir (1) veya daha fazla muayene kaydı seçtiğinizde 
etkin hale gelir. Bkz. “Hasta Verilerini Dışa ve İçe Aktarma”. 

 

Bir USB sürücüsünden ya da bir ağdan hasta verilerini içe aktarın. Bkz. “Hasta Verilerini Dışa ve İçe 
Aktarma”. 

 

Raporları yazdırın. Yazdırma ile ilgili bilgi için RetCam Yönetici ile görüşün. 

 

(Yalnızca DICOM) Mevcut RetCam Envision sistemi için o gün için istenen muayenelerle ilgili hasta 
kayıtlarını içe aktarın. Bkz. “İstenen Muayeneleri İçe Aktarma”. 
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Gezinme ve Veri Girişi 
• Fare. Pencereler ve alanlar arasında gezinmek ve işlemleri başlatmak için tıklayın. 
• Dokunmatik ekran. Eldiven takın ve pencereler ve alanlar arasında gezinmek ve işlemleri başlatmak 

için parmak ucunuzla dokunmatik ekran üzerindeki özelliklere dokunun veya çift dokunun. Bazı 
kullanıcı arabirimi öğelerinin dokunmatik kontrol için çok büyük olabileceği unutulmamalıdır. 

• Klavye: 
o Pencereler ve alanlar arasında gezinin. 
o Alanlara veri girin. 
o İşlemleri başlatın. 
o Video ile görüntüleme sonrasında bir videodan görüntüler çıkarmak için, video incelemesi 

sırasında sağ ok tuşunu kullanarak ileri gidin ya da sol ok tuşunu kullanarak geri gidin. Bkz. 
“Videodan Görüntü Çıkarma”. 

o Videodan bir görüntü çıkarıp kaydetmek için klavyede S tuşunu kullanın. 
o Klavye kısayolları (“kısayol tuşları” olarak da anılır), çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan 

tuşlar ve tuş kombinasyonlarıdır. Bkz. “Klavye Kısayolları”. 

• Simgeler. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde hasta kayıtları listelendiğinde, 
her bir satırın solundaki simgeleri şu şekilde kullanın: 

 

• Hasta kaydı: Hasta kaydını genişleterek muayeneleri ve notları görün. 
• Muayene kaydı: Muayeneyi genişleterek kaydedilen sabit görüntülerin ve videoların küçük 

resimlerini görün. 
Ya da satırın üzerine bir kez tıklayın ya da dokunun. 

 

Bilgileri gizleyin (satır daraltılır). 
Ya da satırın üzerine bir kez tıklayın ya da dokunun. 

 

Seçilen hasta için yeni bir muayene başlatın. 

Klavye Kısayolları 

Kısayol Tanım Kısayol Tanım 

Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) Penceresi 

Alt+C Hasta oluşturma Alt+A Hasta notları 

Alt+N Yeni muayene Alt+X Verileri dışa aktarma 

Alt+R Muayene inceleme Alt+I Verileri içe aktarma 

Alt+E Hasta düzenleme Alt+P Yazdırma 

Alt+M Muayene notları Alt+O İstenen muayeneler 

 New Exam Configuration (Yeni Muayene Yapılandırması) İletişim Kutusu 

Ctrl+1 Yapılandırma 1'i seçme Ctrl+3 Yapılandırma 3'ü seçme 

Ctrl+2 Yapılandırma 2'yi seçme Ctrl+4 Manuel Yapılandırmayı seçme 

 Live Image (Canlı Görüntü) Penceresi 

S Sabit görüntüyü kaydetme Ctrl+F7 Zamanlayıcıyı sıfırlama 

Ara çubuğu Video kaydını başlatma ya da duraklatma Ctrl+F8 Zamanlayıcıyı yeniden başlatma 
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Kısayol Tanım Kısayol Tanım 

Enter Dondurulmuş görüntüyü etkin hale 
getirme ya da kaydı durdurma 

F11 Tam ekran modunu 
açma/kapatma 

N Lens tipleri arasında geçiş yapma Ctrl+Insert Küçük resim üzerindeki bayrak 
simgesini açma/kapatma 

Ctrl+Y Göz ile ilgili görevler arasında geçiş 
yapma 

Delete Küçük resim üzerindeki silme 
durumunu açma/kapatma 

R Aralık düzeyleri arasında geçiş yapma Ctrl+F5 Zamanlayıcıyı başlatma 

C Renk düzeyleri arasında geçiş yapma Ctrl+F6 Zamanlayıcıyı duraklatma 

F FA (FA ışığı + FA filtresi ayarlandıysa) 
veya Kırmızısız moda geçme 

  

 Exam Review (Muayene İnceleme) Penceresi 

Ctrl+, (virgül) Önceki küçük resme gitme  Ctrl+. (nokta) Sonraki küçük resme gitme 

F11 Tam ekran modunu açma/kapatma   

Hasta Kayıtlarını Arama 

NOT: Temel arama, bir etki alanındaki tüm hasta kayıtlarını bulur (Show All (Tümünü Göster), aşağıda 
açıklanmıştır). Bu en kapsayıcı yaklaşım olmakla birlikte, aynı zamanda hasta kayıtlarını bulmak için en 
fazla zaman harcanmasını gerektiren yaklaşımdır ve bu nedenle önerilmez. Çok miktarda kayıt olan 
merkezlerde, kayıtların yüklenmesi birkaç dakika sürebilir. Gelişmiş arama alanlarını kullanarak aramayı 
daraltabilirsiniz. Bkz. “Gelişmiş Arama”. 

 
Şekil 15. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) Penceresi Arama Alanları 

1 Find (Bul) alanı. Hastanın adının herhangi bir kısmını girin. Sistem, hastaların soyadları, adları, hasta 
kimlik numaraları ve birincil klinisyen adları ile eşleşen öğeleri arar. 
Alanı temizlemek için X'e tıklayın. 

2 Date Filter (Veri Filtresi). Any (Tümü) öğesini seçerseniz tarih kısıtlaması uygulanmaz. 

5 

7 

6 1 

2 
3 

4 



RetCam EnvisionTM Kullanım Kılavuzu 

 27 

3 Domain (Etki Alanı). Bir arama, her zaman gösterilen etki alanı ile sınırlandırılır. 

4 Arama sonuçlarının özeti. Durum çubuğu bulunan hasta sayısını, bulunan muayene sayısını, seçilen 
medya sayısını ve kaldırılan medya sayısını gösterir. 

5 Gösterme seçenekleri. All (Tümü) öğesini seçerseniz, Show (Göster) öğesine tıkladığınızda seçili etki 
alanındaki tüm kayıtlar tek bir sayfada görüntülenir. Görüntülenen kayıtlar için sayfa sınırı belirlemek için 
(örneğin; sayfa başına 20 kayıt) ##/page (##/sayfa) açılır menü seçeneklerini kullanın. 

6 Advanced (Gelişmiş) arama seçenekleri. Bkz. “Gelişmiş Arama”. 

7 Bir arama gerçekleştirmek için Show (Göster) düğmesine ya da Search (Ara) düğmesine tıklayın veya 
klavyede Enter tuşuna basın. Arama sonuçları, Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 
penceresinde görünür (bkz. “Arama Sonuçları”). Aramayı daraltma hakkında bilgi için bkz. “Arama 
Sonuçlarını Genişletme” ve “Gelişmiş Arama”. 

Arama Sonuçları 
Hasta kayıtları, Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde satırlar halinde görüntülenir. 
İlk kayıt varsayılan olarak vurgulanır (seçilir) ve ilgili hasta kaydının bir özeti, pencerenin en üstünde 
görüntülenir. Bir hasta kaydı ile ilgili muayene notları, muayeneler ve hasta notları gizlenir. İlgili bilgileri 
görüntülemek için satırları genişletin (bkz. “Gezinme ve Veri Girişi” ve “Arama Sonuçlarını Genişletme”). 
Arama sonuçlarından hasta kayıtlarını görüntüleyebilir, hasta kayıtları oluşturabilir, muayeneler başlatabilir, 
muayeneleri inceleyebilir, muayene notlarını düzenleyebilir ve hasta verilerini dışa ve içe aktarabilirsiniz. 

 
Şekil 16. Arama Sonuçları 

Bir hasta kaydındaki bilgiler sütunlar halinde düzenlenir. Sıralama sırasını değiştirmek için herhangi bir 
sütun başlığına tıklayın. 
En sağdaki iki (2) sütun şunlardır: 
• İşaretlenen (seçilen) kayıtlar. Dışa aktarmak üzere seçilen kayıtların yanındaki onay kutularında bir 

onay işareti görünür. 
• Arşiv durumu: 

o Büyük “I” harfi, kaydın içe aktarıldığını belirtir. 
o Büyük “E” harfi, kaydın dışa aktarıldığını belirtir. 
o Durum boşsa, kayıt içe veya dışa aktarılmamıştır. 

Kayıt listesi uzunsa, daha fazla kayıt görüntülemek için sağdaki kaydırma çubuğunu kullanarak gerekli 
şekilde yukarı ve aşağı kaydırın. 

Arama Sonuçlarını Genişletme 
Arama sonuçlarını iyileştirmek için bazı seçenekler mevcuttur: 
• Seçilen satırları genişletme (aşağıda açıklanmıştır).  



RetCam EnvisionTM Kullanım Kılavuzu 

28  

• Hasta kayıtlarındaki görüntüleri seçme. Bu işlem, temel olarak hasta verilerini içe aktarmak için 
kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. “Hasta Verilerini Dışa ve İçe Aktarma”. 

• Gelişmiş arama. Bkz. “Gelişmiş Arama”.  
Arama sonuçlarını genişletmek için, soldaki hasta listesinin üzerinde yer alan Expand (Genişlet) açılır 
menüsünden istenen seçeneği seçin. 

 
Exams for Checked Patients (İşaretli Hastalarla 
İlgili Muayeneler) 

İşaretli hasta kayıtları ile ilgili muayeneleri gösterir (İşaretli 
sütunda onay işareti vardır). 

Exams/Images for Current Patient (Mevcut 
Hastayla İlgili Muayeneler/Görüntüler) 

Mevcut hasta kaydı ile ilgili muayeneleri ve muayene görüntüsü 
küçük resimlerini gösterir (vurgulanan satır). 

Images for Displayed Exams (Görüntülenen 
Muayenelerle İlgili Görüntüler) 

Görüntülenen tüm muayenelerle ilgili muayene görüntüsü küçük 
resimlerini gösterir (hasta kayıtlarının açık olması gerekir). 

Exams/Images for Displayed Patients 
(Görüntülenen Hastalarla İlgili 
Muayeneler/Görüntüler) 

Görüntülenen tüm hasta kayıtları ile ilgili muayeneleri ve 
muayene görüntüsü küçük resimlerini gösterir. 

Collapse All (Tümünü Daralt) Tüm açık satırları kapatır, tüm muayeneleri ve notları gizler. 
Yalnızca hasta kaydı satırları görüntülenir. 

Gelişmiş Arama 
Gelişmiş arama, ihtiyacınıza uygun şekilde aramanızı daraltan kriterler girebilmenizi sağlar. Gelişmiş 
arama, seçilen etki alanındaki tüm kayıtlar üzerinde gerçekleştirilir. 
1. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde bir etki alanı seçin. 
2. Gelişmiş arama alanlarını göstermek için sağ üstteki Advanced (Gelişmiş) öğesine tıklayın. 

 
Last Name (Soyadı) Classification 

(Sınıflandırma) 
Patient ID (Hasta Kimliği) Exam Date (Muayene Tarihi) 

• Date ranges (Tarih aralıkları) 
• Exam dates (Muayene tarihleri) First Name (Ad) Pathology (Patoloji) Imager (Görüntüleyici) 

Gender (Cinsiyet) Primary Clinician  
(Birincil Klinisyen) 

Eye (Göz) 

3. İstenen bilgileri dilediğiniz kombinasyonda girin ya da seçin ve Search (Ara) öğesine tıklayın. Seçilen 
kriterleri içeren kayıtlar görüntülenir. 

4. Yeni bir arama gerçekleştirmek için Clear Search (Aramayı Temizle) öğesine tıklayarak önceki 
adımları tekrarlayın.  

5. Alanları gizlemek için Advanced (Gelişmiş) öğesine tekrar tıklayın. 
6. Arama sonuçları ile işlem yapmak için bkz. “Arama Sonuçları”. 
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Yeni Hasta Kaydı ve Hasta Kaydı Düzenle İletişim Kutuları 
RetCam Envision sistemi bir DICOM ortamında muayene cihazı olarak kullanılıyorsa, çoğu hasta kaydı 
yerel düzeyde oluşturulmaz. Daha fazla bilgi için bkz. “İstenen Muayeneleri İçe Aktarma”. 

Patients and Exams (Hastalar ve 
Muayeneler) penceresinden oluşturun 

Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinden seçilen 
hasta kaydını düzenleyin 

  veya  veya  

New (Yeni) ve Edit (Düzenle) iletişim kutuları aynıdır; ancak New Patient (Yeni Hasta) iletişim kutusundaki 
alanlar boş olacaktır. Edit Patient (Hastayı Düzenle) iletişim kutusunun da Patient Notes (Hasta Notları) 
iletişim kutusu olarak anılacağı unutulmamalıdır. 

 
Şekil 17. New Patient Record (Yeni Hasta Kaydı) İletişim Kutusu 

1 Clinician (Klinisyen) (gerekli). Yeni bir klinisyen oluşturabilir ya da seçili bir klinisyeni düzenleyebilirsiniz. 
NOT: Klinisyen bilgilerindeki değişiklikler tüm kullanıcılara ve hastalara uygulanır. 

2 Patient Information (Hasta Bilgileri) (yıldız işareti gerekli alanları belirtir) 

3 Birth Information (Doğum Bilgileri) (gerekli). Hastanın doğum tarihini girin veya açılan takvimi kullanın. 

4 Diagnosis (Tanı). Gerçekleştirilecek olan muayene türünü veya yakalanması beklenen patolojiyi (örneğin; 
ROP için Tarama) girin. 

5 Kayıtlı hasta notları. Kayıtlı notlar düzenlenemez. Notların üzerinde oluşturma tarihi ve saati bilgisi yer alır. 

6 • Creator (Oluşturan), bir notu oluşturan kişinin adıdır. Yeni bir Creator (Oluşturan) oluşturabilir ya da 
seçili bir Creator'ı (Oluşturan) düzenleyebilirsiniz. 

• Bir Creator (Oluşturan) (gerekli) seçmek ve Notes (Notlar) giriş alanına not girmek için New Note 
(Yeni Not) öğesine tıklayın. Kaydetmek için Save Note (Notu Kaydet) öğesine tıklayın. İptal 
ederseniz, onaylamanız durumunda tüm değişikliklerin kaybedileceğini belirten bir onay mesajı 
görünür. 

• Not giriş alanı (en fazla 2000 karakter) 

1 

2 
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NOTLAR:  
• Hasta kaydı yerel düzeyde oluşturulmadıysa, Edit Patient (Hastayı Düzenle) iletişim kutusundaki 

bazı alanlar düzenlenemed (alan başlıkları gri renkte görünür). Bu alanlar, yalnızca EMR 
sisteminde düzenlenebilir. 

• Başka bir kaydın aynısı olan bir hasta kaydı oluşturursanız (aynı ad, soyadı, hasta kimlik 
numarası ve doğum tarihi), mevcut bir kaydın kopyasını oluşturmak üzere olduğunuzu belirten bir 
mesaj görünür. Devam edip kaydı kaydedebilir ya da iptal edebilirsiniz.  

• Bir hasta kaydının kopyasının oluşturulduğunu fark ederseniz, bu kayıtları birleştirebilir ve kopya 
durumunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bkz. “Hasta Kayıtlarının Birleştirilmesi”. 

• Hasta kayıtları silinemez. 

Hasta Kayıtlarının Birleştirilmesi 
Aynı hasta kaydından iki (2) kopya oluşturmuş olabilirsiniz. Kafa karışıklığını önlemek için, kayıtları 
birleştirmeniz önerilir. 

NOT: Kayıtları birleştirmeden önce, seçtiğiniz iki (2) kaydın tamamen aynı Ad, Soyadı, Hasta Kimlik 
Numarası ve Doğum Tarihi bilgilerini gösterdiğini doğrulayın. Adlarda büyük ve küçük harflerin de aynı 
olması gerekmez (küçük harf, büyük harf ve hepsi büyük harf). 

1. Hasta kayıtlarını birleştirmek için Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde her iki 
kaydı da seçin. Merge Patients (Hastaları Birleştir) düğmesi görünür. 

2. Merge Patients (Hastaları Birleştir) düğmesine tıklayın. Patient Reconciliation (Hasta Uyumlaştırma) 
iletişim kutusu görünür. 

 
3. Her sütunda, kalmasını istediğiniz veriyi seçin. Seçimler yeşil renkte gösterilecektir. 

4. Bilgileri doğrulayın ve Continue (Devam) öğesine tıklayın. 
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Yeni Muayene Yapılandırması İletişim Kutusu 
Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 

penceresinden hasta kaydı seçilir 

 veya  

 
Şekil 18. Exam Configuration (Muayene Yapılandırması) İletişim Kutusu 

1 Current Weight (Mevcut Ağırlık) alanı, bir (1) yaşından küçük hastalar için görünür.  

2 Imager (Görüntüleyici), görüntüleyen teknisyenin adıdır. Yeni bir Imager (Görüntüleyici) oluşturabilir ya da 
seçilen Imager (Görüntüleyici) bilgilerini düzenleyebilirsiniz. 

3 Üç (3) ön ayarlı muayene görüntüleme yapılandırması mevcuttur. Doğrudan Live Image (Canlı Görüntü) 
penceresine gitmek için uygun yapılandırmaya tıklayın. Bkz. “Live Image (Canlı Görüntü) Penceresi”. 

4 Bir ön ayarlı muayene görüntüleme yapılandırmasını düzenleyin. Bkz. “Görüntüleme Yapılandırması 
İletişim Kutuları”. 

5 Belirlediğiniz parametreleri kullanarak bir muayene görüntüleme yapılandırması oluşturun. Manual 
Configuration (Manuel Yapılandırma) iletişim kutusu açılır. Bkz. “Görüntüleme Yapılandırması İletişim 
Kutuları”. 

6 Kullanılabilir sistem depolama alanı sürücü kapasitesi. Kaydedilebilecek yeni görüntüler için ortalama sayı, 
halihazırda kaydedilmiş olan videoların ve sabit görüntülerin miktarına bağlıdır. 
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Görüntüleme Yapılandırması İletişim Kutuları 
New Exam Configuration (Yeni Muayene Yapılandırması) öğesinden 

 (Ön Ayarı Düzenle) veya  (Manuel Düzenle) 

 
Şekil 19. Ön Ayarlı Görüntüleme Yapılandırmasını Düzenleme İletişim Kutusu 

 
Şekil 20. Manuel Görüntüleme Yapılandırmasını Düzenleme İletişim Kutusu 

Açılır menülerden yapılandırma seçeneklerini seçin. Ön ayarlı bir yapılandırmayı düzenlerken 
değişikliklerinizi kaydetmek için Save (Kaydet) öğesine tıklayın. 
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Canlı Görüntü Penceresi 
Görüntü Yapılandırmasından 

 

 
Şekil 21. Live Image (Canlı Görüntü) Penceresi 

1 Canlı video kayıtları ve görüntü yakalama kontrolleri, zamanlayıcı, aralık ve renk kontrolleri, Red-free 
(Kırmızısız) mod kontrolü ve FA göstergesi. Bkz. “Canlı Görüntü Kontrolleri”. 

2 Canlı görüntü görüntüleme alanı. Canlı görüntüye ek olarak, sol altta “RetCam Image” (RetCam 
Görüntüsü) ve görüntünün sol üstünde, sağ üstünde veya sağ alt köşesinde filigranlar görünür. 

3 Küçük Resim ön izlemesi ve seçme çubuğu, bir muayene sırasında yakalanan sabit görüntülerin ve 
videoların küçük resim versiyonlarını gösterir. 
• Görünüme ek küçük resimler eklemek için küçük resim çubuğunun sol ve sağındaki okları kullanın. 
• Yakalanan videolar, dört (4) örnek görüntü ile bir kare içinde görüntülenir (videonun başından bir, 

sonundan bir ve orta kısmından iki (2) görüntü). Bir video küçük resminin üzerindeki büyük kırmızı 
“X” işareti, videonun siz muayeneden çıktığınızda silinmek üzere işaretlendiğini gösterir. Varsayılan 
olarak, videolar siz muayeneden çıktığınızda silinir. Videonun silinmemesi için küçük “x” işaretine 
tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. “Videodan Görüntü Çıkarma”. 

   
• Görüntü görüntüleme alanındaki görüntünün büyük bir versiyonunu göstermek için bir görüntü veya 

video küçük resmini seçin. Seçilen video klip için oynatma kontrolleri, pencerenin sol üst kısmında 
görünür. 

• Daha fazla incelemek üzere bir görüntüyü işaretleyin. Bir görüntüyü işaretlemek için, imleci küçük 

resmin üzerine getirin ve Bayrak simgesine  tıklayın. Bayrak, küçük resimleri gösteren tüm 
pencerelerdeki küçük resimlerde görünür.  

3 
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4 Durum ve kullanılabilen eylemler: 

 

 

Yeni bir muayene başlattığınızda, ayak pedalı otomatik olarak etkin hale gelir. Bu 
kontroller, ekrandaki Video Kaydı ve Sabit Canlı görüntü kaydetme kontrolleri ile 
aynı eylemleri gerçekleştirir. 
Video kaydı ve sabit görüntü kaydetme arasında geçiş yapın. İlgili ekran 
kontrollerinin rengi değişir. Bkz. “Canlı Görüntü Kontrolleri”. 

 
Canlı görüntü yapılandırma seçeneklerini görüntüleyin. Bkz. “Canlı Görüntü 
Yapılandırma Seçenekleri”. 

 

 

Canlı görüntü için tam ekran ve normal ekran gösterimi arasında geçiş yapın.  

 
Canlı muayene oturumundan çıkarak Exam Notes (Muayene Notları) iletişim 
kutusuna gidin. Bkz. “Muayene Notları İletişim Kutusu”. 

5 Muayene görüntü etiketleri. Bkz. “Görüntü Etiketleri”. 

6 Yalnızca muayene bilgileri görüntülenir: Hastanın doğum tarihi, muayene tarihi bilgisi, hastanın yaşı ve 
cinsiyeti, doktorun adı ve Görüntüleyicinin adı 

7 Diğer muayene bilgileri: 
• FA filter (FA filtresi) durumu (iç veya dış) 
• Aydınlatma düzeyi 
• Yakalanan videoların ve sabit görüntülerin sayısı 
• Hata mesajları (kırmızı metin olarak görüntülenir). Daha fazla bilgi için bkz. “Sorun Giderme”. 

Canlı Görüntü Kontrolleri 

     

Canlı görüntü kaydını kaydedin, duraklatın ve durdurun.  
Canlı video kaydı sırasında, kontrollerin altında bir ilerleme çubuğu görünür. 
İlerleme çubuğu, video kaydı için toplam kullanılabilir süreyi (dakika olarak) ve 
kullanılan yüzdeyi gösterir. 
Bu kontrol, ayak pedalı video kaydı için etkinleştirildiğinde yeşil renkte olur. 

   

Canlı video kaydını duraklatın ya da devam ettirin. 

   

Sabit bir görüntü yakalamak için canlı video kaydını dondurun. Canlı video kaydına 
geri dönmek için dondurmayı iptal edin. 

   

Sabit bir görüntüyü depolama sürücüsüne kaydedin. Bu kontrol, ayak pedalı sabit 
görüntüleri kaydetmek üzere etkinleştirildiğinde yeşil renkte olur. 

 

Hastanın canlı muayenesine geri dönün. Show Live (Canlı Göster), canlı bir 
muayene sırasında sabit görüntü incelemesini ya da video görüntüsünden alınan 
görüntüyü kaydederken görünür. 



RetCam EnvisionTM Kullanım Kılavuzu 

 35 

     

• Yeni bir zamanlayıcı başlatın. 
• Zamanlayıcıyı duraklatın. 
• Mevcut zamanlayıcıyı 0'a sıfırlayın. 
• Zamanlayıcıyı 0'a sıfırlayın ve otomatik olarak zamanlayıcıyı başlatın. 
NOT: Zamanlayıcı gösteriminin penceredeki konumunu yapılandırmak için bkz. 
“Canlı Görüntü Yapılandırma Seçenekleri”. 
FA/Red-free (Kırmızısız) modunda, zamanlayıcı videodan ayrı şekilde kontrol edilir. 

   
Görüntülerin kırmızı bileşenlerini çıkarın ya da dahil edin.  
Red-free (Kırmızısız) modunda, beyaz ışık kaynağı ile görüntüleme 
gerçekleştirirken görüntüler gri tonlarda olur. 
FA muayene işlemi için Red-free (Kırmızısız) modunda, mavi ışık kaynağı ile 
görüntüleme gerçekleştirirken görüntüler monokromatik olur. 
Hem video kaydı hem de canlı kayıt dondurma sırasında, simgenin üzerinde 
fonksiyonun canlı video kaydını durdurana ya da dondurmayı iptal edene kadar 
değiştirilemeyeceğini belirten bir kilit sembolü görünür. 

   

FA modu, mavi ışık bağlandığında ve el aletindeki FA anahtarı devreye alındığında 
etkin hale gelir.  
Hem video kaydı hem de canlı kayıt dondurma sırasında, simgenin üzerinde 
fonksiyonun canlı video kaydını durdurana ya da dondurmayı iptal edene kadar 
değiştirilemeyeceğini belirten bir kilit sembolü görünür. 

 

Beş (5) aralık ayarının her biri, gama düzeltmesini içeren benzersiz bir ayar 
kombinasyonuna karşılık gelir. Varsayılan ayar %50'dir; bu ayar, kullanıcı etkinliğine 
göre değişir. 
Endüstri standardı bir etki olan gama düzeltmesi, tüm görüntüde parlaklığı 
normalleştirmeye yardımcı olur. Aralık, yüksek oranda reflektif (parlak) alanların 
daha az reflektif (karanlık) alanlara yakın olduğu ve aydınlatmanın her ikisi için 
optimum hale getirilemediği bir nesneyi görüntülerken yarar sağlar. Aralık 
uygulanmış olan bu gibi durumlarda, karanlık alanlar minimal düzeyde bir değişiklik 
ile mevcut durumda parlak olan alanlara yaklaşacak şekilde parlatılır ve genel 
parlaklık normalleştirilir. 
NOT: Son etkin aralık seçimi, kullanıcı tarafından değiştirilene kadar muhafaza 
edilir; varsayılan ayara sıfırlanmaz. 
NOT: Aralık, FA modunda ve Red-free (Kırmızısız) modunda otomatik olarak %0'a 
(kapalı) ayarlanır. 

 

Kamera renk sıcaklığını, daha sıcak, nötr ila daha soğuk arasında beş (5) artımlı 
şekilde ayarlayın. Bu fonksiyon, karanlık retinalı hastalarda özellikleri ayırt etmeye 
yardımcı olabilir. Rengi kişisel tercihe göre de ayarlayabilirsiniz. 
NOT: Renk tercihi FA modu için geçerli değildir. 

Görüntü Etiketleri 
Görüntüler ve videolarla birlikte kaydedilen bilgileri seçmek ya da değiştirmek için pencerenin üst 
kısmındaki açılır menüleri kullanın.  

 
Şekil 22. Görüntü Etiketi Seçimleri 

Pathology (Patoloji) Patoloji tipini seçin veya değiştirin (yalnızca canlı görüntüleme oturumları). 

Eye (Göz) Canlı görüntüleme oturumları ya da muayene incelemesi sırasında göz hedefini seçin 
veya değiştirin. 
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Classification 
(Sınıflandırma) 

Sınıflandırmayı seçin veya değiştirin (yalnızca canlı görüntüleme oturumları). 

Lens Canlı görüntüleme oturumları ya da muayene incelemesi sırasında lens tipini seçin veya 
değiştirin. 

Exam Location 
(Muayene Konumu) 

Muayene konumunu seçin veya değiştirin (yalnızca canlı görüntüleme oturumları). 

Image Type (Görüntü 
Tipi) 

Canlı görüntüleme oturumları ya da muayene incelemesi sırasında görüntü tipini seçin 
veya değiştirin. 

Canlı Görüntü Yapılandırma Seçenekleri 

 

Uygun seçeneği seçin. Seçilen hız, oynatma kontrollerinin yanında 
kırmızı renkte görüntülenir. 

 

Color mode (Renk modu), FA seçeneği bulunan RetCam Envision 
sistemleri ile FA görüntüleme hariç, tüm görüntü yakalama işlemlerine 
uygulanır. Renk modundaki görüntüler tam renkli şekilde görüntülenir.  
Uygun seçenekleri seçin. 
Zamanlayıcı, seçilen konumda sarı renkli metin ile belirgin şekilde 
görüntülenir. 

 

FA mode (FA modu), yalnızca FA seçeneği bulunan RetCam Envision 
sistemleri ile gerçekleştirilen FA görüntüleme işlemlerine uygulanır. 
Uygun seçenekleri seçin. 
Görüntüler ve videolar, varsayılan olarak gri tonlarda yakalanır. 

Videodan Görüntü Çıkarma 

NOT: Video kaydetmek, sistemin depolama alanında çok fazla yer kaplar. En iyi performans için 
ilgilendiğiniz görüntüleri videodan çıkarın. Videolar, varsayılan olarak silinmek üzere işaretlenir. 

1. Kontrol panelindeki veya ayak pedalındaki Yakala düğmesine basarak video kaydını başlatın, 
duraklatın ve yeniden başlatın. 

2. Videodan tek tek görüntüler çıkarmak üzere video kaydını durdurmak için  öğesine tıklayın. 

3. Video küçük resmine tıklayın. Video oynatma kontrolleri sol üst kısımda görünür. 

 
4. Videonun başından başlayın. Gerekirse, başa dönmek için videoyu geri sarma kontrollerini ya da sol 

ok klavye tuşunu kullanın. 
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5. Video boyunca artımlı şekilde ilerlemek için sağ ok klavye tuşuna basın (ya da daha hızlı ilerlemek 
için sağ oku basılı tutun). İlgilenilen bir özellik göründüğünde, oynatmayı durdurmak için sağ ok 
tuşunu serbest bırakın. 

6. İstenen görüntüyü çıkarıp kaydetmek için klavyede S tuşuna basın (veya  öğesine tıklayın). 

7. İstenen tüm görüntüler çıkarılana kadar tekrarlayın. Çıkarılan görüntülerin küçük resimleri, küçük 
resim çubuğunda görünür. 

8. Birden fazla video yakalanması halinde, bu adımları her bir video için tekrarlayın. 
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Muayene Notları İletişim Kutusu 
Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 

penceresinden muayene seçilir 
Live Image (Canlı Görüntü) 

ile 
Exam Review (Muayene 

İnceleme) ile 

   

 
Şekil 23. Exam Notes (Muayene Notları) İletişim Kutusu 

1 Kayıtlı hasta notları. Kayıtlı notlar düzenlenemez. Notların üzerinde oluşturma tarihi ve saati bilgisi yer alır. 

2 • Creator (Oluşturan), bir notu oluşturan kişinin adıdır. Yeni bir Creator (Oluşturan) oluşturabilir ya da 
seçili bir Creator'ı (Oluşturan) düzenleyebilirsiniz. 

• Bir Creator (Oluşturan) seçmek ve Notes (Notlar) giriş alanlarına not girmek için New Note (Yeni Not) 
öğesine tıklayın. Kaydetmek için Save Note (Notu Kaydet) öğesine tıklayın. İptal ederseniz, 
onaylamanız durumunda tüm değişikliklerin kaybedileceğini belirten bir onay mesajı görünür. 

• Right Eye (Sağ Göz) ve Left Eye (Sol Göz) not giriş alanları (giriş alanı başına en fazla 2000 
karakter). 

3 
 ile: 

Close and Return to Exam (Kapat ve Muayeneye Dön) 
Exit Exam & Go to Patient List (Muayeneden Çık ve Hasta Listesine Git) 

 ve  ile: 
OK (Tamam) 
Cancel (İptal) 

1 

2 

3 
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Muayene İnceleme Penceresi 
Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) 

penceresinden muayene seçilir 

 

 
Şekil 24. Exam Review (Muayene İnceleme) Penceresi 

1 Reviewing Medya (İncelenen Medya), görüntü görüntüleme alanında inceleme aşamasında olan küçük 
resim sayısını gösterir. 
İncelenmek üzere bir video klip seçildiğinde, oynatma kontrolleri görünür. Video oynatma ve videodan 
Sabit görüntüler yakalama hakkında bilgi için bkz. “Videodan Görüntü Çıkarma”. 

2 Görüntü görüntüleme alanı 

3 Hasta seçme çubuğu, mevcut etki alanındaki hastaların soyadlarını görüntüler. Seçilen hasta ile ilgili 
görüntüler, muayene tarihleri ve küçük resimler görünür. 
Başka bir hasta seçmek için okları kullanın veya bir adın üzerine tıklayın. 

4 Muayene seçme çubuğu, seçilen hasta ile ilgili tüm muayene tarihlerini görüntüler. Seçilen muayene ile 
ilgili görüntüler ve küçük resimler görünür. 
Başka bir muayene tarihi seçmek için okları kullanın veya bir tarihin üzerine tıklayın. 

5 Küçük Resim önizlemesi ve seçme çubuğu, seçilen muayene sırasında yakalanan sabit görüntülerin ve 
videoların küçük resim versiyonlarını gösterir. 
• Kaydedilen videolar, dört (4) örnek görüntü ile bir kare içinde görüntülenir (videonun başından bir, 

sonundan bir ve orta kısmından iki (2) görüntü). 
• Görüntü görüntüleme alanındaki görüntünün büyük bir versiyonunu göstermek için bir görüntü veya 

video küçük resmini seçin.  
• Görünüme ek küçük resimler eklemek için okları kullanın. 
• Daha fazla incelemek üzere bir görüntüyü işaretleyin. Bir görüntüyü işaretlemek için, imleci küçük 

resmin üzerine getirin ve Bayrak simgesine  tıklayın. Bayrak, küçük resimleri gösteren tüm 
pencerelerdeki küçük resimlerde görünür. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 Hasta ve muayene bilgileri. Açılır menüleri kullanarak göz hedefini, lens tercihini ve görüntü tipini 
değiştirebilirsiniz. 

7 Görüntüleme alanları: Doğum tarihi, muayene tarih bilgisi, hastanın yaşı ve cinsiyeti, doktorun adı ve 
Görüntüleyicinin adı, aralık ve renk bilgileri 

8 Canlı görüntüleme bilgileri: 
• FA filter (FA filtresi) durumu (iç veya dış) 
• Aydınlatma düzeyi 
• Yakalanan videoların ve sabit görüntülerin sayısı 
• Hata mesajları (kırmızı metin olarak görüntülenir) 

9 Durum ve kullanılabilen eylemler: 

 
Muayene incelemesi yapılandırma seçeneklerini görüntüleyin. Bkz. “Muayene 
İncelemesi Yapılandırma Seçenekleri”. 

 

 

Seçilen görüntü veya video için tam ekran ve normal ekran gösterimi arasında 
geçiş yapın.  

 
Seçilen görüntüyü yazdırın. 

 
Görüntü Ayarı araç çubuğunu açın. Bkz. “Görüntü Ayarları”. 

 

Karşılaştırma için iki (2) görüntüyü yan yana görüntüleyin. Bkz. “Görüntü 
Karşılaştırma”. 
NOT: Videolar karşılaştırılamaz. 

 
Exam Notes (Muayene Notları) iletişim kutusunu açın. Bkz. “Muayene Notları 
İletişim Kutusu”. 

 
Muayene inceleme oturumundan çıkın ve Patients and Exams (Hastalar ve 
Muayeneler) penceresine geri dönün. 

Muayene İncelemesi Yapılandırma Seçenekleri 

 

Video oynatma hızını seçin. Seçilen hız, oynatma kontrollerinin 
yanında siyah renkte görüntülenir. 

 

Bir görüntüdeki notların gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Bkz. 
“Görüntü Notları”. 
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Görüntü Ayarları 

NOTLAR: 
• Ayarlanan görüntüleri, yalnızca RetCam Envision veritabanının dışında ve PNG veya JPG (ya da 

JPEG) gibi tescilli olmayan formatlarda kaydedebilirsiniz. Kaydedilen görüntüler, yapmış olduğunuz 
tüm ayarlamaları ve değişiklikleri yansıtır ancak veritabanlarındaki orijinal görüntüler değiştirilmez. 

• Videolar düzenlenemez. 

Exam Review (Muayene İnceleme) ile 

 

 
Şekil 25. Image Adjustment (Görüntü Ayarı) Araç Çubuğu 

 
Görüntü parlaklığını ve kontrastı ayarlayın. 

 
Görüntü gösterim renklerini ayarlayın. 

 
Görüntüye not ekleyin. Bkz. “Görüntü Notları”. 

 
Görüntü büyütme oranını ayarlayın. 

 
Bir görüntüye bindirme metin ekleyin. 
NOT: Metin bindirmeleri kalıcı değildir. Muayene incelemesi sırasında açılıp kapatılabilir. 
Açıldığında, bunlar görüntüyü yazdırırken ve görüntüyü kaydederken (PNG veya JPG 
formatında) görünür. 

 
• Ön Ayar Yükle. Ayar değerleri, bir ön ayar olarak kaydedilerek daha sonra bir grup olarak 

yüklenebilir ve diğer görüntülere uygulanabilir. 
• Ön Ayarı Kaydet 
• Görüntü ayarlarını sistem varsayılanlarına sıfırlayın. 
• Farklı Kaydet 

Görüntü Notları 
Bilgileri bir görüntüde üst üste bindirmek için not ekleme araçlarını kullanın. Bir görüntü not içerdiğinde, 

küçük resimleri gösteren tüm pencerelerde görüntü küçük resminin üzerinde Not Ekleme simgesi  
görüntülenir. 

 
Şekil 26. Görüntü Not Ekleme Araçları 
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Bir nokta ekleyip metin ekleyin. 

 
Bir elips ekleyip metin ekleyin. 

 

 

Bir satır ekleyip metin ekleyin.  
Satırı tamamlamak için End Line (Satırı Bitir) öğesine tıklayın ya da Esc tuşuna basın. 

 
Not ekleyin. 

 
Seçilen bir not ile ilgili (satır, elips, nokta) ölçümleri göster (ya da gizle). Ölçüm birimi, 
görüntünün orijinal boyutuna göre piksel cinsinden olacaktır.  
Nokta: X, Y konumu 
Elips: CP, merkez noktanın X, Y konumudur; A, elipsin kapsadığı alandır. 
Satır: Tüm satır segmentlerinin toplam uzunluğu 

 
Bir nokta girdikten sonra, noktayı saat yönünde 90 derece döndürmek için noktayı seçin 
ve Rotate Point (Noktayı Döndür) ögesine tıklayın. 90 derecelik artımlarla döndürmeye 
devam etmek için tekrarlayın. 

 Seçilen bir notu silin. 

Not ekleme ipuçları: 

• Bir not eklemek için istenen araca tıklayın, imleci görüntünün üzerine getirin ve notun yerini 
belirlemek için tıklayın. 

• Birden fazla segment içeren bir satır oluşturabilirsiniz. İlk segmenti yerleştirip ayarlamak üzere 
tıkladıktan sonra, bir sonraki segmenti oluşturmak için imleci hareket ettirin ve ayarlamak için tıklayın. 
İstediğiniz kadar segment oluşturmak için bu işlemi tekrarlayın. Satırı tamamlamak için  
öğesine tıklayın ya da Esc tuşuna basın. 

• Bir notu taşımak ya da yeniden boyutlandırmak için imleci notun üzerine getirdiğinizde görünen kare 
kısımları sürükleyin. 

• Bir not ile ilişkili metni düzenlemek için “{Type Here}” (Buraya Yazın) etiketli metin kutusuna çift 
tıklayın ve istediğiniz metni yazın. İşlemi tamamladığınızda metin kutusunun dışına tıklayın. 
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Görüntü Karşılaştırma 
Tek bir hasta için bir ya da daha fazla muayeneden alınan görüntüleri veya iki (2) farklı hastanın 
görüntülerini karşılaştırabilirsiniz. Seçenekler, iki karşılaştırma türü için de aynıdır. 

Image Comparison (Görüntü Karşılaştırma) penceresinde, iki (2) görüntü iki (2) ayrı Exam Review 
(Muayene İnceleme) penceresinde yan yana görüntülenir. Image Comparison (Görüntü Karşılaştırma) 
penceresini, Exam Review (Muayene İnceleme) penceresini kullandığınız şekilde kullanın. Daha fazla 
bilgi için bkz. “Exam Review (Muayene İnceleme) Penceresi”. 

NOT: Aşağıdaki fonksiyonlar görüntü karşılaştırma için kullanılmaz: 
• Görüntüye bayrak işareti koyma 
• Tam ekran modu 
• Video karşılaştırma 
• Değiştirme: Göz hedefi, Lens tercihi veya Görüntü tipi 
• Muayene notları 

Exam Review (Muayene İnceleme) ile 

 

 
Şekil 27. Image Comparison (Görüntü Karşılaştırma) Penceresi 

NOT:  öğesine tıkladığınızda, Image Adjustment (Görüntü Ayarı) araç çubuğu görünür ve her iki 
görüntüde de bağımsız ayarlara olanak tanımak üzere genişletilir. Daha fazla bilgi için bkz. “Görüntü 
Ayarları”. 

 
Şekil 28. Image Comparison (Görüntü Karşılaştırma) Penceresinde Image Adjustment (Görüntü Ayarı) Araç Çubuğu 
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Medyayı Çıkarma 
Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde, hasta kayıtlarından medya (sabit görüntüler 
ve video) çıkarabilirsiniz. Yalnızca izni olan kullanıcıların medya çıkarabilmesini sağlamak için, çıkarma ile 
ilgili tüm işlemlerde kimlik doğrulama gerekir. 

NOT: Bu seçeneğin kullanılabilirliği, kullanıcı hesabınıza atanan izinlere bağlıdır. 

1. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde, arama yapıp istenen hasta kayıtlarını 
seçin. 

2. İstenen muayeneleri seçin. Her bir muayeneyi genişleterek kaydedilen sabit görüntülerin ve videoların 
küçük resimlerini görün. 

3. Çıkarmak istediğiniz sabit görüntüleri ve videoları işaretleyin. Bunun için, her küçük resim 
görüntüsünün yanındaki kutuyu işaretleyin. 

 
Kutular işaretlendiğinde, hasta listesinin üzerinde Remove Selected Media (Seçilen Medyayı Çıkar) 
düğmesi görünür. 

NOT: Tüm hasta kaydı seçili olduğunda (Checked (İşaretli) sütunda onay işareti ile), tüm muayenelerdeki 
tüm medya otomatik olarak çıkarılmak üzere seçilir. 

4. Remove Selected Media (Seçilen Medyayı Çıkar) öğesine tıklayın. Medya yedeklenmediyse, 
işleminizi onaylamanız için bir mesaj görünür. 

5. Devam etmek için Yes (Evet) öğesine tıklayın. Şifre onay mesajı görünür. 

 
6. Şifrenizi girin ve Continue (Devam) seçeneğine tıklayın. Medya kaldırıldıktan sonra, ilgili küçük 

resimlerin üzerine “Removed” (Kaldırıldı) yazan yer tutucular koyulur. Küçük resimler kaldırılamaz. 
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Kullanıcı Oturumunu Kapatma ve Sistemi Kapatma 
RetCam Envision sistemi, hem otomatik hem de manuel oturum kapatma seçenekleri sunar. Oturum 
kapatma, kullanımdaki RetCam Envision sistemi üzerindeki aktif kullanıcı hesabını kapatır. Bu işlem, ana 
gücü kapatan kapatma işleminden ayrı bir adımdır. 

NOTLAR:  
• Bir süre işlem yapılmadığında, oturum açmış kullanıcının oturumu otomatik olarak kapatılır. 

Varsayılan minimum süre 15 dakikadır. Bu değer, RetCam Yönetici tarafından değiştirilebilir. 
• Natus Medical Incorporated, RetCam Envision sistemi kapatmadan önce verileri yedekleyip 

depolamanızı önerir. Bkz. “Hasta Verilerini Dışa ve İçe Aktarma”. 

Oturumu kapatıp sistemden çıkmak için Durum çubuğunda  simgesine tıklayın ve açılır menüden 
aşağıdakilerden birini seçin: 

• Sistemi kapatmadan kullanıcı hesabınızın oturumunu kapatmak için Log out (Oturumu Kapat) 
öğesini seçin. 

• Kullanıcı hesabınızın oturumunu kapatıp sistemi kapatmak için Shutdown (Kapat) öğesini seçin. 

Sistem yanıt vermeyi durdurursa en az 1 dakika bekleyin. 

Sistem 1 dakika sonra yanıt vermezse kontrol panelinde yer alan Sistem Güç düğmesi düğmesine 
bir kez basın. DC/AC göstergesi dışındaki tüm kontrol paneli göstergeleri kapanır. 

Kapanmaya Zorlama 
Kapanmaya zorlama, yalnızca gerekli olduğunda önerilir. Veriler bozulabilir.  

Kapanmaya zorlamak için, kontrol panelindeki Sistem Güç düğmesine en az 6 saniye boyunca basın.  
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3. Hasta Verilerini Dışa ve İçe Aktarma 
Şunlar için hasta kayıtlarını, muayenelerini ve medyayı dışa veya içe aktarın:  
• RetCam Envision verilerini diğer RetCam Envision sistemlerinde kullanılabilir hale getirmek. Veriler 

arasında seçilen hastanın bilgileri, hasta/hastalar ile ilgili muayeneler ve 
muayenedeki/muayenelerdeki tüm medya yer alır. 

• Depolama sürücüsünde orijinal medyanın yedek kopyalarını oluşturmak (hem görüntü hem video). 
• Standart görüntü yazılımı ile görüntülemek. 
• RetCam Envision görüntülerini üçüncü taraf görüntüleme sistemleri ile görüntülemek. 

Veri Yedekleme 
RetCam Envision sistemi, tüm görüntüleri ve videoları dahili depolama sürücüsünde kaydeder. Natus 
Medical Incorporated, yeni görüntüler aldığınız her günün sonunda tüm verileri yedeklemenizi kesinlikle 
tavsiye eder. 
Natus Medical Incorporated, verilerin uzun süre boyunca muhafaza edilmesi için tüm verilerin ofis 
ağınızdaki başka bir bilgisayarda, tercihen yüksek kapasiteli ve yedek depolama özelliklerine (Bağımsız 
Diskler Yedek Dizisi veya RAID) sahip sunucu sınıfı bir bilgisayarda yedeklemenizi önerir. Bu ortamda 
ikincil yedekleme için çıkarılabilir bir USB yığın depolama cihazına yedeklemeyi düşünün. 

Verileri Dışa Aktarma 
Verileri erişilebilir bir konuma dışa aktarabilirsiniz. Verilerin bir kopyası dışa aktarılır ve orijinal veriler, 
sistemin depolama sürücüsünde korunur. 

NOT: Natus Medical Incorporated, uzun aktarım süresini önlemek için dışa aktarma işleminin bir (1) 
seride en fazla 3000 görüntü ile sınırlandırılmasını önerir. Çok fazla miktarda veri dışa aktarmak yerine, 
dışa aktarma işlemini küçük seriler halinde gerçekleştirin. 

Verileri dışa aktarmak için: 
1. Hedef cihazın (USB gibi) hazır olduğunu ve yeterli alana sahip olduğunu doğrulayın. 
2. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde, istenen kayıtlar için arama yapın. 
3. Arama sonuçlarında, hasta listesinin üzerinde görünen Select Images (Görüntü Seç) açılır 

menüsünden bir seçenek seçin. 

 

All (Tümü) Tüm kayıtları seçer. 

None (Hiçbiri) Herhangi bir kayıt seçilmişse, bu seçenek seçimleri temizler. 
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Flagged (İşaretli) İşaretlenmiş olan tüm medyayı (görüntüler ve videolar) seçer. 

Today’s (Bugün) İlgili tarihte yakalanan tüm medyayı seçer. 

This Week’s (Bu Hafta) Pazar ve Cumartesi günleri arasında, ilgili hafta boyunca yakalanan 
tüm medyayı seçer. 

This Month’s (Bu Ay) İlgili ay boyunca yakalanan tüm medyayı seçer. 

Right Eye (OD) (Sağ Göz (OD)) Sağ gözde yakalanan tüm medyayı seçer. 

Left Eye (OS) (Sol Göz (OS)) Sol gözde yakalanan tüm medyayı seçer. 

Unspecified Eye (Belirtilmemiş Göz) “Unspecified” (Belirtilmemiş) olarak etiketlenen tüm medyayı seçer. 

Not Backed Up (Yedeklenmedi) Dışa aktarılmamış olan medyayı seçer. Bu, özellikle arama için tarih 
kriterleri kullanılmışsa belirli bir tarihten sonra verilerin yedeklenip 
yedeklenmediğini doğrulamada yarar sağlar. 

4.  öğesine tıklayın. Bu düğme, tüm kayıtlar seçilene kadar gri renkte kalır. 

5. Export (Dışa Aktarma) iletişim kutusunda uygun seçenekleri seçin (Şekil 29). 

6. Export (Dışa Aktar) öğesine tıklayın. Dışa aktarma işlemi tamamlandığında, bir rapor başarılı bir 
şekilde kopyalanan kayıtların sayısını gösterir. 

 
Şekil 29. Export (Dışa Aktarma) İletişim Kutusu 

1 Specify destination location (Hedef konum belirleyin) 
• Path (Yol) açılır menüsünden daha önceden kullanılmış bir yol seçin, alana yeni bir yol yazın ya 

da başka bir konum seçmek için Browse (Gözat) seçeneğine tıklayın. Alanlar, varsayılan olarak 
son dışa aktarma işlemi için kullanılan seçenekler ile doldurulur. Hedef konumu varsayılana 

sıfırlamak için  öğesine tıklayın. 
• Create subfolder (Alt klasör oluştur). Mevcut veri alanları ile bir alt klasör adı oluşturmak için sağdaki 

açılır menüleri kullanın. 
• Overwrite existing data (Mevcut verilerin üzerine yaz) seçeneğini seçerseniz, onaylamanızı gerektiren 

bir mesaj görünür. 

1 

2 

3 
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2 File Format (Dosya Formatı). Dışa aktarma hedefinin yeterli kullanılabilir alana sahip olduğunu doğrulayın. 
• MLX, RetCam Envision'ın tescilli şifreli veri formatıdır. 
• DCM, oftalmoloji için DICOM ile uyumlu hasta verileri dosyalarının dosya adı uzantısıdır. 

NOTLAR: 
o DCM Dosyası seçeneği, yalnızca DICOM seçeneği RetCam Envision sistemi paketinize 

dahil edilmişse görünür. 
o Görüntüler üzerindeki notlar, DCM dosyaları ile aktarılmaz. 

• Split File (Ayrık Dosya). Bu formatı seçerseniz, iletişim kutusu genişletilir ve ek seçenekler sunar 
(aşağıda gösterilmiştir).  

3 Split File Format (Ayrık Dosya Formatı) seçenekleri: 
• Export Images (Görüntüleri Dışa Aktar)  

o Taşınabilir Ağ Grafiği (PNG), kalite veya çözünürlük kaybı yaşamadan dosya boyutunu 
küçültmek için (bitmap dosyasının yaklaşık yarısı kadar) sıkıştırmadan yararlanır. Standart bir 
web tarayıcısında görüntülenebilir ve görüntü işleme ya da görüntüleme uygulamalarında 
kullanılabilir. 

o JPG; dosya boyutunu küçültmek için sıkıştırmadan yararlanır; bu durum, çözünürlük veya 
kalitede sıkıştırma miktarı ile orantılı düzeyde kayba neden olur. 

• Add Text Overlays (Metin Bindirmeleri Ekle). Dahil etmek istediğiniz metin bindirmelerini seçin ve 
bindirmelerin görüntüler üzerindeki pozisyonunu seçin. Metin bindirme seçeneğinin yalnızca PNG ve 
JPG görüntü tiplerinde geçerli olduğunu unutmayın. 

• Export Data (Verileri Dışa Aktar) 
o Genişletilebilir işaretleme dili formatı (XML) 
o Virgülle ayrılmış değerler formatı (CSV) 
o Genel metin formatı (TXT) 

• Export Video (Video Dışa Aktar) (AVI) 

Verileri İçe Aktarma 
Veri yedekleme dışında, ağ üzerindeki dışa aktarma hedefi ara bir konumdur. Veri transferini tamamlamak 
ve görüntülerin başka bir RetCam Envision sistemi üzerinde görüntülenebilmesini sağlamak için, RetCam 
yazılımını kullanarak transfer edilen görüntüleri hedef sistem veri tabanına aktarmanız gerekir. 

NOTLAR: 
• Muayene tarihinin ve saatinin doğru şekilde görüntülendiğinden emin olmak için, hasta verilerinin 

esas olarak yakalandığı zaman dilimini belirleyin. Konumu ilgili zaman dilimine ayarlayarak bir etki 
alanı oluşturun ve hasta verilerini bu etki alanına aktarın. 

• İçe aktarma işlemi zaman alabilir. Tek bir seri için en az 3000 görüntünün içe aktarılması önerilir. 
Tek seferde yalnızca bir hastadan alınan görüntüleri içe aktararak ve yalnızca acil ihtiyaçlarınız 
için gerekli görüntüleri seçerek seri büyüklüğünü sınırlandırmanız kesinlikle tavsiye edilir. 

• Başka bir RetCam Envision sistemi üzerinde yakalanan görüntüleri (ya da 6.3 veya üzeri yazılım 
versiyonları kullanılan önceki RetCam sistemlerinden alınan görüntüler) içe aktarırken MLX 
formatını kullanın. 

Verileri içe aktarmak için: 

1. İçe aktarma işleminin gerçekleştirileceği sürücünün bağlı ve hazır olduğunu doğrulayın. 

2. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde  öğesine tıklayın. 

3. Onay iletişim kutusunda Yes (Evet) seçeneğine tıklayın. Import Review (İçe Aktarmayı İnceleme) 
iletişim kutusunda uygun seçenekleri seçin (Şekil 30).   

4. Import (İçe Aktar) öğesine tıklayın. Bu düğme, tüm dosyalar seçilene kadar gri renkte kalır. İçe 
aktarma işlemi tamamlandığında, bir rapor başarılı bir şekilde kopyalanan kayıtların sayısını gösterir. 
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NOT: Hiçbir dosya içe aktarılmamışsa, ayrıntılar için Import Report (İçe Aktarma Raporu) iletişim 
kutusunda View Log (Kaydı Görüntüle) öğesine tıklayın. Raporu kapatmak için OK (Tamam) öğesine 
tıklayın. 

5. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde Show All (Tümünü Göster) öğesine 
tıklayın ve içe aktarılan hasta kayıtlarının mevcut olduğunu onaylayın. 

 
Şekil 30. Import Review (İçe Aktarmayı İnceleme) iletişim kutusu 

1 Source Location (Kaynak Konum). Varsayılan olarak bu alan, son içe aktarma işlemi için kullanılan kaynak 
konumu görüntüler. 
• Alana yeni bir yol yazın veya başka bir konum seçmek için Browse (Gözat) seçeneğine tıklayın. 

İsterseniz Include subfolders (Alt klasörleri dahil et) onay kutusunu işaretleyebilirsiniz. 

• Kaynak konumu varsayılana sıfırlamak için  öğesine tıklayın. 
• Klasörleri ve dosyaları görüntülemek için Select (Seç) öğesine tıklayın. 

2 Folders (Klasörler). İçe aktarmak istediğiniz klasörleri seçmek ve seçimi kaldırmak için onay kutularını 
kullanın. 

3 Selected Image Details (Seçilen Görüntü Bilgileri). Bilgileri görüntülemek için sağ taraftan bir dosya seçin. 
Dosya sabit bir görüntüyse, görüntünün küçük resmi görüntülenir. Dosya bir videoysa, video resminin bir 
görüntüsü görüntülenir. 

4 Seçilen klasördeki dosyaların listesi. İçe aktarmak istediğiniz dosyaları seçmek ve seçimi kaldırmak için 
onay kutularını kullanın. Seçilen dosyaların sayısı, iletişim kutusunun altında görüntülenir. 

 

1 

2 

3 

4 
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4. Floresein Anjiyografi (FA) 
NOT: FA ışık kaynağı, RetCam Envision sistemi için seçenek olarak sunulur. FA muayenesi planlamadan 
önce sisteminizin FA ışık kaynağı özelliğine sahip olduğunu onaylayın. 

Dar bantlı bir mavi ışık kaynağı, retinal vaskülatürde dolaşım halindeki enjekte edilen floreseini uyarır. 
Floresein, mavi ışığa maruz kaldığında yeşil ışık yayar. El aletindeki bariyer filtre, retinadan yansıyan 
mavi ışığı yansıtır; böylece yeşil emisyon görünür hale gelir. 

1. Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde yeni bir muayene başlatın (  
öğesine tıklayın). 

2. El aletinin üstündeki FA anahtarını el aletinin arka kısmına doğru kaydırarak FA bariyer filtresini 
geçirin. 

3. Fiber optik kabloyu, FA aydınlatma portuna takın. Kontrol panelindeki Aydınlatma düğmesinin üzerinde 
yer alan mavi LED yanmazsa, FA lambayı açmak için düğmeye basın. El aletinden mavi ışık yayılır. 

 
4. Live Image (Canlı Görüntü) penceresinde, Red-free/FA (Kırmızısız/FA) görüntülemenin 

etkinleştirildiğinden emin olun (Red-free (Kırmızısız) göstergesi yeşil renktedir ve otomatik olarak 
“AÇIK” duruma geçer). 

5. Floresein boya enjeksiyonunun başında, zamanlayıcıyı başlatın (  öğesine tıklayın) ve tek bir 
sabit görüntü yakalamak için aynı anda ayak pedalının üzerindeki Yakalama düğmesine basın. 
Enjeksiyonun sonunda, enjeksiyonun zaman bilgisini belirlemek için başka bir görüntü yakalayın. 

6. Boyanın hastanın gözünde sirkülasyonu sırasında sabit görüntüler yakalayın. 

NOT:  
Video yakalama özelliği kullanıyorsanız: 
• FA modunda, zamanlayıcı videodan ayrı şekilde kontrol edilir. Örneğin; video 

duraklatıldığında ya da durdurulduğunda, video yakalama kesilir ancak zamanlayıcı devam 
eder.  

• Video yakalamayı duraklattığınızda video görüntüleri kaydedilmez. Videodan görüntüler 
çıkarıp bunları kaydetmek için video kaydını durdurun. 

7. Diğer göz görüntülenirken, Eye (Göz) alanında göz hedefini seçin ve ilgili gözün görüntülerini 
yakalayın. 

8. İşlemi tamamladığınızda, zamanlayıcıyı duraklatın (  öğesine tıklayın) ve muayeneden çıkın.  
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5. DICOM 
RetCam Envision sistemi paketinize DICOM seçeneği dahil edilmişse, RetCam Envision sistemi üzerinde 
DICOM'u kullanmak ve yapılandırmak için lisansınız olması gerekir. 

DICOM Ayarlarını Yapılandırma 
NOT: Kullanıcı hesabınızın DICOM ayarlarını yapılandırma izninin olması gerekir. 

1. RetCam Envision sistemi ağa bağlı olduğunu ve PACS sunucusunun erişilebilir olduğunu doğrulayın. 

2. RetCam Envision sistemi, lisans anahtarını ilgili klasöre kopyalayın. RetCam Envision DICOM Lisans 
Yapılandırması İş Talimatı belgesine başvurun. 

3. Sistemi kapatıp yeniden başlatın. 

4. Oturum açın. 

5. Durum çubuğunda  simgesine tıklayın ve User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) öğesini seçin. 

DICOM etkinse ve kullanıcı hesabınız izne sahipse, DICOM ayarları User Preferences (Kullanıcı 
Tercihleri) iletişim kutusunda kullanılabilir olacaktır. 

 
6. Her bir ayar grubunu seçip uygun şekilde yapılandırın. 

7. İşlemi tamamladığınızda OK (Tamam) öğesine tıklayın. 
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İstenen Muayeneleri İçe Aktarma 
1. RetCam Envision sistemi ağa bağlı olduğunu doğrulayın. 

2. Geçerli RetCam Envision sistemi için o gün için istenen muayenelere ilişkin hasta kayıtlarını içe 

aktarmak için, Patients and Exams (Hastalar ve Muayeneler) penceresinde  öğesine tıklayın. 

Muayeneler planlanmışsa, ilgili hasta kayıtları görüntülenir. 

3. Bir muayene gerçekleştirmeden önce, sistemi ağdan ayırın. 

4. Bir hasta seçin. 

5. Yeni bir muayene başlatın ve görüntüleri yakalayın. Görüntüleri inceleyip istenen şekilde kaydedin. 
Muayene gerçekleştirme hakkında bilgi için bkz. “Hasta Muayenesi Gerçekleştirme”. 

6. Muayeneden çıkın. Kaydedilen tüm görüntüler, arşivlenmek üzere PACS sunucusuna aktarılmak için 
otomatik olarak sıraya alınır. 

7. O günkü muayeneler tamamlandıktan sonra ve sistemi kapatmadan önce, sistemi ağa bağlayın. Tüm 
görüntüler otomatik olarak aktarılacaktır. 

8. Aktarım durumunu kontrol etmek için Archive Queue (Arşiv Sırası) öğesini açın. Durum çubuğunda 

 simgesine tıklayın ve Archive Queue (Arşiv Sırası) öğesini seçin. Bu seçeneğin izne sahip olan 
kullanıcı hesapları tarafından kullanılabileceğini unutmayın. 

NOTLAR:  
• Görüntü notları DICOM PACS'ye aktarılmaz. 
• DICOM verileri içe aktarılamaz. 
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6. Bakım, Temizlik ve Teknik Destek 
RetCam Envision sistemi, güvenlik duvarı ve antivirüs hizmetleri etkinleştirilmiş ve yapılandırılmış şekilde 
temin edilir. Lütfen RetCam Güvenlik Güçlendirme Politikasının son revizyonu için Natus Teknik Servis 
birimi ile iletişime geçin. 

Genel Bakım 
RetCam Envision sistemi, çalışmanın tasarlanan şekilde devam edebilmesi için düzenli genel bakım 
yapılmasını gerektirir.  

Genel bakım planı: 
• Her hastadan önce ve sonra: Lens parçasını dezenfekte edin, temizleyin ve inceleyin. 
• Haftalık: Sistemi silin. 
• Aylık: Kablolarda ve bağlantılarda aşınma olup olmadığını inceleyin.  

Temizlik konusunda, RetCam Envision sistemi iki (2) kategoriye ayrılır: 
• Lens parçası (hastalara temas eder) 
• Sistemin kalanı 

Lens Parçasının Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu 
Lens parçasını her hastadan önce ve sonra dezenfekte edin, temizleyin ve inceleyin.  

NOT: Kuplaj jelinin lens parçası üzerinde sertleşmesini önlemek için hastaya temas eden alanı 
kullanımdan sonra derhal temizleyin. 

Manuel Temizleme 
Super-Sani® Cloth mendiller, CaviWipesTM Küçük havlular, neodisher® Mediclean Forte veya Prolystica® 2x 
Enzimatik Temizleyici kullanarak manuel temizlik yapmak için şu adımları takip edin: 

1. Hazır mendilleri veya üreticinin önerisine göre hazırlanmış deterjan ve hazırlanan deterjan solüsyonu 
ile ıslatılmış tüy bırakmayan bezler kullanın. 

2. Görünürdeki tüm kiri silip giderin. 

3. Musluk suyuna batırılmış tüy bırakmayan bir bez kullanarak tüm kimyasal kalıntılarını silip giderin. 

4. Tüy bırakmayan bezler kullanarak kurulayın ve ardından havayla kurumaya bırakın. 

Orta Seviyeli Kimyasal Dezenfeksiyon 
CaviWipesTM Küçük havlular veya Super-Sani® Cloth mendiller kullanarak orta seviyeli kimyasal 
dezenfeksiyon gerçekleştirmek için şu adımları takip edin: 

1. Aşağıdaki şekilde tüm yüzeyleri silin ve yüzeylerin görünüşte ıslak kaldığından emin olun: Super-
Sani® Cloth mendiller kullanarak 4 dakika veya CaviWipesTM Küçük havlular kullanarak 3 dakika 
(gerekirse ek mendiller kullanın). 

2. Saflaştırılmış (PURW) su ile ıslatılmış steril, tüy bırakmayan bir bez kullanarak tüm kimyasal 
kalıntılarını silip giderin. 

3. Steril, tüy bırakmayan bezler kullanarak kurulayın ve ardından havayla kurumaya bırakın. 
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Yüksek Seviyeli Kimyasal Dezenfeksiyon 
Sporox® II Solüsyonu ya da Cidex® OPA Solüsyonu kullanarak yüksek seviyeli kimyasal dezenfeksiyon 
gerçekleştirmek için şu adımları takip edin: 

1. Dezenfektan banyosunu 20°C'ye eşitleyin. 

2. Dezenfektan için minimum etkili konsantrasyonu (MEC) dezenfektan üreticisinin beyanına göre 
onaylayın (birkaç yöntem uygulanabilir). 

3. Lens parçasını küçük bir açı ile eğin ve ön kısmı kademeli olarak dezenfektana batırın (uç kısım 
solüsyona ilk girdiğinde uçta hava sıkışması olmaması için lens parçasının dikey olarak suya 
batırılmadığından emin olun). 

4. Optik pencerenin içbükey yüzeyi ve solüsyon arasında hava sıkışmadığından ve sıvı yüzeyinin izin 
verilen batırma seviyesini aşmadığından (dezenfektan yüzeyinin paslanmaz çelik kapak ve plastik 
muhafaza arasındaki çizginin üzerinde olmadığından) emin olun. Batırma derinliği, aşağıda 
gösterildiği üzere en fazla 15 mm (0,6 inç) olmalıdır. 

 

5. Ön kısım batırıldığında, lens parçası dikey şekilde oturabilir. 

6. Aşağıdaki şekilde ıslatın: Sporox® II Solüsyonda 30 dakika veya Cidex® OPA Solüsyonda 12 dakika. 

7. Lens parçasının ön kısmını saflaştırılmış (PURW) suya batırarak yıkayın, çalkalayın ve en az 1 
dakika boyunca oturmasını bekleyin. 

8. Steril, tüy bırakmayan bezler kullanarak kurulayın. 

Sistemin Temizlenmesi 
Tüm tıbbi cihazlarda olduğu gibi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) kılavuzlarına göre 
ekipmanı kullanırken iyi halk sağlığı uygulamalarını uygulayın. Ek olarak, hafif sabun ve suyla ıslatılmış 
bir nemli bezle nazikçe silmeniz önerilir. Bu temizlik işlemi, tüm servis işlemlerinden önce 
gerçekleştirilmelidir. Sistemin hiçbir parçasına temizlik solüsyonu püskürtmeyin. 

Kabloların ve Bağlantıların İncelenmesi 
Aylık olarak, her kablonun ve bağlantının RetCam Envision sistemi ne düzgün şekilde takılı olduğunu 
doğrulayın. Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için hasarlı görünen kabloları veya bağlantıları 
değiştirin. 

Materyallerin Bertaraf Edilmesi 
Atık materyalleri yerel ve ulusal gerekliliklere göre bertaraf edin. Ek desteğe ihtiyacınız olursa Natus 
Teknik Servis ile iletişime geçin. Bkz. “Teknik Destek”. 

AEEE Beyanı 
Natus, Avrupa Birliği AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman) 2014 Yönetmeliği gereksinimlerini 
karşılamayı taahhüt eder. Bu yönetmelik, AEEE’nin güvenli bir şekilde yeniden kullanıldığından ve geri 
dönüştürüldüğünden emin olmak üzere elektrikli ve elektronik atıklarının uygun işlem ve geri dönüşüm 
için ayrı bir şekilde toplanması gerektiğini ifade etmektedir. Taahhüt doğrultusunda Natus, başka bir 
düzenleme olmadığı sürece geri alma ve geri dönüştürme yükümlülüğünü son kullanıcıya atar. 

15 mm (0,6 inç) 
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Bölgenizdeki toplama ve geri dönüşüm sistemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen www.natus.com 
adresinden bizimle iletişime geçin  

Elektrikli ve elektronik ekipman (EEE), AEEE doğru bir şekilde işlenmediğinde insan sağlığına ve çevreye 
karşı tehlikeli olan ve risk teşkil eden malzemeler, bileşenler ve maddeler içermektedir. Bu nedenle son 
kullanıcıların da, AEEE’nin güvenli bir şekilde tekrar kullanılması ve geri dönüştürülmesinde sorumluluğu 
vardır. Elektrikli ve elektronik ekipman kullanıcıları, AEEE’yi, diğer atıklarla beraber atmamalıdır. 
Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarla bağlantılı olumsuz çevresel etkileri azaltmak ve atık 
elektrikli ve elektronik ekipmanın tekrar kullanımı, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması imkanlarını 
arttırmak için belediyenin toplama planlarından veya üreticinin/ithalatçıların geri alma yükümlülüğünden 
veya lisanslı atık taşıyıcılarından yararlanmalıdır. 

Üstünde, üzerine çarpı işareti atılmış aşağıdaki tekerlekli çöp kutusu işareti bulunan ekipman, elektrikli ve 
elektronik ekipmandır. Üzerine çarpı atılmış tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik 
ekipmanın, ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve ayrı bir şekilde toplanması gerektiğini gösterir.  

 

Teknik Destek 
NOT: RetCam Envision sisteminin hizmet süresi en az 7 yıldır. 

Natus Medical Incorporated ile telefon yoluyla iletişime geçerken, lütfen bir mesaj bırakın ve aşağıdaki 
bilgileri sağlayın: 

• Ad 
• Kuruluş 
• İletişim bilgileri  
• Sorunun açıklaması 
• Sistem tipi (ör. RetCam Envision) ve seri numarası 

Ek olarak, Natus Teknik Servis, aynı bilgileri içeren bir e-posta mesajı da göndermenizi önerir. 

E-posta: service@retcam.com. Natus Teknik Servis e-postalara hızlı bir şekilde cevap verir. Aldıktan 
sonraki 24 saat içinde cevaplamayı hedefleriz. 

Telefon desteği, Pazartesi gününden Cuma gününe kadar, Pasifik zaman dilimine göre saat 08:00 ile 
17:00 arasında sunulmaktadır. Lütfen gerekirse mesaj bırakın. Natus Teknik Servis çağrılara hızlı bir 
şekilde dönüş sağlar. 

Telefon: +1 650-802-0400 
Ücretsiz: 1-888-496-2887 (yalnızca ABD ve Kanada) 

Posta Adresi: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
ABD 

Servis 
Servis ile ilgili sorular için Natus Teknik Servis birimi ile iletişime geçin. Bkz. “Teknik Destek”. 

Alan Değişim Modülleri 
Bir modülü değiştirmek için Natus Teknik Servis birimi ile iletişime geçin ve servis parça numarasını 
sağlayın. Aşağıdaki listeye başvurun. 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Servis Parça Numarası Tanım 
18-000557-SERVICE USB Hub 
18-000572-SERVICE Ethernet İzolatörü 
18-000663-SERVICE Sigorta 
60-000001-SERVICE El Aleti 
61-000090-SERVICE CPU 
61-000112-SERVICE Cihaz Kontrol Modülü 
61-000156-SERVICE Güç Kaynağı Modülü 
61-000005-SERVICE Lityum İyon Pil 
61-000010-SERVICE Ayak pedalı 
61-000012-SERVICE Beyaz LED Modülü 
61-000033-SERVICE Klavye 
61-000046-SERVICE Mavi LED Modülü 
61-000056-SERVICE Fare 
61-000069-SERVICE Membran 
61-000091-SERVICE Görüntüleme Monitörü 
61-000166-SERVICE Fortinet 30E Kutusu 
RETCAM-FA-UPGRADE FA özelliği olmayan RetCam Envision sistemleri 

için FA Yükseltme Kiti 
Geçerli değil Güç Kablosu - Aşağıdaki spesifikasyonları 

karşılamalıdır: 
• Hastane sınıfı 
• 305 cm (10 ft) maksimum uzunluk 
• 10A nominal değer (minimum) 
• UL/CSA sertifikalı 
• REACH, RoHS uyumlu 
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7. Sorun Giderme 

Sistemin Başlatılması 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

BitLocker has not been enabled on the 
main data drive. Enabling BitLocker is 
recommended for improved security. 
(Ana veri sürücüsünde BitLocker 
etkinleştirilmedi. Daha iyi güvenlik için 
BitLocker'ın etkinleştirilmesi önerilir.) 

Bir kullanıcının sistemi başlatma 
girişiminden önce yönetici tarafından 
BitLocker etkinleştirilmemiştir. 

RetCam Yönetici ile görüşün. 

Unable to connect to SQL server after 45 
seconds. (45 saniye sonra SQL Server'a 
bağlanılamıyor.) 

Kullanıcı sistemi başlatmaya 
çalışmıştır. 
SQL hizmeti yüklüdür ancak 
kapatılmıştır. 

RetCam Yönetici ile görüşün. 

If the handpiece does not respond, it will 
not affect the functionality of the rest of 
the system. You may proceed, but the 
handpiece will not function. To regain 
use of the handpiece, reconnect it and 
then restart the system. If the issue 
persists, contact Natus Technical 
Service. (El aleti yanıt vermezse, bu 
durum sistemin kalanının fonksiyonunu 
etkilemez. Devam edebilirsiniz ancak el 
aleti çalışmayacaktır. El aletini yeniden 
kullanabilmek için yeniden bağlayıp 
sistemi yeniden başlatın. Sorun devam 
ederse Natus Teknik Servis birimi ile 
iletişime geçin.) 

• Kullanıcı kamera odak 
kablosunu çıkarmıştır. 

• El aleti veya kamera odak 
kablosu bozuktur ya da düzgün 
bağlantıyı kaybetmiştir. 

El aletini yeniden 
kullanabilmek için yeniden 
bağlayıp sistemi yeniden 
başlatın. 
Sorun devam ederse Natus 
Teknik Servis birimi ile 
iletişime geçin. 

Sistemin Kapanması 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

This will shut down the system. Are you 
sure you want to continue? (Bu işlem 
sistemi kapatacaktır. Devam etmek 
istediğinizden emin misiniz?) 

Kullanıcı sistemi kapatmaya 
çalışmıştır. 

• Kapatmak için Yes 
(Evet) öğesine tıklayın. 

• Kapatmayı iptal etmek 
için No (Hayır) öğesine 
tıklayın. 

The operating system could not be shut 
down. (İşletim sistemi kapatılamadı.) 

İzni olmayan bir kullanıcı sistemi 
kapatmaya çalışmıştır. 

RetCam Yönetici ile görüşün. 
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Hastalar ve Muayeneler 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

Warning: You might lose these 
media! <#> checked media item(s) 
have not been backed up. Do you 
want to continue? (Uyarı: Bu 
medyayı kaybedebilirsiniz! <#> 
işaretli medya öğesi/öğeleri 
yedeklenmedi. Devam etmek istiyor 
musunuz?) 

Kullanıcı, yedeklenmemiş olan seçili 
medyayı kaldırmaya çalışmıştır. 

• İptal etmek için No (Hayır) 
öğesine tıklayın. Medyayı 
yedekleyin ve yeniden deneyin. 

• Medyayı yedeklemeden devam 
etmek için Yes (Evet) öğesine 
tıklayın. Çıkarılan medyanın 
geri alınamayacağını 
unutmayın. 

Yeni Muayene ve Canlı Görüntüleme 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

The following may be issues for 
Live Imaging: 
• System is running on battery, 

but it should be plugged in. 
Would you like to continue? (Canlı 
Görüntüleme için şu sorun 
oluşabilir: Sistem pil ile çalışıyor 
ancak fişe takılmalı. Devam etmek 
istiyor musunuz?) 

Kullanıcı, sistem yalnızca pil ile 
çalışırken yeni bir muayene 
başlatmıştır. 

Önerilen eylem: 
Sistemi AC gücüne bağlayın ve Yes 
(Evet) öğesine tıklayın. 

Light Source Error (Case: 1) (Işık 
Kaynağı Hatası (Durum: 1)) 

Fiber optik kablo bağlı değildir. Fiber optik kabloyu tekrar bağlayın. 

Light Source Error (Case: 2) (Işık 
Kaynağı Hatası (Durum: 2)) 

FA anahtarı açıktır ancak fiber optik 
kablo bağlı değildir. 

Fiber optik kabloyu FA ışık 
kaynağına bağlayın veya FA 
anahtarını kapatın ve fiber optik 
kabloyu beyaz ışık kaynağına 
bağlayın. 

Light Source Error (Case: 9) (Işık 
Kaynağı Hatası (Durum: 9)) 

Işık kaynağı kapalıdır veya kullanıcı 
ışık kaynağını kapatmıştır. 

Işık kaynağını açmak için kontrol 
paneli üzerindeki Aydınlatma 
düğmesine basın. 

Check FA cart connection 
(Case: 10) (IFA araba bağlantısını 
kontrol edin (Durum: 10)) 

El aleti FA anahtarı açılmıştır ve 
kamera FA ışık kaynağına 
bağlanmamıştır. 

Işık kaynağını kapatmak için kontrol 
paneli üzerindeki aydınlatma 
düğmesine basın ve el aleti FA 
anahtarını kapatın. 

Check FA switch on HP (Case: 12) 
(El aleti üzerindeki FA anahtarını 
kontrol edin (Durum: 12)) 

FA modu etkinleştirilmemiştir: 
El aleti FA anahtarı açılmıştır veya 
kullanıcı FA anahtarını açmıştır. 

El aleti FA anahtarını kapatın. 

Check FA switch on HP, check 
control panel light indicator 
(Case: 17) (El aleti üzerindeki 
FA anahtarını kontrol edin, kontrol 
paneli ışık göstergesini kontrol 
edin (Durum: 17)) 

FA modu etkinleştirilmiştir: 
El aleti FA anahtarı ve aydınlatma 
kapalıdır. 

• El aleti FA anahtarını açın. 
• Işık kaynağını açmak için 

kontrol paneli üzerindeki 
Aydınlatma düğmesine basın. 

Check control panel light indicator 
(Case: 18) (Kontrol paneli ışık 
göstergesini kontrol edin 
(Durum: 18)) 

FA modu etkinleştirilmiştir: 
Aydınlatma kapalıdır veya kullanıcı 
aydınlatmayı kapatmıştır. 

Işık kaynağını açmak için kontrol 
paneli üzerindeki Aydınlatma 
düğmesine basın. 
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Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

Check FA switch on HP (Case: 21) 
(El aleti üzerindeki FA anahtarını 
kontrol edin (Durum: 21)) 

FA modu etkinleştirilmiştir: 
FA filtresi kapalıdır veya kullanıcı 
FA anahtarını kapatmıştır. 

El aleti FA anahtarını açın. 

There was an error while capturing 
media. Consult the log for details. 
(Medya yakalama sırasında bir hata 
oluştu. Ayrıntılar için kayda bakın.) 

Kullanıcı görüntü yakalamaya 
çalışmıştır. 

RetCam Yönetici ile görüşün. 

Exam will NOT be saved; no 
images/videos have been captured. 
Are you sure this is OK? Select 
“Yes” to confirm or “No” to return to 
exam. (Muayene 
KAYDEDİLMEYECEK; hiçbir 
görüntü/video yakalanmadı. 
Bunu yapmak istediğinizden emin 
misiniz? Onaylamak için “Evet” 
veya muayeneye dönmek için 
“Hayır” öğesini seçin.) 

Kullanıcı, görüntü veya video 
yakalamadan canlı görüntülemeden 
çıkmaya çalışmıştır. 

• Çıkmak için Yes (Evet) öğesine 
tıklayın. 

• İptal etmek ve canlı 
görüntülemeye dönmek için No 
(Hayır) öğesine tıklayın. 

Exam will NOT be saved; the exam 
contains images/videos but none 
are set to be saved. Are you sure 
this is OK? Select “Yes” to confirm 
or “No” to return to exam. (Muayene 
KAYDEDİLMEYECEK; hiçbir 
görüntü/video yakalanmadı. 
Bunu yapmak istediğinizden emin 
misiniz? Onaylamak için “Evet” 
veya muayeneye dönmek için 
“Hayır” öğesini seçin.) 

Kullanıcı, yakalanan tüm medya 
silinmek üzere işaretli şekilde canlı 
görüntülemeden çıkmaya 
çalışmıştır. 

• Çıkmak için Yes (Evet) öğesine 
tıklayın. Hiçbir medya 
kaydedilmez. 

• İptal etmek ve canlı 
görüntülemeye dönmek için No 
(Hayır) öğesine tıklayın. 

Please do not shut down the 
system due to possible data loss. 
(Veri kaybına neden 
olabileceğinden lütfen sistemi 
kapatmayın.) 

Kullanıcı, kontrol panelinde bulunan 
Shutdown (Kapat) düğmesine 
basmıştır. 

Kapatma işlemini iptal etmek ve 
canlı görüntülemeye devam etmek 
için OK (Tamam) öğesine tıklayın. 

Muayene İnceleme 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

Please do not shut down the 
system due to possible data loss. 
(Veri kaybına neden 
olabileceğinden.) 

Kullanıcı, kontrol panelinde bulunan 
Shutdown (Kapat) düğmesine 
basmıştır. 

Kapatma işlemini iptal etmek ve 
muayene incelemeye devam etmek 
için OK (Tamam) öğesine tıklayın. 
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İçe Aktarma 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

If you are importing from a 
removable drive, it must be 
connected before you begin the 
import process. Are all necessary 
drives ready? (Çıkarılabilir bir 
sürücüden içe aktarma işlemi 
gerçekleştirirken sürücünün siz içe 
aktarma işlemine başlamadan önce 
bağlanması gerekir. Tüm gerekli 
sürücüler hazır mı?) 

Kullanıcı, çıkarılabilir bir sürücüden 
veri içe aktarmaya çalışmıştır. 

İçe aktarma işleminin 
gerçekleştirileceği sürücünün bağlı 
ve hazır olduğunu doğrulayın ve 
Yes (Evet) öğesine tıklayın. 

Yazdırma 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

There is no printer installed on the 
system. (Sistemde yüklü yazıcı 
yok.) 

Kullanıcı yazdırmaya çalışmıştır. RetCam Yönetici ile görüşün. 

Printer appears to be off-line or 
disconnected. Please check and try 
again. (Yazıcı çevrimdışı ya da 
devre dışı görünüyor. Lütfen kontrol 
edip tekrar deneyin.) 

Kullanıcı yazdırmaya çalışmıştır. RetCam Yönetici ile görüşün. 

Kullanıcı Tercihleri 
Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

Custom watermark cannot be larger 
than 640x100. Please use a smaller 
image. (Özel filigran en fazla 
640x100 boyutlarında olabilir. 
Lütfen daha küçük bir görüntü 
kullanın.) 

Live Imaging (Canlı Görüntüleme) 
yapılandırması: 
Kullanıcı bir filigran yüklemeye 
çalışmıştır. 

Daha küçük bir görüntü yükleyin. 

Custom watermark cannot be 
smaller than 160x32. Please use a 
smaller image. (Özel filigran en az 
160x32 boyutlarında olabilir. Lütfen 
daha büyük bir görüntü kullanın.) 

Live Imaging (Canlı Görüntüleme) 
yapılandırması: 
Kullanıcı bir filigran yüklemeye 
çalışmıştır. 

Daha büyük bir görüntü yükleyin. 

Error trying to load the custom 
watermark to verify: {exception 
message}. (Doğrulama için özel 
filigran yüklemeye çalışırken hata: 
{exception message}). 

Live Imaging (Canlı Görüntüleme) 
yapılandırması: 
Kullanıcı görüntü dosyası olmayan 
bir filigran yüklemeye çalışmıştır. 

Görüntü dosyası yükleyin. 

Cannot load the custom watermark 
to verify. (Doğrulama için özel 
filigran yüklenemiyor.) 

Live Imaging (Canlı Görüntüleme) 
yapılandırması: 
Kullanıcı bir filigran yüklemeye 
çalışmıştır. 

Dosya formatı yanlış olabilir. Doğru 
formatta bir görüntü dosyası 
yükleyin. 
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Mesaj Durum veya Kullanıcının Eylemi Düzeltici Eylem 

No index with fragmentation level 
equal or higher than “ + threshold + 
“% is being found. (%” + eşik + “ 
değerine eşit veya bu değerin 
üzerinde fragmentasyon düzeyine 
sahip indeks bulunamadı.) 

Database Maintenance (Veritabanı 
Bakımı) yapılandırması: 
Kullanıcı istatistikleri işaretlemiştir 
ve fragmentasyon düzeyi, belirlenen 
seviyenin altındadır (varsayılan 
15'tir). 

Bu mesaj yalnızca bilgi verme 
amaçlıdır. 

{0} of the audit log files could not be 
deleted. ({0} denetim kayıt dosyası 
silinemedi.) 
(NOT: {0}, dosyaların sayısını 
belirtir.) 

Audit Logging (Denetim Kaydı) 
yapılandırması: 
Kullanıcı denetim kayıtlarını silmeye 
çalışmıştır. 

Bu mesaj yalnızca bilgi verme 
amaçlıdır. 

Diğer Hata Durumları 
Mesaj Düzeltici Eylem 

User does not have permission to log in. (Kullanıcının 
oturum açma izni yok.) 

RetCam Yönetici ile görüşün. Kullanıcı hesabı devre 
dışı bırakılmış olabilir. 

Fatal error, could not write error to file. (Önemli hata, 
hata dosyaya yazılamadı.) 

RetCam Yönetici ile görüşün. 

There was an error while toggling freeze/stop 
recording. Consult the log for details. (Kaydı 
dondurma/durdurma arasında geçiş yaparken bir hata 
oluştu. Ayrıntılar için kayda bakın.) 

RetCam Yönetici ile görüşün. 

Unable to play video, attempt number <#>. (Video 
oynatılamadı, <#> kez deneme yapıldı.) 

RetCam Yönetici ile görüşün. Olası nedenler: 
• Seçilen video dosyası silinmiştir. 
• Eski bir video içe aktarılmıştır (örneğin; RetCam 

4.1 veya daha eski). 

captureGraphBuilder is null! (captureGraphBuilder 
geçersiz!) 

RetCam Yönetici ile görüşün. 
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8. Yardımcı Araçlar 
NOT: Yardımcı Araçlar açılır menüsünde mevcut olan seçenekler, kullanıcı hesabınıza atanan izinlere 
bağlıdır. Şekil 31 örnek olarak verilmiştir ve seçeneklerin tam listesi, aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 

Durum çubuğu 

 

 
Şekil 31. Yardımcı Araçlar Menüsü 

About (Hakkında) RetCam Envision sistemi yazılım versiyonunu ve diğer sistem bilgilerini görüntüler. 
RetCam Envision'da kullanılan üçüncü taraf yazılımın lisans bilgileri için About 
(Hakkında) iletişim kutusunda Software Licenses (Yazılım Lisansları) öğesine 
tıklayın. 

Help (Yardım) RetCam Envision Kullanım Kılavuzunun PDF kopyasını görüntüler. 

Image Audit (Görüntü 
Denetimi) 

Yalnızca RetCam Yönetici tarafından kullanılabilir. 

System Logs (Sistem 
Kayıtları) 

Yalnızca RetCam Yönetici tarafından kullanılabilir. 

User Preferences (Kullanıcı 
Tercihleri) 

User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) penceresini açar. Bkz. “Kullanıcı Tercihlerini 
Yapılandırma”. 

Manage Users (Kullanıcıları 
Yönet) 

Kullanıcı hesapları oluşturup değiştirin ve şifreleri sıfırlayın. Yalnızca RetCam 
Yönetici tarafından kullanılabilir. Bkz. “Kullanıcıları Yönetme”. 

Unlock Maintenance Mode 
(Bakım Modunun Kilidini Aç) 

Sistem bakımına ve diğer görevlere erişim sağlar. Yalnızca RetCam Yönetici 
tarafından kullanılabilir. Sistem, Maintenance Mode (Bakım Modu) şifresini 
girmenizi ister. Bu seçenek, sistem Maintenance Mode'da (Bakım Modu) ise gri 
renkte görünür. 
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Kullanıcı Tercihlerini Yapılandırma 
NOT: Kullanıcı hesabınızın kullanıcı tercihlerini yapılandırma izninin olması gerekir. Kullanıcı hesabınız 
izne sahip değilse, yapılandırma seçenekleri mevcut olmaz ya da devre dışı bırakılır. 

Yardımcı Araçlar menüsü 

User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) 

 
Şekil 32. User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) Penceresi 

Audit Logging (Denetim Kaydı) Sistem denetim kayıtlarını yapılandırın. 

Authentication (Kimlik 
Doğrulama) 

Yerel cihazlar ve ağlar için kimlik doğrulamayı yapılandırın. Active Directory 
seçenekleri, yalnızca izni olan kullanıcı hesapları tarafından görülebilir.  
Ağda kimlik doğrulama için, kullanıcıların Active Directory ile kimlik 
doğrulamasını sağlayabilir ve bu durumda, isteğe bağlı olarak bunu gerekli 
kılabilirsiniz. 
Active Directory kimlik doğrulama ile bir kullanıcı oluşturmak için bkz. “Kullanıcı 
Hesabı Oluşturma”. 

Auto Log Off (Otomatik Oturum 
Kapatma) 

Otomatik oturum kapatmayı yapılandırın. 
NOT: Auto Log Off (Otomatik Oturum Kapatma), bir muayene sırasında belirli 
iletişim kutuları açık olduğunda ya da veri kaybına yol açacak başka koşullar 
altında uygulanmaz. 

Database Maintenance 
(Veritabanı Bakımı) 

Veritabanı fonksiyonlarının bakımını sağlayın. 

Device (Cihaz) Cihaz adını ve seri numarasını yönetin. 

DICOM DICOM'u yapılandırın (yalnızca DICOM yüklüyse kullanılabilir). Daha fazla bilgi 
için bkz. “DICOM”. 

Domain (Etki Alanı) Etki alanlarını yapılandırın. Bkz. “Etki Alanlarını Yapılandırma”. 
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Live Imaging (Canlı Görüntüleme) Kamera cihazını, canlı görüntüleme dosyası boyutunu ve özel filigranları 
yapılandırın. 

New Exam (Yeni Muayene) Yeni muayeneler için görüntüleme yapılandırmalarını yapılandırın. 

Notification (Bildirim) Genel kullanım, içe/dışa aktarma işlemleri, görüntüleme kitaplığı, medya 
çıkarma ve donanım ile ilgili mesajları yönetin. 

Permissions (İzinler) Kullanıcı rollerini ve izinleri yönetin. Bkz. “Kullanıcı Rolleri ve İzinler”. 

Printers (Yazıcılar) Varsayılan yazıcıları ayarlayın. 

Windows Windows fonksiyonlarına erişim sağlar. Bazı fonksiyonlar, yalnızca izni olan 
kullanıcı hesaplarında kullanılabilir; bazı fonksiyonlar ise, yalnızca 
Administrator/Service/Maintenance (Yönetici/Servis/Bakım) modunda 
kullanılabilir. 

Etki Alanlarını Yapılandırma 
NOT: RetCam Envision sistemi, en az bir (1) etki alanı gerektirir. Sisteminize, “RetCam” adı verilen 
varsayılan bir etki alanı dahil edilmiştir. 

User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) ile 

Domain (Etki Alanı) 

 
Şekil 33. Domain (Etki Alanı) Yapılandırma Seçenekleri 

 

Bir etki alanı oluşturun. Bkz. “Etki Alanı Oluşturma”. 

 

Bir etki alanını düzenleyin. Bkz. “Bir Etki Alanını Düzenleme”. 
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Bir etki alanını silin. Yalnızca izni olan kullanıcı hesapları etki alanlarını silebilir. 

 

Hastalara etki alanları atayın. 

 

Etki alanlarına hastalar atayın. 

 

Hastaları diğer etki alanlarına kopyalayın. 

 

Atanmamış hastaları bir etki alanına atayın. 

Etki Alanı Oluşturma 

Select Domain (Etki Alanı Seç) iletişim 
kutusu ile 

User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) ile 
Domain (Etki Alanı) seçilir 

Create Domain (Etki Alanı Oluştur) 
 

 
Şekil 34. Create Domain (Etki Alanı Oluştur) iletişim kutusu 

Name (Ad) (Gerekli) Etki alanı adı tüm RetCam Envision sistemi görüntülenir. Anlamlı ve tüm 
kullanıcıların anlayabileceği bir ad girin. 

Description (Açıklama) Bir açıklama girin. 

Location (Konum) (Gerekli) RetCam Envision sistemi için coğrafi konumu belirler. Ek olarak, ilgili sistemin 
zaman dilimini de tanımlar. Açılır menüden uygun konumu seçin. 
Yeni bir konum ekleyin veya gerekirse zaman dilimi oluşturun ya da değiştirin. Zaman 
dilimi ayarı, yerel zaman diliminizdeki bir hasta muayenesinin tarihi ve saatini 
görüntülemek için kullanılır. 

Institution (Kurum) Açılır menüden uygun kurumu seçin. Gerekirse kurum ekleyin. 

Department (Bölüm) Açılır menüden uygun bölümü seçin. Gerekirse bölüm ekleyin. 

Group (Grup) Açılır menüden uygun grubu seçin. Gerekirse grup ekleyin. 
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Study (Tetkik) Açılır menüden uygun tetkiki seçin. Gerekirse yeni bir tetkik ekleyin. 

Users (Kullanıcılar) (Gerekli) Bu etki alanına erişebilen kullanıcıların listesini görüntüler. Gerekirse kullanıcı 
ekleyin ya da atamaları değiştirin. 

Bir Etki Alanını Düzenleme 

User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) ile Domain (Etki Alanı) seçilir 

 

 
Şekil 35. Edit Domain (Etki Alanını Düzenle) iletişim kutusu 

Name (Ad) (Gerekli) Etki alanı adını istediğiniz şekilde düzenleyin. 

Description (Açıklama) Bir açıklama girin. 

Location (Konum) (Gerekli) Açılır menüden uygun konumu seçin. Gerekirse konum bilgilerini düzenleyin. 

Institution (Kurum) Açılır menüden uygun kurumu seçin. Gerekirse kurum ekleyin ya da düzenleyin. 

Department (Bölüm) Açılır menüden uygun bölümü seçin. Gerekirse bölüm ekleyin ya da düzenleyin. 

Group (Grup) Açılır menüden uygun grubu seçin. Gerekirse grup ekleyin ya da düzenleyin. 

Study (Tetkik) Açılır menüden uygun tetkiki seçin. Gerekirse tetkik ekleyin ya da düzenleyin. 

Users (Kullanıcılar) (Gerekli) Bu etki alanına erişebilen kullanıcıların listesini görüntüler. Gerekirse kullanıcıları 
etki alanına atayın. 

Kullanıcıları Yönetme 
NOTLAR:  

• Kullanıcı hesapları ve şifreleri oluşturmak ve bunları düzenlemek için yalnızca RetCam Yönetici 
hesabı kullanılabilir. 

• Kullanıcı hesapları silinemez. 
• Bir kullanıcı hesabının izinlerini yapılandırmak için bkz. “Rolleri ve İzinleri Yapılandırma”. 
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Kullanıcı Hesabı Oluşturma 
Yardımcı Araçlar menüsü ile 

Manage Users (Kullanıcıları Yönet) > Create User (Kullanıcı Oluştur) 

 
Şekil 36. Create User (Kullanıcı Oluştur) İletişim Kutusu 

NOT: Kullanıcı kimliğinin yalnızca Active Directory kullanılarak doğrulanacağı haller dışında tüm alanlar 
zorunludur. Bkz. “Ağda Kimlik Doğrulama”. 

Username (Kullanıcı Adı) Kullanıcı için benzersiz bir tanımlayıcı sağlayın. Bu ad, tüm RetCam Envision 
sistemi görüntülenir. Sağlık hizmetleri tesisiniz, kullanıcıların birbirini kolayca 
tanıyabilmesi için belirli bir atama sistemi izlemelidir. Kullanıcı adı, büyük veya 
küçük harfe duyarlı değildir. 
NOT: Active Directory ile kimlik doğrulama için kullanıcının adının halihazırda etki 
alanında mevcut olması gerekir. 

Last Name (Soyadı) Kullanıcının soyadı 

First Name (Ad) Kullanıcının adı 

Password (Şifre) 
Reenter Password (Şifreyi 
Tekrar Girin) 

Bu geçici bir şifredir. İki alana girilen şifrelerin birbiri ile eşleşmesi gerekir. 
Yeni şifre en az altı (6) karakter uzunluğunda olmalı ve en az bir (1) sayısal 
karakter içermelidir. 
NOT: Active Directory ile kimlik doğrulama için şifre kullanılmaz. 

Email ID (E-Posta Kimliği) Kullanıcının RetCam sistemindeki tüm çalışmalar için kullanılacak e-posta adresi. 
NOT: Active Directory ile kimlik doğrulama için e-posta adresi kullanılmaz. 

Domains (Etki Alanları) Gerekirse kullanıcı hesabına etki alanları atayın. Bkz. “Bir Kullanıcı Hesabına Etki 
Alanları Atama”. 
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Ağda Kimlik Doğrulama 
Active Directory ile oturum açmak için Active Directory ile kimlik doğrulamasını gerekli kılabilir ya da kullanıcılara 
Active Directory ile kimlik doğrulama seçeneği sunabilirsiniz. Mevcut seçenekler için bkz. Şekil 37. 

User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) ile 

Authentication (Kimlik Doğrulama) 

 
Şekil 37. Network Authentication (Ağda Kimlik Doğrulama) Seçenekleri 

Kullanıcı Hesabını Düzenleme 
Yardımcı Araçlar menüsü ile 

Manage Users (Kullanıcıları Yönet) > Modify User (Kullanıcıyı Değiştir), kullanıcı seçilir 

 
Şekil 38. Edit User (Kullanıcıyı Düzenle) İletişim Kutusu 
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NOT: Tüm alanlar zorunludur. 

Username (Kullanıcı Adı) Kullanıcı için benzersiz bir tanımlayıcı sağlayın. Bu ad, tüm RetCam Envision 
sistemi sisteminde görüntülenir. Sağlık hizmetleri tesisiniz, kullanıcıların birbirini 
kolayca tanıyabilmesi için belirli bir atama sistemi izlemelidir. Kullanıcı adı, büyük 
veya küçük harfe duyarlı değildir. 

Last Name (Soyadı) Kullanıcının soyadı 

First Name (Adı) Kullanıcının adı 

Password (Şifre) 
Reenter Password (Şifreyi 
Tekrar Girin) 

NOT: Bu alanları yalnızca kullanıcının şifresini değiştirmek istediğinizde seçin. 
Herhangi bir Password (Şifre) alanını seçtiğinizde şifre silinir. Kazara silinmesi 
durumunda kullanıcının şifresini korumak için Cancel (İptal) öğesine basarak 
baştan başlayın. 
İki alana girilen şifrelerin birbiri ile eşleşmesi gerekir. 
Yeni şifre en az altı (6) karakter uzunluğunda olmalı, en az bir (1) sayısal karakter 
içermeli ve eski şifreden farklı olmalıdır. 

Email ID (E-Posta Kimliği) Kullanıcının RetCam sistemindeki tüm çalışmalar için kullanılacak e-posta adresi 

Disable User (Kullanıcıyı 
Devre Dışı Bırak) 

Kullanıcı hesabını devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu seçin. 

Domains (Etki Alanları) Gerekirse kullanıcı hesabına etki alanları atayın. Bkz. “Bir Kullanıcı Hesabına Etki 
Alanları Atama”. 

Kullanıcı Hesabına Etki Alanları Atama 

Create User (Kullanıcı Oluştur) iletişim kutusu veya Edit User 
(Kullanıcıyı Düzenle) iletişim kutusu ile 

Assign Domains (Etki Alanları Ata) 

 
Şekil 39. Assign Domains (Etki Alanları Ata) İletişim Kutusu 

Bir kullanıcı hesabına en az bir (1) etki alanı atamanız gerekir. 
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Şifre Sıfırlama 
NOTLAR:  

• Kullanıcı şifrelerini sıfırlamak için yalnızca RetCam Yönetici hesabı kullanılabilir. 
• Yeni şifre en az altı (6) karakter uzunluğunda olmalı, en az bir (1) sayısal karakter içermeli ve eski 

şifreden farklı olmalıdır. Bu şifre kuralı tüm kullanıcı rolleri için geçerlidir. 

Yardımcı Araçlar menüsü ile 

Manage Users (Kullanıcıları Yönet) > Reset Password (Şifreyi Sıfırla) 

 
Şekil 40. Reset Password (Şifreyi Sıfırla) İletişim Kutusu 

Şifreyi sıfırladıktan sonra, kullanıcının ilk oturum açtığında şifreyi değiştirmesi gerekecektir. 

Kullanıcı Rolleri ve İzinler 
Kullanıcı hesapları atanmış rollerdir; bunlar, erişim derecesini ve RetCam Envision sistemi üzerinde 
gerçekleştirilebilecek görevleri belirler. RetCam Yönetici, en yüksek erişim düzeyine sahiptir ve rolleri 
değiştirebilir, roller ekleyebilir ve izinler atayabilir. 

Standart roller şunlardır: 
• General RetCam (Genel RetCam) 
• RC Imager (RC Görüntüleyici) 
• RetCam (Yönetici) 

Roller, şu kategorilerde verilen izinlerdir: 
• General (Genel) 
• Patient (Hasta) 
• Exams (Muayeneler) 
• Import/Export (İçe/Dışa Aktarma) 
• Special (Özel) 
• Administrative (Yönetim) 
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Rolleri ve İzinleri Yapılandırma 
User Preferences (Kullanıcı Tercihleri) ile 

Permissions (İzinler) 

 
Şekil 41. Permissions (İzinler) Yapılandırma Seçenekleri 

User Roles (Kullanıcı Rolleri) sekmesinde, kullanıcıyı seçin ve istenen rolleri uygulayın. İzinleri 
görüntülemek için Role Permissions (Rol İzinleri) ve View User Permissions (Kullanıcı İzinlerini Görüntüle) 
sekmelerini seçin. 
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9. Güvenlik ve Etiketleme 

Elektrik Güvenliği 
Sistem; yalnızca hedeflenen şekilde kullanıldığı takdirde yangın, darbe ve mekanik tehlikeler konusunda 
IEC 60601-1 güvenlik gereksinimlerine uygunluk sağlayacak şekilde tasarlanmış, denetlenmiş ve test 
edilmiştir. 

Sınıf I BF Tipi Elektrikli Ekipman 

Sürekli Çalışmaya Uygun Sınıflandırılmıştır 

IEC 60601-1: 2005 Düzeltme 1 + Düzeltme 2 

Ekipmanın analog ve dijital arabirimlere bağlandığı aksesuarlar, ilgili IEC standartları uyarınca tasdik 
edilmelidir (ör. veri işleme ekipmanı için IEC60950 ve tıbbi ekipman için IEC 60601-1). Ek olarak, tüm 
yapılandırmalar sistem standardı IEC 60601-1 ve 60601-1-2'ye uygun olmalıdır. Sinyal girişi kısmına 
ya da sinyal çıkışı kısmına ek ekipman bağlayan kişiler tıbbi sistemi yapılandırmış olur ve bu nedenle, 
sistemin sistem standardı IEC 60601-1 ve 60601-1-2'nin gereksinimlerine uygunluğunu sağlamaktan 
sorumludur. Herhangi bir şüpheniz varsa Natus Teknik Servis birimi ile iletişime geçin. 

 
RetCam Envision Elektromanyetik Emisyonlar 

Uyumluluk Düzeyi: Grup 1, Sınıf A 

Test Tipi Uyumluluk Düzeyi Notlar 

Işınan Emisyonlar 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grup 1, Sınıf A RetCam Envision sistemi, yalnızca dahili fonksiyon 
ile ilgili RF enerjisi üretir. Sistemin RF emisyonları 
çok düşüktür ve yakınlardaki elektronik ekipmanlarla 
etkileşime neden olması muhtemel değildir. 
RetCam Envision sistemi, ev dışında tüm ortamlarda 
kullanıma uygundur ve aşağıdakilerin dikkate alınması 
kaydıyla, ev ortamlarında ve konut olarak kullanılan 
binaları besleyen düşük voltajlı güç kaynağı kamu 
şebekesine doğrudan bağlı ortamlarda kullanılabilir: 
NOT: Bu ekipmanın emisyon özellikleri, ekipmanı 
endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanıma uygun 
hale getirir (CISPR 11 sınıf A). Konut olarak kullanılan 
bir ortamda kullanılması halinde (bu ortamlar için 
normal koşullarda CISPR 11 sınıf B gereklidir), bu 
ekipman radyo frekans iletişim servislerine yeterli 
koruma sağlamayabilir. Kullanıcının ekipmanın yerini ya 
da yönünü değiştirmek gibi hafifletici önlemler alması 
gerekebilir. 

İletilen Emisyonlar 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grup 1, Sınıf A 

Harmonik emisyonlar 
EN 61000-3-2 

Sınıf A  

Voltaj dalgalanmaları/titreşim emisyonları 
EN 61000-3-3 

Uyumludur 

FCC Kısım 15B Uyumludur 
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RetCam Envision Elektromanyetik Bağışıklık 

Test Tipi 
IEC 60601-1-2  
Test Düzeyi Uyumluluk Düzeyi Elektromanyetik Ortam Kılavuzu 

Elektrostatik Boşalma (ESD) 
EN 61000-4-2 

±8 kV temas 
±15 kV hava 

±8 kV temas 
±15 kV hava 

Zeminler ahşap, beton ya da seramik 
fayans olmalıdır. Zeminler sentetik materyal 
ile kaplıysa, bağıl nem en az %30 olmalıdır. 

Elektriksel Hızlı Geçici 
Rejimler 
(AC Güç) 
(G/Ç Hatları) 
EN 61000-4-4 

Güç kaynağı hatları için ±2 
kV 

Güç kaynağı hatları için ±2 
kV 

Şebeke gücünün kalitesi, tipik bir ticari 
ortam ya da hastane ortamınınki ile aynı 
olmalıdır. AC güçte elektronik bozulmalar 
(geçici rejimler), sistemin sürekli olarak 
kaydırma halinde görüntülenmesine neden 
olabilir. Bu durumda, bozulma durana kadar 
görüntülemeye devam edilmemelidir.  

Hatlar Arası Gerilim ve Hat 
ile Topraklama Arası Gerilim 
(AC Güç) 
(G/Ç Hatları) 
EN 61000-4-5 

±0,5 kV, ±1 kV hatlar arası 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
hat/hatlar ile topraklama 
arası 

±0,5 kV, ±1 kV hatlar arası 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
hat/hatlar ile topraklama 
arası 

Şebeke gücünün kalitesi, tipik bir ticari 
ortam ya da hastane ortamınınki ile aynı 
olmalıdır. 

Voltaj Düşüşleri, Güç 
Kaynağı Giriş Hatlarında 
Voltaj Değişiklikleri ve Kısa 
Süreli Voltaj Kesintileri 
EN 61000-4-11 

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° ve 315°'de 0,5 
döngü için %0 UT 

0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° ve 315°'de 0,5 
döngü için %0 UT 

Şebeke gücünün kalitesi, tipik bir ticari 
ortam ya da hastane ortamınınki ile aynı 
olmalıdır.  

1 döngü için %0 UT  
25/30 döngü için 0°'de tek 
faz için %70 UT 

1 döngü için %0 UT  
25/30 döngü için 0°'de tek 
faz için %70 UT 

250/300 döngü için %0 UT 250/300 döngü için %0 UT 

Güç Frekansı (50/60 Hz) 
manyetik alanı 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticari 
ortam ya da hastane ortamındaki tipik tipik 
bir konuma özgü düzeylerde sahip olmalıdır.  
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RetCam Envision Elektromanyetik Bağışıklık 

Test Tipi 
IEC 60601-1-2  
Test Düzeyi Uyumluluk Düzeyi Elektromanyetik Ortam Kılavuzu 

Işınımla Bağışıklık 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2,7 GHz 
3 V/m %80, 1 kHz'de 
 
Yakınlardaki Alanlar: 
385 MHz, 18 Hz puls mod, 
27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ±5 kHz 
sapma, 1 kHz sinüs, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz ve 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 ve 
1970 MHz, 217 Hz puls 
mod, 28 V/m  
 
2450 MHz, 217 Hz puls 
mod, 28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz ve 
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 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, 
kablolar da dahil olmak üzere RetCam 
Sisteminin hiçbir parçasına, verici frekansı 
için geçerli denklem ile hesaplanarak elde 
edilen önerilen ayırma mesafesinden daha 
yakında kullanılmamalıdır.  
 
Önerilen ayırma mesafesi 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz ila 800 MHz 

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

burada , transmitter üreticisine göre 
verici watt (W) cinsinden maksimum çıkış 
gücü değeri ve d, metre (m) cinsinden 
önerilen ayırma mesafesidir. 

İletimle Bağışıklık 
EN 61000-4-6 

0,15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0,15-80 MHz 
6 Vrms, ISM bantlarında 
 
%80, 1 kHz'de 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
%80, 1 kHz'de 

Etiketler ve Semboller 

Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

Rx Only 

21 CFR 
801.109(b)(1) 

Yalnızca Reçeteyle 
satılan cihazlar. 

Yalnızca reçeteyle 
satılır 

Ürünün, lisanslı bir 
sağlık mesleği 
mensubu tarafından 
ya da onun talimatı 
üzerine satılmak için 
onaylı olduğunu 
belirtir 

Medical Device Geçerli değil Geçerli değil Tıbbi Cihaz belirtimi Bu ürün bir tıbbi 
cihazdır. 
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Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

 

Geçerli değil Geçerli değil Doğal Lateks 
Kauçuk içermez 

Tıbbi ürün doğal 
kauçuk lateks 
içermez 

 

ISO-60601-1,  
Tablo D.2 No. 10 

Tıbbi elektrikli 
ekipman — Bölüm 1: 
Temel güvenlik ve 
gereken performans 
için genel 
gereklilikler 

Kullanım 
Talimatlarını takip 
edin 

Kullanım 
talimatlarına/Kitapçığ
a başvurun. 
TIBBİ EKİPMAN için 
NOT “Kullanım 
talimatlarına uyun” 

 

ISO-15223-1, 
Sembol 5.4.3 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Kullanım 
Talimatlarına Bakın 

Kullanıcının kullanım 
talimatlarına 
başvurması 
gerektiğini belirtir. 

ISO 60601-1  
Tablo D.1 No. 11 

Tıbbi elektrikli 
ekipman — Bölüm 1: 
Temel güvenlik ve 
gereken performans 
için genel 
gereklilikler. 

Çalıştırma talimatları 

 

ISO 7000/IEC-
60417, Sembol 3500 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili grafik 
semboller 

Elektronik Kullanım 
Talimatları 

İlgili ürün kullanımı 
bilgilerinin basılı 
kağıt formatı yerine 
ya da basılı kağıt 
formatına ek olarak 
elektronik formatta 
mevcut olduğu bir 
ürünü ya da ürün 
paketini belirtir. 

 

IEC-60417; 2002-
5194 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili grafik 
semboller 

AC/DC Güç 
Göstergesi 

Sistemin DC ya da 
AC güç ile çalıştığını 
belirtir 

 

ISO-7000/IEC-
60417, Sembol 5019 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili grafik 
semboller 

Koruyucu 
topraklama 

Herhangi bir arıza 
durumunda elektrik 
çarpmasına karşı 
koruma sağlamak 
için harici bir 
kondüktöre 
bağlanması 
planlanan bir 
terminali ya da 
koruyucu 
topraklamalı 
elektrotu olan 
terminali belirtir. 
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Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

 

IEC-60601-1,  
Tablo D.1 No. 1 

Tıbbi elektrikli 
ekipman — Bölüm 1: 
Temel güvenlik ve 
gereken performans 
için genel 
gereklilikler. 

Alternatif akım Anma değeri 
plakasında 
ekipmanın yalnızca 
alternatif akım için 
uygun olduğunu 
belirtir; ilgili 
terminalleri tanımlar. 

 

IEC-60417: 2002-
5016 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili grafik 
semboller 

Sigortayı tanımlar Sistemde belirtilen 
tipte 2 sigorta yer 
alır. Başka tip bir 
sigorta kullanmayın. 

 

IEC/TR 60878 
Sembol 5988 

Tıbbi uygulamada 
kullanılan elektrikli 
ekipmanlar için grafik 
sistem.  

Bilgisayar ağı Bilgisayar ağının 
kendisini tanımlar ya 
da bilgisayar ağının 
bağlantı terminalini 
belirtir. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Sembol 5140 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili Grafik 
Semboller  

İyonlaştırıcı olmayan 
elektromanyetik 
radyasyon 

Genel olarak yüksek, 
tehlikeli olma 
potansiyeli taşıyan, 
iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon 
seviyelerini belirtir 

 

IEC 62471-2 Lambaların ve lamba 
sistemlerinin 
fotobiyolojik 
güvenliği — Bölüm 2: 
Lazer olmayan optik 
radyasyon güvenliği 
ile ilgili üretim 
gereksinimlerine 
ilişkin kılavuz. 

Uyarı: Optik 
Radyasyon, ışık 
kaynağına doğrudan 
bakmayın. 

Işık kaynağına 
doğrudan 
bakılmaması 
gerektiğini belirtir 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Sembol 0621 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili Grafik 
Semboller 

Hassastır, dikkatli 
taşıyın 

Taşıma paketinin 
içeriğinin hassas 
olduğunu ve paketin 
dikkatli bir şekilde 
taşınması gerektiğini 
belirtir. 

 

ISO-7000: 2014-
0623 

Ekipman kullanımı 
ile ilgili Grafik 
Semboller 

Burası yukarı 
gelecek 

Taşıma paketinin 
yukarı gelmesi 
gereken tarafını 
belirtir. 

 

ISO 15223-1 
Sembol 5.3.7 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Saklama Sıcaklığı 
aralığı 

Tıbbi cihazın güvenli 
bir şekilde maruz 
bırakılabileceği 
(saklama) sıcaklık 
limitlerini belirtir 
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Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

 

ISO 15223-1 
Sembol 5.3.8 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Saklama Nemi 
aralığı 

Tıbbi cihazın güvenli 
bir şekilde maruz 
bırakılabileceği 
(saklama) nem 
aralığını belirtir 

 

ISO 15223-1 
Sembol 5.3.9 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Atmosferik basınç 
sınırlaması 

Tıbbi cihazın güvenli 
bir şekilde maruz 
bırakılabileceği 
atmosferik basınç 
aralığını belirtir. 

 

ISO-15223-1, 
Sembol 5.3.4 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Kuru tutun Bir tıbbi cihazın 
nemden korunması 
gerektiğini belirtir. 

 

ISO-15223-1 
Sembol 5.1.7 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Seri numarası Belirli bir tıbbi 
cihazın 
tanımlanabilmesi için 
üreticinin seri 
numarasını belirtir. 

 

ISO-15223-1 
Sembol 5.1.6 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Katalog ya da model 
numarası 

Tıbbi cihazın 
tanımlanabilmesi için 
üreticinin katalog 
numarasını belirtir. 

 

ISO 15223-1 
Sembol 5.1.1 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Üretici Tıbbi cihaz üreticisini 
belirtir 

 

ISO-15223-1 
Sembol 5.1.3 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Üretim Tarihi Tıbbi cihazın 
üretildiği tarihi 
belirtir. 

 

ISO-15223-1 
Sembol 5.1.2 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Avrupa 
Topluluğunda yetkili 
temsilci 

Avrupa 
Topluluğundaki 
yetkili temsilciyi 
belirtir. 

 
MDR 2017/745  AB Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği 
CE işareti Avrupa teknik 

uygunluğunu belirtir 
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Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

 

IEC-60529 Muhafazaların 
sağladığı koruma 
dereceleri (IP Kodu) 

Muhafazanın 
Sağladığı Giriş 
Koruması Derecesi 

Sürekli olarak suya 
batırılmanın 
etkilerine karşı 
korunur. 

 

IEC-60529 Muhafazaların 
sağladığı koruma 
dereceleri (IP Kodu) 

Su damlamasına 
karşı korunur 

Cihazın dikey olarak 
düşen suyun 
etkilerine karşı 
korunduğunu belirtir 

 

ISO-60601-1 
Tablo D.2 No. 2 

Tıbbi elektrikli 
ekipman — Bölüm 1: 
Temel güvenlik ve 
gereken performans 
için genel 
gereklilikler. 

Genel uyarı işareti Hasta ya da kullanıcı 
için olası bedensel 
yaralanma tehlikesini 
belirtir 

 

ISO-15223-1, 
Sembol 5.4.4 

Tıbbi Cihazlar — 
Tıbbi cihaz etiketleri 
ile kullanılacak 
semboller, 
sağlanacak etiketler 
ve bilgiler. 

Dikkat: Kullanım 
talimatlarında yer 
alan tüm uyarıları ve 
önlem ifadelerini 
okuyun 

Kullanıcıların çeşitli 
nedenlerden dolayı 
doğrudan tıbbi 
cihazın üzerinde 
sağlanamayan 
uyarılar ve önlem 
ifadeleri gibi önemli 
ikaz bilgileri için 
kullanım 
talimatlarına 
başvurması 
gerektiğini belirtir. 

ISO 60601-1  
Tablo D.1 No. 10 

Tıbbi elektrikli 
ekipman — Bölüm 1: 
Temel güvenlik ve 
gereken performans 
için genel 
gereklilikler. 

 

2012/19/EU Atık Elektrikli ve 
Elektronik Ekipman 
(AEEE) 

Kullanım süresi 
sonunda bertaraf 
etme talimatları 

Elektrikli ve 
elektronik 
ekipmanın, 
ayrılmamış atıklarla 
birlikte atılmaması ve 
ayrı bir şekilde 
toplanması 
gerektiğini belirtir 

 

Geçerli değil Test İşareti Kuzey Amerika 
uyumluluk 
sertifikasyonu 

Ürünün TUV 
Rheinland tarafından 
test edilip 
onaylandığını belirtir 

 

IEC/TR 60878 
Sembol 5009 

Tıbbi uygulamada 
kullanılan elektrikli 
ekipmanlar için grafik 
semboller.  

Sistem Güç düğmesi Bekleme — Bekleme 
durumuna almak 
üzere ekipman 
parçasının açıldığı 
anahtarı ya da 
anahtar pozisyonunu 
tanımlar 
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Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

 

Geçerli değil Geçerli değil Odak kontrolleri Kontrol paneli 
üzerinde yer alan 
odak ayarlama 
düğmeleri 

 

Geçerli değil Geçerli değil Lamba Aydınlatma 
düğmesi 

Kontrol paneli ve 
ayak pedalı üzerinde 
yer alan lambayı 
açma ve kapatma 
düğmeleri 

 

Geçerli değil Geçerli değil Aydınlatma 
yoğunluğu düğmeleri 

Kontrol paneli ve 
ayak pedalı üzerinde 
yer alan aydınlatma 
yoğunluğunu 
ayarlama düğmeleri 

 

Geçerli değil Geçerli değil Yakala (veya ANLIK 
GÖRÜNTÜ) 

Kontrol paneli ve 
ayak pedalı üzerinde 
yer alan sabit 
görüntü yakalama ve 
video kaydını 
başlatma ve 
duraklatma düğmesi 

 

Geçerli değil Geçerli değil Aydınlatma kablosu 
portu 

Aydınlatma kablosu 
portunun konumunu 
belirtir 

 

Geçerli değil Geçerli değil FA Aydınlatma 
kablosu portu 

FA Aydınlatma 
kablosu portunun 
konumunu belirtir 

 

Geçerli değil Geçerli değil El aleti kamera portu El aleti kamera 
portunun konumunu 
belirtir 

 
Geçerli değil Geçerli değil Kamera kontrol portu Kamera kontrol 

portunun konumunu 
belirtir 

 
Geçerli değil Geçerli değil Floresein Anjiyografi 

(FA) 
FA'yı belirtir 

 

IEC 62680-2-1 Veri ve güç için 
Evrensel Seri Veri 
Yolu arayüzleri 
Kısım 2-1: Evrensel 
Seri Veri Yolu 
Spesifikasyonu, 
Revizyon 2.0 (TA 14) 

USB konektörü Cihazın bir USB 
portuna takıldığını ya 
da bir USB portu ile 
uyumlu olduğunu 
belirtir 

 

IEC-62680-2-1 Veri ve güç için 
Evrensel Seri Veri 
Yolu arayüzleri 
Kısım 2-1: Evrensel 
Seri Veri Yolu 
Spesifikasyonu, 
Revizyon 2.0 (TA 14) 

USB 3.0 konektörü Cihazın bir USB 3.0 
portuna takıldığını ya 
da bir USB portu ile 
uyumlu olduğunu 
belirtir 
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Sembol Standart Referansı Sembolün Standart 
Başlığı 

Referans Alınan 
Standarda Göre 

Sembolün Başlığı 
Açıklama 

 

ISO-60601-1, 
Tablo D.1 No. 20 

Tıbbi elektrikli 
ekipman — Bölüm 1: 
Temel güvenlik ve 
gereken performans 
için genel 
gereklilikler. 

BF Tipi Uygulama 
Parçası 

IEC 60601-1'e 
uygun, BF tipi 
uygulama parçasını 
tanımlar. 

 

Geçerli değil Geçerli değil El aletini kullanımda 
olmadığında yuvada 
saklayın 

Lens parçasında 
hasarı önlemek için 
el aletinin yuvada 
saklanması 
gerektiğini belirtir 

 

Geçerli değil Geçerli değil Kullandıktan sonra 
lens parçasını 
temizleyin 

Kullandıktan sonra 
lens parçasının 
temizlenmesi 
gerektiğini belirtir 

    
Şekil 42. Cihaz Etiketi: FA ile (sol), FA'sız (sağ) 
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10. Teknik Spesifikasyonlar 
NOT: Spesifikasyonlar bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 

Donanım ve Yazılım 
Fiziksel Boyutlar: 660 mm (26 inç) genişlik x 610 mm (24 inç) derinlik x 1372 mm 

(54 inç) minimum yükseklik 
Ağırlık:  
• FA ile: Yaklaşık 85 kg (188 libre), tam yüklü 
• FA olmadan: Yaklaşık 82,6 kg (182 libre), tam yüklü 

Elektrik Değerleri: 100-240 V~, 50/60 Hz, 400 VA 
Sigortalar: 3AG 6,3 A 250 V slo-blo 5 x 20 mm 
Güç tüketimi: 400 W maksimum, tüm seçeneklerle 
Ayrılabilir hastane sınıfı güç kablosu  

CPU ve Saklama Intel® Core i7 
16 GB Rastgele Erişimli Bellek 
1 TB Katı Hal Saklama Sürücüsü  

İşletim Sistemi Microsoft Windows® 10 işletim sistemi (OS) 
NOT: Güvenlik nedeniyle, Microsoft Windows OS Task Manager özelliği çoğu 
kullanıcı hesabında mevcut değildir. Yalnızca RetCam Yönetici kullanıcı hesabı 
erişim sahibidir. 

Çevresel Koşullar 
Temin edildiği haliyle sistem, iç mekanlarda, normal oda sıcaklığı ve nem düzeylerinde, tekerlekleri 
kilitlenerek düz bir yüzey üzerinde dik şekilde konumlandırılmış halde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Sıcaklık 

Çalıştırma 
Saklama (kutu dışında) 
Taşıma (orijinal sevkiyat materyali içinde) 

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

Bağıl Nem 

Çalıştırma 
Saklama (kutu dışında) 
Taşıma (orijinal sevkiyat materyali içinde) 

%30 ila %90, yoğuşmasız 
%30 ila %90, yoğuşmasız 
%10 ila %85, yoğuşmasız 

Atmosferik Basınç 

Çalıştırma 
Saklama (kutu dışında) 
Taşıma (orijinal sevkiyat materyali içinde) 

70 ila 106 kPa (20,7 ila 31,3 inçHg) 
70 ila 106 kPa (20,7 ila 31,3 inçHg) 
50 ila 106 kPa (14,7 ila 31,3 inçHg) 

Rakım (Yükseklik) 

Çalıştırma 
Saklama (kutu dışında) 
Taşıma (orijinal sevkiyat materyali içinde) 

-382 ila 3012 metre (-1255 ila 9882 fit) 
-382 ila 3012 metre (-1255 ila 9882 fit) 
-382 ila 5574 metre (-1255 ila 18.288 fit) 
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Appendix A. RetCam Envision Sistemini 
Ambalajından Çıkarma ve Kurma 

Sistemi Ambalajından Çıkarma 
1. Kutunun ön panelini çıkarın ve rampa görevi görmesi için yere koyun. 

2. Tekerleklerin frenlerini serbest bırakın ve arabayı dikkatli bir şekilde kutunun dışına sürün. 

3. Sistemdeki tüm ambalajlama materyallerini çıkarın. 

4. Monitörün yer aldığı kutuyu açın. 

5. Aksesuar kutusunu açın. 

Sistemi Kurma 
Monitörü takın: 

1. Temin edilen 4 kelebek vidayı kullanarak görüntüleme monitörünü monitör koluna monte edin 
(kelebek vidalar, görüntüleme monitörünün arkasına geçirilir). 

2. Alet çantasında temin edilen aletleri kullanarak monitör kolunu ve takılı durumdaki monitörü monitör 
kolu desteğine takın.  

Not: Monitör direği üzerindeki durdurma halkasının konumunun, arabanın üst kısmından 20 cm 
(8 inç) ya da daha az yükseklikte olduğunu doğrulayın. 

    
3. Ekran güç anahtarının açık durumda olduğundan emin olun ve ardından, monitör güç kablosunu, 

ekran-port kablosunu ve USB kablosunu monitörün arka kısmına bağlayın.  

NOT: Kabloların bağlanmasını kolaylaştırmak için monitörü 90 derece döndürebilirsiniz. Monitörü 
normal pozisyonuna getirin. 

Arabanın üst 
kısmından 8 inç 
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El aletini takın: 

1. El aleti konektörlerine erişim sağlamak için çekmecenin çıkarılması gerekir. Çekmeceyi durana kadar 
sistemin önünden dışa doğru kaydırın. 

2. İki elinizi kullanarak, çekmecenin her iki tarafındaki kılavuzlar üzerindeki siyah plastik tırnakları 
kaldırıp çekmeceyi yan raylardan ayırın. Çekmeceyi çıkarın. 

 
3. El aletini ve kablo demetini ambalaj köpüğünden dikkatli bir şekilde kaldırın ve el aletini, arabanın üst 

kısmının sağ tarafına kalıplanmış yuvanın içine yerleştirin. 

 
4. El aleti kablo demetini, sarma direğinin etrafına gevşek bir halka şeklinde sarın.  
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5. Parmağınızın ucunu kapak kenarları ve çekmecenin ağız kısmı boyunca hafifçe bastırıp gezdirerek 
ön kapağı sistemden nazikçe ayırıp çıkarın. 

 
6. El aleti kablo demetini bağlamadan önce, arabanın arkasındaki ana güç anahtarının 

kapalı olduğundan emin olun. 

7. Kamera (2) ve odak (3) kablolarındaki konektörleri ön kapaktaki açıklıktan içeri sokun. Fiber optik 
kablo (1), aydınlatma portuna ayrı olarak bağlanır.  

    
8. El aleti kamerasını ve odak kablolarını, ön kapağın arkasındaki cihaz kontrol modülünde yer alan ilgili 

portlara bağlayın. 

9. Odak kablosu üzerindeki dişli konektör, üst kısımda yer alan bir tırnak ile cihaz kontrol modülünün 
sağ ön kısmındaki duya karşılık gelir. Kablo konektöründeki tırnağın yerini tespit edin, duydaki yuva 
ile aynı hizada olduğundan emin olun, kablo konektörünü takın ve manşon tamamen geçene kadar 
dişli manşonu döndürün. 

 

3 
2 

1 



RetCam EnvisionTM Kullanım Kılavuzu 

 85 

10. Kamera kablosunu, cihaz kontrol modülündeki odak kablosunun yanındaki duya takın. Kamera 
kablosu üzerindeki konektör, konektörün alt kısmındaki bir yuva ile ilgili duya karşılık gelir. Yuvanın 
priz ile doğru şekilde hizalandığından emin olun ve konektörü sıkıca oturana kadar dikkatlice duya 
geçirin. 

 
11. Ön kapağı geri takın. 

12. Çekmeceyi geri takın. Çekmece kılavuzları üzerindeki rayların pozisyonunu ayarlayın, plastik 
tırnakları geçirin ve çekmeceyi kapatın. 

13. Fiber optik konektörü, soldaki aydınlatma portuna takın. Sağdaki aydınlatma portu, yalnızca FA 
seçeneği bulunan sistemlerde mevcuttur. 

 
NOT: El aleti ile ilgili tüm bilgiler için bkz. “El Aleti”. 

Sistemi Çalıştırın 
1. Ana güç anahtarını açın. 

2. Kontrol panelindeki Güç düğmesine basın. 

3. Yönetici hesabını ve sistem tarafından sağlanan şifreyi kullanarak sistemde oturum açın. 

4. Ekrandaki komutları takip ederek şifreyi değiştirin. 

5. “Etki Alanı Oluşturma” bölümünde açıklanan şekilde bir etki alanı oluşturup seçin. 

6. “Kullanıcıları Yönetme” bölümünde açıklandığı üzere kullanıcı ekleyin veya Active Directory 
kullanıcıları oluşturun. 

7. Test etmek için bir hasta oluşturun ve cihazı ilk kez “Sistemin Hazırlanması ve Çalıştırılması” 
bölümünde açıklanan şekilde çalıştırın. 
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