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Благодарим Ви, че закупихте EnvisuTM система за офталмологична образна диагностика 

на спектралната област. При разработването на нашите системи ние наблягаме на 

простата, интуитивна работа. Този потребителски наръчник съдържа важна информация, 

свързана с устройствоот, безопасността, работата с него и почистването му. За да се 

избегнат персонални наранявания или повреждане на системата, този потребителски 

наръчник заедно с индикациите, предупрежденията и предпазните мерки трябва да се 

прочете и разбере преди извършване на каквато и да е процедура. 

 

Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти. Надяваме се, че ще сте доволни от 

качеството и характеристиките на вашата EnvisuTM SDOIS система. 

 

За запитвания относно продажбите, сервизирането или поддръжката, свържете се с 
Leica Microsystems като посетите 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
или се обадите на номера на службата за клиентска поддръжка One Call, която е най-
близо до Вас:  

Австралия: 1 800 625 286 (опция 2)  

Австрия: +43 1 486 80 50 27  

Белгия: +32 2 790 98 50  

Великобритания: +44 845 604 9095  

Германия: +49 64 41 29 44 44  

Дания: +45 44 54 01 01  

Индия: 1800 313 2339 

Италия: +39 02 57486.1  

Китай: +86 400 650 6632  

Корея: +82 80 440 4401  

Нидерландия: +31 70 413 2100  

Нова Зеландия: 0800 400 589 (опция 2)  

Португалия: +351 21 388 91 12 

САЩ: 1-800-526-0355 (опция 1, след това опция 1)  

Франция: +33 156 052 326  

Хонконг: +852 800-969-849  

Япония: +81 3 3761 1147  

 



Съдържание 

Стр. iii oт 130 
 

 

За проблеми относно производствения център на Leica, моля, свържете се с: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 САЩ  

Телефон:  +1 919 314 5500  

Факс:  +1 919 314 5501 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Федералното право ограничава продажбата на това устройство от или по поръчка на 

лекар или здравен служител. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Германия  

Правна клауза за освобождаване от отговорност 

Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение. Информацията, 

предоставена в този наръчник, е директно свързана с работата на оборудването. 

Медицинското решение остава отговорност на лекаря. Leica Microsystems са положили 

всички усилия, за да предоставят пълен и ясен наръчник на потребителя, който се 

фокусира върху ключовите области на използване на продукта. Ако е нужна допълни-

телна информация относно употребата на продукта, моля, свържете се с Вашия 

локален представител на Leica. Никога не трябва да използвате медицински продукт на 

Leica Microsystems без напълно да разбирате употреба и характеристиките на продукта. 

 

Отговорност 

За нашата отговорност, моля, вижте нашите стандартни условия за продажба. Нищо 

в тази клауза за освобождаване от отговорност няма да ограничи някоя от нашите 

отговорности по какъвто и да е начин, който не е разрешен по приложимото право 
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или да изключи някоя от нашите отговорности, която не може да се изключи по 

приложимото право.
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Продуктова информация 

Ключ за символите 

Следните символи се показват на различни места в наръчника на потребителя. 

 

Предупреждение 
Предупрежденията обръщат внимание на ситуации, които, ако не се избегнат, 
могат да доведат до смърт или сериозно нараняване. 

 

 

   Предупреждение 

Опасно напрежение 
 

 

Забележка 
Забележките идентифицират техническите изисквания, на които потребителят 
трябва да обърне специално внимание, като напр. бележки относно общи 
грешки, необичайни ситуации и съвети за оптимизирана употреба. 

 

Символ за променлив ток: Намира се на етикета за електрическа безопасност 
от задната страна на кутиите на задвижващия механизъм и интерфейса 

 

Инструкции за работа:  Намира се на етикета на производителя, вж. в 
наръчника на потребителя  

 

Защитно заземяване:  Намира се вътре в кутиите на задвижващия механизъм 
и интерфейса 
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Замислена употреба  

Leica EnvisuTM системата за офталмологична образна диагностика на спектралната област е 
замислена с цел получаване, обработка, показване и запаметяване на детайлни изображения на 
микроструктурата на очната тъкан с помощта на оптична кохерентна томография на 
спектралната област (SD-OCT). EnvisuTM SDOIS е предвиден за употреба като помощно средство 
при диагностиката на физиологични и патологични състояние на окото чрез безконтактни 
оптични изображения. Визуализирането на различните тъкани на окото се поддържа от 
употребата на взаимозаменяеми обективи. Употребата му се препоръчва при пациентски 
популации от недоносени и новородени бебета до възрастни и е подходяща за амбулаторни или 
локални условия. Системата се препоръчва за употреба при визуализация в изправено или 
легнало по гръб положение, ръчно държана или монтирана, като е подходяща за визуализация 
на пациенти под анестезия.   

 

 

 

ВАЖНО!  Прочетете и разберете целия наръчник на потребителя 

преди да използвате тази система. Ако имате въпроси 
относно употребата на тази система, свържете се с 
клиентската служба. 

 

Потребителите на тази система трябва да са лекари или техници с професионално 
обучение или опит в употребата на оборудване за изображения на ретината.  
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Софтуерна архитектура и терминология 

Софтуерът InVivoVue 2.4 на Leica е написан на C++ за Windows платформа и използва база 
данни за управление на информацията за пациентите и прегледите.  Данните, събрани за 
пациент по време на посещение или сканиране, се посочват като преглед, който има свързан 
лекар (или P.I.), преглеждащ, изследване и група по вариант на лечение. В допълнение 
прегледите могат да се дефинират така, че да следват специфични протоколи от сканирането.  
Някои от термините, използвани в този наръчник, са дефинирани по-долу: 

Изследване:  Може да се използва за организиране на проучване, извършено по финансиране 
или като начин за организиране на протоколите от прегледите, които да се следват при 
изследвания върху животни.   

ИД на обект:  Уникален номер, задаван към всяко копие база данни.   

Група по вариант на лечение:  В произволен опит това обозначава всяка от групите на 
лечение. Група по вариант на лечение може да се използва като категория или друг начин за 
диференциране на пациенти в рамките на изследване. 

Протокол от сканиране:  Стандартна група сканирания, която ще се използва за всеки субект в 
изследването 

Пациент:  Това може да указва заснемане на животно или проба. 

Номер на медицинско досие (MRN):  Уникално ИД, с което пациентът може да се 
идентифицира в институцията. 

(Пациентско) ИД:  Кодовото име или кодовият номер, с които субектът се проследява в 
изследването. 

Преглед:  Това посочва посещение на обект или сесия за визуализация и представлява набор 
от едно или повече сканирания, направени за един пациент, в един ден. 

Лекар:  Основният лекар или главния извършител на изследването на обекта. 

Преглеждащ:  Правещият снимката или изследващият, който извършва визуализацията. 
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Обща информация 

Въведение в потребителския софтуер InVivoVue 

Софтуерът InVivoVue на Leica позволява на потребителя да придобива, обработва и показва 
изображения, получени от системата за OCT на спектралната област на Leica.  Програмата 
позволява сканиранията да се организират по изследване, по животински субекти, по 
преглеждащ и лекар и по преглед, посещение или сесия на сканиране.  Тази информация, 
съдържаща връзките между тази информация и файловете, в които са актуалните данни за 
изображението, се съхранява в база данни. 

Оформление на софтуера 

Потребителският интерфейс на софтуера има четири раздела (Study (Изследване), 
Patient/Exam (Пациент/преглед), Imaging (Визуализация), Reports (Доклади)), които имат за цел 
да отразяват общите работни процеси. 

Разделът Study (Изследване) се използва за въвеждане на имената на изследванията, за които 
се събират данни. Подредбата на данни в изследвания може да е от полза при откриването на 
свързаните набори данни чрез филтриране по име на изследването. Обикновено се посещава в 
деня на инсталиране на софтуера и след това само при започване на ново изследване. Обаче при 
системите с четци потребителите посещават този раздел за промени в обектите с цел преглед на 
данните, които са импортирани. 

Разделът Patient / Exam (Пациент/преглед) е мястото, където се въвежда информация за нови 
пациенти и където може да се дефинира нов преглед.  Добавянето на нов пациент води до това, 
че лицето се появява в главния списък с пациенти.  Избирането на пациент от този списък показва 
неговите лични данни, както и прегледите, които са били извършени за него.  Нов преглед може да 
се стартира за избрания пациент и детайли като лекар, преглеждащ и изследване се свързват с 
прегледите в този раздел. 

Разделът Imaging (Визуализация) е мястото, където се извършва получаването и 
преглеждането на данни.  Той съдържа контролни уреди за дефиниране и добавяне на нови 
сканирания за текущ преглед.  Той също така контролира дали потребителят може да 
възпроизвежда данните за изображението. 

И накрая раздел Reports (Доклади) позволява да се създават доклади за получените данни. 

Главното меню се състои от четири подменюта.  Меню File (Файл) се състои от елементи за 
запаметяване на данни в различни формати и за разпечатване на изображения.  Меню Tools 
(Инструменти) има опции за управление на файлове с данни чрез импортиране/експортиране и 
архивиране/извличане.  Има също така опции за създаване и зареждане на къстъмизирани 
конфигурационни файлове.  Напредналите потребители могат да виждат опции за взаимодействие 
с хардуера на ниско ниво.  Меню Reports (Доклади) съдържа приблизително същите опции като 
раздел Reports (Доклади) за конфигуриране и създаване на доклади.  Меню Help (Помощ) има 
кратки пътища за преглед на наръчника на потребителя и бележките за версията, както и преглед 
на диалоговите прозорци с информация за системата и инсталацията. 
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Потребителски интерфейс 

Информация за изследването 

 Основният списък (1) в раздел Study (Изследване) показва всички изследвания, които са 
дефинирани.  Детайлите за избраното от този списък изследване се появяват в полетата отдясно, 
в 2, 3 и 4.  Ново изследване може да се добави чрез щракване върху бутона Add Study (Добавяне 
на изследване) (5).  Тези детайли могат да се променят по-късно чрез щракване върху Edit Study 
(Редактиране на изследване) (6).  Неизползваното изследване се отстранява чрез щракване върху 
бутона Delete Study (Изтриване на изследване) (7), въпреки че програмата няма да позволи на 
потребителя да изтрие изследване, ако има преглед с данни, свързани с това изследване. 

 

Фигура 1: Раздел Study (Изследване) 

Ако списъкът с изследвания е изключително дълъг, може да е от полза да се търси това 
изследване чрез въвеждане на неговото ID (ИД) (8) или Name (Име) (9) в текстовите полета: 
избраният в списъка преглед ще се промени, за да съответства на това, което е въведено. 

Данните, които са придобити от други обекти, могат да се разглеждат в системите с четци 
чрез импортиране на тези данни.  Обаче само данни от един обект могат да се разглеждат в 
даден момент от време.  По подразбиране програмата изготвя списък с данни само за локалния 
обект; обаче ако данните са импортирани, потребителят може да избере да разгледа различен 
обект чрез щракване върху бутона Switch Sites (Превключване на обекти) (10).  Този бутон няма 
да е видим, освен ако някои данни не са импортирани. 
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Добавяне на изследване 

InVivoVue изисква всички прегледи да се свържат с изследване, което значи, че поне едно 
изследване трябва да се дефинира преди събирането на данните.  Обаче потребителите, които 
изберат да не групират своите данни в изследвания, могат да дефинират изследване като поле 
за запълване, което да е с името на техния обект; след това обаче новите прегледи ще се 
свързват автоматично с това изследване и потребителят може да игнорира тази функция. 

Обаче проучващите обекти и потребителите, които желаят да организират данните си в 
групи, могат да дефинират произволен брой изследвания и да филтрират прегледите по 
изследване и категория. 

За дефиниране на ново изследване щракнете върху бутона Add Study (Добави изследване), 
който изкарва редактора на изследвания. 

 

Фигура 2: Редактор на изследване  

 Текстовото поле Study Name (Име на изследване) (1) съдържа идентификацията на 
изследването, което трябва да е уникално в даден обект и да се ограничи до 40 буквено-цифрови 
символа.  Study ID(ИД на изследване) (2) също е уникален стринг, ограничен до 20 буквено-
цифрови символа.  Тъй като полетата с име и ИД са това, което е посочено в основния списък с 
изследвания, разумно е потребителите, които планират да дефинират няколко изследвания, да 
обмислят внимателно възможността за предоставяне на мнемонични идентификатори. 
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 Study Description (3) (Описание на изследването) се появява в раздел Study 
(Изследване), но само когато изследването е избрано тук.  То е ограничено до 2000 символа, 
включващи всичко освен единичните кавички.  Така потребителите могат да посочват замислената 
употреба на други потребители в мястото на придобиване. 

 Протоколът от сканирането е списък от сканирания, с конкретен модел, с дадени 
физични размери и плътност на данните, които да се извършват в конкретен ред.  Често пъти е 
полезен за дефиниране на набори от сканирания, които ще се събират за множество пациенти 
като протокол, така че новите прегледи да могат бързо да се насищат с този списък.  Ако 
протоколи от сканирания се дефинират, те ще се появят в списъка Available scan protocols 
(Налични протоколи от сканиране) (11) от лявата страна на редактора на изследването.  Само 
протоколи, които са свързани с изследване, ще бъдат на разположение за избор когато се 
дефинира нов преглед в това изследване.  Протоколите, свързани с изследването, се появяват в 
списъка Scan protocols in study (Протоколи от сканирания в изследване) (12) от дясната страна 
на редактора на изследването. 

 За добавяне на наличен протокол към изследване, щракнете върху бутона Add >> 
(Добавяне >>) (13); избраният протокол ще изчезне отляво и ще се появи отдясно.  Няма 
ограничение в броя на протоколите в дадено изследване, нито има конкретно наказание за 
добавяне на протокол, единствено списъкът за избор става по-дълъг. За отстраняване на протокол 
от изследване щракнете върху бутона << Remove (<< Отстраняване) 14) и избраният протокол ще 
изчезне отдясно и ще се появи отляво.  Няма наказание за отстраняване на протокол от 
изследване, различно от това, протоколът да не е наличен за избор. 

 Бутонът Save Changes (Запази промените) (15) първоначално е дезактивиран, но ще 
стане активен когато валидна дефиниция за изследване се въведе.  Текстовите полета Study 
Name (Име на изследване) и Study ID (ИД на изследване) трябва да съдържат уникален текст с 
легална дължина, за да се счита за валидна дефиницията. 

 Щракването върху бутона Cancel (Oтказ) (16) незабавно ще затвори редактора на 
изследването, като всички промени, които са направени от отварянето на диалоговия прозорец, 
ще бъдат анулирани. 
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Редактиране на изследване 

Детайлите, свързани с вече дефинираните изследвания, могат да се променят с щракване 
върху бутона Edit Study (Редактиране на изследване).  Това извиква същия редактор на 
изследване с няколко малки различия.  Първо, разбира се, диалоговият прозорец ще се появи с 
всички попълнени полета за редактираното изследване. 

Всички полета могат да се променят; дори и името и ИД на изследването могат да се 
променят, въпреки че, разбира се, съществуващите доклади все още ще отразяват старата 
информация. 

Контролните уреди на потребителския интерфейс за добавяне на група по вариант на 
лечение към изследване са активирани за съществуващото изследване.  Групата по вариант на 
лечение може да се счита просто като категория данни, полезна за подреждане или филтриране 
на прегледи; групата по вариант на лечение може също така да отговаря директно на 
клиничното лечение. 

 

Фигура 3: Добавяне на група по вариант на лечение към изследване  

На Фигура 4 контролните уреди за група по вариант на лечение са дезактивирани за 
изследванията, които са дефинирани; те са активирани само при редактиране на съществуващи 
изследвания. Наличните групи по вариант на лечение (4) могат да се добавят към текущото 
изследване при натискане на Add >> (Добавяне >>) (5). << Remove (<< Отстраняване) (6) 
отстранява избраната група по вариант на лечение от списъка Treatment arms in study (Групи 
по вариант на лечение в изследването) (7). Групата се отстранява от списъка отдясно и се 
добавя към списъка отляво.  (Групата по вариант на лечение Некатегоризирано не може да се 
отстрани.)  В съществуващо изследване можете да наименувате (8) и опишете (9) групите по 
вариант на лечение, които да се добавят към изследването, като използвате бутона Create 
Treatment Arm (Създаване на група по вариант на лечение) (10).  
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Изтриване на изследване 

За цялостно отстраняване на дефиниция на изследване, щракнете върху бутона Delete 
Study (Изтриване на изследване).  Изследване, което има свързани с него прегледи, не може да 
се изтрие.  За тази цел прегледите трябва да се свържат с различно изследване чрез избиране на 
всеки преглед, щракване върху Edit Exam (Редактиране на преглед) и избиране на различно 
изследване в редактора на прегледи. Алтернативно, ако няма получени данни за този преглед, 
самият преглед може да се изтрие чрез щракване върху Delete Exam (Изтриване на преглед).  В 
зависимост от състоянието на прегледа е възможно програмата да може да извърши това напълно 
автоматично или да поиска изоставените сканирания в този преглед първо да бъдат изтрити, 
преди да се изтрие и самият преглед.  
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Информация за пациент 

 Основният списък (1) в раздел Patient / Exam (Пациент/преглед) показва всички пациенти, 
чиято информация е въведена в базата данни.  Списъкът с прегледи, извършени за този пациенти, 
се появява в списъка отдясно (2). Други детайли за избрания пациент се появяват в полетата под 
списъка с прегледи, в групата с обозначение View Patient Details (Преглед на детайли за 
пациента) (3). 

Нов пациент може да се добави чрез щракване върху Add Patient (Добавяне на пациент) 
(4).  Тези детайли могат да се променят по-късно чрез щракване върху Edit Patient (Редактиране 
на пациент) (5).  Неизползван запис за пациент може да се отстранява чрез щракване върху 
бутона Delete Patient (Изтриване на пациент) (6), въпреки че програмата няма да позволи на 
потребителя да изтрие пациент, ако има преглед с данни, свързани с този пациент. 

 

Фигура 4: Раздел Patient / Exam (Пациент / преглед)  
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Добавяне на пациент 

Когато нов пациент пристигне за преглед, запис на информацията за този пациент може да се 
създаде, така че събирането на данни от сканирането да може да става автоматично. За 
въвеждане на информация за нов пациент: 

1. Преминете към раздел Patient/Exam (Пациент/преглед). 

2. Щракнете върху бутона Add Patient (Добавяне на пациент), който е под списъка с 
пациенти, близо до долната част на екрана и диалоговият прозорец Add Patient 
(Добавяне на пациент) ще се отвори. 

 

Фигура 5: Диалогов прозорец Add Patient (Добавяне на пациент) 

3. Въведете ID (ИД), First (Собствено име) и Last (Фамилия), MRN (НМК) (номер на 
медицински картон) и DOB (дата на раждане) и изберете М или Ж за пола на пациента.  

 

Забележка 
InVivoVue няма да позволи запаметяване на записа на пациента докато не се избере 
пол и не се въведат стойности за ID (ИД) и в двете полета за име.  Стойностите за ID 
(ИД) и MRN (НМК) трябва да са уникални: ако друг пациент със същото ИД или НМК 
съществува, InVivoVue ще покаже икона за грешка, а бутонът Save & Exit 
(Запаметяване и изход) няма да се активира.  Полето МRN (НМК) е опционално, но 
ако има въвеждане, то трябва да е уникално. 
Освен това ако друг пациент със същата комбинация от First (Собствено име) и Last 
(Фамилия) е наличен, InVivoVue ще покаже предупредителна икона.  Пациент с 
дублирано име обаче може да се запамети. 
Полето ID (ИД) не може да съдържа нищо различно от букви и цифри.  ID (ИД) се 
използва за префикс на имената на файловете с данни, събрани за този пациент. 
Тъй като ИД ще се използва като част от името на файла, то се ограничава до 
буквено-цифрови символи. 
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4. Ако знаете стойностите за Refractive Error (Рефрактивна грешка) и Axial Length 
(Аксиална дължина) за очите на този пациент, можете да ги въведете сега; в противен 
случай оставете стойностите по подразбиране. 

5. Бележки могат да се добавят както по време на създаването на записа, така и по-късно. 
Всичките Бележки ще се покажат в раздела Patient/Exam (Пациент/преглед) при 
избирането на този пациент. 

6. Когато свършите с въвеждането на информацията, щракнете върху бутона Save & Exit 
(Запаметяване и изход) за запаметяване на новия запис и затваряне на диалоговия 
прозорец. 

Когато сте създали записа, можете да видите информацията за пациента в груповия прозорец 
View Patient Details (Преглед на детайли за пациента) в долния десен ъгъл на раздела 
Patient/Exam (Пациент/преглед). 

 

Анонимният пациент 

Понякога няма достатъчно време за въвеждане на информацията за нов пациент преди 
извършване на преглед.  Ако прегледът се стартира преди създаването на нов пациент или 
избирането на съществуващ пациент от списъка, той автоматично се свързва с анонимния 
пациент.  Анонимният пациент е поле за запълване с данни, за които InVivoVue няма 
идентифицираща информация.  Той може да се третира по същия начин, както и всички други 
пациенти: прегледи могат да се извършват, сканирания да се правят и доклади да се 
създават...но няма да има информация, идентифицираща актуалния субект.  И макар че това е 
замислено като удобство за потребителите, които нямат достатъчно време преди непланиран 
преглед, Leica не препоръчва ненужно забавяне при въвеждането на клиничната информация. 

Анонимният пациент винаги се появява първи в списъка с пациенти.  Неговото поле ID (ИД) 
съдържа текста Анонимен. 

 

Фигура 6: Анонимен пациент 

Евентуално това ще е полезно при въвеждане на детайли за анонимен пациент или за 
идентифицирането му чрез избиране на съществуващ пациент.  Това действие може да се 
извърши по всяко време: преди, по време или след преглед, по време на дадена сесия или на 
следващата, на датата на прегледа или по-късно.  Стъпките за това, как да се деанонимизира 
пациент, са посочени в раздела за ежедневния работен процес относно идентифициране на 
анонимни пациенти. 

 

Забележка 
При задаване на анонимен пациент към съществуващ пациент, потребителят ще бъде 
подсетен да потвърди, че избраният съществуващ пациент е правилен. 

 

Редактиране на пациент 

От време на време ще трябва да актуализирате записите, за да включвате информация от 
скорошните прегледи или да добавят бележки към файловете. Следвайте тези стъпки, за да 
актуализирате записите: 

1. Изберете раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) (Фигура 4). 
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2. Открийте и изберете записа на пациент, който искате да промените.  Ако анонимният 
пациент е избран, въведената информация ще се използва за създаване на нов 
пациентски запис и текущият преглед вече няма да се свързва с анонимния пациент, а с 
новия пациент. 

3. В долната част на раздела щракнете върху бутона Edit Patient (Редактиране на 
пациент), диалоговият прозорец Edit Patient (Редактиране на пациент) се отваря (Фигура 
8). 

 

Фигура 7: Бутони за добавяне, редактиране и изтриване на пациент. 

4. Въведете новата информация и актуализирайте съществуващата такава според нужното 
за записа.  

5. Когато свършите с актуализирането на информацията, щракнете върху бутона Save & 
Exit (Запаметяване и изход) за запаметяване на новия запис и затваряне на диалоговия 
прозорец. 

Когато сте актуализирали записа, можете да видите вашите промени в груповия прозорец View 
Patient Details (Преглед на детайли за пациента) в долния десен ъгъл на раздела Patient/Exam 
(Пациент/преглед). 

 

Фигура 8: Диалогов прозорец Edit Patient (Редактиране на пациент) 

 

Изтриване на пациентски запис 

Можете да изтриете пациентски запис, ако няма налични прегледи. Ако прегледите са налице, но 
не съдържат данни, можете да изтриете прегледите, за да изтриете пациентския запис. 
Следвайте тези стъпки, за да изтриете записите: 
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1. Изберете раздел Patient/Exam (Пациент/преглед). 

2. Открийте и изберете записа на пациент, който искате да изтриете. 

3. В долната част на раздела щракнете върху бутона Delete Patient (Изтриване на пациент) 
(Фигура 4) и прозорецът за съобщения Confirm Delete (Потвърждаване на изтриването) 
ще се отвори. 

4. Ако сте сигурни, че искате да изтриете пациентския запис, щракнете върху бутона Yes 
(Да) и записът ще се изтрие от базата с данни. 

Намиране на пациент 

Ако базата данни съдържа информация за дълъг списък от пациенти, може да е трудно да се 
открие конкретния. InVivoVue позволява филтриране и сортиране на списъка с пациенти по 
няколко начина, за да можете по-лесно да откриете конкретни пациенти. Започнете с навигиране 
към раздела Patient/Exam (Пациент/преглед). 

• За търсене на конкретен запис, въведете идентифицираща информация в произволно 
поле в груповия прозорец Find Patient (Откриване на пациент). След като въведете ID 
(ИД), MRN (НМК), First (Собствено име) или Last (Фамилия) на пациента, InVivoVue 
избира първият запис, който съответства на вашето въвеждане. Колкото по-детайлно е 
вашето въвеждане, толкова по-прецизно е съответствието. 

 

Фигура 9: Групов прозорец Find Patient (Откриване на пациент) 

Например, ако въведете Smith (Смит) в полето за Last (Фамилия), InVivoVue ще открие 
първия пациент, чиято фамилия започва със Smith: Ани Смит ще се избере. Само след 
като следващият символ е въведен, т.е. Smithf (Смитф) е в полето за Last (Фамилия), 
InVivoVue преминава покрай Ани Смит и избира Робърт Смитфилд.  Всичките четири 
полета за търсене функционират по един и същ начин. 

• За филтриране на показваните пациенти, поставете отметка в едно или няколко полета 
за филтриране. Например, за да се покажат само пациенти, чиито прегледи спадат към 
конкретно изследване, поставете отметка в полето Filter by study (Филтриране по 



 Потребителски интерфейс 
 

Стр. 23 oт 130 
 

изследване) и изберете изследването, за което желаете да откриете записи: само 
пациенти с прегледи, свързани с избраното изследване, ще се показват в списъка. За 
показване само на пациенти, които са имали преглед през даден месец, поставете 
отметка в полето Filter by exam date (Филтриране по дата на преглед) и изберете 
съответните дати From (Oт) и To (До): само пациенти, които са се подложили на преглед 
през посочения диапазон от дати, ще се покажат. 

 

Фигура 10: Филтриране и избиране на пациенти в груповия прозорец List Patients (Изброяване на 
пациенти) 

 

• Няколко филтъра могат да се комбинират: за търсене на пациенти, преглеждани от 
конкретен преглеждащ като част от дадено изследване, поставете отметки в полетата 
Filter by study (Филтриране по изследване) и Filter by examiner (Филтриране по 
изследващ) и направете съответните избори. Само пациенти, които съответстват и на 
двата критерия, ще се включат в списъка. 

• Ако дисплеят се филтрира и вие желаете да видите пълния списък с пациенти отново, 
просто щракнете върху бутона Display All Patients (Показване на всички пациенти).  
Всички филтърни полета с поставена отметка ще се размаркират и пълният списък ще се 
покаже отново.  Имайте предвид, че този бутон се показва само когато списъкът е 
филтриран. 

• За сортиране на списъка с пациенти щракнете върху някое от заглавията на колонки, за 
да сортирате списъка по стойностите в тази колонка (Фигура 10). Щракнете върху 
заглавието на колонката отново, за да превключите между възходящ и низходящ ред.  
Сортирането на списъка няма да засегне това, кои пациенти се показват, а само в какъв 
ред се показват; с други думи, ако списъкът се филтрира, той ще остане филтриран след 
сортирането. 

Информация за лекар и преглеждащ 

Създаване на запис за лекар 

Записите за лекари се свързват с прегледи и при всяко създаване на нов преглед се избира 
запис за лекар. Ако записът за лекар, който желаете, не е в системата, можете да създадете 
запис едновременно с добавянето на преглед към пациентския запис. Можете също така да 
създадете запис за лекар отделно от прегледите като административна функция; например ако 
нов лекар идва във вашата клиника или кабинет, можете да добавите записа, така че да е на 
разположение когато сте готови да извършвате прегледи за неговите пациенти. 

Следвайте тези стъпки за създаване на запис за лекар: 

1. От менюто Tools (Инструменти) изберете Setup Examiners & Physicians... (Настройка на 
преглеждащи и лекари) или от раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), щракнете върху 
бутона Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари). 
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Диалоговият прозорец Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и 
лекари) се отваря. 

 

Фигура 11: Меню Tools (Инструменти) със Setup (Настройка) и Examiners & Physicians... 
(Преглеждащи и лекари...) 

 

 

Фигура 12: Бутон Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари) отдясно на 
полето Set Exam Defaults/Add Exam (Задаване на настройки по подразбиране за преглед/добавяне на 

преглед) 

2. В груповия прозорец Select Physician (Избиране на лекари) в долната част на диалоговия 
прозорец изберете <NEW PHYSICIAN> (НОВ ЛЕКАР). 

3. Въведете собственото име и фамилията на лекаря за новия запис. (Комбинацията от 
собствено име и фамилия трябва да е уникална във вашата система.) 

4. Щракнете върху бутона Create New Physician (Създаване на нов лекар). 

5. Ако трябва да създадете друг запис за лекар, повторете предходните стъпки; в противен 
случай щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец и новият запис 
ще е на разположение за избиране на нови прегледи. 

 

Фигура 13: Нов лекар е създаден 
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Редактиране на запис за лекар 

Можете да редактирате запис за лекар независимо от това, дали е свързан с прегледи. Може да 
поискате да редактирате записа, ако лекарят промени името си. 

Следвайте тези стъпки за редактиране на запис за лекар: 

1. От менюто Tools (Инструменти) изберете Setup Examiners & Physicians... (Настройка на 
преглеждащи и лекари) или от раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), щракнете върху 
бутона Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари). 
Диалоговият прозорец Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и 
лекари) се отваря. 

2. В груповия прозорец Select Physician (Избиране на лекар) в долната част на диалоговия 
прозорец изберете името на лекаря, чийто запис искате да промените. 

 

Фигура 14: Редактиране на преди това създаден лекар 

3. Променете First Name (Собствено име) и Last Name (Фамилия) на лекаря според 
нужното за записа. (Комбинацията от собствено име и фамилия трябва да е уникална 
във вашата система.) 

4. Щракнете върху бутона Save Changes (Запаметяване на променитe). 

5. Ако трябва да промените друг запис за лекар, повторете предходните стъпки; в противен 
случай щракнете върху бутона OK за затваряне на диалоговия прозорец. Промените се 
отразяват във всички съществуващи прегледи, а актуализираният запис е на 
разположение за нови прегледи. 

 

Изтриване на лекар 

Можете да изтриете записи за лекари от базата данни, при положение че няма свързани 
прегледи с този лекар. InVivoVue предупреждава за и предпазва от изтриване на запис за лекар 
със свързани прегледи. 

Следвайте тези стъпки за изтриване на запис за лекар: 

1. От менюто Tools (Инструменти) изберете Setup Examiners & Physicians... (Настройка на 
преглеждащи и лекари) или от раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), щракнете върху 
бутона Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари). 
Диалоговият прозорец Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и 
лекари) се отваря. 

2. В груповия прозорец Select Physician (Избиране на лекар) в долната част на диалоговия 
прозорец изберете името на лекаря, чийто запис искате да изтриете. 

3. Щракнете върху бутона Delete Physician (Изтриване на лекар) (Фигура 14). 
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4. Ако трябва да изтриете друг запис за лекар, повторете предходните стъпки; в противен 
случай щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец и старият запис 
вече не е на разположение за избиране на прегледи. 

 

Създаване на запис за преглеждащ 

Записите за преглеждащи се свързват с прегледи и при всяко създаване на нов преглед се 
избира запис за преглеждащ. Ако няма запис в системата за преглеждащ, който ще извършва 
прегледа, можете да създадете запис точно преди да добавите прегледа.  Разбира се, няма 
нужда да чакате преглед, за да въведете детайли за нов колега, който се присъединява към 
клиниката или кабинета; можете да следвате стъпките, дадени по-долу, по всяко време. 

Следвайте тези стъпки за създаване на запис за преглеждащ: 

1. От менюто Tools (Инструменти) изберете Setup Examiners & Physicians... (Настройка на 
преглеждащи и лекари) или от раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), щракнете върху 
бутона Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари). 
Диалоговият прозорец Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и 
лекари) се отваря. 

2. В груповия прозорец Select Examiner (Избиране на преглеждащ) в горната част на 
диалоговия прозорец, изберете <NEW EXAMINER> (НОВ ПРЕГЛЕЖДАЩ). 

3. Въведете Name (Име) на преглеждащия за новия запис. Името, което е въведено, трябва 
да е уникално за вашата система. 

4. Щракнете върху бутона Create New Examiner (Създаване на нов преглеждащ) за 
добавяне на запис. 

 

Фигура 15: Създаване на нов преглеждащ 

5. Ако трябва да създадете друг запис за преглеждащ, повторете предходните стъпки.  
Щракнете върху бутона OK за затваряне на диалоговия прозорец, след като завършите. 
Информацията за новия преглеждащ може да се свърже незабавно с нови прегледи. 

 

Редактиране на запис за преглеждащ 

Можете да редактирате запис за преглеждащ независимо от това, дали е свързан с прегледи. 
Може да поискате да редактирате записа, ако преглеждащият промени името си. 

Следвайте тези стъпки за редактиране на запис за преглеждащ: 

1. От менюто Tools (Инструменти) изберете Setup Examiners & Physicians... (Настройка на 
преглеждащи и лекари) или от раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), щракнете върху 
бутона Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари). 
Диалоговият прозорец Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и 
лекари) се отваря. 



 Потребителски интерфейс 
 

Стр. 27 oт 130 
 

2. В груповия прозорец Select Examiner (Избиране на преглеждащ) в горната част на 
диалоговия прозорец изберете името на преглеждащия, чийто запис искате да 
промените. 

3. Променете Name (Име) на преглеждащия според желаното. Името, което е въведено, 
трябва да продължава да е уникално за вашата система. 

4. Щракнете върху бутона Save Changes (Запаметяване на променитe). 

 

Фигура 16: Редактиране и изтриване на преглеждащ 

5. Ако трябва да промените друг запис за преглеждащ, повторете предходните стъпки; в 
противен случай щракнете върху бутона OK за затваряне на диалоговия прозорец. 
Промените се отразяват във всички съществуващи прегледи, а актуализираният запис е 
на разположение за нови прегледи. 

 

Изтриване на преглеждащ 

Можете да изтриете записи за преглеждащи от базата данни, при положение че няма свързани 
прегледи с този преглеждащ. InVivoVue предупреждава за и предпазва от изтриване на запис за 
преглеждащ със свързани прегледи.  

Следвайте тези стъпки за изтриване на запис за преглеждащ: 

1. От менюто Tools (Инструменти) изберете Setup Examiners & Physicians... (Настройка на 
преглеждащи и лекари) или от раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), щракнете върху 
бутона Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и лекари). 
Диалоговият прозорец Setup Examiners & Physicians (Настройка на преглеждащи и 
лекари) се отваря. 

2. В груповия прозорец Select Examiner (Избиране на преглеждащ) в горната част на 
диалоговия прозорец изберете името на преглеждащия, чийто запис искате да изтриете. 

3. Щракнете върху бутона Delete Examiner (Изтриване на преглеждащ) (Фигура 16). 

4. Ако трябва да редактирате или изтриете друг запис за преглеждащ, повторете 
предходните стъпки; в противен случай щракнете върху бутона OK, за да затворите 
диалоговия прозорец и старият запис вече не е на разположение за избиране на 
прегледи. 

 

Информация за преглед 

Създаване на нов преглед 

Когато програмата се стартира за пръв път за деня, преглед се създава автоматично за 
анонимния пациент.  Ако потребителят не извърши избор на различен пациент преди 
събирането на данните, тези данни ще се свържат с този ad hoc преглед. 
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Обаче за стартиране на преглед за известен пациент, трябва да се стартира с избиране на 
името на пациента в раздел Patient / Exam (Пациент/преглед). След това, за да създадете нов 
преглед за известен пациент, можете да извършите едно от следните: 

• Щракнете върху бутона Add Exam (Добавяне на преглед) в раздел Patient / Exam 
(Пациент/преглед). Нов преглед ще се създаде, включвайки единично предстоящо 
сканиране. 

• Изберете преглед, който пациентът е имал в миналото и щракнете върху бутона Copy 
Exam (Копиране на преглед).  Ще се създаде,преглед, който ще съдържа същия набор 
сканирания, които са направени през последния преглед, като те ще са в същия ред. 

• Преминете към раздел Imaging (Визуализация), свалете списъка с действия за преглед и 
изберете Add Exam (Добавяне на преглед).  Нов преглед ще се създаде с единично 
предстоящо сканиране. 

 

• Преминете към раздел Imaging (Визуализация), свалете списъка с действия за преглед и 
изберете едно от действията за копиране. 

o  Ако изберете Copy Exam (Копиране на преглед), нов преглед ще се създаде със 
същия набор сканирания, в същия ред, както текущия преглед. 

o  Ако изберете Copy Exam (Other Еye) (Копиране на преглед (друго око)), нов 
преглед ще се създаде със същия набор сканирания, в същия ред, както текущия 
преглед.  Обаче всички сканирания, които са били зададени за дясното око (OD), 
ще се зададат за лявото око (OS) в новия преглед и обратно.  (Някои 
потребители считат за удобно да разделят всички свои сканирания на дясното 
око в един преглед и всички сканирания на лявото око в друг.) 

Независимо от това как е създаден прегледът, бъдете внимателни при свързване на правилната 
информация с него.  Когато внимавате при въвеждането на тази информация, ще бъдете 
улеснени при откриването на данните за прегледа в бъдеще. 

1. Изберете преглеждащия, който ще извърши прегледа от падащия списък Select 
examiner (Избиране на преглеждащ). 

2. Изберете лекаря, който контролира прегледа и прегледайте неговите резултати от 
падащия списък Select physician (Избиране на лекар). 

3. Изберете изследването, с което резултатите от този преглед ще се свържат, от падащия 
списък Select study (Избиране на изследване). 

4. Изберете категория, с която резултатите от този преглед ще се свържат, от падащия 
списък Select treatment arm (Избиране на група по вариант на лечение). 

Редактиране на запис за преглед 

Можете да редактирате запис за преглед само в деня, в който е създаден. Можете да променяте 
лекаря и преглеждащия, както и свързаното изследване и групата по вариант на лечение. За 
тази цел следвайте тези стъпки: 

1. В раздел Patient / Exam (Пациент/преглед) (Фигура 4), изберете пациентския запис, 
съдържащ прегледа, който желаете да редактирате. 
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2. В груповия прозорец Patient Exams (Пациентски прегледи), изберете прегледа, който 
искате да редактирате, бутонът Edit Exam (Редактиране на преглед) е активиран. 

3. Щракнете върху бутона Edit Exam (Редактиране на преглед), за да отворите редактора 
на прегледи. 

 

Фигура 17: Бутони Edit Exam (Редактиране на преглед) и Delete Exam (Изтриване на преглед), 
разположени над диалоговия прозорец View Patient Details (Преглед на детайли за пациента) 

4. В диалоговия прозорец изберете различни Study (Изследване) или Treatment Arm 
(Група по вариант на лечение) и въведете Notes (Бележки) за прегледа. Изберете 
различен Еxaminer (Преглеждащ) или лекар. 

5. Можете дори да въведете името на нов Examiner (Преглеждащ) или Physician (Лекар) в 
полетата Add New... (Добавяне на нов...). Ако въведете нови имена за някой от тях, 
щракнете бутона Create... (Създаване...) за запаметяване на името и го изберете за 
текущия преглед. 

 

Забележка 
Можете да редактирате информация за преглед само в деня, в който 
прегледът е създаден. След датата на създаване на прегледа можете само да 
въвеждате забележки, свързани с прегледа. Всички други полета не могат да 
се редактират.  

Когато завършите промените си в записа на прегледа, щракнете върху бутона Save 
Changes (Запаметяване на промени) в долната част на диалоговия прозорец (Фигура 18). 
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Фигура 18: Диалогов прозорец Exam Details (Детайли за прегледа) 

 

Изтриване на преглед 

Можете да изтриете запис на преглед само ако няма свързани с него запаметени сканирания. 
Ако прегледът има предстоящи или изоставени сканирания, можете първо да изтриете тях, 
преди да изтриете прегледа. Следвайте тези стъпки, за да изтриете преглед, който отговаря на 
критериите: 

1. В раздел Patient / Exam (Пациент/преглед) (Фигура 4), изберете записа, съдържащ 
прегледа, който искате да изтриете. 

2. В груповия прозорец Patient Exams (Пациентски прегледи) изберете прегледа, който 
искате да изтриете. Ако прегледът отговаря на критериите за изтриване, бутонът Delete 
Exam (Изтриване на преглед) е активиран. 

3. Ако прегледът има предстоящи сканирания, щракнете върху бутона Start Exam 
(Стартиране на преглед) за преглед на детайлите в раздел Imaging (Визуализация). (Ако 
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датата на прегледа е в миналото, щракнете върху бутона Review Exam (Разглеждане на 
преглед).) 

 

Фигура 19: Прегледи в полето Patient Exams (Пациентски прегледи). Бутонът Start exam (Стартиране на преглед) е 
активиран 

4. Изберете всеки предстоящ преглед последователно и щракнете бутона Delete Selected 
Scan (Изтриване на избрано сканиране) за отстраняване на сканирането от списъка. 

5. Когато всички сканирания се изтрият, се върнете към раздел Patient/Exam 
(Пациент/преглед). 

6. Щракнете върху бутона Delete Exam (Изтриване на преглед) и полето за съобщения 
Confirm Delete (Потвърждаване на изтриването) се отваря. 

7. Ако сте сигурни, че искате да изтриете записа, щракнете върху бутона Да и записът ще 
се изтрие от базата с данни. 

 

Фигура 20: Поле за съобщения Confirm Delete (Потвърждаване на изтриването) 

Откриване на преглед 

Можете да филтрирате за конкретен преглед като щракнете върху заглавната лента върху 
Patient Exams (Пациентски прегледи) (Фигура 19). Това ще сортира списъка по това заглавие на 
колонка.  



InVivoVue (версия 2.4) 

Стр. 32 oт 130  9054-10054_BG Rev E 
 

Раздел Imaging (Визуализация) 

Обща информация 

 

Фигура 21: Раздел Imaging (Визуализация) 

Разделът Imaging (Визуализация) съдържа информация и множество контролни уреди за 
контрол на визуализацията при Envisu. Разделът Patient Information (Пациентска 
информация) (1) дава името, ИД и НМК на текущия пациент.  

Разделеният бутон Patient Actions (Пациентски дейности) (2) съдържа всички налични 
действия за редактиране на съществуващия пациент или създаване на нов пациент. Стойността 
по подразбиране за този бутон е Edit Patient Details (Редактиране на пациентски детайли). 
Действието Edit Patient Details (Редактиране на пациентски детайли) (2) позволява на 
потребителя да редактира детайли за съществуващ пациент. Действието Аssociate Patient 
(Свързване на пациент) (2) позволява на потребителя да свърже анонимен преглед със 
съществуващ пациент, позволявайки на потребителя да започне визуализация непосредствено 
след отваряне на InVivoVue и свързване на този преглед със съществуващ пациент след факта. 
Действието Select Patient (Избиране на пациент) (2) позволява на потребителя да 
идентифицира анонимен пациент и незабавно да започне нов преглед за избрания пациент. 
Разделът Exam Information (Информация за преглед) (3) дава датата, часа и статуса на 
текущия преглед.  

Разделеният бутон Exam Actions (Действия за преглед) (4) съдържа всички налични 
действия за редактиране на съществуващия преглед, създаване на нов преглед или копиране на 
текущия преглед. Действието Edit Exam (Редактиране на преглед) (4) позволява на потребителя 
да редактира детайлите за съществуващ преглед. Действието Add Exam (4) (Добавяне на 
преглед) добавя нов преглед за текущо избрания пациент. Действието Copy Exam (4) (Копиране 
на преглед) изготвя копие на текущия преглед с всички предстоящи сканирания. Действието 
Copy Exam (Other Eye) (Копиране на преглед (друго око) (4) извършва копие на текущия преглед 
с всички предстоящи сканирания с избор на другото око като оригинал. Бутонът Edit Exam Notes 
(Редактиране на забележки за преглед) (5) позволява на потребителя да редактира забележките 
за текущия преглед от раздела Imaging (Визуализация). 

Селекторът Physician (Лекар) (6) позволява на потребителя да свърже текущия преглед 
със съществуващ лекар. Селекторът Examiner (Преглеждащ) (6) позволява на потребителя да 
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свърже текущия преглед със съществуващ преглеждащ. Селекторът Study (Изследване) (7) 
позволява на потребителя да свърже текущия преглед със съществуващо изследване. File Name 
(Име на файл) (8), Eye (Oко) (25) и Index of Refraction (Индекс на рефракция) (9) за текущо 
избраното сканиране също се показват. 

Променете конфигурациите с помощта на падащия диалогов прозорец Select 
Configuration (Избиране на конфигурация) (24). Заредете протокол с помощта на падащия 
диалогов прозорец Load Protocol (Зареждане на протокол) (10). QuickStart Grid (Решетката за 
бърз старт) (11) позволява на потребителя бързо да превключва между типове сканирания. 
Променете текущото сканиране с помощта на прозореца Dynamic Scan Control (Динамичен 
контрол на сканирането) (16). Добавете Preset Scan (Предварително зададено сканиране) (17) 
или добавете къстъмизирано сканиране с помощта на бутона в крайната дясна част на 
контролния уред.  

Типовете могат да се изберат по време на режим Насочване, но не могат да се 
превключват по време на режим Свободен ход. Режим Насочване се стартира с бутона Aim 
(Насочване) (12). Режим Свободен ход се стартира с бутона Free Run (Свободен ход) (13). След 
като бутонът Насочване се натисне, той се превръща в бутона Snapshot (Моментна снимка), 
позволявайки на потребителя да стартира моментна снимка в местоположението на насочване. 
Запаметете получените данни с натискане на бутона Save (Запаметяване) (14). Запаметете 
свързаните необработени спектрални данни чрез поставяне на отметка в полето Save OCU? 
(Запаметяване на OCU?)(15).    

OCT изображението се показва в B-Scan Window (Прозорец за B сканиране) (18). 
Проекцията на обемна интензивност (VIP) (19) се показва до В-сканирането. Този прозорец се 
заменя със сканиране с правоъгълно насочване при активиран режим на насочване. Display Line 
(Редът на дисплея) (24) идентифицира местоположението на текущо показваното В-сканиране.  

Щракването се десния бутон върху прозореца за В-сканирания показва B-Scan Context 
Menu (Контекстово меню за В-сканирания) (Фигура 22 и Фигура 23). Менюто Caliper (Шаблон) 
позволява избор на всеки един от шаблоните, които могат да се поставят върху В-сканирането. 
Configure Calipers (Конфигуриране на шаблони) показва диалоговия прозорец за 
конфигуриране на шаблони, който позволява на потребителя да конфигурира името, 
хоризонталното и вертикално заключване и показването на шаблоните. Save Calipers 
(Запаметяване на шаблони) запаметява текущата конфигурация на шаблона за по-късно 
използване. Fiducial Visible (Отправна точка видима) показва екранен референтен маркер, 
който може да се използва при визуализация, за да се гарантира, че сканирането всеки път се 
поставя на едно и също местоположение. Fiducial Color (Отправна точка цвят) ви позволява да 
задавате цвета на референтния маркер за отправна точка. Fiducial Position (Отправна точка 
позиция) променя позицията на референтния маркер спрямо горната част на прозореца на 
дисплея.  
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Фигура 22: Контекстово меню за В-сканирания, меню Caliper (Шаблон) 

 

Фигура 23: Контекстово меню за В-сканирания, меню Fiducial Position (Отправна точка позиция) 

 VIP контекстово меню (Фигура 24) включва меню Caliper (Шаблон) за поставяне на 
шаблони върху VIP (може да се конфигурира в опцията Конфигуриране на шаблони в 
Контекстовото меню за В-сканирания). SNIT Labels Visible (SNIT надписи видими) превключва 
дисплея на Повърхности (S), Назални (N), Вътрешни (I) и Темпорални) надписи върху 
прозорците VIP и B сканирания. Тези надписи предполагат ориентация, базирана на 
използваната конфигурация при зареждане на InVivoVue. Cursor Visible (Курсор видим) 
превключва дисплея на зелената линия на дисплея.   
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Фигура 24: VIP контекстово меню 

 

Забележка 
Когато използвате SNIT надписи, разположението на надписите е точно само 
когато пробникът се задържа в изправено положение или на позиция 180 
(обърнат) спрямо пациента. 

 

Кадърът може да се избере чрез изтегляне на Frame Selector Line (Линия на селектор на 
кадър) (24) в прозореца VIP. Playback Controls (Контролните уреди за възпроизвеждане) (20) 
позволяват пропускане на първия и последния кадър, преместване напред или назад с един 
кадър, възпроизвеждане, пауза или спиране. Frame Selector (Селекторът на кадри) 21) 
позволява на потребителя да избере показвания кадър. Получените сканирания се показват в 
Scan queue (Опашка със сканирания) (23) и всяко Scan (Сканиране) (22) се показва с 
изображение на икона. Цветът указва изобразеното око (жълтото указва OD, розовото указва 
OS).  

Дясното щракване с мишката върху сканиране в опашката със сканирания показва 
контекстовото меню за всяко сканиране (Фигура 25). Edit (Редактиране) отваря редактора на 
сканирания и позволява на потребителя да редактира параметрите на сканиране. Save 
(Запаметяване) запаметява текущото сканиране. Average (Усредняване) регистрира и усреднява 
сканирането, ако има данни от няколко кадъра. Delete (Изтриване) изтрива сканирането от 
опашката, ако няма запаметени данни за това сканиране. Load OCT data (Зареждане на OCT 
данни) зарежда текущо избрания файл. Load R&A data (Зареждане на R&A данни) зарежда 
регистрираните и усреднени данни, ако има. Load OCU data (Зареждане на OCU данни) зарежда 
необработените данни, ако има. Go to Data (Отиди към данни) отваря папката, съдържаща 
избрания файл с данни.  

Опциите Load OCT (Зареждане на OCT) и Load R&A (Зареждане на R&A) имат 
допълнително меню Send OCT to Diver (Изпращане на OCT към Diver) ако Leica Diver софтуер е 
инсталиран. Тази опция ще зареди текущия файл в Diver за анализ. 
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Фигура 25: Scan Context Menu (Контекстово меню за сканиране) 

 Щракането с десния бутон на мишката върху опашката със сканирания отваря нейното 
контекстово меню (Фигура 26). Add QuickStart Scan (Добавяне на сканиране с бърз старт) 
добавя ново сканиране според текущите избори в решетката за бърз старт; промяната на тези 
избори ще актуализира незабавно сканирането. Add Custom Scan (Добавяне на къстъмизирано 
сканиране) отваря редактора на сканирания за създаване на къстъмизирано сканиране. 
Щракането върху Delete Pending Scans (Изтриване на предстоящи сканирания) ще доведе до 
изтриване на сканирания, за които няма получени данни. 

 

Фигура 26: Контекстово меню на опашка със сканирания 

Опцията Save As Protocol… (Запаметяване като протокол...) изкарва диалогов прозорец, 
който позволява въвеждане на име за новия протокол (Фигура 27) и запаметяване на списъка 
със сканирания в опашката със сканирания като нов протокол. 

 

Фигура 27: Диалогов прозорец Save As Protocol (Запаметяване като протокол)  

 Сканиранията, добавени към прегледите, които никога не са получавани, се считат за 
самотни сканирания и автоматично се изтриват след като това състояние се открие (принципно 
в деня след извършване на прегледа).  Предстоящите сканирания могат ръчно да се махат чрез 
избиране на опцията Delete Pending Scans (Изтриване на предстоящи сканирания). 

Натискането на клавиш Insert (Вкарване) има същия ефект като опцията Add QuickStart 
Scan (Добавяне на сканиране за бързо стартиране). Натискането на клавиш Delete (Изтриване) 
ще изтрие текущо избраното сканиране, но само ако вече не се получават данни за него. 



 Потребителски интерфейс 
 

Стр. 37 oт 130 
 

Избиране на сканирания за стартиране 

Решетката за бързо стартиране 

Областта отляво на раздела Imaging (Визуализация) с големи зелени бутони е известна като 
решетка за бързо стартиране.  Чрез извършване на избор от всеки ред предстоящо сканиране 
може да се дефинира напълно с най-често използвани опции. Опциите, които са налице в 
решетката за бързо стартиране, ще се променят в зависимост от това, какъв обектив се 
използва; само изборите, които са подходящи за този обектив, ще се появят.  Щракването от 
една опция на друга ще премести зелената маркировка, за да укаже кое сканиране ще се 
извърши.  В допълнение текстът върху предстоящото сканиране ще се промени, отразявайки 
тези избори за бърз старт. 

           

Фигура 28: Избори за бърз старт 

За светкавично дефиниране на всички сканирания за прегледа, използвайте избори от 
решетката за бърз старт за първото сканиране, след което натиснете клавиш Вкарване, за да 
добавите плочка за следващото сканиране към опашката със сканирания. Продължете да 
правите избори за бърз старт и да въвеждате нови сканирания докато дефиницията за преглед 
не стане удовлетворителна. 

Като алтернатива можете да дефинирате сканирания докато прегледът продължава.  
Използвайте избори за бърз старт, за да дефинирате първото и след това получавайте данни с 
използване на бутоните Aim (Насочване) / Free Run (Свободен ход) / Snapshot (Моментна 
снимка).  Натиснете бутона Save (Запаметяване) за запис на данни във файл, а при завършване 
на действието по запаметяване ново сканиране с бърз старт автоматично се добавя към края на 
прегледа и се избира в опашката със сканирания. Щракането върху решетката за бърз старт сега 
ще актуализира дефиницията за това сканиране докато не сте готови да извършите следващото 
сканиране.  Можете да продължите по този начин докато прегледът не се завърши.  Безопасно е 
да игнорирате последното предстоящо сканиране, което автоматично е добавено, тъй като то ще 
бъде изчистено автоматично при следващото пускане на InVivoVue. 

 

Дефиниране на къстъмизирано сканиране 

Ако желаете по-прецизен контрол върху дефиницията на сканирането или ако в решетката няма 
опция, която директно да отговаря на това, което желаете, можете да използвате редактора на 
сканирания за въвеждане на точни детайли.  Редакторът на сканирания може да се извика чрез 
щракането с десния бутон на мишката върху плочката за предстоящо сканиране и избиране на 
опцията Edit… (Редактиране...) или чрез щракането с десния бутон на мишката върху опашката 
със сканирания и избиране на Add Custom Scan (Добавяне на къстъмизирано сканиране). 
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В средата на редактора на сканирания има пет зелени бутона, съответстващи на моделите на 
сканиране, които InVivoVue може да изпълнява.  Изберете модела, който представлява интерес 
за вас, след което колонките отдолу ще покажат детайли за последното къстъмизирано 
сканиране, дефинирано за този модел. 

Най-лявата колонка съдържа физическите размери на сканирането: колко дълго и високо е то, 
дали сканирането трябва да се накланя под ъгъл от хоризонталната равнина и дали 
получаването трябва да започне при изместване от позицията на насочване.  Тези полета са 
ограничени от физически хардуерни лимити на галваничните глави, използвани за 
позициониране на лъча, но в противен случай може да се въведе произволна стойност. 

 

Фигура 29: Дефиниране на къстъмизирано сканиране 

 

Забележка 
InVivoVue не позволява да въвеждате стойности извън допустимите диапазони. Ако 
въведете стойност извън диапазона, InVivoVue автоматично се обръща към 
стойността, която е най-близко до диапазона и конвертира символите в червен 
шрифт, за да ви предупреди за състоянието. 

 

Средната колонка съдържа размерите на данните, които ще се получат: колко пъти А-
сканирания ще се получат на кадър, колко пъти В-сканирания ще се получават на обем и колко 
пъти един и същ обем ще се получава.  Броят пъти, през които един и същ кадър ще се получи 
за всяко В-сканиране, може да се увеличи от подразбиране до един, въпреки че данните от 
няколко кадъра трябва да се регистрират и да се усреднят като отделна стъпка. 

Добавянето на повече А- и В-сканирания и повторения на кадри ще увеличи точността на 
получените изображения, но ще е нужно повече време за получаване и ще заеме повече място в 
буферната памет при получаване.  Груба оценка на това, колко отнема всяко сканиране, се 
показва върху всяка плочка с предстоящо сканиране.  Лентата System Memory (Системна 
памет) в редактора на сканиранията показва колко памет се изисква за дадено сканиране спрямо 
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инсталираното количество RAM.  Докато лентата с памет е зелена, дадената дефиниция на 
сканиране със сигурност може да се извърши. При около 70% налична памет лентата ще стане 
червена; ако добавите това сканиране към прегледа, системата може да открие, че не може да 
го стартира.  Сканиранията, които биха се нуждаели от повече от 90% от наличната памет, не 
могат да се добавят към прегледа; бутонът Add to Exam (Добавяне към преглед) е 
дезактивиран. 

Обемът със смесена плътност е правоъгълно сканиране с единично, високоплътностно В-
сканиране получено в центъра. Най-дясната колонка ще съдържа размерите на данните в 
региона с висока плътност когато модел за сканиране със смесен обем е избран. 

В групата Oculus Selection (Oчен избор) изберете дали планирате да сканирате OD или OS.  
InVivoVue съхранява тази информация със сканирането, въпреки че не може да открие дали 
даденото око понастоящем се сканира. Потребителите трябва да са внимателни за това, 
избраното око да съответства на актуално сканираното. 

Доплеровата информация може да се получи по същото време като .ОСТ данните. И отново, 
получаването на тази информация ще отнеме допълнително време и ще изисква допълнително 
памет.  Тъй като броят на доплеровите интервали е увеличен, RAM изискванията ще се 
актуализират в лентата с памет. 

За Envisu системи, които мат вътрешна цел на фиксиране, може да е полезно да се свърже 
целта на фиксиране със сканирането. Когато се направи сканиране, тази цел на фиксиране ще 
се появи като фоново изображение за субекта.  За свързване на цел на фиксиране с дефиниция 
на сканиране, изберете дефинираната цел от падащия списък в груповия прозорец Select a 
Fixation Target (Избиране на цел на фиксиране).  

 

Забележка 
Контролният уред Fixation Target (Цел на фиксиране) се използва за 
идентифициране на поставяне на цел на фиксиране при Envisu продуктите, които 
включват вътрешна цел на фиксиране. Пускането на сканиране на система без 
такава вътрешна цел няма ефект. 

 

 

Фигура 30: Група Select Fixation Target (Избиране на цел на фиксиране) 

 

Когато сте доволни от дефиницията на сканирането, което сте създали, щракнете върху Аdd to 
Exam (Добавяне към преглед).  Редакторът на сканиранията ще бъде затворен, а плочка за 
сканирането, което сте създали, ще бъде добавена към края на прегледа. 

Създаване на предварително зададени сканирания 

Ако използвате определена дефиниция за сканиране често, можете да я запаметите като 
предварителна настройка. Предварителна настройка бързо може да се добави към преглед чрез 
щракване върху бутоните за предварителна настройка вляво на опашката със сканирания.  

 

Фигура 31: Бутони Scan Preset (Предварителна настройка на сканиране) 
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За дефиниране на предварителна настройка изкарайте редактора на сканирания чрез 
щракането с десния бутон на мишката върху съществуващо предстоящо сканиране и избиране 
на Edit… (Редактиране...) или чрез щракане върху опашката със сканирания или текущ преглед 
и избиране на Add Custom Scan (Добавяне на къстъмизирано сканиране). 

Когато дефинирате сканиране с помощта на редактора на сканирания, имате опция да го 
запаметите като предварително зададено сканиране.  Дефинирайте сканирането, както е 
описано по-горе, след това въведете описателно име за вашата предварителна настройка в 
групата New Scan Preset (Нова предварителна настройка за сканиране)—нещо, което ще 
разпознаете при взимането му по-късно от списъка с предварителни настройки. 

 

Фигура 32: Задаване на име на предварителна настройка за сканиране 

След като текстът се въведе, бутонът Create Preset (Създаване на предварителна настройка) се 
активира (ако името е уникално).  Не можете да създадете предварително зададено сканиране 
за двете очи едновременно; вместо това трябва да създадете отделни предварителни настройки 
за OD и ОС, aко желаете това. Щракнете отгоре, за да добавите вашата предварителна 
настройка към списъка с известни предварителни настройки; трябва да я видите да се появи 
веднага в комбинираното поле Defined Scan Presets (Дефинирани предварителни настройки на 
сканирания) в горната част на формуляра. 

Комбинираното поле Defined Scan Presets (Дефинирани предварителни настройки на 
сканирания) се използва, ако искате да приложите настройките от предварителна настройка към 
редактора на сканирания. Щракнете върху бутона Copy Settings from Selected Preset (Копиране 
на настройки от избраната предварителна настройка) и полетата в редактора на сканирания ще 
отразят показваната в комбинираното поле предварителна настройка.  Ако искате да 
дефинирате нова предварителна настройка, която е близка, но не е точно равна на 
съществуваща предварителна настройка, бърз начин за попълване на полетата е да започнете с 
този бутон. 

Използването на редактора на сканирания за дефиниране на предварителна настройка на 
сканиране не добавя автоматично сканирането към прегледа.  Трябва да щракнете върху бутона 
Save Changes (Запаметяване на промени), за да направите това. 
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Дефиниране на протокол за сканиране 

Можете да създадете нов протокол от сканиране с помощта на набор сканирания за даден 
преглед, независимо дали е текущ или е преглед от миналото. Ако вашата цел е просто да 
създадете нов протокол за сканиране, независимо от актуалния преглед, можете да направите и 
това. Ако няма прегледи, от които искате да създадете протокол за сканиране, можете да 
поискате да създадете тестови запис и преглед единствено за създаването на нов протокол за 
сканиране; по този начин ще избегнете промяната на актуалните записи. 

В следната процедура ще създадете пациентски запис и запис за преглед и ще добавите 
сканирания към прегледа, като всичко това ще е с цел създаване на нов протокол за сканиране. 
След създаването на протокол за сканиране вие ще изтриете информацията, за да елиминирате 
всяка грешна информация от системата. 

1. От раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) изберете тестовия пациент (ИД = Test-01). 

2. Добавете преглед към пациентския запис и щракнете върху бутона Start Exam 
(Стартиране на преглед). InVivoVue ви отвежда в раздел Imaging (Визуализация). 

 

Фигура 33: Бутон Start Exam (Стартиране на преглед), който се намира в полето Patient Exams 
(Пациентски прегледи) 

3. Добавете сканиранията за вашия нов протокол за сканиране към прегледа чрез 
създаване на къстъмизирани сканирания или добавяне на предварителни настройки на 
сканирания. 

 

Фигура 34: Бутони за предварителна настройка на сканиране 

4. Ако имате съществуващ протокол за сканиране, който съдържа подобни сканирания на 
новото, което искате да създадете, добавете сканиранията от този съществуващ 
протокол. 

5. За сканирания, които добавяте от предварителни настройки или друг протокол със 
сканирания, редактирайте ги така, че да дефинирате правилните параметри на 
сканиране за новия протокол за сканиране. 

6. Изтрийте всички нежелани сканирания, ако сте добавили сканирания на съществуващ 
протокол със сканирания. 

7. Запаметете протокола с използване на контекстово меню в опашката със сканирания 
(Фигура 26).  

 

Забележка 
Ако името, което сте въвели, не е уникално, символ "!" се появява вдясно от полето 
с име и бутонът Save Protocol (Запаметяване на протокол) не е активиран. 
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8. След запаметяване на нов протокол за сканиране изтрийте всички сканирания от 
прегледа и се върнете към раздел Patient/Exam (Пациент/преглед). 

9. В раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) изтрийте прегледа, който сте създали за тази 
процедура. 

 

Добавяне на протокол за сканиране към изследване 

Можете да добавите един или няколко протокола от сканиране към изследване, когато 
създавате запис за изследване или по-късно при редактиране на записа за изследване. Ако 
протоколът, който искате да добавите, не съществува повече, първо трябва да дефинирате нов. 
За повече информация изберете от списъка Свързани теми по-долу. 

За добавяне на съществуващ протокол за сканиране, следвайте тези стъпки: 

1. В раздел Study (Изследване) изберете изследването, за което искате да добавите 
протокол за сканиране и щракнете върху Edit Study... (Редактиране на изследване...). 
Диалоговият прозорец Edit Study (Редактиране на изследване) се отваря. 

2. В списъка Scan Protocols (Протоколи за сканирания) в долната част на диалоговия 
прозорец изберете един или няколко от списъка Available Protocols (Налични протоколи) 
и щракнете върху бутона Аdd>> (Добавяне>>). Избраните протоколи се преместват в 
списъка Scan Protocols in Study (Протоколи за сканирания в изследване). 

3. Когато завършите с добавянето на протоколи към изследването, щракнете върху бутона 
Save Changes (Запаметяване на промени) в долната част на диалоговия прозорец, за да 
го затворите и да запаметите промените си. 
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Leica данни за изображение 

Типове файлове, създадени от InVivoVue 

InVivoVue използва файлове от няколко типа, вкл. собствени и за обща употреба, за да 
съхранява данни и изображения за софтуера. По-долу има списък с всички възможни типове 
файлове заедно с кратка дефиниция за всеки: 

.OCT: Файлов формат на Leica, съдържащ обработени, готови за разглеждани 
изображения с файлов хедер. 

.OCU: Файлов формат на Leica, съдържащ необработени спектрални данни на 
сканирането като необработени изображения. 

.RAW: Файл, съдържащ данни за .OCT изображение в необработен ред байтове без 
хедер.   

.UNP: Файл, съдържащ необработени, готови за разглеждане изображения като 
необработен набор от байтове без хедер. 

.BMP: Независим от устройството файл за съхранение и рендериране на изображения за 
разглеждане, особено в операционната система Microsoft Windows. InVivoVue 
използва .BMP файлове за съхраняване на изображения с един кадър на 
прозорците за В-сканиране, Проекция с обемен интензитет и Видео дъно, както и 
използваните в потребителския интерфейс и в докладите миниатюри. 

Когато InVivoVue запаметява изображение за сканиране, то запаметява следните файлове: 

• необработени спектрални данни на сканирането, .OCU файлово разширение (ако е 
избрано с помощта на полето за отметка Запаметяване на OCU)?   

• обработени данни за сканирането, ОСТ файлово разширение 

• bitmap изображение на кадър 0 (нула) на В-сканирането, .ВМР разширение 

• bitmap изображение на изображението на дъното, .ВМР разширение 

• bitmap изображение на прозореца VIP (само за обемни сканирания), .ВМР разширение 

 

Зареждане на изображения от OCU данни 

Понякога може да искате да заредите OCU (необработени спектрални данни) файла за 
изображение.  Например може да искате да използвате алгоритъма на InVivoVue за 
оптимизиране на дисперсията на изображението за подобряване на качеството на преглеждане. 
Каквато и да е причината, можете да заредите OCU данни по някой от двата начина: Можете да 
изберете изображение извън вашата собствена база данни или да заредите OCU данни за 
запаметено изображение във вашата база данни. 

За да заредите OCU данни за изображения във вашата база данни, следвайте тези стъпки: 

1. В раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) изберете прегледа, съдържащ данните, които 
ви интересуват. 

2. Преминете към раздел Imaging (Визуализация). 

3. Щракнете с десния бутон върху запаметено сканиране от опашката със сканирания, за да 
покажете контекстовото меню със сканирания. Ако .OCU данни са налични, елементът от 
менюто Load OCU Data (Зареждане на OCU данни) ще е активиран. Щракнете върху 
него, за да заредите спектралните данни. 
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InVivoVue конфигурация 

Превключване на конфигурация 

InVivoVue се инсталира с конфигурации, проектирани за широк набор от употреби.  За системи 
за получаване обикновено ще изберете конкретна конфигурация в зависимост от това, какъв тип 
обектив сте монтирали.  InVivoVue ще отговори чрез зареждане на новите настройки за тази 
конфигурация, актуализиране на потребителския интерфейс и последващите сканирания ще 
използват новите хардуерни настройки. 

Комбинираното поле Select Configuration (Избиране на конфигурация) се появява в горния ляв 
ъгъл на раздел Imaging (Визуализация).  Текущата конфигурация се показва. 

 

Фигура 35: Избор на конфигурация 

Когато щракнете върху комбинираното поле, списък с известни конфигурации се показва. 
Избирането на нова конфигурация ще накара InVivoVue да зареди и да приложи настройките и 
да актуализира текущия дисплей на конфигурацията.  Това също така ще накара InVivoVue да 
стартира в новата конфигурация при следващото пускане. 

 

Фигура 36: Стандартни конфигурации 
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Промяна на програмни настройки по подразбиране 

При работа с InVivoVue можете да поискате да промените някои от подразбиращите се 
настройки, които се зареждат с конкретна конфигурация. 

InVivoVue има конфигуриращи се настройки за много неща, вкл.: 

• Показване на изображения от сканиране (яркост, контраст, регулирания на доплера и 
др.) 

• Цел на фиксиране (размер и позиция на целта) 

• Отправна точка дисплей (вкл/изкл, позиция, цвят) 

• Обработка на изображения (контролни уреди за обработка и повторно взимане на проби, 
като напр. дисперсия ) 

• Тип сканиране (линейно В-сканиране, пръстеновиден обем, смесен обем и др.) 

• Конфигурация на шаблона (имена, цвят, заключване на ъгъла, дължина и 
местоположение на дисплея) 

Тези настройки могат да се променят от много места. Например, 

• Настройките за показване на изображения при сканиране се променят в диалоговия 
прозорец Display Options (Опции на дисплея). 

• Настройките за цел на фиксиране се променят в зоната на целта на фиксиране 

• Настройките за отправна точка дисплей се променят в контекстовото меню на дисплея за 
В-сканирания 

• Настройките за обработка на изображения се променят във формуляра за контрол на 
обработката. 

• Настройките за тип на сканиране се променят в редактора на сканиранията. 

• Настройките за конфигурация на шаблона се променят в диалоговия прозорец Configure 
Calipers (Конфигуриране на шаблони). 

Но настройките, които са променени по този начин, засягат само програмата докато работи.  
Когато програмата се спре, тя ще забрави направените от вас промени, освен ако не 
актуализирате заредения файл с конфигурация. 

Определяне на текущата потребителска конфигурация 

За определяне на това, кой файл с потребителска конфигурация е зареден, отворете диалоговия 
прозорец System Information (Системна информация) в меню Help (Помощ).  Името на 
потребителския файл се показва.  Задвижването на мишката върху името на файла ще покаже 
целия път. 
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Фигура 37: Системна информация - Файл с потребителски конфигурации 

Запаметяване на настройки за нова потребителска конфигурация 

Можете да смените настройките по подразбиране, съхранявани в този файл с потребителска 
конфигурация, като следвате тези стъпки: 

1. Конфигурирайте InVivoVue според желаното като използвате инструментите, които са 
описани по-горе. 

2. От меню Tools (Инструменти) изберете Save Settings... (Запаметяване на настройки...) 

 

Фигура 38: Меню Tools (Инструменти) 
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Фигура 39: Диалогов прозорец Save Settings File (Запаметяване на файл с настройки) 

3. В получения файлов селектор изберете файла с потребителска конфигурация, посочен в 
диалоговия прозорец System Information (Системна информация). 

4. Щракнете върху бутона Save (Запаметяване), за да запаметите настройките си. Отваря 
се съобщение, което ви кара да потвърдите, че искате да смените съществуващия файл. 

5. Щракнете върху Yes (Да), за да затворите прозореца със съобщението и диалоговия 
прозорец. 

Настройките, които запаметявате, стават ваши настройки по подразбиране докато не ги 
промените отново. 

 

Пример: промяна на настройките по подразбиране за дисплея на изображения 

Например яркостта и стойностите на контраст InVivoVue се прилагат при стартиране и могат да 
се променят чрез следните стъпки: 

1. Изберете раздел Imaging (Визуализация). 

2. В лявата зона на диспеля за В-сканирания щракнете с десния бутон и изберете точка 
Display Options… (Опции на дисплея...). Показва се диалоговият прозорец Display 
Options (Опции на дисплея).  

 

Фигура 40: Диалогов прозорец Edit Display Options (Редактиране на опции на дисплея) 

3. Изтеглете слайдерите за яркост и контраст до нови стойности. 
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4. Определете вашата текуща потребителска конфигурация 

5. Запаметете новата потребителска конфигурация. 

 

Пример: промяна на настройките по подразбиране за обработка на изображения 

1. От меню Tools (Инструменти) (Фигура 38), изберете Configure Processing... 
(Конфигуриране на обработката) Диалоговият прозорец Processing Control (Контрол на 
обработкатa) се показва. 

 

Фигура 41: Контролни средства за обработка на изображения и повторно взимане на проби 

2. Направете желаните промени в раздели Processing (Обработка) и Resampling (Повторно 
взимане на проби). 

3. Определете вашата текуща потребителска конфигурация 

4. Запаметете новата потребителска конфигурация. 

 

Пример: промяна на настройките за сканиране по подразбиране 

За промяна на настройките за типове сканирания трябва първо да създадете обикновено 
сканиране от типа, който искате да промените. За създаване на обикновено сканиране трябва да 
го добавите към преглед, за да можете да запаметите неговите настройки като ваши 
подразбиращи се за този тип сканиране. Можете да създадете обикновено сканиране в хода на 
актуален преглед или чрез създаване на "фалшив" преглед, който след това ще изтриете от 
системата. При всички положения следвайте тези стъпки. 

1. В раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) създайте преглед или изберете текущ преглед 
от днес и щракнете върху бутона Старт/продължаване на преглед. InVivoVue показва 
прегледа върху раздел Imaging (Визуализация). 

2. Щракнете с десния бутон върху опашката за сканиране и изберете опцията Add Custom 
Scan (Добавяне на обикновено сканиране). Редакторът на сканирания се показва. 



 Потребителски интерфейс 
 

Стр. 49 oт 130 
 

 

Фигура 42: Диалогов прозорец New Scan (Ново сканиране) 

3. Изберете желаната конфигурация за сканиране и щракнете върху Add to Exam 
(Добавяне към преглед). 

4. Запаметете настройките си според описаното по-горе. 

Стойностите, които сте запаметили, сега стават стойности по подразбиране за прегледите от 
този тип. 

 

Създаване на нов файл с потребителски настройки 

Както бе обсъдено по-горе, различни системни настройки се съхраняват по подразбиране във 
файловете с потребителски конфигурации. Всеки път когато се стартира InVivoVue, системата 
ще започне с настройките, които отразяват конфигурацията, която е работела при последната 
сесия. 

Някои потребители може да намерят за удобно да съхраняват повече от един набор системни 
настройки по подразбиране; например, ако извършвате няколко изследвания с маркирани 
различни протоколи, може да искате да промените различните стойности по подразбиране за 
различните типове сканирания. Ако направите това, можете да промените настройките по 
подразбиране и да ги съхраните в различен .INI файл, което ще ви позволи да заредите тези 
променени настройки при възникване на нужда. 

За създаване на нов файл с настройки следвайте тези стъпки: 

1. Обърнете се към информацията в Промяна на програмните настройки по подразбиране, 
за да научите какви настройки можете да променяте и как да ги променяте. 

2. След като приключите с промените, които желаете да направите, в меню Tools 
(Инструменти) изберете Save Settings... (Запаметяване на настройки) 

3. В получения диалогов прозорец за запаметяване, въведете име на файл за новия файл с 
настройки.  По подразбиране Leica поставя низа User_ към файловете с потребителски 
конфигурации; ние препоръчваме вие също да следвате това правило. 

4. Щракнете върху бутона Save (Запаметяване), за да запаметите настройките си. 
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Можете да създадете колкото искате такива алтернативни файлове с настройки и да 
превключвате между тях когато възникне нужда. За превключване от текущите настройки към 
друг набор с настройки по подразбиране, следвайте стъпките по-долу. 

 

Зареждане на съществуващ файл с настройки 

От време на време може да трябва да зареждате или нулирате настройките по подразбиране за 
различни области от системата. Например ако откриете, че стойностите по подразбиране са 
променени за такива неща като показване на сканирания на изображения, обработка на 
сканирания на изображения или фиксиране, можете да ги възстановите. Или ако имате преди 
това създаден алтернативен файл с настройки, можете да превключвате между 
съществуващите файлове с настройки. 

При всички положения следвайте тези стъпки за зареждане или възстановяване на стойностите 
от файла със системни настройки: 

1. От меню Tools (Инструменти) (Фигура 38) изберете Зареждане на настройки..., за да 
отворите диалоговия прозорец Зареждане на файл с настройки. 

 

Фигура 43: Диалогов прозорец Load Settings File (Зареждане на файл с настройки) 

2. В диалоговия прозорец изберете името на файла, който съдържа настройките, които 
желаете да заредите или възстановите. 

 

Забележка 
Стойностите за конфигурируемите настройки се съхраняват в .INI файлове, 
чиито имена започват с User_. Възможно е настройките да се съхранят в .INI 
файл, който да не следва това правило за наименуване. Например можете да 
поискате да избегнете избирането на LineSpectrum.INI, защото този файл се 
използва само за проверка на линейния спектър. 

 

3. Щракнете върху бутона Open (Oтваряне), за да заредите файла с настройки и да 
затворите диалоговия прозорец. 

Настройките Image Processing (Обработка на изображения), Fixation (Фиксиране) и Display Option 
(Опция на дисплея), които заредите, стават настройки по подразбиране за системата докато не 
ги промените отново.  Настройките по подразбиране за параметри на сканиране (размери, ъгъл, 
линии, сканирания, кадри и др.) не се възстановяват при динамично зареждане на файл със 
системни настройки. 
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Управление на данни 

Зареждане на .OCT файл без пациентски данни 

От време на време може да е полезно да заредите .OCT (или .OCU) файл, за който нямате 
пациентска информация: колега може да е споделил данните (без да използва функцията за 
експортиране, която съхранява пациентската информация) или някой може случайно да е 
преместил някои InVivoVue файлове от мястото, където са били съхранени от програмата.  В 
меню File (Файл) има опция Open… (Отваряне...).  Щракването върху нея изкарва нормален 
диалогов прозорец за избор на файл.  Използвайте за избиране на файл, който представлява 
интерес и: 

• InVivoVue ще създаде преглед за анонимния пациент, чийто данни отговарят на датата на 
създаване на избрания файл, след това запис на сканиране, съответстващ на детайлите 
от хедера на файла.  Това ще доведе до появата на плочка в раздел Imaging 
(Визуализация) когато този преглед се избере. 

• Ако файловете .OCT и .OCU се намерят, те ще бъдат направени част от този запис на 
сканиране.  В противен случай само избраният файл ще се добави към сканирането. 

• Ако преглед за тази дата вече съществува, сканирането ще се добави към съществуващия 
преглед. 

• Файлът ще се зареди незабавно. Ако .OCT файл се избере, данните незабавно ще се 
покажат.  Ако .OCU файл се избере, данните трябва да се обработят повторно преди да 
се покажат. 

Тази функция е замислена като архивиране: начин за възстановяване, ако има потребителска 
грешка и няма налична информация за пациент / преглед в програмата.  Вие трябва да 
избягвате третирането като нормална операция, тъй като ще бъде все по-трудно да 
идентифицирате данните, ако сте ги заредили в анонимния пациент. 

Архивиране на прегледи 

Архивирането на данни е процес на физическо отстраняване на файлове с данни от вашия 
компютър.  Файловете с данни, които InVivoVue събира, са доста големи и без отстраняването 
им от системата, хард дискът на компютъра може да се напълни.  Leica силно препоръчва 
архивиране на прегледи когато наличното дисково пространство падне под 10% от общия 
капацитет; всъщност вие ще получавате предупреждение всеки път когато щракнете върху 
бутона Save (Запаметяване), ако нямате място на твърдия диск, докато не направите нещо по 
въпроса. 

След като прегледите се отстранят от Envisu, понякога е полезно да се върнат файловете, напр. 
за преглеждане на стари данни за подготовка на нов преглед.  Когато архивирате данни, вие 
посочвате къде трябва да се преместят файловете.  InVivoVue запазва местата, на които 
файловете са копирани и използва тази информация, за да ги възстанови бързо, когато вие 
поискате това. 

Поради големия размер на изображенията, архивирането изисква място за съхранение с много 
налично място, като напр. мрежови диск или спомагателни устройства за съхранение, като напр. 
един или няколко външни диска.  

Докато архивирането е в ход, InVivoVue няма да ви позволи да извършвате други задачи.  
Времетраенето на процеса на архивиране ще зависи силно от това, колко прегледа архивирате 
наведнъж. Най-добре е да планирате архивирането за спокоен момент, когато Envisu няма да е 
нужно за преглед на пациенти.  След като прегледите за архивиране са избрани и архивирането 
е започнато, системата няма да има нужда от присъствие на оператора; InVivoVue ще завърши 
дейността по архивиране самостоятелно (освен ако не му свърши мястото в дестинацията на 
архивиране). 
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За архивиране на прегледите, следвайте тези стъпки: 

1. От менюто Tools (Инструменти) (Фигура 38) изберете Archive Scans... (Архивиране на 
сканирания) Диалоговият прозорец Archive Exams (Архивиране на прегледи) се показва. 

 

Фигура 44: Диалогов прозорец Archive Exams (Архивиране на прегледи) 

2. Всички прегледи, които още не са архивирани, се включват в списъка в груповия 
прозорец Archivable Data (Данни, които могат да се архивират) по дата, като най-старите 
прегледи се показват отгоре.  Прегледите са групирани по месец и дата, за да е по-лесно 
да се избират цели набори от прегледи за архивиране. 

3. Щракнете два пъти върху всяка дата, за да добавите всички прегледи към груповия 
прозорец Selected Exams (Избрани прегледи).  Като алтернатива разширете възлите за 
месец, за да се покажат отделните дати и възлите за дата, за да се покажат отделните 
пациенти.  Щракнете два пъти върху елементите, които искате да премахнете от вашата 
система.  След като направите това, прегледите, които са засегнати, ще се появят в 
групата Selected Exams (Избрани прегледи) с текст, указващ колко са файловете и 
какъв е техния размер.  Лентата отдолу отразява колко налично място в 
местоположението за архивиране ще се използва за архивирането. 

4. Можете да изберете всички прегледи преди дадена дата като въведете датата и 
щракнете върху Select All Exams Prior To (Избиране на всички прегледи преди). Всички 
прегледи във вашата система, които са се извършили преди датата, която сте избрали, 
ще бъдат добавени към групата Selected Exams (Избрани прегледи). В долната част на 
прозореца полето Required Space (Нужно място) показва колко място за съхранение е 
нужно за съхраняване на избраните прегледи. 

5. Използвайте бутона Browse (Преглед) в горната част на диалоговия прозорец, за да 
изберете местоположението, в което искате файловете да се архивират. Полето 
Available Space (Налично място) ще се актуализира, за да покаже колко място за 
съхранение е налично върху избрания диск (мрежови диск, външно устройство и др.). 

6. Щракнете върху бутона Start Archiving (Стартиране на архивиране) и InVivoVue започва 
да премества файловете с изображения за прегледите, които сте избрали, към 
местоположението за архивиране. 

Запомнете, че процесът може да отнеме няколко минути, така че си осигурете достатъчно време 
без да прекъсвате прегледите на пациентите. 
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Извличане на архивирани сканирания 

Архивираните сканирания и доклади са премахнати от системата и са съхранени на друго 
местоположение. Ако сметнете, че трябва да се обърнете към архивирани сканирания и 
доклади, InVivoVue ви позволява да ги извлечете. Функцията Извличане на архивирани 
сканирания премества избраните сканирания и докладите от архива и ги възстановява в 
оригиналното местоположение на вашата система. 

Както и архивирането, извличането на сканирания заключва вашата компютърна система и не ви 
позволява да извършвате други задачи, като според това, колко сканирания извличате, процесът 
може да отнеме доста време. Ето защо не трябва да извличате сканирания в момент, в който се 
нуждаете от системата си за други задачи, като напр. преглеждане на пациенти. 

Най-лесният начин за извличане на данните за даден преглед е да преминете към раздел 
Patient / Exam (Пациент/преглед), да намерите архивирания преглед, който представлява 
интерес за вас и да щракнете два пъти върху Y в колонката Аrchived (Архивирано).  Ще бъдете 
подсетени да потвърдите, че желаете да извлечете данните от прегледа. 

За да извлечете няколко прегледа наведнъж, следвайте тези стъпки: 

1. От меню Tools (Инструменти) (Фигура 38) изберете опцията Retrieve Archived Scans... 
(Извличане на архивирани сканирания...). Диалоговият прозорец Retrieve Exams 
(Извличане на прегледи) се показва. 

 

Фигура 45: Диалогов прозорец Retrieve Archived Exams (Извлечени архивирани прегледи) 

2. В груповия прозорец Retrievable Data (Данни, които могат да се извличат) всички 
налични за извличане данни се подреждат по азбучен ред по имена на пациенти.  

3. Изберете всеки пациент, за когото искате да извлечете данни и щракнете два пъти върху 
името или щракнете върху бутона >>, за да преминете към списъка в груповия прозорец 
Selected Exams (Избрани прегледи). 

4. Ако само искате да извлечете данни за отделни прегледи, щракнете върху бутона + за 
разгъване на списък с прегледи по дата за всеки пациент и изберете тези за извличане. 

5. Прегледите, които изберете за извличане, се преместват в списъка Избрани прегледи и 
се показват заедно с файловия път към оригиналното местоположение, където данните 
сега ще бъдат извлечени. В допълнение полето Space Needed (Необходимо място) 
показва колко е общото място, което е нужно за извличане на изображения и колко е 
мястото, налично във вашата система. 

6. Щракнете върху бутона Start Retrieving (Стартиране на извличане) и InVivoVue започва 
да премества файловете с изображения за прегледите, които сте избрали, към 
оригиналното местоположение. 
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Запомнете, че процесът може да отнеме няколко минути, така че си осигурете достатъчно време 
без да прекъсвате прегледите на пациентите. 

Някои обекти използват множество мрежови локации за архивиране, а други използват серия от 
външни устройства, като след известно време може да е трудно да си спомните къде са били 
архивирани данните.  Ако не можете да си спомните къде е архивиран даден преглед, а това ви 
е нужно, за да сте сигурни, че има свързано устройство преди извличането, изберете прегледа, 
преминете към раздела Imaging (Визуализация) и задръжте мишката върху една от плочките 
със сканирания. Архивираният път ще се покаже в подсказката. 

 

Експортиране на прегледи 

Eкспортирането е процеса на изготвяне на копие от данните от прегледа, което може да се 
използва за споделяне с друга система.  Това не отстранява данните от вашата система; 
всъщност, ако направите копие на хард диска на Envisu, вие ще имате по-малко място докато 
експортното копие не се отстрани. 

Импортирането е процесът на добавяне на файлове, които преди това са експортирани от 
системата Envisu и правенето им локално налични в система на четеца или в инсталация на 
InVivoVue на колега.  Това добавя файловете в експортно копие към системата за импортиране. 

Можете да експортирате преглед, за да направите копие на всички данни за пациенти и 
изображения, свързани с прегледа. В допълнение експортирането създава файлове за 
импортиране в централна база данни; те могат да се използват във версия за четене на 
програмата. InVivoVue също така предоставя избор за експортиране с или без информацията, 
която идентифицира пациентите. Можете да експортирате към вашия компютър, вашия мрежови 
диск или DVD и да експортирате версия, използваема с InVivoVue 1.4. 

Когато експортирате преглед, InVivoVue копира всички файлове за всяко сканиране в прегледа.  
Номерът на прегледа зависи от модела на сканирането и от това, дали са създадени доклади. 
Общото количество място за съхранение на диска, което е нужно за съхраняване на 
експортираните прегледи, може да е значително; например експортираните файлове за линейно 
сканиране могат да заемат общо 170 мегабайта (Мb) или повече, а файловете за обемно 
сканиране могат да превишат 400 Mb. Ето защо се уверявайте, че имате достатъчно място на 
компютъра си, мрежовото устройство или (по-специално) USB стика. 

За експортиране на пациентски преглед, следвайте тези стъпки: 

1. В раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) изберете пациента, за който искате да 
експортирате данни.  

2. В груповия прозорец Patient Exams (Пациентски прегледи) изберете конкретния преглед за 
експортиране от текущия пациентски запис чрез щракване в колонката Export 
(Експортиране). Колонката се променя и показва зелена стрелка, указвайки, че прегледът е 
маркиран за експортиране. Маркирайте колкото прегледа желаете, вкл. и за няколко 
пациента, ако е нужно. Когато прегледите се маркират за експортиране, текстът на бутона 
за експортиране се променя, за да отрази колко са планирани: Експортиране на 1 
преглед, Експортиране на 2 прегледа и т.н. 
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Фигура 46: Избиране на един преглед за експортиране 

 

Фигура 47: Избиране на няколко прегледа за експортиране 

3. Когато всички прегледи за експортиране са маркирани, щракнете върху бутона Export 
Exam (Експортиране на преглед). Диалоговият прозорец Export Exams (Експортиране на 
прегледи) се отваря. 

4. Диалоговият прозорец първоначално показва пътя на създаване на файловете за 
експортиране в текстовото поле Export to (Експортиране към).  Пътят се определя от 
настройката EXPORT_PATH във файла с потребителска конфигурация и ще стартира от 
едно и също място при всяко стартиране на програмата; по подразбиране това е 
D:\Bioptigen\Export. Текстовото поле Export to (Експортиране към) не може да се 
редактира директно. За промяна на пътя, под който експортните файлове се съхраняват, 
щракнете върху иконата на папката до Export to (Експортиране към) и използвайте 
диалоговия прозорец за избор на папка за преминаване към съответното 
местоположение.  InVivoVue вече не изисква празна директория за експортиране, тъй 
като той създава сам нужните поддиректории. Ако искате да създадете папка сега, 
щракнете върху бутона Make New Folder (Създаване на нова папка) за създаване на 
нова празна папка за данни за прегледа и дайте на папката име, свързано с 
информацията, която експортирате.  Внимавайте при избора на местоположение, нужно 
е адекватно място на диска. 

5. Ако искате да включите идентифицираща информация за пациента, щракнете върху 
полето с отметка при експортиране на преглед включи пациентски идентификатори, 
което се намира под списъка с прегледите. Пациентските ИД, дата на раждане и име ще 
се включат в експортираните данни. Ако изберете да изключите идентифицираща 
информация, името на пациента не се посочва, а датата на раждане по подразбиране се 
задава на 01 януари 1901 г. 
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6. Ако искате да копирате файлове с данни за прегледа, щракнете върху полето с отметка 
when exporting exam, make copies of the data files (при експортиране на преглед 
направи копия на файловете с данни).  Ако изберете да не копирате файловете с данни, 
експортирането ще премине много по-бързо, но данните няма да се открият когато 
импортирате и ще трябва да локализирате ръчно файловете с данни. 

7. Форматът на експортиранията на прегледи се е променил леко при версиите след 
InVivoVue 2.0.  Ако желаете да експортирате данни за четене от система InVivoVue 1.4, 
поставете отметка в полето Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader 
(Създаване на експортни файлове за използване с Reader InVivoVue 1.4).  Aко не 
поставите отметка в това поле, импортирането в Reader 1.4 ще е неуспешно. 

8. Прегледите, които сте маркирали за експортиране, се появяват в списъка отляво. Имате 
последна възможност да отмените избора на прегледи чрез махане на отметката в 
полето до името. 

9. Когато сте извършили всички нужни промени, щракнете върху бутона Start Export 
(Стартиране на експортиране). InVivoVue създава подпапка с име 
ExamDate_MM.DD.YYYY за всяка уникална дата на преглед. Освен това се създава 
подпапка с име PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (където XXX е 
пациентското ИД, датата е тази на експортиране на прегледа (днешна), а nn е броят на 
експортирания на данни за преглед на пациента на тази дата.). Познаването на 
подредбата на папките не е от съществено значение; InVivoVue трябва да може да 
открива файлове, когато ги импортирате в системата на четеца. InVivoVue след това 
създава двойка .SQL файлове в папката 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn и (ако файловете с данни се копират) 
данните от прегледа се копират в подпапка с днешна дата. Диалоговият прозорец се 
затваря. 

 

Импортиране на прегледи 

Импортирането е процесът на добавяне на файлове, които преди това са експортирани от 
системата Envisu и правенето им локално налични в система на четеца или в инсталация на 
InVivoVue на колега.  Това добавя файловете в експортно копие към системата за импортиране. 

Можете да импортирате на вашия обект преглед, който е бил експортиран от друг обект на 
InVivoVue (при версия 1.1 и по-нова) и да преглеждате импортирания преглед и свързаните с 
него сканирания и доклади.   

InVivoVue ще открие дали файловете с прегледи и изображения вече съществуват на вашия 
обект и ще ви помогне да избегнете импортирането на един и същи преглед два пъти.  Ако 
файловете вече са налични, InVivoVue ще ви попита дали да продължи, като при това ще 
презапише съществуващите файлове.  
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За импортиране на преглед, следвайте тези стъпки: 

1. От меню Tools (Инструменти) (Фигура 38) изберете Import Exam (Импортиране на 
преглед). Диалогов прозорец с избор на папки ще се отвори.  

 

Фигура 48: Диалогов прозорец Browse for Folder (Преглед за папки) 

2. В диалоговия прозорец намерете в компютъра си папката с преглед, която съдържа 
прегледа, който желаете да импортирате.  Не разширявайте папката с прегледа чрез 
избиране на подпапката, която е с име PatientID_XXX (където XXX е ИД номера на 
пациента).  Импортирането ще е неуспешно, ако изберете папката с пациентско ИД. 

3. Щракнете върху бутона OK. InVivoVue вкарва съдържанието на папката с прегледа в 
базата данни на вашия обект и съхранява сканиранията и докладите от прегледа във 
вашия обект за запаметяване по подразбиране.  Диалоговият прозорец се затваря. 

Когато преглед, който е бил създаден в друг обект с InVivoVue, се импортира във вашия обект, 
бутонът Switch Sites… (Превключване между обекти...) се появява в раздел Study (Изследване).  
Щракането върху този бутон отваря диалогов прозорец, който ви позволява да превключите към 
обекта, свързан с току-що импортирания преглед, така че да можете да го прегледате. 
(Обърнете се към информацията в Прочитане на импортирани данни, за да научите повече за 
използването на приложението InVivoVue като приложение за Reader.) 

 

Прочитане на импортирани данни 

InVivoVue позволява импортираните прегледи да се разглеждат на други InVivoVue скенери (при 
версия 1.1 и по-нова).  Когато преглед се импортира, цялата информация, свързана с прегледа, 
също се импортира.   

Това включва: 

• Информация за обекта – Обектът идентифицира InVivoVue скенера, на който е било 
направено изображението.  Хардуерът и софтуерът, които са използвани към момента 
на направата на изображението, се импортират заедно с обща информация за обекта, 
като напр. име и описание.  Leica посочва другите InVivoVue обекти като нелокални 
обекти, а обекта, в който се импортират прегледите, като локален обект. 

• Информация за изследването и групата по вариант на лечение – Това е информацията 
за изследването и групата по вариант на лечение, свързана с прегледа, включително 
информация за протокола, ако сканиранията от прегледа са били заредени от протокол 
за сканиране. 
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• Пациентска информация – Тази информация се ограничава до информацията към 
момента на експортиране.  Ако експортиращият е поискал да пропусне идентификатори, 
то актуалното име и датата на раждане се пропускат. 

• Информация за прегледа – Това включва цялата информация за прегледа, вкл. лекаря и 
преглеждащия. 

• Изображения от сканирания и доклади – Това включва всички файлове с изображения и 
доклади, които са били запаметени с прегледа 

• Предварителни настройки за фиксиране – Това включва всички предварителни 
настройки за фиксиране, които са изрично свързани със сканирането. 

След като даден преглед е бил създаден на друг обект с InVivoVue и е бил импортиран във 
вашия обект, InVivoVue показва името на обекта, който понастоящем преглеждате, в горната 
част на раздела Изследване и бутона Превключване между обекти.  Щракането върху бутона 
Превключване между обекти отваря диалогов прозорец, който ви позволява да превключите към 
обекта, свързан с току-що импортирания преглед, така че да можете да го прегледате.   

За преглед на импортирания преглед, следвайте тези стъпки: 

1. От раздел Study (Изследване) щракнете върху бутона Switch Sites (Превключване 
между обекти) и диалоговият прозорец Display Data From Which Site? (От кой обект да 
се покажат данни?) ще се отвори.  Изберете обекта, от който е импортирания преглед, 
след това щракнете бутона Choose Other Site (Избиране на друг обект). 

 

Фигура 49: Бутон Switch Sites... (Превключване между обекти...) 

 

Фигура 50: Display Data from Which Site? (Oт кой обект да се покажат данни?)диалогов прозорец 

2. Избраният обект се превръща в текущ обект и името на обекта се показва в лентата със 
заглавие на главния прозорец, а също и в горната част на раздел Study (Изследване) 
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вдясно от надписа Viewing Data From (Преглеждане данни от).  Изследването, свързано 
с импортирания преглед, се показва в списъка с изследвания. 

3. Щракнете върху раздела Patient/Exam (Пациент/преглед), за да видите списък с 
пациенти, свързани с прегледите, които са импортирани в избрания обект.  Можете да 
използвате груповия прозорец Find Patient (Oткриване на пациент) в горната част на 
раздела или груповия прозорец List Patients (Изброяване на пациенти) под него, за да 
откриете пациента, който е свързан с импортирания преглед, който желаете да 
прегледате.  

4. Изберете импортирания запис от списъка и базовата информация от записа се показва в 
груповия прозорец View Patient Details (Преглед на детайли за пациента) в доната дясна 
част на раздела.  Импортираните прегледи, които са свързани с пациента, се показват в 
груповия прозорец Patient Exams (Пациентски прегледи) над груповия прозорец View 
Patient Details (Преглед на детайли за пациента).  

5. Изберете импортирания преглед от списъка Patient Exams (Пациентски прегледи) и 
щракнете върху бутона Review Exam (Разглеждане на преглед), за да прегледате 
сканиранията, свързани с импортирания пациентски преглед. (Можете също да изберете 
прегледа и да щракнете върху раздела Imaging (Визуализация) за преглед на 
сканиранията.) 

6. Обърнете се към информацията в Зареждане на сканирания, за да научите повече за 
използването на InVivoVue приложението за преглед на изображения от сканирания. 

7. За връщане към локалния обект, отворете диалоговия прозорец Display Data From 
Which Site? (От кой обект да се покажат данни?)(като щракнете върху бутона Switch 
Sites (Превключване между обекти) в раздела Study (Изследване)) и щракнете върху 
бутона Choose Native Site (Избиране на локален обект). 

Когато работите с нелокален обект, можете да преглеждате всичката импортирана информация, 
свързана с този обект.  По-специално InVivoVue ще ви позволи да: 

• Преглеждате цялата импортирана информация за изследването, свързана с нелокалния 
обект. 

• Преглеждате цялата импортирана пациентска информация, свързана с нелокалния 
обект. 

• Преглеждате цялата импортирана информация за прегледа, свързана с нелокалния 
обект, вкл. лекаря, който е ръководи прегледа и преглеждащия, който е направил 
изображенията. 

• Експортирате импортираните прегледи, свързани с нелокалния обект. 

• Преглеждате импортираните изображения от сканирания, свързани с нелокалния обект.  
Това включва възможността за: 

o Зареждане на .OCT файла и възпроизвеждането му. 

o Зареждане на .OCU файла и повторната му обработка. 

o Запаметяване на .OCT и/или .OCU файл(ове) с използване на функцията 
Запаметяване като… от меню Инструменти.  

o Преглеждане на изображението от сканиране в 3D Изглед (трябва да е 
правоъгълно обемно сканиране). 

o Разпечатване на прозорци за В-сканиране и VIP. 

o Разпечатване и запаметяване на доклади. 

• Архивиране на импортирани прегледи, свързани с прегледи в нелокални обекти.  
Фактически Leica препоръчва архивиран както на прегледите от локалния, така и от 
нелокалните обекти, за да се управлява мястото за съхранение върху диска. 
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• Извличане на импортирани архивирани прегледи. 

При работа с нелокален обект можете да променяте всяка информация, която се показва.  По-
специално InVivoVue няма да ви позволи да: 

• Добавяте изследване и/или група по вариант на лечение към нелокален обект; нито ще 
можете да променяте или изтривате изследване и/или група по вариант на лечение, 
свързани с нелокален обект. 

• Добавяте пациент към нелокален обект; нито ще можете да променяте или изтривате 
пациент, свързан с нелокален обект. 

• Добавяте преглед към нелокален обект; нито ще можете да променяте или изтривате 
преглед, свързан с нелокален обект. 

• Добавяте преглеждащ или лекар към нелокален обект; нито ще можете да променяте 
или изтривате преглеждащ или лекар, свързани с нелокален обект. 

• Добавяте сканиране към преглед, който е свързан с нелокален обект; нито да променяте 
или изтривате сканиране, свързано с нелокален обект. 

• Правите сканиране при работа с нелокален обект. 
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Ежедневен работен процес 

Извършване на преглед 

 Прегледите се извършват в раздела Imaging (Визуализация).  Когато InVivoVue стартира 
първоначално, се генерира анонимен пациент с ИД, извлечено от съответната дата.  Данните за 
пациента могат да се въведат или анонимното естество на прегледа може да се елиминира чрез 
свързването му със съществуващ пациент, преди или след прегледа, според това, което 
потребителят намери за удобно.  Контролните уреди за това се показват на 

Фигура 21.  

Прегледът за този пациент първоначално се насища с единично сканиране, чийто свойства 
са определени от изборите в решетката за бърз старт.  Тази решетка съдържа бутони, които 
определят геометрията, физическите размери и плътността на данните за сканирането, които да 
се събират.  Точните настройки се определят от файловете с конфигурация в потребителската 
система и могат да варират според системата, но задържането на мишката над някой от бутоните 
ще доведе до показване на подсказка, указваща приложените от този бутон настройки.  Чрез 
избиране на бутон от всеки ред с помощта на описанието на бутона и в подсказката, потребителят 
може да избере сканиране, което е подходящо за пациента. 
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Фигура 51: Раздел Imaging (Визуализация) с данни за изображението 

При различни избори за бърз старт маркировките на бутона се преместват, а миниатюрата 
на съответното предстоящо сканиране се актуализира.  Тъй като InVivoVue не може независимо да 
определя кое око се сканира, тази миниатюра е цветово кодирана, за да съответства на окото, за 
което се смята, че е правилно: жълто за дясното око (OD) и розово за лявото око (OS).  
Потребителят може да превключва избора на око чрез щракане два пъти върху миниатюрата и 
текстовото описание и фоновия цвят съответно ще се актуализират. 

Когато настройките за сканиране са удовлетворителни, потребителят може да стартира 
придобиване на данни чрез щракане върху бутона Aim (Насочване).  Това започва сканиране с 
мерник: две светкавично променящи се линейни сканирания под прав ъгъл, едно хоризонтално и 
едно вертикално.  Повърхността, която се изобразява, се показва на основния и вторичния 
дисплей за В-сканирания. 
 

При системи, конфигурирани с видео камера, изображение на дъното се появява в 
прозореца, обозначен като Динамичен контрол на сканирането.  Върху това изображение на живо 
има графика, представляваща физическата област, която се сканиран, наричана графика за 
динамичен контрол на сканирането. За получаване на изображение на област, която представлява 
интерес, потребителят може да настрои своята цел на ръчен пробник или може да изтегли 
дръжките на графиката за динамичен контрол на сканирането, така че да промени нейните 
хоризонтално и вертикално изместване, нейните ширина и височина и ъгъла на сканирането.  
Дисплеят за В-сканирания ще се актуализира в реално време, както и текстовото описание в 
миниатюрата. 

Когато потребителят е удовлетворен от точката на насочване, той щраква върху бутона 
Моментна снимка.  Това събира цял обем данни, като в миниатюрата са указани настройките за 
сканиране.  За разлика от насочващото сканиране, това сканиране може да отнеме няколко 
секунди в зависимост от избора на плътност на данни, който е направен от решетката за бързо 
сканиране; физическите размери на сканирането нямат видим ефект върху времето на 
получаване.  Докато обемът се събира, вертикалният насочващ дисплей се заменя от обемна 
проекция, която бавно се натрупва.  Получените В-сканирания се показват в реално време при 
получаването си. Зелена маркирана линия върху VIP проследява позицията на В-сканирането. 



 Ежедневен работен процес 
 

Стр. 63 oт 130 
 

 След окончателното получаване на обема сканирането спира.  Потребителят може да 
преглежда получените данни чрез проверка на VIP или с помощта на Контролни уреди за 
възпроизвеждане, разположени отляво на списъка със сканирания (т.нар. опашка със сканирания).  
Контролни уреди за възпроизвеждане функционират като всички контролни уреди от тип VCR: 
потребителят може да преминава напред или назад с по един кадър, да преминава към първия 
или последния кадър в обема, да анимира кадрите в дисплея за В-сканирания чрез превключване 
между кадрите при получаване или да спре това анимиране на конкретен кадър, който 
представлява интерес.  Скоростта на възпроизвеждане се базира на скоростта, с която се 
получават кадрите. 

 Ако данните не са удовлетворителни, цялата последователност на получаване може да се 
повтори, заменяйки лошите данни с по-добри изображения.  Няма подсещане, ако потребителят 
избере да рестартира визуализацията: програмата допуска, че преглеждащият знае какво прави.  
В допълнение данните, които са получени, могат да бъдат изцяло отхвърлени просто чрез 
избирането и стартирането на различно сканиране, въпреки че в този случай има предупреждение. 

 Ако данните с качество за съхранение, натискането на бутона Запаметяване ги копира от 
паметта към дискови файлове.  Няколко файла се създават.  InVivoVue винаги запаметява 
пространствените данни (данните, показвани на екрана като В-сканирания) във файл с .OCT 
разширение.  Тези файлове могат да се заредят по-късно за възпроизвеждане, шаблонни 
измервания и доклади.  Ако полето с отметка Запаметяване на OCU? е маркирано, InVivoVue 
съхранява копие на спектралните данни (необработените данни, получени от спектрометъра) във 
файл с .OCU разширение.  В допълнение bitmap изображение на кадъра, който се вижда на 
основния дисплей за В-сканиране, се запаметява (и се появява на миниатюрата в опашката със 
сканирания след като запаметяването завърши).    За обемни сканирания (всичко с изключение на 
линейно сканиране) се запаметява bitmap изображение на VIP.  И накрая, при системи с дънна 
камера, bitmap снимка на дъното, направена в момента на стартиране на моментното заснемане, 
също се запаметява. 

 

Избиране на пациент 

Прегледите типично започват с избиране на пациент, за който прегледът се извършва. За 
извършване на преглед вие първо трябва да изберете съществуващ пациентски запис или да 
създадете нов запис. За избиране на съществуващ запис следвайте стъпките по-долу. Ако трябва 
да създадете нов запис, следвайте стъпките в Добавяне на пациент или използвайте Aнонимен 
пациент, създаден от InVivoVue.  

1. В горната част на прозореца на приложението InVivoVue изберете раздел Patient/Exam 
(Пациент/преглед). 

2. За избор на съществуващ запис можете да използвате груповия прозорец Find Patient 
(Откриване на пациент) в горната част на раздела или груповия прозорец List Patients 
(Изброяване на пациенти) под него. 

 

Фигура 52: Поле Find Patient (Откриване на пациент) 
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Фигура 53: Поле List Patients (Изброяване на пациенти) 

3. За откриване на пациентски запис въведете част или цялата информация за записа в 
полетата Patient ID (ИД на пациент), Patient MRN (НМК на пациент) и First Name 
(Собствено име) или Last Name (Фамилия) в груповия прозорец Find Patient (Откриване 
на пациент). Докато въвеждате във всяко поле InVivoVue избира първия запис, който 
открие в груповия прозорец List Patients (Изброяване на пациенти), който съответства на 
информацията, която сте въвели. 

4. Като алтернатива можете да изберете запис от груповия прозорец List Patients 
(Изброяване на пациенти). Можете да откриете пациентите по техните дати на прегледи.  
Въведете дата (или използвайте календарната опция чрез щракане върху долната 
стрелка до текстовото поле с дата) в полетата за дата From (От) и To (До).  Записите, 
които отговарят на вашия избор, се показват в списъка под избора. 

Можете да сортирате списъка със записи по някоя от колонките; за сортиране, просто 
щракнете върху заглавието на колонката. Щракнете върху същото заглавие два пъти, за 
да обърнете реда на сортиране. 

5. Изберете желания запис от списъка и базовата информация от записа се показва в 
груповия прозорец View Patient Details (Преглед на детайли за пациента) в доната дясна 
част на раздела. 

6. След това трябва да настроите настройките по подразбиране за прегледа. 
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Деанонимизиране на пациент 
 
Можете да идентифицирате за кого е прегледа докато извършвате преглед, свързан с 
анонимния пациент, като използвате пациентските контролни уреди в горната част на раздела 
Imaging (Визуализация). 

 

Фигура 54: Преглед на анонимен пациент 

 
Щракнете върху падащата стрелка и изберете Select Patient (Избиране на пациент).  Показва се 
диалогов прозорец, съдържащ същите контролни средства за избор на пациенти и за 
филтриране, както е описано по-горе.  Изберете актуалния пациент и прегледът ще се зададе за 
този човек. 
  
Ако пациентът още няма пациентски данни, които да са добавени към системата, изберете 
вместо това Associate Patient (Свързване на пациент).  В този случай редакторът на пациенти 
ще се отвори все едно сте щракнали върху бутона Add Patient (Добавяне на пациент) в раздел 
Patient/Exam (Пациент/преглед).  Когато сте привършили с въвеждането на детайли за нов 
пациент, щракнете върху Save & Exit (Запаметяване и изход). Новият пациент ще се добави към 
системата и прегледът ще се свърже с него. 
 
Избирането на Select Patient (Избиране на пациент) прави същото нещо: Това свързва текущия 
преглед с пациента, избран от списъка с известни пациенти, а освен това стартира чисто нов 
преглед за този пациент.  Можете да използвате Select Patient (Избиране на пациент) за 
стартиране на прегледи за известни пациенти, както и деанонимизиране на преглед. 

Задаване на настройки по подразбиране за преглед 

След като изберете пациента за прегледа, трябва да запишете кои преглеждащ, лекар, 
изследване и група по вариант на лечение са свързани с този преглед. Можете да променяте 
всяко едно от вписванията чрез избиране на други съществуващи стойности или чрез добавяне 
на нов преглеждащ или лекар. 

Следвайте тези стъпки, за да потвърдите или промените настройките по подразбиране за 
текущия преглед: 

1. В раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) открийте груповия прозорец Set Exam 
Defaults/Add Exam (Задаване на настройки по подразбиране за преглед/добавяне на 
преглед) в горния десен ъгъл на раздела. 

 

Фигура 55: Прозорец Set Exam Defaults/Add Exam (Задаване на настройки по подразбиране за 
преглед/добавяне на преглед) 

2. Проверете въвежданията за Examiner(Преглеждащ), Physician (Лекар), Study 
(Изследване) и Treatment Arm (Група по вариант на лечение), за да се уверите, че са 
верни за текущия преглед на пациента. 

3. Ако трябва да промените някое от въвежданията, изберете ново въвеждане от падащия 
списък за това поле. 
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4. Ако трябва да създадете въвеждане за нов преглеждащ или лекар, вижте разделите за 
настройка Преглеждащи и Лекари. 

5. След избиране на всички настройки по подразбиране за този преглед щракнете върху 
бутона Аdd Exam (Добавяне на преглед) и записът за преглед се добавя към списъка с 
прегледи за текущия пациент. 

6. Ако направите грешка или желаете да промените някоя от настройките по подразбиране 
за прегледа, можете да редактирате или изтриете записа на прегледа 

7. Когато успешно сте добавили преглед към записа на пациент, изберете прегледа от 
посочените в списъка Patient Exams (Пациентски прегледи) и щракнете върху бутона 
Start Exam (Стартиране на преглед). InVivoVue след това ви отвежда към раздела 
Imaging (Визуализация). 

8. Сега можете да изберете типовете сканирания за избрания преглед. 

 

Избиране на сканиране 

Преди да можете да правите изображения за пациент, трябва да добавите един или няколко 
типа сканирания за прегледа на пациента. Можете да изберете предварително зададени 
сканирания, свързани с протокол, индивидуално зададени сканирания или да създадете 
къстъмизирани сканирания за пациента. 

 

Забележка 
Можете да добавяте сканирания само към преглед, който има текуща 
(днешна) дата. За прегледи с дати в миналото можете да изтривате само 
сканирания, за които статусът е "Изоставено"; всички други функции за 
добавяне или редактиране на сканирания са дезактивирани. 

 

Следвайте тези стъпки за избиране на предварително зададени сканирания: 

1. Изберете раздел Imaging (Визуализация). 

2. За бързо дефиниране на единично сканиране с използване на типични настройки за 
сканиране можете да щракнете върху произволна комбинация от бутони в решетката за 
бързо стартиране. Избраното предстоящо сканиране в опашката за сканирания ще се 
промени, за да отрази параметрите на сканиране, съответстващи на вашия избор. 

3. За добавяне на индивидуално зададени сканирания, щракнете върху бутона за 
сканиране Preset (Предварително зададено) като всяко представлява шаблон за 
сканиране, който InVivoVue разбира.  Диалоговият прозорец Add preset to exam 
(Добавяне на предварително зададено към преглед) ще се покаже и вие можете да 
изберете от изброените предварителни настройки.  Избраното предварително зададено 
сканиране ще се добави към опашката за сканиране. 

4. За да може прегледът да изготви специфичен протокол, изберете този протокол от 
падащия списък Load Protocol (Зареждане на протокол).  Всички сканирания в този 
протокол ще се добавят към опашката за сканиране. 

5. Можете също така да дефинирате къстъмизирани сканирания, които да се добавят към 
прегледа, като щракнете с десния бутон върху предстоящо сканиране и изберете Еdit 
(Редактиране). Обърнете се към Създаване на къстъмизирани сканирания за детайли 
относно това, как да се използва редакторът за сканиране. 

7. Продължете да добавяте предстоящи сканирания към опашката със сканирания докато 
не сте готови за получаване на изображения. 



 Ежедневен работен процес 
 

Стр. 67 oт 130 
 

 

Забележка 
Ако искате да дефинирате нов протокол за сканиране, състоящ се от текущо 
избраните изображения за преглед, следвайте стъпките в Създаване на нов 
протокол за сканиране. 

 

Получаване на изображения 

Функция видео дъно 

 

Забележка 
Тази функция е на разположение само при продуктите на Leica с възможности 
за видео дъно. 

 

Функцията за видео дъно може да се използва за проследяване на поставянето на сканирането с 
цел по-добро анализиране на конкретни местоположения в окото. Тя се записва и запаметява 
автоматично при направата на ОСТ изображения. Видеото се записва по време на насочване, 
моментна снимка и употреба при свободен ход. Изображение се прави в началото на 
моментната снимка и при началото на извършването на свободен ход. Изображението се 
запаметява с OCT данни и ще се зарежда, когато на по-късен етап се зареждат ОСТ данните. 

 

Фигура 56: Контролни уреди за видео дъно в долната лява част на екрана Дъно 

Можете да използвате видео дъното докато системата е в покой, за да приравните ръчно 
сканирането с помощта на директно предаване и моментни снимки: 

1. Изберете бутона Toggle video capture (Превключване на видео заснемане) (икона с 
компютърен монитор), за да стартирате предаването на живо.  

2. За да направите моментна снимка, изберете бутона Take snapshot of video (Моментна 
снимка от видео) (икона с камера) докато предаването на живо работи. 

 

Забележка 
Ако бутонът за превключване на видео запис не е наличен; уверете се, че 
системата не се използва за заснемане на ОСТ изображение. 

 

Можете да извършвате промени в режима, яркостта, контраста и експозицията. Тези настройки 
са разположение под бутона Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Контролни 
уреди Режим, Яркост, Контраст и Експозиция) (гаечен ключ).  

1. Щракнете върху бутона Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Контролни 
уреди Режим, Яркост, Контраст и Експозиция) (Фигура 56). Диалогов прозорец с 
настройки ще се появи. 

2. За промяна на режима, изберете падащото меню и изберете от 1х (висока резолюция), 2х 
(стандартна резолюция) и 4x (високоскоростна резолюция). 
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3. За промяна на яркостта, контраста и експозицията използвайте плъзгащите ленти, 
намиращи се до съответното обозначение или въведете конкретно число в цифровото 
поле.  

4. Изберете “OK”. 

За регулиране на осветяването на дънната камера: 

1. В полето с интерфейс на ръчния пробник потърсете копчето Регулиране на дъно. 

2. Завъртете копчето обратно на часовника, за да намалите осветяването и по часовника, 
за да увеличите осветяването. 

Има също така възможност да се показва или скрива припокриването на динамичния контрол на 
сканирането върху екрана за видео дъно: 

1. Щракнете върху бутона Show/Hide overlay (Показване/скриване на припокриване) 
(стрелки) в лентата с инструменти на видео дъното (Фигура 56). Припокриването ще се 
покаже по подразбиране и може да се изключва и включва с щракване върху бутона 
Show/Hide overlay (Показване/скриване на припокриване). 

Лентата с инструменти има някои опции, вкл. видимост и разположение на лентата. Те могат да 
се променят с помощта на щракане с десния бутон върху менюто на екрана за видео дъно. 

За промяна на видимостта: 

1. Щракнете с десния бутон и изберете Toolbar Visible (Лента с инструменти видима) за 
превключване на лентата с инструменти. 

За промяна на местоположение на лентата с инструменти: 

1. Щракнете с десния бутон и изберете Toolbar Dock (Лента с инструменти място), след 
което изберете Bottom (Долу) или Left (Ляво). Лентата с инструменти ще се постави в 
избрания край. 

Можете да направите преглед на печата, запаметяване и разпечатване на моментна снимка от 
видеото.  

За запаметяване: 

1. Щракнете върху иконата Save (Запаметяване) върху лентата с инструменти. 

За предварителен преглед преди разпечатване: 

1. Щракнете върху бутона Print Preview (Преглед на разпечатване) под прозореца и 
диалоговият прозорец Print Preview (Преглед на разпечатване) ще се отвори. 

2. За промяна на размера на изображението за предварителен преглед щракнете върху 
бутона Zoom (Увеличаване) и изберете опция. 

3. За разпечатване от прозореца Print Preview (Преглед на разпечатване) щракнете върху 
бутона Print (Печат). 

За разпечатване без предварителен преглед на изображението,  

1. Щракнете върху бутона Printer (Принтер) под прозореца и диалоговият прозорец Print 
(Печат) ще се отвори. 

2. Изберете принтера, на който искате да печатате и регулирайте другите настройки според 
нужното, след което щракнете върху бутона OK. 

 

Динамичен контрол на сканирането 

След извършване на цялостните регулирания в насочването с камерата за дъно, функцията за 
динамичен контрол на сканирането позволява на потребителя да извърши фини регулирания за 
преместване на позицията, преоразмеряване и завъртане на ъгъла на сканирането. Можете да 
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извършвате регулирания докато системата e в покой, по време на режим на насочване и режим 
на свободно сканиране. Не можете да извършвате регулирания докато се прави сканиране. 

Потребителят може да покаже или скрие припокриването на динамичния контрол на сканирането 
върху екрана за видео дъно: 

1. Щракнете върху бутона Show/Hide overlay (Показване/скриване на припокриване) върху 
лентата с инструменти на видео дъното (Фигура 56) за изключване и включване на 
графиката за динамичен контрол на сканирането. 

Графиката за динамичен контрол на сканирането отразява модела на избраното сканиране. Ако 
няма избрано сканиране, графиката ще се промени по подразбиране на последно извършвания 
модел. 

Има три различни модела на припокриване за петте типа сканиране, вкл.: 

1. Зелена правоъгълна графика (Фигура 57)  

a. Правоъгълни обемни сканирания 

b. Смесени обемни сканирания 

2. Червена линейна графика (Фигура 58) 

a. Това се показва за линейни В-сканирания 

3. Синя кръгова графика (Фигура 59) 

a. Радиални обемни сканирания 

b. Пръстеновидни обемни сканирания 

 

Фигура 57: Правоъгълна припокриваща графика 
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Фигура 58: Линейна припокриваща графика 

 

Фигура 59: Кръгова припокриваща графика 

Можете да промените позицията на сканирането на базата на видео дъното с помощта на 
припокриване: 

1.  Щракнете с левия бутон и задръжте центъра на графиката на припокриването (черна 
стрелка на Фигура 60). 

2.  Изтеглете припокриването към желаната зона на видео дъното. 

3.  Отпуснете бутона на мишката. Това ще освободи движението на графиката на 
припокриването и ще направи незабавни корекции по сканирането, така че да се сканира 
желаната област. 
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Фигура 60: Промяна на позицията на припокриващата графика 

Можете да промените ъгъла на сканирането на базата на видео дъното с помощта на 
припокриване: 

1. Щракнете с левия бутон и задръжте ъгловия маркер (зеления раздел, обозначен с 
черна стрелка) до централния маркер в графиката на припокриването (Фигура 61). 

2. Щракнете и изтеглете, за да завъртите графиката до желания ъгъл.  

3. Отпуснете бутона на мишката. Това ще освободи движението на графиката на 
припокриването и ще направи незабавни корекции по сканирането, така че да се 
постигне желаният ъгъл. 

 

Фигура 61: Промяна на ъгъла на припокриващата графика 

Можете да промените размерите на сканирането на базата на видео дъното с помощта на 
припокриване: 

1. Щракнете с левия бутон и задръжте раздела отстрани на припокриващата графика 
(Фигура 62). 

2. Щракнете и пуснете, за да промените дължината или ширината до желания размер. 
Размерът ще се актуализира незабавно при регулиране. 

3. Отпуснете бутона на мишката. Това ще освободи движението и ще остави сканирането 
в желания размер. 
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Фигура 62: Промяна на размерите на припокриващата графика 

 

Насочване за получаване на изображение 

Следвайте стъпките по-долу за насочване на скенера и получаване на изображение. 

1. Щракнете върху бутона Aim (Насочване) и системата ще активира две изображения в 
горната част на раздел Imaging (Визуализация): подравнявания на хоризонтални и 
вертикални В-сканирания. Тези изображения показват хоризонталните и вертикалните 
сканиращи лъчи, като по този начин можете по-точно да центрирате изображението 
върху представляващата интерес функция (фовея, оптична нервна глава, лезия и др.) за 
сканирането. 

2. Позиционирайте ръчния пробник пред (или над) окото на пациента.  

3. Можете да започнете с обектива колкото се може по-близо до окото на субекта и да го 
премествате навън поддържайки константен ъгъл или като алтернатива можете да 
започнете с по-далечно разположен пробник и да го приближавате до окото, за да 
откриете изображението.   

6. Центрирайте изображението в хоризонталната равнина чрез преместване на пробника 
наляво или надясно, за да се движи странично в равнината, която е тангентна към окото, 
центрирайки хоризонтално функцията, която е от интерес за вас. 

7. За центриране на изображението във вертикалната равнина, преместете пробника 
нагоре или надолу, центрирайки вертикално върху функцията, която е от интерес за вас. 
Когато свършите с насочването на скенера, горната част на изображението трябва да е 
разположена в горната една трета или една втора на прозореца за хоризонтално В-
сканиране. (Вж. примера по-долу, показващ правилно подравнено изображение.) 

Можете също така да опитате някои ъглови регулирания с пробника, като винаги 
регулирате само в една посока, за да гарантирате, че тясната част на сканирането е 
разположена на правилното място в окото на субекта.  Целта на всички тези регулирания 
е да се получи най-яркото изображение. 

За усилване на изображението можете да регулирате фокуса (настройка за диоптър) 
върху цилиндъра на човешкия ретинален отвор, за да постигнете най-яркото 
изображение.  

8. Когато изображението е правилно подравнено и има най-ярък фокус, щракнете върху 
бутона Стартиране на моментна снимка.  Това ще превключи скенера от режим на 
насочване към режим на получаване на сканиране. Сега хоризонталния и вертикалния 
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прозорец показват В-сканирания в реално време и проекцията на обемна интензивност 
докато изображението се генерира. 

 

Забележка 
Можете да използвате десния крачен превключвател на крачния предал, за да 
стартирате моментна снимка.   

 

 

Забележка 
Ако InVivoVue не може да отдели достатъчно памет за извършване на 
сканиране, ще се покаже съобщение, указващо грешка при отделяне.  Когато 
това се случи, намалете размера на сканирането чрез промяна на един или 
няколко от следните параметри на сканиране: редове, сканиране, рамки и/или 
обеми. 

   

9. Когато сканирането завърши, статусът на сканирането се променя от Предстоящо на 
Незапаметено и бутонът Save (Запаметяване) е активен.  Часът, в който е направено 
сканирането, се показва под статуса на сканирането. Ако сте доволни от изображението, 
щракнете върху бутона Save (Запаметяване), а статусът на сканирането се променя от 
Unsaved (Незапаметено) на Saved (Запаметено).  Ако не сте доволни от предстоящото 
изображение, повторете стъпките по-горе. 

 

Забележка 
Можете да използвате десния крачен превключвател върху крачния педал, за 
да запаметите сканирането.     

 

 

Забележка 
InVivoVue проверява дискът за запаметяване за достатъчно място.  Ако има 
по-малко от 10% свободно място върху диска за запаметяване, вие ще бъдете 
посъветвани да архивирате прегледите, за да се освободи място; обаче вие 
можете да запаметите сканирането.  Ако има по-малко от 2 гигабайта 
свободно място върху диска за запаметяване, вие ще бъдете посъветвани да 
архивирате сканиранията и няма да можете да запаметявате повече 
сканирания докато не се освободят повече от 2 гигабайта свободно място за 
запаметяване на сканиране. 

 

10. Ако в даден момент пожелаете да прекратите процеса на насочване, щракнете върху 
бутона Stop (Стоп). 

Можете да прегледате изображението в прозореца за В-сканирания с използване на 
контролните средства за Playback (Възпроизвеждане) под прозореца. С помощта на плъзгачи за 
Frame (Кадър) вие можете да регулирате отделните кадри за разглеждане. 

 

Използване на режим Свободен ход за получаване на изображение 

Режимът Свободен ход е алтернатива на режима Насочване при получаването на изображение. 
Режимът Свободен ход поставя системата в режим на постоянно сканиране и показва 
изображението на В-сканирането и всяка проекция с обемен интензитет (за обемни 
изображения) при получаването. В този режим размерът на буфера на изображението се 
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определя от дефиницията на сканирането и се ограничава до съхраняване на един набор кадри 
с данни за изображение, така че вие трябва да избирате внимателно това, което искате да 
съхраните. 

Следвайте тези стъпки за получаване на изображение с помощта на режим Свободен ход: 

1. Щракнете върху бутона Free Run (Свободен ход). Системата започва да сканира 
непрекъснато и надписът върху бутона се променя на Еnd (Край). 

2. Позиционирайте пробника пред или върху окото на субекта и извършете ръчни 
регулирания според описаното в предишния раздел, за да приравните и получите добро 
изображение. 

3. След като стартирате Свободен ход, ако искате да спрете сканирането, щракнете върху 
бутона Край и сканирането спира след завършване на текущия ход. Освен това ако 
щракнете върху бутона End (Край), той се променя на Abort (Прекратяване), 
позволявайки ви да прекратите сканирането без да чакате завършването му. 

4. Уверете се, че приравнявате изображението в кадъра така, че горната част на 
изображението (напр. повърхност на тъканта) да се намира в горната една трета или 
една втора от прозореца за хоризонтални В-сканирания. 

5. Когато системата е получила удовлетворителни кадри за изображението, щракнете 
върху бутона End (Край) за приключване на процеса на сканиране.  Когато сканирането 
завърши, статусът на сканирането се променя от Предстоящо на Незапаметено и 
бутонът Save (Запаметяване) e активен.  Часът, в който е направено сканирането, се 
показва под статуса на сканирането. 

 

Забележка 
Можете да използвате десния крачен превключвател върху крачния педал, за 
да спрете режима на свободен ход.   

 

 

Забележка 
Ако InVivoVue не може да отдели достатъчно памет за извършване на 
сканиране, ще се покаже съобщение, указващо грешка при отделяне.  Когато 
това се случи, намалете размера на сканирането чрез промяна на един или 
няколко от следните параметри на сканиране: редове, сканиране, рамки и/или 
обеми.    

 

6. Ако сте доволни от предстоящото изображение, щракнете върху бутона Save 
(Запаметяванe), а статусът на сканирането се променя от Unsaved (Незапаметено) на 
Saved (Запаметено). Ако не сте доволни от предстоящото изображение, повторете 
стъпките по-горе. 

 

Забележка 
Можете да използвате десния крачен превключвател върху крачния педал, за 
да запаметите сканирането.   
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Забележка 
InVivoVue проверява дискът за запаметяване за достатъчно място.  Ако има 
по-малко от 10% свободно място върху диска за запаметяване, вие ще бъдете 
посъветвани да архивирате прегледите, за да се освободи място; обаче вие 
можете да запаметите сканирането.  Ако има по-малко от 2 гигабайта 
свободно място върху диска за запаметяване, вие ще бъдете посъветвани да 
архивирате сканиранията и няма да можете да запаметявате повече 
сканирания докато не се освободят повече от 2 гигабайта свободно място за 
запаметяване на сканиране. 

 

Можете да прегледате изображението в прозореца за В-сканирания с използване на 
контролните средства за Playback (Възпроизвеждане) под прозореца. С помощта на плъзгачи за 
Frame (Кадър) вие можете да регулирате отделните кадри за разглеждане. 

 

Контрол с крачен педал 

Крачният педал може да се използва за позволяване на получаване и запаметяване на 
изображенията, без да има нужда да се използват ръцете.  Той може да се полезен след 
използване на бутона Aim (Насочване) при първото сканиране в списъка със сканирания. 
Натискането на крачния превключвател ще активира опцията Запаметяване.  След като 
запаметяването е налице, повторното натискане на крачния превключвател ще стартира режим 
Насочване за следващото сканиране в списъка и можете да продължите процеса по получаване 
и запаметяване по този начин.   

 

Модели на сканиране 

Има пет модела на сканиране, които са на разположение в системата Leica SDOCT.  Следните 
раздели ги описват с таблици на параметрите, които трябва да се вземат под внимание при 
настройка на тези модели на сканиране. 

 

Линейно сканиране (B сканиране)  

Линейното сканиране или В-сканирането представлява осев отрязък през тъканта, която се 
заснема, като видимата резолюция на изображението зависи от броя на А-сканиранията, от 
които е съставено то.  Възможно е получаване на серия В-сканирания в една и съща точка на 
субекта и също така да се усредняват групи от тях, за да се подобрят контраста и 
съотношението на сигнал към шум.  Параметрите в таблицата по-долу описват настройките, 
които могат да се използват.   

 

Параметър Типична 
настройка 

Забележки 

Дължина 0,5 – 12 мм 
Настройте желаната странична "дължина на 
сканиране" в мм. 

 

Ъгъл 

 

0 – 180 

Настройте този ъгъл (в градуси) за контрол на това, 
дали сканирането се извършва по дължината на 
хоризонталната ос, вертикалната ос или някъде по 
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средата. 0 е хоризонтално сканиране, докато 90 е 
вертикално. 

Хоризонтално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на хоризонталната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

Вертикално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на вертикалната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

A сканирания / В-
сканирания 

200 – 5000 Този параметър за осево взимане на проби определя 
скоростта на получаването.  Типична настройка може 
да е 1000. 

B сканирания 1 - 100 Това представлява броя на В-сканиранията, получени 
на едно и също място, което позволява да се следвят 
промените през времето 

Кадри / В-
сканиране 

1 – 10 Този параметър указва броя на кадрите, които са 
усреднени за получаване на усреднено В-сканиране; 
настройката от 1 значи, че не може да се извършва 
усредняване. 

Неактивни А-
сканирания / В-

сканирания 

100 – 1024 Настройте на броя редове в кадъра, където няма 
данни (и няма нужда от командно напрежение).  

 

Правоъгълно обемно сканиране 

Правоъгълното обемно сканиране е обемно заснемане, съставено от серия В-сканирания, които 
се заснемат в модел на растерно сканиране с движение от долната част на обема (или предната 
част) към горната част (или задната част).  Имайте предвид, че посоката на това заснемане е 
обърната за 180-градусовата настройка (където параметрите са зададени за позволяване на 
сканирането на субект, лежащ по гръп с държан ръчен пробник над окото на субекта).  При 
извършване на това сканиране се изчислява и показва изображение с проекция на обемната 
интензивност, което е сумираната проекция на обемни елементи през показваната дълбочина на 
групата В-сканирания.  Параметрите в таблицата описват настройките, които са релевантни за 
получаването на правоъгълно обемно сканиране. 

 

Параметър Типична 
настройка 

Забележки 

(Азимут) дължина 0,5 – 12 мм 
Настройте желаната дължина на азимутно сканиране в 
мм. 

(Височина) 
ширина 

0,5 – 12 мм 
Настройте желаната дължина на височинно сканиране 
в мм.  Това е правоъгълната посока спрямо азимутното 
сканиране. 

Ъгъл 0 – 360 
Настройте този ъгъл (в градуси) за контрол на това, 
дали сканирането се извършва по дължината на 
хоризонталната ос, вертикалната ос или някъде по 
средата. 0 е хоризонтално, докато 90 е вертикално. 

Хоризонтално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на хоризонталната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 
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Вертикално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на вертикалната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

A сканирания / В-
сканирания 

200 – 5000 Този параметър за осево взимане на проби определя 
скоростта на получаването.  Типична настройка може 
да е 1000.  По-ниското число позволява по-висока 
скорост на сканиране, докато по-високото води до по-
плътно аксиално взимане на проби. 

B сканирания 2 – 400 Този параметър отбелязва броя на В-сканиранията в 
обема и определя плътността на повдигнатото 
сканиране. Колкото по-голям е броят на В-
сканиранията, толкова по-високо семплирано е VIP 
изображението.   

Кадри / В-
сканиране 

1 – 10 Когато този параметър е по-голям от 1, той позволява 
извършване на Регистриране и Усредняване.   

Обеми 1 - 4 Този параметър позволява няколко обемни 
получавания, което може да е от полза при 
получаването на по-добро съотношение на сигнал към 
шум за 3D рендериране.  

Неактивни А-
сканирания / В-

сканирания 

100 – 1024 Настройте на броя редове в кадъра, където няма данни 
(и няма нужда от командно напрежение). 

 

Режим на смесен обем 

Това сканиране е тип правоъгълно обемно получаване, което има ниска плътност на осево 
взимане на проби през обема, но с линейно сканиране с висока плътност, вградено в центъра на 
обема.  Този тип сканиране е полезен когато се жеале високоплътностно усреднено В-сканиране 
с информация за регистрацията.  Релевантните параметри са посочени по-долу: 

 

Параметър Типична 
настройка 

Забележки 

(Азимут) дължина 0,5 – 12 мм 
Настройте желаната дължина на азимутно сканиране в 
мм. 

(Височина) 
ширина 

0,5 – 12 мм 
Настройте желаната дължина на височинно сканиране 
в мм.  Това е правоъгълната посока спрямо азимутното 
сканиране. 

Ъгъл 0 – 360 
Настройте този ъгъл (в градуси) за контрол на това, 
дали сканирането се извършва по дължината на 
хоризонталната ос, вертикалната ос или някъде по 
средата. 0 е хоризонтално, докато 90 е вертикално. 

Хоризонтално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на хоризонталната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

Вертикално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на вертикалната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 
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A сканирания / В-
сканирания 

200 - 400 Този параметър за осево взимане на проби определя 
скоростта на волуметрично получаване.  Типичната 
настройка е около 200 или 250, което позволява бързо 
получаване. 

B сканирания / 
обем 

100 - 200 Този параметър отбелязва броя на В-сканиранията в 
обема, който засяга плътността на повдигащото 
взимане на проби. 

Висока плътност      
A сканирания / В-

сканирания 

1000 Този параметър определя осевото взимане на мостри 
от високоплътностно В-сканиране, разположено в 
центъра на обема. 

Висока плътност      
B сканирания 

1-20 Този параметър указва броя на кадрите с висока 
плътност, които ще бъдат усреднени, за да се получи 
едно В-сканиране с висока плътност в центъра на 
обема. 

Неактивни А-
сканирания / В-

сканирания 

100 – 1024 Настройте на броя редове в кадъра, където няма данни 
(и няма нужда от командно напрежение). 

 

Радиален обем 

Радиално сканиране позволява обемно получаване на субект с В-сканирания, като се сканира 
радиално през обема.  Центрланата част на зрителното поле се обработва предимно в този тип 
получаване, докато взимането на мостри е по-рядко към външната част на обема. Параметрите 
за настройка на радиални модели на сканиране са следните: 

 

Параметър Типична 
настройка 

Забележки 

Диаметър 0,5 – 12 мм 
Настройте до желания диаметър на радиалните 
сканирания в обема. 

Хоризонтално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на хоризонталната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

 

Вертикално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на вертикалната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

A сканирания / В-
сканирания 

200 – 5000 Този параметър за осево взимане на проби определя 
скоростта на получаването.  Типична настройка може 
да е 1000.  По-ниското число позволява по-висока 
скорост на сканиране, докато по-високото води до по-
плътно аксиално взимане на проби. 

B сканирания / 
обем 

2 – 400 Този параметър отбелязва броя на В-сканиранията в 
обема и определя плътността на сканирането. Колкото 
по-голям е броят на В-сканиранията, толкова по-високо 
семплирано е VIP изображението.   

Кадри / В- 1 – 10 Когато този параметър е по-голям от 1, той позволява 
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сканиране извършване на Регистриране и Усредняване.   

Обеми 1 - 4 Този параметър позволява получаване на няколко 
обема. 

Неактивни А-
сканирания / В-

сканирания 

100 – 1024 Настройте на броя редове в кадъра, където няма данни 
(и няма нужда от командно напрежение). 

 

Пръстеновиден обем 

Пръстеновидният обем е обемно получаване, съставено от серия от В-сканирания, които са 
концентрични пръстеновидни кръгове около региона, който представлява интерес.  Минимален 
диаметър може да се дефинира в допълнение към "максималния" диаметър на крайното В-
сканиране и тази настройка позволява да се определи плътността на взимането на мостри в 
пръстеновидния обем.  Фактор за корекция гарантира, че същият брой мостри е налице във 
всяко В-сканиране за целия обем.  Релевантните параметри са посочени по-долу: 

 

Параметър Типична 
настройка 

Забележки 

Мин. диаметър 0,5 – 12 мм 
Настройте до желания вътрешен диаметър на 
получаването на пръстеновиден обем. 

Макс. диаметър 0,5 – 12 мм 
Настройте това до желания диаметър на 
пръстеновидния обем. 

Хоризонтално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на хоризонталната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

Вертикално 
изместване 

0 мм 
Настройте за промяна на вертикалната централна 
точка на сканирането (в мм).  Позволеният диапазон е 
+/- 5 мм. 

A сканирания / В-
сканирания 

200 – 5000 Този параметър за осево взимане на проби определя 
скоростта на получаването.  Типична настройка може 
да е 1000.  По-ниското число позволява по-висока 
скорост на сканиране, докато по-високото води до по-
плътно аксиално взимане на проби. 

B сканирания / 
обем 

2 – 400 Този параметър отбелязва броя на В-сканиранията в 
обема и определя плътността на сканирането. Колкото 
по-голям е броят на В-сканиранията, толкова по-високо 
семплирано е VIP изображението.   

Кадри / В-
сканиране 

1 – 10 Когато този параметър е по-голям от 1, той позволява 
извършване на Регистриране и Усредняване.   

Обеми 1 - 4 Този параметър позволява получаване на няколко 
обема. 

Неактивни А-
сканирания / В-

сканирания 

100 – 1024 Настройте на броя редове в кадъра, където няма данни 
(и няма нужда от командно напрежение). 
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Работа със сканирания 

Използване на паметта 

InVivoVue показва лента в диалоговия прозорец Select Parameters for New Scan(Избиране на 
параметри за ново сканиране), който предоставя обратна връзка към размера на паметта на 
къстъмизирано сканиране.  Тази лента се актуализира при редактиране на всеки от атрибутите 
й, за да отрази цената на всеки избор. Лентата с памет е зелена когато е вероятно да има 
достатъчно памет за получаване на сканирането; червена, когато компютърната система 
изчисли, че сканирането ще превиши 70% от наличната памет.  Има малко несигурност, тъй като 
паметта не само трябва да е налична, но и на достатъчно големи парчета, за да може да се 
използва за съхраняване на данни за кадри. 
 
Прочитане на лентата System Memory (Системна памет) отляво надясно: 

• Непрекъснатата зелена зона указва приблизителния процент памет, който текущо се 
използва 

• Защрихованата зона вдясно от зелената зона указва приблизителния процент оставаща 
системна памет, нужна за извършване на сканирането.  Ако има достатъчно системна 
памет за получаване на сканирането, защрихованата зона е зелена; в противен случай 
защрихованата зона е червена. 

В допълнение InVivoVue показва текстова информация, която съответства на графичния 
дисплей:  

• Процент от паметта, който понастоящем се използва  

• Процент от оставащата памет, нужна за получаване на сканирането  

• Изисквания за памет на къстъмизираното сканиране (в МВ) 

InVivoVue ще ви позволи да добавите сканирането към прегледа, дори и ако лентата за памет е 
червена.  Обаче ако е недостатъчно към времето на започване на сканирането, InVivoVue ще ви 
уведоми и ще ви предложи да намалите размера на сканирането чрез промяна на редовете, 
сканиранията, акдрите и/или обемните параметри. 

 
Фигура 63: Лента със системна памет и текстова информация. Зеленото означава, че сканирането може да се 

направи. Червеното означава, че няма достатъчно памет 

Създаване на къстъмизирани сканирания 

Вместо да се използват предварително зададените сканирания, налични във вашата система, 
можете да поискате да дефинирате свои собствени параметри за сканирания, които да добавите 
към прегледа. 

 

Забележка 
Можете да добавяте къстъмизирани сканирания само към преглед, който има 
текуща (днешна) дата. За прегледи с дати в миналото можете да изтривате 
само сканирания, за които статусът е "Изоставено"; всички други функции за 
добавяне или редактиране на сканирания са дезактивирани. 

 

Следвайте тези стъпки: 
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1. Щракнете с десния бутон върху предстоящо сканиране от опашката със сканирания и 
изберете Edit (Редактиране) за отваряне на диалоговия прозорец Select Parameters for 
New Scan (Избиране на параметри за ново сканиране). 

 

Фигура 64: Избиране на параметри за ново сканиране 

2. Ако искате да базирате вашето къстъмизирано сканиране на предаварително зададено 
сканиране, изберете сканиране от падащия списък Defined Scan Presets (Дефинирани 
предварителни настройки на сканиране) и щракнете върху бутона Copy Settings from 
Selected Preset (Копиране на настройки от избраната предварителна настройка). 
Параметрите на избраното сканиране за предварителна настройка след това се 
зареждат в групата Select Parameters (Избиране на параметри). 

3. Ако не желаете да базирате вашето къстъмизирано сканиране, щракнете върху бутона за 
модел на сканиране (пръстеновиден обем, линейно В-сканиране и др.), който искате да 
получите и параметрите по подразбиране за този тип се зареждат в групата Select 
Parameters (Избиране на параметри). 

4. Извършете промени по параметрите (Диаметри, Измествания и др.) на сканирането чрез 
използване на бутоните за преместване, за да изберете стойности или чрез избиране на 
поле и въвеждане на стойността, която желаете. 

5. Изберете дали искате да сканирате OD (дясно), OS (ляво) или OU (двете) очи. (Ако 
изберете OU, две сканирания се добавят към прегледа, по едно за всяко око.) 

6. Ако искате да получите доплерови данни заедно с данните от сканирането, изберете 
полето с отметка Доплерово сканиране? и посочете брой на мострите, които ще се 
получават.  Този брой указва броя на доплеровите мостри, които са получени на В-
сканиране. 
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Забележка 
Leica препоръчва 2 до 5 мостри; в противен случай времето за извършване на 
сканирането може да е прекалено дълго. 

7. Когато завършите с настройването на параметрите за сканиране, можете да запаметите 
параметрите като ново предварително настроено сканиране. Въведете уникално име за 
новото предварително настроено сканиране, избор на око и щракнете върху бутона 
Create Preset (Създаване на предварителна настройка). 

8. Добра идея е да следите лентата System Memory (Системна памет) над бутона Add to 
Exam (Добавяне към преглед).  Лентата System Memory (Системна памет) ще ви каже 
кога избраните параметри на сканиране (редове, сканирания и кадри, обеми) ще доведат 
до сканиране, което може да е твърде голямо за получаване.  Лентата System Memory 
(Системна памет) е зелена когато има достатъчно памет за получаване на сканирането; 
червена, когато компютърната система може да не е в състояние да отреди достатъчно 
памет за получаване на сканирането.  (За повече информация относно лентата System 
Memory (Системна памет) вж. Управление на паметта.) 

9. Щракнете върху бутона Add to Exam (Добавяне към преглед) за добавяне на 
сканирането(ията) към прегледа и затворете диалоговия прозорец или щракнете върху 
бутона Cancel (Отказ) за затваряне на диалоговия прозорец без добавяне на сканиране 
към прегледа. 

Ако искате да добавите допълнителни къстъмизирани сканирания към прегледа, повторете 
стъпките в тази тема за всяко допълнително сканиране. 

 

Редактиране на сканирания 

Предварително зададени или къстъмизирани сканирания могат да се редактират докато 
статусът им е Предстоящ (не сте получили изображение).  Забележка: Сканиранията, добавени 
от протокол, не могат да се редактират.  За редактиране на предварително настроено 
сканиране, следвайте тези стъпки:  Следвайте тези стъпки: 

1. Щракнете с десния бутон върху предстоящо сканиране в опашката със сканирания и 
изберете Еdit (Редактиране). 

2. В груповия прозорец Customize Scans (Къстъмизиране на сканирания) над списъка 
щракнете върху бутона Edit Selected Scan... (Редактиране на избрано сканиране...).  
Диалоговият прозорец Edit Scan Parameters (Редактиране на параметри на сканиране) 
ще се отвори. 
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Фигура 65: Диалогов прозорец Edit Scan Presets (Редактиране на предварителни настройки на 
сканиране) 

3. В диалоговия прозорец можете да изберете друго предварително настроено сканиране, 
да изберете различен тип сканиране или да промените индивидуалните параметри, вкл. 
кое око (очи) се сканира. 

4. Ако искате да запаметите вашите промени като ново предварително настроено 
сканиране, задайте име в полето Въвеждане на име за предварителна настройка близо 
до долната част на диалоговия прозорец. 

5. Когато завършите промените си, щракнете върху бутона Save Changes (Запаметяване на 
промени) в долната част на диалоговия прозорец. 

 

Забележка 
Ако откриете, че искате да промените параметрите на сканиране след 
получаване на изображение, можете да изчистите изображението чрез 
избиране на друго сканиране или чрез промяна от раздела Визуализация. В 
полето за съобщения, което се появява и пита дали искате да запаметите 
данните, щракнете върху бутона No (Не). Изберете сканирането отново и 
следвайте стъпките по-горе. 

 

 

Изтриване на сканирания 
Можете да изтривате сканирания от преглед, ако статусът на сканирането е Pending 
(Предстоящо) (не сте направили изображение). Например, ако изберете група сканирания от 
протокол, но изберете да не извършвате едно или няколко от тях. Изоставени сканирания могат 
също да се изтриват.  За да изтриете изоставени сканирания, следвайте тези стъпки: 

1. От опашката със сканирания изберете сканирането, което искате да изтриете. Избраното 
сканиране се маркира в зелено. 
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2. Щракнете с десния бутон върху сканирането и изберете Delete (Изтриване), за да го 
изтриете.  

 

Запаметяване на сканирания на изображения 

След като сте получили удовлетворително изображение за сканиране, можете да запаметите 
сканирането за текущия запис с прегледи на пациента. Преди да ги запаметите, можете да 
разгледате сканираните изображения, за да се уверите, че имате получени удовлетворителни 
изображения. 

След получаване на изображение, статусът на сканиране се променя на Незапаметено. За 
запаметяване на сканирането, щракнете върху бутона Save (Запаметяване). Ако НЕ искате да 
запаметявате OCU (необработени спектрални данни) файла за изображение, отменете избора 
на Save OCU data? (Запаметяване на ОCU данни?) преди да запаметите сканирането. 

 

Забележка 
InVivoVue проверява дискът за запаметяване за достатъчно място.  Ако има 
по-малко от 10% свободно място върху диска за запаметяване, вие ще бъдете 
посъветвани да архивирате прегледите, за да се освободи място; обаче вие 
можете да запаметите сканирането.  Ако има по-малко от 2 гигабайта 
свободно място върху диска за запаметяване, вие ще бъдете посъветвани да 
архивирате сканиранията и няма да можете да запаметявате повече 
сканирания докато не се освободят повече от 2 гигабайта свободно място за 
запаметяване на сканиране. 

 

За всяко запаметено сканиране InVivoVue създава и съхранява четири или пет индивидуални 
файла (в зависимост от типа на файла), давайки им последователно име на базата на 
пациентското ИД, на сканираното око и на определени други параметри от сканирането. Петте 
типа файлове са 

• необработени спектрални данни на сканирането, .OCU файлово разширение 

• обработени данни за сканирането, .ОСТ файлово разширение 

• bitmap изображение на кадър 1 (едно) на В-сканирането, .ВМР разширение 

• bitmap изображение на изображението на дъното, .ВМР разширение 

• bitmap изображение на прозореца VIP (само за обемни сканирания), .ВМР разширение 

 

Забележка 
Ако искате да запаметите различно bitmap изображение (различно от кадър 1) 
за В-сканирането, можете да го изберете чрез пускане на В-сканиране с 
помощта на бутоните за възпроизвеждане на VCR, за да прегледате всеки 
кадър и да спрете възпроизвеждането на конкретния кадър, който искате да 
запаметите. 

 

Също така по всяко време при получаване или преглеждане на сканирани изображения можете 
да запаметявате копия на изображенията от прозорците VIP и Дънно видео/контрол на 
сканирането. Например можете да поискате копия от тези изображения за консултация или за 
по-късно преглеждане. Щракнете върху бутона Запаметяване под прозореца, за да запаметите 
копия на изображенията във всеки прозорец. 
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Зареждане на сканирания за преглеждане 

По всяко време можете да разглеждате запаметените сканирания, при положение че не са били 
архивирани, което ги отстранява от системата. (Можете да разглеждате сканирания от 
архивирани сканирания, само ако ги извличате от архива.) Можете да преглеждате запаметени 
или незапаметени сканирания от текущия преглед в ход или да заредите предишен преглед.  

Следвайте тези стъпки, за да изберете сканирания от текущия преглед: 

1. Открийте сканирания за текущия преглед в опашката със сканирания в раздел Imaging 
(Визуализация). 

2. Ако точно сте завършили сканиране, но още не сте го запаметили, можете да пуснете 
повторно това незапаметено сканиране чрез използване на бутоните Playback 
(Възпроизвеждане). 

3. За разглеждане на запаметено сканиране щракнете два пъти върху иконата в опашката 
със сканирания. 

Следвайте тези стъпки, за да изберете сканирания от предишния преглед: 

1. В раздел Patient/Exam (Пациент/преглед) изберете пациентския запис, за който искате 
да експортирате данни. (Ако ви трябва помощ при намирането на пациент, обърнете се 
към Избиране или Добавяне на пациент.) Когато изберете пациентския запис, всички 
прегледи за този пациент се зареждат в списъка в груповия прозорец Patient Exams 
(Пациентски прегледи) отдясно. 

2. От списъка с пациентски прегледи изберете прегледа, за който искате да разглеждате 
сканирания и щракнете върху бутона Review Exam (Разглеждане на преглед). Ако 
избраният преглед е за текущата дата и не е пълен, бутонът Review Exam (Разглеждане 
на преглед) вместо това се обозначава като Continue Exam (Продължаване на преглед) 
или Start Exam (Стартиране на преглед). InVivoVue превключва към раздел Imaging 
(Визуализация), а сканиранията за избрания преглед са посочени в опашката със 
сканирания в долната част. 

3. За разглеждане на запаметено сканиране щракнете два пъти върху иконата в опашката 
със сканирания. 

След като изберете запаметеното сканиране за преглед, следвайте долните стъпки: 

1. Пуснете изображението като използвате бутоните Playback (Възпроизвеждане). 

2. За регулиране на яркостта или контраста по време на възпроизвеждане, щракнете с 
десния бутон върху зоната от дисплея за В-сканирания и изберете Display Options 
(Опции на дисплея) за отваряне на диалоговия прозорец Edit Display Options 
(Редактиране на опции на дисплея). 

 

Фигура 66: Редактиране на опции на дисплея 
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3. В раздел Аdjustments (Регулирания) използвайте плъзгащите контролни уреди за 
Brightness (Яркост) и Contrast (Контраст), за да увеличите или намалите тези настройки. 
Щракнете върху бутона Reset (Нулиране), за да възстановите тези настройки до нивата 
на първото заснемане на изображението. 

4. За преглед на детайлите на сканирането, съдържащи се в ОСТ хедера, щракнете два 
пъти върху името на файла, което се показва над прозореца Проекция с обемен 
интензитет. 

 

Възпроизвеждане на сканирани изображения 

За възпроизвеждане на изображения са на разположение няколко контролни уреда за спиране и 
стартиране на възпроизвеждането, за избор на няколко кадъра поотделно и възпроизвеждането 
им последователно и за регулиране на скоростта на възпроизвеждане. 

Основните контролни уреди за възпроизвеждане са по модела на тези, използвани за видео или 
музикални плеъри: 

 Показва първия кадър на сканирането 

 Премества назад към предишния кадър 

 Възпроизвежда всички кадри последователно, преминавайки през сканирането 
повторно докато не се натисне друг бутон 

 Спира възпроизвеждането 

 Преминава към следващия кадър 

 Показва последния кадър на сканирането 

Два плъзгащи контролни уреда, които можете да изтегляте с мишката, ви позволяват за 
настройка на скоростта на възпроизвеждане и за избор на отделни кадри: 

Rate (Скорост) ви позволява да изберете броя кадри в секунда за възпроизвеждане, а 
цифровата стойност показва текущо избраната скорост. 

Frame (Кадър) ви позволява да изберете индивидуални кадри последователно, а 
цифровата стойност показва номерът на текущия кадър от общия брой кадри. 

 

Фигура 67: Плъзгащи контролни уреди за скорост и кадър 

 

Промяна на настройките на прозореца за В-сканирания 

Можете да извършите няколко регулирания за прозореца за В-сканирания, за да промените или 
подобрите показването на изображения. Можете да регулирате яркостта и контраста, да 
покажете доплер и да промените неговите настройки, изберете начална и крайна линейна 
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мостра за елиминиране на незначителните части на изображението и промяна на типа и 
цветовата карта на дисплея. 

Следвайте тези стъпки за регулиране на следните настройки: 

1. Щракнете с десния бутон в прозореца за В-сканирания и изберете Display Options… 
(Опции на дисплея...) за отваряне на прозореца Edit Display Options (Редактиране на 
опции на дисплея). 

2. Изберете раздел Adjustments (Регулирания) (Фигура 66). 

a. Използвайте плъзгащите контролни уреди за регулиране на Brightness (Яркост) 
и Contrast (Контраст) на изображението в прозореца за В-сканирания. Имайте 
предвид, че изображението реагира когато правите регулирания. 

b. Ако разглеждате доплерови данни, щракнете върху полето с отметка Display 
Doppler (Показване на доплер) и след това използвайте плъзгащите контролни 
уреди за регулиране на Мащабиране, ниво на праг ОСТ и Доплер и прозрачност. 

c. Щракнете върху бутона Reset (Нулиране) във всеки групов прозорец, за да 
възстановите оригиналните настройки в тази група. 

3. Изберете раздел Оptions (Опции). Контролните уреди в груповия прозорец Custom 
Range (Произволен диапазон) ви позволяват да стесните броя на линейни мостри за 
преглед, да увеличите или фокусирате върху конкретна зона по дължината на вертикала 
на изображението. 

a. Щракнете върху полето с отметка Custom Sample Range (Произволен диапазон 
на мостри), за да регулирате броя на линейните мостри за преглед. 

b. Плъзнете контролния уред Start (Старт) отляво надясно, за да изключите 
линейни мостри отгоре. 

c. Плъзнете контролния уред End (Край) отдясно наляво, за да включите или 
изключите линейни мостри от долната част на изображението. 

d. Щракнете върху бутона Reset (Нулиране), за да възстановите настройките по 
подразбиране за изображението. 

e. Щракнете върху полето с отметка Invert (Обръщане), за да обърнете 
изображението по хоризонталната му ос. 

 

Фигура 68: Редактиране на опции на дисплея с избран раздел Оptions (Опции) 

4. В груповия прозорец Display Type (Тип на дисплей) изберете Frame (Кадър), за да 
видите цялото изображение на В-сканиране или изберете Line (Линия) за показване на 
отделните линейни мостри от изображението. Щракнете върху плъзгащия контролен 
уред и го изтеглете или щракнете върху бутоните със стрелки в някой от краищата, за да 



InVivoVue (версия 2.4) 

Стр. 88 oт 130  9054-10054_BG Rev E 
 

покажете отделните линии. Ако щракнете върху бутон със стрелка и го задържите, 
линиите се показват в светкавична последователност през изображението. 

5. В груповия прозорец Display Color Map (Показване на цветова карта) изберете бутоните 
с опции за преглед на изображението в Grayscale (Сива скала) или Color (Цвят). 

 

Настройка на мостри за прозорец VIP 

Изображението анфас за обемни сканирания се показва в прозореца Проекция с обемен 
интензитет (VIP). По подразбиране това изображение се генерира чрез проектиране или 
сумиране на интензивностите на изображенията през целия диапазон на дълбочината, както е 
показано в прозореца за В-сканирания. Обаче можете да променяте настройките за сумиране в 
по-тесен диапазон при всяка избрана дълбочина на сканиране. За промяна на диапазона на 
сумиране на мострите използвайте линиите за прозорец в В-сканирането. 

За показване на редовете от прозореца, щракнете с десния бутон върху прозореца с В-
сканирания и изберете Windowing Display On (Показване на прозорец вкл).Три хоризонтални 
линии се показват в прозореца с В-сканирания.  Централната линия указва центъра на 
прозореца, а горната и долната линии указват ширината на мострата. Тези линии могат да се 
изтеглят за регулиране на диапазона от линейни мостри, използвани за генериране на VIP 
изображението. 

 

Работа с пациенти и прегледи 

Разделът Imaging (Визуализация) съдържа някои бутони, които правят по-удобно извършването 
на промени по пациентите и прегледите при извършване на преглед.  Тези бутони се появяват в 
горната лява част, под самите раздели и над всичко друго. Въпреки че бутоните нямат свързан 
текст, задържането на мишката над бутоните ще изкара подсказка, описваща функцията по 
подразбиране на всеки бутон. 

 

Фигура 69: Бутони за пациент и за преглед 

Разделеният бутон, който се намира в раздела с пациентска информация, позволява 
извършване на промени в пациентската информация. Първото действие, зададено в падащото 
меню на разделения бутон, е за Edit Patient Details (Редактиране на пациентски детайли).  То 
изпълнява същата функция като бутона Edit Patient (Редактиране на пациент) в раздела 
Patient/Exam (Пациент/преглед): щракането върху него изкарва диалоговия прозорец Edit 
Patient (Редактиране на пациент).  Това е начин за потребителите да задават актуална 
идентичност към анонимен пациент. 

Действието Associate Patient (Свързване на пациент) позволява на потребителя да свърже 
пациентски прегледи с различен пациент.  Това ще се използва често след завършване на 
преглед при анонимен пациент, за да се обозначи, че данните от прегледа са на вече известен 
пациент. Щракането върху него изкарва диалоговия прозорец Associate exam with selected 
patient (Свързване на преглед с избран пациент), показан по-долу.  Изберете името на пациента, 
с когото трябва да се свърже прегледа и щракнете върху OK. 
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Фигура 70: Диалогов прозорец Аssociate Exam (Свързване на преглед) 

Когато анонимен пациент се идентифицира, въвеждането за него ще изчезне от списъка с 
пациенти в раздела Patient/Exam (Пациент/преглед). Когато този известен пациент се избере, 
предишните анонимни прегледи ще се появят в неговия списък. 

Третото действие е New Anonymous Patient (Нов анонимен пациент). Когато няколко пациента 
се преглеждат последователно, програмата не може да каже без помощ къде свършва единия 
преглед и къде започва следващия.  Щракнете върху този бутон, за да добавите анонимен 
пациент и по подразбиране ще се генерира нов (празен) преглед.  Разбира се, винаги е 
възможно да се отиде на раздела Patient/Exam (Пациент/преглед) и да се избере известен 
пациент от списъка там. 

Разделеният бутон, който се намира в раздела с информация за преглед, позволява извършване 
на промени в информацията за прегледа. Щракането върху бутона ще избере действието по 
подразбиране и ще отвори диалоговия прозорец Edit Exam (Редактиране на преглед). Това 
действие също така е разположено на първо място в падащото меню за разделения бутон. 
Второто действие е Аdd Exam (Добавяне на преглед). То изпълнява същата функция като 
бутона Add Patient (Добавяне на пациент) в раздела Patient/Exam (Пациент/преглед): 
щракането върху него стартира нов, празен преглед за избрания пациент. Третото действие е 
Copy Exam (Копиране на преглед). Това действие ще създаде и отвори копие на текущия 
преглед. Крайното действие е Copy Exam (Other Eye) (Копиране на преглед (друго око)). Това 
действие ще създаде и отвори копие на текущия преглед, но ще промени всички сканирания към 
избора на другото око.  

 

Разпечатване на изображения 

InVivoVue ви позволява да отпечатвате изображения чрез менюто File (Файл) опция Print (Печат) 
(Фигура 71), както и да ги преглеждате преди отпечатване, по няколко начина. Можете да 
разглеждате и отпечатвате единични изображения на прозорците за В-сканиране, Проекция с 



InVivoVue (версия 2.4) 

Стр. 90 oт 130  9054-10054_BG Rev E 
 

обемен интензитет и Видео дъно/контрол на сканирането. Изберете от следните раздели за 
инструкции относно прозореца, който искате да отпечатате. 

 

Фигура 71: Меню Print (Печат) 

Прозорец В-сканирания 

Преди отпечатване от прозореца за В-сканирания, изберете кадъра, който искате да отпечатате. 
Следвайте тези стъпки: 

1. За избиране на кадър за преглед и отпечатване, щракнете върху бутона Frame (Кадър) 
разширени повторно, докато кадърът, който желаете да отпечатате, се зареди в 
прозореца. Опционално можете да изтеглите плъзгащия контролен уред Frame (Кадър), 
за да изберете кадър. 

2. В меню File (Файл) изберете Print Preview (Преглед на разпечатване) за отваряне на 
диалоговия прозорец Print Preview (Преглед на разпечатване). Имате избор за преглед 
на изображение на В-сканиране или на обемно изображение. 

 

Фигура 72: Преглед на разпечатване 

3. За промяна на размера на изображението за предварителен преглед щракнете върху 
бутона Zoom (Увеличаване) и изберете опция. 

4. За разпечатване от прозореца Print Preview (Преглед на разпечатване), щракнете върху 
бутона Print (Печат). 
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5. За разпечатване без преглед на изображението, изберете Print (Печат) | В-Scan Image 
(Изображение на В-сканиране) от менюто File (Файл).  Диалоговият прозорец Print 
(Печат) ще се отвори. 

6. Изберете принтера, на който искате да печатате и регулирайте другите настройки според 
нужното, след което щракнете върху бутона OK. 

 

Прозорец Volume Intensity Projection (Проекция с обемен интензитет) 

1. За преглед преди разпечатването щракнете върху бутона Print Preview (Преглед на 
разпечатване) под прозореца и диалоговият прозорец Print Preview (Преглед на 
разпечатване) ще се отвори (Фигура 72). 

2. За промяна на размера на изображението за предварителен преглед щракнете върху 
бутона Zoom (Увеличаване) и изберете опция. 

3. За разпечатване от прозореца Print Preview (Преглед на разпечатване), щракнете върху 
бутона Print (Печат). 

4. За печат без преглед на изображението щракнете върху бутона Printer (Принтер) под 
прозореца и диалоговият прозорец Print (Печат) ще се отвори. (Алтернативно изберете 
Print Volume Image (Печат на обемно изображение) от меню File (Файл), за да отворите 
диалоговия прозорец Print (Печат).) 

5. Изберете принтера, на който искате да печатате и регулирайте другите настройки според 
нужното, след което щракнете върху бутона OK. 

 

Изключване на Envisu 

За изключването на Envisu 

Leica препоръчва да изключвате системата в края на всеки ден.  Преди да изключите Envisu е 
добре да обмислите Eкспортиране или Архивиране на пациентски прегледи.   

 

Изключване на захранването 

След като сте завършили всички дейности за деня, първо изключете компютъра по нормален 
начин.  След това при завършване на процедурата по изключване на компютъра изключете 
главното захранване на непрекъсваемия източник на захранване (UPS). Това ще спре 
задвижващия механизъм за визуализация и кутията с интерфейс на пробника.  
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Разширени софтуерни операции 

 

Доплеров режим 

Получаване на доплерови данни 

InVivoVue ви позволява да получавате доплерови данни за изображения, които идват под 
формата на няколко реда с информация за всяко А-сканиране. Доплеровите данни след това се 
припокриват върху изображението на В-сканирането при показването му. Ако решите да 
получите доплерови данни, първо обмислете дали параметрите на вашето сканиране ще 
оставят достатъчно допълнителна памет за тези данни.  Количеството памет, което се използва, 
отразява броя на А-сканиранията х (1 + броя на доплеровите линии).  Лентата Системна памет и 
Изисквания към системната памет дават обратна връзка за наличната системна памет и размера 
на сканирането. 

Следвайте тези стъпки за получаване на доплерови данни при къстъмизирано сканиране: 

1. От раздела Imaging (Визуализация) щракнете с десния бутон върху предстоящо 
сканиране и изберете Edit (Редактиране), за да отворите редактора за сканиране. 
(Фигура 42). 

2. Изберете модел на сканиране и настройте параметрите за сканиране (размер, ъгъл, 
редове, сканирания, кадри и др.) и избора на око. 

3. Поставете отметка в полето Doppler scan? (Доплерово сканиране?) и настройте броя на 
доплеровите интервали, които искате да получите на А-сканиране в текстовото поле 
Брой на интервали.  Leica препоръчва настройване на броя на доплеровите интервали 
на не повече от 5. 

4. Обърнете внимание на лентата System Memory (Системна памет), която е разположена 
под груповия прозорец Eye Selection (Избор на око). 

• Ако е зелена, има вероятност да има достатъчно системна памет за получаване на 
сканиране. Добавете сканирането към прегледа. 

• Ако тя показва червено, сканирането може да се окаже твърде голямо за 
получаване.  Можете да добавите сканирането към прегледа; обаче когато се 
опитате да получите сканирането, количеството налична системна памет за 
разпределяне може да е недостатъчно и в такъв случай InVivoVue няма да може да 
извърши сканирането.  Ако това се случи, InVivoVue ще покаже поле със съобщение, 
указващо намаляване на размера на сканирането. 

5. Затворете редактора на сканирането чрез избиране на Save Changes (Запаметяване на 
промени). Сега сте готови да направите сканирането.  (Обърнете се към Получаване на 
изображения, за да научите повече за извършването на сканиране.) 

Показване на сканиране с доплерови данни 

InVivoVue показва доплерови данни когато сканирането ги е получило, при положение че 
опцията Показване на доплер е избрана. Доплеровите данни се показват в прозореца за В-
сканирания заедно с ОСТ изображението.  Скала на доплеровия сигнал, указваща 
интензивността на доплеровия сигнал, се показва отдясно на прозореца с В-сканирания.   

Посоката на потока на кръв се указва с червен или син цвят, указвайки протичане далеч от или 
към преобразувателя.   



Разширени операции 
 

Стр. 93 oт 130 
 

Можете да регулирате дисплея на доплеровите данни чрез промяна на скалирането, 
прозрачността и прага за ОСТ и доплерови данни.  Можете да изключите показването на доплер 
или да нулирате настройките за показване на доплер до оригиналните им стойности. 

Следвайте тези стъпки за регулиране на дисплея на доплерови данни в прозореца за В-
сканирания: 

1. От раздел Imaging (Визуализация) заредете сканиране, което е получило доплерови 
данни.  (Обърнете се към информацията в Получаване на доплерови данни, за да 
научите как да получите доплерови данни заедно със сканирането.) 

2. Щракнете с десния бутон върху прозореца за В-сканирания, изберете Display options 
(Опции на дисплея) и диалоговият прозорец Edit Display Options (Редактиране на опции 
на дисплея) се отваря.   

3. Щракнете върху раздел Adjustments (Регулирания). 

4. Проверете дали полето с отметка Display Doppler (Показване на доплер) е избрано.  
Махнете отметката в полето, ако искате да изключите показването на доплер. 

5. В основния прозорец използвайте бутоните Playback (Възпроизвеждане) за преглед на 
сканирането.  Оставете сканирането да се показва непрекъснато докато регулирате 
показването на доплер (Фигура 40). 

6. Използвайте плъзгача Doppler Scaling (Скалиране на доплер) за регулиране на 
скалирането на сигнала, което да доведе до засилване или намаляване на показването 
на доплер.   

7. Използвайте плъзгача OCT Level Threshold (Праг на OCT ниво) за настройка на прага на 
ОСТ данни, които трябва да са налични за показване на доплерови данни.  Това 
регулиране се използва за потискане на доплеровия шум при В-сканиране.  Така се 
контролира къде виждате доплера и изисква нивото на данните на ОСТ да е над 
процента на максималното ниво, за да се показват доплеровите данни. 

8. Използвайте плъзгача Doppler Level Threshold (Праг за ниво на доплер) за настройка на 
прага за доплеровия сигнал.  Това регулиране изисква нивото на доплер да е над прага, 
за да се показват доплерови данни. 

9. Използвайте плъзгача Doppler Transparency (Доплерова прозрачност) за настройка на 
относителната прозрачност на ОСТ и доплеровите сигнали, така че ОСТ и доплеровите 
данни да могат да се виждат, в зависимост от настройката за прозрачност и 
относителните стойности на всяка.   

10. Щракнете върху бутона Reset (Нулиране) в груповия прозорец Dopler Adjustments 
(Доплерови регулирания), ако желаете да настроите доплеровите регулирания към 
оригиналните им стойности по подразбиране. 

11. Затворете диалоговия прозорец. 
 

Контрол на обработката 

Оптимизиране на дисперсията на изображението 

InVivoVue съдържа алгоритъм за оптимизиране на дисперсията на изображението. Чрез 
прилагане на този алгоритъм можете значително да изясните изображението. Отбележете, че 
преди оптимизирането вие трябва първо да гарантирате, че референтното рамо е на правилното 
място. 

Можете да оптимизирате изображение, което току-що сте получили (което следователно е в 
буфера за възпроизвеждане) или можете да заредите файла .OCU (който съдържа 
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необработени спектрални данни за изображение) на друго изображение за оптимизиране. След 
като сте избрали изображението, с което да работите, следвайте тези стъпки: 

1. Уверете се, че прозорецът за В-сканирания показва рамка с функциите, които искате да 
разглеждате. Можете да спрете на пауза в този кадър по време на възпроизвеждане или 
можете да използвате контролния уред Кадров слайдер, за да изберете кадъра. 

2. Уверете се, че ретиналното изображение изпълва целия дисплей. (Ако има значително 
количество тъмно пространство в горната или долната част на изображението, можете 
да промените опциите на дисплея, за да елиминирате тези тъмни пространства.) 

3. От меню Tools (Инструменти) изберете Configure Processing... (Конфигуриране на 
обработка...) и ще се отвори диалоговия прозорец Image Processing and Resampling 
Controls (Контролни уреди за обработка на изображения и повторно взимане на проби). 

 

Фигура 73: Контролни уреди за обработка на изображения и повторно взимане на проби в раздел 
Resampling (Повторно взимане на проби) 

4. Изберете раздел Resampling (Повторно взимане на проби) и след това щракнете върху 
бутона Optimize Frame (Оптимизиране на кадър). Номерът на кадъра, който се избрали 
по-горе, се показва на бутона. 

5. Натиснете бутона Reprocess Now (Повторно обработване сега).  

6. По избор при възпроизвеждане на изображението (и повторна обработка с помощта на 
показаните константи за дисперсия) можете да щракнете върху бутона Optimize 
(Оптимизиране) когато кадърът, който ви интересува най-много, се показва в прозореца 
за В-сканирания. 

7. След процеса на оптимизиране трябва да щракнете върху бутона Reprocess Now 
(Повторно обработване сега) отново, за да гарантирате, че новите константи за 
дисперсия се прилагат към всички кадри преди избрания по-горе. 

 

Усредняване на ред / кадър 

Някаква степен на усредняване може да се извърши при получено изображение когато може да 
не е необходимо регистриране.  Софтуерът предоставя опции за извършване на "линейно 
усредняване", което е преместване на средната за прозорец, която усреднява групи 
последователни А-сканирания и "рамково усредняване", което усреднява групи последователни 
В-сканирания или кадри.   

Тази опция може да се открие чрез избиране на опцията Configure Processing (Конфигуриране 
на обработка) от менюто Tools (Инструменти), което изкарва диалоговия прозорец Image 
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Processing and Resampling Controls (Контролни уреди за обработка на изображения и за 
повторно взимане на проби) (Фигура 73).  В центъра на полето има секция с име Filtering 
(Филтриране).  Има поле с отметка за Line Filter (Линеен филтър) с разстояние за добавяне на 
брой последователни редове за обработка.   

За прилагане на опция за усредняване на ред или кадър към избрания набор данни, заредете 
файла .OCU от списъка със сканирания (чрез щракане с десния бутон на мишката върху иконата 
на файла до сканирането и избиране на опцията Load OCU data (Зареждане на OCU данни)).  
След това изберете опция Линейно или Кадрово усредняване както е описано по-горе, като 
поставите отметки в съответните полета и въведете стойностите.  Щракнете върху бутона 
Reprocess Now (Повторно обработване сега) в прозореца Configure Processing (Конфигуриране 
на обработка) (Фигура 73) за прилагане на опцията за обработка към данните. Ако искате да 
разгледате оригиналните данни, можете да махнете отметките от опциите и да щракнете 
Reprocess Now (Повторно обработване сега). 

 

Съвет:  Добра идея е да отбележите опциите за обработка, използвани в името на файла. 

 

Екранни инструменти за измерване 

Шаблони 

Можете да използвате шаблони при получено изображение, за да измерите дебелините на 
различните слоеве, наблюдавани в В-сканирането или разстоянията между функциите, видими 
на проекцията.   

Настройката на рефрактивния индекс е важна при използване на шаблони, тъй като касае 
измерването на дебелината.  Проверете дали рефрактивният индекс е настроен правилно чрез 
щракане върху менюто Tools (Инструменти), избиране на опцията Configure Processing 
(Конфигуриране на обработка), поставяне на отметка в полето Apply Refractive Index 
(Прилагане на рефрактивен индекс) и въвеждане на рефрактивния индекс, който искате да бъде 
приложен към набора данни.   

Шаблоните могат да се припокриват върху всяко изображение, което е заредено в страницата за 
разглеждане на раздела Imaging (Визуализация).   

1. Като първа стъпка се уверете, че изображението, което искате да измервате, е 
заредено от списъка със сканирания.   

2. Преминете до кадъра (В-сканиране), който ви интересува, щракнете с десния бутон 
и изберете Configure Calipers (Конфигуриране на шаблони) за достъп до раздела 
за шаблони за В-сканиране и VIP.  Можете да давате дълги и къси имена, да 
посочвате заключване на ъгъл и да избирате цветове преди да прилагате и/или да 
запаметявате конфигурацията.  Шаблони от различни типове могат да се 
припокриват върху изображението, като броят им може да е максимум 10. 
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Фигура 74: Диалогов прозорец Configure Calipers (Конфигуриране на шаблони) 

   

3. Щракнете с десния бутон върху прозореца за В-сканирания или VIP, преместете 
мишката върху Calipers (Шаблони) и изберете шаблона за добавяне. Можете да 
премествате шаблоните върху изображението чрез щракане върху централната 
точка и изтеглянето им. 

 

Фигура 75: Добавяне на шаблони към дисплея на В-сканирания 

   

4. Преоразмеряването се извършва чрез хващане на външните ъгли и изтеглянето им 
до желаната дължина.   
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Фигура 76: Използване на шаблони 

 

5. Щракнете с десния бутон върху прозореца за показване на В-сканирания.  
Изберете Конфигуриране на шаблони (Фигура 74) и активирайте/дезактивирайте 
Display Caliper Length (Показване на дължина на шаблон) или Display Caliper 
Location (Показване на местоположение на шаблон) в раздела за шаблони за В-
сканирания или VIP за прилагане на информацията за показване в съответния 
прозорец.  Имайте предвид, че зелена линия върху изображението с проекция на 
обемната интензивност сега показва шаблоните върху него като оцветени линии, 
поставени върху зелената линия. 

6. Данните за шаблон могат да се експортират в CSV файл чрез щракане с десния 
бутон на мишката върху прозореца за показване на В-сканирания и избиране на 
Save Calipers (Запаметяване на шаблони), като така автоматично се създава и 
поставя файла в папката с данни за изображението. 

7. Може да се запамети bitmap на В-сканирането чрез щракване върху меню File 
(Файл), избиране на опцията Save as… (Запаметяване като...) избиране на опцията 
BMP files (ВМР файлове) от падащото меню, въвеждане на име на файл и 
щракване върху Save (Запаметяване). Изображение на VIP с шаблони може да се 
запамети с използване на иконата Запаметяване под показваното VIP. 

 

Последваща обработка 

Регистрация и усредняване 

Софтуерът има опция, с която да се позволи регистрирането и усредняването на кради в В-
сканиране или обем.  Този режим се активира с получаването на сканиране с повече от един 
кадър / В-сканиране.   

Първата стъпка е получаване на сканиране с няколко кадъра / В-сканирания.  Това се постига чрез 
щракване върху бутона Add a Custom Scan (Добавяне на къстъмизирано сканиране) в страницата 
на раздел Imaging (Визуализация) и увеличаване на броя на кадрите / В-сканиранията на повече 
от 1. Изберете броя кадри, който искате да усредните за създаване на всяко В-сканиране и 
въведете броя в полето.  Тази опция може да се избере за всеки модел на сканиране, вкл. В-
сканирането.   
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След като сте направили сканиране с повече от един кадър / В-сканиране, вие имате опция да 
стартирате регистрацията и усредняването на алгоритъма преди и след запаметяване като 
използвате контекстовото меню Усредняване с дясно щракане на мишката върху Сканиране в 
опашката със сканирания.  Внимавайте, защото процесът ще отнеме време.  

След като регистрирането и усредняването се извършат, нов файл с обработените данни се 
запаметява и може да се достигне през контекстовото меню с щракане на десния бутон върху 
плочката на сканирането. Контекстовото меню съдържа нова опция Load R&A data (Зареждане на 
R&A данни)..  

Генериране на доклади 

За всяко запаметено сканиране можете да генерирате 3 различни доклада, които съдържат 
информация от пациентския запис и копия на изображенията от сканирането. Информацията 
включва име на пациент, възраст, номер на медицинско досие, бележки, свързани с прегледа, 
дата на прегледа, дата на печат и окото, което е сканирано. За изображението от сканиране 
докладът съдържа типа на сканирането и параметрите, избраният кадър от В-сканирането и 
проекцията на обемна интензивност (за обемните изображения).  

 

Фигура 77: Пример за основен доклад 
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Фигура 78: Пример за мултикадров доклад 

 

Фигура 79: Пример за шаблонен доклад 

 
Докладът се генерира в Microsoft Word, който е включен на вашия компютър с Envisu. За 
запаметяване на пациентски доклад първо изберете пациента и прегледа, за когото искате да 
генерирате доклад и следвайте тези стъпки: 

1. В раздел Imaging (Визуализация) щракнете с десния бутон върху запаметено сканиране 
и изберете Load OCT data (Зареждане на ОСТ данни). 

2. Пуснете ОСТ изображението, като спрете на кадъра, който трябва да се включи в 
доклада. 

3. За генериране на доклад преминете към раздел Reports (Доклади) над дисплея за В-
сканирания. Изберете от трите налични типа доклад чрез щракане върху свързания 
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бутон Create… (Създаване...). InVivoVue създава Microsoft Word или Excel документ, 
съдържащ доклада, който е запаметен в подпапка Доклади, която е с данните. 

 

Фигура 80: Създаване на доклад 

4. Алтернативно можете да използвате менюто Reports (Доклади) за създаване на желания 
тип доклад. 

 

Фигура 81: Алтернативен метод за създаване на доклад 

  

Файловете с доклади се именуват по подобен начин на файловете с данни за сканирането. 
Името на файла е низ от цифри и букви, който започва с ИД на пациента и включва референции 
към окото, което се сканира, типа на сканирането, размерите на сканирането и ъгъла, броя кадри 
на В-сканирането и произволен последователен номер за гарантиране на уникалността на името 
на файла. 

Ако InVivoVue не може да генерира VIP bitmap поради недостатъчно налична памет, докладът 
показва "Няма запаметен обемен bitmap – изображението е твърде голямо за паметта". 

Можете да промените шаблона на доклада (SimpleReport.dot) и да преместите или 
преоразмерите полетата за запълване за VIP и/или ОСT изображението.  За тази цел първо 
отворете MS Word, а след това отворете файла simpleReport.dot (намира се в 
C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates), за да направите промени в шаблона на 
доклада.  Добра идея е да направите копие на шаблона на доклада преди промяната. 

Разглеждане на 3-измерно рендериране на сканирани 
изображения 

За инструмента за 3-D анализ 

Moжете да прегледате 3-измерно (3-D) рендериране на правоъгълно обемно сканиране чрез 
зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ. 3-D изглед показва 
четири прозореца.  Основният прозорец, наименуван 3D, показва 3-D рендериране с висока 
резолюция на правоъгълно обемно сканиране.  Трите по-малки прозореца показват 2-D 
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рендерирания на сканирането.  Трите по-малки прозореца се използват за разрязване и/или 
отрязване на сканирането по аксиалната, коронална и сагитална равнини. 

Докато работите с 3-D изображение, имате достъп до пълния набор от инструменти, които 
можете да използвате за манипулация (завъртане и/или накланяне) на изображението, 
рендериране на изображението във висока или средна резолюция, отрязване и/или разрязване 
на изображението по различни равнини, регистриране на В-сканирания и къстъмизиране на 
вашите настройки по подразбиране за инструмента за 3-D анализ.    

За започване на работа с инструмента за 3-D анализ ще трябва да заредите запаметеното 
правоъгълно обемно сканиране. 

 

Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ 

Следвайте тези стъпки за зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D 
анализ: 

1. Преминете към раздел Imaging (Визуализация).  От списъка със сканирания за прегледа 
в раздел Визуализация заредете файла .ОСТ за правоъгълен обем.  

2. Щракнете върху Tools (Инструменти), след което върху View 3D Volume… (Преглед 3D 
обем)  

3. InVivoVue започва зареждане на (пълния и нерегистриран) .OCT файл в инструмента за 
3-D анализ.  Лента за напредъка под големия 3D прозорец проследява напредъка на 
рендерирането на .ОСТ данни в 3-D изображение.  Вдясно от лентата за напредъка има 
текст, който указва името на процеса, който се извършва от 3-D инструмента при 
завършване на зареждането.  Когато 3-D инструментът е завършил рендерирането на 3-
D изображението, лентата за напредъка се изчиства и текстът се задава на "Done" 
(Готово).  

 

Фигура 82: Заредени в инструмента за 3D анализ .OCT данни 

4. Поставете курсора на мишката в главния 3-D прозорец.   

a. Щракнете с левия бутон някъде в тази област и изтеглете мишката, за да 
разгледате 3-D изображението под различни ъгли.   

b. Щракнете с десния бутон някъде в тази област и изтеглете мишката, за да 
преместите нагоре-надолу или надясно-наляво 3-D изображението.    
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c. Използвайте колелцето на мишката за мащабиране навътре и навън на 3-D 
изображението. 

 

Орязване на 3-D изображение до показваните мостри 

Когато .OCT файл се зареди в инструмента за 3-D анализ, .OCT файлът се зарежда изцяло, а 
след това се орязва. Това значи, че .OCT файлът се орязва автоматично до показаните линейни 
мостри, както е дефинирано в раздел Оptions (Опции) на диалоговия прозорец Display Options 
(Опции на дисплея), според показаното на прозореца за В-сканирания.  (Обърнете се към 
Промяна на настройките на прозореца за В-сканирания за повече информация относно опциите 
на дисплея.)   

Можете да възстановите мострата до оригиналния й размер и да орежете до произволен 
размер: 

1. Щракнете с десния бутон върху прозореца и изберете Crop → Restore Original Uncropped 
Image Date (Отрязване Възстановяване на оригинални данни за неотрязано 
изображение) 

a. Това ще върне 3D данните до оригиналното състояние преди отрязването до 
показваните мостри. 

Можете да върнете изображението до оригиналното отрязано състояние след манипулацията: 

1. Щракнете с десния бутон и изберете Crop (Отрязване). 

2. Изберете Default Crop (Отрязване по подразбиране). 

a. Това ще върне 3D изображението до оригиналното отрязано изображение. 

Регистриране на В-сканирания в 3-D изображение 

Когато .OCT файл е зареден в инструмент за 3-D анализ, В-сканиранията в .ОСТ файла не се 
регистрират автоматично за коригиране на движението на окото.  След като правоъгълно обемно 
сканиране се рендерира в инструмент за 3-D анализ, може да поискате да рафинирате 
изображението чрез регистриране на В-сканирания. 

Следвайте тези стъпки за регистриране на В-сканирания в .OCT файла и повторно рендериране 
на 3-D изображението: 

1. Заредете сканиране с правоъгълен обем в инструмента за 3-D анализ (вж. тема 
Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ). 

2. Щракнете с десния бутон върху екрана и изберете Registration→ Register b-scans 
(Регистрация Регистриране на В-сканирания). InVivoVue започва регистриране на В-
сканиранията в .OCT файла. Лента за напредъка под големия 3D прозорец проследява 
напредъка на регистрирането на В-сканирания и повторното рендериране на .ОСТ 
данни.  Вдясно от лентата за напредъка има текст, който указва името на процеса, който 
се извършва от 3-D инструмента при завършване на искането за регистриране.  Когато 3-
D инструментът е завършил регистрирането и повторното рендериране на 3-D 
изображението, лентата за напредъка се изчиства и текстът се задава на "Done" 
(Готово). 
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Фигура 83: Регистриране на В-сканирания в 3-D изображение 

  

3. Поставете курсора на мишката в главния 3-D прозорец.   

a. Щракнете с левия бутон някъде в тази област и изтеглете мишката, за да 
разгледате 3-D изображението под различни ъгли.   

b. Щракнете с десния бутон някъде в тази област и изтеглете мишката, за да 
преместите нагоре-надолу или надясно-наляво 3-D изображението.    

c. Използвайте колелцето на мишката за мащабиране навътре и навън на 3-D 
изображението. 

4. За възстановяване на изображението до състоянието преди регистриране, задръжте 
мишката неподвижна и щракнете с десния бутон за показване на менюто на мишката.  
Изберете опцията Registration→ Restore Original Data Image (Регистриране Възстановяване 
на оригиналното изображение с данни).  (Или можете да възстановите изображението до 
неговото състояние преди регистриране чрез презареждане на сканиране с правоъгълен 
обем в 3-D изглед (чрез щракане върху бутона Зареждане на правоъгълен обем). 

 

Опции за промяна на 3-D дисплея 

Можете да променяте опциите на дисплея в инструмента за 3-D анализ чрез поставяне на 
курсора на мишката върху някой от 4-те прозореца, които съставят зоната на 3-D разглеждане.  
Задръжте мишката съвсем неподвижна и щракнете с десния бутон за достъп до менюто на 
мишката.  Можете да промените следните опции на дисплея: 

• Цветова карта: За промяна на цветовата карта, изберете опция от менюто на мишката 
Show Color Map (Показване на цветова карта).  Диалоговият прозорец Color Map (Цветова 
карта) се отваря.  Изберете цветова карта от падащия списък с цветови карти в долната 
дясна част на диалоговия прозорец.  Цветовата карта, която сте избрали, ще се прилага 
върху активните сесии на InVivoVue докато не изберете различна цветова карта.  
Затворете диалоговия прозорец Color Map (Цветова карта). 

• Опции за преглед:  За промяна на опциите за преглед, изберете меню на мишката View 
Options (Опции за преглед).  Има няколко опции за преглед, които можете да промените: 

o Черен фон: Бялото е цвета по подразбиране за фон на 3-D изображение.  За 
промяна на фона на черно, изберете Черен фон.  Фоновият цвят, който изберете 
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(бял или черен) ще продължи за активните сесии на InVivoVue докато не го 
смените. 

o Високо качество 3-D (по-бавно): Опцията High Quality 3-D (Високо качество 3-D) е 
настройката по подразбиране.  Когато се настрои, инструментът за 3-D анализ 
генерира изображение с висока резолюция когато се зареди .ОСТ файл в 
инструмента за 3-D анализ и когато изображението е неподвижно.  Генерирането 
на изображение с висока резолюция забавя рендерирането.  Ако не искате 
изображение с висока резолюция, можете да отмените избора на тази опция.  
Което и да изберете, настройката ще продължи през активните сесии на InVivoVue 
докато не я промените. 

o Адаптивно рендериране (по-бързо): Опцията Adaptive Rendering (Адаптивно 
рендериране) е настройката по подразбиране.  Когато се настрои, инструментът за 
3-D анализ използва копие с ниска резолюция на изображението за по-бързо 
рендериране докато изображението се премества.  Ако не искате да имате по-
бързо рендериране при преместване на изображението, можете да отмените 
избора на тази опция.  Което и да изберете, настройката ще продължи през 
активните сесии на InVivoVue докато не я промените. 

o Показване на под: Показване на под е настройката по подразбиране. Когато се 
настрои, инструментът за 3-D анализ показва решетка под 3-D изображението.  
Показването на пода подобрява разположението на изображението. Ако не искате 
да виждате пода, можете да отмените избора на тази опция.  Което и да изберете, 
настройката ще продължи през активните сесии на InVivoVue докато не я 
промените. 

o Обръщане по оста на А-сканиране: Тази настройка за обръщане по оста на А-
сканиране обръща изображението по дължината на оста на А-сканиране.  Тази 
настройка не продължава в другите сесии на InVivoVue. 

o Разтягане на А-сканиране: Използвайте тази функция за разтягане на 3-D 
изображението на интервали от 100 до 800%.  Тази настройка не продължава в 
другите сесии на InVivoVue. 

 

Фигура 84: Опции за преглед 
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Изрязване на 3-D изображение с използване на линии на изрязване 

В допълнение към орязването на 3-D изображение до показваните мостри, можете да орежете 
или разделите 3-D изображението по дължината на осевата, коронална и сагитална равнини.   

Следвайте тези стъпки, за да орежете изображението по дължината на осевата, короналната 
и/или сагиталната равнини: 

1. Заредете сканиране с правоъгълен обем в инструмента за 3-D анализ (вж. тема 
Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ). 

2. Поставете курсора на мишката върху основния 3-D прозорец или върху някой от по-
малките прозорци.  Задръжте мишката неподвижна и щракнете с десния бутон за 
показване на менюто на мишката. 

3. Изберете Crop→Show Crop Lines (Изрязване Показване на линии на изрязване).  
Пунктирани линии се показват по регулируемите ръбове на изображението във всеки от 
3-те по-малки прозореца.  

 

Фигура 85: Изрязване на 3D изображение 

4. Работейки в аксиалния, короналния или сагиталния прозорец поставете курсора на 
мишката върху една от пунктираните линии и преместете линията навътре (ако сте в 
аксиалния или сагиталния прозорец) или нагоре и надолу (ако сте в короналния 
прозорец).  Отбележете как се променя изображението в големия 3D прозорец.   

5. За настройка на 3-D изображение към отрязаното изображение, което се показва в 3-D 
прозореца, щракнете с десния бутон за показване на менюто на мишката.  Изберете 
Crop→Crop Image (Изрязване - Изрязване на изображение (Фигура 85). 

6. 3-D изображението сега е изрязано на база позицията на редовете на изрязване в 
прозорците Axial (Аксиален), Coronal (Коронален) и Sagittal (Сагитален). 

7. За възстановяване на изображението до състоянието преди изрязване, задръжте 
мишката неподвижна и щракнете с десния бутон за показване на менюто на мишката.  
Изберете опцията Crop→ Restore Original Data Image (Изрязване - Възстановяване на 
оригиналното изображение с данни).  (Или можете да възстановите изображението до 
неговото състояние преди регистриране чрез презареждане на сканиране с правоъгълен 
обем в 3-D изглед (чрез щракане върху бутона Зареждане на правоъгълен обем). 

 

Разрязване на 3-D изображение с помощта на плъзгащи контролни уреди 

Можете да разрежете 3-D изображението по аксиалната, короналната и сагиталната равнина.   

Следвайте тези стъпки за показване на разрязване на 3-D изображението: 
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1. Заредете сканиране с правоъгълен обем в инструмента за 3-D анализ (вж. тема 
Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ). 

2. Аксиално разрязване: Позиционирайте курсора на мишката върху плъзгащия контролен 
уред до 2-D аксиалния прозорец и преместете плъзгащия контролен уред в горна или 
долна посока.  Докато местите плъзгащия контролен уред, инструментът за 3-D анализ 
разрязва серията от В-сканирания; всяко разрязване представлява единично В-
сканиране.  

3. Коронално разрязване: Позиционирайте курсора на мишката върху плъзгащия контролен 
уред до 2-D короналния прозорец и преместете плъзгащия контролен уред в горна или 
долна посока.  Докато местите плъзгащия контролен уред, инструментът за 3-D анализ 
разрязва колекцията от А-сканирания по короналната равнина на правоъгълния обем.   

4. Сагитално разрязване: Позиционирайте курсора на мишката върху плъзгащия контролен 
уред до 2-D сагиталния прозорец и преместете плъзгащия контролен уред в горна или 
долна посока.  Докато местите плъзгащия контролен уред, инструментът за 3-D анализ 
разрязва колекцията от А-сканирания по сагиталната равнина на правоъгълния обем.   

 

Заснемане на 3-D изображение 

Във всеки момент можете да запаметите 3-D изображението (или някое от трите 2-D 
изображения) като .JPEG файл (или като преносим bitmap или “.PBM” файл).   Заснемането на 
изображение в инструмента за 3D анализ не променя .OCT файла. 

Следвайте тези стъпки за запаметяване на 3-D изображение като .jpeg файл (или като .PBM 
файл): 

1. Заредете сканиране с правоъгълен обем в инструмента за 3-D анализ (вж. тема 
Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ). 

2. Поставете курсора на мишката върху основния 3-D прозорец или върху някой от 2-D 
прозорците.  Задръжте мишката неподвижна и щракнете с десния бутон за показване на 
менюто на мишката. 

3. Изберете Capture (Заснемане)→Capture Image (3D) (Заснемане на изображение (3D)) и 
полето Save As (Запаметяване като) се отваря. 

 

Фигура 86: Заснемане на 3D изображение 

4. Посочете къде да се запамети файла. 
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5. В полето File name (Име на файл) въведете име за файла.  

6. Изберете Save as type (Запаметяване като тип) (.JPEG или .PBM). 

7. Щракнете върху Save (Запаметяване) за запаметяване на изображението и затворете 
диалоговия прозорец. 

 

Нулиране на 3-D изображение 

Има няколко начина за нулиране на 3-D изображение до оригиналното му състояние.    

• Заредете повторно сканирането с правоъгълен обем в инструмента за 3-D анализ (вж. 
тема Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ). 

• Задръжте мишката неподвижна и щракнете с десния бутон за показване на менюто на 
мишката.  Изберете една от следните опции: 

o Нулиране на 3D изглед  

o Отрязване→ Възстановяване на оригинално изображение на данни 

o Регистриране→Възстановяване на оригинално изображение на данни 

 

Превключване на 2-D прозорци в основния прозорец 

Може да поискате да преглеждате изображението в един от малките 2-D прозорци в по-големия 
основен прозорец.   

Следвайте тези стъпки за преглед на 2-D изображението в основния прозорец: 

1. Заредете сканиране с правоъгълен обем в инструмента за 3-D анализ (вж. тема 
Зареждане на правоъгълно обемно сканиране в инструмента за 3-D анализ). 

2. Щракнете върху надписа на 2-D прозореца, който съдържа изображението, което искате 
да разгледате в основния прозорец.  Например ако искате да преместите 2-D 
изображението в аксиалния прозорец към основния прозорец, щракнете върху бутона, 
обозначен като аксиален. 

3. Аксиалният прозорец се премества към основния прозорец и 3-D изображението се 
премества от основния прозорец към мястото, освободено от аксиалния прозорец.  
Аксиалното изображение остава 2-D изображение. 
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Фигура 87: Разглеждане на аксиалния прозорец 

4. Щракнете върху обозначението 3D, за да преместите обратно 3-D изображението към 
основния прозорец. 

 

Получаване и обработка на дънни изображения 

За генериране на висококачествено дънно изображение от времевата група на отделните дънни 
изображения, използвайте следния протокол.  

 

1.  Първо дезактивирайте камерата в IVV софтуера. Това може да се извърши в същото 
меню, което е използвано в предишния раздел; натиснете следния бутон за 
дезактивиране на камерата. 

 
Фигура 88: Дезактивиране на дънната камера. 

2. След това отворете IC Capture 2.2 софтуера (прекият път е на десктопа на компютъра).  

 

3. След това има два прозореца, които трябва да се отворят, (1) Sequence Settings 
(Настройки за последователност) и (2) Sequence Timer (Таймер за последователност). Те 
могат да се отворят от менюто Capture (Заснемане) и трябва да се отворят в този ред. 
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Фигура 89: Настройки за последователност и таймер за последователност. 

4. Има четири раздела в настройките за последователност: Filename and Targer (Име на 
файл и цел), File Type (Тип на файл), Miscellaneous (Разни) и Automated Sequence 
(Автоматична последователност). Това, което следва, са екранни снимки на тези раздели 
като във всяко поле има правилни стойности за гарантиране на точността на вашите 
настройки. 

5. Натиснете бутона “Change” (Промяна) и създайте нова директория, където кадрите на 
дънното изображение ще се съхраняват. Задайте префикса за име на файл на “Image” 
(Изображение), а индекса на 100. Запазете всяка нова последователност в различна 
папка, за да избегнете объркване или смесване на набори данни. Tова ще направи 
средно 100 кадъра. Ако желаете да получите повече от 999 кадъра, задайте индекса на 
1000.  

 
Фигура 90: Целева директория за настройки за последователност. 

6. Уверете се, че типът на изображението е ВМР. 

 



InVivoVue (версия 2.4) 

Стр. 110 oт 130  9054-10054_BG Rev E 
 

 
Фигура 91: Тип файл за настройки за последователност. 

 
Фигура 92: Разни настройки за настройки за последователност. 

7. Настройте интервала за минути и секунди на 0. Също така се уверете, че 
последователността свършва след 100 кадъра. Това ще направи 100 кадъра в 
последователността; ако искате да направите повече или по-малко кадри, регулирайте 
тази стойност.  

 
Фигура 93: Автоматизирани настройки за последователност. 

8. След като и четирите раздела се настроят на горните стойности, натиснете OK и 
отворете таймера за последователност. 

9. За започване на записа от дънната камера, натиснете "Start Timer" (Стартиране на 
таймер). Кадрите ще се съхранят в целевата директория. 
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Фигура 94: Таймер за последователност. 

10. След като изображенията се получат и съхранят в целевата директория, отворете ImageJ 
и изтеглете папката, съдържаща последователността на изображенията, в прозореца 
ImageJ. Това ще позволи отваряне на изображенията като единична група. 

 
Фигура 95: Изтегляне и пускане на ImageJ. 

 

11. Отговорете с “Yes” (Да) в получения диалогов прозорец: 
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Фигура 96: ImageJ отваряне като група. 

12. За конвертиране на групата в единично, обработено дънно изображение, преминете към 
плъгина Филтър за дънно видео от менюто Plugins>Leica: 

 
Фигура 97: Пускане на филтър за дънно видео. 

13. Този плъгин ще отнеме < 1 мин за регистриране и усредняване на всичките 100 дънни 
изображения, което ще доведе до крайно 2D цветно дънно изображение. Това може да се 
запамети като некомпресиран TIFF (или няколко други формата, JPG, GIF, PNG и др.) 
чрез “File>Save As>Tiff”. 
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Разрешаване на проблеми 

Разрешаване на софтуерни проблеми 

Тази тема описва различни софтуерни проблеми и предлага начини за коригирането им. За 
някои симптоми е нужно разширено ниво на обучение за необходимите действия за 
разрешаване на проблемите. 

 

Ако имате този проблем . . .  Опитайте това . . . 

Сканираното изображение е неясно. Проверете линейния спектър и го 
оптимизирайте; мощността на референтното 
рамо може да е твърде ниска.   

Сканираното изображение е 
замъглено. 

Оптимизирайте настройките за дисперсия за 
изостряне на изображението. Ако това не 
разреши проблема, променете фокуса и 
проверете дали позицията на референтното 
рамо не е изключена. 

Дълбочината изглежда неадекватна. Променете скалата на дисплея на 
изображението в прозореца на приложението. 
 Ако това не разреши проблема, регулирайте 
дължината на пътя на референтното рамо. 

Част от изображението от сканиране 
не се вижда или изображението 
бледнее в началото или края на 
сканирането. 

Разширете параметрите на хоризонтално и 
вертикално изместване, които са свързани със 
сканирането. 

"Призрачни" изображения се показват 
на дисплея. 

Променете дължината на пътя на 
референтното рамо. 

Не се появява изображение на 
дисплея. 

Преместете мострата, за да видите дали 
изображението идва на фокус. Ако това не 
реши проблема, обадете се на службата за 
клиентска поддръжка на Leica. 

Изображението е изкривено или 
"изопачено". 

Преместете мострата, за да видите дали 
изображението идва на фокус.  Ако това не 
разреши проблема, оптимизирайте линейния 
спектър. 

Има фонов шум Работете с настройките за Яркост и Контраст в 
диалоговия прозорец Дисплей.  Ако проблемът 
продължи, моля, свържете се със службата за 
клиентска поддръжка на Leica.  

Изображението от сканиране е твърде 
малко или твърде голямо. 

Променете скалата на дисплея на 
изображението.  
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Ако имате този проблем . . .  Опитайте това . . . 

Изображението от сканиране вибрира 
необичайно. 

Затворете InVivoVue и го рестартирайте. Ако 
това не реши проблема, свържете се със 
службата за клиентска поддръжка на Leica. 

Вертикални ивици се появяват в 
изображението от сканиране. 

Проверете линейния спектър и оптимизирайте 
височината.   

Хоризонтални ивици се появяват в 
изображението от сканиране. 

Проверете опцията DC отстраняване и я 
настройте на Автоматично или Ръчно. 

 

Проверка на линейния спектър 

Проверката и регулирането на линейния спектър позволяват оптимизиране на качеството на 
изображенията, получени от системата. Сред възможните проблеми, които могат да се появят, 

когато спектърът не е оптимизиран, са: бледо изображение, изкривени или "изопачени" 

изображения, фонов шум и вертикални ивици в изображението от сканиране.  

За проверка на линейния спектър следвайте тези стъпки: 

1. Уверете се, че "Тестови пациент" е избран (ако не, създайте нов пациент с обща 

информация) и изберете или добавете преглед с днешна дата. Щракнете върху бутона 

Start Exam(Стартиране на преглед) (или Разглеждане на преглед) и ще се покаже 

разделът Imaging (Визуализация). 

2. От менюто Tools (Инструменти) изберете Зареждане на настройки..., и диалоговият 
прозорец Зареждане на файл с настройки се показва. 

3. Преминете към директорията C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config.  От списъка с 
файлове в диалоговия прозорец изберете файла Line_Spectrum.INI и щракнете бутона 
Отваряне. Настройките за проверка на линейния спектър се зареждат в InVivoVue. 

Забележка: Ако не откриете файла LineSpectrum.INI, обърнете се към процедурата 
Създаване на файл с конфигурации за линеен спектър за създаване на файла. След 
това заредете файла както е описано по-горе и продължете със следните стъпки. 

4. Създайте линейно сканиране 1000x10x1 и го добавете към списъка със сканирания. 

5. В средата на раздел Imaging (Визуализация) щракнете върху бутона Свободен ход и 
зелена крива линия ще се появи в прозореца за хоризонтално В-сканиране (Фигура 98). 
(В зависимост от определени свойства на източника на електрозахранване във вашия 
уред, линията може да има единичен пик, което ще й даде формата на камбаноподобна 
крива или може да има няколко пика. Вижте изображението по-долу за добър пример за 
линейния спектър.) 

Независимо от конкретната форма на кривата, пикът й трябва да е между половината (½) 
и две трети (2/3) от прозореца за В-сканирания. 

6. За регулиране на височината на кривата, завъртете (по-малкото) копче за захранване на 

референтното рамо отпред на задвижващия механизъм (хардуер) по часовника за 

увеличаване на пиковата стойност или обратно на часовника за намаляване на пиковата 
стойност.  Имайте предвид, че има малко връхче, което заключва това копче.  Когато е 
заключено, връхчето сочи надолу (позиция 5 часа).  Когато е отключено, то е на позиция 
4 часа. 



Разрешаване на проблеми 
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7. След регулирането на кривата до правилната височина, щракнете върху бутона Stop 
Free Run (Спиране на свободен ход), за да привършите сканирането.  Заключете 
връхчето, както е описано в стъпка 7 по-горе. 

8. Ако изберете да запаметите линейния спектър, щракнете върху Save Scan 
(Запаметяване на сканирането). 

9. От меню Tools (Инструменти) изберете Load Settings... (Зареждане на настройки...) и 
диалоговият прозорец Load Settings File (Зареждане на файл с настройки) се отваря. 

10. В диалоговия прозорец изберете съответния файл User.INI.  (Ако визуализирате 
ретината, заредете файла за ретина User.INI; (Ако визуализирате роговицата, заредете 
файла за роговица User.INI.)  InVivoVue настройките за сканиране на пациенти се 
възстановяват и можете да възобновите визуализирането на пациенти. 

 

Фигура 98: Ход на работа за проверка на линейния спектър 
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Създаване на файл с конфигурация на линейния спектър 

Файлът с конфигурация на линейния спектър (LineSpectrum.INI) се използва за зареждане на 
необходимите системни настройки за проверка на (мощностния) линеен спектър на хардуера на 
InVivoVue. Ако искате да проверите линейния спектър, но откриете, че нямате файла 
LineSpectrum.INI, следвайте тези стъпки за създаване на файла. 

1. Изберете раздел Imaging (Визуализация). 

2. Изберете сканиране и щракнете с десния бутон на мишката върху дисплея за В-
сканирания и изберете Опции на дисплея.  

3. В горната част на диалоговия прозорец щракнете върху раздел Оptions (Опции). 

4. В горната част на раздел Options (Опции) отменете избора на полето с отметка Custom 
(Обичайно). 

5. В груповия прозорец Display Type (Тип на дисплея) в средата на раздела изберете 
бутона Line option (Опция за ред). 

6. Затворете диалоговия прозорец Edit Options (Редактиране на опции). 

7. От меню Инструменти изберете Configure Processing (Конфигуриране на обработкa).  
Диалоговият прозорец Image Processing and Resampling Controls (Контролни уреди за 
обработка на изображения и за повторно взимане на проби) ще се отвори. 

8. В горната част на раздел Processing (Обработка) щракнете върху бутона Clear All 
(Изчистване на всички) и затворете диалоговия прозорец. 

9. От меню Tools (Инструменти) изберете Save Settings... (Запаметяване на настройки...) и 
диалоговият прозорец Save Settings File (Запаметяване на файл с настройки) се отваря. 

10. В долната част на диалоговия прозорец, в полето File Name (Име на файл) въведете 
LineSpectrum и щракнете върху бутона Save (Запаметяванe). Диалоговият прозорец се 
затваря. 

Ако точно сте създали този файл за проверка на линейния спектър сега, можете да се върнете 
към темата Проверка на линейни спектър. 
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Приложение I: Настройка на мрежови Reader 

Въведение 

Потребителите на Leica Envisu SDOIS може да се нуждаят от инсталация на мрежово базиран 
Reader, в който всички файлове с данни да са централно налични за преглеждане от множество 
потребители. Тази конфигурация позволява достъп до получените данни от една или няколко 
станции на четеца с достъп до обща мрежова папка за споделяне.  

Основна подготовка и допускания 

Базата данни на Leica OCT четеца и свързаните файлове с изображения ще са на място за 
съхранение в мрежата, позволявайки на повече от един компютър с Reader да има достъп до 
прегледите (Фигура 99). Софтуерът Leica InVivoVue™ (IVV) ще бъде инсталиран на всеки 
компютър с Reader. Ако системата за получаване е свързана към локалната мрежа, данните 
могат да се трансферират по мрежата към временно местоположение за съхранение в мрежата 
("трансферен диск"). При липсата на мрежова връзка в системата за получаване, външен хард 
диск може да се използва за трансфер на данните.  

 

Процесът на импортиране копира данните от трансферния диск към 
крайното мрежово местоположение за съхранение. Данните върху 
трансферния диск могат да се използват за целите на архивирането 
или да се изтрият след като импортирането в мрежовия Reader 
завърши.  

Конфигурацията на мрежовия Reader изисква специална буква за диск да се постави на всеки 
компютър с Reader, за да се установи пътя към мрежовото местоположение за съхранение. 
Зададената буква за мрежови диск трябва да е идентична за всеки компютър с Reader. Буквата 
за диск “N” се използва в този документ, но на практика може да се използва и друга буква. 
Последователността при използване на тази буква е от съществено значение за 
ефективната работа на мрежовата конфигурация на четеца. 

Leica ще предостави софтуер за четеца и всички файлове, нужни за използването на мрежовата 
конфигурация на четеца.  

 
Фигура 99: Работен процес с мрежови Reader. 

Настройка на мрежово местоположение за съхранение 

1. Настройте пътя на диска, където данните за изображението ще се съхранят в мрежовото 
местоположение за съхранение. 
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1.1. Работейки заедно с Вашия IT отдел установете папката от горно ниво, където 
данните от прегледите с Leica ще се съхраняват. Например:  \\{Network 
Path}\{Bioptigen Reader Folder}\ 

1.1.1. {Network Path} е пътят във вашата локална мрежа, който е достъпен от 
компютрите с Reader, напр. \\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Bioptigen Reader Folder} е папката, в която бихте искали да съхранявате 
данните от Reader на Leica, напр. LeicaSDOIS.  

1.1.3. Крайният файлов път към папката за съхранение на данни Leica след това би 
бил: \\mynetwork\subfolder1\BioptigenSDOIS.   

1.1. Създайте папка “InVivoVue Reader” за създаване на пътя \\{Network Path}\{Leica 
Reader Folder}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Добавете две папки “Leica” и “Data” за създаване на пътя \\{Network Path}\{Bioptigen 
Reader Folder}\Bioptigen\Data\. 

 

Leica препоръчва отделяне на поне 2 ТВ място за съхранение. Нужният 
размер ще варира в зависимост от количеството данни, които са нужни 
за достъп или архивиране в мрежата.  

 

Не могат да се използват символи за интервал в името на папките в 
този мрежови път.  

Настройка на компютър с Reader 

1. Картирайте пътя към мрежовото местоположение за съхранение на компютъра с Reader. 

1.1. Отворете файлов прозорец и изберете Tools → Map Network Drive (Инструменти 
Картиране на мрежови диск) 

1.2. Изберете мрежови диск “N:”и преминете към \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\ 
дефинирано в Настройка на мрежово местоположение за съхранение.   

1.3. Изберете “OK” за идентифициране на пътя на папката. изберете “Finish” 
(Завършване) за настройка на мрежовия диск. 

1.4. Изберете Start → Computer (Старт Компютър) за потвърждаване на пътя на мрежовия 
диск. 

 

Може да трябва да се отпишете и впишете обратно в компютъра си, 
за да видите мрежовия път, картиран към правилната буква на диска. 

2. Инсталирайте InVivoVue софтуера на компютъра(ите) с Reader съгласно инсталационната 
процедура на Reader, включена в инсталационния диск на InVivoVue.  

3. Създайте базата с данни за InVivoVue мрежови Reader, файл с конфигурация на Reader и 
пряк път до софтуера Reader. 

3.1. Отворете нов прозорец и преминете към мрежовото местоположение за съхранение в 
N:\InvivoVue Reader\.  

3.2. Техническата поддръжка на Leica ще предостави файл с база данни, файл с 
потребителска конфигурация и пряк път, които да се използват от мрежовия Reader.  

3.3. Поставете базата с данни на мрежовия Reader и потребителските файлове в папката 
N:\InVivoVue Reader\. 

3.4. Копирайте прекия път “IVV Network Reader” върху всеки компютър с Reader. 
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InVivoVue Network Reader трябва да се достига през краткия път за 
InVivoVue Network Reader. Стартирането на InVivoVue Reader през 
създадения кратък път по време на инсталацията на софтуера 
InVivoVue няма да предостави достъп до файловете, съхранени в 
мрежовото местоположение. 

4. Тествайте настройката на мрежовия Reader.  

4.1. Щракнете два пъти върху прекия път на InVivoVue Network Reader.   

4.2. Началният екран на Leica се появява и софтуерът се отваря в раздел Клинично 
изследване. 

4.3. Ако не се появят грешки, то вие сте готови за импортиране на данните от прегледа в 
мрежовото местоположение за съхранение в N:\Bioptigen\Data. 

5. За допълнителни компютри повторете инсталацията на InVivoVue и копирайте прекия път 
към мрежовия Reader InVivoVue до всеки компютър.  

Трансфериране на данни към Network Reader 

Leica OCT данните за изображения трябва да се трансферират от системата за получаване към 
мрежова папка, за да се разглеждат отдалечено от множество Reader устройства в мрежата.    

Създаване на трансферен диск 

1. Създайте следните папки върху трансферния диск, който може да е мрежово 
местоположение или външен хард диск. Буквата на трансферния диск може да е всяка 
зададена от операционната система буква {Transfer Drive Letter}:\.  

1.1. Създайте основна папка върху трансферния диск:  {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen. 

1.2. Създайте папка за съхранение на експортираните файлове за прегледи: {Transfer 
Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Прегледите след това трябва да се експортират от системата за получаване на ОСТ 
към трансферния диск като всяко експортиране изисква уникална папка в основната 
папка Експортирани прегледи, напр. {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported 
Exams\Export_1, {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_2. 

Експортирани прегледи от системата Leica 

Процесът на експортиране изготвя копие от данните от прегледа, което да се съхрани в отделно 
местоположение и което може да се импортира от устройствата InVivoVue Reader. 
Експортирането се извършва на ниво преглед. Експортирането създава копие на метаданните и 
файловете с изображения, свързани с прегледа. 

 

Моля, вижте наръчника на потребителя на софтуера за повече 
информация относно функциите за импортиране и експортиране. 

Инструкции за експортиране 

1. В SDOIS от InVivoVueClinic изберете раздел Patient/Exam (Пациент/преглед).  

2. Преминете към Patient (Пациент), след това изберете специфичните прегледи, които 
искате да експортирате. Щракнете върху бутона Export Exams (Експортиране на 
прегледи). 

3. Потвърдете, че полето “при експортиране на прегледи изготви копия на файловете с 
данни” има отметка.  
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4. Поставете отметка в полето “при експортиране на преглед, включи пациентски 
идентификатор”, ако пациентска информация, различна от ИД на пациента (напр. 
собствено име и фамилия) трябва да е налична и видима на компютрите с Reader.   

5. Щракнете върху бутона Browse (Прегледай) до местоположението “Export to” 
(Eкспортиране към). Създайте нова папка в {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported 
Exams\ и й задайте име според подходящото. 

6. Щракнете върху OK в диалоговия прозорец Преглед за папка. 

7. Щракнете върху Start Export (Стартиране на експортиране).  

8. Метаданните за експортиране и данните за изображението се създават в посочената папка 
за експортиране.   

Импортиране на прегледи от трансферния диск 

Процесът на импортиране копира данни за прегледа от трансферния диск, използван с 
мрежовия Reader. Импортирането се извършва на ниво преглед. Импортирането слива 
експортираните метаданни в базата данни на Reader и копира файловете с данни от 
изображения в дефинираното местоположение на съхранение.  

Инструкции за импортиране 

1. На компютър с Reader отворете софтуера IVV и след това изберете Tools → Import Exam 
(Инструменти   Импортиране на преглед. 

2. Изберете посочената папка за експортиране от папката {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

3. Процесът на импортиране е активен докато данните за изображението не се копират в 
местоположението за съхранение. Софтуерът няма да е наличен за бъдещи действия 
докато импортирането не се завърши.  

 

Процесът на импортиране може да отнеме няколко минути в 
зависимост от скоростта на вашата мрежова връзка. Прекъсването на 
процеса на импортиране чрез затваряне на софтуера може да доведе 
до частично импортиране на данни в мрежовата локация.  

Преглеждане на данни от мрежовия диск 

1. Отворете InVivoVue на компютъра с Reader.  

2. Изберете раздел Study (Изследване) и щракнете върху бутона “Switch Sites” 
(Превключване между обекти). 

3. Изберете бутона “Choose Other Site” (Избиране на друг обект) и щракнете два пъти върху 
името на обекта със система за правене на изображения. 

4. Изберете раздел Patient/Exam (Пациент/преглед). Изберете Patient (Пациент) и Patient 
Exams (Прегледи на пациент) отдясно ще включи всички прегледи, които са били 
импортирани. 

5. Щракнете два пъти върху конкретния преглед и ще заредите прегледа за разглеждане.  

6. Избирането на сканиране от опашката със сканирания ще зареди този файл от мрежата и 
ще го покаже на компютъра с Reader.  

 

Скоростта, с която се зареждат данни за разглеждане на Reader, зависи 
от скоростта на вашата мрежова връзка. По-големите файлове може да 
изискват повече време за показването в Reader, който получава достъп 
до данни в мрежово местоположение.  
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Разрешаване на проблеми 

Макар че тази процедура изглежда работи в повечето мрежови среди, при някои ситуации може 
да е нужна допълнителна подкрепа. Моля, прегледайте съветите за разрешаване на проблеми 
по-долу. Ако това не коригира проблема, моля, свържете се с клиентската поддръжка на Leica.  
Mрежовите проблеми могат да изискват среща с вашия IT отдел с цел решаване на проблема.  

 

Проблем Решение 

Краткият път не работи.  Моля, проверете дали мрежовият път е правилен и картиран към 
буквата на диска, дефинирана при настройката, напр. N:\.  

Базата данни не е 
открита. 

Моля, проверете дали мрежовият път е правилен и базата данни е 
копирана в съответната папка. 

Път с данни не е открит Можете да получите прозорец с грешка, посочващ "Конфигурираният 
път за запаметяване не съществува.  Моля, изберете валиден път за 
запаметяване."  Ако това се случи, буквата на диска и/или 
структурата на папката може да не е правилна. 

 

 

 

Ако пътят за данни не се открие при стартиране на софтуера Reader, не 
избирайте друго местоположение. Мрежовият път или файлът с 
конфигурация трябва да се коригират, за да може мрежовият Reader да 
функционира правилно. 
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Приложение II: Инструкции за инсталиране и 
надграждане на софтуера InVivoVue 2.4 

Цел 

Инструкции за инсталиране на InVivoVue 2.4 или надграждане от InVivoVue 2.x към InVivoVue 2.4. 
Отбележете, че това не включва надграждане от версии преди IVV 2.0. За надграждане от 
версии преди 2.0, моля, свържете се с отдела за клиентско обслужване на Leica. 

Необходими материали 

1. USB мемъри стик с Leica InVivoVue 2.2. 

Инсталиране на InVivoVue Reader за пръв път 

Този раздел описва процеса на инсталиране на софтуера InVivoVue Reader на компютър за пръв 
път. За надграждане на съществуваща инсталация вж. раздел Надграждане на InVivoVue 
софтуер от версия 2.x към 2.4. 

 

1. Управление на данни 

a) InVivoVue2.4 Reader е конфигуриран да използва 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data като път за съхранение на данни за четеца по 

подразбиране. 

b) Примерни данни, които са с размер приблизително 3,5 GB, ще се инсталират в пътя за 

съхранение на данни по подразбиране.  

c) Тъй като InVivoVue създава копие на всички импортирани данни в пътя за съхранение 

на данни, тази конфигурация може да доведе до бързо запълване на C: при 

импортиране на много прегледи.  

d) Моля, свържете се с клиентската поддръжка на Leica за алтернативни конфигурации, 

като напр. използване на външен хард диск за съхраняване на данни за изображения. 

 

2. Процедура за инсталиране 

a) Вкарайте Leica USB в USB порта на компютъра с Reader.  

b) На USB отворете папката “InVivoVue\Software”. 

c) Стартирайте “setup.exe” от USB.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) В прозореца за добре дошли натиснете Next (Следващ).  

 
 

e) Когато бъдете попитани дали искате да инсталирате Acquisition (Получаване) или 

Reader only (Само Reader), изберете Reader оnly (Само Reader). 

 
 

f) След завършване на инсталацията изкарайте USB мемъри стика и го махнете от порта. 

g) Стартирайте приложението чрез щракане два пъти върху InVivoVue Reader прекия път 

на десктопа. Ако възникнат предупреждения или проблеми, моля, свържете се със 

службата за клиентско обслужване на Leica. 

 

3. Използване на InVivoVue Reader софтуера 

a) За да работите с данни за изображението от съществуващи прегледи, вие ще трябва да 

експортирате съществуващите прегледи от ОСТ системата и след това да ги 

импортирате към компютър с InVivoVue Reader.  

b) Експортирането може да включва запаметяване на данни към външен хард диск или 

мрежови диск. InVivoVue Reader може да импортира от всяко местоположение.  

c) Моля, прегледайте “Експортиране на прегледи” в Наръчник на потребителя на 

софтуера. 

d) Моля, прегледайте “Импортиране на прегледи” в Наръчник на потребителя на 

софтуера. 
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e) Ще трябва да извършите “Превключване между обекти”, за да разгледате прегледите. 

Това е описано в “Прочитане на данни от нелокален обект” в Наръчник на 

потребителя на софтуера. 

 

Надграждане на софтуера InVivoVue от версия 2.x дo 2.4 

Този раздел описва процеса на надграждане на съществуващата инсталация на InVivoVue 
софтуера (2.x и нагоре). Той ще ви преведе през надграждането на инсталация на система за 
получаване или на четец. 

 

Този процес ще деинсталира предишната версия на InVivoVue и ще инсталира новата версия. 
Когато InVivoVue се деинсталира, няма да се засегнат данни с конфигурация или данни за 
изображение. Само програмните файлове ще се отстранят. 

 

1. Деинсталиране на InVivoVue версии 2.0 или 2.1 

Ако надграждате от версия 2.2 или по-нова, не трябва да деинсталирате. Обаче версии 2.0 или 

2.1 трябва да се деинсталират преди надграждане до InVivoVue 2.4. 

 

a) Изберете бутона Start (Старт) на Windows и изберете Control Panel (Контролен 

панел). 

b) Изберете Programs and Features (Програми и функции) или Uninstall a program 

(Деинсталиране на програма) (според оформлението на Контролен панел). 

c) Ако програмата Basler cIBBProtocol Library е налична, изберете програмата и 

щракнете Деинсталиране. Позволете на програмата да завърши деинсталирането и 

преминете обратно към раздела Programs and Features (Програми и функции) или 

Uninstall a program (Деинсталиране на програма) на Control panel (Контролен панел). 

Ако не е налично, продължете със стъпка г.     

d) Изберете Leica InVivoVue от списъка с програми. 

e) Натиснете бутона Uninstall (Деинсталиране) в горната част на списъка. 

f) Следвайте екранните инструкции за деинсталиране на InVivoVue. 

 

2. Инсталиране на новата версия на InVivoVue софтуера 

a) Вкарайте Leica USB в USB порта на компютъра.  

b) На USB отворете папката “InVivoVue\Software”. 

c) Стартирайте “setup.exe” от USB.  
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d) В прозореца за добре дошли натиснете Next (Следващ).  

 
 

e) Ако Envisu системата за получаване се надгражда, изберете Аcquisition (Получаване). 

Ако InVivoVue Reader инсталацията се надгражда, изберете Reader only (Само Reader). 

 
 

f) Натиснете Next (Следващ) и следвайте екранните инструкции. 

g) След завършване на инсталацията изкарайте USB мемъри стика и го махнете от порта. 

h) Стартирайте приложението чрез щракане два пъти върху InVivoVue прекия път на 

десктопа. Ако възникнат предупреждения или проблеми, моля, свържете се със 

службата за клиентско обслужване на Leica. 

За Envisu 
системата за 

получаване 

За 
InVivoVue 

Reader 
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