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Dziękujemy za zakup systemu EnFocus OCT.
Opracowując nasze systemy, zwracamy szczególną uwagę na prostą, intuicyjną 
obsługę.
Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące urządzenia, bezpieczeń-
stwa, obsługi i czyszczenia. Aby uniknąć uszkodzenia ciała lub zniszczenia systemu, 
należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi, wraz ze wskaza-
niami, ostrzeżeniami i uwagami, przed uruchomieniem jakiejkolwiek procedury.

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Mamy nadzieję, że jakość i wydajność 
systemu EnFocus OCT spełni Państwa oczekiwania.

W kwestii sprzedaży, serwisu i wsparcia prosimy o kontakt z firmą Leica 
Microsystems za pośrednictwem strony

http://www.leica-microsystems.com/service/
lub telefonicznie, dzwoniąc na odpowiedni numer:

Australia: 1 800 625 286 (Opcja 2)
Austria: +43 1 486 80 50 27
Belgia: +32 2 790 98 50
Chiny: +86 400 650 6632
Dania: +45 44 54 01 01
Francja: +33 156 052 326
Holandia: +31 70 413 2100
Hong Kong: +852 800-969-849
Indie: 1800 313 2339
Japonia: +81 3 3761 1147
Korea: +82 80 440 4401
Niemcy: +49 64 41 29 44 44
Nowa Zelandia: 0800 400 589 (Opcja 2)
Portugalia: +351 21 388 91 12
Stany Zjednoczone: 1-800-248-0223
Włochy: +39 02 57486.1
Zjednoczone Królestwo: +44 845 604 9095

W sprawach związanych z centrum produkcji prosimy o kontakt z:
Leica Microsystems NC, Inc.
4222 Emperor Blvd
Suite 390
Durham, NC 27703
USA
Telefon: +1 919 314 5500
Faks: +1 919 314 5501

Rx only

OSTROŻNIE
Zgodnie z prawem federalnym (USA) sprzedaż tego 
urządzenia jest dopuszczona wyłącznie przez lub na zlecenie 
lekarza albo uprawnionego pracownika służby zdrowia.

Leica Microsystems CMS GmbH 
Ernst-Leitz Strasse 17-37 
35578 Wetzlar 
Niemcy

0123

Oznaczenie CE

Zastrzeżenie prawne
Wszystkie specyfikacje mogą być zmienione bez ostrzeżenia.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są bezpośrednio związane z obsługą 
sprzętu. Decyzje kliniczne pozostają w gestii lekarza klinicysty.
Firma Leica Microsystems dołożyła wszelkich starań, by przygotować kompletną i 
jasną instrukcję obsługi, opisującą podstawowe obszary zastosowania produktu. 
Gdyby potrzebne były dodatkowe informacje dotyczące zastosowania produktu, 
prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica.
Nie wolno stosować produktu medycznego firmy Leica Microsystems bez pełnego 
zrozumienia zastosowania i działania produktu.

Odpowiedzialność
W kwestiach dotyczących naszej odpowiedzialności prosimy o przeczytanie 
standardowych warunków sprzedaży. Nic w niniejszym zastrzeżeniu prawnym nie 
ogranicza naszej odpowiedzialności w sposób niezgodny z obowiązującym 
prawem, ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności, która nie może być 
wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem.
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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie
1.1 Informacje o instrukcji obsługi

Poza informacjami na temat zastosowania urządzenia, 
niniejsza instrukcja podaje również ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa (patrz rozdział "Informacje 
dotyczące bezpieczeństwa").

XX Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
przed rozpoczęciem pracy z produktem.

Ta wersja instrukcji obsługi EnFocus zawiera następujące zmiany:

1. Wersja oprogramowania InVivoVue (IVV) 2.18

1.2 Symbole stosowane w niniejszej 
instrukcji

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące 
znaczenie:

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

Ostrzeżenie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe 
użycie, które mogłoby skutkować poważ-
nym uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Ostrożnie Symbol ten wskazuje na sytuację 
potencjalnie niebezpieczną lub 
niewłaściwe użycie, które w razie dojścia 
do skutku, może prowadzić do lekkiego 
lub średnio poważnego uszkodzenia ciała. 

Uwaga Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe 
użycie, które w razie dojścia do skutku, 
może prowadzić do znacznych strat mate-
riałowych, finansowych i środowiskowych.

Informacje na temat stosowania, mające 
pomóc użytkownikowi obsługiwać urzą-
dzenie w sposób prawidłowy i efektywny. 

XX  Wymagane działanie; ten symbol 
wskazuje potrzebę wykonania 
określonego działania lub szeregu działań.

1.3 Opcjonalne cechy produktu
Opcjonalnie dostępne są inne cechy produktu i akcesoria. Ich 
dostępność jest różna w różnych krajach i zależy od lokalnych 
wymagań ustawowych. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym 
przedstawicielem, w celu uzyskania informacji o dostępności.

2 Identyfikacja produktu
Numer modelu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce 
znamionowej znajdującej się na jednostce oświetlenia. 
XX Prosimy przepisać te informacje do instrukcji obsługi, aby 

później łatwo było je sprawdzić w momencie, gdy będą 
Państwo kontaktować się z naszymi przedstawicielami lub 
serwisantami. 

Typ Nr seryjny

 
...

 
...
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3 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych 
w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa.

3.1 Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie EnFocus I OCT przeznaczone jest do akwizycji, 
przetwarzania, wyświetlania i zapisywania obrazów pogłębionych 
obejmujących mikrostruktury tkanki ocznej przy użyciu Optycznego 
Koherentnego Tomografu Domeny Spektralnej (SDOCT).
• System EnFocus I OCT jest przeznaczony do użycia jako 

narzędzie wizualizacji stanów fizjologicznych i patologicznych 
oka, poprzez bezkontaktowe obrazowanie optyczne.

• System EnFocus I OCT jest przeznaczony do użycia we 
wszystkich populacjach pacjentów, od wcześniaków i 
noworodków, po osoby dorosłe.

• System EnFocus I OCT jest przeznaczony do użycia w obrazowa-
niu na leżąco, po zamontowaniu do mikroskopu chirurgicznego, 
u pacjentów współpracujących oraz pacjentów znieczulonych.

Przeciwwskazania

Urządzenie EnFocus nie jest przeznaczone do użycia 
z następującymi mikroskopami chirurgicznymi:
• Mikroskopy przeciwwskazane w zastosowaniach 

pediatrycznych lub ograniczone do użycia u dorosłych.
• Mikroskopy z układami oświetlenia, które same nie spełniają 

normy ISO 15004-2:2007 Grupy 2.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
Obrazy z urządzenia EnFocus I OCT powinny służyć 
wyłącznie jako informacje dodatkowe.
XX Należy upewnić się, że obrazy z urządzenia EnFocus I 

OCT nie są wykorzystywane jako jedyna podstawa 
rozpoznania.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oka na skutek 
promieniowania lasera.
Urządzenie jest produktem laserowym Klasy 1, zgodnie 
z normą IEC 60825-1.
XX Upewnić się, że narażenie na bezpośrednie działanie 

niniejszego urządzenia jest ograniczone do 
minimalnego czasu potrzebnego do uzyskania obrazów.

3.2 Zalecenia ogólne
• Urządzenie EnFocus I OCT może być stosowane jedynie 

w zamkniętych pomieszczeniach, na stabilnej podłodze.
• System EnFocus I OCT jest objęty normami związanymi 

z kompatybilnością elektromagnetyczną: Musi on być 
zainstalowany i stosowany zgodnie z zaleceniami, deklaracjami 
producenta i przy zachowaniu zalecanych odległości (tabele 
EMC zgodnie z normą IEC 60601-1-2).

• Przenośne, mobilne i stacjonarne urządzenia działające na 
częstotliwości radiowej mogą mieć negatywny wpływ na 
niezawodność systemu EnFocus I OCT.

OSTROŻNIE

Ryzyko problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną.
XX Systemu EnFocus nie należy używać w pobliżu aktywne-

go sprzętu chirurgicznego wysokich częstotliwości ani 
w pobliżu rezonansu magnetycznego, gdzie natężenie 
zakłóceń elektromagnetycznych jest wysokie.

• System EnFocus jest przeznaczony do zastosowania 
w środowisku szpitalnym.

3.3 Informacje dla osoby 
odpowiedzialnej za urządzenie

System EnFocus I OCT przeznaczony jest do stosowania przez 
odpowiednio przeszkolonych lub posiadających doświadczenie 
w zastosowaniu sprzętu do obrazowania okulistycznego lekarzy i 
techników. Pielęgniarki i inni pracownicy opieki zdrowotnej mogą 
przeprowadzić konfigurację i wyłączać urządzenie, a także 
uruchamiać oprogramowanie w czasie zabiegu.
XX Prosimy o przeczytanie ze zrozumieniem całej niniejszej 

instrukcji przed rozpoczęciem pracy z systemem. Jeśli pojawiają 
się jakiekolwiek pytania dotyczące zastosowania systemu, 
prosimy o kontakt z serwisem.
XX Upewnić się, że system EnFocus I OCT jest wykorzystywany 

wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone.
XX Upewnić się, że niniejsza instrukcja użytkownika jest zawsze 

dostępna w miejscu, gdzie stosowany jest system EnFocus I OCT.
XX W razie wykrycia jakichkolwiek usterek, które mogłyby 

potencjalnie spowodować uszkodzenie ciała, prosimy o 
natychmiastowe poinformowanie przedstawiciela firmy Leica 
Microsystems.
XX System EnFocus I OCT może być serwisowany wyłącznie przez 

serwisantów autoryzowanych przez firmę Leica Microsystems.
XX W przypadku napraw serwisowych należy stosować wyłącznie 

oryginalne części zamienne firmy Leica Microsystems.
XX Po wykonaniu prac serwisowych urządzenie powinno zostać 

ponownie ustawione zgodnie z naszymi specyfikacjami 
technicznymi. 
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XX W przypadku serwisowania urządzenia przez osoby nieposiada-
jące stosownych uprawnień, nieprawidłowej konserwacji (jeśli 
prac konserwacyjnych nie przeprowadziła nasza firma) albo nie-
właściwej obsługi, firma Leica Microsystems nie będzie ponosić 
żadnej odpowiedzialności, a gwarancja zostanie unieważniona.
XX Wpływ systemu na inne urządzenia został przetestowany zgod-

nie z normą IEC 60601-1-2. System przeszedł test emisji i odpor-
ności i spełnia odpowiednie instrukcje i uwagi dotyczące promie-
niowania elektromagnetycznego i innych form promieniowania.
XX Instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiadać 

normom przyjętym w danym kraju, np. posiadać sterowane 
elektrycznie zabezpieczenie przed prądem upływu 
(zabezpieczenie przed prądem zakłóceniowym).

3.4 Informacje dla operatora 
urządzenia

XX Prosimy o przeczytanie ze zrozumieniem całej niniejszej 
instrukcji przed rozpoczęciem pracy z systemem EnFocus I OCT. 
Jeśli pojawiają się jakiekolwiek pytania dotyczące zastosowania 
systemu EnFocus I OCT, prosimy o kontakt z serwisem.
XX Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej 

instrukcji.
XX Postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez 

pracodawcę, a dotyczącymi organizacji pracy i BHP.

3.5 Żywotność urządzenia
Szacowana żywotność systemu EnFocus I OCT to 7 lat. Po 7 latach 
prosimy o kontakt z firmą Leica w celu zorganizowania serwisu.

3.6 Niebezpieczeństwa związane 
z użytkowaniem

3.6.1 System

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała pacjentów 
pediatrycznych.
XX Nie wolno obrazować pacjentów pediatrycznych przy 

użyciu urządzeń przeciwwskazanych do użycia u 
pacjentów pediatrycznych oraz urządzeń 
przeznaczonych dla osób dorosłych.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
XX Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy 

otwierać obudowy. Wewnątrz nie ma części 
podlegających serwisowi.
XX Upewnić się, że instalacji, montażu, serwisu i konserwacji 

dokonują wyłącznie pracownicy autoryzowanego serwisu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo śmiertelnego uszkodzenia ciała i 
poparzeń.
XX Nie obsługiwać systemu EnFocus I OCT w potencjalnie 

wybuchowych miejscach.
XX Nie obsługiwać systemu EnFocus I OCT w odległości 

mniejszej niż 25 cm od palnych środków znieczulających 
lub lotnych rozpuszczalników, benzenu lub podobnych 
materiałów palnych.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obniżenia wydajności.
XX Należy unikać stosowania sprzętu ustawionego 

w pobliżu lub na innym sprzęcie, ponieważ może do 
spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli jest to 
konieczne, należy sprawdzić, czy system i inny sprzęt 
działają prawidłowo.

OSTROŻNIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
XX Upewnić się, że głowica skanująca EnFocus I OCT jest 

bezpiecznie przymocowana do mikroskopu, przed 
przesunięciem jej nad pacjenta.
XX Nie próbować rozmontować głowicy skanującej 

w czasie, gdy pod mikroskopem znajduje się pacjent. 
Głowica skanująca może upaść na pacjenta, co 
doprowadzi do uszkodzenia ciała.

OSTROŻNIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
XX Nie wykonywać procedury równoważenia w czasie, gdy 

pod mikroskopem znajduje się pacjent.
XX Aby nie dopuścić do niepożądanego ruchu mikroskopu 

przed rozpoczęciem obsługi upewnić się, że system 
ramienia jest odpowiednio zrównoważony.

OSTROŻNIE

Ryzyko infekcji.
XX Leica zaleca, by system EnFocus I OCT był zabezpieczony 

osłonami w czasie zabiegów chirurgicznych, podobnie 
jak mikroskop chirurgiczny.
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OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia operatora.
XX Nie zdejmować masek przeciwodblaskowych 

z mikroskopu bez odczekania 30 sekund po wyłączeniu 
oświetlenia głównego, ponieważ istnieje 
niebezpieczeństwo poparzenia. 

OSTROŻNIE

Ryzyko reakcji alergicznych.
XX Osoby z alergią na materiały systemowe, z którymi się 

kontaktują, powinny ograniczyć ekspozycję skóry.

OSTROŻNIE

Ryzyko uszkodzenia ciała na skutek kontaktu z urządzeniem.
XX Upewnić się, że optyczna odległość robocza skanera jest 

wystarczająca, by uniknąć kontaktu z pacjentem.
XX Operator powinien upewnić się, że pacjent nie zetknie 

się z urządzeniem.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo potknięcia się.
Transport urządzenia dokonywany jest przez pchanie wózka 
do przodu.
XX Nie ciągnąć wózka, ponieważ może to spowodować 

niestabilność i przewrócenie się urządzenia.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo potknięcia się.
XX Nie powodować zagrożenia potknięcia się o przewód 

urządzenia EnFocus OCT.

UWAGA
Ryzyko przegrzania się systemu.
System wymaga odpowiedniej wentylacji.
XX Nie blokować przodu, tyłu ani boków systemu w czasie obsługi.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia soczewek.
XX Nigdy nie stosować dwukrotnie tych samych chusteczek 

czyszczących do soczewek, ponieważ może to spowodować 
zarysowanie soczewek.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia głowicy skanującej EnFocus OCT w czasie 
transportu.
XX Przy przenoszeniu głowicy skanującej należy ją trzymać za 

ramię wysuwne, z osłoną na soczewkach obiektywów.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia systemu EnFocus OCT.
XX Podłączać wyłącznie elementy określone jako składniki lub 

kompatybilne z systemem EnFocus OCT.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia systemu EnFocus OCT na skutek wirusa 
komputerowego.
XX Ostrożnie podłączać system do sieci, napędów lub innych 

urządzeń, ponieważ podłączenie może skutkować 
wprowadzeniem wirusa komputerowego do systemu.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia systemu EnFocus OCT.
XX Nie wystawiać sprzętu na działanie deszczu ani wilgoci.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia głowicy skanującej EnFocus OCT na skutek 
zanurzenia w płynie.
XX Nie zanurzać głowicy skanującej w żadnym płynie. Zanurzenie 

spowoduje uszkodzenie elektroniki w głowicy skanującej.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia systemu EnFocus OCT na skutek zastosowania 
w środowisku wilgotnym.
Niniejsze urządzenie nie jest zaprojektowane do użycia 
w środowisku o dużej wilgotności.
XX Nie wolno dopuszczać, by na jakimkolwiek elemencie 

gromadziły się skropliny.
XX Nie umieszczać na żadnej z powierzchni urządzenia pojemników 

wypełnionych płynami.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia systemu EnFocus OCT na skutek 
nieprawidłowego montażu.
XX Przed pierwszym użyciem system musi być zmontowany i 

skalibrowany przez przedstawiciela serwisu Leica.
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UWAGA
Pogorszenie obrazu.
XX Jeśli soczewka obiektywu zostanie porysowana lub uszkodzona i 

spowoduje pogorszenie widzenia, należy zdjąć głowicę skanującą.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia systemu.
XX Nie używać systemu w pobliżu lub ustawionego na innym 

sprzęcie.
XX Jeśli konieczne jest postawienie obok lub na innym sprzęcie, 

należy obserwować system w celu kontrolowania 
prawidłowości działania konfiguracji.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia urządzenia.
XX Nie korzystać z włącznika nożnego, jeśli zauważono 

jakiekolwiek uszkodzenie.
XX Skontaktować się z serwisem Leica w celu wymiany włącznika 

nożnego.

3.6.2 Bezpieczeństwo laserowe

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oka na skutek 
promieniowania lasera.
Urządzenie jest produktem laserowym Klasy 1.
Stosowanie elementów sterujących lub przystawek albo 
wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszej 
instrukcji i towarzyszących dokumentach może skutkować 
narażeniem się na niebezpieczne promieniowanie.
XX Nie obsługiwać systemu po wyjęciu światłowodu z portu.
XX Nie patrzeć bezpośrednio w port światłowodu.
XX Nie wyjmować światłowodu w czasie, gdy system jest 

włączony.
XX Wyłączyć zasilanie przed wyjęciem światłowodu.

Poniższe ostrzeżenia o fototoksyczności są tekstem wymaganym 
prawnie na podstawie dokumentu wytycznej CDRH #1241, 
"Wytyczne oftalmoskopowe (bezpośrednie i pośrednie).

OSTROŻNIE

Fototoksyczność.
Ponieważ przedłużona ekspozycja na intensywne światło 
może uszkodzić siatkówkę, użycie urządzenia do badania 
okulistycznego nie powinno być niepotrzebnie przedłużane, 
a jasność należy ustawić na poziomie nie przekraczającym 
tej potrzebnej do dobrej wizualizacji struktur. Urządzenie 
nie emituje promieniowania optycznego poza zakresem 
bliskiej podczerwieni 770 nm – 1100 nm.

OSTROŻNIE

Fototoksyczność.
Dawka ekspozycji siatkówki dla zagrożenia fotochemicznego 
jest iloczynem luminancji i czasu ekspozycji. Jeśli wartość 
luminancji zostanie zmniejszona o połowę, do osiągnięcia 
maksymalnej wartości dawki konieczny będzie dwa razy 
dłuższy czas ekspozycji.

OSTROŻNIE

Fototoksyczność.
Chociaż w przypadku bezpośrednich ani pośrednich 
oftalmoskopów nie stwierdzono dużych zagrożeń 
optycznych, zaleca się, by intensywność światła 
skierowanego bezpośrednio w oko pacjenta ograniczyć do 
minimum koniecznego do diagnostyki. Dzieci, osoby 
z afakią i innymi chorobami są bardziej narażone na 
zagrożenia. Ryzyko może być również większe, kiedy 
badana osoba poddawana była badaniu tym samym 
urządzeniem lub innym urządzeniem okulistycznym 
wykorzystującym źródło światła widzialnego w czasie 
ostatnich 24 godzin. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy 
oko jest poddawane fotografii siatkówki.

Poniższe stwierdzenie jest wymagane przez normę  
ISO 15004-2:2007 dla urządzeń okulistycznych Grupy 2.

OSTROŻNIE

Fototoksyczność.
Światło emitowane przez niniejsze urządzenie stanowi 
potencjalne zagrożenie dla rogówki i soczewki. Im dłuższa 
ekspozycja, tym większe ryzyko uszkodzenia oka. 
Maksymalne natężenie promieniowania emitowanego przez 
urządzenie wynosi 95 mW/cm² w najgorszej sytuacji (tzn. 
przy braku ruchu oka oraz przy wiązce nieskanującej). 
Wartość ta wynosi 5% poniżej wytycznych bezpieczeństwa 
(100 mW/cm²) określonych w normie ISO 15004-2: 2007.

System obrazowania okulistycznego domeny spektralnej (SDOIS) 
EnFocus™ spełnia wymagania urządzeń Grupy 2 ISO 15004-2:2007.

OSTROŻNIE

Ryzyko uszkodzenia siatkówki na skutek przedłużonej 
ekspozycji na światło.
XX Nie należy niepotrzebnie przedłużać użycia urządzenia 

do badania oka.
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OSTROŻNIE

Ryzyko cieplne dla rogówki i soczewki.
XX Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia oka, nie należy 

niepotrzebnie przedłużać czas narażenia na ekspozycję.

3.6.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
elektrycznego

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym na 
skutek wysokiego napięcia.
XX Nie zdejmować osłon elementów. Wewnątrz nie ma 

części podlegających serwisowi. 
XX Instalacji, montażu, serwisu i konserwacji mogą doko-

nywać wyłącznie pracownicy autoryzowanego serwisu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Nieodpowiednie połączenia w systemie mogą spowodować 
uszkodzenie ciała pacjenta lub operatora, albo uszkodzenie 
sprzętu. 
XX Upewnić się, że w czasie pracy system jest zawsze 

podłączony do uziemienia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie jest zasilane z więcej niż jednego źródła zasila-
nia. Gniazdka z prądem mogą znajdować się pod napięciem 
także w chwili, gdy urządzenie jest odłączone od prądu. 
Odłączenie UPS-a powoduje przejście w tryb backupu i nie 
znosi ładunku elektrycznego.
XX Aby upewnić się, że UPS jest wyłączony, przestawić włącz-

nik w pozycję "OFF" przed odłączeniem UPS-a z gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
XX Nie dotykać jednocześnie pacjenta i komputera.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem na skutek niewłaściwego 
uziemienia.
XX Aby osiągnąć odpowiednie uziemienie, podłączyć sprzęt 

do gniazdka oznaczonego "Do użytku szpitalnego".

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem na skutek przerwania instalacji 
uziemienia.
XX Okresowo należy sprawdzić ciągłość uziemienia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obniżenia bezpieczeństwa elektrycznego.
Podłączenie sprzętu elektrycznego do przedłużacza może 
spowodować obniżenie bezpieczeństwa.
XX Podłączyć system bezpośrednio do gniazdka sieciowego.
XX Nie podłączać dodatkowego sprzętu do UPS-a systemu.
XX Nie dodawać dodatkowych gniazdek ani przedłużaczy do 

systemu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Tylne porty wejściowe wideo nie są izolowane elektrycznie.
XX Do tylnych portów wideo podłączać jedynie medyczne 

kamery mikroskopowe.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Porty USB nie są elektrycznie izolowane.
XX Do portów USB podłączać jedynie urządzenia zasilane 

z portu, np. napędy flash.
XX Nie podłączać do portów USB urządzeń zasilanych 

z zewnętrznego źródła zasilania.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pożaru.
XX Nie używać UPS-a w pobliżu palnych mieszanin aneste-

tycznych zawierających powietrze, tlen lub tlenek azotu.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla zdrowia pacjenta na skutek dokonywania 
zmian w sprzęcie.
XX Nie modyfikować ani zmieniać sprzętu.

OSTROŻNIE

Zagrożenie elektryczne lub optyczne.
XX Nie próbować naprawiać ani demontować systemu 

samemu. Serwisować system lub dokonywać konserwa-
cji mogą tylko wykwalifikowani przedstawiciele serwisu.
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OSTROŻNIE

Ryzyko wstrząsu elektrycznego dla pacjenta lub operatora, 
albo uszkodzenia sprzętu.
XX Nigdy nie używać konwerterów do podłączania wtyczki 

z trzema bolcami do nieuziemionego gniazdka z dwoma 
otworami.

OSTROŻNIE

Ryzyko wstrząsu elektrycznego dla pacjenta lub operatora, 
albo uszkodzenia sprzętu, na skutek niewystarczających 
procedur kontroli.
XX Rutynowo kontrolować wszystkie elementy, w tym 

przewód zasilający, przed użyciem systemu.
XX Nie używać żadnego elementu, który wydaje się być 

uszkodzony.

OSTROŻNIE

Ryzyko uszkodzenia ciała na skutek niewłaściwej utylizacji 
akumulatora UPS-a.
UPS zawiera szczelnie zamknięty akumulator ołowiowo-
kwasowy.
XX Więcej informacji na temat wymiany akumulatora, 

recyklingu i utylizacji znaleźć można w instrukcji obsługi 
UPS-a.
XX Wymiany akumulatora mogą dokonywać wyłącznie 

pracownicy serwisu.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i uszkodzenia 
urządzenia.
Wiele ważnych części urządzenia nie jest odpornych na 
działanie wody.
XX Nie stosować sprayów ani płynów w sposób nie opisany 

wyraźnie w procedurach czyszczenia i dezynfekcji 
podanych w niniejszej instrukcji.
XX Nie dopuszczać, by do silnika optycznego lub komputera 

przedostały się jakiekolwiek płyny.
XX Zawsze wyłączać system i odłączać przewód zasilający 

przed wytarciem powierzchni.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia akumulatora UPS.
XX Aby uniknąć całkowitej utraty wydajności akumulatora UPS, nie 

odłączać UPS-a od źródła zasilania na długi okres czasu.
XX Jeśli sprzęt nie będzie używany przez kilka miesięcy, 

postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w niniejszej 
instrukcji (patrz "18.5 Przechowywanie" na stronie 76).

UWAGA
Ostrzeżenia specjalne dotyczące elektrycznego sprzętu medycznego.
Przenośny sprzęt telekomunikacyjny częstotliwości radiowych może 
wpływać na działanie elektrycznego sprzętu medycznego.
XX Elektryczny sprzęt medyczny należy instalować i uruchamiać 

wyłącznie zgodnie z informacjami EMC zawartymi w niniejszej 
instrukcji.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia UPS-a.
XX Nie podłączać UPS-a do samego siebie.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia.
XX Okresowo sprawdzać UPS-a, by skontrolować jego stan.

3.6.4 Zabezpieczenia bezpieczeństwa i prywatności 
pacjentów

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo ujawnienia danych osobowych pacjenta.
Ujawnienie danych identyfikujących pacjenta stanowi naruszenie 
ustawy HIPAA. Należy podjąć kroki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa danych. 
XX Upewnić się, że dane pacjenta są bezpieczne przed 

nieautoryzowanym dostępem i/lub użyciem.
XX Nie pozostawiać systemu bez nadzoru w czasie, gdy 

wyświetlane są dane pacjenta.
XX Przy eksportowaniu danych do urządzeń zewnętrznych, 

upewnić się, że urządzenia te są zabezpieczone
XX Dane pacjenta należy regularnie archiwizować 

w bezpiecznej lokalizacji długoterminowej.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zamierzonej lub niezamierzonej infekcji 
systemu oprogramowaniem typu malware.
Infekcja malware może spowodować uszkodzenie systemu 
OCT, czyniąc system niestabilnym i/lub niszcząc dane 
pacjenta. 
XX Przez cały czas system powinien być zabezpieczony 

przed nieautoryzowanym użyciem. Kiedy system nie jest 
wykorzystywany, powinien być wyłączony.
XX Urządzenie jest przeznaczone tylko do podłączenia do 

bezpiecznej sieci komputerowej, celem przenoszenia 
danych i świadczenia wsparcia serwisowego. Nie 
pozostawiać urządzenia na stałe podłączonego do sieci.
XX Urządzenie nie jest przeznaczone do dostępu 

bezprzewodowego.
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3.7 Oznaczenia i etykiety
Do panelu tylnego systemu EnFocus przymocowane są następujące 
etykiety:

Systemy 120 V (np. USA)

Systemy 230 V (np. Europa)
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Systemy 100 V (np. Japonia)

Opis etykiety
1 Informacja producenta
2 Numer seryjny systemu
3 Etykieta certyfikatu UL
4 Autoryzowany przedstawiciel w Europie
5 Informacje o wejściu elektrycznym
6 Autoryzacja serwisu
7 Informacje patentowe
8 Ostrzeżenia i uwagi
9 Numer modelu i data produkcji
10 Klasyfikacja wyjścia optycznego produktu
11 Oznaczenie CE

Kiedy panel tylny systemu nie jest zdemontowany, panele 
tylne silnika i skrzynki interfejsu nie są widoczne.
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1

2

3

RoHS

4

5 Class 1 Equipment
Equipment not suitable for use in the presence
of a �ammable Anaesthetic Mixture With Air

Not designed, intended or authorized for use
in systems intended to support or sustain life.

or with Oxygen or Nitrous Oxide.

6

www.powevar.com

POWERVAR

7 WARNING:

DANGER:

DANGER:
ATTENTION:

Please contact POWERVAR Service at
North America - 800-369-7179

International (UK):   +44(0) 1793 553980
www.powevar.com

CAUTION:

AVERTISSEMENT:

8
Model Number:

Manufacture Date:

9

10 P&N 51060-23R

S/N 5106023R - 1540019

11 M/N: M30P10 P/N: M30P1D-7N
ingram MicroInc.
1600 E. 5r. Andrew Place
Santo Ano CA 92705, USA
S/N: VP001N51203072  

12

13
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4 Elementy EnFocus
4.1 Wózek systemowy EnFocus I
Konfiguracja wózka EnFocus I OCT obejmuje następujące elementy:

1 Ekran
2 Klawiatura / Mysz
3 Przenośny wózek bezpieczeństwa
4 Silnik optyczny
5 Włącznik nożny i przewód zasilający dla danego kraju (oba 

podłączane z tyłu)
6 UPS (w zależności od danego kraju)
7 Pudełko do przechowywania skanera
8 Komputer
9 Skaner (niepokazany)
10 Statyw do kroplówek, do podłączania obwodu (niepokazany)

Akcesoria
• Maska filtra M844 

 koło 
 pręt zmodyfikowany

• Maska filtra Proveo 8
• Przewody wideo
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4.2 Silnik optyczny
Silnik EnFocus I OCT zawiera elementy optyczne i elektryczne 
związane z akwizycją, detekcją i przetwarzaniem sygnału. W silniku 
znajduje się również obwód zabezpieczający, który monitoruje 
skaner. Jeśli zostanie wykryty sygnał błędu skanera lub system nie 
będzie skanować, obwód zabezpieczający odetnie zasilanie od 
źródła światła OCT, diody superluminescencyjnej (SLD).

Silnik jest wyposażony w lampkę wskaźnika zasilania, informującą 
o włączeniu/wyłączeniu systemu.

4.3 Skaner
Głowica skanująca systemu EnFocus I OCT jest przeznaczona do 
montażu na przystawce optyki mikroskopu chirurgicznego Leica do 
obrazowania w czasie zabiegów chirurgicznych.

Głowica skanująca posiada aperturę, co umożliwia niezakłóconą 
transmisję optycznych sygnałów wizyjnych w czasie jednoczesnego 
skanowania OCT w czasie oglądania poprzez okulary mikroskopu. 
Sygnał OCT jest podłączony do ścieżki mikroskopu za pomocą filtra 
dwubarwnego, odbijającego światło w zakresie OCT i 
przepuszczającego w zakresie widzialnym.

Głowica skanująca pracuje przy odległości roboczej systemu równej 
w przybliżeniu ogniskowej większości soczewek obiektywów 
chirurgicznych.

Wiązka skanująca OCT skanera jest telecentryczna i może być sto-
sowana wraz z dodatkową optyką (np. systemy szerokokątne do 
zabiegów szklistkowo-siatkówkowych) między soczewką obiekty-
wu i pacjentem, jeśli tylko dodatkowa optyka jest przejrzysta 
w zakresie OCT.

1 Mikroskop
2 Skaner
3 Interfejs do zamykania preparatów

4.4 Komputer
Komputer wyposażony jest w pamięć dyskową o pojemności 1 TB 
na dyskach lustrzanych (RAID 1), 16 GB RAM i kartę wideo z 2 GB 
dedykowanej pamięci RAM. Komputer pracuje pod kontrolą 
systemu Windows zainstalowanego na dedykowanym dysku 
twardym, który jest niezależny od dysków z danymi. Komputer 
oferuje przywracanie systemu oraz kontrolę integralności danych 
na wypadek uszkodzenia systemu operacyjnego. 
 
System składa się z monitora, klawiatury, myszy i 2-przyciskowego 
włącznika nożnego.

Monitor jest przymocowany do wózka z regulowanym ramieniem, 
które porusza się płynnie w kierunku X, Y i Z.

Spełniająca normę IEC 60601-1 klawiatura jest szczelnie zamknięta 
w odpornym na wodę silikonie, który może być poddawany 
dezynfekcji.

2-przyciskowy włącznik nożny EnFocus jest przeznaczony do pracy 
na podłodze, w odległości maksymalnie 9 stóp [2,7 m] od systemu, 
co pozwala na akwizycję danych bez użycia rąk.

Po podłączeniu do zintegrowanego interfejsu komunikacyjnego, 
system może również wykorzystywać komendy z mikroskopu, 
w tym z włącznika nożnego mikroskopu. W tym przypadku 
2-przyciskowy włącznik nożny EnFocus nie jest wykorzystywany.

4.5 Oprogramowanie
System EnFocus I OCT wykorzystuje oprogramowanie InVivoVue, 
opracowane przez Leica Microsystems, sterujące silnikiem OCT oraz 
analizujące dane pobrane z głowicy skanującej.
Oprogramowanie współpracuje z kontrolerem systemu, oferujące 
intuicyjne, elastyczne sterowanie systemem o zaawansowanej 
funkcjonalności.
Przetwarza ono i wyświetla dane zebrane przy częstotliwości do 
32.000 skanów A / sekundę i tworzy projekcie intensywności 
objętościowej w celu wygenerowania obrazów en face.
Obrazy można zapisać w kilku różnych formatach, w celu wczytania 
ich do innych aplikacji.

Opis funkcjonalności i instrukcje dotyczące wykorzystania 
systemu InVivoVue znaleźć można w rozdziale "8 Opis 
oprogramowania" na stronie 29.
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4.6 Włącznik nożny
4.6.1 2-przyciskowy włącznik nożny EnFocus
System EnFocus wyposażony jest w 2-przyciskowy włącznik nożny, 
umożliwiający akwizycję obrazu bez użycia rąk.

Włącznik nożny Opis

Numer modelu FSW22A-JSB-IPX8

Producent Kinesis JSB

Port USB

Klasa IPX8, do pracy w środowisku wilgotnym

1 Pedał lewy, zakładka lewa
2 Pedał prawy, zakładka prawa

Włącznik nożny może być stosowany do wykonywania niektórych 
funkcji oprogramowania InVivoVue w czasie procedury skanowania. 
Aktualnie dostępne funkcje wyświetlone są w 2 zakładkach na dole 
ekranu.

4.6.2 Zintegrowany w mikroskopie włącznik nożny
Jeśli system EnFocus jest podłączony do mikroskopu za pomocą zin-
tegrowanego interfejsu komunikacyjnego, włącznik nożny mikro-
skopu może byś wykorzystywany do uruchamiania funkcji OCT.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi 
mikroskopu. 

4.7 Przewody
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo użycia niezatwierdzonych akcesoriów/
przewodów.
XX Użycie akcesoriów, przetworników i przewodów 

niezatwierdzonych i nie dostarczonych przez 
producenta sprzętu może spowodować zwiększenie 
emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie 
odporności elektromagnetycznej sprzętu, powodując 
nieprawidłowe działanie.

4.7.1 Standardowe przewody systemu
System wykorzystuje następujące przewody:

Przewód Długość Opis

Zasilanie 16' [5 m] Na stałe przymocowany przewód 
zasilający

2-przyciskowy 
włącznik noż-
ny EnFocus

 7' [2,1 m] Przewód USB włącznika nożnego

Głowica 
skanująca

27' [10 m] Światłowód, połączenie między modułem 
głowicy skanującej i wózkiem

Do tego celu można stosować wyłącznie przewody 
zatwierdzone i dostarczone przez firmę Leica. Zastosowanie 
niewłaściwych przewodów może pogorszyć jakość obrazu 
w systemie.

4.8 Wózek
W ramach konfiguracji wózka EnFocus znajduje się silnik optyczny i 
skaner zainstalowane na mobilnym wózku z kółkami, które można 
zablokować w celu zabezpieczenia przed przypadkowym 
przestawieniem.

Wózek umożliwia zabezpieczenie przewodów i zawiera zasilacz 
awaryjny (UPS), który jest przeznaczony wyłącznie do systemu 
EnFocus. Wszystkie przewody są dostarczone z systemem i nie 
mogą być wymieniane przez użytkownika.



 EnFocus OCT /  9054-10063_PL / Wersja poprawiona G-02 17

Elementy EnFocus

4.8.1 Porty USB 
Komputer zainstalowany w wózku zapewnia dostęp do urządzeń 
archiwizacyjnych zasilanych z szyny. Panel za przodem komputera 
posiada dwa porty USB 2.0 służące do dostępu do danych 
w systemie oraz włącznik zasilania. Na końcu schowka znajdują się 
dwa porty USB 3.0.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Porty USB nie są elektrycznie izolowane.
XX Do portów USB podłączać jedynie urządzenia zasilane 

z portu, np. napędy flash.
XX Nie podłączać do portów USB urządzeń zasilanych 

z zewnętrznego źródła zasilania.

4.9 Porty wejścia wideo

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Tylne porty wejściowe wideo nie są izolowane elektrycznie.
XX Do tylnych portów wideo podłączać jedynie medyczne 

kamery mikroskopowe.

System EnFocus umożliwia przesyłanie obrazu wideo z mikroskopu 
do oprogramowania OCT. 

System oferuje wejścia wideo w formacie DVI, HDMI i S-video, 
znajdujące się z tyłu wózka, przez które można przesyłać obraz 
wyłącznie do medycznej kamery mikroskopu. Przesyłany obraz jest 
wykorzystywany do rejestracji skanu OCT razem z polem widzenia 
z mikroskopu chirurgicznego. Prosimy zwrócić uwagę, że w danej 
chwili wykorzystywany może być tylko jeden port. Odpowiedni 
przewód wideo, określony w chwili zakupu, dostarczono 
z systemem.

Następujące sterowniki kamery są kompatybilne z systemem 
Enfocus: Leica HDC100, Leica HDC300, Panasonic GP-US932 i 
Sony PMW-10MD.

1 HDMI
2 DVI
3 S-video

Do tego celu można stosować wyłącznie przewody 
zatwierdzone i dostarczone przez firmę Leica. Zastosowanie 
niewłaściwych przewodów może pogorszyć jakość obrazu 
w systemie.

Jeśli wymagania dotyczące wejścia kamery zmienią się w terminie 
późniejszym, prosimy o kontakt z przedstawicielem sprzedaży lub 
serwisu Leica, w celu określenia, jakie przewody będą potrzebne.

4.10 Połączenia na wyjściu wideo
System EnFocus umożliwia podłączenie dodatkowych wyjść wideo, 
takich jak dodatkowy wyświetlacz lub wyświetlacz wewnątrzoku-
larowy DIC 800. Wyświetlacze te należy podłączyć przez porty 
HDMI, DVI lub VGA.

Przewody odpowiednie dla Państwa wyświetlacza, określonego 
w chwili zakupu, zostały dostarczone wraz z systemem i 
zainstalowane przez przedstawiciela firmy Leica. 

Jeśli wymagania dotyczące wyjścia wideo zmienią się w terminie 
późniejszym, prosimy o kontakt z przedstawicielem sprzedaży lub 
serwisu Leica, w celu określenia, jakie przewody będą potrzebne.



Elementy EnFocus

18 EnFocus  OCT / 9054-10063_PL / Wersja poprawiona G-02

4.11 Komunikacja Proveo – EnFocus
System EnFocus może wykorzystywać włącznik nożny mikroskopu 
do sterowania wybranymi funkcjami obrazowania EnFocus. 
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem przewodu 
szeregowego podłączonego do mikroskopu Proveo i systemu 
EnFocus. Służące do tego celu złącze DB9 umieszczone jest z tyłu 
wózka EnFocus.
Aby ustanowić połączenie, podłączyć złącze żeńskie DB9 na końcu 
przewodu komunikacyjnego mikroskopu (p/n 10747122) do portu 
męskiego DB9 znajdującego się z tyłu systemu Enfocus

1   Port męski DB9

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Port DB9 z tyłu systemu EnFocus może być stosowany 
wyłącznie do podłączania przewodu komunikacyjnego 
mikroskopu dostarczanego wraz z systemem.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku 
mikroskopu Proveo.

4.12 Zasilacz awaryjny
System wykorzystuje zasilacz awaryjny (UPS) gwarantujący 
odpowiednie zasilanie konieczne do bezpiecznego wyłączenia 
systemu w przypadku awarii zasilania.
UPS nie jest przeznaczony do pełnej obsługi systemu w czasie 
zabiegu. UPS jest urządzeniem medycznym, spełniającym normę 
IEC 60601-1. Jego parametry techniczne to 100/120/230 V, 
50/60 Hz, 600 VA (jednofazowy). Marka i producent UPS-a mogą 
się  zmieniać.

W zależności od wersji systemu lub kraju, w którym system jest 
wykorzystywany, dostępne są różne systemy UPS. System może być 
wyposażony w którekolwiek z następujących urządzeń UPS:

Producent Numer modelu Opis

Powervar 50060-202R 120 V 60 Hz

Powervar 51060-200R 230 V 50/60 Hz 
(częstotliwość wybierana 
automatycznie)

Powervar 50060-201R 100 V 50/60 Hz
(częstotliwość wybierana 
automatycznie)

W instrukcji obsługi znaleźć można wskazówki dotyczące używania 
sprzętu, ostrzeżenia bezpieczeństwa, informacje serwisowe i 
informacje o wymianie akumulatora.
Czas działania przy naładowanym do pełna akumulatorze wynosi 
20 minut, a czas ładowania do 60% to 6–10 godzin.
Pełne naładowanie akumulatora trwa 24–48 godzin.

UPS nie jest przeznaczony do stałego używania, a jedynie 
w wypadku utraty zasilania w czasie zabiegu.
XX Przed przeniesieniem systemu z jednego pomieszczenia 

do drugiego należy go wyłączyć.

UPS dostarczany jest z własną instrukcją obsługi. Więcej 
informacji na temat zastosowania UPS-a znaleźć można 
w jego instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia na skutek niedostępnego podłączenia 
zasilania!
UPS można wyłączyć jedynie bezpośrednio, poprzez wyjęcie 
wtyczki z gniazdka.
XX Należy upewnić się, że wtyczka jest dostępna przez cały 

czas obsługi systemu.
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4.12.1 Powervar UPS
Elementy z przodu UPS-a:

1 Wyświetlanie stanu
2 Przycisk test/cisza
3 Przycisk On/off
Przycisk On/off
XX Aby włączyć lub wyłączyć UPS-a, należy nacisnąć i przytrzymać 

przycisk przez przynajmniej 2 sekundy.
XX Aby włączyć system UPS w trybie zasilania akumulatorowego, 

podczas gdy UPS jest wyłączony i nie podłączony do zasilania, 
nacisnąć i przytrzymać przycisk przez przynajmniej 2 sekundy.

Wyświetlanie stanu

Wskaźnik diodowy 
UPM

Stan UPS-a

   
UPM wyjście włączone

   
Stan naładowania baterii w krokach co 20%

   
Stan naładowania UPM w krokach co 20%

   

UPM działa z akumulatora, w związku 
z nieprawidłowym zasilaniem prądem zmiennym

   
Przeciążenie UPM

   
Usterka lub odłączenie akumulatora

   

Wysoki prąd zasilania: UPS musi zredukować 
zasilanie wyjściowe, odpowiednio do poziomu 
mocy wejściowej

   

Niski prąd zasilania: UPS musi zwiększyć zasilanie 
wyjściowe, odpowiednio do poziomu mocy 
wejściowej

   
Usterka/błąd

   
Temperatura UPM jest zbyt wysoka

4.13 Diody sygnalizacyjne i alarmy
4.13.1 Konfiguracja wózka

Panel interfejsu wózka i skaner

Włącznik zasilania z przodu panelu interfejsu posiada lampkę. 
Skaner posiada dwa rzędy diod. Zielone diody oznaczają, że 
urządzenie jest włączone.

UPS

Diody oraz alarmy UPS-a opisano w rozdziale 4.12
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4.14 Tabela elementów systemu 
EnFocus I OCT

W tabeli znaleźć można elementy, akcesoria i części stosowane 
w systemie EnFocus I OCT.

Opis Numer części

System 9070-10070 EnFocus 2300, źródło VHR, 120 V
9070-10071 EnFocus 2300, źródło VHR, 230 V
9070-10074 EnFocus 4400, źródło HR, 120 V
9070-10075 EnFocus 4400, źródło HR, 230 V
9070-10084 EnFocus 2300, źródło VHR, 100 V
9070-10085 EnFocus 4400, źródło HR, 100 V
(patrz numer modelu z tyłu wózka 
systemowego)

Silnik optyczny 9075-10039, 23 spektrometr, VHR
9075-10031, 44 spektrometr, HR

Skaner 9075-25074
9055-10078 (opakowanie głowicy skanującej)

Komputer 9075-70025

Wózek 9075-80026

2-przyciskowy 
włącznik nożny 
EnFocus

9025-00400

UPS 9039-00543 (100 V)
9039-00544 (120 V)
9039-00545 (230 V)

Maska Proveo 9038-00667

Zestaw maski M844 9085-10502

Przewody zasilania 
z wtyczkami 
z danego kraju

USA:  9039-00178, 6,1 m
UE:  9039-00230, 6,1 m
UK:  9039-00231, 6,1 m
Szwajcaria: 9039-00225, 6,1 m
AU:  9039-00467, 6,1 m
Indie:  9039-00229, 6,1 m
JP:  9039-00488, 4,6 m

Kanał na przewody F40  9085-10550
F20  9085-10551

5 Opis ogólny urządzenia
EnFocus I OCT to bezkontaktowe, nieinwazyjne urządzenie do obra-
zowania okulistycznego, które wykorzystuje Optyczny Koherentny 
Tomograf Domeny Spektralnej (SD-OCT) oraz źródło bliskiej podczer-
wieni będące produktem laserowym Klasy 1 do obrazowania 
mikrostruktur tkanek oka. System zawiera silnik OCT i głowicę ska-
nującą. Skonfigurowany do sprzedaży system zawiera, w ramach 
konfiguracji wózka, urządzenia peryferyjne (mysz, klawiatura, moni-
tor i włącznik nożny) oraz zasilacz awaryjny (UPS) ustawione na 
wózku mobilnym, w celu ułatwienia transportu. Oprogramowanie 
systemowe InVivoVue™ obsługuje sprzęt i sterownik sprzętu, zapew-
niając elastyczne sterowanie, szybką akwizycję danych i obrazów.

System EnFocus I OCT 2300, nazywany też EnFocus Ultra-HD, zbiera, 
przetwarza i wyświetla przekrojowe obrazy z szybkością 
32.000 skanów A/sekundę, przy nominalnej wartości 1000 skanów 
A na ramkę obrazu (skan B), maksymalnej wartości 2000 skanów A 
na skan B i maksymalnie 1.000.000 skanów A na objętość. System 
EnFocus I OCT 4400, nazywany też EnFocus Ultra-Deep, zbiera, 
przetwarza i wyświetla przekrojowe obrazy z szybkością 
18.000 skanów A/sekundę, przy nominalnej wartości 1000 skanów 
A na ramkę obrazu (skan B), maksymalnej wartości 2000 skanów A 
na skan B i maksymalnie 500.000 skanów A na objętość. Dane 
wolumetryczne są poddawane projekcji na obraz en face, zwany 
projekcją intensywności objętościowej, ortogonalny do widoku 
pogłębionego, pozwalający na bezpośrednią rejestrację obrazu 
przekrojowego z widokiem en face obrazowanej struktury. Obrazy 
zapisywane są w formacie systemowym i mogą być przeglądane 
w systemach Leica Microsystems. Użytkownik może zapisywać 
obrazy w kilku różnych formatach, celem późniejszej wizualizacji.

Głowica skanująca jest montowana na podwoziu przystawki 
optycznej mikroskopu chirurgicznego, aby pracować z pacjentami 
leżącymi. System jest kompatybilny z obiektywami mikroskopu, 
w tym obiektywami o odległości roboczej 175 mm i 200 mm. Aper-
tura soczewki obiektywu ma średnicę 70 mm. Jest ona przejrzysta i 
pokryta warstwą antyrefleksyjną w zakresie widzialnym i bliskiej 
podczerwieni, co umożliwia niezakłóconą transmisję wizyjnych 
sygnałów optycznych przez drogę optyczną mikroskopu. Sygnał 
OCT jest podłączony do ścieżki mikroskopu za pomocą filtra dwu-
barwnego, odbijającego światło w zakresie OCT i przepuszczającego 
w zakresie widzialnym, co umożliwia jednoczesne skanowanie OCT 
podczas spoglądanie przez okulary mikroskopu.

Skanująca wiązka sygnałowa OCT systemu EnFocus I OCT jest 
telecentryczna pod względem obiektywu mikroskopu i stąd jest 
kompatybilna z soczewkami do oglądania siatkówki firm trzecich, 
szczególnie przydatnymi do oglądania tylnej części oka.
Urządzenie EnFocus I OCT umożliwia obrazowanie przedniej i tylnej 
części tkanek oka.
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Instalacja i deinstalacja

5.1 Obrazowanie segmentu 
przedniego

Skanowanie telecentryczne wiązki OCT poprzez główny obiektyw 
mikroskopu oferuje widok pogłębiony powierzchni przednich, 
takich jak rogówka i twardówka, co poszerza obraz stereoskopowy 
użytkownika, obserwowany przez okulary. Użytkownik steruje nor-
malnie mikroskopem, w tym ostrością i zoomem. Kiedy struktura 
docelowa jest ustawiona w polu widzenia i wyostrzona, także OCT 
jest ustawiana.

Uruchamiany jest trym skanowania w czasie rzeczywistym, z krzy-
żykiem, w celu identyfikacji miejsca skanowania. System OCT posia-
da niezależne sterowanie do ustawiania wymiaru, centrowania i 
orientacji skanowania (obrót kątowy). Ustawienia te zmienia się za 
pomocą jednego kliknięcia, w oprogramowaniu InVivoVue.

InVivoVue dla EnFocus I OCT pozwala użytkownikowi sterować 
następującymi dodatkowymi parametrami:
• Sterowanie Z (sterowanie ramieniem referencyjnym) umożliwia 

płynną lub skokową korektę pozycji z (głębokość) struktury 
docelowej w oknie OCT.

• Sterowanie ostrością umożliwia korektę ostrości OCT i jasności 
obrazu OCT w interesującym użytkownika regionie.

• Sterowanie NA (apertura numeryczna, lub zoom) pozwala na 
zmianę ostrości OCT i jednorodności oświetlenia obrazu OCT 
w zakresie głębokości, w interesującym użytkownika regionie.

• Sterowanie polaryzacją umożliwia korektę polaryzacji OCT i 
jasności obrazu OCT w interesującym użytkownika regionie.

• Funkcje automatycznej optymalizacji, Auto Locate, Auto 
Brightness i Auto Sharpen zmieniają te parametry, w celu 
zapewnienia optymalnych warunków obrazowania.

5.2 Obrazowanie segmentu tylnego
Skanowanie telecentryczne wiązki OCT przez główny obiektyw 
mikroskopu jest centrowane w osi optycznej głównych obiektywów 
i tworzy obraz w dodatkowych obiektywach, takich jak system 
szerokokątny (tzn. system obserwacji dna oka lub sygnał wideo 
z kamery mikroskopu) czy chirurgiczna soczewka kontaktowa.

System obserwacji dna rzuca obraz siatkówki na płaszczyznę 
pośrednią ponad okiem, i przekazuje ten obraz przez soczewkę 
redukcyjną, obiektyw mikroskopu i okulary do obserwatora. 
Użytkownik steruje normalnie mikroskopem, w tym ostrością i 
zoomem. Kiedy struktura docelowa jest ustawiona w polu widzenia 
i wyostrzona, także OCT jest ustawiana. W przypadku stosowania 
regulowanego systemu obserwacji dna oka ważne jest, aby ustawić 
ostrość mikroskopu z przodu, włączyć system obserwacji i przy 
pomocy regulacji, a nie fokusa mikroskopu, wyostrzyć obraz dna. 
Jeśli skorygowany zostanie fokus mikroskopu, spowoduje to zmianę 
odległości roboczej OCT, co pogorszy obraz. 

6 Instalacja i deinstalacja
6.1 Przyjęcie i inspekcja
XX Po przyjęciu systemu, należy dokonać inspekcji zewnętrznych 

powierzchni opakowań transportowych pod kątem uszkodzeń.
XX Jeśli opakowania są uszkodzone, nie należy ich otwierać. Należy 

natychmiast poinformować przewoźnika i przedstawiciela 
sprzedawcy lub serwisu.

6.2 Konfiguracja początkowa
XX Nie wolno używać systemu EnFocus I OCT zanim serwisant nie 

przeprowadzi instalacji i nie sprawdzi, czy system jest w pełni 
sprawny.
XX System został skalibrowany w fabryce, przed wysyłką i będzie 

sprawdzony na miejscu przez serwisanta.
XX Po zainstalowaniu, system zostanie sprawdzony pod kątem 

obecności odblasków (widzialne oświetlenie mikroskopu 
odbijające się od soczewki obiektywu EnFocus I OCT i wpadające 
do okularów mikroskopu), a droga wiązki światła zostanie 
odpowiednio skorygowana. Patrz rozdział 25.1, gdzie opisano 
zarządzanie odblaskami.
XX Jeśli w chwili instalacji utrzymywać się będzie odblask na tyle 

silny, że chirurg oceni go jako przeszkadzający, instalację można 
przerwać. System EnFocus I OCT można zdemontować, 
a mikroskop przywrócić do stanu początkowego.

Zjawisko to pojawia się tylko przy oglądaniu przedniej części 
oka przez mikroskop, z użyciem wbudowanego w mikroskop 
oświetlenia. W przypadku zastosowań do segmentu tylnego, 
gdzie wykorzystuje się oświetlenie endoskopowe, a także 
w przypadku innych systemów oświetlenia, które nie prze-
chodzą przez główny obiektyw do pacjenta, nie ma niebez-
pieczeństwa powstania odblasków z systemu EnFocus I OCT.

6.3 Połączenia systemowe

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo pogorszenia jakości na skutek 
przenośnego sprzętu telekomunikacyjnego częstotliwości 
radiowych.
XX Przenośny sprzęt telekomunikacyjny częstotliwości 

radiowych (w tym sprzęt peryferyjny taki jak przewody 
antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien być 
wykorzystywany w odległości mniejszej niż 30 cm 
(12 cali) od jakiejkolwiek części systemu EnFocus OCT, 
w tym od przewodów określonych przez producenta. 
W innym wypadku może dojść do pogorszenia 
wydajności systemu.
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6.3.1 Konfiguracja wózka
Wszystkie połączenia elektryczne i optyczne zostaną zabezpieczone 
w momencie instalacji za panelem tylnym systemu.

Operator będzie jedynie musiał podłączyć wtyczkę do gniazdka 
elektrycznego.

Operator nie musi dokonywać żadnych innych połączeń.

6.4 Instalacja głowicy skanującej
Sposób instalacji głowicy skanowania jest taki sam dla mikrosko-
pów Leica M844 i Proveo. Aby zainstalować głowicę skanującą:
XX Przed rozpoczęciem określić rozkład stacji roboczej w mikrosko-

pie i wózku EnFocus. Upewnić się, że obok mikroskopu jest 
odpowiednia ilość miejsca na podłodze oraz źródło zasilania 
wózka EnFocus
XX Usunąć inne sprzęty wokół miejsca przeznaczonego na wózek 

EnFocus.
XX Serwisant powinien nosić rękawiczki nitrylowe podczas 

instalacji i deinstalacji 
XX Zdjąć wszelkie akcesoria mikroskopu, w tym system obserwacji 

dna, ze stacji roboczej mikroskopu, jeśli mogą przeszkadzać 
w instalacji urządzenia EnFocus. Jeśli któreś z akcesoriów 
powinny pozostać sterylne, przy posługiwaniu się nimi należy 
przestrzegać zasad sterylności.
XX Jeśli zainstalowana została osłona sterylna, należy ją zdjąć i 

wyrzucić.
XX Zdeinstalować wszystkie akcesoria do zamykania preparatów 

z podstawy przystawki optyki, umieszczając je 
w opakowaniach, jeśli są dostępne. Upewnić się, że otwory na 
śruby w dolnej części mikroskopu, są czyste.
XX Zdemontować oryginalny obiektyw mikroskopu z przystawki 

optyki. Umieścić obiektyw w odpowiednim futerale ochronnym, 
jeśli jest dostępny.
XX Ustawić wózek EnFocus w odpowiednim miejscu: 

• Wystarczająco blisko fotela chirurga, aby chirurg widział 
ekran.

• Z boku łóżka pacjenta, naprzeciwko instrumentariuszki i 
wózka z narzędziami. 

• System EnFocus nie powinien przeszkadzać w pracy 
anestezjologa ani innych członków personelu chirurgicznego. 

• Kiedy wózek zostanie ustawiony w odpowiednim miejscu, 
zablokować kółka wózka EnFocus

XX Wyjąć pudełko głowicy skanującej EnFocus z dna wózka i 
umieścić na powierzchni roboczej wózka EnFocus, przestawiając 
klawiaturę i mysz w razie potrzeby.
XX Umieścić 3 śruby w przystawce optyki w miejscach zaznaczonych 

na rysunku (stojąc przodem do przystawki optyki, użyć przednie-
go lewego, przedniego prawego i tylnego prawego otworu), aż 
nie będzie widać czerwonego koloru na końcu każdej śruby

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia głowicy skanującej EnFocus OCT w czasie 
transportu.
XX Przenosząc głowicę skanującą, należy ją trzymać za rurę.

XX Stojąc za przystawką optyki, umieścić duże otwory mocowania 
skanera nad 3 śrubami umieszczonymi w mikroskopie i 
przesunąć skaner do góry, uzyskując sytuację jak na poniższym 
obrazku.

XX Stojąc za przystawką optyki, obrócić skaner w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by śruby znalazły się 
na wysokości małych otworów mocowania skanera. 
XX Stojąc za przystawką optyki, za pomocą jednej ręki obrócić 

śrubę radełkowaną o 4 obroty, drugą dłonią popychając skaner 
do góry.
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XX Stojąc za przystawką optyki, za pomocą klucza sześciokątnego 
z okrągłą końcówką jedną ręką dokręcić mocno 3 śruby, 
jednocześnie drugą ręką popychać skaner do góry.
XX Stojąc za przystawką optyki, dokręcić mocno śrubę 

radełkowaną; uważać, aby nie dokręcić śruby zbyt mocno.
XX Ułożyć przewody, korzystając z instrukcji zawartych 

w rozdziale 6.5.
XX Po ułożeniu i zabezpieczeniu przewodów nawinąć nadmiar 

przewodów na widelec z boku wózka i zamocować z użyciem 
opaski elastycznej.
XX Przetestować ułożenie przewodów, aby upewnić się, że pozo-

stawiony został konieczny luz i przewody nie naprężają się przy 
obracaniu i przesuwaniu mikroskopu. Mikroskop musi przesu-
wać się o 270 stopni i o jeden metr w każdym kierunku ze swo-
jej pozycji początkowej bez naprężania przewodu. Jeśli zachodzi 
taka potrzeba, można wyregulować sprężynę podstawy mikro-
skopu, aby zrównoważyć mikroskop z dodatkowym ciężarem 
głowicy skanującej. (patrz instrukcja obsługi mikroskopu.)
XX Włączyć system EnFocus:

• Podłączyć przewód zasilający do gniazda.
• Przestawić włącznik na zasilaczu awaryjnym (UPS) 

w pozycję ON.
Jeśli to konieczne, zainstalować osłonę sterylną wokół mikroskopu i 
systemu EnFocus. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi 
przez producenta osłony i mikroskopu
XX Ponownie założyć akcesoria konieczne do przeprowadzenia 

zabiegu chirurgicznego, kompatybilne z systemem EnFocus (np. 
soczewka do obserwacji dna oka i in.). Jeśli akcesoria powinny 
być sterylne, postępować zgodnie z procedurą zapewniającą 
sterylność opisaną przez producenta danego produktu.
XX Rozkład śrub w przystawce optyki został oznaczony pod 

mocowaniem skanera, dzięki czemu akcesoria początkowo 
przymocowane do mikroskopu mogą być zainstalowane do 
odbiornika, dokładnie tak, jakby były zainstalowane 
bezpośrednio na podstawie przystawki optyki.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo potknięcia się.
XX Nie powodować zagrożenia potknięcia się o przewód 

urządzenia EnFocus OCT.

OSTROŻNIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
XX Upewnić się, że głowica skanująca EnFocus OCT jest 

bezpiecznie przymocowana do mikroskopu, przed 
przesunięciem jej nad pacjenta.
XX Nie próbować rozmontować głowicy skanującej 

w czasie, gdy pod mikroskopem znajduje się pacjent. 
Głowica skanująca może upaść na pacjenta, co 
doprowadzi do uszkodzenia ciała.

6.5 Instalacja przewodu EnFocus I 
OCT

Po zainstalowaniu głowicy skanującej na mikroskopie, przewód 
systemu EnFocus OCT musi być przymocowany do ramienia 
mikroskopu.
Jest to konieczne w celu:
• uniknięcia ryzyka potknięcia się operatora,
• uniknięcia ograniczenia ruchu operatora,
• uniknięcia kontaktu przewodu z pacjentem.

Instrukcje mocowania przewodu są inne dla następujących modeli 
mikroskopów:
• Leica M844 F40, C40 lub CT40

Rynna kanał przewodu jest zainstalowany na ramieniu 
mikroskopu i nie musi być zdejmowany ani zakładany.

• Leica M844 F20 lub Proveo 8
Osłona przewodu jest mocowana na przewodzie i jest zakładana 
lub zdejmowana razem z przewodem.

6.5.1 Mocowanie przewodu na mikroskopie 
Leica M844 F40, C40 lub CT40

XX Przy mocowaniu przewodu należy upewnić się, że przewód 
pozostały nad przegubem ramienia mikroskopu ma 
odpowiednią długość:
• Pozostały odcinek musi być na tyle długi, aby umożliwiać 

dowolny ruch ramienia mikroskopu.
• Pozostały przewód musi być na tyle krótki, by nie 

przeszkadzać i nie blokować przegubu.
XX Ułożyć przewód wzdłuż kanału.
XX Przymocować przewód łącznikiem i śrubą, umieszczoną na 

pochylonej stronie ramienia mikroskopu.

Popchnąć w górę tutaj

Dokręcić śrubę 
radełkowaną
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6.5.2 Mocowanie przewodu na mikroskopie 
Leica M844 F20 lub Proveo 8

Przygotowanie osłony przewodu

Ponieważ osłona przewodu pozostanie na przewodzie, czynność tę 
należy wykonać tylko raz, przed przymocowaniem przewodu po raz 
pierwszy.
XX Przy układaniu przewodu przez osłonę należy upewnić się, że 

przewód pozostały nad przegubem ramienia mikroskopu ma 
odpowiednią długość:
• Pozostały odcinek musi być na tyle długi, aby umożliwiać 

dowolny ruch ramienia mikroskopu.
• Pozostały przewód musi być na tyle krótki, by nie 

przeszkadzać i nie blokować przegubu.
XX Ułożyć przewód przez osłonę przewodu.
XX Zamocować przewód za pomocą 4 linek.

Mocowanie przewodu
XX Przymocować osłonę przewodu do ramienia przegubowego 

mikroskopu za pomocą 3 śrub radełkowanych.

W przypadku braku kanału, przewód EnFocus I OCT może 
być przytwierdzony za pomocą linek do przewodów.

6.6 Maska przeciwodblaskowa – 
zakładanie i zdejmowanie

Patrz rozdział 25 Odblask, gdzie podano informacje na temat tego, 
kiedy stosować maskę przeciwodblaskową, oraz punkt 25.2 Dobór 
maski przeciwodblaskowej, gdzie opisano, w jaki sposób wybrać 
maskę. 

6.6.1 Leica M844
W mikroskopie Leica M844 można stosować 2 maski 
przeciwodblaskowe – maskę okrągłą i paskową.

Aby zainstalować maskę przeciwodblaskową w mikroskopie, 
należy:

XX Znaleźć dwa filtry z boku przystawki optyki M844 
XX Zdjąć osłonę przeciwkurzową z tylnego filtra i odłożyć na bok.

XX Założyć maskę przeciwodblaskową uchwytem do góry, aż 
zablokuje się na filtrze. Kiedy to się stanie, da się słyszeć 
kliknięcie.

XX Aby zdjąć maskę, należy ściągnąć ją z filtra, chwytając mocno za 
uchwyt. Założyć na miejsce osłonę przeciwkurzową.

6.6.2 Proveo
Dostępna jest 1 maska przeciwodblaskowa do stosowania 
z mikroskopem Proveo.
Aby zainstalować maskę przeciwodblaskową w mikroskopie, 
należy:
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XX Znaleźć dwa filtry z boku przystawki optyki Proveo 
XX Zdjąć osłonę przeciwkurzową i odłożyć na bok
XX Włożyć maskę przeciwodblaskową w otwór znajdujący się 

najdalej po prawej stronie, uchwytem do dołu, aż zablokuje się 
na filtrze.
XX Aby zdjąć maskę, należy ściągnąć ją z filtra, chwytając mocno za 

uchwyt. Założyć na miejsce osłonę przeciwkurzową.

6.7 Zdejmowanie głowicy skanującej
XX Zdemontować wszelkie akcesoria, które zostały zainstalowane 

na mocowaniu skanera EnFocus i odłożyć na bok. Jeśli któreś 
z akcesoriów powinny pozostać sterylne, przy posługiwaniu się 
nimi należy przestrzegać zasad sterylności.
XX Obrócić przystawkę optyki z dala od pola sterylnego, a 

następnie zdjąć i wyrzucić osłonę sterylną.
XX Wyjąć pudełko głowicy skanującej EnFocus z dna wózka i 

umieścić na powierzchni roboczej wózka EnFocus, przestawiając 
klawiaturę i mysz w razie potrzeby. Otworzyć pudełko i wyjąć 
zestaw narzędzi. 
XX Zdemontować obiektyw mikroskopu ze skanera.
XX Rozpiąć opaski zabezpieczające przewody na mikroskopie i 

statywie kroplówki. 
XX Stojąc za przystawką optyki, odkręcić całkowicie śrubę 

radełkowaną.
XX Za pomocą klucza sześciokątnego z okrągłą końcówką 

poluzować 2 śruby znajdujące się najbliżej soczewek obiektywu 
(stojąc przed przystawką optyki, przednia lewa i przednia 
prawa śruba, zaznaczone na rysunku), aż widoczna będzie 
zielona linia na śrubach. Gdy pojawi się zielona linia, łby śrub 
znajdują się pod płytą. Powstanie przestrzeń wystarczająca do 
obrócenia skanera.

XX Stojąc za przystawką optyki, za pomocą klucza sześciokątnego 
z okrągłą końcówką jedną ręką poluzować ostatnią śrubę, aż 
widoczna będzie zielona linia, jednocześnie drugą ręką 
popychać skaner do góry. Gdy pojawi się zielona linia, łby śrub 
znajdują się pod płytą. Powstanie przestrzeń wystarczająca do 
obrócenia skanera.
XX Stojąc za przystawką optyki, obrócić skaner w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, by śruby w przystawce 
optyki znalazły się na wysokości dużych otworów mocowania 
skanera. Pociągnąć skaner w dół, tak, aby otwory mocowania 
skanera przeszły nad śrubami.

XX Wyjąć 3 śruby z przystawki optyki.
XX Założyć winylowe osłonki ochronne na głowicę skanującą i 

umieścić ją w pudełku głowicy skanującej.

Obrócić w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, a następnie pociągnąć w dół
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XX Nawinąć nadmiar przewodu na widelcu z boku wózka EnFocus.
XX Zdjąć trzy śruby mocujące skaner do mikroskopu i umieścić je 

w pudełku głowicy skanującej. Zamknąć pudełko głowicy 
skanującej w taki sposób, aby nie przytrzasnąć przewodów.
XX Zainstalować głowicę skanującą na wózku EnFocus, 

z przewodem skierowanym na zewnątrz. Nawinąć nadmiar 
przewodu na widelcu i zabezpieczyć pozostałą opaską.
XX Wyłączyć system EnFocus, wyłączając komputer. W trakcie 

wyłączania się komputera odłączyć przewód zasilający EnFocus. 
UPS zacznie emitować sygnał dźwiękowy oznaczający brak 
zasilania, ale system będzie dalej pracował na zasilaniu 
awaryjnym.
XX W trakcie wyłączania komputera, nawinąć przewód zasilający 

na widelec, a następnie przesunąć wózek EnFocus z obszaru 
zabiegowego w bezpieczne miejsce.
XX Gdy komputer wyłączy się, wyłączyć system EnFocus, 

zmieniając położenie wyłącznika na UPS. 
XX Zainstalować soczewki obiektywu mikroskopu, delikatnie 

wkręcając je od dołu w mikroskop. Uważać, by nie dokręcić ich 
zbyt mocno.
XX Jeśli to konieczne, zainstalować osłonę sterylną wokół 

mikroskopu. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi 
przez producenta osłony i mikroskopu.
XX Ponownie założyć akcesoria konieczne do przeprowadzenia 

zabiegu chirurgicznego. Jeśli akcesoria powinny być sterylne, 
postępować zgodnie z procedurą zapewniającą sterylność 
opisaną przez producenta danego produktu.
XX Obrócić mikroskop z powrotem w pole sterylne.

6.8 Zdejmowanie przewodu EnFocus 
I OCT

6.8.1 Zdejmowanie przewodu z mikroskopu 
Leica M844 F40, C40 lub CT40

XX Poluzować, ale nie zdejmować śruby radełkowanej z łącznika na 
pochylonej stronie ramienia mikroskopu.
XX Otworzyć łącznik mocujący przewód do kanału.

XX Wyjąć przewód z kanału przewodu.

6.8.2 Zdejmowanie przewodu z mikroskopu 
Leica M844 F20 lub Proveo 8

XX Poluzować 3 śruby radełkowane.
XX Zdjąć przewód razem z osłoną.

6.9 Połączenia akcesoriów
6.9.1 Komunikacja mikroskopu
Mikroskopy, wyposażone w porty szeregowe, mogą zapewniać 
możliwość informowania o swoim statusie i przesyłania komend 
pomiędzy 2 systemami. Serwisant wykona odpowiednie 
połączenia, aby zapewnić powyższe możliwości.
Przycisk statusu na dole okna IVV wskazuje na status komunikacji 
mikroskopu.
Po podłączeniu, urządzenia wejściowe mikroskopu, w tym włącznik 
nożny i uchwyty, można zaprogramować w taki sposób, by stero-
wały one działaniami systemu EnFocus. Metodę programowania 
urządzenia wejściowego można znaleźć w instrukcji obsługi mikro-
skopu. Poniżej podajemy dostępne funkcje i ich wpływ na zachowa-
nie systemu EnFocus. 

Funkcja Nazwa Funkcja Opis

Tryb OCT wł./wył. Zmienia sposób, w jaki włącznik nożny i uchwyty 
sterują funkcjami mikroskopu; dotyczy włącznika 
nożnego OCT i uchwytów OCT lub włącznika 
nożnego OCT VR i uchwytów OCT VR, jeśli 
mikroskop znajduje się w trybie VR.

OCT Zmiana 
statusu joysticka

Zmienia status sterowania OCT między DSC pozycja i 
DSC rozmiar. W trakcie odtwarzania, status joysticka 
jest automatycznie ustawiany na odtwarzanie.

OCT w górę 
(joystick)

Przycisk wielofunkcyjny, którego funkcja zależy od 
statusu joysticka. Jeśli status joysticka ustawiony jest 
na DSC pozycja, przycisk przesuwa okno sterowania 
dynamicznego skanowania oraz umiejscowienie ska-
nu w górę, względem obrazu wideo w IVV. Jeśli sta-
tus joysticka ustawiony jest na DSC rozmiar, przycisk 
zwiększa rozmiar skanowania. Jeśli status joysticka 
ustawiony jest na odtwarzanie, przycisk powoduje 
przejście do ostatniej zebranej klatki.

OCT w dół 
(joystick)

Przycisk wielofunkcyjny, którego funkcja zależy od 
statusu joysticka. Jeśli status joysticka ustawiony 
jest na DSC pozycja, przycisk przesuwa okno 
sterowania dynamicznego skanowania oraz 
umiejscowienie skanu w dół, względem obrazu 
wideo w IVV. Jeśli status joysticka ustawiony jest 
na DSC rozmiar, przycisk zmniejsza rozmiar 
skanowania. Jeśli status joysticka ustawiony jest na 
odtwarzanie, przycisk powoduje przejście do 
pierwszej zebranej klatki.
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OCT w lewo 
(joystick)

Przycisk wielofunkcyjny, którego funkcja zależy od 
statusu joysticka. Jeśli status joysticka ustawiony 
jest na DSC pozycja, przycisk przesuwa okno 
sterowania dynamicznego skanowania oraz 
umiejscowienie skanu w lewo, względem obrazu 
wideo w IVV. Jeśli status joysticka ustawiony jest 
na DSC rozmiar, przycisk obraca skan w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli 
status joysticka ustawiony jest na odtwarzanie, 
przycisk powoduje przejście do ostatniej zebranej 
klatki w skanie.

OCT w prawo 
(joystick)

Przycisk wielofunkcyjny, którego funkcja zależy od 
statusu joysticka. Jeśli status joysticka ustawiony 
jest na DSC pozycja, przycisk przesuwa okno stero-
wania dynamicznego skanowania oraz umiejsco-
wienie skanu w prawo, względem obrazu wideo 
w IVV. Jeśli status joysticka ustawiony jest na DSC 
rozmiar, przycisk obraca skan w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. Jeśli status joysticka 
ustawiony jest na odtwarzanie, przycisk powoduje 
przejście do następnej zebranej klatki w skanie.

OCT Optymaliza-
cja obrazu

W ramach jednego przycisku dokonuje się automa-
tycznej lokalizacji, ustawienia jasności i ostrości.

OCT Automatycz-
na lokalizacja

Automatyczne przeszukiwanie w głębokości w celu 
znalezienia ostrej powierzchni o dużym kontraście 
w stosunku do tła; następnie ustawienie pozycji Z 
na znaleziony poziom.

OCT Fokus + Zwiększenie pozycji, w której źródło OCT jest 
ogniskowane, przesunięcie źródła do głębszego 
ustawienia w tkankach. 

OCT Fokus - Zmniejszenie pozycji, w której źródło OCT jest 
ogniskowane, przesunięcie źródła do płytszego 
ustawienia w tkankach.

OCT Z+ Zwiększenie głębokości zbierania OCT, 
poszukiwanie w głębszych warstwach tkanek.

OCT Z- Zmniejszenie głębokości zbierania OCT, 
poszukiwanie w płytszych warstwach tkanek.

OCT Przełączenie 
pełnego ekranu

Przełącza wyświetlanie monitora EnFocus na tryb 
pełnoekranowy lub standardowy.

OCT Tryb na 
żywo / stop

Rozpoczyna akwizycję i wyświetlanie ortogonal-
nych skanów B i po zakończeniu umożliwia zapisa-
nie tych informacji i obrazu wideo z mikroskopu.

OCT Automatycz-
ne ustawianie 
ostrości

Znajduje optymalne współczynniki obróbki OCT, 
w celu poprawy ostrości obrazu.

Funkcja Nazwa Funkcja Opis

OCT Automatycz-
ne ustawianie 
jasności

Znajduje optymalne warunki ogniskowania OCT i 
polaryzacji, w celu zapewnienia najbardziej 
jasnego obrazu w wymiarze osiowym.

OCT Skanowanie Przechwytuje jedną objętość przy określonej liczbie 
skanów B, celem odtwarzania lub zapisania.

OCT Skanowanie 
ciągłe

W sposób ciągły przechwytuje objętości z zadaną 
konfiguracją parametrów, na objętości zadanej 
przez DSC.

OCT Zapisanie Zapisuje objętość przechwyconą przez komendę 
skanowania lub ortogonalne obrazy B w czasie 
przerwania trybu na żywo, w formacie określonym 
w preferencjach zapisu. 

OCT Krzyżyk wł./
wył.

Krzyżyk i pole DSC pojawiają się/znikają w oknie 
obrazu wideo i okularach, kiedy jest ono nałożone.

 OCT Reset DSC Przesuwa okno sterowania dynamicznego skanu 
z powrotem do centrum obrazu wideo mikroskopu 
w oprogramowaniu InVivoVue, przy obrocie zero 
stopni.

OCT DSC w lewo Przesuwa okno sterowania dynamicznego skanu i 
umiejscowienie skanu w lewo, względem wideo 
mikroskopu w IVV

OCT DSC w prawo Przesuwa okno sterowania dynamicznego skanu i 
umiejscowienie skanu w prawo, względem wideo 
mikroskopu w IVV

OCT DSC w górę Przesuwa okno sterowania dynamicznego skanu i 
umiejscowienie skanu w górę, względem wideo 
mikroskopu w IVV.

OCT DSC w dół Przesuwa okno sterowania dynamicznego skanu i 
umiejscowienie skanu w dół, względem wideo 
mikroskopu w IVV

OCT DSC obrót 
w lewo

Obraca kąt skanu w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

OCT DSC obrót 
w prawo

Obraca kąt skanu w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

OCT DSC 
powiększenie

Zwiększa rozmiar skanowania.

OCT DSC 
zmniejszenie

Zmniejsza rozmiar skanowania.

OCT Klatka do 
tyłu

W trakcie odtwarzania, wyświetla poprzednią 
klatkę w zebranym skanie.

OCT Klatka do 
przodu

W trakcie odtwarzania, wyświetla następną klatkę 
w zebranym skanie.

OCT Pierwsza 
klatka

W trakcie odtwarzania, wyświetla pierwszą klatkę 
w zebranym skanie.
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OCT Ostatnia 
klatka

W trakcie odtwarzania, wyświetla ostatnią klatkę 
w zebranym skanie.

OCT Następny 
zabieg

Przechodzi od aktualnego zabiegu IVV do zabiegu 
znajdującego się najbliżej z prawej. Po osiągnięciu 
ostatniego zabiegu z prawej, następuje powrót do 
pierwszej pozycji z lewej.

Poza programowanymi funkcjami sterowania mikroskopem, system 
EnFocus oferuje kilka domyślnych procedur związanych z określony-
mi działaniami podejmowanymi przez użytkownika przy pracy 
z mikroskopem, które mogą być wykorzystywane po podłączeniu 
do mikroskopu.

1. Przy zmianie powiększenia w mikroskopie, IVV automatycznie 
zmienia pole widzenia w obrazie wideo mikroskopu i wartość 
powiększenia w informacji o skanowaniu.

2. Kiedy mikroskop jest ustawiany w pozycji parkowania, IVV 
zatrzymuje system przed zbieraniem danych OCT.

3. Kiedy mikroskop jest przesuwany z pozycji parkowania, IVV 
rozpoczyna zbieranie danych OCT w trybie na żywo.

4. Kiedy mikroskop przechodzi w tryb VR, procedura IVV 
przechodzi w BIOM, jeśli mikroskop stwierdzi, że BIOM jest 
dostępny, lub przestawia się na płaskie soczewki, jeśli BIOM nie 
zostanie wykryty.

5. Kiedy mikroskop przesyła dane, pojawia się komunikat 
"Microscope Communicating" (przesyłanie danych).

6. Kiedy w okularach chirurga aktywne jest nakładanie obrazu 
skanowania B, pojawia się komunikat "DIC 800: On".

6.9.2 Połączenia wejścia i wyjścia wideo
W czasie instalacji systemu, serwisant Leica dokona wszystkich 
potrzebnych połączeń z mikroskopem oraz dodatkowymi 
wyświetlaczami. Jeśli jednak zajdzie potrzeba odłączenia i/lub 
ponownego połączenia, należy to zrobić rozłączając i podłączając 
odpowiedni przewód od portu wyjścia wideo w mikroskopie oraz 
portu wejścia wideo na wyświetlaczu dodatkowym.

7 Obsługa
7.1 Szkolenie
W czasie pierwszej instalacji serwisant Leica przeprowadzi 
podstawowe szkolenie użytkowników.
Poza lekarzami, w szkoleniu powinni uczestniczyć pracownicy 
kliniczni, tacy jak pielęgniarki i technicy, którzy będą pracować 
z systemem konfigurując go i wyłączając, a także uruchamiając 
oprogramowanie w czasie zabiegu.
Jeśli po wstępnym przeszkoleniu potrzebne będą dodatkowe 

instrukcje, prosimy o kontakt z serwisem, aby umówić 
przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego.

7.2 Kalibracja
System jest kalibrowany fabrycznie przed wysyłką.
Po początkowej konfiguracji, serwisant firmy Leica sprawdzi 
działanie i kalibrację systemu.

7.3 Osłony
Urządzenie EnFocus OCT jest kompatybilne ze standardowymi, 
uniwersalnymi osłonami stosowanymi do mikroskopów 
chirurgicznych.
Firma Leica Microsystems zaleca zakładanie osłon na urządzenie 
EnFocus OCT w czasie pracy w warunkach sterylnych.
Nie ma wymogu stosowania osłon głowicy skanującej EnFocus OCT 
o konkretnych parametrach.

7.4 Uruchomienie urządzenia
XX Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy system i włącznik 

nożny nie są uszkodzone.
XX Jeśli stwierdzi się uszkodzenie, nie wolno kontynuować pracy, 

lecz skontaktować się z serwisem w celu dokonania naprawy.
XX Jeśli to konieczne, zainstalować głowicę skanującą na 

mikroskopie zgodnie z instrukcjami (patrz "6.4 Instalacja 
głowicy skanującej" na stronie 22).
XX Podłączyć główną wtyczkę systemu do szpitalnego gniazdka 

ściennego.
XX Jeśli instalacja obejmuje UPS-a, przełączyć włącznik główny 

znajdujący się z przodu UPS-a.
XX Kiedy system zakończy proces uruchamiania, oprogramowanie 

InVivoVue do akwizycji obrazu automatycznie uruchomi się.

OSTROŻNIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
XX Upewnić się, że głowica skanująca EnFocus OCT jest 

bezpiecznie przymocowana do mikroskopu, przed 
przesunięciem jej nad pacjenta.
XX Nie próbować rozmontować głowicy skanującej 

w czasie, gdy pod mikroskopem znajduje się pacjent. 
Głowica skanująca może upaść na pacjenta, co 
doprowadzi do uszkodzenia ciała.

7.5 Akwizycja i wyświetlanie obrazów
Instrukcje dotyczące akwizycji i wyświetlania obrazów za 
pomocą oprogramowania znaleźć można w "10.6 Akwizycja 
obrazu" na stronie 46oraz "13 Praca ze skanami".
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7.6 Wyłączanie systemu
Firma Leica Microsystems zaleca wyłączanie systemu po 
zakończeniu pracy każdego dnia.
XX Zamknąć aplikację InVivoVue.
XX Zamknąć komputer systemowy (Przycisk Start > Zamknij).
XX Kiedy komputer zakończy zamykanie systemu, przełączyć 

włącznik główny z przodu UPS-a. Spowoduje to wyłączenie 
silnika i skrzynki interfejsów.
XX Przeprowadzić czyszczenie, patrz "18.1 Czyszczenie" na 

stronie 75.

8 Opis oprogramowania
Oprogramowanie InVivoVue firmy Leica Microsystems umożliwia 
użytkownikowi akwizycję, przetwarzanie i wyświetlanie obrazów 
uzyskanych w systemie OCT domeny spektralnej firmy Leica 
Microsystems.
Dane obrazów są zbierane za pomocą predefiniowanych skanów i 
protokołów. Dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym, a 
skany mogą być grupowane względem badania, pacjenta, osoby 
dokonującej analizy i lekarza oraz sesji. Pliki są przechowywane 
w bazie danych, która umożliwia użytkownikowi przeglądanie 
wcześniejszych analiz oraz wymianę danych między systemami 
InVivoVue.
Oprogramowanie InVivoVue może generować raporty przy użyciu 
Microsoft Office.
Obrazy można zapisać w kilku różnych formatach, w celu wczytania 
ich do innych aplikacji.
Oprogramowanie InVivoVue wspiera wiele różnych konfiguracji 
sprzętowych, oferując sterowanie różnymi funkcjami sprzętu.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje zastosowanie oprogramowania 
InVivoVue razem z systemem EnFocus OCT.

8.1 Moduły oprogramowania
Interfejs użytkownika w programie posiada następujące zakładki:
• Patient/Exam
• Imaging

Poza domyślnymi zakładkami, administrator może również włączyć 
dwie dodatkowe zakładki: 
• Study
• Reports

Menu główne posiada następujące podmenu:
• File
• Tools
• Reports
• Help

8.1.1 Study tab
Zakładka Study jest wykorzystywana do wprowadzania nazw 
jednostek organizacyjnych, zwanych badaniami, dla których 
zbierane są dane. Organizacja danych w badania pomaga 
w znajdowaniu powiązanych zbiorów danych poprzez filtrowanie 
według nazw badań. Oprogramowanie InVivoVue pozwala na 
kojarzenie analiz z badaniem, jeśli badania są udostępnione przez 
administratora. Po uruchomieniu opcji wszyscy użytkownicy ujrzą 
dodatkową zakładkę interfejsu z oknem dialogowym badania. 
Domyślnie badania nie są udostępnione.

Lp. Oznaczenie Opis

1 Pole wprowa-
dzania ID

Wybrane badanie zmienia się odpowiednio do 
wprowadzonej tu wartości.

2 Pole wprowa-
dzania Name

Wybrane badanie zmienia się odpowiednio do 
wprowadzonej tu wartości.

3 Główna lista Przedstawia wszystkie zdefiniowane badania. 
Wyboru badania dokonuje się przez kliknięcie 
w jego nazwę.

4 Study 
Details

Przedstawia szczegóły wybranego badania: Opis, 
liczba pacjentów, ramiona lecznicze i protokoły 
skanowania

5 Treatment 
Arms

Przedstawia nazwy ramion leczniczych

6 Scan 
Protocols

Przedstawia nazwy protokołów skanowania
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7 Przycisk 
Delete Study

Usuwa wybrane badanie, jeśli jest puste. Jeśli 
w wybranym badaniu istnieją dane analizy, 
badania nie można usunąć.

8 Przycisk Edit 
Study

Otwiera okno, w którym można zmienić szczegóły 
wybranego badania.

9 Przycisk Add 
Study

Dodaje nowe badanie i otwiera okno, w którym 
wprowadzane są szczegóły nowego badania.

8.1.2 Zakładka Patient / Exam
W zakładce Patient / Exam wprowadzane są dane nowych 
pacjentów. Można tutaj również definiować nowe analizy. 
Dodawanie nowego pacjenta sprawia, że osoba ta pojawia się na 
głównej liście pacjentów. Wybranie pacjenta z tej listy powoduje 
wyświetlenie danych osobowych oraz analiz, które zostały 
przeprowadzone dla pacjenta. Dla wybranego pacjenta można 
uruchomić nową analizę. W zakładce tej do analiz przypisywane są 
informacje takie jak lekarz, osoba dokonująca analizy i badanie.

Lp. Oznaczenie Opis

1 Pola wprowa-
dzania Find 
patient

Zmiana pacjenta w zależności od wprowadzonych 
danych.

2 Ustawienia 
filtra List 
Patients

Wybrany filtr zmienia zawartość głównej listy.

3 Główna lista Przedstawia wszystkich pacjentów aktualnej 
lokalizacji, zgodnie z ustawieniami filtrowania.

4 Przycisk Add 
Patient

Dodaje nowego pacjenta i otwiera okno 
wprowadzania szczegółów nowego pacjenta.

5 Przycisk Edit 
Patient

Otwiera okno, w którym można zmienić szczegóły 
wybranego pacjenta.

6 Przycisk 
Delete 
Patient

Powoduje usunięcie wybranego pacjenta, jeśli jest 
pusty. Jeśli dla danego pacjenta istnieją analizy, 
może go usunąć wyłącznie administrator. 

Lp. Oznaczenie Opis

7 Set Exam 
Defaults / 
Add Exam

Przedstawia domyślne parametry nowych analiz. 
Pozwala użytkownikowi zmieniać parametry 
domyślne, osoby dokonujące analizy i lekarzy, 
a także dodawać i kopiować analizy.

8 Lista analiz Przedstawia istniejące analizy dla wybranego 
pacjenta

9 View Patient 
Details

Przedstawia szczegóły wybranego pacjenta

10 Associate 
Exams

Powoduje skojarzenie wszystkich analiz danego 
pacjenta z innym pacjentem.

11 Copy Exam Powoduje utworzenie nowej analizy z tymi 
samymi skanami jak wykonane w kopiowanej 
analizie.

12 Copy Exam 
Other Eye

Tworzy nową analizę z tymi samymi skanami jak 
wykonane w kopiowanej analizie, ale zmienia 
badane oko.

13 Edit Exams Umożliwia zmianę osoby dokonującej analizy lub 
lekarza dla wybranej analizy.

14 Associate 
Exam

Powoduje skojarzenie wybranej analizy 
z określonym pacjentem.

15 Delete 
Exams

Usuwa wybraną analizę, jeśli jest ona pusta. Jeśli 
dla wybranej analizy istnieją dane analizy, może ją 
usunąć wyłącznie administrator.

16 Export 
Exams

Eksport wybranych analiz w celu umożliwienia ich 
odczytu na innym systemie.

8.1.3 Zakładka Imaging
Zakładka Imaging służy do wykonywania akwizycji danych i 
przeglądu danych. Pole elementów sterujących odtwarzaniem 
służy do przeglądania obrazów. Pozwala ono także na definiowanie 
i dodawanie nowych skanów dla trwającej analizy.
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Lp. Oznaczenie Opis

1 Informacje 
pacjenta

Wyświetla nazwisko, ID i MRN wybranego 
pacjenta.

2 Przycisk 
podziału 
pacjenta

Pozwala na wybranie i edycję danych pacjenta. 
Pozwala na przypisanie anonimowych danych 
skanu do pacjenta.

3 Informacje 
analizy

Przedstawia datę, godzinę i status aktualnej 
analizy.

4 Przycisk 
podziału 
analizy

Pozwala na edycję, dodawanie i kopiowanie 
danych analizy.

5 Lekarz i osoba 
dokonująca 
analizy

Pozwala na przypisanie lekarza i osoby 
dokonującej analizy do aktualnej analizy.

6 Badanie Pozwala na przypisanie aktualnej analizy do 
istniejącego badania.

7 Informacje 
skanu

Przedstawia oko, nazwę pliku i współczynnik 
załamania wybranego skanu.

8 Widok danych 
skanowania

Przedstawia obraz z kamery mikroskopu, projekcję 
intensywności objętościowej (volume intensity 
projection, VIP) oraz obraz OCT. W czasie akwizycji 
danych w trybie na żywo, wyświetlane są dwa 
ortogonalne skany. Kliknięcie prawym przyciskiem 
otwiera opcje konfiguracji, wyświetlania i 
zapisywania.

9 Kolejka 
skanowania

Przedstawia wszystkie oczekujące i wykonane 
skany z ich miniaturkami.

10 Odtwarzanie Zawiera standardowe przyciski sterujące 
odtwarzaniem oraz możliwość wyboru klatki. 
(niepokazywane w trybie na żywo)

11 Tryby 
skanowania

Użytkownik wybiera tryb akwizycji i zapisuje dane.

12 Elementy 
sterowania 
MkII

Pozwala użytkownikowi zmienić pozycję na osi Z, 
fokus, NA i polaryzację, w celu zoptymalizowania 
obrazu.

13 Siatka szyb-
kiego startu

Pozwala na szybkie przełączenie się między 
typami skanów.

14 Procedura Wybrać region obrazowania.

15 Automatyczna 
lokalizacja
Automatyczna 
jasność
Automatyczna 
ostrość

Automatyczna lokalizacja obrazu skanu B.

Automatycznie rozjaśnia obraz skanu B

Automatycznie optymalizuje dyspersje

16 Dynamiczna 
kontrola 
skanowania

Pozwala na zmianę wielkości skanu, pozycji i 
orientacji przed wykonaniem skanu.

Lp. Oznaczenie Opis

17 Skrzydło i 
powiększenie

Wskazuje na orientację skrzydła asystenta oraz 
powiększenie wideo.

18 Sterowanie 
pełnym 
obrazem

Pozwala użytkownikowi uruchomić tryb pełnego 
ekranu

19 Komunikaty 
stanu

Powiadamiają użytkownika o stanie systemu, 
skanowania i błędów.

Pełen ekran zakładki obrazowania

Widok pełnego ekranu zapewnia alternatywny podgląd zakładki 
obrazowania, w której możliwe są akwizycja obrazu i przegląd 
danych. Widok zapewnia najczęściej stosowane elementy kontrolne 
(te same etykiety, co w tabeli w zakładce obrazowania) na 
zmaksymalizowanym widoku danych skanowania i minimalizuje 
przestrzeń przeznaczoną na sterowanie. Widok pełnoekranowy jest 
szczególnie przydatny przy stosowaniu zintegrowanego włącznika 
nożnego mikroskopu, w celu sterowania OCT, gdy dodatkowe 
elementy sterujące InVivoVue nie są potrzebne na ekranie.

8.1.4 Podmenu

Menu File

Menu zawiera polecenia zapisywania danych w różnych formatach 
oraz do drukowania zdjęć.

Menu Tools

Menu narzędzi posiada opcje zarządzania plikami danych poprzez 
import oraz archiwizację/wczytywanie. Dostępne są również opcje 
tworzenia i wczytywania plików konfiguracji użytkownika oraz 
zmiany zachowania systemu. Użytkownicy zaawansowani mogą 
skorzystać z opcji interakcji ze sprzętem na niskim poziomie.

Menu Reports

Menu raportów zawiera opcje konfiguracji i tworzenia raportów.

Menu Help

Menu pomocy posiada skróty służące do przeglądania instrukcji 
obsługi i uwag do wydania, a także okna dialogowe z informacjami 
dotyczącymi systemu i instalacji.
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9 Funkcje oprogramowania
9.1 Badania
Oprogramowanie InVivoVue pozwala na kojarzenie analiz 
z badaniem, jeśli badania są udostępnione przez administratora.  
Po uruchomieniu opcji wszyscy użytkownicy ujrzą dodatkową 
zakładkę interfejsu z oknem dialogowym badania. Domyślnie 
badania nie są udostępnione. Niniejszy rozdział opisuje interfejs 
oprogramowania po udostępnieniu badań.

Badania zorganizowane

Lokalizacje i użytkownicy, którzy chcą zorganizować swoje dane 
w grupy, mogą zdefiniować arbitralną liczbę badań, a następnie 
filtrować analizy według badań i kategorii. Na głównej liście badań 
pojawia się nazwisko i ID. W przypadku użytkowników, którzy 
zamierzają zdefiniować wiele badań, warto przemyśleć łatwe do 
zapamiętania identyfikatory.
Opis badania wyświetlany jest w zakładce Study, kiedy wyświetlone 
jest tam badanie. Celem tego jest przekazanie przeznaczenia 
między użytkownikami w lokalizacji akwizycji.

Protokoły skanowania

Protokół skanu to lista skanów, na której użytkownik definiuje 
parametry fizyczne do parowania z potrzebami badania. Zaleca się 
stworzenie protokołu stosowanego dla wielu populacji pacjentów. 
Dodanie nowej analizy i obrazowanie zdefiniowanego protokołu 
jest prostsze i może być porównane z wcześniejszą wizytą/sesją. 
Jeśli zdefiniowane są jakiekolwiek protokoły skanów, pojawią się 
one na liście dostępnych protokołów skanów po lewej stronie 
edytora badań. Kiedy zdefiniowana zostanie nowa analiza 
w badaniu, tylko protokoły związane z badaniem będą dostępne 
dla wybranej pozycji. Protokoły związane z badanie pojawiają się 
wśród protokołów skanów na liście badania po prawej stronie 
edytora badań.
Nie ma ograniczeń co do liczby protokołów w badaniu. Nie ma też 
żadnej kary za dodanie protokołu, poza zwiększeniem się długości 
listy wyboru. Nie ma kary za usunięcie protokołu z badania, poza 
tym, że nie będzie on dostępny do wyboru.

Ramiona lecznicze

Ramię lecznicze może być uznane za kategorię danych, przydatną 
w organizacji lub filtrowaniu analiz. Ramię lecznicze może również 
odpowiadać bezpośrednio terapii klinicznej lub grupie kontrolnej. 
Nowe ramiona lecznicze mogą być dodawane przy edycji 
istniejącego badania.

9.1.1 Dodawanie badania

XX Aby zdefiniować nowe badanie, należy kliknąć przycisk Add 
Study.
Otwiera się edytor badania.
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XX Wprowadzić nazwę badania i upewnić się, że spełnia ona 
następujące kryteria:
• Jest unikalna dla danej lokalizacji
• Nie więcej niż 40 znaków

XX Wprowadzić ID badania i upewnić się, że spełnia ona 
następujące kryteria:
• Jest unikalna dla danej lokalizacji
• Nie więcej niż 20 znaków

XX Wprowadzić opis badania, z zachowaniem następujących 
ograniczeń:
• Nie więcej niż 2000 znaków

XX Aby dodać istniejące ramię lecznicze, wybrać ramię lecznicze i 
kliknąć przycisk Add >>.
XX Aby usunąć ramię lecznicze, wybrać ramię lecznicze i kliknąć 

przycisk << Remove.
XX Aby dodać protokół skanowania, wybrać protokół skanowania i 

kliknąć przycisk Add >>.
XX Aby usunąć protokół skanowania, wybrać protokół skanowania i 

kliknąć przycisk << Remove.
XX Aby zapisać badanie po wprowadzeniu wszystkich wartości i 

odpowiedniej definicji badania, kliknąć przycisk Save Changes.
XX Aby odrzucić badanie i zamknąć edytor badania, kliknąć 

przycisk Cancel.

9.1.2 Edycja badania
XX Aby zmienić istniejące badanie, wybrać badanie i kliknąć 

przycisk Edit Study.
Otwiera się edytor badania.

XX Zmienić odpowiednie parametry, zgodnie z opisem  
w "9.1.1 Dodawanie badania" na stronie 32.
XX Aby stworzyć i dodać nowe ramię lecznicze, wykonać 

następujące kroki:
• Kliknąć przycisk Create Treatment Arm między listami 

ramion leczniczych.
• Wprowadzić nazwę i opis ramienia leczniczego.
• Kliknąć przycisk Create Treatment Arm po prawej stronie 

pól wprowadzania nazwy i opisu.
XX Aby zapisać badanie po wprowadzeniu wszystkich zmian, 

kliknąć przycisk Save Changes.
XX Aby odrzucić zmiany i zamknąć edytor badania, kliknąć przycisk 

Cancel.

9.1.3 Usuwanie badania
Nie można usunąć badania, z którym powiązano analizy. Istniejące 
analizy muszą zostać przypisane do innego badania, lub, jeśli dla 
analizy nie zebrano żadnych danych, analiza może być usunięta.
XX Aby całkowicie usunąć definicję badania, kliknąć przycisk 

Delete Study.

9.2 Informacje pacjenta
Rekordem pacjenta można zarządzać w zakładce Patient/Exam.
Dane wybranego pacjenta wyświetlane są w polu View Patient 
Details, na dole po prawej stronie ekranu.

ID

ID jest wykorzystywane jako przedrostek nazw plików danych 
zebranych dla danego pacjenta. Ponieważ ID jest wykorzystywane 
jako część nazwy pliku, jest ono ograniczone do znaków 
alfanumerycznych, podkreślenia "_" i łącznika "-".

Pacjent anonimowy

Pacjent anonimowy to predefiniowany rekord pacjenta bez żadnych 
danych pacjenta. Wykorzystywany jest jako szablon, do szybkiego 
tworzenia analiz bez uprzedniego wprowadzania nowego pacjenta.
Przy zmianie danych pacjenta anonimowego wprowadzone 
informacje zostaną wykorzystane do stworzenia nowego rekordu 
pacjenta, a aktualnie istniejąca analiza przestanie być przypisana 
do pacjenta anonimowego, lecz do nowego pacjenta.
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9.2.1 Dodawanie rekordu pacjenta

XX Kliknąć przycisk Add Patient pod listą pacjentów.
Pojawia się pole dialogowe Add Patient.

XX Wprowadzić odpowiednie dane pacjenta:
• ID (tylko litery i cyfry, musi być unikalne)
• Imię i nazwisko (duplikaty są dopuszczalne, ale spowodują 

wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego)
• DOB (data urodzenia)
• Wybrać M lub F jako płeć pacjenta

XX Wprowadzić opcjonalne dane pacjenta:
• MRN (numer historii choroby, jeśli jest wprowadzany, musi 

być unikalny)
• Jeśli są znane: wartości błędu refrakcji i długości osiowej 

oczu pacjenta (można pozostawić wartości domyślne). 
Wartości te są tylko rekordami i nie są wykorzystywane 
przez program.

• Uwagi
XX Aby zapisać rekord pacjenta po wypełnieniu wszystkich pól, 

kliknąć przycisk Save & Exit.
Zamyka się pole dialogowe Add Patient.
Nowo stworzony pacjent jest wybrany na liście pacjentów, a 
wprowadzone dane są wyświetlone w polu View Patient Details.

9.2.2 Edycja rekordu pacjenta
Rekord pacjenta może być zmodyfikowany tylko wtedy, gdy istnieje 
analiza dla pacjenta.
XX Wybrać odpowiedni rekord pacjenta.
XX Kliknąć przycisk Edit Patient.

Pojawia się pole dialogowe Edit Patient.

XX Wprowadzić nowe informacje i zaktualizować istniejące 
informacje dla rekordu.
XX Aby zapisać rekord pacjenta po dokonaniu wszystkich zmian, 

kliknąć przycisk Save & Exit.
Zamyka się pole dialogowe Add Patient.
Nowo zmieniony pacjent jest wybrany na liście pacjentów, a zak-
tualizowane dane są wyświetlone w polu View Patient Details.
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9.2.3 Usuwanie rekordu pacjenta
Rekord pacjenta można usunąć, jeśli brak jest dla niego analiz.  
Jeśli analizy zawierają dane, usunięcie rekordu wymaga uprawnień 
administratora. Patrz rozdział 16.1.2, gdzie opisano usuwanie 
pacjenta przez administratora.
XX Wybrać rekord pacjenta, który ma być usunięty.
XX Kliknąć przycisk Delete Patient.

Otwiera się pole Confirm Delete.

XX Aby usunąć rekord pacjenta, kliknąć przycisk Yes.
Rekord zostaje usunięty z bazy danych.

9.2.4 Znajdowanie rekordu pacjenta
Aby znaleźć określony rekord pacjenta na długiej liście pacjentów, 
można przefiltrować i posortować listę na kilka sposobów. 

XX Użyć pola grupy Find Patient w górnej części zakładki.

Szukanie rekordu pacjenta: 
XX Wprowadzić część lub wszystkie informacje rekordu do jednego 

z następujących pól pola grupy Find Patient:
• ID pacjenta.
• MRN pacjenta.
• Imię.
• Nazwisko.
W trakcie wprowadzania danych, oprogramowanie InVivoVue 
wybiera pierwszy odnaleziony rekord w polu grupy List Patients 
odpowiadający wprowadzonym informacjom.
XX Wybrać rekord z listy. 

XX Skorzystać pola grupy List Patients poniżej zakładki.

Filtrowanie listy pacjentów: 
XX Zaznaczyć jeden lub więcej pól wyboru filtrowania.

Na liście pojawią się tylko pacjenci z danymi skojarzonymi 
z wybranymi filtrami.
XX Aby od razu wyłączyć wszystkie filtry, kliknąć przycisk Display 

All Patients.
Wszystkie zaznaczone filtry zostają odznaczone i pojawia się 
ponownie pełna lista pacjentów.

Można znajdować pacjentów według dat analizy.
XX Wprowadzić datę w pola daty From i To.

– lub –
XX Użyć opcji kalendarza klikając na strzałkę w dół obok pola 

tekstowego daty.
Rekordy odpowiadające wyborowi wyświetlane są w liście pod 
wyborem.

Sortowanie listy rekordów

Można sortować listę rekordów według dowolnej kolumny.
XX Kliknąć nagłówek kolumny.
XX Kliknąć ten sam nagłówek dwukrotnie, aby odwrócić kolejność 

sortowania. 
Sortowanie listy nie ma wpływu na to, którzy pacjenci są 
wyświetlani. Zmienia jedynie ich kolejność. Jeśli lista jest 
filtrowana, po sortowaniu nadal pozostanie filtrowana.
XX Wybrać rekord z listy. 

Podstawowe informacje rekordu wyświetlane są w polu grupy 
View Patient Details, w prawej dolnej części zakładki.
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9.3 Informacje lekarza i osoby 
dokonującej analizy

Rekordy lekarza i osoby dokonującej analizy są przypisane do analiz. 
Jeden z nich jest wybierany za każdym razem, gdy tworzona jest 
nowa analiza. Jeśli poszukiwany rekord nie znajduje się w systemie, 
można stworzyć rekord w chwili dodawania analizy do rekordu 
pacjenta. Można również stworzyć rekord lekarza lub osoby 
dokonującej analizy niezależnie od analizy, w ramach funkcji 
administracyjnej. Można dodać rekord zawczasu, tak aby był 
dostępny, kiedy mają być wykonywane analizy dla pacjentów.
Można usunąć rekord lekarza lub osoby dokonującej analizy z bazy 
danych, pod warunkiem, że nie są do nich przypisane żadne analizy. 

Jeśli analizy skojarzone z lekarzem lub osobą dokonującą analizy 
zawierają dane, skojarzenie tych rekordów z innym lekarzem / 
osobą dokonującą analizy, a następnie usunąć danych wymaga 
uprawnień administratora. Patrz rozdział 16.1.2, gdzie opisano 
usuwanie lekarza / osoby dokonującej analizy przez administratora.

Jeśli informacje o analizie są dokładne, aktualizowane i zawsze 
prawidłowo przypisane, łatwiej jest zlokalizować dane analizy.

9.3.1 Dodawanie rekordu lekarza lub osoby 
dokonującej analizy

XX Z menu wybrać Tools > Setup Examiners & Physicians…
– lub – 
XX W zakładce Patient/Exam, kliknąć przycisk Setup Examiners 

& Physicians.
Otwiera się pole dialogowe Setup Examiners & Physicians.

Dodawanie lekarza
XX Wybrać <NEW PHYSICIAN> w polu wyboru, w dolnym lewym 

rogu okna dialogowego.
XX Wprowadzić imię i nazwisko lekarza do rekordu (kombinacja 

imienia i nazwiska musi być unikalna w systemie).
XX Kliknąć przycisk Create New Physician.

Lekarz jest dodany do listy dostępnych lekarzy.

Dodawanie osoby dokonującej analizy
XX Wybrać <NEW EXAMINER> w polu wyboru, w górnym lewym 

rogu okna dialogowego.
XX Wprowadzić nazwisko osoby dokonującej analizy do rekordu 

(nazwisko musi być unikalne w systemie).
XX Kliknąć przycisk Create New Examiner.

Osoba dokonująca analizy jest dodana do listy dostępnych osób 
analizujących.
XX Aby zamknąć okno dialogowe, kliknąć przycisk OK.

9.3.2 Zmiana rekordu lekarza lub osoby 
dokonującej analizy

XX Z menu wybrać Tools > Setup Examiners & Physicians…
– lub – 
XX W zakładce Patient/Exam, kliknąć przycisk Setup Examiners & 

Physicians.
Otwiera się pole dialogowe Setup Examiners & Physicians.

Zmiana lekarza
XX Wybrać lekarza w polu wyboru, w dolnym lewym rogu pola 

dialogowego.
XX Zmienić imię i nazwisko lekarza do rekordu (kombinacja imienia 

i nazwiska musi być unikalna w systemie).
XX Kliknąć przycisk Save Changes.

Zmiana osoby dokonującej analizy
XX Wybrać osobę dokonującą analizy w polu wyboru, w górnym 

lewym rogu okna dialogowego.
XX Zmienić nazwisko osoby dokonującej analizy do rekordu 

(nazwisko musi być unikalne w systemie).
XX Kliknąć przycisk Save Changes.
XX Aby zamknąć okno dialogowe, kliknąć przycisk OK.
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9.3.3 Usuwanie rekordu lekarza lub osoby 
dokonującej analizy

XX Z menu wybrać Tools > Setup Examiners & Physicians…
– lub – 
XX W zakładce Patient/Exam, kliknąć przycisk Setup Examiners 

& Physicians.
Otwiera się pole dialogowe Setup Examiners & Physicians.

Usuwanie lekarza
XX Wybrać lekarza w polu wyboru, w dolnym lewym rogu pola 

dialogowego.
XX Kliknąć przycisk Delete Physician.

Lekarz zostaje usunięty z listy dostępnych lekarzy.

Usuwanie osoby dokonującej analizy
XX Wybrać osobę dokonującą analizy w polu wyboru, w górnym 

lewym rogu okna dialogowego. 

XX Kliknąć przycisk Delete Examiner.
Osoba dokonująca analizy zostaje usunięta z listy dostępnych 
osób.
XX Aby zamknąć okno dialogowe, kliknąć przycisk OK.

9.4 Informacje analizy
Po uruchomieniu programu tworzona jest automatycznie nowa 
analiza dla anonimowego pacjenta. Jeśli użytkownik nie podejmuje 
żadnego działania w celu wybrania innego pacjenta przed 
akwizycją danych, dane skanu zostaną przypisane do pacjenta 
anonimowego.

Każda analiza zawiera informacje na temat skanu, który został 
zebrany. Obejmuje to datę i godzinę uruchomienia analizy; czas 
trwania analizy; lekarza i osobę dokonującą analizy, która zebrała 
dane; oraz wszelkie notatki, które stworzono w czasie analizy. 
Podane są informacje o tym, że analiza została zarchiwizowana lub 

oznaczona na eksport. "#Scans" podaje, ile skanów zapisano 
(pierwsza liczba) oraz całkowita liczbę kafelków skanów w analizie 
(druga liczba). Numer analizy w kolumnie oznaczonej "#" to licznik 
oddzielny dla każdego pacjenta, dla którego wykonano analizę. 
Pole "Status" przedstawia zawartość analizy oraz możliwość 
zebrania dodatkowych skanów:
• "In progress": istnieją zapisane skany, a uruchomiony skan 

czeka na pobranie 
• "Not started": nie istnieją zapisane skany 
• "Complete": istnieją zapisane skany i brak oczekujących 

skanów, ale do analizy można dodać dodatkowe skany 
• "Completed": istnieją tylko zapisane skany i do analizy nie 

można już dodać oczekujących skanów 
• "Expired": istnieją zapisane skany i jeden lub więcej oczekują-

cych skanów nie może być wykorzystany w związku z brakiem 
aktywności między skanami trwającym ponad 25 godzin. 

9.4.1 Tworzenie nowej analizy
XX Otworzyć zakładkę Patient/Exam.
XX Wybrać pacjenta.

Metoda 1
XX Kliknąć przycisk Add Exam.

Do listy analiz pacjenta dodawana jest nowa analiza.
XX Kliknąć przycisk Start Exam.

Zakładka Imaging otwiera się do nowej analizy, zawierającej 
jeden oczekujący skan.

Metoda 2
XX Otworzyć zakładkę Imaging.
XX W polu Exam, kliknąć przycisk dzielenia analizy.
XX Wybrać Add Exam.

Stworzona jest nowa analiza, zawierająca jeden oczekujący 
skan.

9.4.2 Kopiowanie analizy
Przy kopiowaniu istniejącej analizy oprogramowanie tworzy nową 
analizę dla aktualnego pacjenta, która zawiera zestaw oczekujących 
skanów o tych samych ustawieniach, co w wybranej analizie.
XX Otworzyć zakładkę Patient/Exam.
XX Wybrać pacjenta.
XX Wybrać analizę, która została przeprowadzona dla danego 

pacjenta w przeszłości.

Metoda 1
XX Kliknąć przycisk Copy Exam.

Tworzona jest analiza, zawierająca ten sam zestaw 
oczekujących skanów, które zostały wykonane w czasie 
ostatniej analizy, w tej samej kolejności.
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Metoda 2
XX Otworzyć zakładkę Imaging.
XX W polu Exam, kliknąć przycisk dzielenia analizy.
XX Wybrać Copy Exam.

Tworzona jest analiza, zawierająca ten sam zestaw 
oczekujących skanów, które zostały wykonane w czasie 
ostatniej analizy, w tej samej kolejności.
– lub –
XX Wybrać Copy Exam (Other Eye).

Tworzona jest analiza, zawierająca ten sam zestaw 
oczekujących skanów, które zostały wykonane w czasie 
ostatniej analizy, w tej samej kolejności, ale wszystkie skany są 
tworzone dla drugiego oka (skany skonfigurowane dla lewego 
oka są obecnie konfigurowane dla prawego oka i vice versa).

9.4.3 Edycja analizy

Informacje analizy mogą być edytowane tylko w dniu, 
w którym analiza została stworzona. Po dniu stworzenia 
analizy można jedynie wprowadzać i zmieniać uwagi 
przypisane do analizy. Wszystkie pozostałe pola nie 
mogą być edytowane.

XX W zakładce Patient/Exam, wybrać analizę.
XX Kliknąć przycisk Edit Exam.

Otwiera się edytor analizy.

XX Zmienić odpowiednie informacje:
• Badanie
• Ramię lecznicze
• Uwagi 

XX Jeśli to konieczne, można dodać nową osobę dokonującą analizy 
lub lekarza:
• Wprowadzić nazwisko osoby dokonującej analizy lub lekarza 

(nazwiska muszą być unikalne w systemie).
• Kliknąć przycisk Create Examiner lub Create Physician.
Do odpowiedniej listy dodana zostaje nowa osoba dokonująca 
analizy lub lekarz.
XX Jeśli to konieczne, zmienić osobę dokonującą analizy lub lekarza 

przypisanego do analizy.
XX Kliknąć przycisk Save Changes.

9.4.4 Usuwanie analizy
Rekord analizy można usunąć tylko wtedy, jeśli nie są do niego 
przypisane żadne skany. Oczekujące lub porzucone skany mogą być 
usunięte. Jeśli analizy zawierają dane, usunięcie rekordu wymaga 
uprawnień administratora. Patrz rozdział 16.1.2, gdzie opisano 
usuwanie analizy przez administratora.
XX W zakładce Patient/Exam, wybrać analizę.
XX Otworzyć zakładkę Imaging.

Jeśli istnieją jakieś skany, których nie można usunąć lub nie 
należy usuwać, nie będzie można usunąć analizy.
XX Usunąć wszystkie oczekujące skany.
XX Wrócić do zakładki Patient/Exam.
XX Kliknąć przycisk Delete Exam.

Otwiera się pole Confirm Delete.

XX Kliknąć przycisk Yes.

9.4.5 Odnajdywanie analizy
Aby odnaleźć określoną analizę, można posortować listę według 
wartości w dowolnej kolumnie.
XX Kliknąć dowolny z nagłówków kolumn, aby posortować listę 

według wartości w tej kolumnie.
XX Kliknąć ponownie na nagłówek kolumny, aby przełączyć się 

między sortowaniem rosnącym lub malejącym.
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9.5 Informacje obrazowania
Zakładka Imaging zawiera informacje i elementy kontrolujące 
obrazowanie w systemie.

Można je podzielić na cztery części ułatwiające zmianę informacji 
w czasie prowadzenia analizy. Chociaż przy przyciskach nie ma żad-
nego tekstu, najechanie myszą nad przycisk powoduje pojawienie 
się etykietki opisującej domyślną funkcję każdego przycisku.

Sekcja Patient Information przedstawia następujące informacje 
dotyczące aktualnego pacjenta, wybrane w zakładce Patient / Exam:
• Nazwisko
• ID
• MRN

Sekcja Exam Information następujące informacje dotyczące 
aktualnej analizy:
• Data
• Godzina
• Status
• Numer analizy

W następnych dwóch polach pojawiają się aktualny lekarz/osoba 
analizująca i badanie.

9.5.1 Sekcja informacji o pacjencie: edytowanie 
danych pacjenta

Dane pacjenta mogą być zmodyfikowane tylko wtedy, gdy istnieje 
analiza dla pacjenta. 

Edit Patient to wartość domyślna dla przycisku podziału.
Pełni on tę samą funkcję, co przycisk Edit Patient 
w zakładce Patient/Exam.

XX Po kliknięciu przycisku Patient Actions, wybrać 
Edit Patient, aby otworzyć okno dialogowe.
XX Wprowadzić nowe informacje i zaktualizować istniejące 

informacje danego pacjenta.

XX Aby zapisać dane pacjenta po dokonaniu wszystkich zmian, 
kliknąć przycisk Save & Exit.
Zamyka się pole dialogowe Edit Patient.

9.5.2 Sekcja informacji o pacjencie: wybranie 
pacjenta

Wybranie pacjenta pozwala użytkownikowi na:
• Rozpoczęcie analizy dla znanych pacjentów.
• Zidentyfikowanie pacjenta anonimowego i natychmiastowe 

rozpoczęcie nowej analizy dla wybranego pacjenta.

XX Po kliknięciu przycisku Patient Actions, wybrać 
Select Patient, aby otworzyć okno dialogowe.
XX Wybrać odpowiedni rekord.
XX Kliknąć przycisk OK.

System tworzy nową analizę i przypisuje do niej aktualne dane 
z wybranym pacjentem.

9.5.3 Sekcja informacji o pacjencie: przypisywanie 
pacjenta

Funkcja Associate Patient pozwala na przypisanie anonimowej 
analizy do istniejącego pacjenta. Dzięki niej można:
• Rozpocząć obrazowanie natychmiast po otworzeniu programu 

InVivoVue.
• Przypisać analizę do istniejącego pacjenta.

XX Po kliknięciu przycisku Patient Actions, wybrać Associate 
Patient, aby otworzyć okno dialogowe.
XX Wybrać odpowiedniego pacjenta.
XX Kliknąć przycisk OK.

System przypisze analizę do wybranego pacjenta.

9.5.4 Sekcja informacji o analizie: edycja analizy
Przycisk podziału umieszczony w sekcji informacji o analizie 
pozwala na dokonywanie zmian w informacji o analizie.

XX Po kliknięciu przycisku Exam Actions, wybrać Edit Exam, aby 
otworzyć okno dialogowe. 
XX Wyedytować odpowiednie informacje istniejącej analizy.
XX Kliknąć przycisk Save Changes.

Zamyka się pole dialogowe Edit Exam.

9.5.5 Sekcja informacji o analizie: dodawanie 
analizy

XX Po kliknięciu przycisku Exam Actions, wybrać Add Exam, aby 
otworzyć okno dialogowe. 
System tworzy nową analizę dla aktualnego pacjenta, z jednym 
oczekującym skanem.
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9.5.6 Sekcja informacji o analizie: kopiowanie analizy
Kopiowanie analizy pozwala użytkownikowi na wykonanie kopii 
aktualnej analizy z oczekującymi skanami.
XX Po kliknięciu Exam Actions, wybrać Copy Exam. 

System tworzy nową analizę z tym samym zestawem skanów, 
w tej samej kolejności, co w aktualnej analizie.

9.5.7 Sekcja informacji o analizie: kopiowanie 
analizy dla drugiego oka

Kopiowanie analizy dla drugiego oka pozwala użytkownikowi na 
stworzenie nowej analizy z tym samym zestawem skanów, w tej 
samej kolejności, co w aktualnej analizie.
Jednak wszystkie skany, które zostały zaplanowane dla prawego 
oka (OD), zostaną zaplanowane dla lewego oka (OS) w nowej 
analizie, i vice versa. 
XX Po kliknięciu Exam Actions, wybrać Copy Exam (Other Eye). 

System tworzy nową analizę dla drugiego oka. 

9.5.8 Sekcja informacji o analizie: edycja uwag do 
analizy

XX Aby wyedytować uwagi do aktualnej analizy, w sekcji Exam 
Information należy kliknąć przycisk Edit Exam Notes.
Otwiera się pole uwag do analizy.
XX Wyedytować odpowiednie uwagi.
XX Kliknąć przycisk OK.

9.5.9 Zmiana innych informacji o analizie
Lekarz
XX Aby przypisać aktualną analizę do istniejącego prowadzącego 

analizę, należy skorzystać z listy rozwijanej Physician.
Osoba dokonująca analizy
XX Aby przypisać aktualną analizę do istniejącego lekarza, należy 

skorzystać z listy rozwijanej Examiner.
Badanie
XX Aby przypisać aktualną analizę do istniejącego badania, należy 

skorzystać z listy rozwijanej Study.

9.6 Wybór skanu
9.6.1 Siatka szybkiego startu
Obszar po lewej stronie zakładki Imaging z zestawem przycisków 
nazywany jest siatką szybkiego startu.
Poprzez dokonanie wyboru z każdego rzędu można całkowicie zdefi-
niować oczekujący skan, za pomocą często wykorzystywanych opcji.
Opcje obecne na siatce szybkiego startu będą się zmieniać 
w zależności od wykorzystywanej procedury; pojawiają się tutaj 
wyłącznie opcje odpowiednie dla danej procedury.

Kliknięcie z jednej opcji na drugą spowoduje przesunięcie się 
zielonego podświetlenia, co wskazuje który skan będzie wykonany. 
Co więcej, tekst na oczekującym skanie zmieni się, odpowiednio do 
wybranych opcji szybkiego startu.

Wiersze na siatce szybkiego uruchamiania są zdefiniowane 
w następujący sposób:
1. Pierwszy wiersz – schemat skanowania
2. Drugi wiersz – rozmiary schematu skanowania
3. Trzeci wiersz – liczba skanów A na skan B, liczba skanów B na 

objętość i szacowany czas skanowania
4. Czwarty wiersz – jedna klatka, wiele klatek na skan B i skan 

Dopplera

XX Aby szybko zdefiniować całą analizę skanów, należy skorzystać 
z opcji z siatki szybkiego startu dla pierwszego skanu.
XX Nacisnąć przycisk Insert, aby dodać kafelek następnego skanu 

do kolejki skanów.
XX Kontynuować wybieranie opcji szybkiego startu i wstawianie 

nowych skanów do chwili, gdy definicja skanu będzie 
wystarczająca.

Alternatywnie można zdefiniować skany jako wynik analizy.
XX Kliknąć siatkę szybkiego startu, aby zdefiniować wymiary 

oczekującego skanu.
XX Zebrać dane skanowania przy użyciu przycisków Live Mode / 

Continuous Scan / Scan.
XX Nacisnąć przycisk Save, aby zapisać dane do pliku.

Kiedy zapisywanie zakończy się, do końca analizy zostanie 
dodany nowy skan szybkiego startu. Skan ten zostanie wybrany 
w kolejce skanów.
XX Kliknąć siatkę szybkiego startu, aby zaktualizować definicję 

skanu, do chwili gotowości do następnego skanu. Można w ten 
sposób kontynuować do chwili zakończenia analizy.

9.6.2 Definiowanie skanu użytkownika
Jeśli zachodzi potrzeba dokładniejszego dopracowania definicji 
skanu lub na siatce brak jest opcji bezpośrednio odpowiadającej 
potrzebom użytkownika, można skorzystać z edytora skanów do 
wprowadzenia konkretnych wartości.
Za pomocą edytora skanów można zmienić aktualnie wybraną 
definicję skanów lub stworzyć i zapisać nową definicję skanu.
Więcej informacji, patrz "13.2 Tworzenie skanów użytkownika" na 
stronie 57.
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9.7 Zmiana ustawień programu
Przy pracy z oprogramowaniem InVivoVue może zajść potrzeba 
chwilowej zmiany ustawień domyślnych, które zostały wczytane 
dla aktualnie wybranej konfiguracji.

Po uruchomieniu oprogramowania InVivoVue konfigurowane są 
następujące ustawienia:
• Wyświetlanie skanów obrazu (jasność, kontrast, korekta 

Dopplera, etc.).
• Widok podstawowy (włączony/wyłączony, pozycja, kolor).
• Sterowanie przetwarzaniem i resamplingiem, w tym 

dyspersją.
• Typ skanu (liniowy skan B, objętość pierścieniowa, objętość 

mieszana, etc.).
• Procedura dla regionu obrazowania.
• Konfiguracja miarki (nazwy, kolor, blokada kąta, długość i 

miejsce wyświetlenia).

Ustawienia te można zmienić w wielu miejscach. Na przykład:
• Ustawienia wyświetlania skanów obrazy zmienić można 

w oknie Display Options. 
Patrz "13.8 Zmiana ustawień okna skanu B"

• Podstawowe ustawienia wyświetlania można zmienić w menu 
kontekstowym obrazu skanu B

• Ustawienia obróbki obrazów zmienić można w oknie Image 
Processing and Resampling Controls. 
Patrz "16.3 Sterowanie przetwarzaniem"

• Ustawienia typu skanu zmienić można w edytorze skanów.
• Ustawienia konfiguracji miarki zmienić można w oknie 

dialogowym Configure Calipers. 

Zmienione ustawienia będą jedynie miały wpływ na uruchomiony 
program. Zamknięcie programu spowoduje anulowanie zmian.

9.7.1 Zmiana preferencji
InVivoVue umożliwia zmianę sekwencji roboczej na stałe lub dla 
aktualnej procedury, poprzez zmianę preferencji związanych 
z zapisywaniem, uruchamianiem obrazu i automatyczną akwizycją 
w trybie na żywo. W menu Tools:

Okno konfiguracji preferencji pozwala na zmianę czterech 
zestawów opcji: Acquisition Options (Opcje akwizycji); Data Saving 
Options (Opcje zapisywania danych); Report Saving Options (Opcje 
zapisywania raportów); oraz View Options (Opcje przeglądania). 
W tym oknie opcja jest automatycznie aktywna, gdy suwaj 
zaznaczony jest na zielono; ustawienie zmienia się na stałe, kiedy 
wybrano opcję "Save these options to User Configuration". Wybór 
"Ok" powoduje zastosowanie ustawienia do chwili ponownego 
uruchomienia InVivoVue.

Funkcja Workflow Options pozwala na zbieranie danych OCT 
przez system w trybie na żywo, kiedy wybrany jest aktywny skan 
oczekujący. Sekcja Image Optimization pozwala na skonfigurowanie, 
które parametry są optymalizowane w przypadku korzystania 
z funkcji Auto Brighten oraz które funkcje są dostępne po 
uruchomieniu funkcji Auto Optimization za pomocą włącznika 
nożnego mikroskopu. 

Sekcja Procedure Options pozwala na skonfigurowanie, które 
procedury mają być zastosowane, kiedy podłączony, przesyłający 
dane mikroskop znajduje się w określonym stanie. Procedura 
InVivoVue dla aktualnie wykorzystywanego obiektywu może być 
ustawiona na "VR Mode Off", "VR Mode On with BIOM In" lub "VR 
Mode On with BIOM Out". Po dokonaniu wyboru należy nacisnąć 
Save Preferences, aby opcja obowiązywała dla wszystkich 
użytkowników. Wybór musi być zastosowany i zapisany oddzielnie 
dla każdego obiektywu, który może być używany w systemie. W 
przypadku tych opcji, stan BIOMu wymaga podłączonego 
elektrycznie BIOMu; a jeśli stosowany jest ręczny BIOM, odpowiada 
to opcji "VR Mode On with BIOM Out."

View Options pozwalają na wybór ekranu, który zostanie 
wykorzystany jako pierwszy po uruchomieniu; Obrazowanie, 
Pacjent, Badanie i Raport można wybrać w menu rozwijanym.
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Data Saving Options pozwalają na ustalenie, które typy plików 
mają być zapisywane, ustalenie parametrów formatu plików, 
dodatkowych lokalizacji zapisu i formatów plików oraz zachowania 
systemu, po zapisaniu skanu. 
W przypadku zapisu głównego, wszystkie dane są zapisywane w usta-
lonym miejscu na zintegrowanym dysku systemu EnFocus, z zastoso-
waniem ustalonej organizacji. Możliwe jest wybranie zapisywania 
skanów w lokalizacji podstawowej w postaci jednego lub większej  
ilości formatów wymiennych, np. MPEG-4, DICOM do odczytu i format 
wideo TIFF, oraz wybranie zapisywania skanów w natywnych formatach 
OCT/OCU (pliki wysokiej jakości, otwierane tylko przez InVivoVue, ale 
konieczne do przetwarzania danych). W przypadku danych zebranych 
w trybie skanowania, można wybrać zapis obrazu widoku danych ska-
nowania, co spowoduje zapisanie widoku środkowej klatki w czasie 
akwizycji. W przypadku danych zebranych w trybie na żywo, można 
wybrać zapis obrazu widoku danych skanowania, co spowoduje zapi-
sanie widoku po przerwaniu trybu na żywo. 

W przypadku każdego z wymiennych formatów wideo, można 
wybrać zapis obrazu odpowiadającego obrazowi w czasie akwizycji 
włączając ustawienia "Scale using active brightness and contrast 
settings" oraz "Clip to include only samples in the Custom Sample 
Range". Jeśli ustawienia te nie zostaną zastosowane, dane zostaną 
zapisane bez przetwarzania umożliwiającego łatwe ich przeglądanie.

Oprogramowanie InVivoVue można tak skonfigurować, aby 
automatycznie zapisywać każdy skan. Stanie się tak po 
uruchomieniu opcji "Auto save scan data" na tej stronie. Spowoduje 
to zapisanie wszystkich wybranych formatów danych przy każdym 
uruchomieniu trybu skanowania.

InVivoVue może automatycznie przechodzić do następnego 
oczekującego skanu po zakończeniu poprzedniego skanu. Należy 
w tym celu uruchomić opcję "Auto advance to next pending scan" 
na tej stronie. 

W oprogramowaniu InVivoVue można przechowywać tylko 
dwa niezapisane skany; jeśli trzeci skan zostanie urucho-
miony, pierwszy niezapisany skan zostanie usunięty. Ryzyko 
przypadkowego usunięcia skanów jest większe, kiedy funk-
cja automatycznego przechodzenia nie jest stosowana 
z automatycznym zapisywaniem.

W przypadku funkcji Secondary Saving, wybrane do zapisania typy 
plików mogą być inne od typów wybranych do pierwotnego zapisu. 
Pliki te zostaną zapisane w dodatkowej lokalizacji, co umożliwia 
przechowywanie ich na dysku zewnętrznym, który jest tymczasowo 
podłączany w trakcie zabiegu i odłączany po zakończeniu zabiegu. 
Pozwala to operatorowi na przeglądanie plików poza urządzeniem 
EnFocus, bez konieczności eksportowania danych. Lokalizacja i 
organizacja pliku mogą być ustawione przez administratora; więcej 
informacji można znaleźć w rozdziale 16.2.1.

Jeśli uruchomione jest zapisywanie dodatkowe, ale 
zewnętrzny dysk nie jest podłączony, zapisywanie 
InVivoVue nie powiedzie się, a na ekranie pojawi się 
komunikat, że urządzenie do dodatkowego zapisu nie 
zostało znalezione.

Funkcja Report Saving Options pozwala na bezpośrednie 
zapisywanie raportów na dysku zewnętrznym, który jest 
tymczasowo podłączany w czasie zabiegu i odłączany po jego 
zakończeniu. Włączenie tej funkcji pozwala operatorowi przeglądać 
raporty poza urządzeniem EnFocus, bez konieczności ręcznego 
kopiowania raportów na dysk zewnętrzny. Funkcja jest aktywna 
tylko wtedy, jeśli administrator włączył funkcję raporty. Lokalizacja, 
organizacja raportów i włączenie generowania raportów ustawiane 
są przez administratora; więcej informacji można znaleźć 
w rozdziale 16.2.1.
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Ustawienia preferencji zostaną zastosowane na stałe po 
ponownym uruchomieniu IVV, jeśli zostały zapisane 
w konfiguracji użytkownika poprzez wybranie "Save 
Preferences" w oknie preferencji. Wybranie "Save 
Preferences" powoduje zastosowanie wszystkich zmian 
w którymkolwiek z czterech sekcji okna preferencji. 

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Porty USB nie są elektrycznie izolowane.
XX Do portów USB podłączać jedynie urządzenia zasilane 

z portu, np. dodatkowe dyski.

9.8 Domyślna konfiguracja 
użytkownika

Okno System Information w menu Help wyświetla różne informacje 
dotyczące konfiguracji systemu.

Informacje systemowe 

Nazwa lokalizacji, numer ID i opis lokalizacji są skojarzone z plikiem 
bazy danych, który jest unikalny dla systemu.
Podane są również numery seryjne systemu, komputera, silnika, 
skanera i spektrometru.

9.9 Identyfikacja stanu mikroskopu
Asystent chirurga może wybierać zarejestrowane konfiguracje 
orientacji i powiększenia dla połączenia mikroskopu chirurgicznego 
i obiektywu. Funkcja ta utrzymuje skalę i ustawienie wideo 
z mikroskopu i skanu OCT, zachowując orientację i skalę obu 
obrazów odpowiednio dla okularów chirurga. Rejestracja 
dokonywana jest w czasie instalacji przez serwisanta firmy Leica.

Zmiana orientacji kamery mikroskopu po początkowej 
rejestracji spowoduje brak dopasowania wideo do OCT. 
Rejestracja wideo będzie wymagać wizyty serwisanta 
firmy Leica. 

Asystent chirurga może wybrać mikroskop chirurgiczny i obiektyw 
stosowany do zabiegu. W menu Tools:

XX Wybrać odpowiedni mikroskop i obiektyw oraz nacisnąć Apply, 
aby zastosować zarejestrowaną konfigurację.

Asystent chirurga może wybrać orientację asystenta i powiększenie. 
XX Kliknąć prawym klawiszem na Dynamic Scan i okno sterowania, 

w celu otworzenia menu kontekstowego.



Przeprowadzenie analizy

44 EnFocus  OCT / 9054-10063_PL / Wersja poprawiona G-02

Wybrać Identify Assistant Wing Position and Magnification, 
aby zatwierdzić odpowiednie warunki.

Kliknąć prawym klawiszem na Dynamic Scan i okno sterowania, 
w celu otworzenia menu kontekstowego. Wyświetlić/ukryć 
Show/Hide obraz na żywo lub dynamiczne sterowanie 
skanowaniem.

10 Przeprowadzenie analizy
10.1 Wybranie pacjenta
Analizy zazwyczaj rozpoczynają się od wybrania pacjenta, dla 
którego prowadzona jest analiza. Patrz "9.2.4 Znajdowanie rekordu 
pacjenta", aby wybrać istniejący rekord.

Instrukcje dotyczące tworzenia nowego rekordu znaleźć 
można w "9.2.1 Dodawanie rekordu pacjenta" na stronie 
34; można też użyć pacjenta anonimowego stworzonego 
przez InVivoVue.

10.2 Deanonimizacja pacjenta
Można zidentyfikować dla kogo prowadzona jest analiza w czasie 
wykonywania analizy anonimowego pacjenta korzystając z ele-
mentów sterujących pacjenta w górnej części zakładki Imaging.

XX Kliknąć strzałkę listy rozwijanej i wybrać Associate Patient.
Pojawia się okno zawierające ten sam wybór pacjenta i opcje 
filtrowania.

XX Wybrać konkretnego pacjenta.
Analiza zostanie przypisana do tej osoby.

10.3 Ustawianie domyślnych ustawień 
analizy

Po wybraniu pacjenta do analizy, należy wybrać przycisk Add Exam, 
a następnie w oknie określić, która osoba dokonująca analizy, lekarz 
i badanie (jeśli jest dostępne) ma być skojarzone z tą analizą.

XX Aby upewnić się, że są to wartości odpowiednie dla aktualnej 
analizy pacjenta, zaznaczyć wpisy dla:
• Examiner (Osoby dokonującej analizy).
• Physician (Lekarza).
• Study (Badania) (jeśli dostępne).

XX Jeśli trzeba zmienić którykolwiek z tych wpisów, należy wybrać 
nowy wpis z listy rozwijanej danego pola.
XX Jak stworzyć nowy wpis dla osoby dokonującej analizy lub 

lekarza opisano w "9.3.1 Dodawanie rekordu lekarza lub osoby 
dokonującej analizy" na stronie 36.
XX Po wybraniu wszystkich wartości domyślnych dla tej analizy, 

kliknąć przycisk Add Exam.
Rekord analizy jest dodawany do listy analiz dla aktualnego 
pacjenta.

Jeśli wprowadzono nieprawidłową wartość lub zachodzi 
potrzeba zmiany wartości domyślnych analizy, można 
wyedytować lub usunąć rekord analizy.

XX Kliknąć przycisk Start Exam.
Program InVivoVue otwiera zakładkę Imaging.
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10.4 Wybór procedury
Oprogramowanie InVivoVue jest skonfigurowane w taki sposób, by 
wspierać wiele warunków obrazowania, przy czym użytkownik 
wybiera procedurę w zależności od:
• Interesującego nas obszaru (np. segment przedni, siatkówka).
• W przypadku obrazowania siatkówki, zainstalowanej soczewki 

do oglądania dna oka 

Dostępne procedury pojawiają się na górze, po lewej stronie 
zakładki Imaging.

Wybranie jednego z przycisków spowoduje wczytanie nowych 
ustawień dla procedury oraz zaktualizowanie sterowania 
użytkownika. Kolejne skany będą wykorzystywać zastosowane 
ustawienia sprzętu.

10.5 Parametry skanu
Nowa analiza zawiera początkowo jeden oczekujący skan. 
Użytkownik ma wiele możliwości zarządzania skanami.

10.5.1 Modyfikowanie oczekującego skanu
XX Kliknąć dowolną kombinację przycisków na siatce szybkiego 

startu.
Wybrany oczekujący skan w kolejce Scan zmieni się 
odpowiednio do parametrów odpowiadających wyborowi 
użytkownika.
XX Dostosować skan, klikając prawym przyciskiem na Pending 

scan i wybierając Edit.

10.5.2 Dodawanie odpowiedniego skanu
Można dodać nowe skany do analizy. 
XX Aby wykonać konkretny protokół, należy usunąć wszystkie 

oczekujące skany. Kliknąć prawym przyciskiem otwarty obszar 
kolejki skanów, wybrać Load Protocol i wybrać protokół z listy 
zapisanych protokołów. 
Wszystkie skany w protokole zostaną dodane do kolejki skanów.
XX Dostosować skan, klikając prawym przyciskiem na Pending 

scan i wybierając Edit. Zmienić parametry i zapisać. 

XX Wybrać odpowiednie skany wstępnie zdefiniowane. Kliknąć 
prawym przyciskiem na otwartym obszarze kolejki skanów, 
wybrać Add Preset Scan Type i wybrać typ skanu. Wybrać 
wstępnie zdefiniowany skan z tabeli i dodać do kolejki skanów. 

Można dodawać skany tylko dla analizy, która ma aktualną 
(dzisiejszą) datę. W przypadku analiz datowanych 
w przeszłości, można usuwać wyłącznie skany, dla których 
Status to 'Abandoned'; wszystkie inne funkcje dla 
dodawania lub edytowania skanów są wyłączone.

Ponieważ oprogramowanie InVivoVue nie może niezależnie 
określić, które oko jest skanowane, miniaturka jest oznaczona 
kolorem oka, które program uważa za właściwe:
• Żółty: Dla prawego oka (OD).
• Fuksja: Dla lewego oka (OS).
XX Aby zmienić wybór oka, należy kliknąć dwukrotnie w ikonę.

Opis tekstowy i kolor tła zmienią się odpowiednio.

Edycję ustawień skanu znaleźć można w rozdziale "13 Praca 
ze skanami" na stronie 57.
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10.6 Akwizycja obrazu 
10.6.1 Tryb na żywo
 Kiedy ustawienia skanu są już wybrane, użytkownik może 
rozpocząć akwizycję danych. InVivoVue automatycznie zlokalizuje 
pozycję Z, aby przeglądać obraz OCT, po tym, jak użytkownik ustawi 
interesujący region pod mikroskopem. 
Po wybraniu przycisku Live Mode lub Continuous Scan, kliknięcie na 
przycisk Auto Locate spowoduje rozpoczęcie pozycjonowania, co 
zajmie mniej niż 10 sekund.

XX Aby rozpocząć akwizycję danych, kliknąć przycisk Live Mode.
Rozpoczyna to skan krzyżykowy: dwa następujące szybko po 
sobie skany liniowe po kątem prostym, jeden poziomy, a drugi 
pionowy. Obrazowana powierzchnia pojawia się w oknie pozio-
mego (normalnego) i pionowego (ortogonalnego) skanu B.

W systemach zaopatrzonych w kamerę wideo, obraz z kamery 
mikroskopu pojawia się w oknie oznaczonym Dynamic Scan Control.
Na obraz w czasie rzeczywistym nakładana jest grafika przedsta-
wiająca skanowany fizycznie obszar, nazywana grafiką Dynamic 
Scan Control.
XX Aby uzyskać obraz interesującego nas obszaru, należy przesunąć 

uchwyty na grafice dynamicznej kontroli skanowania, aby 
zmienić:
• Margines poziomy i pionowy.
• Szerokość i wysokość.
• Kąt skanu.

10.6.2 Widok danych skanowania
Widok danych skanowania obejmuje cały zestaw okien obrazu. 
XX Skan B OCT (poziomy, pionowy TYLKO przy akwizycji w trybie 

na żywo)
XX Projekcja intensywności objętościowej (VIP)
XX Kamera mikroskopu z nakładką sterowania skanowaniem 

dynamicznym

Przycisk F11 i Full Screen umożliwia użytkownikowi przełączanie 
widoku danych skanowania między zakładką Imaging, a pełnym 
ekranem. 

Elementy sterowania akwizycją danych dostępne są również 
w trybie pełnoekranowym, przedstawiono dwa przykłady:

10.6.3 Skanowanie
Gdy użytkownik chce przechwycić skan objętościowy, kliknięcie 
przycisku Scan powoduje rozpoczęcie przechwytywania obrazu. 
Powoduje to zebranie całej objętości danych, z ustawieniami skanu 
przedstawionymi w miniaturze. W przeciwieństwie do akwizycji 
w trybie na żywo, skan ten może zająć wiele sekund, w zależności 
od gęstości danych wybranej na siatce szybkiego startu; fizyczne 
rozmiary skanu nie mają widocznego wpływu na czas akwizycji.
Podczas gdy objętość jest zbierana, obraz projekcji objętościowej 
jest konstruowany z danych zebranych jedna linia po drugiej.
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Zbierane skany B wyświetlane są w czasie rzeczywistym, w miarę 
ich zbierania. Zielona linia podświetlenia na VIP oznacza pozycję 
skanu B. Po tym, jak objętość zostanie całkowicie zeskanowana, 
skanowanie kończy się.

10.6.4 Przeglądanie zebranych danych
Użytkownik może przejrzeć zebrane dane oglądając VIP, lub 
korzystając z elementów kontrolnych odtwarzania umieszczonych 
w dolnej części okna skanu B.

Sterowanie odtwarzaniem działa podobnie do przycisków na 
magnetowidzie: Użytkownik może:
• Przesuwać się w przód i w tył po jednej klatce.
• Przesuwać się do pierwszej lub ostatniej klatki w objętości.
• Animować klatki w obrazie skanów B, przechodząc przez 

zebrane klatki.
• Przerwać animację na dowolnej klatce.

Szybkość odtwarzania zależy od szybkości zbierania klatek.

10.6.5 Sekwencja akwizycji
InVivoVue zapewnia wiele opcji sekwencji akwizycji dla sekwencji 
skanu, przeglądania i zapisywania, dzięki czemu można dostosować 
akwizycję do indywidualnych wymagań. 

Skanowanie i przeglądanie przed zapisem 

Po zebraniu skanu można go obejrzeć i ocenić, czy dane nadają się 
do zapisania. Jeśli dane nie są zadowalające, można powtórzyć całą 
sekwencję akwizycji, zastępując złej jakości dane lepszymi. Jeśli 
użytkownik zdecyduje się na ponowne obrazowanie, nie jest 
wyświetlany żaden komunikat. W ramach tej opcji można zebrać 
kolejny skan, po ręcznym wybraniu drugiego kafelka skanu w IVV. 
W pamięci można przechowywać dwa niezapisane skany; po 
uruchomieniu trzeciego skanu IVV usuwa jeden z niezapisanych 
skanów, zapewniając miejsce na nowy skan. Jest to domyślne 
zachowanie systemu. 

Skan z automatycznym przechodzeniem

W tym trybie zbierany jest skan, a oprogramowanie automatycznie 
przechodzi do następnego oczekującego kafelka skanu, po czym 
uruchamia go w trybie na żywo. IVV stworzy nowy kafelek o tych 
samych parametrach, co ostatni skan, jeśli nie istnieją oczekujące 
kafelki. W ramach tej opcji można zatrzymać tryb na żywo 
w nowym kafelku i przejrzeć objętość zebraną przez poprzedni skan 
i ocenić, czy dane nadają się do zapisu. W pamięci można 
przechowywać dwa niezapisane skany; po uruchomieniu trzeciego 
skanu IVV usuwa jeden z niezapisanych skanów, zapewniając 
miejsce na nowy skan. Ustawienie to można wybrać w konfiguracji 
zapisu, w oknie zmiany preferencji. Pozwala to na ciągłe 
skanowanie i przerywanie, kiedy dane powinny być zapisane.

Automatyczny skan, zapisywanie w tle, przechodzenie

W tym trybie zbierany jest skan, po czym uruchamiany jest następny 
oczekujący kafelek skanu w trybie na żywo, z zapisem ostatniego 
skanu w tle. IVV stworzy nowy kafelek o tych samych parametrach, 
co ostatni skan, jeśli nie istnieją oczekujące kafelki. W ramach tej opcji 
można zatrzymać tryb na żywo w nowym kafelku i przejrzeć objętość 
zebraną przez poprzedni skan. Ustawienie to można wybrać w konfi-
guracji zapisu, w oknie zmiany preferencji. Pozwala to na ciągłe  
skanowanie bez zatrzymywania, ale zużywa przestrzeń na dysku.

10.6.6 Zapisywanie danych
Jeśli dane są odpowiedniej jakości, kliknięcie w przycisk Save 
powoduje skopiowanie ich z pamięci do plików dyskowych. Możliwe 
jest stworzenie kilku typów pliku, w oparciu o wybrane preferencje 
zapisu wymienione w rozdziale 9.7.1. 
• Bitmapy klatki widocznej na pierwszym skanie B (obraz ten poja-

wia się w miniaturce kolejki skanów, gdy zakończy się zapis)
• Bitmapy sygnału wideo z kamery mikroskopu wykonane 

w chwili uruchomienia skanu
• Dla skanów objętościowych (wszystko poza skanem liniowym): 

bitmapa VIP
• InVivoVue może zapisywać dane przestrzenne (dane wyświetla-

ne na ekranie jako skany B) w pliku o rozszerzeniu.OCT.
 Później dane te mogą być wczytane w celu:

•  Odtwarzania.
• Wykonywania pomiarów za pomocą miarki.
• Przygotowywania raportów.

Przechowywania danych spektralnych

Do zapisania danych spektralnych (dane surowe zebrane ze 
spektrometru) należy używać menu kontekstowego kafelka (dane 
spektralne wykorzystują rozszerzenie .OCU) lub zapisać preferencje 
za pomocą Save OCT & OCU.
Spowoduje to również zapisanie następujących danych:
• Bitmapy klatki widocznej na pierwszym skanie B (obraz ten poja-

wia się w miniaturce kolejki skanów, gdy zakończy się zapis)
• Bitmapy sygnału wideo z kamery mikroskopu wykonane 

w chwili uruchomienia skanu
• Dla skanów objętościowych (wszystko poza skanem liniowym): 

bitmapa VIP
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Zapisywanie wymiennych plików obrazu i wideo

Alternatywę do zastosowania przycisku Save stanowią opcje menu 
pozwalające na zapisywanie wymiennych obrazów i filmów. Po 
wybraniu opcji Save umieszczonej w File lub po kliknięciu prawym 
przyciskiem na kafelku skanu pojawi się menu kontekstowe, 
w którym będzie można zapisać obraz skanu B, ortogonalny skan B, 
obraz VIP (jeśli zakończony został skan objętościowy) lub widok 
danych skanu jako bitmapę. Po wybraniu opcji Save Scan Data as 
w File lub po kliknięciu prawym przyciskiem na kafelku skanu 
pojawi się menu kontekstowe, w którym będzie można zapisać 
zeskanowane klatki w formacie MPEG-4, DICOM lub TIFF Stack.

11 Optymalizacja obrazów
11.1 Sterowanie ustawieniami
EnFocus OCT umożliwia użytkownikowi zmianę ustawień:
• Pozycja Z (ramię referencyjne)
• Tłumika
• Polaryzatora
• Sterowania fokusem
• Apertury numerycznej

Elementy sterujące tymi ustawieniami znajdują się w zakładce 
obrazowania, pod siatką szybkiego startu.

XX Wybranie przycisku na siatce procedur spowoduje 
przestawienie całego sprzętu do skonfigurowanych pozycji 
w następujący sposób:

• Wybrać Auto Locate, aby oprogramowanie InVivoVue 
automatycznie przeszukiwało wgłąb w ramach aktualnej 
procedury, w poszukiwaniu ostrej powierzchni z wysokim 
kontrastem w stosunku do tła, a następnie ustawiło pozycję Z 
na miejsce, w którym spełnione są warunki.. 

• Wybrać Auto Brightness, aby oprogramowanie InVivoVue 
automatycznie znajdowało optymalne warunki ogniskowania 
OCT i polaryzacji, w celu dostarczenia najbardziej jasnego 
obrazu w wymiarze osiowym.

• Wybrać Auto Sharpness, aby automatycznie znaleźć 
optymalne współczynniki dyspersji, aby poprawić ostrość 
obrazu.

XX Jeśli trzeba, kliknąć >>>, aby wyświetlić bardziej szczegółową 
wersję interfejsu sterowania.
XX Do ręcznej zmiany ustawień, skorzystać z przycisków strzałek 

lub bezpośrednio przesunąć suwak.

11.1.1 Status sprzętu
Status sprzętu jest wskazywany za pomocą kolorowych kółek obok 
każdego elementu sterującego:
• Zielony: 

Sterowanie działa prawidłowo i jest nieaktywne.
• Niebieski: 

Sterowanie jest aktywne.
• Czerwony: 

Sterowanie nie działa prawidłowo lub nie jest podłączone.
Prosimy zauważyć, że nie we wszystkich systemach wszystkie 
elementy sterujące są dostępne.

11.2 Elementy sterujące Input Beam 
Zoom (IBZ)

Moduł Input Beam Zoom (IBZ) to system zoomu optycznego 
znajdujący się w głowicy skanującej EnFocus OCT.
Steruje on:
• Fokusem systemu OCT.
• Aperturą numeryczną (NA).

NA steruje wielkością wiązki światła.
Użytkownik może za pomocą NA poszerzać lub zwężać wiązkę 
światła.

11.2.1 Regulacja NA
Regulacja NA ma wpływ na:
• Rozdzielczość boczną.
• Osiową głębię pola.

Nie zmienia ona:
• Rozdzielczości osiowej systemu.
• Powiększenia.
• Pola widzenia.
• Telecentryczności.

Niezależnie od ustawienia apertury numerycznej, widoczny jest ten 
sam zakres głębokości, ale ostrość i jasność tkanek w polu widzenia 
zmienia się w zależności od ustawienia NA.
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Większa NA

Zwiększenie NA poszerza wiązkę światła i zwiększa rozdzielczość 
boczną, przy mniejszej głębi.
W wyniku tego obrazy w pobliżu głębi ostrości są ostrzejsze i jaśniej-
sze, ale stają się ciemniejsze dalej od płaszczyzny ogniskowania.
W efekcie, zwiększenie NA tworzy wąskie, żywsze pasmo w zakre-
sie pola widzenia, ostrzejsze i jaśniejsze niż reszta pola widzenia.

Mniejsza NA

Mniejsza NA daje bardziej jednorodną jasność i ostrość na całej 
głębi obrazowania.
W efekcie, żywe, wąskie pasmo powstałe dzięki dużej NA poszerza 
się na całe pole widzenia, przy utracie ostrości i maksymalnej 
jasności.

objective

OCT
beam

IBZ at low NA

objective

OCT
beam

IBZ at high NA

DOF top

DOF bottom

focal plane
DOF top

DOF bottom

focal plane

Przy niskiej NA, IBZ daje wąską wiązkę OCT, co prowadzi do 
powstania dużej głębi pola (DOF).
Przy wysokiej NA, IBZ daje szerszą wiązkę OCT, co prowadzi do 
powstania większej rozdzielczości bocznej, przy płytkiej głębi pola.
Korekta fokusa IBZ zmienia odległość roboczą systemu OCT 
niezależnie od mikroskopu.
Przy dużej NA, korekta fokusa umożliwia użytkownikowi 
przesunięcie pasma dużej ostrości i jasności w górę lub dół pola 
widzenia.
Gdy NA zmniejsza się, a pole widzenia staje się bardziej jednorodne, 
regulacja fokusa ma mniejszy efekt.

11.2.2 Regulacja NA IBZ i fokusa
Apertura numeryczna IBZ i fokus mogą być regulowane na 
2 sposoby:

Regulacja IBZ za pośrednictwem InVivoVue

System IBZ jest regulowany za pośrednictwem oprogramowania 
InVivoVue. Ustawienia sprzętowe uruchamiają IBZ z ustawieniami 
predefiniowanymi dla konkretnego zabiegu lub warunków 
obrazowania. Ustawienia te mogą być później dopasowane w oknie 

Hardware Control: w panelu uproszczonym lub zaawansowanym. 
Suwaki sterują fokusem i NA, zarówno w przypadku ustawień 
uproszczonych jak i zaawansowanych.

Ustawienie domyślne dla fokusa to środek zakresu fokusa.

Regulacja IBZ za pośrednictwem pokręteł na głowicy 
skanującej
Dodatkowo, pokrętła umieszczone bezpośrednio na głowicy 
skanującej EnFocus OCT mogą służyć do zmiany ostrości i NA.
Na głowicy skanującej znajdują się dwa srebrne pokrętła i dwa 
odpowiadające im, podświetlone paski - Górne pokrętło zmienia 
ostrość. Pokrętło dolne reguluje NA.
Przy poruszaniu pokrętłami przesuwa się kursor na odpowiednim 
podświetlonym pasku.

W praktyce, elementy sterujące fokusem IBZ i NA pozwalają na 
optymalizację jasności i ostrości dla interesującego nas obszaru 
w polu widzenia.
Regulacja elementów sterujących fokusa IBZ i NA jest subiektywna. 
Różni użytkownicy mogą stosować różne ustawienia i mogą chcieć 
zmienić ustawiania w zależności od własnych potrzeb.

Optymalizacja fokusa i NA systemu IBZ
XX Wyregulować fokus, by zwiększyć jakość w środku 

interesującego nas obszaru.
XX Wyregulować NA, aż interesujący nas obszar będzie jasny i 

jednorodny.
XX Jeśli zachodzi potrzeba, ponownie wyregulować fokus, aby 

dopasować go do jakości obrazu interesującego nas obszaru.
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11.3 Zmiana lokalizacji obrazowania
Manualna korekta
XX Aby zmienić pozycję skanu w czasie akwizycji przekrojów 

poprzecznych OCT, kliknąć przycisk Live Mode.
System uruchamia dwa obrazy w górnej części zakładki 
Imaging:
• Ustawianie poziome skanu B.
• Ustawianie pionowe skanu B.
Obrazy te przedstawiają poziome i pionowe wiązki skanujące, 
pozwalając na dokładniejsze wycentrowanie obrazu na 
interesującym nas obszarze (plamka żółta, tarcza nerwu 
wzrokowego, zmiana patologiczna itp.) celem wykonania 
skanu.
XX Ustawić mikroskop tak, by interesujące nas miejsce było 

wyśrodkowane w polu widzenia. 

Dokładnej regulacji pozycji można dokonać przy pomocy 
dynamicznej kontroli skanowania.

XX Skorygować pozycję Z, aby upewnić się, że obraz wyśrodkowany 
w oknie nie "zawija się".
XX Skorygować fokus i NA, aby zoptymalizować jasność i 

jednorodność obrazu.
XX Kiedy obraz jest właściwie ustawiony i zogniskowany, kliknąć 

przycisk Scan.
Spowoduje to przejście skanera z trybu na żywo do trybu 
akwizycji skanu.
Wyświetlane są skany B w czasie rzeczywistym.

Przy pomocy prawego przycisku na 2-przyciskowym 
włączniku nożnym EnFocus można uruchomić skan.

UWAGA
Niebezpieczeństwo błędu alokacji pamięci.
Jeśli oprogramowanie InVivoVue nie może alokować wystarczającej 
ilości pamięci do zebrania skanu, wyświetlony szostanie komunikat 
wskazujący na błąd alokacji.
XX W takim przypadku należy zmniejszyć rozmiar skanu zmieniając 

jeden lu więcej z następujących parametrów skanu: linie, skan, 
klatki i/lub objętości.

Kiedy skanowanie jest zakończone, Status skanu zmienia się 
z Pending na Unsaved i uaktywnia się przycisk Save.
Godzina akwizycji skanu jest wyświetlana pod statusem skanu.
XX Jeśli obraz jest zadowalający, kliknąć przycisk Save.

Status skanu zmienia się z Unsaved na Saved.
XX Jeśli obraz nie jest zadowalający, powtórzyć powyższe kroki.

Przy pomocy prawego przycisku na 2-przyciskowym 
włączniku nożnym EnFocus można zapisać skan.

InVivoVue sprawdza, czy na domyślnym dysku znajduje się 
wystarczająca wolna przestrzeń.
Jeśli na domyślnym dysku jest mniej niż 10% wolnej 
przestrzeni, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności 
archiwizacji analiz w celu zwolnienia miejsca; można jednak 
będzie zapisać skan.
Jeśli na domyślnym dysku jest mniej niż 2 gigabajty wolnej 
przestrzeni, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności 
archiwizacji skanów i nie będzie można zapisać skanów do 
chwili udostępnienia co najmniej 2 gigabajtów wolnej 
przestrzeni.

Zatrzymywanie akwizycji w trybie na żywo
XX Jeśli w którymkolwiek momencie użytkownik chce przerwać 

akwizycję, należy kliknąć przycisk Stop.

Można przeglądać obraz w oknie skanu B za pomocą 
elementów sterujących Playback w oknie skanowania.
Za pomocą suwaka Frame można przewijać poszczególne 
klatki.

11.4 Tryb ciągłego skanowania
Tryb ciągłego skanowania stanowi alternatywę dla trybu na żywo i 
służy do akwizycji obrazu. Tryb ten sprawia, że system przechodzi 
w tryb skanowania ciągłego i wyświetla skany B i projekcję inten-
sywności objętościowej (dla obrazów objętościowych) w trakcie ich 
akwizycji.
W tym trybie wielkość bufora obrazu określana jest przez definicję 
skanu i jest ograniczona do przechowywania jednego zbioru klatek 
danych obrazu, zatem trzeba z rozwagą wybrać, co ma być zapisane.
XX Aby dokonać akwizycji obrazu przy użyciu trybu skanowania 

ciągłego, należy kliknąć przycisk Continuous Scan.
System zaczyna skanować w sposób ciągły. Etykieta na 
przycisku zmienia się na Abort.
XX Ustawić mikroskop tak, by interesujące nas miejsce było 

wyśrodkowane w polu widzenia.
XX Skorygować pozycję Z (ramię referencyjne), aby upewnić się, że 

obraz wyśrodkowany w oknie nie "zawija się".
XX Skorygować fokus i NA, aby zoptymalizować jasność i 

jednorodność obrazu.
XX Upewnić się, że obraz jest prawidłowo ustawiony w klatce, tak 

aby góra obrazu (tzn. powierzchnia tkanki) znajdowała się 
w górnej jednej trzeciej lub połowie okna poziomego skanu B.
XX Kiedy system zbierze wystarczającą liczbę klatek dla obrazu, 

kliknąć przycisk Scan, aby zakończyć proces skanowania.
Kiedy skanowanie jest zakończone, Status skanu zmienia się 
z Pending na Unsaved i uaktywnia się przycisk Save.
Godzina akwizycji skanu jest wyświetlana pod statusem skanu.
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UWAGA
Niebezpieczeństwo błędu alokacji pamięci.
Jeśli oprogramowanie InVivoVue nie może alokować wystarczającej 
ilości pamięci do zebrania skanu, wyświetlony zostanie komunikat 
wskazujący na błąd alokacji.
XX W takim przypadku należy zmniejszyć rozmiar skanu zmieniając 

jeden lu więcej z następujących parametrów skanu: linie, skan, 
klatki i/lub objętości.

XX Jeśli obraz jest zadowalający, kliknąć przycisk Save, a Status 
skanu zmieni się z Unsaved na Saved.
– lub –
XX Jeśli obraz nie jest zadowalający, powtórzyć powyższe kroki.

Zatrzymywanie procesu skanowania
XX Po uruchomieniu trybu skanowania ciągłego, aby zakończyć 

skanowanie należy kliknąć przycisk Scan.
Skanowanie zatrzymuje się po zakończeniu aktualnego 
przebiegu. Co więcej, po kliknięciu przycisku Abort można 
przerwać skanowanie bez oczekiwania na zakończenie procesu.

Przy pomocy prawego przycisku na 2-przyciskowym włącz-
niku nożnym EnFocus można przerwać skanowanie ciągłe.

Można przeglądać obraz w oknie skanu B za pomocą 
elementów sterujących Playback pod oknem.
Za pomocą suwaka Frame można przewijać poszczególne 
klatki.

11.5 Dynamiczna kontrola skanowania
11.5.1 Obraz wideo z kamery mikroskopu

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, kiedy do wejścia HDMI 
lub SDI komputera EnFocus OCT podłączona jest kamera 
wideo mikroskopu.

Sygnał wideo z kamery mikroskopu może być wykorzystywany do 
śledzenia skanu, w celu przeanalizowania anatomii oka.
Jest on automatycznie rejestrowany i zapisywany, kiedy zbierane są 
obrazy OCT.
Obraz wideo jest przechwytywany w czasie:
• Trybu na żywo
• Skanowania.
• Skanowania ciągłego.

Obraz jest przechwytywany na początku wykonywania skanowania 
i na początku kończenia skanowania ciągłego. Obraz jest 
zapisywany z danymi OCT i zostanie wczytany razem z danymi OCT 
w późniejszym czasie.

Wyświetlanie i ukrywanie nakładki graficznej
Istnieje możliwość pokazania lub ukrycia nakładki dynamicznej 
kontroli skanowania na obraz wideo:
XX Kliknąć prawym przyciskiem na okno, by wyświetlić menu 

kontekstowe.
XX Nakładka jest wyświetlana domyślnie. Można ją wyłączyć lub 

włączyć ponownie klikając na przycisk Show/Hide Dynamic 
Scan Control.

Można także w następujący sposób wyświetlić lub ukryć krzyżyk 
w nakładce sterowania dynamicznego skanowania:
XX Kliknąć prawym przyciskiem na okno, by wyświetlić menu 

kontekstowe.
XX Krzyżyk jest wyświetlany domyślnie. Można go wyłączyć lub 

włączyć ponownie klikając na przycisk Show/hide crosshair.
Można także wycentrować skan w następujący sposób:
XX Kiedy nakładka znajdzie się poza widokiem mikroskopu, 

wyświetlona zostanie podwójna niebieska strzałka.
XX Kliknąć dwukrotnie na środek grafiki nakładki. Nakładka 

zostanie natychmiast wycentrowana na widoku nakładki.

11.5.2 Nakładka dynamicznej kontroli skanowania

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, kiedy do wejścia HDMI 
lub SDI komputera EnFocus OCT podłączona jest kamera 
wideo mikroskopu.

Po dokonaniu dużych poprawek w trybie na żywo przy pomocy 
kamery wideo, funkcja dynamicznej kontroli skanowania pozwala 
użytkownikowi dokonać drobnych korekt:
• Pozycja skanu.
• Zmiana wymiarów.
• Obrót kąta skanu.

Można dokonać poprawek:
• W czasie, gdy system jest nieaktywny.
• W trybie na żywo.

Nie można dokonywać poprawek w czasie wykonywania pełnego 
skanu.
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Grafika dynamicznej kontroli skanowania odzwierciedla schemat 
wybranego skanu. Jeśli nie wybrano skanu, grafika przedstawiać 
będzie ostatnio wykonany schemat.

Istnieją trzy różne schematy nakładek dla pięciu typów skanowania, 
w tym:

• Grafika prostokątna:
• Prostokątne skany objętościowe.
• Mieszane skany objętościowe.
• Krzyżyki dla kierunków normalnych skanu B i 

ortogonalnego skanu B.

• Grafika liniowa:
• Wyświetlana dla liniowych skanów B.
• Strzałka wskazuje na kierunek skanu B

• Grafika kołowa:
• Promieniowe skany objętościowe.
• Pierścieniowe skany objętościowe.
• Krzyżyki dla kierunków normalnych skanu B i 

ortogonalnego skanu B.

Zmiana pozycji skanu
XX Można zmienić pozycję skanu na podstawie obrazu wideo 

z kamery mikroskopu, przy użyciu nakładki:
XX Kliknąć lewym przyciskiem i schwycić środek grafiki nakładki.
XX Przeciągnąć nakładkę w odpowiedni obszar obrazu wideo.
XX Puścić przycisk myszy.

Spowoduje to zwolnienie ruchu grafiki nakładki, sprawiając 
jednocześnie, że zeskanowany zostanie odpowiedni obszar.

Zmiana kąta skanu

Można zmienić kąt skanu na podstawie obrazu wideo, przy użyciu 
nakładki:
XX Kliknąć lewym przyciskiem i schwycić górny uchwyt grafiki nakładki.
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XX Kliknąć i przeciągnąć, aby obrócić grafikę pod odpowiednim 
kątem. Wartość kąta wyświetlana jest na końcu linii skanu 
ortogonalnego.
XX Puścić przycisk myszy.

Spowoduje to zwolnienie ruchu grafiki nakładki, sprawiając 
jednocześnie, że obszar zeskanowany zostanie pod 
odpowiednim kątem.

Zmiana rozmiarów skanu
Można zmienić rozmiary skanu na podstawie obrazu wideo, przy 
użyciu nakładki:
XX Kliknąć lewym przyciskiem i schwycić zakładkę z boku grafiki 

nakładki.
XX Kliknąć i przeciągnąć, aby zmienić długość lub szerokość do 

pożądanego rozmiaru.
Rozmiar zostanie natychmiast zaktualizowany i jest 
wyświetlany w czasie zmian w polach poza oknem skanowania.
XX Puścić przycisk myszy.

Zwolni to ruch i sprawi, że skan będzie odpowiedniej wielkości.

Resetowanie dynamicznej kontroli skanowania

Możliwe jest zresetowanie orientacji i pozycji skanu:
XX Kliknąć dwukrotnie na środku okna obrazu wideo z mikroskopu, 

a pozycja DSC zostanie ustawiona na środku okna.

XX Kliknąć dwukrotnie na uchwycie grafiki (kółko i kreska na końcu 
linii skanu ortogonalnego), a kąt DSC zmniejszy się do zera 
stopni.

11.6 EnFocus 2-przyciskowy włącznik 
nożny (tylko M844)

Włącznik nożny może być stosowany do akwizycji i zapisywania 
obrazów bez użycia rąk.

1 Pedał lewy, zakładka lewa
2 Pedał prawy, zakładka prawa

XX Kliknąć prawy przycisk włącznika nożnego, aby rozpocząć tryb 
na żywo.
XX Kliknąć prawy przycisk włącznika nożnego, aby uruchomić 

skanowanie.
XX Kliknąć prawy przycisk włącznika nożnego, aby uruchomić opcję 

zapisu.
XX Po zapisaniu danych, kliknąć jeszcze raz na prawy przycisk 

włącznika nożnego, aby uruchomić tryb na żywo dla 
następnego skanu na liście skanów.
XX W ten sposób można kontynuować proces akwizycji i 

zapisywania.
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11.7 Włącznik nożny interfejsu 
mikroskopu (tylko Proveo)

Jeśli system jest podłączony do mikroskopu z interfejsem 
komunikacyjnym, za pomocą włącznika nożnego mikroskopu 
można wykonywać komendy EnFocus OCT, zamiast stosować do 
tego celu 2-przyciskowy włącznik nożny EnFocus.
W instrukcji obsługi mikroskopu znaleźć można instrukcje 
dotyczące podłączania, programowania i używania włącznika 
nożnego mikroskopu do komend EnFocus. 

12 Schemat skanowania
W systemie EnFocus aktualnie dostępnych jest 5 schematów 
skanowania. Poniżej opisano je załączając jednocześnie tabele, 
z którymi należy zapoznać się przy konfiguracji tych schematów.
W poniższych tabelach przedstawiono typowe zakresy skanowania.

System zabezpieczeń EnFocus OCT wyłącza SLD, kiedy zakres 
skanowania jest mniejszy od 1 mm. 

OSTROŻNIE

Ryzyko uszkodzenia oka na skutek wysokiego poziomu 
promieniowania.
XX Utrzymywać zakres skanowania na poziomie 3 mm lub 

większym, aby uzyskać zadowalające obrazowanie 
kliniczne i zmniejszone promieniowanie optyczne.

12.1 Skanowanie liniowe
Skan liniowy, czyli skan B, stanowi przekrój osiowy przez 
obrazowaną tkankę, a pozorna rozdzielczość obrazu zależy od liczby 
skanów A, z których się składa.
Możliwe jest:
• Dokonywanie akwizycji serii skanów B w tym samym miejscu 

obrazowanej tkanki.
• Uśrednianie grup skanów B, w celu poprawy kontrastu i 

stosunku sygnału do szumu.
Parametry w tabeli poniżej opisują ustawienia, z których można 
skorzystać.

Parametr Ustawienie 
typowe

Uwagi

Długość 3 mm – 20 mm
Ustawić w zależności od potrzebnej 
bocznej "długości skanu" w mm.

Kąt 0 lub 90

Ustawić ten kąt (w stopniach) 
w celu ustalenia, czy skan ma się 
odbywać po osi poziomej, czy 
pionowej, czy też może pomiędzy 
nimi. 0 oznacza skan poziomy, a 
90 pionowy.

Margines 
poziomy

0 mm
Pozwala zmienić poziomy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Margines 
pionowy

0 mm
Pozwala zmienić pionowy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Skany A / skan B 1000
Ten parametr próbkowania osiowe-
go determinuje szybkość akwizycji. 
Typowe ustawienie to 1000.

Skany B 100
Oznacza liczbę skanów B zbieranych 
w tym samym miejscu, dzięki cze-
mu można śledzić zmiany w czasie.

Klatki / skan B 1 - 3

Parametr ten określa liczbę klatek 
uśrednianych w celu stworzenia 
jednego uśrednionego skanu B; 
ustawienie wartości 1 oznacza brak 
uśredniania.
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12.2 Prostokątny skan objętościowy
Prostokątny skan objętościowy to akwizycja wolumetryczna tworzo-
na przez serię skanów B zebranych w rastrowym schemacie skano-
wania, przy przesuwaniu się z dołu objętości (czyli przodu) do góry. 

Jednocześnie ze skanowaniem, obliczany jest i wyświetlany obraz 
projekcji intensywności objętościowej, stanowiący sumowaną 
projekcję wokseli na przestrzeni wyświetlanej głębi stosu skanów B. 
Parametry w poniższej tabeli opisują ustawienia odpowiednie dla 
akwizycji prostokątnego skanu objętościowego.

Parametr Ustawienie 
typowe

Uwagi

Długość (azymut) 3 mm – 20 mm
Ustawić w zależności od potrzebnej 
azymutowej długości skanu w mm.

Szerokość 
(wzniesienie)

3 mm – 20 mm

Ustawić w zależności od potrzebnej 
wznoszącej długości skanu w mm. 
Jest to kierunek ortogonalny do 
skanu azymutowego.

Kąt 0 lub 90

Ustawić ten kąt (w stopniach) 
w celu ustalenia, czy skan ma się 
odbywać po osi poziomej, czy pio-
nowej, czy też może pomiędzy nimi. 
0 oznacza skan poziomy, a 90 pio-
nowy.

Margines 
poziomy

0 mm
Pozwala zmienić poziomy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Margines 
pionowy

0 mm
Pozwala zmienić pionowy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Skany A / skan B 1000

Ten parametr próbkowania osiowe-
go determinuje szybkość akwizycji. 
Typowe ustawienie to 1000. Niższe 
ustawienie daje wyższą szybkość 
skanowania, a wyższa gęstsze 
próbkowanie osiowe.

Skany B 100

Parametr ten oznacza liczbę 
skanów B w objętości i określa 
gęstość skanu wznoszącego. Im 
większa liczba skanów B, tym 
większa gęstość próbkowania 
obrazu VIP.

Klatki / skan B 1 – 3
Kiedy parametr ten jest większy 
od 1, wykonywana jest rejestracja i 
uśrednianie.

Objętości 1

Parametr ten umożliwia akwizycję 
wielu objętości, co może być 
przydatne przy tworzeniu filmów 
z objętości.

12.3 Tryb objętościowy mieszany
Skan ten stanowi prostokątną akwizycję objętościową o niskiej 
gęstości próbkowania osiowego przez objętość, z wysokiej gęstości 
skanem liniowym w środku objętości.
Ten typ skanu jest przydatny, kiedy potrzebny jest wysokiej gęstości 
uśredniany skan B z informacją rejestracji.
Odpowiednie parametry podano w tabeli poniżej.

Parametr Ustawienie 
typowe

Uwagi

Długość (azymut) 3 mm – 20 mm
Ustawić w zależności od potrzebnej 
azymutowej długości skanu w mm.

Szerokość 
(wzniesienie)

3 mm – 20 mm

Ustawić w zależności od potrzebnej 
wznoszącej długości skanu w mm. 
Jest to kierunek ortogonalny do 
skanu azymutowego.

Kąt 0 lub 90

Ustawić ten kąt (w stopniach) 
w celu ustalenia, czy skan ma się 
odbywać po osi poziomej, czy pio-
nowej, czy też może pomiędzy nimi. 
0 oznacza skan poziomy, a 90 pio-
nowy.

Margines 
poziomy

0 mm
Pozwala zmienić poziomy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Margines 
pionowy

0 mm
Pozwala zmienić pionowy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Skany A / skan B 200

Ten parametr próbkowania 
osiowego determinuje szybkość 
akwizycji wolumetrycznej. Typowe 
ustawienie to 200 lub 250, co 
umożliwia szybką akwizycję.

Skany B / objętość 200
Parametr ten oznacza liczbę skanów 
B w objętości, co ma wpływ na 
gęstość próbkowania wznoszącego.

Wysokiej gęstości 
skany A / skan B

1000
Parametr ten określa próbkowanie 
osiowe skanu B wysokiej gęstości 
umieszczonego w środku objętości.

Wysokiej gęstości 
skany B

10

Parametr ten wskazuje na liczbę 
klatek wysokiej gęstości, które 
zostaną uśrednione w celu stworze-
nia jednego skanu B wysokiej 
gęstości w środku objętości.
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12.4 Objętość promieniowa
Skan promieniowy umożliwia wolumetryczną akwizycję tkanki za 
pomocą skanowania B wykonywanego promieniowo przez 
objętość.
Przy tym typie akwizycji, centralna część pola widzenia jest 
próbkowana z wyższą gęstością, podczas gdy zewnętrzne części 
z niższą.
Parametry dotyczące schematu skanowania promieniowego 
wymieniono w poniższej tabeli.

Parametr Ustawienie 
typowe

Uwagi

Średnica 3 mm – 20 mm
Stanowić będzie pożądaną średnicę 
skanów promieniowych 
w objętości.

Margines 
poziomy

0 mm
Pozwala zmienić poziomy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Margines 
pionowy

0 mm
Pozwala zmienić pionowy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Skany A / skan B 1000

Ten parametr próbkowania osiowe-
go determinuje szybkość akwizycji. 
Typowe ustawienie to 1000. Niższe 
ustawienie daje wyższą szybkość 
skanowania, a wyższa gęstsze 
próbkowanie osiowe.

Skany B / objętość 100

Parametr ten oznacza liczbę skanów 
B w objętości i określa gęstość 
skanu. Im większa liczba skanów B, 
tym większa gęstość próbkowania 
obrazu VIP.

Klatki / skan B 1 – 3
Kiedy parametr ten jest większy 
od 1, wykonywana jest rejestracja i 
uśrednianie.

Objętości 1
Parametr ten umożliwia akwizycję 
wielu objętości.

12.5 Objętość pierścieniowa
Objętość pierścieniowa to akwizycja wolumetryczna składająca się 
z serii skanów B będących koncentrycznymi pierścieniami 
ułożonymi wokół interesującego nas obszaru.
Można zdefiniować średnicę minimalną i maksymalną ostatniego 
skanu B. Ustawienie to umożliwia określenie gęstości próbkowania 
w ramach objętości pierścieniowej.
Współczynnik korekcji zapewnia, że w każdym skanie B obecnych 
jest tyle samo próbek. Odpowiednie parametry podano w tabeli 
poniżej.

Parametr Ustawienie 
typowe

Uwagi

Średnica min. 3 mm – 5 mm
Oznacza pożądaną średnicę 
wewnętrzną pierścieniowej 
akwizycji objętościowej.

Średnica maks. 4 mm – 20 mm
Oznacza pożądaną średnicę objęto-
ści pierścieniowej. Wartość musi być 
większa nić średnica minimalna.

Margines 
poziomy

0 mm
Pozwala zmienić poziomy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Margines 
pionowy

0 mm
Pozwala zmienić pionowy środek 
skanu (w mm). Dopuszczalny zakres 
to +/- 5 mm.

Skany A / skan B 1000

Ten parametr próbkowania osiowe-
go determinuje szybkość akwizycji. 
Typowe ustawienie to 1000. Niższe 
ustawienie daje wyższą szybkość 
skanowania, a wyższa gęstsze 
próbkowanie osiowe.

Skany B / objętość 100

Parametr ten oznacza liczbę 
skanów B w objętości i określa 
gęstość skanu. Im większa liczba 
skanów B, tym większa gęstość 
próbkowania obrazu VIP.

Klatki / skan B 1 – 3
Kiedy parametr ten jest większy od 
1, wykonywana jest rejestracja i 
uśrednianie.

Objętości 1
Parametr ten umożliwia akwizycję 
wielu objętości.
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13 Praca ze skanami
Skany można edytować lub dodawać do analizy z aktualną 
(dzisiejszą) datą.
Analizy ze starszą datą mają następujące ograniczenia:
• Można usuwać tylko niezakończone skany, oznaczone jako 

"abandoned".
• Wszystkie inne funkcje dla dodawania lub edytowania skanów 

są wyłączone.

13.1 Użycie pamięci
InVivoVue wyświetla pasek w oknach Select Parameters for New 
Scan oraz Edit Scan, oznaczający zajęcie pamięci przez skan 
użytkownika.
Pasek ten aktualizuje się po edycji któregokolwiek z atrybutów, 
uwidaczniając znaczenie każdej ze zmian.
Pasek pamięci jest:
• Zielony: jeśli prawdopodobnie istnieje wystarczająca ilość 

pamięci, by dokonać akwizycji skanu.
• Czerwony: kiedy system obliczył, że skan zajmie ponad 70% 

dostępnej pamięci.

Istnieje niewielka niepewność, ponieważ pamięć nie tylko 
musi być dostępna, ale powinna także być 
niepofragmentowana, by nadawać się do przechowywania 
danych klatek.

Odczytywanie paska pamięci systemowej, od lewej do prawej:
• Jednolicie zielony obszar oznacza szacowany odsetek aktualnie 

wykorzystywanej pamięci.
• Obszar kreskowany po prawej oznacza szacowany odsetek 

pozostałej pamięci systemowej, potrzebnej do akwizycji skanu.
Jeśli dostępna ilość pamięci jest wystarczająca do akwizycji skanu, 
kreskowany obszar jest zielony; w innym przypadku jest czerwony.

Poza tym, InVivoVue podaje informacje tekstowe odpowiadające 
informacji graficznej:
• Odsetek aktualnie wykorzystywanej pamięci.
• Odsetek pozostałej pamięci, potrzebnej do akwizycji skanu.
• Wymagania pamięciowe skanu użytkownika (w MB).

InVivoVue pozwala na dodawanie skanu do analizy, nawet jeśli 
pasek pamięci jest czerwony.

UWAGA
Niebezpieczeństwo błędu alokacji pamięci.
Jeśli oprogramowanie InVivoVue nie może alokować wystarczającej 
ilości pamięci do zebrania skanu, wyświetlony zostanie komunikat 
wskazujący na błąd alokacji.
XX W takim przypadku należy zmniejszyć rozmiar skanu zmieniając 

jeden lu więcej z następujących parametrów skanu: linie, skan, 
klatki i/lub objętości.

InVivoVue sprawdza, czy na domyślnym dysku znajduje się 
wystarczająca wolna przestrzeń.
Jeśli na domyślnym dysku jest mniej niż 10% wolnej 
przestrzeni, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności 
archiwizacji analiz w celu zwolnienia miejsca; można jednak 
będzie zapisać skan.
Jeśli na domyślnym dysku jest mniej niż 2 gigabajty wolnej 
przestrzeni, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności 
archiwizacji skanów i nie będzie można zapisać skanów do 
chwili udostępnienia co najmniej 2 gigabajtów wolnej 
przestrzeni.

13.2 Tworzenie skanów użytkownika
Otwieranie edytora skanów
XX Kliknąć prawym przyciskiem na istniejący skan oczekujący.
XX Wybrać Edit…

– lub –
XX Kliknąć prawym przyciskiem w kolejkę skanów.
XX Wybrać Add Custom Scan.

Otwiera się edytor skanów:
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Zielone przyciski odpowiadają schematom skanów, które 
oprogramowanie InVivoVue może wykonać.
Wartości pokazane początkowo zależą od tego, jak otwarto edytor 
skanów:
• Dodawanie nowego skanu: wartości początkowe odpowiadają 

ustawieniom na siatce szybkiego startu
• Edycja istniejącego skanu: wartości początkowe odpowiadają 

ustawieniom wybranego skanu
XX Jeśli to konieczne, można kliknąć przycisk podziału Defined 

Scan Presets, aby wybrać określone ustawienia skanu. Kliknąć 
Copy Settings from Selected Preset, aby wczytać 
ustawienia.
Edytor skanów przedstawia wybrane ustawienia.

Dostosowanie skanu do preferencji użytkownika
XX Wybrać odpowiedni schemat skanu.
XX Ustawić wartości schematu skanu:

• Długość (jak długi/wysoki ma być skan)
• Szerokość (jak szeroki ma być skan)
• Średnica (tylko promieniowy)
• Średnica min./maks/ (tylko kątowy)
• Kąt (odchylenie od płaszczyzny poziomej)
• Marginesy (względem środka okna wideo mikroskopu)
• Liczba skanów A / B na ramkę
• Liczba skanów B (na objętość)
• Ramki na skan B (uśrednianie ramek)
• Liczba objętości (ile razy ta sama objętość ma być zebrane 

w czasie skanowania)

Skan jest ograniczony do fizycznych ograniczeń sprzętowych 
skanerów galwanometrycznych wykorzystywanych do 
pozycjonowania wiązki.
InVivoVue nie pozwala na wprowadzenie wartości spoza 
dopuszczalnego zakresu. Jeśli wprowadzona zostanie wartość 
spoza zakresu, InVivoVue automatycznie zmieni ją na najbliższą 
dopuszczalna wartość.

Uśrednianie ramek

Liczbę powtórzeń akwizycji tej samej klatki dla każdego skanu B 
można zwiększyć z domyślnej wartości 1, ale dane wieloklatkowe 
muszą być rejestrowane i uśredniane w oddzielnym kroku.

Dodanie większej liczby skanów A, skanów B i powtórzeń klatek 
zwiększa precyzję akwizycji, ale powoduje wydłużenie czasu 
akwizycji i wymaga większej ilości pamięci na zbuforowanie 
w czasie akwizycji.

Pasek System Memory w edytorze skanowania przedstawia, ile 
pamięci potrzeba na dany skan, względem ilości zainstalowanej 
pamięci RAM. Jeśli pasek pamięci jest zielony, daną definicję skanu 

można z pewnością wykonać. Przy około 70% dostępnej pamięci, 
pasek zmieni kolor na czerwony. Jeśli skan zostanie dodany do 
analizy, może okazać się, że nie będzie możliwe wykonanie go. 
Skany, które potrzebują ponad 90% dostępnej pamięci nie mogą 
być dodane do analizy (przycisk Add to Exam jest nieaktywny).

Przybliżony czas wykonywania każdego skanu znaleźć moż-
na w informacji na kafelku oczekującego skanu. Można ją 
też sprawdzić po najechaniu myszą na kafelek. Informacja ta 
nie jest aktualizowana przed zamknięciem edytora skanów.

Objętość mieszanej gęstości to skan prostokątny z 10 skanami 
wysokiej gęstości zebranymi w środku. Pola wprowadzania 
zawierają ilość danych w regionie wysokiej gęstości.

XX W grupie Oculus Selection, wybrać, czy skanowane ma być 
prawe oko, lewe czy oba (OD, OS czy OU).
W przypadku wybrania OU, do analizy wybierane są dwa skany, 
po jednym dla każdego oka.

InVivoVue przechowuje te informacje razem ze skanem, ale 
nie jest w stanie wykryć, które oko jest skanowane 
w rzeczywistości. Użytkownik musi upewnić się, że wybrany 
oczekujący skan odpowiada skanowanemu oku.

Informacje dopplerowskie mogą być zbierane jednocześnie 
z danymi .OCT. Także w tym przypadku, zbieranie tych informacji 
zajmie więcej czasu i wymagać będzie więcej pamięci.
Jednocześnie ze zwiększeniem interwałów Dopplera, aktualizowa-
ne będą wymagania dotyczące pamięci RAM na pasku pamięci.

Zalecamy ustawić liczbę interwałów na 2 do 5. W innym 
przypadku czas akwizycji skanu może być nadmiernie długi.

Tworzenie nowych ustawień predefiniowanych skanu
XX Wprowadzić nazwę ustawień predefiniowanych skanu i wybrać 

Create Preset.
Aktualne ustawienia zapisywane są jako nowe ustawienia 
predefiniowane.

Zapisywanie skanu użytkownika
XX Aby zapisać ustawienia wyedytowanego oczekującego skanu, 

wybrać Save Changes.
Zamyka się edytor skanów i aktualizuje się wybrany skan 
oczekujący.

– lub –
XX Aby zapisać ustawienia w czasie dodawania skanu użytkownika, 

wybrać Add to Exam.
Edytor skanów zamyka się i tworzony jest nowy skan oczekujący 
w kolejce skanów analizy.
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XX Aby odrzucić zmiany, wybrać Cancel.
Edytor skanów zamyka się bez zapisywania zmian.

Zmiana parametrów po akwizycji obrazu

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany parametrów skanu po akwizycji 
obrazu, można wyczyścić obraz:
• Wybierając inny skan.
• Zmieniając go w zakładce Imaging.
XX W otwierającym się polu komunikatów z pytaniem, czy dane 

mają być zapisane, kliknąć Yes.

13.3 Protokoły skanowania
13.3.1 Definiowanie protokołu skanowania
Można stworzyć nowy protokół skanowania przy użyciu kolekcji 
skanów dla analizy, niezależnie, czy jest to analiza aktualna, czy 
wykonana wcześniej.
Jeśli jednak celem jest po prostu stworzenie nowego protokołu 
skanowania, niezależnie od istniejącej analizy, można to również 
uczynić.
Jeśli brak jest analiz, na podstawie których można stworzyć 
odpowiedni protokół, można stworzyć rekord testowy oraz analizę 
służącą wyłącznie do stworzenia nowego protokołu skanowania; 
w ten sposób można uniknąć modyfikacji istniejących rekordów.
Poniższa procedura wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się rekord 
pacjenta i rekord analizy oraz dodaje skany do analizy, w celu 
stworzenia nowego protokołu skanowania.
Po utworzeniu protokołu skanowania, zaleca się usunięcie tych 
danych celem usunięcia z systemu nieprawdziwych informacji.
XX W zakładce Patient/Exam wybrać pacjenta.
XX Dodać analizę do rekordu pacjenta.
XX Kliknąć przycisk Start Exam.

Program InVivoVue przenosi użytkownika do zakładki Imaging.
XX Dodać skany nowego protokołu skanowania do analizy:

• Stworzyć skan użytkownika lub dodać skan wstępnie 
zdefiniowany.

• Skorzystać z siatki szybkiego startu.
XX Jeśli istniejący protokół skanowania zawiera skany podobne do 

tego, który ma być stworzony, dodać skany z istniejącego 
protokołu.

XX W przypadku skanów dodanych spośród skanów wstępnie 
zdefiniowanych lub innego protokołu skanowania, wyedytować 
je w celu zdefiniowania odpowiednich parametrów skanowania 
dla nowego protokołu skanowania.
XX Usunąć niechciane skany, jeśli dodano skany istniejącego 

protokołu skanowania.
XX Zapisać protokół przy użyciu menu kontekstowego w kolejce 

Scan.

Jeśli wprowadzana nazwa nie jest unikalna, po prawej 
stronie od pola nazwy pojawia się symbol "!", a przycisk 
Save Protocol jest nieaktywny.

XX Po zapisaniu nowego protokołu skanowania, usunąć wszystkie 
skany z analizy, i wrócić do zakładki Patient/Exam.
XX W zakładce Patient/Exam, usunąć analizę, która została 

utworzona dla tej procedury.

13.3.2 Dodawanie protokołu skanowania do 
badania

W czasie tworzenia rekordu badania lub później, można dodać 
jeden lub więcej protokołów skanowania, edytując rekord badania. 
Jeśli protokół, który ma być dodany nie istnieje już, należy najpierw 
stworzyć nowy. Więcej informacji znaleźć można na liście tematów 
powiązanych poniżej.
XX Aby dodać istniejący protokół skanowania do badania, 

w zakładce Study wybrać badanie, do którego dodany ma być 
protokół skanowania.
XX Kliknąć przycisk Edit Study....

Pojawia się pole dialogowe Edit Study.
XX Na liście Scan Protocols na dole pola dialogowego, wybrać jeden 

lub więcej elementów z listy Available Protocols.
XX Kliknąć przycisk Add>>.

Wybrane protokoły są przenoszone do Scan Protocols na liście 
Study.
XX Po zakończeniu dodawania protokołów do badania, kliknąć 

przycisk Save Changes.

13.4 Usuwanie skanów
Możliwe jest usunięcie skanów z analizy w przypadku skanów 
oczekujących (żaden obraz nie został zebrany) lub porzuconych 
(skan nie został zakończony w dniu analizy).
Na przykład, można wybrać grupę skanów z protokołu skanów, ale 
zdecydować się nie przeprowadzać jednego lub więcej z nich.
XX Aby usunąć konkretny skan oczekujący lub porzucony, kliknąć 

prawym przyciskiem skan w kolejce skanów i wybrać Delete.
XX Aby usunąć wszystkie pozostałe skany oczekujące z analizy, 

kliknąć prawym klawiszem na szary/pusty obszar w kolejce 
skanów i wybrać Delete Pending Scans. 
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13.5 Zapisywanie skanów obrazów
Po zebraniu zadowalającego obrazu dla skanu, można zapisać skan 
dla aktualnego rekordu analiz pacjenta.
Przed zapisaniem, można przejrzeć skany obrazów, aby upewnić 
się, że obrazy są zadowalające.

InVivoVue pozwala na przechowywanie 2 niezapisanych 
kafelków skanów. Gdy rozpocznie się trzecie skanowanie, 
jeden z niezapisanych skanów zostanie usunięty, w celu 
stworzenia miejsca na trzeci skan. Aby uniknąć utraty 
danych, należy zapisywać skany, gdy tylko dane okażą się 
być przydatne lub wybrać automatyczne zapisywanie 
skanów.

Po zebraniu obrazu, status skanu zmienia się na Unsaved.
XX Aby zapisać skan, kliknąć przycisk Save OCT.

InVivoVue sprawdza, czy na domyślnym dysku znajduje się 
wystarczająca wolna przestrzeń.
Jeśli na domyślnym dysku jest mniej niż 10% wolnej 
przestrzeni, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności 
archiwizacji analiz w celu zwolnienia miejsca; można jednak 
będzie zapisać skan.
Jeśli na domyślnym dysku jest mniej niż 2 gigabajty wolnej 
przestrzeni, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności 
archiwizacji skanów i nie będzie można zapisać skanów do 
chwili udostępnienia co najmniej 2 gigabajtów wolnej 
przestrzeni.

W przypadku każdego zapisanego skanu, InVivoVue tworzy i 
zapisuje poszczególne pliki (w zależności od typu pliku i preferencji 
zapisu), nadając im kolejne nazwy, w zależności od:

• ID pacjenta.
• Tego, które oko jest skanowane.
• Pewnych innych parametrów skanu.

Jeśli ma być zapisany inny obraz bitmapy (inny niż ramka 1) 
skanu B, można za pomocą przycisków Playback 
przeglądać i wybierać ramki do zapisania.

Zapisanie objętości skanu B jako MPEG, DICOM lub TIFF

W czasie przeglądania zapisanego skanu, można wybrać inny 
format pliku dla objętości skanu B, stosowany do konsultacji lub 
późniejszego przeglądania.
XX Kliknąć prawym przyciskiem w kafelek skanowania i wybrać 

Save Scan Data As ..., aby otworzyć okno zapisywania.
XX Wybrać typ pliku MPEG, DICOM lub TIFF i wprowadzić nazwę i 

lokalizację przed kliknięciem w przycisk Save.

XX Wybrać typ pliku MPEG, DICOM lub TIFF i wprowadzić nazwę i 
lokalizację przed kliknięciem w przycisk Save.

13.6 Wczytywanie skanów do 
przeglądania

W każdej chwili, można przejrzeć zapisane skany, pod warunkiem, 
że nie zostały zarchiwizowane, ponieważ archiwizacja powoduje 
usunięcie ich z systemu. (można przeglądać skany ze 
zarchiwizowanych analiz po pobraniu analizy z archiwum.)

13.6.1 Wybór skanów z aktualnej analizy
XX Jeśli skan został właśnie wykonany, ale nie jest zapisany, można 

go odtworzyć za pomocą przycisków Playback.
XX Aktualna analiza zawiera oczekujące, niezapisane i zapisane 

skany w kolejce skanów.
XX Aby obejrzeć zapisany skan, kliknąć dwukrotnie w ikonę na 

kolejce skanów lub kliknąć prawym przyciskiem w ikonę i 
wybrać Load OCT data w menu. Widoczny jest obraz OCT, a 
nazwa pliku jest wyświetlana nad oknem skanu B.
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13.6.2 Wybieranie skanów z wcześniejszej analizy
XX Aby wybrać skany z wcześniejszej analizy, w zakładce Patient / 

Exam wybrać rekord pacjenta, dla którego mają być 
przeglądane skany obrazów.
Po wyborze rekordu pacjenta, wszystkie analizy dla tego 
pacjenta są wczytane na listę w polu grupy Patient Exams po 
prawej stronie.
XX Na liście analiz pacjenta, wybrać analizę, dla której przeglądane 

mają być skany.
XX Kliknąć przycisk Review Exam.

Jeśli wybrana analiza zaplanowana jest na dany dzień i jest 
niekompletna, przycisk Review Exam jest opisany jako 
Continue Exam lub Start Exam.

InVivoVue przełącza się na zakładkę Imaging, a skany dla 
wybranej analizy są wyszczególnione w kolejce skanów, na 
dole.
XX Aby obejrzeć zapisany skan, kliknąć dwukrotnie w ikonę na 

kolejce skanów lub kliknąć prawym przyciskiem w ikonę i 
wybrać Load OCT data w menu. Widoczny jest obraz OCT, a 
nazwa pliku jest wyświetlana nad oknem skanu B.

13.6.3 Wczytywanie plików OCU
Czasami może być konieczne wczytanie pliku OCU (surowe dane 
spektralne) dla obrazu. Aby ta opcja była dostępna, dane OCU muszą 
być wcześniej zapisane.
Na przykład może zajść potrzeba użycia algorytmu InVivoVue 
w celu zoptymalizowania dyspersji obrazu, w celu poprawy jakości 
przeglądania. 
XX Aby wczytać dane OCU dla obrazów w bazie danych, należy 

w zakładce Patient/Exam wybrać analizę zawierającą 
odpowiednie dane.
XX Przejść do zakładki Imaging.
XX Kliknąć prawym przyciskiem na zapisany skan z kolejki skanów, 

aby wyświetlić menu kontekstowe skanów. Jeśli istnieją dane 
OCU, aktywna będzie pozycja menu Load OCU Data.
XX Wybrać ją, w celu wczytania danych spektralnych. 

Skan B i okna VIP są puste, ale nazwa pliku jest wyświetlana 
ponad oknem skanu B.
XX W menu Tools, wybrać pozycję Configure Dispersion...
XX Kliknąć przycisk Reprocess Now.
XX Obraz jest odtwarzany i poddawany ponownej obróbce przy 

użyciu stałych dyspersji stosowanych, kiedy obraz był 
przechwytywany.
XX Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

13.6.4 Regulacja jasności i kontrastu
Można zmienić jasność lub kontrast klikając prawym przyciskiem 
w okno skanu B i wybrać Display Options, aby otworzyć okno Edit 
Display Options.

XX W zakładce Adjustments, za pomocą suwaka Brightness i 
Contrast wyregulować te parametry.
XX Kliknąć przycisk Reset, aby przywrócić te ustawienia do 

poziomu obrazu, jaki uzyskano pierwotnie.
XX Aby obejrzeć szczegóły dotyczące skanu, zawarte w nagłówku 

OCT, kliknąć dwukrotnie nazwę pliku wyświetlanego nad 
oknem Widok danych skanowania.

13.7 Odtwarzanie skanów obrazów
W przypadku odtwarzania obrazów, dostępnych jest kilka 
elementów sterujących służących do zatrzymywania i uruchamiania 
odtwarzania, wybierania poszczególnych klatek. 

1 Ręczne przesunięcie do przodu lub do tyłu.
2 Zmiana na pauzę po kliknięciu. Odtwarza wszystkie klatki po 

kolei, z zapętleniem odtwarzania do chwili naciśnięcia przycisku 
pauzy.

13.8 Zmiana ustawień okna skanu B
Można dokonać zmiany kilku parametrów dla okna skanu B, w celu 
zmiany lub poprawy wyświetlania obrazów.
Można:
• Zmienić jasność i kontrast.
• Wyświetlić obraz dopplerowski i zmienić jego ustawienia.
• Wybrać próbkę linii początkowej i końcowej, w celu 

wyeliminowania nieznaczących części obrazu.
• Zmienić typ i mapę kolorów wyświetlacza.

XX Kliknąć prawym przyciskiem na okno skanów B i wybrać 
Display Options…, aby otworzyć okno Edit Display Options.
XX Wybrać zakładkę Adjustments.
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13.8.1 Regulacja jasności i kontrastu
XX Przy użyciu suwaków zmienić jasność i kontrast obrazu w oknie 

skanów B.

W trakcie zmiany parametrów, zmienia się obraz.

13.8.2 Zmiana ustawień Dopplera
XX Jeśli przeglądane są dane Dopplera, należy kliknąć pole wyboru 

Display Doppler, a następnie przy użyciu suwaków zmienić:
• Skalę.
• OCT, próg poziomu Dopplera i przezroczystość.

13.8.3 Przywracanie początkowych ustawień 
Dopplera

XX Kliknąć przycisk Reset w polu którejkolwiek grupy, aby 
przywrócić początkowe ustawienia w tej grupie.
XX Wybrać zakładkę Options.

13.8.4 Zarządzanie próbkami liniowymi
XX Kliknąć pole wyboru Custom Sample Range, aby zmienić 

liczbę próbek liniowych do przeglądania.
XX Przesunąć element sterujący Start z lewej w prawą stronę, by 

wykluczyć próbki liniowe z góry.
XX Przesunąć element sterujący End z prawa w lewo, by dodać lub 

wykluczyć próbki liniowe z dołu obrazu.
XX Wybranie Save spowoduje ustalenie nowych ustawień 

domyślnych.

Elementy sterujące w polu grupy Custom Range pozwalają 
na zawężenie liczby próbek liniowych do przeglądania, 
powiększenie obrazu lub zogniskowanie na określonym 
obszarze wzdłuż wymiaru pionowego obrazu.

13.8.5 Przywracanie domyślnych ustawień obrazu
XX Kliknąć przycisk Reset, aby przywrócić ustawienia domyślne 

obrazu.

13.8.6 Zmiana typu wyświetlania
XX Kliknąć pole wyboru Invert, aby obrócić obraz wzdłuż osi 

poziomej. W polu grupy Display Type, wybrać Frame, aby ujrzeć 
cały obraz skanu B.
– lub –
XX Wybrać Line, aby wyświetlać poszczególne linie obrazu.
XX Kliknąć i przeciągnąć suwak.

– lub –
XX Klikać na przyciski strzałek po obu końcach, aby wyświetlać 

poszczególne linie. Po kliknięciu i przytrzymaniu przycisku 
strzałki wyświetlane są szybko kolejne linie na przestrzeni 
całego obrazu.

13.8.7 Zmiana mapy kolorów wyświetlacza
XX W polu grupy Display Color Map, wybrać przyciski opcji, by 

ujrzeć obraz w:
• Skali szarości.
• Kolorze.

13.9 Ustawianie próbek okna VIP
Obraz en face dla skanów objętościowych wyświetlany jest w oknie 
projekcji intensywności objętościowej (Volume Intensity Projection, 
VIP).
Standardowo obraz ten powstaje poprzez projekcję lub 
zsumowanie intensywności obrazu w całym zakresie głębi, 
wyświetlanym w oknie skanów B.
Jednak można zmienić ustawienie w celu zsumowania w węższym 
zakresie, przy dowolnie wybranej głębi skanowania.
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13.9.1 Zmiana zakresu sumowania próbek
XX Aby zmienić zakres sumowania próbek, należy skorzystać 

z Windowing Lines w skanie B.

13.9.2 Wyświetlanie linii okna
XX Aby wyświetlić linie okna, kliknąć prawym klawiszem na okno 

skanu B i zaznaczyć Windowing Display On.
W oknie skanu B pojawiają się dwie linie poziome.
Oznaczają one szerokość próbki.

Linie te można przeciągać, by zmienić zakres próbek 
liniowych stosowany do generowania obrazu VIP.

14 Zarządzanie danymi
14.1 Typy plików
InVivoVue wykorzystuje pliki kilku typów, w tym własne i często 
stosowane typy, do zapisywania danych i obrazów 
w oprogramowaniu. Oto lista wszystkich typów plików i krótki opis 
każdego z nich:
• .OCT: Format firmy Leica Microsystems, zawierający przetwo-

rzone, nadające się do oglądania obrazy, z nagłówkiem pliku.
• .OCU: Format pliku Leica Microsystems zawierający surowe dane 

spektralne w macierzy bajtów bez nagłówka.
• .BMP: Plik niezależny od urządzenia, do przechowywania i 

renderowania obrazów do oglądania, szczególnie w systemie 
Microsoft Windows. InVivoVue wykorzystuje pliki .BMP do 
przechowywania obrazów jednoklatkowych skanu B, projekcji 
intensywności objętościowej, okien obrazów wideo i okna 
danych skanowania, a także miniaturek stosowanych 
w interfejsie użytkownika i raportach. 

Po zapisaniu skanu obrazu przez InVivoVue, użytkownik może 
kliknąć prawym przyciskiem na tytuł skanu i wybrać Save Scan 
Data As ..., aby zapisać dane obrazu w następujących formatach 
niezależnych od urządzenia:
• .DCM: DICOM to format i protokół przechowywania i obróbki 

obrazów medycznych.
• .MP4: MPEG-4 to format kompresji grafiki i wideo.
• .TIFF: Tagged Image File Format do obrazowania cyfrowego.

14.2 Archiwizacja analiz
Archiwizacja danych to proces fizycznego usunięcia plików danych 
z komputera.
Pliki danych zbierane przez program InVivoVue są dość duże i jeśli 
nie będą usuwane z systemu, dysk twardy komputera w końcu 
zapełni się. 

Firma Leica Microsystems zaleca regularną archiwizację. 
Kiedy ilość dostępnego miejsca na dysku spadnie poniżej 
10% całkowitej wielkości dysku, przy każdym kliknięciu 
przycisku Save pojawiać się będzie komunikat. Ponieważ 
kończy się miejsce na dysku, należy zarchiwizować analizy 
w celu zwiększenia dostępnego miejsca.

Po usunięciu analiz z systemu, czasami przydatne może być 
ponowne odzyskanie plików w celu porównania danych wcześniej 
zebranych z nową analizą. Przy archiwizacji danych należy określić, 
dokąd przeniesione mają być dane. Program InVivoVue rejestruje, 
dokąd kopiowane są dane, i wykorzystuje te informacje do 
szybkiego ich odzyskiwania, kiedy użytkownik tego zażąda.

Z powodu dużej wielkości obrazów, archiwizacja wymaga dysku 
z duża ilością dostępnego miejsca, np. dysku sieciowego lub 
dodatkowych urządzeń masowych, takich jak jeden lub kilka 
napędów zewnętrznych.

W czasie gdy trwa archiwizacja, program InVivoVue nie pozwoli na 
wykonywanie innych zadań. Czas trwania procesu archiwizacji 
zależy przede wszystkim od tego, ile analiz jest jednocześnie 
archiwizowanych. Najlepiej jest zaplanować archiwizację na 
spokojniejszy okres, w którym system nie jest potrzebny do badania 
pacjentów. Kiedy analizy do archiwizacji zostaną wybrane i 
rozpocznie się archiwizacja, systemu nie trzeba już nadzorować; 
Program InVivoVue sam dokończy archiwizację (jeśli nie skończy się 
przestrzeń na dysku docelowym).

XX Aby zarchiwizować analizy, w menu Tools należy wybrać 
Archive Exams... 
Otwiera się okno dialogowe Archive Exams.

Wszystkie analizy, które jeszcze nie zostały zarchiwizowane, 
pojawiają się na liście w polu grupy Archivable Data, 
uporządkowane według daty, przy czym najstarsze analizy znajdują 
się na górze. Analizy są pogrupowane według miesiąca i daty, aby 
łatwiej można było grupować zbiory analiz do zarchiwizowania.
XX Kliknąć dwukrotnie w każdą datę, aby dodać wszystkie analizy 

do pola grupy Selected Exams. Można też rozwinąć węzeł 
miesiąca, w celu znalezienia odpowiedniej daty, oraz węzeł 
daty, aby zobaczyć poszczególnych pacjentów.



Zarządzanie danymi

64 EnFocus  OCT / 9054-10063_PL / Wersja poprawiona G-02

XX Kliknąć dwukrotnie na elementy, które mają być usunięte 
z systemu.
W międzyczasie wybrane analizy będą pojawiać się w grupie 
Selected Exams, razem z liczbą plików i ich wielkością.
Pasek poniżej wskazuje, jaka część dostępnego miejsca na 
dysku archiwizacyjnym zostanie zajęta przez archiwizację.
XX Aby wybrać wszystkie analizy przed konkretną datą, należy 

wprowadzić datę i kliknąć przycisk Select All Exams Prior To.
Wszystkie analizy w systemie, które odbyły się przed wybraną 
datą zostaną dodane do grupy Selected Exams.
Na dole okna, pole Required Space wskazuje, jaka ilość 
przestrzeni dyskowej jest potrzebna do zapisania wybranych 
analiz.
XX Przy użyciu przycisku Browse na górze okna wybrać lokalizację, 

w której zarchiwizowane mają być pliki.
Pole Available Space zostanie zaktualizowane, wskazując na 
ilość miejsca dostępnego na wybranym dysku (dysk sieciowy, 
dysk zewnętrzny itp.).
XX Kliknąć przycisk Start Archiving.

InVivoVue zaczyna przenosić pliki obrazów dla wybranych analiz 
na dysk archiwizacyjny.

Proces ten może zająć wiele minut, należy więc upewnić się, 
że jest na to wystarczająco dużo czasu.

14.3 Wczytywanie zarchiwizowanych 
skanów

Zarchiwizowane skany i raporty są usuwane z systemu i 
przechowywane w innej lokalizacji.
Jeśli zajdzie potrzeba sięgnięcia do zarchiwizowanych skanów i 
raportów, oprogramowanie InVivoVue pozwala na to.
Funkcja Retrieve Archived Scans pozwala przenieść wybrane skany i 
raporty z dysku archiwizacyjnego do oryginalnej lokalizacji 
w systemie.

Wczytanie skanów powoduje zablokowanie systemu, 
uniemożliwiając wykonanie jakiegokolwiek zadania. 
W zależności od tego, ile skanów jest przywracanych, proces 
ten może zająć nieco czasu.
Jeśli system jest potrzebny do pracy, np. do badania 
pacjentów, nie należy wczytywać zarchiwizowanych 
skanów.

14.3.1 Przywracanie danych dla jednej analizy
XX Aby wczytać dane jednej analizy, należy przejść do zakładki 

Patient / Exam.
XX Znaleźć zarchiwizowaną analizę.
XX Kliknąć dwukrotnie Y pod kolumną Archived.
XX Potwierdzić, że dane analizy mają być wczytane.

14.3.2 Przywracanie danych wielu analiz na raz
XX Aby wczytać wiele analiz na raz, w menu Tools wybrać opcję 

Retrieve Archived Scans....
Otwiera się okno dialogowe Retrieve Exams.

W polu grupy Retrievable wszystkie dane są ustawione 
alfabetycznie według nazwisk pacjentów.
XX Wybrać każdego pacjenta, którego dane mają być wczytane.
XX Kliknąć dwukrotnie w nazwisko lub kliknąć przycisk >>, aby 

przenieść je na listę w polu grupy Selected Exams.
XX Jeśli mają być wczytane dane dla poszczególnych analiz, kliknąć 

przycisk +, aby odsłonić listę analiz według dat dla każdego 
pacjenta, a następnie wybrać analizy do wczytania.
Analizy wybrane do przywrócenia są przenoszone do listy 
Selected Exams i wyświetlane razem ze ścieżką w oryginalnej 
lokalizacji, do której dane będą teraz przywrócone.
Ponadto, pole Space Needed przedstawia, ile przestrzeni 
potrzeba na przywrócone obrazy i ile przestrzeni dostępnej jest 
w systemie.
XX Kliknąć przycisk Start Retrieving.

InVivoVue zaczyna przenosić pliki obrazów dla wybranych analiz 
w oryginalne miejsce.

Proces ten może zająć wiele minut, należy więc upewnić się, 
że jest na to wystarczająco dużo czasu.

Niektórzy użytkownicy używają wiele lokalizacji sieciowych do 
archiwizacji, inni używają szeregu dysków zewnętrznych, a po 
pewnym czasie może być trudno przypomnieć sobie, gdzie zapisane 
zostały dane.
Jeśli nie wiadomo, gdzie zarchiwizowana została analiza, a 
konieczne jest ustalenie tego w celu podłączenia odpowiedniego 
dysku przed przywracaniem, należy wybrać analizę, przejść do 
zakładki Imaging i najechać muszą na jeden z kafelków skanów. 
Nad kursorem pojawi się ścieżka archiwizacji.
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14.4 Eksport analiz
Eksportowanie to proces wykonywania kopii danych analizy, dzięki 
czemu można ją następnie przenieść na inny system. Proces ten nie 
powoduje usunięcia danych z systemu; co więcej, jeśli kopia 
zostanie wykonana na dysku systemowym, do chwili usunięcia 
kopii eksportowej będzie ona zajmowała miejsce na dysku.

Nie można eksportować analizy w celu wykonania kopii wszystkich 
pacjentów i danych obrazu przypisanych do analizy. Co więcej, eks-
portowanie tworzy pliki do importu do centralnej bazy danych; 
można ich użyć jedynie w wersji programu przeznaczonej tylko do 
odczytu. Program InVivoVue daje również możliwość eksportowa-
nia z lub bez informacji identyfikujących pacjenta. Eksportować 
można na komputer lub dysk sieciowy. Można również eksportować 
w formacie kompatybilnym z InVivoVue.

Domyślnie oprogramowanie systemowe przy eksporcie 
pomija informacje identyfikujące pacjenta.

W trakcie eksportowania analizy program InVivoVue kopiuje 
wszystkie pliki dla każdego skanu w analizie. Dokładna liczba 
zależy od schematu skanu oraz od tego, czy stworzono raporty. 
Całkowita ilość miejsca na dysku potrzebnego do zapisania 
wyeksportowanych analiz może być znaczna. Na przykład, pliki 
wyeksportowane dla skanu liniowego mogą mieć w sumie 
170 megabajtów (Mb) lub więcej, a pliki dla skanu objętościowego 
mogą przekraczać 400 Mb. 

Upewnić się, że w komputerze, dysku sieciowym lub 
(szczególnie) dysku USB jest wystarczająca ilość przestrzeni 
dyskowej.

Przy eksportowaniu danych pacjenta do urządzeń zewnętrz-
nych należy upewnić się co do zabezpieczeń informacji 
identyfikujących pacjenta przed niepowołanym dostępem.

XX Aby wyeksportować analizę pacjenta, należy w zakładce 
Patient/Exam tab wybrać pacjenta, którego dane mają być 
eksportowane.
XX W polu grupy Patient Exams wybrać w rekordzie pacjenta 

analizę do eksportu klikając na nią w kolumnie Export.
W kolumnie pojawia się zielona strzałka wskazująca na analizę 
do eksportu.
XX Można zaznaczyć dowolną liczbę analiz, dla różnych pacjentów.

W miarę zaznaczania analiz do eksportu, zmienia się tekst 
przycisku eksportu, wskazując na to, ile analiz ma być 
eksportowanych: Export 1 Exam, Export 2 Exams itd.

XX Kiedy zaznaczone są wszystkie analizy do eksportu, kliknąć 
przycisk Export Exam. Otwiera się pole dialogowe Export 
Exams.
W oknie, w polu Export to text, początkowo pokazuje się 
ścieżka, pod którą stworzone zostaną pliki eksportowe.

Ścieżka określana jest w ustawieniu EXPORT_PATH, 
w pliku konfiguracyjnym użytkownika. Jest ona taka sama 
przy każdym uruchomieniu programu; ścieżka domyślna to 
D:\Bioptigen\Export.

Pola Export to text nie można bezpośrednio edytować.
XX Aby zmienić ścieżkę, pod którą zapisywane są pliki eksportu, 

kliknąć ikonę folderu obok Export to i skorzystać z okna 
dialogowego wyboru folderu w celu wskazania lokalizacji.

InVivoVue nie wymaga pustego katalogu do eksportu, ponieważ 
oprogramowanie samo tworzy podkatalogi.
XX Jeśli ma być stworzony nowy folder na dane analizy, należy 

kliknąć przycisk Make New Folder.
XX Nadać folderowi nazwę odpowiednią do informacji, które będą 

eksportowane.
XX Prosimy pamiętać o wybraniu lokalizacji, w której jest 

wystarczająca ilość wolnego miejsca.
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XX Jeśli mają być dodane informacje identyfikujące pacjenta, 
kliknąć pole wyboru: 
when exporting exam, include patient identifiers 

ID pacjenta, data urodzenia i nazwisko zostaną dołączone do 
danych eksportowych.
Jeśli informacje identyfikujące nie mają być załączone, 
nazwisko pacjenta zostanie ukryte, a data urodzin zostanie 
ustawiona na 1 stycznia 1901.
XX Jeśli mają być skopiowane pliki danych analizy, kliknąć pole 

wyboru: 
when exporting exam, make copies of the data files

Jeśli pliki danych nie mają być skopiowane, eksport przebiegnie 
znacznie szybciej, ale dane nie zostaną odnalezione w czasie 
importu i będzie je trzeba lokalizować ręcznie.

Analizy zaznaczone do eksportu pojawiają się na liście po lewej 
stronie.
XX Aby nie eksportować analiz, należy odznaczyć pole obok ich 

nazwy.
XX Po dokonaniu wyboru, kliknąć przycisk Start Export.

InVivoVue tworzy podfolder o nazwie ExamDate_ 
MM.DD.YYYY dla każdej unikalnej daty analizy.
W nim z kolei tworzy podfolder o nazwie PatientID_XXX_
Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (gdzie XXX to ID 
pacjenta, data jest datą eksportu (dzień dzisiejszy), a nn to 
liczba oznaczająca ile razy dane pacjenta były eksportowane 
tego dnia.).
Oprogramowanie InVivoVue powinno być w stanie odnaleźć 
pliki, kiedy są one importowane. InVivoVue tworzy następnie 
parę plików .SQL w folderze PatientID_XXX_Exported_
MM.DD.YYYY_Export_nn, i (jeśli pliki danych są kopiowane) 
dane analizy są kopiowane do podfolderu z dzisiejszą datą. Pole 
dialogowe zamyka się.

14.5 Import analiz
Importowanie to proces dodawania plików wcześniej wyeksporto-
wanych z systemu EnFocus OCT i udostępniania ich lokalnie  
w systemie odczytu. Proces importowania dodaje pliki do systemu 
importowania. Aby zaimportować dane, należy przejść do Tools> 
Import Exam i wybrać plik do importowania.

Pliki zebrane na innym systemie są przypisane do lokalizacji 
tamtego systemu i nawet po zaimportowaniu pozostają przypisane 
do miejsca ich rejestracji. Aby móc przeglądać dane w innych 
lokalizacjach, należy wybrać miejsce, z którego dane mają być 
odczytywane: Należy wybrać File> Database> Site Manager, 
pojawi się okno dialogowe z aktualną lokalizacją i wszystkimi 
lokalizacjami, z których importowano dane. Wybrać lokalizację do 

przeglądania i nacisnąć “Select Site for Display”. Po przejrzeniu 
danych za pomocą menedżera lokalizacji zmienić lokalizację na 
lokalną. Nie będzie możliwości zebrania nowych analiz do chwili 
przywrócenia miejscowej lokalizacji.

14.6 Wczytywać pliku .OCT bez 
danych pacjenta

Czasami może być użyteczne wczytanie pliku .OCT (lub .OCU) dla 
którego brak jest informacji pacjenta: np. w sytuacji, gdy ktoś 
udostępnił dane (nie korzystając z funkcji eksportu, która 
zachowuje informacje pacjenta) lub przypadkowo przeniósł pliki 
InVivoVue z miejsca przechowywania przez program.

Funkcja ta służy do backupu: jest to sposób przywracania 
danych, jeśli wystąpi błąd użytkownika i informacje o 
pacjencie / analizie nie będą dostępne.
Należy unikać stosowania funkcji przy normalnej pracy, 
ponieważ identyfikacja danych będzie coraz bardziej 
trudna, jeśli zostaną one załadowane do anonimowego 
pacjenta.

XX W menu File kliknąć Open...
Otwiera się okno z wyborem zwykłego pliku.
XX Wybrać plik.

• Program InVivoVue stworzy analizę dla anonimowego pacjenta, 
a jej data będzie datą stworzenia wybranego pliku, a następnie 
rekord skanu odpowiadający danym pobranym z nagłówka 
pliku. Kiedy analiza ta zostanie wybrana, w zakładce Imaging 
pojawi się kafelek.

• Jeśli obecne są oba pliki, .OCT i .OCU, oba z nich zostaną 
włączone do rekordu skanu. W innym przypadku tylko wybrany 
plik zostanie dodany do skanu.

• Jeśli istnieje już analiza dla danej daty, skan zostanie dodany do 
istniejącej analizy.

• Plik zostanie natychmiast wczytany. Jeśli zostanie wybrany plik 
.OCT, dane zostaną natychmiast wyświetlone. Jeśli zostanie 
wybrany plik .OCU, dane muszą być przetworzone przed 
wyświetleniem.
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15 Drukowanie obrazów
Przed wydrukowaniem zawartości okna skanu B, konieczne jest 
wybranie klatki, która ma być wydrukowana.
XX Aby wybrać klatkę do podglądu i wydrukowania, klikać na 

przycisk Frame Advance do chwili, gdy klatka, która ma być 
drukowana zostanie wczytana do okna.
– lub –
XX Przeciągnąć suwak Frame, wybierając klatkę

InVivoVue pozwala na drukowanie obrazów poprzez opcję Print 
w menu File, a także podglądanie ich przed wydrukiem.

Istnieje możliwość:
• Przeglądania obrazu skanu B.
• Przeglądania obrazu objętościowego.

15.1 Okno skanu B
Podgląd przed drukowaniem
XX Aby ujrzeć podgląd wydruku, należy kliknąć przycisk Print 

Preview > B-Scan w oknie. Otwiera się pole dialogowe Print 
Preview.

XX Aby zmienić wielkość obrazu podglądu, należy kliknąć przycisk 
Zoom i wybrać opcję.

Drukowanie z podglądu wydruku
XX Aby drukować z okna Print Preview, należy kliknąć przycisk 

Print.

Drukowanie bez podglądu
XX Aby drukować bez podglądu obrazu, należy wybrać Print > 

B-Scan z menu File.
Otwiera się pole dialogowe Print.
XX Wybrać drukarkę, do której ma być wysłany wydruk.
XX Skorygować inne ustawienia i kliknąć przycisk OK.

15.2 Okno projekcji intensywności 
objętościowej

Podgląd przed drukowaniem
XX Aby ujrzeć podgląd wydruku, należy kliknąć przycisk Print 

Preview > VIP w oknie. Otwiera się pole dialogowe Print 
Preview.

XX Aby zmienić wielkość obrazu podglądu, należy kliknąć przycisk 
Zoom i wybrać opcję.

Drukowanie z podglądu wydruku
XX Aby drukować z okna Print Preview, należy kliknąć przycisk 

Print.

Drukowanie bez podglądu
XX Aby drukować bez podglądu obrazu, należy kliknąć przycisk 

Printer pod oknem.
Otwiera się pole dialogowe Print.
XX Alternatywnie, wybrać Print > VIP image z menu File, aby 

otworzyć pole dialogowe Print.
XX Wybrać drukarkę, do której ma być wysłany wydruk.
XX Skorygować inne ustawienia i kliknąć przycisk OK. 
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16 Funkcje zaawansowane
16.1 Role użytkowników InVivoVue
Role użytkowników InVivoVue (IVV) pozwalają różnym kategoriom 
użytkowników na dostęp do różnych funkcjonalności.  Dostępne są 
dwie role użytkowników.

16.1.1 Asystent chirurga
Rola asystenta chirurga to domyślna rola użytkownika, aktywna po 
uruchomieniu IVV. Daje ona użytkownikowi dostęp do wszystkich 
funkcji opisanych powyżej w niniejszej instrukcji.

16.1.2 Administrator 
Rola administratora pozwala na uruchamianie specjalnych funkcji, 
takich jak konfiguracja systemu i usuwanie danych pacjenta, a także 
dostęp do wszystkich funkcji asystenta chirurga. Aby uruchomić rolę 
administratora, należy nacisnąć Control + Alt + Shift + U 
aby wejść do okna Change User Role. Następnie zmienić użytkownika 
na administratora, wprowadzić nazwisko i wybrać OK. 

Usuwanie istniejących pacjentów lub analiz

Uprawnienia administratora pozwalają na usuwanie pacjentów, 
w tym wszystkich danych osobowych i danych skanowania, a także 
usuwanie konkretnych analiz pacjenta. 

Aby usunąć pacjenta, należy zmienić użytkownika na 
administratora i przejść do zakładki Patient/Exam . Zaznaczyć 
pacjenta, który ma być usunięty i wybrać zakładkę Delete 
Patient. Spowoduje to otwarcie okna z prośbą o potwierdzenie 
usunięcia. Należy wybrać Yes, a wszystkie analizy skojarzone 
z danym pacjentem zostaną usunięte, podobnie jak dane tych 
analiz. Jeśli brak jest plików skojarzonych z analizą, należy 
potwierdzić zamiar, aby wybrać pole wyboru i opcję Yes.

Aby usunąć analizę, należy zmienić użytkownika na administratora  
i przejść do zakładki Patient/Exam . Zaznaczyć analizę, która 
ma być usunięta i wybrać zakładkę Delete Exam. Spowoduje 
to otwarcie okna z potwierdzeniem usunięcia. Należy wybrać Yes, 
a dane analizy zostaną usunięte, przy czym pacjent pozostanie 
w bazie danych. Jeśli brak jest plików skojarzonych z analizą, należy 
potwierdzić zamiar, aby wybrać pole wyboru i opcję Yes.
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OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo utraty danych pacjenta.
Skorzystanie z funkcji usuwania pacjenta spowoduje usunięcie 
wszystkich informacji identyfikujących i danych dla wybranego 
pacjenta. Należy upewnić się, że dane na pewno mają być usunięte, 
ponieważ później będą one niemożliwe do odzyskania.  
XX Należy upewnić się, że dane i dane osobowe pacjenta 

są zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem.
XX Nie pozostawiać systemu bez nadzoru po zalogowaniu 

się jako administrator.
XX Przed usunięciem danych upewnić się dwukrotnie,  

że na pewno zaznaczony został odpowiedni pacjent.

Wybór dodatkowej ścieżki zapisu

Administrator ma możliwość zmiany ścieżki, w której zapisane 
zostaną dodatkowe pliki, a także schematu organizacji tych plików. 
Opcje te są dostępne po wybraniu Tools > Preferences; 
pojawi się okno Preference setting, w którym należy wybrać 
zakładkę Data Saving Options . Zaznaczone na czerwono 
funkcje dostępne są jedynie dla administratora. Zmiana "Save Path" 
spowoduje zmianę lokalizacji zapisu plików ustawionych jako 
dodatkowe pliki zapisu.  Wybór opcji "Path is relative to the first 
found external drive" spowoduje, że jako dysk zewnętrzny zapisu 
zostanie wybrany ten, który został podłączony jako pierwszy (i ma 
pierwszą w kolejności literę alfabetu przypisaną temu dyskowi). 
Wyłączenie tej opcji spowoduje, że jako dysk zapisu będzie 
wybierany dysk z wcześniej określoną ścieżką. Wybór "Organize" 
powoduje zmianę organizacji plików w podfolderach, w ścieżce 
zapisu. Każdy wybór tworzy strukturę folderów w głównej ścieżce 
zapisu, a wybór wielokrotny tworzy hierarchię folderów o 
strukturze: Site/Patient/Date/Data. Po dokonaniu wyboru należy 
nacisnąć Save Preferences , aby opcja obowiązywała dla 
wszystkich użytkowników.  Jeśli dostępne są widoki raportów, ta 
sama funkcjonalność umożliwia zmianę dodatkowej ścieżki zapisu 
dla raportów w opcji Report Saving Options, w tym 
samym oknie Preferences.

Udostępnianie badań i raportów

Administrator może udostępnić badania oraz tworzenie raportów. 
Opcje te są dostępne po wybraniu Tools > Preferences; 
pojawi się okno Preference setting, w którym należy wybrać 
zakładkę View Options . Zaznaczone na czerwono funkcje 
dostępne są jedynie dla administratora. Szczegółowe informacje 
dotyczące badań podano w rozdziale 16.6 dla badań i 16.7 dla 
raportów. Funkcje te muszą być udostępnione, aby były widoczne 
dla użytkownika. Po udostępnieniu tych funkcji oprogramowanie 
InVivoVue będzie wyświetlać dodatkowe zakładki.  Po dokonaniu 
wyboru należy nacisnąć Save Preferences , aby opcja 
obowiązywała dla wszystkich użytkowników. 
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Usuwanie osób dokonujących analizy lub lekarzy 
z przypisanymi pacjentami

Administrator może usuwać osoby dokonujące analizy i lekarzy 
przypisanych do analiz. Aby usunąć pacjenta, należy przejść do roli 
administratora, a następnie do Tools > Setup Examiners & 
Physicians. Zaznaczyć osobę dokonującą analizy lub chirurga do 
usunięcia i wybrać zakładkę Delete Examiner/Physician. Jeśli do osoby 
dokonującej analizy / lekarza przypisani są pacjenci, tworzone jest okno 
przypisywania analiz do innej osoby dokonującej analizy / lekarza. Przy 
użyciu pola rozwijanego należy wybrać osobę dokonującą analizy / 
lekarza do przypisania analiz i nacisnąć OK. Pojawi się drugie okno 
z prośbą o potwierdzenie, że osoba dokonująca analizy / lekarz ma być 
usunięty, a wszystkie analizy skojarzone z tą osobą mają być przypisane 
do kogoś innego.

16.2 Duplikowanie wyświetlacza
16.2.1 Duplikowanie widoku danych skanowania
InVivoVue umożliwia użytkownikowi wyświetlenie widoku danych 
skanowania w oknie dodatkowym, wyświetlając obraz na 
dodatkowym monitorze ogólnego zastosowania lub rejestracji.

16.2.2 Duplikowanie okna nakładki danych skanu B
InVivoVue pozwala użytkownikowi wyświetlać dane skanu B OCT na 
dodatkowym oknie, wraz z iniekcją oczną. Okno przedstawia 
nałożony skan B, schemat skanu z krzyżykiem trybu na żywo, opis 
skanu i nazwisko pacjenta. 

16.3 Tryb Dopplera
16.3.1 Akwizycja danych dopplerowskich
InVivoVue umożliwia akwizycję danych dopplerowskich dla 
obrazów, w formie wielu linii informacji dla każdego skanu A.
Dane dopplerowskie są następnie nakładane na wyświetlany 
obraz skanu B.

Jeśli dane dopplerowskie mają być zbierane, należy 
najpierw zastanowić się, czy parametry skanu pozostawią 
wystarczającą ilość pamięci.
Ilość wykorzystanej pamięci odpowiada liczbie skanów A x 
(1 + liczba linii Dopplera).
Pasek System Memory oraz Scan Memory Requirements 
pozwalają ocenić ilość dostępnej pamięci systemowej oraz 
wielkość skanu.

XX Aby zebrać dane dopplerowskie ze skanem użytkownika, w zakładce 
Imaging kliknąć prawym klawiszem na oczekujący skan.
XX Wybrać Edit, aby otworzyć edytor skanów.
XX Wybrać schemat skanu.
XX Ustawić:

• Parametry skanowania (rozmiar, kąt, linie, skany, klatki itp.).
• Wybór oka.

XX Zaznaczyć Doppler scan.
XX W polu tekstowym Number of Intervals ustawić liczbę 

interwałów Dopplera zbieranych dla skanu A.

Leica Microsystems zaleca ustawienie parametru Number of 
Doppler Intervals na nie więcej niż 5.



 EnFocus OCT /  9054-10063_PL / Wersja poprawiona G-02 71

Funkcje zaawansowane

XX Zwrócić uwagę na pasek pamięci systemowej umieszczony pod 
polem grupy Eye Selection.
• Jeśli jest on zielony, dostępna jest prawdopodobnie 

wystarczająca ilość pamięci na akwizycję skanu. Dodać skan 
do analizy.

• Jeśli widać kolor czerwony, skan może być zbyt duży. Można 
dodać skan do analizy; jednak przy próbie akwizycji skanu, 
ilość pamięci systemowej dostępnej do alokacji może być 
niewystarczająca. W takim przypadku InVivoVue nie będzie 
w stanie dokonać akwizycji skanu. Jeśli tak się zdarz, 
InVivoVue wyświetli pole komunikatu, z poleceniem 
zmniejszenia wielkości skanu.

XX Zamknąć edytor skanów wybierając Save Changes.
Teraz można dokonać akwizycji skanu.

16.3.2 Wyświetlanie skanu z danymi 
dopplerowskimi

InVivoVue wyświetla dane dopplerowskie po akwizycji skanu, pod 
warunkiem, że opcja Display Doppler została wybrana.
Dane dopplerowskie są wyświetlane w oknie skanu B, razem 
z obrazem OCT. 
Do kierunku przepływu krwi przypisany jest kolor:
• Czerwony: Wskazuje na kierunek od głowicy.
• Niebieski: Wskazuje na kierunek do głowicy.

Można zmienić sposób wyświetlania danych dopplerowskich 
poprzez zmianę skali, przezroczystości i progu dla danych OCT i 
dopplerowskich.
Można wyłączyć wyświetlanie danych dopplerowskich lub zreseto-
wać ustawienia wyświetlania tych danych do pierwotnych wartości.

Korygowanie wyświetlania danych dopplerowskich
XX Aby zmienić wyświetlanie danych dopplerowskich w oknie 

skanu B, w zakładce Imaging wczytać skan, w czasie którego 
prowadzono akwizycję danych dopplerowskich.
XX Kliknąć prawym przyciskiem na okno skanów B i wybrać Display 

Options.
Otwiera się pole dialogowe Edit Display Options.
XX Kliknąć zakładkę Adjustments.
XX Upewnić się, że pole wyboru Display Doppler jest zaznaczone.
XX Odznaczyć pole wyboru, jeśli wyświetlanie danych 

dopplerowskich ma być wyłączone.
XX W oknie głównym, za pomocą przycisków Playback obejrzeć 

skan.
XX Podczas gdy skan odtwarzany jest w sposób ciągły, można 

regulować wyświetlanie danych dopplerowskich.
XX Skorzystać z suwaka Doppler Scaling:

• W celu zmiany skali sygnału.
• Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność wyświetlania 

danych dopplerowskich.

Ustawianie progu danych OCT
XX Przy użyciu suwaka OCT Level Threshold ustawić próg danych 

OCT konieczny do wyświetlania danych dopplerowskich.

Ustawienie to ma na celu zmniejszenie szumu 
dopplerowskiego na skanie B. Kontroluje ono, gdzie widać 
sygnał Dopplera i sprawia, że aby dane Dopplera były 
wyświetlane, poziom danych OCT był powyżej odsetka 
maksymalnego poziomu.

Ustawienie progu dla sygnału Dopplera
XX Za pomocą suwaka Doppler Level Threshold ustawić próg 

sygnału Dopplera.

Aby dane Dopplera były wyświetlane, ustawienie to 
wymaga, by poziom Dopplera był powyżej progu.

Ustawienie przezroczystości sygnałów OCT i Dopplera
XX Przy użyciu suwaka przezroczystości Dopplera ustawić 

względną przezroczystość sygnałów OCT i Dopplera tak, aby 
widoczne były dane OCT i Dopplera, w zależności od 
przezroczystości i względnej wartości obu parametrów.

Przywracanie wartości domyślnych Dopplera
XX Aby przywrócić wartości domyślne Dopplera, kliknąć przycisk 

Reset w polu grupy Doppler Adjustments.
XX Zamknąć pole dialogowe.

16.4 Kontrola przetwarzania
16.4.1 Optymalizacja dyspersji obrazu
InVivoVue zawiera algorytm optymalizacji dyspersji obrazu.Po 
uruchomieniu tego algorytmu można znacząco wyostrzyć obraz. 

Przed optymalizacją należy najpierw upewnić się, że ramię 
referencyjne znajduje się w odpowiednim miejscu.

Można zoptymalizować świeżo zebrany obraz (który znajduje się 
w buforze odtwarzania) lub wczytać plik .OCU (zawierający surowe 
dane spektralne obrazu) innego obrazu do optymalizacji.

XX Po wybraniu obrazu należy upewnić się, że okno skanu B 
wyświetla odpowiednią klatkę.
XX Można:

• Spauzować klatkę w czasie odtwarzania.
• Przy pomocą suwaka Frame wybrać klatkę.

XX Upewnić się, że obraz siatkówki wypełnia cały ekran.
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Jeśli na górze i dole obrazu widać dużej wielkości czarny 
pasek, można zmieniać opcje wyświetlania, w celu 
eliminacji ciemnych pasków.

W przypadku automatycznej kompensacji dyspersji:
XX Wybrać Auto Sharpen... w zakładce Imaging

W przypadku ręcznej optymalizacji dyspersji:
XX W menu Tools, wybrać Configure Dispersion...

Otwiera się pole dialogowe Image Processing and Resampling 
Controls.
XX Wybrać zakładkę Dispersion/Resampling. 

 

XX Wybrać przycisk Optimize Dispersion On Current Frame. 
Numer klatki aktualnie wyświetlanego skanu zostanie pokazany 
w polu tekstowym Optimize Frame.
XX Kiedy optymalizacja zakończy się, kliknąć przycisk Reprocess 

Now, aby zastosować nowe stałe dyspersji do każdego skanu B 
w klatce.

XX Wybrać przycisk Save Dispersion for..., aby zastosować tę 
wartość kompensacji w sposób domyślny w InVivoVue.

W niektórych przypadkach nowo obliczone współczynniki dyspersji 
mogą nie zapewnić poprawy jakości obrazu o mogą pogorszyć 
ostrość obrazu. W takim przypadku należy ponownie wczytać 
ustawienia z konfiguracji użytkownika:
XX W menu Tools, wybrać Configure Dispersion...
XX Wybrać przycisk Reload Dispersion from User 

Configuration
XX Wybrać Apply

16.5 Narzędzia do pomiarów na 
ekranie

16.5.1 Miarka
Można użyć miarki na zebranym obrazie, aby zmierzyć:
• Grubość różnych warstw widzianych na skanie B.
• Odległości między strukturami na projekcji.

Przy korzystaniu z miarki należy mieć na uwadze ustawienie 
współczynnika załamania światła, ponieważ ma ono wpływ na 
pomiar grubości.

Nakładanie miarki na obraz

Miarkę można nałożyć na dowolny obraz, który wczytano do 
przeglądania na stronie zakładki Imaging.
XX W pierwszym kroku upewnić się, że obraz, na którym 

dokonywane mają być pomiary został wczytany z listy skanów.
XX Przewinąć do odpowiedniej klatki (skanu B).
XX Kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Configure Calipers, aby 

przejść do zakładek miarki skanu B i VIP.
XX Przed zastosowaniem i/lub zapisaniem konfiguracji, można:

• Wprowadzić długie i krótkie nazwy.
• Ustalić blokadę kąta.
• Wybrać kolory.

• Na obraz nakładane mogą być różnego typu miarki, 
maksymalnie może być ich 10.

XX Kliknąć prawym przyciskiem w okno skanu B lub VIP.
XX Przesunąć mysz nad miarki i wybrać miarkę, która ma być 

dodana.
XX Aby przesunąć miarkę na obraz, kliknąć pośrodku i przeciągnąć.

XX Aby zmienić wielkość, chwycić za zewnętrzny róg i przeciągnąć 
do uzyskania odpowiedniej wielkości.
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XX Kliknąć prawym przyciskiem okno wyświetlania skanu B.
XX Wybrać Configure Calipers i włączyć/wyłączyć Display Caliper 

Length lub Display Caliper Location w zakładce miarki skanu B 
lub VIP, aby wybrane informacje pojawiły się w odpowiednim 
oknie. 

Zielona linia na obrazie projekcji intensywności objętościo-
wej zawiera miarkę w postaci kolorowych linii nałożonych 
na zieloną linię.

Eksport danych miarki do pliku CSV
XX Aby wyeksportować dane miarki do pliku CSV, kliknąć prawym 

przyciskiem okno skanu B.
XX Wybrać Save Calipers.

Plik jest tworzony automatycznie i umieszczany w folderze 
danych obrazów.

Zapisywanie bitmapy skanu B
XX Aby zapisać bitmapę skanu B, kliknąć menu File.
XX Wybrać opcję Save.
XX Wybrać opcję obrazu skanu B z rozwijanego menu.
XX Wpisać nazwę pliku i kliknąć Save.

Zapisywanie bitmapy VIP z miarką
XX Aby zapisać bitmapę VIP z miarką, kliknąć menu File.
XX Wybrać opcję Save.
XX Wybrać opcję obrazu VIP z rozwijanego menu.
XX Wpisać nazwę pliku i kliknąć Save.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo mylnego rozpoznania!
XX Zastosowanie miarki do pomiarów powinno służyć 

jedynie do stawiania rozpoznania procesów 
fizjologicznych i patologicznych oka. Pomiary 
dokonywane za pomocą narzędzia nie mogą stanowić 
jedyną podstawę rozpoznania.

16.6 Dalsza obróbka
16.6.1 Rejestracja i uśrednianie
Oprogramowanie posiada opcję pozwalającą na rejestrację i 
uśrednianie klatek w skanie B lub objętości. Tryb ten włącza się po 
akwizycji skanu z więcej niż jedną klatką/skanu B.

Akwizycja skanu z wieloma klatkami/skanu B
XX Kliknąć przycisk Add a Custom Scan na stronie zakładki 

Imaging.
XX Zwiększyć liczbę klatek/skanów B do wartości większej niż 1.
XX Wybrać liczbę klatek, które mają być uśredniane, aby stworzyć 

skan B.
XX Wprowadzić liczbę w pole.

 Opcja ta może być wybrane dla dowolnego schematu 
skanu, w tym skanu B..

Uruchamianie rejestracji i uśredniania

Po akwizycji skanu z więcej niż jedną klatką/skanu B, przed i po 
zapisaniu można uruchomić algorytm rejestracji i uśredniania, 
wywołując menu kontekstowe Average w kolejce Scan in the Scan. 
Należy pamiętać, że proces ten zajmie nieco czasu.

Po zakończeniu rejestracji i uśredniania, zapisany zostanie plik 
z przetworzonymi danymi. Dane można odnaleźć za 
pośrednictwem menu kontekstowego, po kliknięciu prawym 
przyciskiem na kafelku.
Menu kontekstowe zawiera nową opcję wczytania danych Load 
R&A.

16.7 Administrator systemu 
operacyjnego

Oprogramowanie EnFocus InvivoVue pracuje na poziomie 
użytkownika systemu operacyjnego. Zapobiega to instalowaniu 
nowego oprogramowania na systemie EnFocus przez 
użytkowników; uruchamianiu oprogramowania na podłączonym 
dysku zewnętrznym; lub modyfikowaniu ustawień systemu 
operacyjnego. Zalecamy, by użytkownicy nie zmieniali ustawień 
systemu operacyjnego ani nie instalowali dodatkowego 
oprogramowania, ponieważ może to spowodować niestabilność 
systemu. Ograniczenie to zapobiega również instalowaniu 
aktualizacji oprogramowania Leica Microsystems przez 
użytkowników. Aby ominąć to ograniczenie, w czasie instalacji 
systemu utworzone zostanie konto administratora w systemie 
operacyjnym. Klient jest odpowiedzialny za przechowywanie 
ustalonej w czasie instalacji nazwy użytkownika i hasła do konta. 
W przypadku utraty nazwy użytkownika i hasła, prosimy o kontakt 
z pracownikami serwisu Leica, którzy zresetują dane.
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17 Generowanie raportów
Oprogramowanie InVivoVue pozwala użytkownikom generować 
raporty przy użyciu danych z analiz, jeśli raporty są udostępnione 
przez administratora. Po włączeniu opcji wszyscy użytkownicy 
ujrzą dodatkową zakładkę interfejsu z oknem dialogowym. 
Domyślnie raporty nie są udostępnione.

W przypadku niezapisanego skanu można wygenerować 3 różne 
raporty zawierające informacje z rekordu pacjenta i kopie obrazów 
ze skanu.
Informacje te obejmują:
• Nazwisko pacjenta.
• Data urodzenia.
• Numer historii choroby.
• Notatki związane z analizą.
• Datę analizy.
• Datę wydruku.
• Skanowane oko.

W przypadku obrazu skanu raport zawiera:
• Typ i parametry skanu.
• Wybraną klatkę skanu B.
• Projekcję intensywności objętościowej (dla obrazów 

objętościowych).

Przykład podstawowego raportu

Przykład raportu wieloklatkowego

Przykład raportu z pomiarami

XX Aby zapisać raport pacjenta, należy najpierw wybrać pacjenta i 
analizę, dla której ma być generowany raport.
XX W zakładce Imaging, kliknąć prawym przyciskiem zapisany skan 

i wybrać Load OCT data.
XX Odtworzyć obraz OCT i zatrzymać go na klatce, która ma być 

wstawiona do raportu.
XX Aby wygenerować raport, przejść do zakładki Reports oknem 

skanów B.
XX Wybrać jeden z 3 dostępnych typów raportu, klikając na 

odpowiedni przycisk Create….
InVivoVue tworzy dokument zawierający raport i zapisuje go w 
podfolderze Reports.
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– lub –
XX Można skorzystać z menu Reports, aby stworzyć odpowiedni 

raport.

Nazwy raportów tworzone są w sposób podobny do plików danych 
dla skanu.

Nazwa pliku to ciąg cyfr i liter rozpoczynający się od ID pacjenta 
i zawierający:
• Skanowane oko.
• Typ skanu.
• Wymiary i kąt skanu.
• Numer klatki skanu B oraz losową liczbę zapewniającą 

unikalność nazwy pliku.

Jeśli InVivoVue nie będzie w stanie wygenerować bitmapy 
VIP w związku z niewystarczającą ilością dostępnej pamięci, 
w raporcie znajdzie się informacja ‘No volume bitmap saved 
– image too large for memory’.

Konfigurowanie raportu

Po kliknięciu przycisku Configure można wybrać liczbę klatek 
w raporcie wieloklatkowym oraz nazwy wpisów w Calipers Report. 
Możliwe jest również określenie, czy raporty mają być 
automatycznie otwierane po utworzeniu.

18 Czyszczenie i konserwacja
18.1 Czyszczenie
18.1.1 Czyszczenie optyki głowicy skanującej
Kiedy zachodzi potrzeba, można wyczyścić soczewkę obiektywu 
w następujący sposób:
XX Zebrać następujące materiały:

• Beztalkowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
• Ściereczkę do czyszczenia obiektywów (zaleca się ściereczkę ze 

sztucznego jedwabiu, nie powinna być tkana).
• Czysty metanol.
XX Po założeniu rękawiczek, złożyć kawałek ściereczki do 

czyszczenia obiektywów na pół 4 razy w tym samym kierunku, 
wzdłuż krótszego boku.
XX Złożyć ściereczkę do obiektywów na pół, wzdłuż dłuższego 

boku.
XX Nałożyć kroplę etanolu lub alkoholu izopropylowego na 

ściereczkę, w miejscu złożenia.
XX Przetrzeć obiektyw wzdłuż, prostym ruchem.
XX Nie przecierać ruchami okrężnymi.
XX Obejrzeć, czy na obiektywie nie pozostały pozostałości 

ściereczki. Jeśli obiektyw nie jest czysty, powtórzyć powyższe 
kroki z użyciem nowego kawałka ściereczki.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia soczewek.
XX Nigdy nie stosować dwukrotnie tych samych chusteczek do 

soczewek, ponieważ może to spowodować zarysowanie 
soczewek.
XX Unikać czyszczenia soczewek zbyt często, by zminimalizować 

ryzyko porysowania soczewek.

18.1.2 Wycieranie powierzchni systemu

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem i 
uszkodzenia urządzenia.
Wiele ważnych części urządzenia nie jest odpornych na 
działanie wody.
XX Nie stosować sprayów ani płynów w sposób nie opisany 

wyraźnie w procedurach czyszczenia podanych 
w niniejszej instrukcji.
XX Nie dopuszczać, by do silnika optycznego, komputera lub 

włącznika nożnego przedostały się jakiekolwiek płyny.
XX Zawsze wyłączać system i odłączać przewód zasilający 

przed wytarciem powierzchni.
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Wszystkie pozostałe powierzchnie systemu należy przecierać po 
każdym użyciu wilgotną ściereczką zawierającą alkohol izopropylowy.
Do elementów należą silnik OCT, głowica skanująca, wózek 
i włącznik nożny (wraz z przewodem).
XX Przyjrzeć się włącznikowi nożnemu w poszukiwaniu śladów 

zużycia, uszkodzeń lub nietypowych śladów na obudowie.
XX Sprawdzić całą długość przewodu zasilającego, od miejsca 

podłączenia do włącznika nożnego do wózka.
XX Szukać śladów zużycia, nacięć izolacji lub poluzowanych 

połączeń.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia urządzenia.
XX Nie korzystać z włącznika nożnego, jeśli zauważono 

jakiekolwiek uszkodzenie.
XX Skontaktować się z serwisem w celu wymiany włącznika 

nożnego.

18.1.3 Tabela prac związanych z czyszczeniem

Opis Czyszczenie

System Przetarcie alkoholem

Skaner Konieczne czyszczenie między użyciami.

Wózek Przetarcie alkoholem

Włącznik nożny Przetarcie alkoholem

UPS Przetarcie alkoholem

18.2 Konserwacja systemu EnFocus 
OCT

Użytkownik powinien utrzymywać czystość systemu. Użytkownik 
nie może dokonywać konserwacji prewencyjnej.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
XX Nie zdejmować osłon elementów.
XX Instalacji, montażu, serwisu i konserwacji mogą 

dokonywać wyłącznie pracownicy autoryzowanego 
serwisu lub producenta.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla zdrowia pacjenta na skutek dokonywania 
zmian w sprzęcie.
XX Nie modyfikować sprzętu.

18.3 Okresowe kontrole 
bezpieczeństwa

Elementy systemu należy okresowo kontrolować pod kątem 
integralności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia.
XX Co sześć miesięcy dokonać inspekcji wizualnej przewodu zasila-

nia, w celu upewnienia się, że nie ma na nim pęknięć i nacięć.
XX W przypadku systemów konfiguracji wózka:
XX Sprawdzić, czy obudowa jest bezpiecznie przymocowana do 

półek systemu oraz że tylna osłona jest dobrze zamocowana.
XX Sprawdzić kółka wózka, czy obracają się swobodnie i kręcą bez 

przeszkód.
XX Jeśli pojawią się problemy, prosimy o kontakt z serwisem firmy 

Bioptigen w celu uzyskania pomocy.

18.4 Konserwacja UPS-a
Poniższe dotyczy systemów skonfigurowanych z UPS.
UPS nie wymaga rutynowej konserwacji.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie jest zasilane z więcej niż jednego źródła 
zasilania. Gniazdka z prądem mogą znajdować się pod 
napięciem także w chwili, gdy urządzenie jest odłączone od 
prądu. Odłączenie UPS-a powoduje przejście w tryb backupu 
i nie znosi ładunku elektrycznego.
XX Aby upewnić się, że UPS jest wyłączony, przestawić 

włącznik w pozycję "OFF" przed odłączeniem UPS-a 
z gniazdka.

Jeśli UPS nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas, 
postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konserwacji 
akumulatora, aby nie dopuścić do trwałego uszkodzenia.

UPS dostarczany jest z własną instrukcją obsługi. Więcej 
informacji na temat zastosowania UPS-a znaleźć można 
w jego instrukcji obsługi.

18.5 Przechowywanie
18.5.1 Konfiguracja z wózkiem

Przechowywanie krótkookresowe (mniej niż 3 miesiące)
XX Wyłączyć system za pomocą procedury zamknięcia systemu 

Windows (Start > Zamknij)
XX Przełączyć włącznik UPS-a w pozycję OFF, aby wyłączyć UPS-a.
XX Jeśli to możliwe, pozostawić system podłączony do gniazdka 

z prądem.
XX Jeśli system nie był podłączony do prądu, naładować do pełna 

UPS-a przez 24 – 48 godzin przed następnym użyciem.
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Przechowywanie długookresowe (więcej niż 3 miesiące)
XX Wyłączyć system za pomocą procedury zamknięcia systemu 

Windows (Start > Zamknij)
XX Przełączyć włącznik UPS-a w pozycję OFF, aby wyłączyć UPS-a.
XX Odłączyć UPS-a od gniazdka ściennego.
XX Nawinąć równo przewód zasilania na prowadnice.
XX Otworzyć tył wózka.
XX Przełączyć włącznik na silniku OCT w wózku.
XX Odłączyć przewody od UPS-a, aby zapobiec utracie prądu 

z akumulatora.
XX Podłączyć panel tylny wózka, unikając przycięcia przewodu 

zasilania.
XX Ułożyć przewód zasilania w dolnym wycięciu, jak pokazano 

poniżej.

XX W przypadku systemów skonfigurowanych z UPS-em, raz na 
trzy miesiące naładować do pełna akumulatory UPS-a, podłą-
czając UPS-a do gniazdka i pozostawiając na 24 – 48 godzin.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Urządzenie jest zasilane z więcej niż jednego źródła 
zasilania. Gniazdka z prądem mogą znajdować się pod 
napięciem także w chwili, gdy urządzenie jest odłączone od 
prądu. Odłączenie UPS-a powoduje przejście w tryb backupu 
i nie znosi ładunku elektrycznego.
XX Aby upewnić się, że UPS jest wyłączony, przestawić 

włącznik w pozycję "OFF" przed odłączeniem UPS-a 
z gniazdka.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia akumulatora UPS.
XX Aby uniknąć całkowitej utraty wydajności akumulatora UPS, nie 

odłączać UPS-a od źródła zasilania na długi okres czasu.
XX Jeśli sprzęt nie będzie wykorzystywany przez kilka miesięcy, 

zapoznać się z dokumentacją UPS-a.

18.5.2 Transport

Konfiguracja wózka

System EnFocus OCT został zaprojektowany i przetestowany w taki 
sposób, by można go było transportować pomiędzy pomieszczenia-
mi, w tym także przez progi.
Jeśli system ma być przeniesiony do innego budynku, co wymaga 
załadowania i przewiezienia pojazdem, należy skontaktować się 
z serwisem.
Transport systemu pojazdem bez nadzoru Leica Microsystems 
spowoduje unieważnienie gwarancji.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo potknięcia się.
Transport urządzenia dokonywany jest przez pchanie wózka 
do przodu.
XX Nie ciągnąć wózka, ponieważ może to spowodować 

niestabilność i przewrócenie się urządzenia.
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19 Utylizacja
Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich 
rozporządzeń krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy 
zajmujące się utylizacją.

System EnFocus OCT zawiera elementy mechaniczne, elektryczne i 
optyczne, w tym kamerę i źródło superluminescencji (SLD). 
W przypadku utylizacji systemu, należy przestrzegać poniższych 
instrukcji:
XX Poinformować pomoc techniczną, że urządzenie będzie 

utylizowane.
XX Usunąć wszelkie osobiste pliki, wideo, e-maile i obrazy 

z komputera.
XX Sformatować twardy dysk, aby przywrócić system do 

oryginalnego stanu i upewnić się, że usunięto wszystkie dane 
pacjentów.
XX W USA, dostarczyć urządzenie do centrum recyklingu zatwier-

dzonego przez EPA. Odwiedzić dotyczącą eCyklikngu stronę 
www.epa.gov celem znalezienia dodatkowych informacji.
XX W Kanadzie, Australii i UE, zużyte akumulatory i sprzęt powinny 

być dostarczone do wyznaczonego miejsca recyklingu 
akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej 
informacji uzyskać można w lokalnym ośrodku utylizacji.
XX We wszystkich innych regionach i krajach należy przestrzegać 

lokalnych regulacji dotyczących recyklingu i wyrzucania baterii, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

20 Usuwanie usterek
Zidentyfikowano następujące potencjalne tryby awarii systemu 
EnFocus OCT. W poniższych tabelach znaleźć można typowe 
przyczyny i działania naprawcze.

Jeśli Państwa urządzenie ma usterkę, która nie została tutaj 
opisana, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Leica.

20.1 Twarde wyłączanie
Jeśli proces wyłączania nie uruchamia się lub system nie 
odpowiada, należy przeprowadzić twarde wyłączenie poprzez 
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku komputera przez 5 sekund.
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20.2 Usterki sprzętowe

Kiedy system działa prawidłowo, na silniku i skrzynce 
połączeń skanera świeci zielona dioda.

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Po włączeniu głównego włącznika na 
UPS-ie nic się nie dzieje.

Urządzenie nie podłączone do gniazdka. XX Podłączyć wtyczkę do gniazdka.

Wtyczka z tyłu UPS-a poluzowała się. XX Zdjąć panel tylny.
XX Podłączyć wtyczkę.

Po włączeniu głównego włącznika na 
UPS-ie włącza się alarm.

Podobnie jak powyżej, ale z powodu 
zasilania akumulatorowego UPS zgłasza 
alarm.

XX Podłączyć wtyczkę do gniazdka.
XX Zdjąć panel tylny.
XX Podłączyć wtyczkę.

UPS zgłasza alarm w czasie, gdy system 
pracuje.

Utrata zasilania w gniazdku. XX Przywrócić zasilanie w gniazdku.

Wtyczka podłączona do gniazdka 
poluzowała się.

XX Podłączyć wtyczkę do gniazdka.

UPS włącza się, ale pozostałe elementy 
systemu nie.

Wtyczka z tyłu UPS-a poluzowała się. XX Zdjąć panel tylny.
XX Sprawdzić wszystkie połączenia na UPS.

Zielona lampka na panelu interfejsu, 
skanerze lub UPS-ie nie włącza się.

Włącznik z tyłu elementu nie jest 
włączony.

XX Zdjąć panel tylny.
XX Sprawdzić, czy włącznik na silniku OCT jest włączony.

Wtyczka poluzowała się. XX Zdjąć panel tylny.
XX Sprawdzić, że wtyczki są dobrze podłączone.

Bezpiecznik przepalił się. XX Skontaktować się z serwisem lub poprosić 
wykwalifikowanego pracownika serwisu o wymianę 
spalonego bezpiecznika w silniku OCT.

Soczewka obiektywu jest zarysowana lub 
uszkodzona.

Niewłaściwa metoda czyszczenia lub 
przypadkowe zarysowanie innym 
przedmiotem.

XX Jeśli trzeba, można zdjąć głowicę skanującą, aby 
kontynuować procedurę.
XX Skontaktować się z serwisem w celu naprawy.

20.3 Usterki skanowania
Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Głowica skanująca wydaje z siebie głośne 
lub piskliwe odgłosy w czasie 
skanowania.

Wielkość skanu jest zbyt duża. XX Zmniejszyć skan i sprawdzić ponownie.

Ustawienie Inactive Scans wśród 
parametrów skanowania jest zbyt małe.

XX Sprawdzić parametry skanowania, aby upewnić się, że 
wartość "Iinactive Scans" jest ustawiona na 
przynajmniej 50.
XX Usunąć aktualny skan i dodać nowy na siatce szybkiego 

startu.

Uszkodzenie luster skanujących. XX Skontaktować się z serwisem w celu naprawy.

Skan pracuje tylko w jednym kierunku. Przewody między silnikiem i skanerem 
są uszkodzone.

XX Skontaktować się z serwisem w celu naprawy.
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20.4 Usterki obrazu
Istnieje ku temu wiele przyczyn, sprzętowych i obrazowych.
Niniejszy rozdział opisuje jedynie problemy sprzętowe.
XX Zaawansowane szkolenie na temat techniki obrazowania 

uzyskać można w serwisie.

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Obraz zbyt jasny. Niewłaściwe ustawienia wyświetlania. XX Zmienić jasność i kontrast wyświetlacza 
w oprogramowaniu.
XX Jeśli problem utrzymuje się, należy skontaktować się 

z serwisem.

Obraz zbyt ciemny. Niewłaściwe ustawienia wyświetlania. XX Zmienić jasność i kontrast wyświetlacza 
w oprogramowaniu.
XX Jeśli problem utrzymuje się, należy skontaktować się 

z serwisem.

Soczewka jest brudna. XX Wyczyścić soczewkę zgodnie z instrukcjami w niniejszej 
instrukcji.

Ustawienie ramienia referencyjnego nie 
jest zoptymalizowane dla pacjenta.
Fokus OCT i fokus mikroskopu nie są 
zbieżne. 

XX Wyregulować mikroskop na osi Z.
XX Wyregulować fokus IBZ.

Przeszkody w tkankach pacjenta, takie 
jak zmętnienie lub zaćma.

Nie jest to problem sprzętowy.

Jakość obrazu nie jest zdegradowana: 
Spektrum liniowe przesunęło się od 
instalacji fabrycznej.
XX Ustalić to porównując ze spektrum 

liniowym pacjenta testowego.

Brak korekty lustra ramienia 
referencyjnego.

XX Skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia 
problemu lub dokonania naprawy.

Złe ustawienie spektrometru. XX Skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia 
problemu lub dokonania naprawy.
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20.5 Usterki oprogramowania
Rozdział ten opisuje wiele problemów oprogramowania i podaje 
sugestie co do sposobów ich skorygowania. 

W przypadku niektórych objawów, wymagany jest 
zaawansowany poziom szkolenia, pozwalający na skuteczne 
usunięcie problemów.

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Obraz wydaje się zamazany. XX Zoptymalizować ustawienia dyspersji, aby wyostrzyć 
obraz.
XX Jeśli to nie rozwiąże problemu, zmienić fokus i sprawdzić, 

czy pozycja ramienia referencyjnego jest prawidłowa.

Głębokość wydaje się być 
nieodpowiednia.

XX Zmienić skalę wyświetlania obrazu w oknie aplikacji.
XX Jeśli to nie rozwiązuje problemu, zmienia długość ścieżki 

ramienia referencyjnego.

Część obrazu skanu jest niewidoczna lub 
obraz zanika na początku lub końcu 
skanowania.

XX Zwiększyć parametry marginesu poziomego i pionowego 
przypisane do skanu.

Na wyświetlaczu pojawiają się obrazy-
duchy.

XX Zmienić długość ścieżki ramienia referencyjnego.

Na wyświetlaczu nie pojawia się obraz. XX Przesunąć próbkę, aby zobaczyć, czy obraz się wyostrza.
XX Jeśli nie rozwiązuje to problemu, należy skontaktować 

się z serwisem.

Obraz jest zniekształcony lub wypaczony. XX Przesunąć próbkę, aby zobaczyć, czy obraz się wyostrza.
XX Jeśli nie rozwiązuje to problemu, zoptymalizować 

spektrum liniowe.

W tle obecny jest szum. XX Zmienić ustawienia jasności i kontrastu w oknie 
dialogowym Display.
XX Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się 

z serwisem.

Obraz skanu jest zbyt mały lub zbyt duży. XX Zmienić skalę wyświetlanego obrazu.

Obraz skanu oscyluje. XX Zamknąć InVivoVue i otworzyć ponownie.
XX Jeśli nie rozwiązuje to problemu, należy skontaktować 

się z serwisem.

Na obrazie skanu widać pionowe paski. XX Zmienić fokus i/lub NA.

Na obrazie skanu widać poziome paski. XX Przestawić opcję DC Removal na Auto lub Manual.
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20.6 Sprawdzanie spektrum liniowego
Sprawdzanie spektrum liniowego pozwala na ocenę jakości 
obrazów zbieranych przez system.
Do możliwych problemów, które mogą się zdarzyć, kiedy spektrum 
nie jest zoptymalizowane:
• Ciemny obraz.
• Obraz zniekształcony lub wypaczony.
• Szum w tle.
• Na obrazie skanu widać pionowe paski. 

XX Przed sprawdzeniem spektrum liniowego należy upewnić się, że 
wybrany jest "Anonymous Patient".
XX Wybrać lub dodać analizę z dzisiejszą datą.
XX Kliknąć przycisk Start Exam (lub Review Exam).

Wyświetla się zakładka Imaging z oczekującym skanem.
XX W menu Tools wybrać Line Spectrum 

 

20.6.1 Przeglądanie spektrum liniowego
XX Wybrać przycisk skanowania.

Zielona zakrzywiona linia pojawia się w oknie skanu B. 

W zależności od pewnych właściwości źródła optycznego 
w urządzeniu, linia może mieć jeden pik, przybierając 
kształt dzwonu lub może mieć więcej niż jeden pik.

XX Niezależnie od kształtu krzywej, pik powinien znajdować się 
w górnej połowie (½) lub dwóch trzecich (2/3) okna skanu B.

20.6.2 Zapisywanie spektrum liniowego obrazu
XX W menu File wybrać Save > B-scan image
XX W oknie Explorera określić nazwę i lokalizację, a następnie 

zapisać obraz za pomocą Save. 
Obraz ten można przesłać do serwisu, w celu zdiagnozowania 
problemów z obrazowaniem. 

20.6.3 Zapisywanie skanu spektrum liniowego
XX Jeśli skan ma być zapisany, należy kliknąć przycisk Save OCT.

21 Serwis i części zamienne
Kilka elementów programu serwisowego i części zamiennych 
EnFocus może zoptymalizować pracę z urządzeniem.

Prace serwisowe mogą być prowadzone wyłącznie przez 
przedstawicieli firmy Leica przeszkolonych w tym celu. 
W przypadku napraw serwisowych należy stosować wyłącznie 
oryginalne części zamienne EnFocus. Po wykonaniu prac 
serwisowych urządzenie powinno zostać ponownie ustawione 
zgodnie z naszymi specyfikacjami technicznymi.

Jeśli urządzenie będzie serwisowane przez nieautoryzowanych 
pracowników, będzie niewłaściwie konserwowane lub 
obsługiwane, firma Leica nie uzna swojej odpowiedzialności.

21.1 Dalsza pomoc w razie usterki
Jeśli po przeczytaniu rozdziału usuwania usterek nie można 
przywrócić systemu do stanu użyteczności, prosimy o kontakt 
z serwisem Leica. Numery globalnych serwisów Leica oraz stronę 
internetową znaleźć można na pierwszej stronie instrukcji. Po 
skontaktowaniu się z lokalnym serwisem, jego pracownik będzie 
w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu. 

21.2 Gwarancja podstawowa
W przypadku wszystkich nowo zakupionych systemów obowiązuje 
okres gwarancji jednego roku. Naprawy i konserwacja muszą być 
prowadzone przez autoryzowanych i przeszkolonych pracowników 
serwisu, aby gwarancja utrzymywała ważność

21.3 Umowy serwisowe i przedłużenie 
gwarancji

Firma Leica Microsystem oferuje opcjonalne umowy dla systemu 
EnFocus. Po podpisaniu umowy serwisowej pracownik serwisu 
Leica przeprowadzać będzie coroczną wizytę, w czasie której 
dokona czynności konserwacyjnych obejmujących wymianę 
akumulatora UPS-a, aktualizację rejestracji wideo mikroskopu, 
oczyszczenie optyki, archiwizację danych, aktualizację 
oprogramowania i firmware, ocenę wydajności i regulację polową, 
w celu zachowania wydajności obrazowania. Więcej informacji 
uzyskać można kontaktując się telefonicznie z serwisem Leica lub 
korzystając z formularza online. 

Przedłużona gwarancja oferowana jest przez firmę Leica 
Microsystems w chwili sprzedaży. Przedłużona gwarancja obejmuje 
wszystkie regulacje, korekty i części systemu w okresie 
obowiązywania gwarancji. Gwarancja obowiązuje tylko, gdy 
przestrzegana jest instrukcja obsługi i prowadzona konserwacja.
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Jeśli pojawiają się problemy, a posiadają Państwo przedłużoną 
gwarancję lub umowę serwisową, prosimy o przygotowanie tej 
informacji w czasie kontaktu z firmą Leica Microsystems.

21.4 Akcesoria wymienne
Do akcesoriów EnFocus dostępnych w ramach części wymiennych, 
sprzedawanych i dostarczanych bezpośrednio do klienta, bez 
potrzeby interwencji serwisu, należą:

9085-10502 M844 Zestaw maski 
przeciwodblaskowej EnFocus

9038-00667 Zestaw maski przeciwodbla-
skowej Proveo EnFocus

10448627 Soczewka obiektywu 
Leica OCT 175 mm

10448626 Soczewka obiektywu 
Leica OCT 200 mm

9041-00066
9041-00067

Zatyczki skanera EnFocus

9035-10348 Śruby do mocowania skanera
9082-00242 Śrubokręt sześciokątny 5 mm

21.5 Serwis i naprawa
Jeśli nasi pracownicy nie będą w stanie usunąć błędów i naprawić 
system, pozostaną dwie możliwości: naprawa na miejscu lub zwrot 
do serwisu. Jeśli pracownik serwisu uzna, że naprawa na miejscu 
przywróci system do stanu roboczego, pracownik umówi wizytę 
w celu naprawy systemu. Jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa 
i okaże się to przed wizytą serwisową lub w jej czasie, pracownik 
serwisu umówi przesłanie systemu celem naprawy do centrum 
serwisowego Leica Microsystems. 

Kiedy centrum serwisowe zdiagnozuje problem, przedstawi wycenę 
naprawy. Po złożeniu zamówienia na naprawę, centrum naprawi 
system i odeśle do Państwa placówki. Po powrocie, pracownik 
serwisu dokona instalacji naprawionego systemu. 
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22 Specyfikacje
22.1 Dane techniczne

Kategorie
Specyfikacje

Model 2300 (Ultra-HD) Model 4400 (Ultra-Deep)

Metoda działania Optyczny Koherentny Tomograf Domeny Spektralnej (SDOCT)

Wewnętrzne źródło światła Pasmo 800 nm SLD: bardzo wysoka rozdzielczość 
(VHR)
szerokość pasma ≥ 90 nm FWHM
860 nm środek ±5 nm

Pasmo 800 nm SLD: wysoka rozdzielczość (HR)
szerokość pasma ≥ 40 nm FWHM
880 nm środek ±5 nm

Opcje soczewek obiektywów odległość robocza 175 mm (177,5 mm) (ogniskowa 201,8 mm)
odległość robocza 200 mm (203 mm) (ogniskowa 227 mm)

Interfejs pacjenta Bez kontaktu z pacjentem

Moc optyczna ≤ 750 µW

Ergonomia skanera Montaż na mikroskopie

Schemat skanowania Linia, objętość prostokątna, koło, pierścienie koncentryczne (objętość pierścieniowa), linie promieniowe 
(objętość promieniowa)

Pole widzenia Osiowo  
(powietrze/tkanka)

3,4 ±0,1 mm / 2,5 ±0,1 mm 15,3 ±0,3 mm / 11,1 ±0,2 mm

Boczny ≥ 20 mm

RESOLUTION Osiowo (w tkance) VHR: ≤ 4 µm HR: ≤ 9 µm

Boczny Obiektyw 175 mm: < 31,5 µm (mała NA) i < 15,0 µm (duża NA)
Obiektyw 200 mm: < 33,3 µm (mała NA) i < 15,7 µm (duża NA)

Szybkość skanowania (szybkość akwizycji) ≥ 32.000 skanów A/sek. ≥ 18.000 skanów A/sek.

Piksele skanu Osiowy 1024 piksele 2048 piksele

Boczny W zależności od ustawienia użytkownika, liczba skanów A/skan B: Maksymalnie 2000

Maksymalnie skanów A/objętość: ≥ 1.000.000 Maksymalnie skanów A/objętość: ≥ 500.000

Rozdzielczość pikseli, osiowo (powietrze/
tkanka)

3,3 µm / 2,4 µm 7,5 µm / 5,4 µm

Limit czułości –2,1 dB/mm –0,84 dB/mm

Miarka Ręczne ustawianie miarki na ekranie

Doppler Jakościowa wizualizacja przepływu krwi za pomocą kolorowego Dopplera OCT

Pamięć 16 GB

Przestrzeń do przechowywania danych Dodatkowy dysk na dane 1 TB oraz dysk roboczy 250 GB

Przechowywanie obrazu Obrazy OCT pełnej objętości

Rozdzielczość wyświetlacza 1920 x 1080

Współczynnik kontrastu 1000 : 1
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22.2 Dane elektryczne

Podłączenie 
zasilania do  
EnFocus OCT

100 V, 120 V lub 230 V jedna faza V prądu 
zmiennego, 50/60 Hz, 400 VA maks.
Wejście przez moduł zasilania w UPS-ie. Włącznik 
z lampkami sygnalizacyjnymi przodu UPS-a.

Przewód zasilania Ameryka Północna: Przewód typu szpitalnego 
NEMA 5-15, 20' (6,1 m)
Japonia: Przewód typu szpitalnego 4,5 m 
dopasowany do wymagań krajowych
Międzynarodowy: Przewód typu szpitalnego 6,1 m 
dopasowany do wymagań krajowych

Bezpieczniki (UPS) Bezpiecznik resetowany, połączony, 
dwubiegunowy (L & N)

Bezpieczniki 
(skrzynka połączeń 
silnika i głowicy 
skanującej)

F 1,5 AL 250 V. Stosować jedynie bezpieczniki 
zatwierdzone przez Agencję, 250 V

Klasa ochrony Sprzęt Klasy I

22.3 EnFocus OCT
22.3.1 Konfiguracja wózka

Wymiary System: 31" (s) x 22" (g) x 37,5" (w) do góry wózka 
[79 x 56 x 94 cm]
Całkowita wysokość wózka systemowego (IN):  
61" [155 cm] wraz z monitorem

Ciężar Wózek systemowy: 250 funtów [125 kg]
Głowica skanująca: 5,7 funtów [2,6 kg]

Źródło światła Dioda superluminescencyjna (SLD) z pasmem 
800 nm
≤ 750 μW mocy optycznej
IEC60825-1, produkt laserowy Klasy 1

Tryb pracy Ciągły

Stopień zabezpie-
czenia przed przedo-
staniem się wody

IPX0 – zwykły sprzęt
Tylko włącznik nożny: IPX8

Klasyfikacja Urządzenie medyczne Klasy 2 (US, Kanada)
Urządzenie medyczne Klasy IIa (Unia Europejska)
Urządzenie medyczne Klasy IIa (Australia)
Produkt laserowy Klasy 1, Typ B, IPXO
Praca ciągła
Dostarczony w stanie nie sterylnym – załączone 
instrukcje sterylizacji

Tryby pracy Dostępne są 2 tryby pracy: Aktywny i gotowości.
Tryb aktywny – Prowadzona jest procedura 
obrazowania pacjenta.
Tryb gotowości – System jest gotów do rozpoczę-
cia procedury kolejnego pacjenta lub kontynuacji 
wcześniejsze procedury, ale skaner nie jest urucho-
miony.

Zakres temperatury 
roboczej

+10°C do +35°C

Zakres roboczej 
wilgotności 
względnej

30% do 90%, bez kondensacji

Przechowywanie –10 °C do +55 °C

Transport –40 °C do +70 °C

Część nakładana Brak
Urządzenie jest bezkontaktowe i w związku z tym 
nie zawiera części nakładanej.

Działanie 
podstawowe

Brak
Nie ma ryzyka związanego z utratą funkcji 
urządzenia.

22.4 Spełnione normy
• 93/42/EWG: Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych wraz 

z poprawkami.

• Klasyfikacja: Klasa I, zgodnie z Aneksem IX, zasadą 1 i zasadą 12 
Dyrektywy dotyczącej Urządzeń Medycznych.

• Elektryczny sprzęt medyczny, Część 1: Definicja ogólna 
bezpieczeństwa w IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1; 
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

• Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Dodatkowe normy zharmonizowane: IEC 62366, IEC 60825-1, 
EN 60825, IEC 62471, EN 62471, EN 980.

• Leica Microsystems NC, Inc. przechowuje certyfikat systemu 
zarządzania dla międzynarodowej normy ISO 13485 dotyczącej 
zarządzania jakością.
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23 Zgodność

Niniejszy dokument "Guidance and manufacturer's 
declaration" oparty jest na normie IEC 60601-1-2:2014, 
czwarte wydanie.

23.1 Tabela emisji 
elektromagnetycznych

Zalecenia i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

System EnFocus OCT jest przeznaczony do pracy w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym.  
Klient lub użytkownik EnFocus OCT powinien zapewnić jego wykorzystanie w takim właśnie środowisku

Uwaga: Charakterystyka emisji urządzenia pozwala mu na pracę w obszarach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11 klasa A). Jeśli jest on stosowany 
w środowisku domowym (gdzie konieczne jest przestrzeganie normy CISPR 11 klasa B), sprzęt ten może nie zapewniać odpowiedniej ochrony dla usług 
telekomunikacyjnych częstotliwości radiowej. Użytkownik może być zmuszony do wykonania dodatkowych kroków, np. przestawienia lub obrócenia 
sprzętu.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia

Emisje częstotliwości radiowej zgodnie z CISPR 11 Grupa 1 System EnFocus OCT musi emitować energię 
elektromagnetyczną, by wykonywać swoją pracę. Może to 
mieć wpływ na umieszczone w pobliżu urządzenia 
elektryczne.

Emisje częstotliwości radiowej zgodnie z CISPR 11 Klasa A System EnFocus OCT nadaje się do wykorzystania innego niż 
zastosowania domowe oraz zastosowania związane 
bezpośrednio z użytkowaniem sieci energetycznej niskiego 
napięcia, która dostarcza prąd do budynków mieszkalnych.

Emisje harmoniczne, zgodnie z IEC 61000-3-2 Klasa A

Emisje fluktuacji napięcia/ emisje skokowe, zgodnie  
z IEC 61000-3-3

Spełnia
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23.2 Tabela odporności 
elektromagnetycznej I

Zalecenia i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

System EnFocus OCT jest przeznaczony do pracy w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Klient lub użytkownik EnFocus OCT powinien zapewnić jego wykorzystanie w takim właśnie środowisku.

Test odporności IEC 60601 – poziom walidacji Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
zalecenia

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
zgodnie z IEC 61000-4-2 

Wyładowanie kontaktowe ± 8 kV

Wyładowanie w powietrzu ± 15 kV

Wyładowanie kontaktowe ± 8 kV

Wyładowanie w powietrzu ± 15 kV

Podłogi powinny być wykonane z drewna, 
betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi 
pokryte są materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić 
przynajmniej 30%.

Odporność na szybkie i 
przejściowe skoki 
napięcia zgodnie  
z IEC 61000-4-4 

± 2 kV dla zasilania

± 1 KV dla wejścia i wyjścia

± 2 kV dla zasilania

± 1 KV dla wejścia i wyjścia

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
typowemu środowisku przemysłowemu lub 
szpitalnemu.

Przepięcie zgodnie 
z IEC 61000-4-5 

± 1 kV tryb różnicowy

± 2 kV tryb zwykły

± 1 kV tryb różnicowy

± 2 kV tryb zwykły

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
typowemu środowisku przemysłowemu lub 
szpitalnemu.

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy w zasilaniu i 
zmiany napięcia zgodnie 
z IEC 61000-4-11

0 % UT przez 0,5 cyklu na Sync 
Angle 0; 45; 90; 135; 180; 225; 
270; 315

0 % UT dla 1 cyklu na Sync  
Angle 0;

70 % UT (30 % spadek w UT)
dla 25 cyklów na Sync Angle 0

0 % UT przez 5 sekund na Sync 
Angle

0 % UT przez 0,5 cyklu na Sync 
Angle 0; 45; 90; 135; 180; 225; 
270; 315

0 % UT dla 1 cyklu na Sync  
Angle 0;

70 % UT (30 % spadek w UT)
dla 25 cyklów na Sync Angle 0

0 % UT przez 5 sekund na Sync 
Angle

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
typowemu środowisku przemysłowemu lub 
szpitalnemu.
Jeśli użytkownik modelu EnFocus OCT wymaga, 
by urządzenie działało nawet w przypadku 
przerw w zasilaniu, zaleca się, by model 
EnFocus OCT posiadał dodatkowe źródło 
zasilania, np. zasilacz awaryjny lub akumulator.

Częstotliwość zasilania 
(50/60 Hz) pole 
magnetyczne zgodnie 
z IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Jeśli pojawi się zniekształcenie obrazu, 
konieczne może być ustawienie systemu  
EnFocus OCT dalej od źródeł pól magnetycz-
nych częstotliwości zasilania lub zainstalowa-
nie ekranów magnetycznych. W miejscu insta-
lacji należy zmierzyć pole magnetyczne często-
tliwości zasilania, w celu upewnienia się, że jest 
ono wystarczająco słabe.

Uwaga UT to napięcie zasilania prądem zmiennym przed przyłożeniem napięcia testowanego.
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23.3 Tabela odporności 
elektromagnetycznej II

Zalecenia i deklaracje producenta – odporność elektromagnetyczna

System EnFocus OCT jest przeznaczony do pracy w określonym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Klient lub użytkownik EnFocus OCT powinien zapewnić jego wykorzystanie w takim właśnie środowisku.

Test odporności IEC 60601 – poziom 
walidacji

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia

Przewodzone zakłócenia 
RF – zmienne zakłócające 
zgodnie z IEC 61000-4-6

Wypromieniowane 
zakłócenia RF – zmienne 
zakłócające zgodnie 
z IEC 61000-4-3

Wypromieniowane 
zakłócenia RF – urządzenia 
łączności bezprzewodowej 
zgodnie z IEC 61000-4-3

3 V RMS poza pasmem 
ISM
6 V RMS w paśmie ISM i 
paśmie radia amator-
skiego
150 kHz do 80 MHz

3 V/m
80 MHz do 2,7 GHz

385 MHz, 18 Hz impuls, 
27 V/m
450 MHz, 18 Hz modu-
lacja impulsu, 28 V/m
710, 745, 780 MHz,  
217 Hz modulacja 
impulsu, 9 V/m
810, 870, 930 MHz,  
18 Hz modulacja 
impulsu, 28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz, 
217 Hz modulacja 
impulsu, 27 V/m
2450 MHz, 217 Hz 
modulacja impulsu,  
28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz, 
217 Hz modulacja 
impulsu, 9 V/m

3 V RMS poza pasmem 
ISM
6 V RMS w paśmie ISM 
i paśmie radia amator-
skiego
150 kHz do 80 MHz

3 V/m
80 MHz do 2,7 GHz

385 MHz, 18 Hz impuls, 
27 V/m
450 MHz, 18 Hz modu-
lacja impulsu, 28 V/m
710, 745, 780 MHz,  
217 Hz modulacja 
impulsu, 9 V/m
810, 870, 930 MHz,  
18 Hz modulacja 
impulsu, 28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz, 
217 Hz modulacja 
impulsu, 27 V/m
2450 MHz, 217 Hz 
modulacja impulsu,  
28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz, 
217 Hz modulacja 
impulsu, 9 V/m

Przenośne i mobilne urządzenia wykorzystujące częstotliwość 
radiową powinny być stosowane nie bliżej jakiejkolwiek części 
systemu EnFocus OCT, w tym jego przewodów, niż zalecana 
odległość obliczona z równania dotyczącego danej częstotliwości 
nadajnika.

Zalecana odległość robocza

d = 1,2 √P dla 150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 √P dla 80 MHz do 800 MHz
d = 2,3 √P dla 800 MHz do 2,7 GHz

Gdzie P to maksymalna moc wyjściowa znamionowa nadajnika 
w watach (W), zgodnie z informacjami podanymi przez 
producenta nadajnika, a d to zalecana odległość bezpieczna 
w metrach (m).

Moc pola dla stałych nadajników częstotliwości radiowych, 
wyznaczona za pomocą pomiarua, powinna być mniejsza niż 
poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwościb.

a Moc pola pochodzącego od nadajników stałych, takich jak stacje bazowe dla radia, telefonów (komórkowych/ bezprzewodowych) i radioodbiorni-
ków przenośnych, radioodbiorników amatorskich, rozgłośni radiowych AM i FM oraz stacji TV nie mogą być dokładnie obliczone teoretycznie.  
Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne związane ze stałymi nadajnikami częstotliwości radiowej, należy rozważyć pomiar na miejscu instalacji 
urządzenia. Jeśli zmierzona siła pola w miejscu stosowania systemu EnFocus OCT przekracza podane powyżej poziomy zgodności, należy obserwo-
wać system EnFocus OCT, kontrolując jego prawidłowe działanie. Jeśli da się zaobserwować nieprawidłowe działanie, należy podjąć dodatkowe 
kroki, takie jak zmiana położenia lub przesunięcie systemu EnFocus OCT.

b W zakresie częstotliwości 120 kHz do 80 MHz, moc pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

Uwaga 1  W przypadku 80 MHz i 800 MHz, obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 

Uwaga 2: Powyższe zalecenia mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i 
odbicia od struktur, obiektów i ludzi.
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23.4 Tabela zalecanych odległości
Zalecane odległości między sprzętem przenośnym i mobilnym częstotliwości radiowych oraz urządzeniem EnFocus OCT

System EnFocus OCT przeznaczony jest do zastosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe mogą być kontrolowane. 
Klient lub użytkownik systemu EnFocus OCT może pomóc w usunięciu interferencji elektromagnetycznych zapewniając minimalną odległość między 
sprzętem komunikacyjnym działającym na częstotliwości radiowej (nadajnikami), a systemem EnFocus OCT, zgodnie z poniższymi zaleceniami, 
w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

Maksymalna moc 
znamionowa nadajnika w W

Odległość bezpieczna w zależności od częstotliwości nadajnika, w metrach (m)

125 kHz do 80 MHz
d = 1,2 √P w m

80 kHz do 800 MHz
d = 1,2 √P w m

800 MHz do 2,7 GHz
d = 2,3 √P w m

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Dla nadajników, dla których w powyższej tabeli nie podano maksymalnej mocy wyjściowej, zalecana odległość bezpieczna (d) w metrach (m) może 
być oszacowana zgodnie ze wzorem stosowanym dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalne napięcie znamionowe wyjściowe nadajnika 
w watach (W) podane przez producenta nadajnika.

Uwaga 1  W przypadku 80 MHz i 800 MHz, obowiązuje odległość bezpieczna dla wyższego zakresu częstotliwości.

Uwaga 2: Powyższe zalecenia mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i 
odbicia od struktur, obiektów i ludzi.
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24 Kompatybilność z urządze-
niami firm trzecich

24.1 Kompatybilność z mikroskopami 
chirurgicznymi

Urządzenie EnFocus OCT zostało zwalidowane do pracy 
z następującymi mikroskopami chirurgicznymi:
• Okulistyczny mikroskop chirurgiczny Leica M844

• EnFocus i M844 nie posiadają połączenia komunikacyjnego
• Chirurgiczny mikroskop okulistyczny Leica Proveo 8, modele 

F42, C42 i CT42
•  EnFocus oraz modele Proveo mogą być podłączone do 

dwukierunkowej komunikacji za pomocą kabla 
szeregowego Leica 10747122

Minimalne wymaganie kompatybilności z mikroskopem jest takie, 
że całkowita ekspozycja mikroskopu i systemu EnFocus OCT 
(zainstalowanego) musi spełniać limity bezpieczeństwa 
promieniowania optycznego Grupy 2 (ISO 15004-2).

Urządzenie EnFocus OCT nie jest przeznaczone do użycia 
z następującymi mikroskopami chirurgicznymi:
• Mikroskopy przeciwwskazane w zastosowaniach 

pediatrycznych lub ograniczone do użycia u dorosłych.
• Mikroskopy z układami oświetlenia, które same nie spełniają 

normy ISO 15004-2:2007 Grupy 2.

W przypadku stosowania na polu sterylnym, należy przestrzegać 
dodatkowych wymagań kompatybilności:
• Musi istnieć możliwość prawidłowego zainstalowania systemu 

EnFocus OCT na mikroskopie, bez ingerowania systemu EnFocus 
OCT w pole sterylne. Po zainstalowaniu systemu EnFocus OCT 
musi istnieć możliwość założenia standardowych osłon 
sterylnych, bez pogorszenia funkcjonalności mikroskopu.

• Po zainstalowaniu systemu EnFocus OCT i osłon, musi istnieć 
możliwość zdjęcia systemu EnFocus OCT i przywrócenia mikro-
skopu do stanu nieosłoniętego w czasie krótszym niż 5 minut.

• Po zainstalowaniu systemu EnFocus OCT i systemu obserwacji 
dna oka, musi istnieć możliwość zdjęcia systemu EnFocus OCT i 
przywrócenia mikroskopu do stanu nieosłoniętego w czasie 
krótszym niż 10 minut.

24.2 Kompatybilność z systemem 
obserwacji dna oka

Urządzenie EnFocus OCT zostało zwalidowane do pracy 
z następującym systemem obserwacji dna oka/siatkówki:
• Insight Instruments Super View Wide Angle Viewing System 

(WAVS) z soczewką do obserwacji siatkówki. 

• OCULUS Surgical's Binocular Indirect Opthalmomicroscope 
(BIOM) system do obrazowania dna oka; BIOM 3, BIOM 4 i BIOM 5

• Płaska chirurgiczna soczewka kontaktowa 

Systemy obserwacji dna oka zazwyczaj mają podobną, ale nie 
identyczną, budowę i właściwości optyczne. Leica Microsystems nie 
może zalecić ani wspierać akcesoriów nie przetestowanych przez 
Leica Microsystems. Zaleca się, by przed instalacją ocenić 
kompatybilność akcesoriów optycznych z systemem EnFocus OCT.

Zalecane minimalne wymagania kompatybilności są następujące:

• Kompatybilność z obiektywami EnFocus OCT 175 mm lub 
200 mm.

• Przezierność: przechodzenie >75% fal długości OCT.
• Mocowanie kompatybilne z mocowaniem stosowanym 

w EnFocus OCT.

Wybrać system obserwacji siatkówki odpowiedni do 
ogniskowej stosowanego obiektywu.

24.2.1 Stosowanie regulowanego systemu do 
obserwacji dna oka

Przy stosowaniu regulowanego systemu do obserwacji dna oka 
(FVS), funkcja fokusa mikroskopu działa jak apertura, zmieniając 
tylko pole widzenia, a nie ostrość obrazu. Zmiana fokusa 
mikroskopu może pogorszyć sygnał OCT, ponieważ zmienia 
odległość roboczą między obiektywem i siatkówką. Prosimy o 
stosowanie następującej procedury w celu uzyskania optymalnych 
obrazów siatkówki w regulowanym systemie obserwacji dna oka: 
• Skonfigurować mikroskop w celu uzyskania odpowiedniej 

ostrości i dobrej jakości obrazu rogówki.
• Ustawić FVS w pozycji roboczej, bez zmiany wysokości 

mikroskopu. Przednia soczewka FVS powinna być 
wycentrowana w polu widzenia i ustawiona prostopadle do osi 
optycznej mikroskopu.

• Aby uzyskać ostry obraz siatkówki, należy skorzystać z pokrętła 
fokusa FVS. Najlepiej jest zaczynać od małej odległości i kręcić 
pokrętłem w celu uzyskania ostrego obrazu. 

• Po uzyskaniu ostrego obrazu, nie regulować mikroskopu w celu 
zmiany pola widzenia. Skorygować element ogniskujący FVS 
na małym powiększeniu, przy spoglądaniu na określony detal, 
w celu zoptymalizowania ostrości obrazu. Po ustawieniu 
ostrości, na największym powiększeniu mikroskopu ponownie 
ustawić ostrość za pomocą pokrętła FVS; obraz stanie się ostry 
i parafokalny.
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25 Odblaski
25.1 Zarządzanie odblaskami
Instalacja urządzenia EnFocus na mikroskopie spowoduje 
przesunięcie pionowe obiektywu mikroskopu, co może spowodować 
pojawienie się odblasków w okularach mikroskopu, przy 
zastosowaniu wewnętrznego systemu oświetlenia mikroskopu. 
Schematy na kolejnych stronach przedstawiają, w jaki sposób 
można zarządzać lub eliminować odblask, za pomocą ustawień 
oświetlenia lub załączonej maski przeciwodblaskowej.

Rysunek I opisuje System zarządzania odblaskiem, który dotyczy 
oceny i zarządzania odblaskiem. Najpierw należy ocenić oświetlenie 
mikroskopu przy preferowanych (domyślnych) ustawieniach oświe-
tlenia chirurga, sprawdzając przy tym obecność odblasków. Jeśli 
warunki oświetlenie są do przyjęcia, nie trzeba dokonywać dodatko-
wych korekt. Jeśli odblask jest obecny i przeszkadza, chirurg może 
skorygować parametry oświetlenia dla instrukcji mikroskopu lub 
zainstalować maskę przeciwodblaskową, jeśli jest dostępna.

Ustawić oświe-
tlenie na para-

metry domyślne 
dla chirurga

Rysunek I: System zarządzania 
odblaskami

Chirurg i asy-
stent oceniają 
odblask i pole 

widzenia

Zmienić 
poziom 

oświetlenia 
mikroskopu 

Zainstalować 
maskę przeci-
wodblaskową

Czy 
warunki  

odblasku i pola 
widzenia są do 

zaakcepto- 
wania?

Nie zmieniać 
ustawień

Zdemontować 
EnFocus 

z mikroskopu

Tak

W tych 
warunkach

W tych 
warunkach

Tak

Nie

Nie

Czy 
warunki  

odblasku i pola 
widzenia są do 

zaakcepto- 
wania?

Czy 
warunki  

odblasku i pola 
widzenia są do 

zaakcepto- 
wania?

Nie

Tak
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Rysunek II to Procedura testu odblasku. Opisuje procedurę oceny 
odblasku. Odpowiada krokowi "Oceń odblask i pole widzenia" na 
rysunku nr 1.

Rysunek II: Procedura testu 
odblasku

Skonfigurować 
mikroskop przy 

domyślnym oświetle-
niu i zainstalowanym 

systemie EnFocus 

Sprawdzić odbicia 
oświetlenia w płasz-

czyźnie ostrości 
przez okulary przy 

maksymalnym 
powiększeniu 

Ustawić 
minimalne 

powiększenie.

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Czy poziom 
odblasku jest 
akceptowal-

ny?

Czy 
poziom  

odblasku jest 
akceptowalny?

W tych 
warunkach

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Tak

Tak

Nie

Nie
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Rysunek III to Procedura testu pola widzenia. Opisuje 
procedurę oceny oświetlonego pola widzenia i odpowiada krokowi 
"Oceń odblask i pole widzenia" na rysunku nr 1.  Kroki te należy 
wykonać przy ocenie wydajności mikroskopu z maską 
przeciwodblaskową. 
 

Rysunek III: Procedura 
testowania pola widzenia

Skonfigurować 
mikroskop przy 

domyślnym oświetle-
niu i zainstalowanym 

systemie EnFocus 

Sprawdzić oświetlone 
pole widzenia celu pro-

mieniowego w płasz-
czyźnie ostrości przez 
okulary przy minimal-

nym powiększeniu

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

W tych 
warunkach

Czy  
odblask 

w oświetlonym 
polu widzenia jest 

akcepto- 
walny?

Ustawić 
maksymalne 

powiększenie.

Czy  
odblask 

w oświetlonym  
polu widzenia jest 

akcepto- 
walny?

Tak

Tak

Nie

Nie
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Rysunek IV to Procedura korekty oświetlenia właściwa dla 
mikroskopu Leica M844. Opisuje zalecane procedury korekty 
oświetlenia w mikroskopie Leica M844. Odpowiada to krokowi na 
rysunku nr 1 dotyczącemu korekty oświetlenia.

Rysunek IV: M844  
Korekta oświetlenia

Ustawić oświetlenie 
mikroskopu 
10% główne 

25% Ottoflex Ocenić 
odblask i pole  

widzenia

Ustawić poziom 
oświetlenia 

w mikroskopie 
zgodnie z preferen-

cjami chirurga

Ustawić oświetle-
nie mikroskopu
0% główne 50% 

Ottoflex

Ustawić oświetle-
nie mikroskopu 

0% główne 
25% Ottoflex

Ustawić 
oświetlenie 
mikroskopu 
20% główne 

50% Ottoflex

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

W tych 
warunkach

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Nie Nie

Nie Nie

Nie

Tak Tak

Tak

Tak Tak
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Rysunek V to Procedura korekty oświetlenia właściwa dla 
mikroskopu Leica Proveo 8. Opisuje zalecane procedury korekty 
oświetlenia w mikroskopie Proveo 8. Odpowiada to krokowi na 
rysunku nr 1 dotyczącemu korekty oświetlenia.

Rysunek V: Korekta 
oświetlenia Proveo

Ustawić oświetlenie 
mikroskopu 
10% główne, 

25% odbicie czerwo-
ne Ocenić odblask 

Ustawić poziom 
oświetlenia 

w mikroskopie 
zgodnie z prefe-

rencjami chirurga

Ustawić 
oświetlenie 
mikroskopu

0% główne 50% 
odbicie czerwone

Ustawić oświetle-
nie mikroskopu 

0% główne 
25% odbicie  

czerwone

Ustawić oświetle-
nie mikroskopu 

20% główne 
50% odbicie  

czerwone

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

Patrz system 
zarządzania 
odblaskami

W tych 
warunkach

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Czy odblask jest 
akceptowalny?

Nie Nie

Nie Nie

Nie

Tak Tak

Tak

Tak Tak
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25.2 Wybór maski przeciwodblaskowej
Leica M844:
Urządzenie EnFocus jest wyposażone w dwie maski 
przeciwodblaskowe do stosowania w Leica M844: maska kołowa i 
paskowa. Każda z tych masek wyeliminuje pozostały odblask 
w systemie, zmieniając nieco kształt oświetlenia. Maski powinny 
być stosowane, jeśli inne sposoby usuwania odblasku nie dają 
odpowiednich efektów.

Chociaż każda z masek wyeliminuje odblask, każda z nich da nieco 
inny kształt oświetlenia na płaszczyźnie ogniskowej mikroskopu. 
Obie maski zapewnią oświetlone pole widzenia obejmujące 
całkowicie oświetlone koło centralne o średnicy co najmniej 38 mm 
lub 43 mm (przy obiektywie odpowiednio 175 mm i 200 mm). 
Jednak poza tym centralnym kołem 38 mm, można zaobserwować 
cień. Wybór maski zależy całkowicie od preferencji użytkownika co 
do kształtu oświetlenia. Poniżej zamieszczamy rysunek 
oczekiwanego kształtu oświetlenia.:

Rysunek wzoru oświetlenia dla maski kołowej (po lewej) i paskowej (po prawej). 
Szare obszary na rysunku maski paskowej oznaczają miejsce, gdzie pada 50% 

oświetlenia. 

Leica Proveo 8
Dla mikroskopu Leica Proveo 8 dostępna jest tylko jedna maska 
przeciwodblaskowa. Kształt oświetlenia dla maski 
przeciwodblaskowej Proveo 8 pokazano poniżej:

26 Aneks
26.1 Skróty
Poniżej podajemy listę skrótów stosowanych w niniejszej instrukcji.

EMC Kompatybilność elektromagnetyczna

FVS System obserwacji dna oka

IFU Instrukcja obsługi

IPA Alkohol izopropylowy

LED Dioda świecąca

OCT Optyczna tomografia koherentna

P/N Numer części

RF Częstotliwość radiowa

SD-OCT Optyczna tomografia koherentna domeny spektralnej

SDOIS System obrazowania okulistycznego domeny spektralnej

SLD Dioda superluminescencyjna

UPS Zasilacz awaryjny
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26.2 Słownik

Boczne pole 
widzenia (FOV)

Widoczny obszar systemu obrazowania w kierunku 
bocznym na płaszczyźnie obiektu, prostopadły do 
kierunku osiowego (prostopadły do kierunku 
propagacji światła w systemie).

Boczny Dotyczy płaszczyzny prostopadłej do osi optycznej 
systemu.

Czułość Miara najsłabszego odbicia, które system OCT jest 
w stanie wykryć, w stosunku do reflektora 
idealnego (tzn. lustra).

Dioda superlumine-
scencyjna (SLD)

Półprzewodnikowe źródło światła o jasności 
podobnej do laser i szerokim paśmie optycznym 
diody. SLD znakomicie pasują do OCT i są 
wykorzystywane w systemach EnFocus I OCT.

Głębia widzenia 
(zmax".)

Patrz Osiowe pole widzenia.

Obraz objętościowy Sześcian trójwymiarowy obrazu OCT obejmujący 
serię skanów B. Obraz objętościowy posiada jeden 
wymiar osiowy (wzdłużny) i dwa wymiary boczne.

Odcięcie czułości Miara szybkości zmiany jakości sygnału jako 
funkcja głębi osiowej obrazu OCT, charakteryzująca 
się zmniejszeniem czułości między początkiem i 
środkiem zakresu obrazowania. Nazywana również 
odcięciem, odcięciem sygnału i odcięciem SNR.

Odległość robocza Odległość między ostatnią (dolną) powierzchnią 
obiektywu i nominalną powierzchnią obiektu.

Optyczna tomografia 
koherentna (OCT)

Technika obrazowania medycznego 
wykorzystująca światła, by stworzyć obraz 
trójwymiarowy na podstawie tkanki biologicznej.

Osiowa rozdzielczość 
optyczna (Δz)

Minimalna wielkość obiektu w systemie OCT 
w kierunku osiowym. Odpowiednik "rozdzielczości 
wzdłużnej" lub LARRD (w USG). Nazywana także 
"rozdzielczością osiową" lub "rozdzielczością 
wzdłużną".

Osiowe pole 
widzenia (FOV)

Maksymalna głębia widzenia, czyli wymiar obrazu 
OCT w kierunku osiowym. Nazywana również 
głębią obrazowania lub "Zmax".

Osiowy Dotyczy kierunku równoległego do propagacji 
światła w systemie, tzn. równoległego do osi 
optycznej systemu. Kierunek nazywany również 
"wzdłużnym."

Płaszczyzna obiektu Płaszczyzna, na której ogniskuje się soczewka 
obiektywu. Na tej płaszczyźnie ustawiona powinna 
być obserwowana próbka.

Projekcja 
intensywności 
objętościowej

Boczny przekrój objętości danych OCT wykonany 
prostopadle do kierunku skanu B. Tworzy obraz en 
face obrazowanej objętości. Czasami nazywany 
skanem C lub warstwą C.

Rozdzielczość 
boczna (Δr)

Rozdzielczość optyczna systemu OCT na 
płaszczyźnie bocznej. Wyższa apertura 
numeryczna daje dokładniejszą rozdzielczość 
boczną.

Skan A Pojedyncza linia danych OCT ułożonych osiowo 
(wzdłużnie) na obrazie.

Skan B Płaszczyzna przekroju danych obrazu OCT 
składająca się z sekwencji sąsiednich skanów A. 
Skan B posiada jeden wymiar osiowy (wzdłużny) i 
jeden boczny.

Szybkość akwizycji Szybkość, z jaką dane obrazu są zbierane i 
wyświetlane, mierzona jako liczba skanów A na 
sekundę. Patrz także Szybkość skanowania.

Szybkość 
skanowania

Szybkość, z jaką dane skanów A są odczytywane na 
spektrometrze, mierzona jako liczba linii na 
sekundę (jedna linia odpowiada jednemu 
skanowi A).

Tomografia Proces generowania obrazu wolumetrycznego, 
czyli obrazu dwuwymiarowego warstwy obiektu 
trójwymiarowego.
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26.3 Zasada działania
System EnFocus I OCT zapewnia funkcjonalność OCT, bez wpływu 
na funkcję mikroskopu.
Kiedy system EnFocus I OCT jest podłączony do mikroskopu, wyjęty 
zostaje oryginalny obiektyw mikroskopu. W porcie firmy trzeciej 
mikroskopu instalowany jest łącznik, a OCT jest mocowana na 
mikroskopie za pomocą własnego złącza, które pasuje do łącznika. 
Następnie w mikroskopie zakładany jest obiektyw EnFocus I, 
w miejscu oryginalnego obiektywu. Obiektyw zapewnia 
zachowanie odpowiedniej odległości roboczej mikroskopu, bez 
wpływu na jego funkcjonalność. System EnFocus I OCT znajduje się 
pod optyką mikroskopu.
Na poniższym rysunku widać przebieg ścieżki optycznej systemu 
EnFocus I OCT.

현미경 
대물렌즈

무한초점 확대 
망원경

튜브 렌즈

접안렌즈

무한 공간

무한 공간

EnFocus 
대물렌즈

무한초점 확대 
망원경

튜브 렌즈

접안렌즈

무한 공간

관찰 대상 표면

관찰 대상 표면

이색성 미러 
(무한 공간)

OCT 빔

일반 현미경 구성 현미경 + EnFocus
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26.4 Gęstość próbkowania i 
rozdzielczość

W trybie obrazowania przedniego, maksymalna osiągalna 
rozdzielczość optyczna określana jest przez aperturę numeryczną 
(NA) IBZ i ogniskową obiektywu. Aby jednak rozdzielczość obrazu 
pasowała do rozdzielczości optycznej konkretnego skanu, gęstość 
próbkowania skanu musi być przynajmniej dwukrotnie większa, niż 
rozdzielczość optyczna. Wymaganie to jest konsekwencją teorii 
próbkowania Nyquista-Shannona.

Gęstość próbkowania konkretnego skanu można obliczyć dzieląc 
długość skanu przez liczbę skanów A na skan B. Na przykład, skan B 
12 mm z 1000 skanów A będzie miał gęstość optyczną 
12 mikronów. Gęstsze skany można uzyskać zwiększając liczbę 
skanów A na skan B lub zmniejszając długość skanu.

Zwiększenie liczby skanów A poprawi rozdzielczość boczną kosztem 
częstotliwości klatek. Zmniejszenie długości skanu zwiększy 
rozdzielczość boczną kosztem bocznego pola widzenia.

Prosimy zauważyć, że w obu przypadkach rozdzielczość boczną 
można poprawić jedynie do wartości rozdzielczości optycznej.

W poniższej tabeli można znaleźć gęstości próbkowania różnych 
schematów skanowania przy najczęściej stosowanych długościach 
skanów.

Gęstości próbkowania dla typowych schematów skanowania

Typ skanu Długość skanu Skany A /  
skan B

Gęstość 
próbkowania

Wysoka 
rozdzielczość

6 mm 1000 6 μm

Wysoka 
rozdzielczość

8 mm 1000 8 μm

Wysoka 
rozdzielczość

12 mm 1000 12 μm

Wysoka 
rozdzielczość

16 mm 1000 16 μm

W następnej tabeli znaleźć można gęstości próbkowania Nyquista i 
nominalne rozdzielczości optyczne dla obrazowania segmentu 
przedniego:

Sugerowane gęstości próbkowania dla obrazowania segmentu 
przedniego

Ustawie-
nie NA

Rozdzielczość 
optyczna:
Obiektyw 

175 mm

Gęstość 
próbko-
wania 

Nyquista

Rozdzielczość 
optyczna:
Obiektyw 
200 mm

Gęstość 
próbko-
wania 

Nyquista

1,00x 31 μm 16 μm 34 μm 17 μm

1,40x 25 μm 13 μm 27 μm 14 μm

1,80x 22 μm 11 μm 24 μm 12 μm

2,15x 19 μm 10 μm 20 μm 10 μm

2,50x 15 μm 8 μm 16 μm 8 μm

W przypadku obrazowania segmentu tylnego, rozdzielczość 
optyczna zależy od kilku czynników, w tym ustawienia IBZ, systemu 
obserwacji dna oka i jakości optyki pacjenta.

Trzecia tabela w niniejszym rozdziale podaje przybliżone optymalne 
(ograniczone dyfrakcją) rozdzielczości optyczne dla obrazowania 
segmentu tylnego w typowych konfiguracjach. Prosimy zauważyć, 
że w przypadku obrazowania segmentu tylnego zaleca się ustawić 
IBZ na najwyższą wartość NA.

W tabeli znaleźć można sugerowane gęstości próbkowania i 
nominalne rozdzielczości optyczne dla obrazowania segmentu 
tylnego:

Sugerowane gęstości próbkowania dla obrazowania segmentu 
tylnego

Ustawie-
nie NA

Ogniskowa 
obiektywu

FOV soczewki 
do obserwacji 

dna oka

Rozdziel-
czość optycz-

na

Gęstość prób-
kowania 
Nyquista

1,00x 175 mm 130 stopni ~40 μm 20 μm

2,50x 175 mm 130 stopni ~18 μm 9 μm

1,00x 200 mm 130 stopni ~46 μm 23 μm

2,50x 200 mm 130 stopni ~21 μm 10,5 μm
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26.5 Oczekiwane pozycje sprzętu i 
ludzi

Niniejszy rozdział opisuje najczęstsze ustawienie pacjenta, 
operatora i sprzętu w stosunku do systemu EnFocus I OCT. 
Ustawienie może zależeć od dostępnej przestrzeni, dostępnego 
personelu, rozkładu pomieszczenia i preferencji lekarza.

W przypadku stosowania w czasie zabiegu, pacjent typowo leży na 
plecach, twarzą do góry, patrząc w głowicę mikroskopu. Chirurg 
może siedzieć po dowolnej stronie pacjenta lub nad głową pacjen-
ta. System EnFocus I OCT posiada przewód o długości 10 m i może 
być ustawiony w miejscu, gdzie chirurg będzie najlepiej widział 
monitor. Długość przewodu włącznika nożnego wynosi 9 stóp 
[2,7 m], co może mieć wpływ na umiejscowienie systemu. System 
musi znajdować się w odległości maksymalnej 9 stóp [2,7 m] od 
osoby dokonującej akwizycji danych, niezależnie od tego, czy jest to 
chirurg, czy inny członek zespołu.

Poniżej przedstawiono typowe ustawienia systemów względem 
pacjenta i chirurga.
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Skrócona instrukcja obsługi

27 Skrócona instrukcja 
obsługi

Na poniższych stronach można znaleźć skróconą instrukcję 
dotyczącą stosowania systemu EnFocus w czasie zabiegu. Warto 
wydrukować te strony i mieć je pod ręką celem przejrzenia przed 
zabiegiem przez chirurga lub innych członków personelu 
asystującego przy wykorzystaniu produktu. 

OSTROŻNIE

Przeczytać całą instrukcję przed użyciem
XX Przeczytanie skróconej instrukcji obsługi nie eliminuje 

potrzeby szkolenia ani czytania pełnej instrukcji. 
Skrócona instrukcja stanowi źródło informacji 
dotyczących podstawowej funkcjonalności.
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niejszą głębokość pola, co 
popraw

ia rozdzielczość boczną.

P
o

w
tarzać kro

ki 4
-6 o

d
p

o
w

ied
n

ią ilo
ść razy.

1. W
yb

rać p
ro

ced
u

rę
2

. W
yb

rać tryb
 n

a 
żyw

o
, ab

y ro
zp

o
-

cząć skan
 O

C
T 

3. Sko
ryg

o
w

ać 
m

ikro
sko

p
, aż 

p
rzysło

n
a iryso

w
a 

b
ęd

zie zo
g

n
isko

w
an

a 

5. Z
a p

o
m

o
cą tych

 fu
n

kcji 
zo

p
tym

alizo
w

ać jako
ść 

skan
u

 O
C

T zg
o

d
n

ie 
z p

o
trzeb

ą. 

4. Sko
ryg

o
w

ać 
D

SC
 w

 celu
 

p
rzesu

n
ięcia 

m
iejsca skan

u
 n

ad
 

o
d

p
o

w
ied

n
ią 

stru
k

tu
rę o

ka.

6. 
P

rzech
w

ycić 
o

b
jęto

ścio
w

y 
skan

 O
C

T.

7. K
ied

y p
ro

ced
u

ra zako
ń

czy 
się, p

rzyp
isać d

an
e d

o
 

p
acjen

ta w
 b

azie d
an

ych
 

P
o

d
staw

o
w

y p
rzep

ływ
 p

racy



 
En

Fo
cu

s O
CT

 / 
 9

05
4-

10
06

3_
PL

 / 
W

er
sja

 p
op

ra
w

io
na

 G
-0

2 
10

4

An
ek

s

OCT W górę

OCT W dół

OCT W prawoOCT W lewo

OCT 
Zmiana 
statusu 

joysticka

OCT 
Następny 

zabieg

Tryb OCT 
wł./wył.

OCT  
Optymali-

zacja 
obrazu

OCT  
Tryb na 
żywo / 

stop 

OCT Ska-
nowanie

OCT Auto-
matyczne 

ustawianie 
jasności

OCT Z-OCT Z+

OCT 
Krzyżyk 
wł./wył.

Zalecana konfiguracja włącznika nożnego
• Włączyć funkcję automatycznego przechodzenia do następnego skanu w preferencjach
• Włączyć automatyczne zapisywanie w preferencjach; Jeśli funkcja nie jest włączona, zmienić "OCT Next Workflow" na "OCT Save"
• Jeśli nie jest wykorzystywana iniekcja oczna, zmienić "OCT Crosshair On/Off" na "OCT Continuous Scan"
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Spersonalizowana konfiguracja włącznika nożnego
• Konieczne jest zaprogramowanie funkcji "OCT Mode On/Off" na przycisku
• Zaprogramować odpowiednie funkcje w mikroskopie i zapisać w odpowiednich lokalizacjach celem szybkiego sprawdzenia
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