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Děkujeme, že jste si zakoupili Spektrální doménový oftalmologický zobrazovací systém 

EnvisuTM. Při vývoji našich systémů klademe velký důraz na jednoduchou, samozřejmou 

obsluhu. Tato uživatelská příručka obsahuje důležité informace týkající se tohoto zařízení, 

bezpečnosti, provozu a čištění. Aby se předešlo zranění osob nebo poškození systému, 

je třeba před provedením jakéhokoli postupu pročíst tuto uživatelskou příručku, včetně indikací, 

varování a bezpečnostních opatření, a porozumět jejímu obsahu. 

 

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Doufáme, že se vám bude líbit kvalita a výkon 

vašeho systému EnvisuTM SDOIS. 

 

S dotazy týkajícími se prodeje, servisu nebo podpory kontaktujte Leica Microsystems buď přes 
stránky 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
nebo telefonicky na čísle podpory One Call, které je nejblíže vašemu zařízení:  

Austrálie: 1 800 625 286 (možnost 2)  

Rakousko: +43 1 486 80 50 27  

Belgie: +32 2 790 98 50  

Čína: +86 400 650 6632  

Dánsko: +45 44 54 01 01  

Francie: +33 156 052 326  

Německo: +49 64 41 29 44 44  

Hong Kong: +852 800-969-849  

Indie: 1800 313 2339 

Itálie: +39 02 57486.1  

Japonsko: +81 3 3761 1147  

Korea: +82 80 440 4401  

Nizozemsko: +31 70 413 2100  

Nový Zéland: 0800 400 589 (možnost 2)  

Spojené království: +44 845 604 9095  

Spojené státy: 1-800-526-0355 (možnost 1, pak možnost 1)  

Portugalsko: +351 21 388 91 12 
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V případě problémů týkajících se výrobního centra Leica kontaktujte: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

Telefon: +1 919 314 5500  

Fax: +1 919 314 5501 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

Federální zákony omezují tento přístroj na prodej lékařem nebo praktickým lékařem. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Německo 

 

Právní zřeknutí se odpovědnosti 

Veškeré specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Informace uvedené v této 

příručce přímo souvisejí s provozem zařízení. Lékařské rozhodnutí zůstává v odpovědnosti 

lékaře. Společnost Leica Microsystems vyvinula veškeré úsilí, aby poskytla úplnou a jasnou 

uživatelskou příručku s důrazem na klíčové oblasti použití produktu. V případě potřeby dalších 

informací o použití přípravku se obraťte na místního zástupce společnosti Leica. Nikdy byste 

neměli používat lékařský výrobek společnosti Leica Microsystems, aniž byste plně porozuměli 

jeho použití a vlastnostem. 

 

Právní odpovědnost 

Informace o právní odpovědnosti naleznete v našich standardních obchodních podmínkách. 

Žádná část tohoto právního zřeknutí se odpovědnosti nebude nijak omezovat naše závazky 

způsobem, který není povolen platnými zákony, nebo vylučovat kterékoli naše závazky, které 

nelze dle platných zákonů vyloučit. 
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Informace o produktu 

Klíč k symbolům 

Následující symboly se vyskytují v celé uživatelské příručce. 

 

Varování 
Varování ohledně situací, které mohou mít za následek smrt nebo vážné 
zranění, pokud se jim nevyhnete. 

 

 

Varování 

Nebezpečné napětí 
 

 

Poznámka 
Poznámky určují technické požadavky, kterým by měl uživatel věnovat 
zvláštní pozornost, jako jsou poznámky k běžným chybám, neobvyklým 
situacím a tipům pro optimalizované použití. 

 

Symbol střídavého proudu: Nachází se na štítku elektrické bezpečnosti na 
zadní straně motoru a rozvaděče 

 

Návod k obsluze: Nachází se na štítku výrobce Podívejte se do uživatelské 
příručky  

 

Ochranné uzemnění: Nachází se uvnitř motoru a rozvaděče 

Zamýšlené použití  

Spektrální doménový oftalmologický zobrazovací systém Leica EnvisuTM je určen k pořizování, 
zpracování, zobrazování a ukládání snímků mikrostruktury oční tkáně s hloubkovým rozlišením 
pomocí spektrální doménové optické koherenční tomografie (SD-OCT). EnvisuTM SDOIS je 
indikován k použití jako pomůcka při diagnostice fyziologických a patologických stavů oka 
prostřednictvím bezkontaktního optického zobrazování. Zobrazování různých tkání oka je 
podporováno pomocí výměnných čoček. Je indikován k použití u pacientů od předčasně 
narozených dětí a novorozenců až po dospělé a je vhodný pro ambulantní ošetření i pacienty 
upoutané na lůžko. Systém je indikován pro použití ve stoje nebo vleže, lze jej držet v ruce či 
připevnit a je vhodný i pro péči o pacienty pod vlivem anestezie.  
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DŮLEŽITÉ!  Před použitím tohoto systému si přečtěte celou uživatelskou 

příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Máte-li jakékoli dotazy 
týkající se používání tohoto systému, obraťte se na 
zákaznický servis. 

 

Uživatelé tohoto systému by měli být lékaři nebo technici s odborným vzděláním nebo 
zkušenostmi s používáním zobrazovacích zařízení sítnice.  

 

Architektura a terminologie softwaru 

Software Leica InVivoVue 2.4 je napsán v C++ pro platformu Windows a využívá databázi pro 
správu informací o pacientech a vyšetřeních. Údaje shromážděné o daném pacientovi během 
návštěvy nebo skenování se označují jako exam (vyšetření), které má přidruženého physician 
(lékaře) (neboli P.I.), examiner (vyšetřujícího), study (studii) a treatment arm (léčebnou 
skupinu). Kromě toho mohou být vyšetření definována tak, aby se řídila konkrétními protokoly 
skenování. Některé pojmy použité v této příručce jsou definovány níže: 

Study (Studie): Tento pojem může být použit k organizaci výzkumu prováděného v rámci 
financovaného grantu, nebo jako způsob organizace protokolů o vyšetřeních, které se mají 
dodržovat při studiích na zvířatech.  

Site ID (Identifikační číslo místa): Jedinečné číslo přiřazené každé databázové položce.  

Treatment Arm (Léčebná skupina):V randomizované studii označuje kteroukoli z léčených 
skupin. Léčebná skupina může být použita jako kategorie nebo jiný prostředek k rozlišení 
pacientů v rámci studie. 

Scan Protocol (Protokol skenování): Standardní skupina skenů, která bude použita u každého 
subjektu ve studii. 

Patient (Pacient): Tento pojem může znamenat, že je zobrazován zvířecí subjekt nebo vzorek. 

Medical Record Number (MRN) (Číslo lékařského záznamu): Jedinečné identifikační číslo, 
podle kterého lze pacienta v dané instituci identifikovat. 

(Patient) ID ((Pacientské) identifikační číslo): Krycí jméno nebo číslo, pod kterým je subjekt 
sledován v rámci výzkumné studie. 

Exam (Vyšetření): Označuje návštěvu pracoviště nebo zobrazovací relaci a je souborem 
jednoho nebo více skenů pořízených pro jednoho pacienta v jeden den. 

Physician (Lékař): Primární lékař nebo hlavní vyšetřující osoba na pracovišti. 

Examiner (Vyšetřující): Pořizovatel snímků nebo výzkumný pracovník, který provádí 
zobrazování. 
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Přehled 

Úvod do uživatelského rozhraní InVivoVue 

Software Leica InVivoVue umožňuje uživateli pořizovat, zpracovávat a zobrazovat snímky 
získané ve spektrálním doménovém OCT systému Leica. Program umožňuje organizaci snímků 
podle výzkumné studie, subjektů živočišného původu, vyšetřujícího a lékaře a podle vyšetření 
nebo návštěvy či série skenů. Tato informace obsahuje odkazy mezi těmito informacemi 
a soubory, v nichž jsou snímky uloženy v databázi. 

Rozvržení softwaru 

Uživatelské rozhraní softwaru má čtyři karty (Study (Studie), Patient/Exam 
(Pacient/Vyšetření), Imaging (Zobrazování) a Reports (Zprávy)), které jsou uspořádány tak, aby 
odpovídaly běžným pracovním postupům. 

Záložka Study (Studie) se používá k zadání názvů studií, pro které se údaje shromažďují. 
Uspořádání dat do studií může být užitečné při hledání souvisejících souborů dat filtrováním 
názvu studie. Obvykle se navštěvuje v den instalace softwaru a poté pouze při zahájení nové 
studie. V systémech čteček však uživatelé tuto kartu navštíví, aby změnili stránky a zkontrolovali 
importovaná data. 

Do karty Patient / Exam (Pacient / Vyšetření) se zadávají nové informace o pacientovi a lze 
pod ní definovat nové vyšetření. Přidání nového pacienta způsobí, že se tato osoba objeví 
v hlavním seznamu pacientů. Výběr pacienta z tohoto seznamu zobrazí jeho osobní údaje 
a vyšetření, která mu byla provedena. Pro vybraného pacienta lze zahájit nové vyšetření 
a zároveň se na této kartě propojí podrobnosti o lékaři, vyšetřujícím a konkrétní studii 
s jednotlivými vyšetřeními. 

Pod kartou Imaging (Zobrazování) se provádí sběr a kontrola dat. Obsahuje ovládací prvky pro 
definování a přidávání nových skenů pro probíhající vyšetření. Je pod ní také možné přehrávat 
obrazová data. 

Záložka Reports (Reporty) umožňuje vytvářet pro získaná data reporty. 

Hlavní nabídka se skládá ze čtyř podnabídek. Nabídka File (Soubor) obsahuje položky pro 
ukládání dat v různých formátech a pro tisk obrázků. Nabídka Tools (Nástroje) má možnosti pro 
správu datových souborů importem/exportem a archivací/načítáním. Existují také možnosti pro 
vytváření a načítání přizpůsobených konfiguračních souborů. Pokročilí uživatelé mohou vidět 
možnosti interakce s hardwarem na nízké úrovni. Nabídka Reports obsahuje přibližně stejné 
možnosti jako záložka Reports pro konfiguraci a vytváření reportů. Nabídka Help (Nápověda) 
obsahuje zástupce pro kontrolu uživatelské příručky a poznámek k vydání, stejně jako zobrazení 
dialogových oken s informacemi o systému a instalaci. 
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Uživatelské rozhraní 

Informace o studii 

 Hlavní seznam (1) na kartě Study (Studie) zobrazuje všechny doposud definované studie. 
Podrobnosti o studii vybrané z tohoto seznamu jsou uvedeny v rámečcích vpravo v bodech 2, 3 
a 4. Novou studii lze přidat kliknutím na tlačítko Add Study (Přidat studii) (5). Tyto údaje lze 
později upravit kliknutím na tlačítko Edit Study (Upravit studii) (6). Nepoužitá studie je odstraněna 
kliknutím na tlačítko Delete Study (Smazat studii) (7), ačkoli program neumožní uživateli smazat 
studii, pokud existuje šetření s daty, která jsou s touto studií spojena. 

 

Obrázek 1: Záložka studie 

Pokud je seznam studií extrémně dlouhý, může být užitečné tuto studii vyhledat zadáním 
identifikačního čísla ID (8) nebo Name (Názvu) (9) do zadaných textových polí: vyšetření vybrané 
v seznamu se změní tak, aby odpovídalo zadanému textu. 

Data, která byla získána z jiných míst, lze zobrazit na čtecích systémech importem těchto 
dat. Současně však lze prohlížet pouze údaje o jednom místě. Ve výchozím nastavení program 
uvádí data pouze pro původní místo. Pokud však byla data importována, uživatel se může 
rozhodnout zobrazit jiná místa kliknutím na tlačítko Switch Sites (Změnit místo) (10). Toto tlačítko 
nebude viditelné, dokud nebudou některá data importována. 
  

10 
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Přidání studie 

InVivoVue vyžaduje, aby všechna vyšetření byla spojena se studií, což znamená, že před 
získáním dat musí být definována alespoň jedna studie. Uživatelé, kteří se rozhodnou 
neseskupovat svá data do studií, však mohou definovat zástupnou studii pojmenovanou pro 
jejich pracoviště. Nová vyšetření budou poté automaticky přidružena k této studii. Jinak může 
uživatel tuto funkci ignorovat. 

Výzkumná pracoviště a uživatelé, kteří si přejí uspořádat svá data do skupin, však mohou 
definovat libovolný počet studií a filtrovat vyšetření podle studie a kategorie. 

Chcete-li definovat novou studii, klikněte na tlačítko Add Study (Přidat studii), které zobrazí 
editor studie. 

 

Obrázek 2: Editor studie  

 Textové pole Study Name (Název studie) (1) obsahuje identifikaci studie, která musí 
být na daném pracovišti jedinečná a je omezena na 40 alfanumerických znaků. Study ID 
(identifikační číslo studie) (2) je také jedinečný řetězec omezený na 20 alfanumerických znaků. 
Vzhledem k tomu, že v hlavním seznamu studií jsou uvedena pole pro název a ID, dává smysl, 
aby uživatelé, kteří plánují definovat více studií, pečlivě zvážili poskytnutí mnemotechnických 
identifikátorů. 
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 Study Description (Popis studie) (3) se zobrazí na kartě Studie, ale pouze v případě, 
že je tam studie vybrána. Je omezen na 2000 znaků s výjimkou jednoduchých uvozovek. 
Poskytuje se tak, aby uživatelé mohli komunikovat zamýšlené použití mezi uživateli v místě 
akvizice. 

 Protokol skenování je seznam skenů určitého vzoru s danými fyzikálními rozměry 
a hustotou dat, které mají být provedeny v určitém pořadí. Často je užitečné definovat soubor 
skenů, které budou shromážděny pro mnoho pacientů jako protokol, takže nová vyšetření mohou 
být pomocí tohoto seznamu rychle zaplněna. Pokud jsou definovány některé protokoly skenování, 
zobrazí se v seznamu Available scan protocols (Dostupné protokoly skenování) (11) na levé 
straně editoru studie. Při definování nového vyšetření ve studii budou pro výběr k dispozici pouze 
protokoly, které jsou spojeny se studií. Protokoly spojené se studií jsou uvedeny v Scan 
protocols in study (Protokolech skenování v seznamu studií) (12) na pravé straně editoru studie. 

 Pro přidání dostupného protokolu do studie klikněte na tlačítko Add >> (Přidat >>) (13). 
Vybraný protokol zmizí z levé strany a objeví se vpravo. Počet protokolů ve studii není omezen 
ani neexistuje žádná konkrétní sankce za přidání protokolu, kromě prodloužení výběrového 
seznamu. Chcete-li odebrat protokol ze studie, klikněte na tlačítko << Remove (<< Odebrat) (14) 
a vybraný protokol zmizí z pravé strany a objeví se vlevo. Za odstranění protokolu ze studie 
neexistuje žádná sankce, kromě toho, že není k dispozici pro výběr. 

 Tlačítko Save Changes (Uložit změny) (15) je zpočátku zakázáno, ale bude aktivováno 
po zadání platné definice studie. Textová pole Study Name (Název studie) i Study ID 
(Identifikační číslo studie) musí obsahovat jedinečný text právního rozměru, aby byla definice 
považována za platnou. 

 Kliknutím na tlačítko Cancel (Zrušit) (16) okamžitě zavřete editor studie a zahodíte 
případně veškeré změny provedené od otevření dialogu. 
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Úprava studie 

Podrobnosti spojené s již definovanými studiemi lze upravit kliknutím na tlačítko Edit 
Study (Upravit studii). Tím se vyvolá stejný editor studie, s několika malými rozdíly. Nejprve se 
samozřejmě zobrazí dialog se všemi poli vyplněnými pro studii, která se upravuje. 

Všechna pole mohou být změněna; může být změněn i název studie a ID, i když 
samozřejmě stávající zprávy budou stále brát v potaz staré informace. 

Ovládací prvky uživatelského rozhraní pro přidání léčebné skupiny do studie jsou 
povoleny pro stávající studii. Léčebná skupina může být považováno pouze za kategorii dat, 
která je užitečná pro organizaci nebo filtrování vyšetření. Léčebná skupina může také přímo 
odpovídat klinické léčbě. 

 

Obrázek 3: Přidání léčebné skupiny do studie  

Na Obrázek 4, jsou zakázány Treatment Arm controls (Ovládací prvky léčebné skupiny) 
pro definované studie. Povoleny jsou pouze při editaci stávajících studií. Dostupné Treatments 
Arms (léčebné skupiny) (4) mohou být přidány do aktuální studie stisknutím tlačítka Add >> 
(Přidat >>) (5). Tlačítko << Remove (<< Odstranit) (6) odstraní vybranou léčebnou skupinu ze 
seznamu Treatment arms in study (Studovaných léčebných skupin) (7). Skupina je 
odstraněna ze seznamu vpravo a znovu přidána do seznamu vlevo. (Nezařazenou léčebnou 
skupinu nelze odstranit.) Ve stávající studii můžete pojmenovat (8) a popsat (9) léčebné 
skupiny, které mají být přidány do studie pomocí tlačítka Create Treatment Arm (Vytvořit 
léčebné rameno) (10).  
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Odstranění studie 

Pro úplné odstranění definice studie klikněte na tlačítko Delete Study (Smazat studii). 
Studii na kterou se pojí vyšetření odstranit nelze. Chcete-li to provést, musí být vyšetření spojena 
s jinou studií výběrem každého z nich: klepněte na tlačítko Edit Exam (Upravit vyšetření) 
a vyberte jinou studii v editoru vyšetření. Alternativně, pokud pro toto vyšetření nebyla získána 
žádná data, může být samotné vyšetření odstraněno kliknutím na tlačítko Delete Exam (Smazat 
vyšetření). V závislosti na stavu vyšetření tohoto může být program schopen zcela automaticky, 
nebo vyžadovat, aby byly napřed odstraněny nevyužité skeny v tomto vyšetření, a samotné 
vyšetření odstranit až poté.  
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Informace o pacientovi 

 Hlavní seznam (1) na kartě Patient / Exam (Pacient / Vyšetření) zobrazuje všechny 
pacienty, jejichž informace byly vloženy do databáze. Seznam vyšetření, která tento pacient 
podstoupil, se zobrazí v seznamu vpravo (2). Další podrobnosti o vybraném pacientovi se zobrazí 
v polích pod seznamem vyšetření ve skupině označené View Patient Details (Zobrazit 
podrobnosti o pacientovi) (3). 

Nový pacient může být přidán kliknutím na tlačítko Add Patient (Přidat pacienta) (4). Tyto 
podrobnosti lze později upravit kliknutím na tlačítko Edit Patient (Upravit pacienta) (5). Nepoužitý 
záznam o pacientovi lze odstranit kliknutím na tlačítko Delete Patient (Odstranit pacienta) (6), 
ačkoli program neumožní uživateli odstranit pacienta, pokud pro něj existuje vyšetření s daty. 

 

Obrázek 4: Karta Pacient / Vyšetření  
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Přidání pacienta 

Když nový pacient dorazí k vyšetření, může být vytvořen záznam informací o tomto pacientovi, 
aby bylo možné automaticky naskenovat shromážděná data. Při zadávání informací o novém 
pacientovi postupujte následovně: 

1. Přejděte na kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). 

2. Klikněte na tlačítko Add Patient (Přidat pacienta), které se zobrazí pod seznamem 
pacientů v dolní části obrazovky, a otevře se dialogové okno Add Patient. 

 

Obrázek 5: Dialogové okno Add Patient 

3. Zadejte identifikační číslo, křestní jméno a příjmení, MRN (číslo lékařského 
záznamu) a DOB (datum narození) a vyberte M nebo F pro pohlaví pacienta.  

 

Poznámka 
InVivoVue neumožní uložit záznam pacienta, dokud nebude vybráno pohlaví 
a dokud nebudou zadány hodnoty pro pole ID a celé jméno. Hodnoty ID a MRN 
musí být jedinečné: pokud existuje jiný pacient se stejným ID nebo MRN, zobrazí 
InVivoVue ikonu chyby a tlačítko Save & Exit (Uložit a ukončit) nebude aktivováno. 
Pole MRN je volitelné, ale pokud je zadáno, musí být jedinečné. 

Pokud je navíc přítomen jiný pacient se stejnou kombinací křestního jména 
a příjmení, zobrazí InVivoVue ikonu varování. Pacient s duplicitním jménem však 
může být uložen. 

Pole ID nesmí obsahovat nic jiného než písmena a číslice. ID se používá jako 
předpona názvů datových souborů shromážděných tímto pacientem. Vzhledem 
k tomu, že ID bude použito jako součást názvu souboru, je omezeno na 
alfanumerické znaky. 
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4. Pokud znáte hodnoty refrakční chyby a axiální délky pro oči tohoto pacienta, můžete 
je také zadat nyní. Jinak ponechte výchozí hodnoty. 

5. Lze přidávat poznámky, a to jak při vytváření záznamu, tak i později. Poznámky se 
zobrazí na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření), když je tento pacient vybrán. 

6. Po dokončení zadávání informací klikněte na tlačítko Save & Exit (Uložit a ukončit) pro 
uložení nového záznamu a zavřete dialogové okno. 

Po vytvoření záznamu můžete zobrazit informace o pacientovi ve skupině View Patient Details 
(Zobrazit podrobnosti o pacientovi) v pravém dolním rohu karty Patient/Exam 
(Pacient/Vyšetření). 

 

 Anonymní pacient 

Občas není dostatek času na zadání nových informací o pacientovi před provedením vyšetření. 
Pokud je vyšetření spuštěno před vytvořením nového pacienta nebo výběrem stávajícího 
pacienta ze seznamu, je automaticky spojeno s anonymním pacientem. Anonymní pacient je 
zástupným symbolem pro data, pro která InVivoVue nemá žádné identifikační údaje. Lze jej 
léčit stejně jako všechny ostatní pacienty: mohou být prováděna vyšetření, pořízeny skeny 
a vytvořeny zprávy, ale nebudou k dispozici žádné informace identifikující skutečný subjekt. 
A ačkoli to má být především výhodné pro uživatele, pro které se hledá časová skulina před 
neplánovaným vyšetřením, nedoporučuje společnost Leica zadávat klinické informace 
s nepřiměřeným zpožděním. 

Anonymní pacient se vždy objeví v seznamu pacientů na prvním místě. Pole ID obsahuje text 
Anonymous (Anonymní). 

 

Obrázek 6: Anonymní pacient 

Později bude užitečné zadat údaje o anonymním pacientovi nebo jej identifikovat výběrem 
existujícího pacienta. Tuto akci lze provést kdykoli: před vyšetřením, v jeho průběhu nebo po 
vyšetření, při prvním setkání nebo při některém z dalších, v den vyšetření nebo později. 
Kroky, jak deanonymizovat pacienta, jsou uvedeny v části o denním pracovním postupu 
týkající se identifikace anonymních pacientů. 

 

Poznámka 
Při přiřazení anonymního pacienta stávajícímu pacientovi bude uživatel vyzván, aby 
potvrdil, že vybraný stávající pacient je správný. 

 

Úprava pacienta 

Čas od času budete muset aktualizovat záznamy, zahrnout informace z nedávných vyšetření 
nebo přidat poznámky k souborům. Pro aktualizaci záznamů postupujte následovně: 

1. Vyberte kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) Obrázek 4). 
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2. Najděte a vyberte záznam pacienta, který chcete změnit. Pokud je vybrán anonymní 
pacient, zadané informace budou použity k vytvoření nového záznamu pacienta 
a aktuální vyšetření již nebude spojeno s anonymním pacientem, ale s novým 
pacientem. 

3. V dolní části karty klikněte na tlačítko Edit Patient (Upravit pacienta) a otevře se 
dialogové okno Edit Patient (Obrázek 8). 

 

Obrázek 7: Tlačítka Přidat, Upravit a Smazat pacienta. 

4. Zadejte nové informace a aktualizujte stávající informace podle potřeby záznamu.  

5. Po dokončení zadávání informací klikněte na tlačítko Save & Exit (Uložit a ukončit) pro 
uložení nového záznamu a zavřete dialogové okno. 

Po aktualizaci záznamu můžete vidět změny v poli View Patient Details (Zobrazit podrobnosti 
o pacientovi) v pravé dolní části karty Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). 

 

Obrázek 8: Dialogové okno Upravit pacienta 

 

Odstranění záznamu o pacientovi 

Pokud nejsou k dispozici žádná vyšetření, můžete záznam pacienta smazat. Pokud jsou 
vyšetření přítomna, ale neobsahují žádná data, můžete je smazat, a vymazat tak i záznam 
o pacientovi. Pro smazání záznamů postupujte následovně: 

1. Vyberte kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). 

2. Najděte a vyberte záznam pacienta, který chcete odstranit. 
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3. V dolní části karty klikněte na tlačítko Delete Patient (Odstranit pacienta) (Obrázek 4) 
a otevře se okno Confirm Delete (Potvrdit odstranění). 

4. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat záznam pacienta, klikněte na tlačítko Yes (Ano) 
a záznam bude vymazán z databáze. 

Vyhledávání pacienta 

Pokud databáze obsahuje informace o mnoha pacientech, může být obtížné najít konkrétního. 
InVivoVue umožňuje filtrovat a třídit seznam pacientů několika způsoby, což vám pomůže najít 
konkrétní pacienty. Nejprve přejděte na kartu Patient/Tab (Pacient/Vyšetření). 

• Chcete-li vyhledat konkrétní záznam, zadejte identifikační údaje do libovolného místa 
v poli Find Patient (Najít pacienta). Když zadáte pacientovo ID, MRN, křestní jméno 
nebo příjmení, InVivoVue vybere první záznam, který odpovídá vašemu zadání. Čím 
podrobnější je zadání, tím přesnější vyjde shoda. 

 

Obrázek 9: Pole Najít pacienta 

Pokud například do pole Příjmení (Last name) napíšete Smith, InVivoVue najde prvního 
pacienta, jehož příjmení začíná na Smith: Annie Smith bude vybrána. Teprve po zadání 
dalšího znaku, tedy když v poli Příjmení bude Smithf, přeskočí InVivoVue Annie Smith 
a vybere Roberta Smithfielda. Všechna čtyři vyhledávací pole fungují stejným 
způsobem. 

• Chcete-li filtrovat, kteří pacienti jsou zobrazeni, zaškrtněte jedno nebo více 
zaškrtávacích políček filtru. Chcete-li například zobrazit pouze pacienty, jejichž vyšetření 
patří k určité studii, zaškrtněte pole Filter by study (Filtrovat podle studie) a vyberte 
studii, pro kterou chcete vyhledat záznamy: v seznamu se zobrazí pouze pacienti 
s vyšetřeními spojenými s vybranou studií. Nebo, chcete-li zobrazit pouze pacienty, kteří 
podstoupili během daného měsíce vyšetření, zaškrtněte pole Filter by exam date 
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(Filtrovat podle data vyšetření) a vyberte příslušné datum From (Od) a To (Do): zobrazí 
se pouze pacienti, kteří podstoupili vyšetření během zadaného časového období. 

 

Obrázek 10: Filtrování a výběr pacientů ve skupině Seznam pacientů 

 

• Lze kombinovat více filtrů: pro vyhledání pacientů vyšetřených konkrétním vyšetřujícím 
v rámci dané studie zaškrtněte pole Filter by study (Filtrovat podle studie) a Filter by 
examiner (Filtrovat podle vyšetřujícího) a proveďte příslušné volby. Uvedeni budou 
pouze pacienti, kteří splňují obě kritéria. 

• Pokud je zobrazení filtrováno a chcete znovu zobrazit úplný seznam pacientů, stačí 
kliknout na tlačítko Display All Patients (Zobrazit všechny pacienty). Všechna 
zaškrtnutá filtrační pole budou zrušena a znovu se zobrazí celý seznam. Upozorňujeme, 
že toto tlačítko se zobrazí pouze při filtrování seznamu. 

• Chcete-li seřadit seznam pacientů, klikněte na kterýkoli z nadpisů sloupců a seřaďte 
seznam podle hodnot v tomto sloupci (Obrázek 10). Opětovným kliknutím na záhlaví 
sloupce přepnete mezi vzestupným a sestupným pořadím. Třídění seznamu neovlivní, 
kteří pacienti se zobrazují, jen v jakém pořadí. Jinými slovy, pokud je seznam filtrován, 
zůstane filtrován i po třídění. 

Informace o lékaři a vyšetřujícím 

Vytvoření lékařského záznamu 

Lékařské záznamy jsou spojeny s vyšetřeními a některý je vybrán kdykoli vytvoříte nové 
vyšetření. Pokud lékařský záznam, který potřebujete, není v systému, můžete jej vytvořit 
současně s přidáním vyšetření do záznamu pacienta. Lékařský záznam můžete také vytvořit 
mimo jakékoliv vyšetření, jako administrativní funkci. Pokud například do vaší kliniky či praxe 
nastupuje nový lékař, můžete záznam přidat, aby byl k dispozici ve chvíli, kdy jste připraveni 
vyšetřovat jeho či její pacienty. 

Pro vytvoření lékařského záznamu postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Setup Examiners & Physicians… 
(Nastavení vyšetřujících a lékařů…) nebo na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) 
klikněte na tlačítko Setup Examiners & Physicians (Nastavení vyšetřujících a lékařů). 
Otevře se dialogové okno Setup Examiners & Physicians. 
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Obrázek 11: Nabídka Nástroje s Nastavením vyšetřujících a lékařů… 

 

 

Obrázek 12: Tlačítko Nastavení vyšetřujících a lékařů na pravé straně pole Set Exam 
Defaults/Add Exam (Nastavit výchozí hodnoty vyšetření/Přidat vyšetření) 

2. V okně Select Physician (Vybrat lékaře) v dolní části dialogového okna vyberte <NEW 
PHYSICIAN> (NOVÝ LÉKAŘ). 

3. Zadejte křestní jméno a příjmení nově zadávaného lékaře. (Kombinace křestního jména 
a příjmení musí být ve vašem systému jedinečná.) 

4. Klikněte na tlačítko Create New Physician (Vytvořit nového lékaře). 

5. Pokud potřebujete vytvořit další lékařský záznam, zopakujte předchozí kroky; 
v opačném případě klikněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a nový záznam 
je k dispozici pro výběr pro nová vyšetření. 

 

Obrázek 13: Nový lékař vytvořen 
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Úprava lékařského záznamu 

Záznam lékaře můžete upravovat bez ohledu na to, zda je spojen s jakýmkoli vyšetřením. 
Pokud lékař změní jméno, můžete záznam upravit. 

Postupujte podle následujících kroků pro úpravu lékařského záznamu: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Setup Examiners & Physicians… 
(Nastavení vyšetřujících a lékařů…) nebo na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) 
klikněte na tlačítko Setup Examiners & Physicians (Nastavení vyšetřujících a lékařů). 
Otevře se dialogové okno Setup Examiners & Physicians. 

2. V okně Select Physician (Vybrat lékaře) v dolní části dialogového okna vyberte jméno 
lékaře, jehož záznam chcete změnit. 

 

Obrázek 14: Úprava dříve vytvořeného lékaře 

3. Změňte křestní jméno a příjmení lékaře podle potřeby. (Kombinace křestního jména 
a příjmení musí být ve vašem systému jedinečná.) 

4. Klikněte na tlačítko Save Changes (Uložit změny). 

5. Pokud potřebujete změnit jiný záznam lékaře, zopakujte předchozí kroky. V opačném 
případě zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. Změny se projeví na všech 
stávajících vyšetřeních a aktualizovaný záznam je k dispozici pro výběr pro nová 
vyšetření. 

 

Odstranění lékaře 

Záznamy lékaře můžete z databáze odstranit za předpokladu, že s tímto lékařem nejsou 
spojena žádná vyšetření. InVivoVue před vymazáním takovéhoto záznamu lékaře varuje 
a brání vám v něm. 

Lékařský záznam vymažete následujícím způsobem: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Setup Examiners & Physicians… 
(Nastavení vyšetřujících a lékařů…) nebo na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) 
klikněte na tlačítko Setup Examiners & Physicians (Nastavení vyšetřujících a lékařů). 
Otevře se dialogové okno Setup Examiners & Physicians. 

2. V okně Select Physician (Vybrat lékaře) v dolní části dialogového okna vyberte jméno 
lékaře, jehož záznam chcete vymazat. 

3. Klikněte na tlačítko Delete Physician (Odstranit lékaře) (Obrázek 14). 
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4. Pokud potřebujete smazat další záznam lékaře, zopakujte předchozí kroky. V opačném 
případě klikněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna. Starý záznam pak již 
nebude k dispozici pro výběr vyšetření. 

 

Vytvoření záznamu vyšetřujícího 

Záznamy vyšetřujících jsou spojeny s vyšetřeními a některý z nich je zvolen pokaždé, když 
vytvoříte nové vyšetření. Pokud není v systému záznam vyšetřujícího, který bude vyšetření 
provádět, můžete záznam vytvořit těsně před přidáním vyšetření. Samozřejmě nemusíte čekat 
na vyšetření, abyste zadali podrobnosti o novém kolegovi, který nastoupí na vaši kliniku či do 
ordinace. Můžete kdykoli postupovat podle níže uvedených kroků. 

Pro vytvoření záznamu o vyšetřujícím postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Setup Examiners & Physicians… 
(Nastavení vyšetřujících a lékařů…) nebo na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) 
klikněte na tlačítko Setup Examiners & Physicians (Nastavení vyšetřujících a lékařů). 
Otevře se dialogové okno Setup Examiners & Physicians. 

2. V okně Select Examiner (Zvolit vyšetřujícího) v horní části dialogového okna vyberte 
<NEW EXAMINER> (NOVÝ VYŠETŘUJÍCÍ). 

3. Do nového záznamu zadejte jméno vyšetřujícího. Zadané jméno musí být ve vašem 
systému jedinečné. 

4. Pro přidání záznamu klikněte na tlačítko Create New Examiner (Vytvořit nového 
vyšetřujícího). 

 

Obrázek 15: Vytvoření nového vyšetřujícího 

5. Pokud potřebujete vytvořit další záznam vyšetřujícího, zopakujte předchozí kroky. Po 
dokončení zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. Nové informace 
o vyšetřujícím mohou být okamžitě spojeny s novými vyšetřeními. 

 

Úprava záznamu vyšetřujícího 

Záznam vyšetřujícího můžete upravit bez ohledu na to, zda je spojen s vyšetřeními. Pokud 
vyšetřující změní jméno, můžete záznam upravit. 

Pro úpravu záznamu o vyšetřujícím postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Setup Examiners & Physicians… 
(Nastavení vyšetřujících a lékařů…) nebo na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) 
klikněte na tlačítko Setup Examiners & Physicians (Nastavení vyšetřujících a lékařů). 
Otevře se dialogové okno Setup Examiners & Physicians. 
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2. V poli Select Examiner (Zvolit vyšetřujícího) v horní části dialogového okna vyberte 
jméno vyšetřujícího, jehož záznam chcete změnit. 

3. Podle potřeby změňte jméno vyšetřujícího. Zadané jméno stále musí být ve vašem 
systému jedinečné. 

4. Klikněte na tlačítko Save Changes (Uložit změny). 

 

Obrázek 16: Úprava a smazání vyšetřujícího 

5. Pokud potřebujete změnit další záznam vyšetřujícího, zopakujte předchozí kroky. 
V opačném případě zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK. Změny se projeví 
na všech stávajících vyšetřeních a aktualizovaný záznam je k dispozici pro výběr pro 
nová vyšetření. 

 

Odstranění vyšetřujícího 

Záznamy vyšetřujícího můžete z databáze odstranit za předpokladu, že s tímto vyšetřujícím 
nejsou spojena žádná vyšetření. InVivoVue před vymazáním takovéhoto záznamu vyšetřujícího 
varuje a brání vám v něm.  

Pro smazání záznamu vyšetřujícího postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Setup Examiners & Physicians… 
(Nastavení vyšetřujících a lékařů…) nebo na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) 
klikněte na tlačítko Setup Examiners & Physicians (Nastavení vyšetřujících a lékařů). 
Otevře se dialogové okno Setup Examiners & Physicians. 

2. V poli Select Examiner (Zvolit vyšetřujícího) v horní části dialogového okna vyberte 
jméno vyšetřujícího, jehož záznam chcete odstranit. 

3. Klikněte na tlačítko Delete Examiner (Odstranit vyšetřujícího) Obrázek 16). 

4. Pokud potřebujete upravit nebo smazat jiný záznam vyšetřujícího, zopakujte předchozí 
kroky. V opačném případě klikněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna a starý 
záznam již nebude k dispozici pro výběr vyšetření. 

 

Informace o vyšetření 

Vytvoření nového vyšetření 

Při prvním spuštění programu v daný den se automaticky vytvoří vyšetření pro anonymního 
pacienta. Pokud uživatel nepodnikne žádné kroky k výběru jiného pacienta před získáním dat, 
budou tato data spojena s tímto ad hoc vyšetřením. 
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Chcete-li však provést vyšetření pro známého pacienta, začněte výběrem jeho jména na kartě 
Patient / Exam (Pacient / Vyšetření). Poté, chcete-li vytvořit nové vyšetření pro známého 
pacienta, můžete provést kterýkoli z následujících kroků: 

• Na kartě Patient /Exam (Pacient /Vyšetření) klikněte na tlačítko Add Exam (Přidat 
vyšetření). Bude vytvořeno nové vyšetření obsahující jedno nevyřízené skenování. 

• Vyberte vyšetření, které pacient absolvoval v minulosti, a klikněte na tlačítko Copy 
Exam (Kopírovat vyšetření). Bude vytvořeno vyšetření obsahující stejnou sadu skenů, 
které byly provedeny během posledního vyšetření, ve stejném pořadí. 

• Přejděte na kartu Imaging (Zobrazování), rozbalte seznam akcí vyšetření a vyberte 
Add Exam (Přidat vyšetření). Bude vytvořeno nové vyšetření s jedním nevyřízeným 
skenováním. 

 

• Přejděte na kartu Imaging (Zobrazování), rozbalte seznam akcí vyšetření a vyberte 
jednu z akcí kopírování. 

o Pokud zvolíte možnost Copy Exam (Kopírovat vyšetření), bude vytvořeno nové 
vyšetření se stejnou sadou skenů ve stejném pořadí jako u aktuálního vyšetření. 

o Pokud zvolíte možnost Copy Exam (Other Eye) (Kopírovat vyšetření (Jiné 
oko)), bude vytvořeno nové vyšetření se stejnou sadou skenů ve stejném pořadí 
jako u aktuálního vyšetření. Nicméně všechny skeny, které byly nastaveny pro 
pravé oko (OD), budou v novém vyšetření nastaveny pro levé oko (OS) 
a naopak. (Někteří uživatelé považují za užitečné oddělit všechna svá skenování 
pravého oka do jednoho vyšetření a všechna svá skenování levého oka do 
jiného.) 

Bez ohledu na to, jak je vyšetření vytvořeno, dávejte pozor, abyste k němu přiřadili správné 
informace. Dávejte si pozor, abyste tyto informace zadali, usnadní vám to hledání údajů 
o vyšetření v budoucnu. 

1. V rozevíracím seznamu Select examiner (Vybrat vyšetřujícího) vyberte vyšetřujícího, 
který bude vyšetření provádět. 

2. Vyberte lékaře, který na vyšetření dohlíží, a zkontrolujte jeho výsledky v rozevíracím 
seznamu Select physician (Vybrat lékaře). 

3. V rozevíracím seznamu Select study (Vybrat studii) vyberte studii, ke které budou 
přiřazeny výsledky tohoto vyšetření. 

4. Z rozevíracího seznamu Select treatment arm (Vybrat léčebnou skupinu) vyberte 
kategorii, ke které budou přiřazeny výsledky tohoto vyšetření. 
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Úprava záznamu o vyšetření 

Záznam vyšetření můžete upravit pouze v den, kdy byl vytvořen. Můžete změnit lékaře 
a vyšetřujícího i související studijní a léčebnou skupinu. Chcete-li tak učinit, postupujte 
následovně: 

1. Na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) Obrázek 4) vyberte záznam pacienta 
obsahující vyšetření, které chcete upravit. 

2. V poli Patient Exams (Pacientská vyšetření) vyberte vyšetření, které chcete upravit, 
a aktivuje se tlačítko Edit Exam (Upravit vyšetření). 

3. Klepnutím na tlačítko Edit Exam otevřete editor vyšetření. 

 

Obrázek 17: Tlačítka Upravit vyšetření a Smazat vyšetření nad dialogovým oknem Zobrazit 
podrobnosti o pacientovi 

4. V dialogovém okně vyberte jinou Study (Studii) nebo Treatment Arm (Léčebnou 
skupinu) a zadejte všechny Notes (Poznámky) k vyšetření. Vyberte jiného Examiner 
(Vyšetřujícího) nebo Physician (Lékaře). 

5. Do polí Add New… (Přidat nového...) můžete dokonce zadat jméno nového 
vyšetřujícího nebo lékaře. Pokud pro někoho z nich zadáte nové jméno, klikněte na 
tlačítko Create… (Vytvořit…), a toto jméno tak uložte a zvolte jej pro aktuální vyšetření. 

 

Poznámka 
Informace o vyšetření můžete upravovat pouze v den, kdy bylo dané 
vyšetření vytvořeno. Po datu vytvoření vyšetření můžete zadávat pouze 
poznámky spojené s vyšetřením. Žádná jiná pole upravovat nelze.  

Po dokončení změn v záznamu vyšetření klikněte na tlačítko Save Changes (Uložit 
změny) v dolní části dialogového okna (Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Dialogové okno Podrobnosti o vyšetření 

 

Odstranění vyšetření 

Záznam vyšetření můžete smazat pouze v případě, že k němu nejsou přiřazeny žádné uložené 
skeny. Pokud má vyšetření čekající nebo opuštěné skeny, můžete je nejprve odstranit před 
odstraněním vyšetření. Pro smazání vyšetření, které splňuje kritéria, postupujte následovně: 

1. Na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) (Obrázek 4) vyberte záznam obsahující 
vyšetření, které chcete odstranit. 

2. V poli Patient Exams (Pacientská vyšetření) vyberte vyšetření, které chcete odstranit. 
Pokud vyšetření splňuje kritéria pro odstranění, je aktivováno tlačítko Delete Exam 
(Odstranit vyšetření). 
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3. Pokud má vyšetření nějaké nevyřízené skeny, kliknutím na tlačítko Start Exam (Spustit 
vyšetření) zobrazíte podrobnosti na kartě Imaging (Zobrazování). (Pokud je datum 
vyšetření v minulosti, klikněte na tlačítko Review Exam (Zkontrolovat vyšetření)). 

 

 

Obrázek 19: Vyšetření v poli Vyšetření pacienta. Tlačítko Spustit vyšetření povoleno 

4. Postupně vyberte každé nevyřízené vyšetření a kliknutím na tlačítko Delete Selected 
Scan (Odstranit vybrané skenování) odstraňte skenování ze seznamu. 

5. Po smazání všech skenů se vraťte na kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). 

6. Klikněte na tlačítko Delete Exam (Odstranit vyšetření) a otevře se okno Confirm Delete 
(Potvrdit odstranění). 

7. Pokud jste si jisti, že chcete záznam vymazat, klikněte na tlačítko Yes (Ano) a záznam 
bude vymazán z databáze. 

 

Obrázek 20: Potvrdit smazání zprávy 

Nalezení vyšetření 

Pro konkrétní vyšetření můžete filtrovat kliknutím na záhlaví v seznamu Patient Exams 
(Vyšetření pacienta) (Obrázek 19). Tím se seznam seřadí podle záhlaví sloupce.  
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Karta Zobrazování 

Přehled 

 

Obrázek 21: Karta Zobrazování 

Karta Imaging (Zobrazování) obsahuje informace a mnoho ovládacích prvků pro ovládání 
zobrazování na Envisu. V Patient Information Section (Části s informacemi o pacientovi (1) 
je uvedeno jméno, ID a MRN aktuálního pacienta.  

Tlačítko Patient Actions (Akce pro pacienta) (2) obsahuje všechny dostupné akce pro 
úpravu stávajícího pacienta nebo vytvoření nového pacienta. Výchozí hodnotou pro toto tlačítko 
je Edit Patient Details (Upravit podrobnosti o pacientovi). Akce Edit Patient Details (2) 
umožňuje uživateli upravovat podrobnosti o stávajícím pacientovi. Akce Associate Patient 
(Přidružený pacient) (2) umožňuje uživateli přiřadit anonymní vyšetření k existujícímu 
pacientovi, spustit tak zobrazování bezprostředně po otevření InVivoVue a přiřadit poté dané 
vyšetření k existujícímu pacientovi. Akce Select Patient (Vybrat pacienta) (2) umožňuje 
uživateli identifikovat anonymního pacienta a okamžitě zahájit nové vyšetření vybraného 
pacienta. V Exam Information Section (Části s informacemi o vyšetření) (3) je uvedeno 
aktuální datum, čas a stav vyšetření.  

Tlačítko Exam Actions (Akce vyšetření) (4) obsahuje všechny dostupné akce pro úpravu 
stávajícího vyšetření, vytvoření nového vyšetření nebo kopírování aktuálního vyšetření. Akce 
Edit Exam (Upravit vyšetření) (4) umožňuje uživateli upravovat podrobnosti o stávajícím 
vyšetření. Akce Add Exam (Přidat vyšetření) (4) přidá nové vyšetření pro aktuálně vybraného 
pacienta. Akce Copy Exam (Kopírovat vyšetření) (4) vytvoří kopii aktuálního vyšetření se všemi 
nevyřízenými skeny. Akce Copy Exam (Other Eye) (Kopírovat vyšetření (jiné oko)) (4) vytvoří 
kopii aktuálního vyšetření se všemi čekajícími skeny pro opačné oko. Tlačítko Edit Exam Notes 
(Upravit poznámky k vyšetření) (5) umožňuje uživateli upravovat poznámky k aktuálnímu 
vyšetření z karty Imaging (Zobrazování). 

Volba Physician (Lékař) (6) umožňuje uživateli přiřadit aktuální vyšetření stávajícímu 
lékaři. Volba Examiner (Vyšetřující) (6) umožňuje uživateli přiřadit aktuální vyšetření 
k existujícímu vyšetřujícímu. Volba Study (Studie) (7) umožňuje uživateli přiřadit aktuální 
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vyšetření k existující studii. Pro aktuálně vybraný sken se také zobrazí File Name (Název 
souboru) (8), Eye (Oko) (25) a Index of Refraction (Index lomu) (9). 

Změňte konfiguraci pomocí rozbalovacího dialogu Select Configuration (Zvolit 
konfiguraci) (24). Načtěte protokol pomocí rozbalovacího dialogu Load Protocol (Načíst 
protokol) (10). QuickStart Grid (Mřížka rychlého spuštění) (11) umožňuje uživateli rychle 
přepínat mezi typy skenování. Upravte aktuální skenování pomocí okna Dynamic Scan 
Control (Ovládání dynamického skenování) (16). Přidejte Preset Scan (Přednastavený sken) 
(17) nebo přizpůsobený sken pomocí tlačítka na pravé straně ovládání.  

Typy lze vybrat v Aiming Mode (Režimu cílení), ale nelze je přepínat ve Free Run Mode 
(Režimu volného chodu). Režim Aiming se spustí pomocí tlačítka Aim (Zaměřit) (12). Režim 
Free Run se spustí pomocí tlačítka Free Run (Volný chod) (13). Po stisknutí se tlačítko Aim 
změní na tlačítko Snapshot (Snímek), které uživateli umožní spustit snímání na cílovém místě. 
Získaná data uložte stisknutím tlačítka Save (Uložit) (14). Uložte přidružená nezpracovaná 
spektrální data zaškrtnutím políčka Save OCU? (Uložit OCU?) (15).  

Snímek OCT se zobrazí v okně B-Scan (B-sken) (18). Vedle B-skenu se zobrazí Volume 
Intensity Projection (VIP) (Projekce intenzity objemu) (19). Toto okno je nahrazeno 
pravoúhlým zaměřovacím skenováním, pokud je režim zaměřování povolen. Display Line 
(Řádek displeje) (24) identifikuje umístění aktuálně zobrazeného B-skenu.  

Kliknutím pravým tlačítkem myši na okno B-skenu se zobrazí B-Scan Context Menu 
(Kontextová nabídka B-skenu) (Obrázek 22 a Obrázek 23). Nabídka Caliper (Posuvné měřítko) 
umožňuje výběr každého posuvného měřítka umístěného na B-skenu. Configure Calipers 
(Konfigurace měřítek) vyvolá dialogové okno konfigurace posuvných měřítek, které uživateli 
umožní konfigurovat názvy a horizontální a vertikální uzamykání a zobrazovat štítky pro 
posuvná měřítka. Save Calipers (Uložit měřítka) uloží aktuální konfiguraci měřítka pro pozdější 
použití. Fiducial Visible (Výchozí vizuál) zobrazuje referenční značku, kterou lze použít během 
zobrazování, aby bylo zajištěno, že skenování bude pokaždé umístěno na stejném místě. 
Fiducial Color (Výchozí barva) umožňuje nastavit barvu výchozí referenční značky. Fiducial 
Position (Výchozí poloha) mění polohu referenční značky vzhledem k horní části okna displeje.  

 

Obrázek 22: Kontextová nabídka B-skenu, Nabídka posuvného měřítka 
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Obrázek 23: Kontextová nabídka B-skenu, nabídka Výchozí polohy 

 VIP Context Menu (VIP kontextová nabídka) (Obrázek 24) obsahuje nabídku Caliper 
(Měřítka) pro umístění měřítek na VIP (konfigurovatelnou v možnosti Konfigurovat měřítka 
v Kontextové nabídce B-skenu). SNIT Labels Visible (Štítky SNIT Visible) přepíná zobrazení 
štítků Superior (S), Nasal (N), Inferior (I) a Temporal (T) na okna VIP a B-sken. Tyto štítky mají 
orientaci založenou na konfiguraci použité při načítání InVivoVue. Cursor Visible (Kurzorový 
vizuál) přepíná zobrazení zeleného řádku displeje.  

 

Obrázek 24: VIP kontextová nabídka 

 

Poznámka 
Při použití štítků SNIT je orientace štítků přesná pouze tehdy, když je sonda 
držena ve vzpřímené poloze nebo 180 (vleže) vůči pacientovi. 

 

Rámec lze vybrat přetažením Frame Selector Line (Linka volby rámce) (24) ve VIP okně. 
Playback Controls (Ovládací prvky přehrávání) (20) umožňují přeskočení na první a poslední 
rámec, krok vpřed nebo vzad o jeden rámec, přehrávání, pozastavení nebo zastavení 
přehrávání. Frame Selector (Volba rámce) (21) umožňuje uživateli vybrat zobrazený rámec. 
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Pořízené skeny jsou zobrazeny ve Scan queue (Frontě skenování) (23) a každé Scan 
(Skenování) (22) je zobrazeno pomocí miniatury. Barva označuje zobrazené oko (žlutá 
označuje OD, fialová označuje OS).  

Kliknutím pravým tlačítkem myši na sken ve frontě skenování se zobrazí kontextová 
nabídka pro každé skenování (Obrázek 25). Edit (Upravit) otevře editor skenování a umožní 
uživateli upravovat parametry skenování. Save (Uložit) uloží aktuální skenování. Average 
(Průměr) registruje a průměruje skenování, pokud existují vícerámcová data. Delete 
(Odstraněním) odstraníte sken z fronty, pokud pro toto skenování nebyla uložena žádná data. 
Load OCT data (Načíst OCT data) načte aktuálně vybraný soubor. Load R&A data (Načíst 
data R&A) načte registrovaná a zprůměrovaná data, pokud existují. Load OCU data (Načíst 
data OCU) načte nezpracovaná data, pokud existují. Go to Data (Přejít na data) otevře složku 
obsahující vybraný datový soubor.  

Možnosti Load OCT i Load R&A mají dodatečnou rozbalovací nabídku Send OCT to 
Diver (Poslat OCT na Diver), pokud je nainstalován software Leica 's Diver. Tato volba načte 
aktuální soubor do Diveru pro analýzu. 

 

Obrázek 25: Kontextová nabídka skenování 

 Kliknutím pravým tlačítkem myši na samotnou frontu skenování se otevře její kontextová 
nabídka (Obrázek 26). Add QuickStart Scan (Přidat rychlý sken) přidá nové skenování 
odpovídající aktuálním výběrům v mřížce rychlého spuštění. Změna těchto výběrů toto 
skenování okamžitě aktualizuje. Add Custom Scan (Přidat přizpůsobené skenování) otevře 
editor skenování a vytvoří přizpůsobené skenování. Kliknutím na tlačítko Delete Pending 
Scans (Odstranit čekající skeny) způsobíte, že skenování, pro které nebyla získána žádná data, 
bude odstraněno. 

 

Obrázek 26: Kontextová nabídka skenování fronty 

Volba Save As Protocol… (Uložit jako protokol…) otevře dialogové okno, které umožňuje 
zadat název nového protokolu (Obrázek 27), pojmenovat protokol a uložit seznam skenů ve 
frontě skenování jako nový protokol. 
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Obrázek 27: Dialogové okno Uložit jako protokol  

 Skeny přidané k vyšetřením, která se nepodařilo pořídit, jsou považovány za osiřelé skeny 
a jsou automaticky odstraněny, jakmile je tento stav zjištěn (obvykle den po provedení testu). 
Čekající skeny mohou být ručně odstraněny výběrem možnosti Delete Pending Scans 
(Odstranit čekající skeny). 

Stisknutí klávesy Insert (Vložit) má stejný účinek jako možnost Add QuickStart Scan 
(Přidat rychlý sken). Stisknutím klávesy Delete (Odstranit) odstraníte aktuálně vybrané 
skenování, ale pouze v případě, že pro něj nebyla získána data. 

Výběr, které skeny mají být spuštěny 

Mřížka rychlého spuštění 

Oblast na levé straně karty Imaging s velkými zelenými tlačítky je známá jako mřížka rychlého 
spuštění. Výběrem z každého řádku lze zcela definovat čekající skenování s běžně 
používanými možnostmi. Možnosti přítomné v mřížce rychlého spuštění se změní v závislosti 
na tom, který objektiv se používá; zobrazí se pouze volby, které jsou pro tento objektiv vhodné. 
Kliknutím z jedné možnosti na druhou se zelené zvýraznění přesune a označí se, jaké 
skenování bude provedeno. Kromě toho se změní text čekajícího skenování, který bude 
odpovídat těmto volbám rychlého spuštění. 

      

Obrázek 28: Výběr rychlého spuštění 

Chcete-li rychle definovat hodnotu skenování celého vyšetření, použijte volby z mřížky rychlého 
spuštění pro první skenování a poté stiskněte klávesu Insert pro přidání dlaždice pro další 
skenování do fronty skenování. Pokračujte ve výběru rychlého spuštění a vkládání nových 
skenů, dokud nebude definice vyšetření uspokojivá. 

Případně můžete definovat skenování podle průběhu vyšetření. Použijte rychlé výběry pro 
definování prvního skenu, pak získáte data pomocí tlačítek Aim/Free Run/Snapshot. Stiskněte 
tlačítko Save pro zápis dat do souboru a po dokončení akce uložení se na konec vyšetření 
automaticky přidá nové rychlé spuštění skenování, které se vybere ve frontě pro skenování. 
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Kliknutím na mřížku rychlého spuštění nyní aktualizujete definici daného skenu, dokud 
nebudete připraveni provést další skenování. Můžete pokračovat tímto způsobem, dokud není 
vyšetření dokončeno. Je bezpečné ignorovat automaticky přidané poslední nevyřízené 
skenování, protože bude automaticky vyčištěno při příštím spuštění aplikace InVivoVue. 

 

Definování přizpůsobeného skenování 

Pokud chcete přesnější kontrolu nad definicí skenování nebo v mřížce není žádná možnost, 
která by přímo odpovídala tomu, co chcete, můžete k zadání přesných podrobností použít editor 
skenování. Editor skenování lze vyvolat buď kliknutím pravým tlačítkem myši na dlaždici pro 
čekající skenování a výběrem možnosti Edit… (Upravit…), nebo kliknutím pravým tlačítkem 
myši na samotnou frontu skenování a výběrem možnosti Add Custom Scan (Přidat 
přizpůsobené skenování). 

Uprostřed editoru skenování je pět zelených tlačítek, odpovídajících vzorcům skenování, které 
je InVivoVue schopno provést. Vyberte požadovaný vzor a sloupce pod ním se zaplní 
podrobnostmi o posledním přizpůsobeným skenování definovaném pro tento vzor. 

Sloupec vlevo obsahuje fyzické rozměry skenu: jak je dlouhý a vysoký, zda má být skenování 
nakloněno pod úhlem od vodorovné roviny a zda má být snímání zahájeno s posunutím od 
cílové polohy. Tato pole jsou omezena mezemi fyzického hardwaru galva použitého k umístění 
nosníku, ale v opačném případě lze zadat jakoukoli hodnotu. 

 

Obrázek 29: Definice přizpůsobeného skenování 
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Poznámka 
InVivoVue neumožňuje zadávat hodnoty mimo povolené rozsahy. Pokud zadáte 
hodnotu mimo rozsah, InVivoVue se automaticky vrátí k hodnotě na nejbližším 
konci rozsahu a převede znaky na červené písmo, aby vás na situaci upozornil. 

 

Prostřední sloupec obsahuje rozměry dat, která budou získána: kolik A-skenů bude pořízeno 
na snímek, kolik B-skenů bude pořízeno za daný objem a kolikrát bude pořízen stejný objem. 
Počet pořízení stejného snímku pro každý B-sken může být zvýšen z výchozí hodnoty jedné, 
ačkoli tato vícesnímková data musí být zaznamenána a zprůměrována v rámci samostatného 
kroku. 

Přidání dalších A-skenů, B-skenů a opakování snímků zvýší přesnost pořízených snímků, ale 
jejich pořizování bude trvat déle a bude vyžadovat více vyrovnávací paměti během snímání. Na 
každé nevyřízené snímkové dlaždici je zobrazen hrubý odhad doby, po kterou bude skenování 
trvat. Lišta System Memory (systémové paměti) v editoru skenování ukazuje, kolik paměti 
dané skenování vyžaduje v poměru k množství nainstalované paměti RAM. Když je paměťová 
lišta zelená, lze zadanou definici skenování provést. Přibližně na 70 % dostupné paměti se lišta 
změní na červenou. Pokud přidáte do vyšetření tento sken, je možné, že systém zjistí, že jej 
není schopen spustit. Skeny, které by vyžadovaly více než 90 % dostupné paměti, nelze přidat 
k vyšetření; tlačítko Add to Exam (Přidat k vyšetření) je nefunkční. 

Objem smíšené hustoty je obdélníkový sken s jedním B-skenem s vysokou hustotou pořízeným 
v jeho středu. Sloupec vpravo bude obsahovat rozměry dat v oblasti s vysokou hustotou, když 
je vybrán vzor skenování smíšeného objemu. 

Ve skupině Oculus Selection (Volba oka) vyberte, zda plánujete skenovat OD nebo OS. 
InVivoVue tyto informace ukládá spolu se skenováním, i když není schopen zjistit, zda bylo 
skutečně skenováno dané oko. Uživatelé musí dbát na to, aby vybrané oko odpovídalo 
skutečně naskenovanému oku. 

Dopplerovy informace lze získat současně s daty OCT. Opět platí, že získání těchto informací 
zabere více času a bude vyžadovat další paměť. Jakmile se zvýší počet Dopplerových intervalů, 
požadavky na RAM se aktualizují v liště paměti. 

U systémů Envisu, které mají interní fixační cíl, může být užitečné přiřadit fixační cíl ke 
skenování. Po pořízení skenu se tento cíl fixace zobrazí jako Obrázek na pozadí pro daný 
subjekt. Chcete-li přiřadit fixační cíl k definici skenování, vyberte definovaný cíl z rozevíracího 
seznamu v poli Select a Fixation Target (Vybrat cílovou skupinu fixace).  

 

Poznámka 
Ovládací prvek Fixation Target se používá k identifikaci umístění fixačního cíle 
u produktů Envisu, které obsahují interní fixační cíl. Spuštění skenování na 
systému bez takového vnitřního cíle nemá žádný efekt. 
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Obrázek 30: Vyberte cílovou skupinu fixace 

 

Pokud jste spokojeni s definicí skenování, kterou jste vytvořili, klikněte na tlačítko Add to Exam 
(Přidat k vyšetření). Editor skenování bude uzavřen a dlaždice pro skenování, kterou jste právě 
vytvořili, bude přidána na konec vyšetření. 
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Vytváření přednastavených skenů 

Pokud často používáte určitou definici skenování, můžete si ji uložit jako předvolbu. 
Přednastavení lze rychle přidat k vyšetření kliknutím na tlačítka přednastavení na levé straně 
fronty skenování.  

 

Obrázek 31: Tlačítka přednastavení skenování 

Chcete-li definovat předvolbu, zobrazte editor skenování kliknutím pravým tlačítkem myši na 
stávající čekající skenování a výběrem možnosti Edit… (Upravit…) nebo kliknutím na frontu 
skenování nebo probíhající vyšetření a výběrem možnosti Add Custom Scan (Přidat 
přizpůsobené skenování). 

Při definování skenování pomocí editoru skenování máte možnost je uložit jako přednastavené 
skenování. Definujte sken, jak je popsáno výše, a poté zadejte popisný název předvolby ve 
skupině New Scan Preset (Nové předvolby skenování), který později rozpoznáte, až si budete 
vybírat ze seznamu předvoleb. 

 

Obrázek 32: Pojmenování předvolby skenování 

Jakmile je text vložen, aktivuje se tlačítko Create Preset (Vytvořit předvolbu) (pokud je název 
jedinečný). Nemůžete vytvořit přednastavené skenování pro obě oči najednou. Pro OD i OS 
musíte vytvořit samostatné přednastavení, pokud si to přejete. Klepnutím na něj přidáte 
předvolbu do seznamu předvoleb know. Měli byste ji okamžitě vidět v rozbalovacím okně 
Defined Scan Presets (Definované předvolby skenování) v horní části formuláře. 

Pokud chcete použít nastavení z předvolby do editoru skenování, použije se rozbalovací okno 
Defined Scan Presets (Definované předvolby skenování). Klikněte na tlačítko Copy Settings 
from Selected Preset (Kopírovat nastavení z vybraných předvoleb) a v poli editoru skenování 
bude to, co je zobrazeno v rozbalovacím seznamu. Pokud chcete definovat novou předvolbu, 
která se blíží existující předvolbě, ale není úplně stejná, lze políčka rychle vyplnit pomocí tohoto 
tlačítka. 

Použití editoru skenování k definování předvolby skenování jej automaticky nepřidá k vyšetření. 
Chcete-li tak učinit, musíte kliknout na tlačítko Save Changes (Uložit změny). 
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Definování protokolu skenování 

Nový protokol skenování můžete vytvořit pomocí kolekce skenů pro vyšetření, ať už aktuální 
nebo některé z minulosti. Pokud si přejte jednoduše vytvořit nový protokol skenování, bez 
ohledu na jakékoli skutečné vyšetření, i to je možné. Pokud pro žádná vyšetření vytvořit protokol 
skenování nechcete, budete možná chtít vytvořit testovací záznam a vyšetření výhradně pro 
vytvoření nového protokolu skenování. Tím se vyhnete změnám skutečných záznamů. 

V následujícím postupu vytvoříte záznam pacienta a záznam vyšetření a přidáte skenování 
k vyšetření, a to vše za účelem vytvoření nového protokolu skenování. Po vytvoření protokolu 
skenování informace smažete, abyste ze systému odstranili jakékoli nepravdivé informace. 

1. Na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) vyberte testovaného pacienta (ID = Test-01). 

2. Do záznamu o pacientovi přidejte vyšetření a klikněte na tlačítko Start Exam (Spustit 
vyšetření). Aplikace InVivoVue vás přesměruje na kartu Imaging (Zobrazování). 

 

Obrázek 33: Tlačítko Spustit vyšetření v oddílu Vyšetření pacienta 

3. Přidejte skeny pro nový protokol skenování k vyšetření vytvořením přizpůsobených 
skenů nebo přidáním přednastavených skenů. 

 

Obrázek 34: Tlačítka pro přednastavené skenování 

4. Pokud máte existující protokol skenování, který obsahuje skenování podobné novému 
protokolu, který chcete vytvořit, přidejte skenování z tohoto existujícího protokolu. 

5. Všechny skeny, které přidáte z přednastavených skenů nebo jiného protokolu 
skenování, upravte a definujte správné parametry skenování pro nový protokol 
skenování. 

6. Pokud jste přidali skeny z existujícího protokolu skenování, odstraňte veškeré 
nežádoucí. 

7. Protokol uložte pomocí kontextové nabídky ve frontě skenování (Obrázek 26).  

 

Poznámka 
Pokud zadaný název není jedinečný, objeví se vpravo od pole názvu symbol „!“ 
a tlačítko Save Protocol (Uložit protokol) nebude fungovat. 

8. Po uložení nového protokolu skenování vymažte všechny skeny z vyšetření a vraťte se 
na kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). 
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9. Na kartě Patient/Exam odstraňte vyšetření, které jste pro tento postup vytvořili. 

 

Přidání protokolu skenování do studie 

Můžete přidat jeden nebo více protokolů skenování do studie, když vytvoříte záznam studie 
nebo později úpravou záznamu studie. Pokud protokol, který chcete přidat, ještě neexistuje, 
musíte nejprve definovat nový. Pro více informací vyberte ze seznamu Related Topics 
(Souvisejících témat) níže. 

Chcete-li do studie přidat již existující protokol skenování, postupujte takto: 

1. Na kartě Study vyberte studii, pro kterou chcete přidat protokol skenování, a klikněte na 
tlačítko Edit Study… Otevře se dialogové okno Edit Study. 

2. V seznamu Scan Protocols (Protokoly skenování) v dolní části dialogového okna 
vyberte jednu nebo více položek ze seznamu Available Protocols (Dostupné protokoly) 
a klikněte na tlačítko Add>>. Vybrané protokoly se přesunou do seznamu Scan 
Protocols in Study (Protokoly skenování ve studii). 

3. Po dokončení přidávání protokolů do studie klepněte na tlačítko Save Changes (Uložit 
změny) v dolní části dialogového okna, zavřete jej a uložte změny. 
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Obrazová data Leica 

Typy Soubor vytvořený programem InVivoVue 

InVivoVue používá k ukládání dat a obrázků pro software soubory několika typů souborů, 
včetně soukromých a běžných. Níže je uveden seznam všech možných typů souborů spolu se 
stručnou definicí každého z nich: 

.OCT: Soubor formátu Leica obsahující zpracované obrázky, které lze prohlížet, 
s hlavičkou souboru. 

.OCU: Soubor formátu Leica obsahující hrubá spektrální data skenu ve formě 
nezpracovaných obrázků. 

.RAW: Soubor obsahující obrazová data .OCT v nezpracované sadě bajtů bez záhlaví.  

.UNP: Soubor obsahující nezpracované obrázky, které lze prohlížet, ve formě 
nezpracované sady bajtů bez záhlaví. 

.BMP: Soubor nezávislý na zařízení pro ukládání a vykreslování zobrazitelných obrázků, 
zejména v operačním systému Microsoft Windows. InVivoVue používá soubory 
.BMP k ukládání jednorámcových snímků B-Scan, Volume Intensity Projection 
a Video Fundus, stejně jako miniatur používaných v uživatelském rozhraní a v 
přehledech. 

Kdykoli InVivoVue uloží snímek, uloží následující soubory: 

• hrubá spektrální data skenu, přípona souboru .OCU (pokud je vybrána pomocí 
zaškrtávacího políčka Save OCU? (Uložit OCU?)) 

• zpracovaná data skenování, přípona OCT souboru 

• bitmapový Obrázek rámce 0 (nula) přípona B-Scan, .BMP 

• bitmapový Obrázek obrázku fundusu, přípona .BMP 

• bitmapový Obrázek okna VIP (pouze pro objemné skeny), přípona .BMP 

 

Načítání snímků z dat OCU 

Příležitostně můžete pro daný snímek načíst soubor OCU (hrubá spektrální data). Můžete 
například použít algoritmus InVivoVue k optimalizaci rozptylu obrazu pro zlepšení kvality 
zobrazení. Ať už je důvod jakýkoli, data OCU můžete načíst dvěma způsoby: Můžete vybrat 
Obrázek mimo svou vlastní databázi, nebo můžete načíst data OCU pro libovolný uložený 
Obrázek ve vaší databázi. 

Chcete-li ke snímkům ve své databázi načíst data OCU, postupujte takto: 

1. Na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) vyberte vyšetření obsahující data, která vás 
zajímají. 

2. Přejděte na kartu Imaging (Zobrazování). 

3. Pravým tlačítkem myši klikněte na uložený sken z fronty skenování a zobrazte jej 
v kontextové nabídce. Pokud jsou k dispozici data .OCU, povolí se položka nabídky 
Load OCU Data (Načíst data OCU). Kliknutím na ni načtete spektrální data. 
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Konfigurace InVivoVue 

Konfigurace přepínání 

InVivoVue instaluje s konfiguracemi určenými pro širokou škálu použití. U akvizičních systémů 
obvykle zvolíte konkrétní konfiguraci v závislosti na typu nasazeného objektivu. InVivoVue 
odpoví načtením nových nastavení pro tuto konfiguraci, aktualizací uživatelského rozhraní 
a následné skeny využijí příslušná nastavení nového hardwaru. 

V levém horním rohu karty Imaging (Zobrazování) se zobrazí rozbalovací okno Select 
Configuration (Vybrat konfiguraci). Zobrazí se aktuální konfigurace. 

 

Obrázek 35: Výběr konfigurace 

Po kliknutí na políčko combox se zobrazí seznam známých konfigurací. Výběr nové konfigurace 
způsobí, že InVivoVue načte a použije příslušná nastavení a aktualizuje aktuální konfigurační 
displej. To také způsobí, že se InVivoVue při příštím spuštění spustí v nové konfiguraci. 

 

Obrázek 36: Standardní konfigurace 
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Změna výchozích nastavení programu 

Při práci s InVivoVue můžete chtít změnit některá výchozí nastavení, která se načítají 
s konkrétní konfigurací. 

InVivoVue má konfigurovatelná nastavení pro mnoho věcí, včetně: 

• Zobrazení snímků skenů (jas, kontrast, Dopplerova nastavení atd.) 

• Fixační cíl (velikost a poloha cíle) 

• Výchozí zobrazení (zapnuto/vypnuto, poloha, barva) 

• Zpracování obrazu (kontroly zpracování a převzorkování, jako je rozptyl) 

• Typ skenování (lineární B-sken, prstencový objem, smíšený objem atd.) 

• Konfigurace posuvného měřítka (názvy, barva, zámek úhlu, délka a umístění displeje) 

Tato nastavení lze změnit z mnoha míst. Například: 

• Zobrazení nastavení skenování obrazu se změní v dialogovém okně Display Options 
(Možnosti zobrazení). 

• Nastavení fixačního cíle se změní v cílové oblasti fixace 

• Výchozí nastavení zobrazení se změní v kontextové nabídce zobrazení B-skenu 

• Nastavení zpracování obrazu se mění ve formuláři řízení zpracování. 

• Nastavení typu skenování se změní v editoru skenování. 

• Nastavení konfigurace posuvného měřítka se změní v dialogovém okně Configure 
Calipers (Konfigurovat posuvná měřítka). 

Ale takto změněné nastavení ovlivňuje program pouze při běhu. Když je program vypnut, 
zapomene na změny, které jste provedli, pokud neaktualizujete načtený konfigurační soubor. 

Určete aktuální konfiguraci uživatele 

Chcete-li zjistit, který konfigurační soubor uživatele je načten, otevřete dialogové okno System 
Information (Systémové informace) v nabídce Help (Nápověda). Zobrazí se název 
uživatelského souboru. Umístěním myši nad název souboru se zobrazí jeho úplná cesta. 
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Obrázek 37: Informace o systému – konfigurační soubor uživatele 

Ukládání nového nastavení konfigurace uživatele 

Výchozí nastavení uložená v tomto konfiguračním souboru uživatele můžete nahradit 
následujícím postupem: 

1. Podle potřeby nakonfigurujte InVivoVue pomocí nástrojů popsaných výše. 

2. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Save Settings... (Uložit nastavení...) 

 

Obrázek 38: Nabídka Nástrojů 
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Obrázek 39: Dialogové okno Uložit nastavení souboru 

3. Ve výsledném voliči souborů vyberte konfigurační soubor uživatele, který je uveden 
v dialogovém okně System Information. 

4. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Save. Zobrazí se zpráva s potvrzením, 
že chcete nahradit stávající soubor. 

5. Kliknutím na tlačítko Yes zavřete okno zprávy a dialogové okno. 

Uložená nastavení se stanou výchozím nastavením, dokud je znovu nezměníte. 

 

Příklad: změna výchozího nastavení pro displej snímků 

Například hodnoty jasu a kontrastu, které InVivoVue používá při spuštění, lze změnit 
následujícím postupem: 

1. Vyberte kartu Imaging. 

2. V levé čísti displeje B-skenu klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Display 
Options… Zobrazí se dialogové okno Display Options.  

 

Obrázek 40: Dialogové okno Upravit možnosti zobrazení 

3. Přetáhněte posuvníky jasu a kontrastu na nové hodnoty. 
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4. Určit aktuální konfiguraci uživatele 

5. Uložit novou konfiguraci uživatele. 

 

Příklad: změna výchozího nastavení pro zpracování snímků 

1. V nabídce Tools (Obrázek 38) vyberte Configure Processing… (Konfigurovat 
zpracování...) Zobrazí se dialogové okno Processing Control (Řízení zpracování). 

 

Obrázek 41: Ovládací prvky zpracování snímků a převzorkování 

2. Na kartách Processing (Zpracování) a Resampling (Převzorkování) proveďte 
požadované změny. 

3. Určit aktuální konfiguraci uživatele 

4. Uložit novou konfiguraci uživatele. 

 

Příklad: změna výchozího nastavení skenování 

Chcete-li změnit nastavení typů skenování, musíte nejprve vytvořit přizpůsobený typ skenování, 
které chcete změnit. Chcete-li vytvořit vlastní skenování, musíte jej přidat k vyšetření, abyste 
jeho nastavení uložili jako výchozí pro tento typ skenování. Vlastní skenování můžete vytvořit 
v průběhu skutečného vyšetření nebo vytvořením „fiktivního“ vyšetření, které pak odstraníte ze 
systému. V obou případech postupujte podle těchto kroků. 

1. Na kartě Patient/Exam vytvořte vyšetření nebo zvolte aktuální vyšetření od dnešního 
dne dál a klikněte na tlačítko Start/Continue Exam (Spustit/Pokračovat vyšetření). 
InVivoVue zobrazí vyšetření na kartě Imaging. 

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na frontu skenování a vyberte možnost Add Custom 
Scan (Přidat přizpůsobené skenování). Zobrazí se editor skenování. 
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Obrázek 42: Dialogové okno Nové skenování 

3. Vyberte požadovanou konfiguraci skenování a klikněte na tlačítko Add to Exam (Přidat 
k vyšetření). 

4. Uložte nastavení, jak je popsáno výše. 

Uložené hodnoty se nyní stávají výchozími hodnotami pro vyšetření tohoto typu. 

 

Vytvoření nového souboru uživatelských nastavení 

Jak je uvedeno výše, v konfiguračních souborech uživatelů jsou ve výchozím nastavení uložena 
různá systémová nastavení. Při každém spuštění InVivoVue začne systém s nastavením, které 
odpovídá konfiguraci spuštěné během poslední relace. 

Některým uživatelům se může hodit uložit více než jednu sadu výchozích nastavení systému. 
Pokud například provádíte více studií s výrazně odlišnými protokoly, můžete vytvořit různé 
výchozí hodnoty pro různé typy skenování. Pokud je to tak, můžete podle toho změnit výchozí 
hodnoty a uložit je do jiného SOUBORU .INI, což vám umožní načíst tato alternativní nastavení, 
kdykoli to bude potřeba. 

Chcete-li vytvořit nový soubor nastavení, postupujte takto: 

1. Informace o tom, jaká nastavení můžete změnit a jak je změnit, naleznete v části 
Changing Program Defaults (Změna výchozích nastavení programu). 

2. Po dokončení všech změn, které chcete provést, vyberte v nabídce Tools možnost 
Save Settings... 

3. V následném dialogovém okně pro uložení zadejte název souboru pro nový soubor 
nastavení. Společnost Leica zpravidla předřazuje do konfiguračních souborů uživatele 
řetězec User_. Doporučujeme tento zvyk dodržovat. 

4. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Save. 
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Můžete těchto alternativních souborů nastavení vytvořit tolik, kolik potřebujete, a přepínat mezi 
nimi, kdykoli to bude potřeba. Chcete-li přepnout z aktuálního nastavení na jiné výchozí 
nastavení, postupujte podle níže uvedených kroků. 

 

Načítání souboru s existujícím nastavením 

Čas od času může být nutné načíst nebo resetovat výchozí nastavení pro různé oblasti 
systému. Pokud například zjistíte, že výchozí hodnoty se změnily pro takové věci, jako je 
zobrazení snímků, zpracování snímků nebo fixace, můžete je obnovit. Nebo pokud jste již dříve 
vytvořili soubor alternativního nastavení, můžete přepínat mezi stávajícími soubory nastavení. 

V obou případech postupujte podle následujících kroků pro načtení nebo obnovení hodnot ze 
souboru nastavení systému: 

1. V nabídce Tools (Obrázek 38) vyberte možnost Load Settings… (Načíst nastavení...) 
a otevřete dialogové okno Load Settings File (Načíst soubor nastavení). 

 

Obrázek 43: Dialogové okno Načíst soubor nastavení 

2. V dialogovém okně vyberte název souboru obsahujícího nastavení, která chcete načíst 
nebo obnovit. 

 

Poznámka 
Hodnoty konfigurovatelných nastavení jsou uloženy v souborech .INI, jejichž 
názvy začínají na User_. Je možné, aby nastavení byla uložena v souboru 
.INI, který se neřídí touto konvencí pojmenování. Můžete se například 
vyhnout výběru LineSpectrum.INI, protože tento soubor se používá pouze 
pro kontrolu linkového spektra. 

 

3. Pro načtení souboru nastavení a zavření dialogového okna klikněte na tlačítko Open 
(Otevřít). 

Nastavení Zpracování snímků, Fixace a Možnosti zobrazení, které načítáte, se stanou 
výchozím nastavením systému, dokud je znovu nezměníte. Výchozí nastavení parametrů 
skenování (rozměry, úhel, linky, skenování, rámce atd.) se neobnoví při dynamickém načítání 
souboru nastavení systému. 

  



InVivoVue (verze 2.4) 

Strana 48 z 125  9054-10054 Rev E 

Confidential - Company Proprietary 

Správa dat 

Načítání souboru .OCT bez údajů o pacientovi 

Občas může být užitečné načíst soubor .OCT (nebo .OCU), pro který nemáte žádné informace 
o pacientovi. Někdo z kolegů mohl sdílet data (bez použití funkce exportu, která uchovává 
informace o pacientovi), nebo někdo mohl omylem přesunout některé soubory InVivoVue 
z místa, kde byly uloženy programem. V nabídce File (Soubor) je možnost Open… (Otevřít…). 
Kliknutím vyvoláte normální dialog pro výběr souboru. Použijte jej k výběru požadovaného 
souboru a: 

• InVivoVue vytvoří vyšetření pod anonymním pacientem, jehož razítko data se shoduje 
s datem vytvoření vybraného souboru a poté naskenuje záznam odpovídající detailům 
odvozeným z hlavičky souboru. Při výběru tohoto vyšetření se na kartě Imaging 
(Zobrazování) zobrazí dlaždice. 

• Pokud jsou nalezeny oba soubory .OCT a .OCU, budou do záznamu skenování 
zařazeny oba. V opačném případě bude do skenování přidán pouze vybraný soubor. 

• Pokud vyšetření pro toto datum již existuje, bude sken přiřazen k tomuto stávajícímu 
vyšetření. 

• Soubor bude okamžitě načten. Pokud je vybrán soubor .OCT, zobrazí se data okamžitě. 
Pokud je vybrán soubor .OCU, musí být data před zobrazením znovu zpracována. 

Tato funkce je určena jako záloha: způsob obnovení, pokud dojde k chybě uživatele a program 
nemá k dispozici žádné informace o pacientovi/vyšetření. Neměla by být používána jako běžná 
operace, protože by bylo stále obtížnější identifikovat data, pokud jste je vložili do složky 
anonymního pacienta. 

Archivace vyšetření 

Archivace dat je proces fyzického odstranění datových souborů z počítače. Datové soubory, 
které InVivoVue shromažďuje, jsou poměrně objemné a když nebudou ze systému 
odstraňovány, tak se pevný disk počítače nakonec zaplní. Leica důrazně doporučuje archivaci 
vyšetření, když je dostupné místo na disku nižší než 10 % celkové kapacity. Pokaždé, když 
kliknete na tlačítko Save (Uložit) a dochází vám místo na pevném disku, bude vás systém 
varovat, dokud nezjednáte nápravu. 

Po odebrání vyšetření z Envisu je občas užitečné získat soubory zpět, například pro potřeby 
prohlédnutí starších dat nebo přípravy na nové vyšetření. Při archivaci dat se zadává, kam mají 
být soubory přesunuty. InVivoVue sleduje, kam jsou soubory kopírovány, a používá tyto 
informace k jejich neprodlenému získání zpět, když o ně zažádáte. 

Vzhledem k velikosti obrázků vyžaduje archivace úložiště s velkým množstvím dostupného 
místa, jako je síťový disk nebo sekundární úložná zařízení, například jeden či více externích 
disků.  

Během archivace vám InVivoVue neumožní provádět další úkoly. Doba trvání procesu 
archivace bude značně záviset na tom, kolik vyšetření budete archivovat najednou. Nejlepší je 
naplánovat archivaci na klidnější dobu, kdy není Envisu pro vyšetření pacientů potřeba. Jakmile 
byla vybrána vyšetření pro archivaci a archivace spuštěna, není nutné systém navštěvovat. 
InVivoVue dokončí archivaci sám (pokud mu na cílové adrese archivu zbude místo). 
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Chcete-li archivovat vyšetření, postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) (Obrázek 38) vyberte položku Archive Scans… (Archivovat 
skenování...) Zobrazí se dialogové okno Archive Exams (Archivovat vyšetření). 

 

Obrázek 44: Dialogové okno Archivovat vyšetření 

2. Všechna vyšetření, která ještě nejsou archivována, jsou uvedena v kolonce Archivable 
Data (Archivovatelná data) podle data, přičemž nejstarší vyšetření se zobrazují nahoře. 
Vyšetření jsou seskupena podle měsíce a data, aby bylo jednodušší vybrat celé sady 
vyšetření pro společnou archivaci. 

3. Dvojitým kliknutím na každé datum přidáte všechna vyšetření do pole Selected Exams 
(Vybraná vyšetření). Případně rozbalte měsíční uzly, čímž zobrazíte jednotlivá data 
a datové uzly pro zobrazení jednotlivých pacientů. Poklepejte na položky, které chcete 
přesunout ze systému. Daná vyšetření se potom zobrazí ve skupině Selected Exams 
s textem označujícím, kolik je souborů celkově a jaká je jejich relativní velikost. Lišta pod 
ním zobrazuje, kolik volného místa na archivačním místě bude využito archivací. 

4. Všechna vyšetření před daným datem můžete vybrat zadáním data a kliknutím na 
tlačítko Select All Exams Prior To (Vybrat všechna předchozí vyšetření). Všechna 
vyšetření ve vašem systému, která se odehrála před datem, které jste vybrali, budou 
přidána do skupiny Selected Exams. V dolní části okna ukazuje pole Required Space 
(Požadovaný prostor), kolik úložného prostoru je potřeba k uložení vybraných vyšetření. 

5. Pomocí tlačítka Browse (Procházet) v horní části dialogového okna vyberte umístění, 
do kterého chcete soubory archivovat. Pole Available Space (Dostupný prostor) bude 
aktualizováno, aby ukazovalo, kolik úložného prostoru je k dispozici na zvoleném 
zařízení (síťový disk, externí zařízení atd.). 

6. Klepněte na tlačítko Start Archiving (Spustit archivaci) a InVivoVue začne přesouvat 
obrazové soubory pro vybraná vyšetření na místo archivace. 

Pamatujte, že proces může trvat mnoho minut, takže se ujistěte, že máte dostatek k dispozici 
času, aniž by došlo k přerušení vyšetření pacienta. 
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Načítání archivovaných skenů 

Archivované skeny a zprávy jsou ze systému odstraněny a uloženy jinde. Pokud zjistíte, že 
potřebujete odkazovat na archivované skeny a reporty, umožňuje vám je InVivoVue načíst. 
Funkce Retrieve Archived Scans (Načíst archivované skeny) přesune vybrané skeny a zprávy 
z archivu a vrátí je na původní místo ve vašem systému. 

Načítání skenů uzamkne stejně jako archivace váš počítačový systém, brání vám provádět 
jakékoli další úkoly, a v závislosti na tom, kolik skenů pořídíte, může proces trvat poměrně 
dlouho. Takže byste skeny neměli načítat, pokud budete systém zrovna potřebovat pro jiné 
úkoly, jako je například vyšetření pacientů. 

Nejjednodušší způsob, jak získat data pro jedno vyšetření, je přejít na kartu Patient / Exam 
(Pacient / Vyšetření), najít potřebné archivované vyšetření a dvakrát kliknout na Y ve sloupci 
Archived (Archivováno). Budete vyzváni k potvrzení, že si přejete načíst data vyšetření. 

Chcete-li načíst několik vyšetření najednou, postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Nástroje) (Obrázek 38) vyberte možnost Retrieve Archived Scans... 
(Načíst archivované skeny...). Zobrazí se dialogové okno Retrieve Exams (Načíst 
vyšetření). 

 

Obrázek 45: Dialogové okno Načtená archivovaná vyšetření 

2. V poli Retrievable Data (Načítatelná data) jsou všechna data, která jsou k dispozici pro 
načítání, uvedena abecedně podle jmen pacientů.  

3. Vyberte všechny pacienty, pro které chcete načíst data, a poklepejte na jejich jména 
nebo klikněte na tlačítko >> a přesuňte je do seznamu v poli Selected Exams (Vybraná 
vyšetření). 

4. Pokud chcete načíst pouze data pro jednotlivá vyšetření, klikněte na tlačítko + pro 
rozbalení seznamu vyšetření podle data pro každého pacienta a vyberte ty, které chcete 
načíst. 

5. Vyšetření, která vyberete pro načtení, se přesunou do seznamu Selected Exams 
(Vybraná vyšetření) a zobrazí se spolu s cestou k souboru na původní místo, kde budou 
nyní data obnovena. Pole Space Needed (Potřebný prostor) navíc ukazuje, kolik 
celkového prostoru je potřeba pro načtené snímky a kolik je ho ve vašem systému 
k dispozici. 
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6. Klepněte na tlačítko Start Retrieving (Spustit načítání) a InVivoVue začne přesouvat 
obrazové soubory pro vybraná vyšetření na původní místo. 

Pamatujte, že proces může trvat mnoho minut, takže se ujistěte, že máte dostatek k dispozici 
času, aniž by došlo k přerušení vyšetření pacienta. 

Některá pracoviště používají pro archivaci více síťových míst, jiné používají řadu externích disků 
a po určité době může být obtížné si zapamatovat, kde byla data archivována. Pokud zjistíte, 
že si nemůžete vzpomenout, kde je vyšetření archivováno, a potřebujete vědět, zda je zařízení 
připojeno před načtením, vyberte vyšetření, přejděte na kartu Imaging (Zobrazování) a najeďte 
myší na jednu z dlaždic skenování. Cesta k archivu se zobrazí na popisku. 

 

Exportování vyšetření 

Export je proces pořizování kopií dat vyšetření, které lze použít ke sdílení s jiným systémem. 
Data z vašeho systému. neodstraňuje. Pokud kopii vytvoříte na pevném disku Envisu, budete 
mít méně místa, dokud nebude exportovaná kopie odstraněna. 

Import je proces přidávání souborů dříve exportovaných ze systému Envisu a jejich lokálního 
zpřístupnění v systému čtečky nebo v instalaci InVivoVue kolegy. Přidá soubory v exportní kopii 
do importního systému. 

Můžete exportovat vyšetření a vytvořit kopii všech pacientských a obrazových dat s ním 
spojených. Kromě toho exportování vytváří soubory pro import do centrální databáze, které lze 
použít pouze pro čtení. InVivoVue také poskytuje možnost exportovat s informacemi, které 
identifikují pacienty, nebo bez nich. Můžete exportovat do počítače, síťové jednotky nebo DVD 
a také exportovat verzi použitelnou s InVivoVue 1.4. 

Při exportu vyšetření InVivoVue zkopíruje všechny soubory pro každý sken ve vyšetření. Přesné 
číslo závisí na vzorci skenování a na tom, zda byly vytvořeny reporty. Celkové množství úložiště 
na disku potřebného pro uložení exportovaných vyšetření může být významné. Soubory 
exportované pro lineární skenování například mohou mít celkový objem 170 megabajtů (Mb) 
nebo více a soubory pro objemové skenování mohou přesáhnout 400 Mb. Proto se ujistěte, že 
máte na počítači, síťové jednotce nebo (zejména) USB dostatek místa. 

Chcete-li exportovat vyšetření pacienta, postupujte následovně: 

1. Na kartě Patient/Exam vyberte pacienta, pro kterého chcete exportovat data.  

2. V poli Patient Exams vyberte z aktuálního záznamu pacienta konkrétní vyšetření, které 
chcete exportovat, kliknutím na sloupec Export. Sloupec se změní na zelenou šipku, což 
znamená, že vyšetření bylo označeno pro export. Označte si kolik vyšetření potřebujete, 
případně i napříč více pacienty. Jakmile jsou vyšetření označena pro export, text tlačítka 
exportu se změní tak, aby odpovídal počtu naplánovaných vyšetření: Export 1 Exam 
(Export 1 vyšetření), Export 2 Exams (Export 2 vyšetření) a tak dále. 
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Obrázek 46: Výběr jednoho vyšetření k exportu 

 

Obrázek 47: Výběr více vyšetření k exportu 

3. Po označení všech vyšetření, která mají být exportována, klikněte na tlačítko Export 
Exam (Exportovat vyšetření). Otevře se dialogové okno Export Exam. 

4. Dialog zpočátku ukazuje cestu, pod kterou budou exportované soubory vytvořeny, 
v textovém poli Export to (Exportovat do). Cesta je určena nastavením EXPORT_PATH 
(EXPORTNÍ CESTY) v konfiguračním souboru uživatele a začne na stejném místě 
pokaždé, když je spuštěn program. Ve výchozím nastavení je to D:\Bioptigen\Export. 
Pole Export to nelze přímo upravovat. Chcete-li změnit cestu, pod kterou jsou 
exportované soubory ukládány, klikněte na ikonu složky vedle položky Export to 
a použijte výsledné dialogové okno výběru složky k procházení na příslušné místo. 
InVivoVue již nevyžaduje prázdnou složku pro export, protože si sám vytvoří 
požadované podadresáře. Chcete-li nyní vytvořit složku, klikněte na tlačítko Make New 
Folder (Vytvořit novou složku) a vytvořte novou prázdnou složku pro data vyšetření 
a zadejte název složky odpovídající informacím, které exportujete. Dbejte na to, abyste 
vybrali úložiště, kde je dostatek místa na disku. 

5. Pokud chcete zahrnout identifikační informace o pacientovi, klikněte na zaškrtávací 
políčko, when exporting exam, include patient identifiers (při exportu vyšetření 
zahrnout identifikátory pacienta), které se nachází pod seznamem vyšetření. 
V exportovaných datech budou zahrnuty ID pacienta, datum narození a jméno. Pokud 
se rozhodnete vyloučit identifikační údaje, jméno pacienta se skryje a datum narození 
bude ve výchozím nastavení 1. ledna 1901. 
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6. Chcete-li zkopírovat datové soubory vyšetření, klikněte na when exporting exam, 
make copies of the data files (při exportu vyšetření vytvořit kopie datových souborů). 
Pokud se rozhodnete datové soubory nekopírovat, bude export probíhat mnohem 
rychleji, ale data nebudou při importu nalezena a budete muset datové soubory vyhledat 
ručně. 

7. U verzí novějších než InVivoVue 2.0 se formát exportu vyšetření mírně změnil. Chcete-
li exportovat data pro čtení v systému InVivoVue 1.4, zaškrtněte políčko Create export 
files for use by InVivoVue 1.4 reader (Vytvořit exportní soubory pro použití pomocí 
InVivoVue 1.4). Pokud toto políčko nezaškrtnete, import do čtečky 1.4 selže. 

8. Vyšetření, která jste označili pro export, se zobrazí v seznamu vlevo. Máte poslední 
možnost zrušit výběr vyšetření zrušením zaškrtnutí políčka vedle jejich jména. 

9. Po provedení všech příslušných změn klikněte na tlačítko Start Export (Zahájit export). 
InVivoVue vytvoří podsložku s názvem ExamDate_MM.DD.YYYY 
(DatumVyšetření_MM.DD.RRRR) pro každé jedinečné datum vyšetření. Pod tím vytvoří 
podsložku s názvem PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn 
(IDpacienta_XXX_Exportováno_MM.DD.RRRR_Export_čč) (kde XXX je ID pacienta, 
datum značí den, kdy bylo vyšetření exportováno (dnes), a čč je číslo označující, kolikrát 
byla k tomu dni pro daného pacienta data vyšetření exportována.). Znát organizaci této 
složky není rozhodující. InVivoVue by měl být schopen najít soubory při importu do 
systému čtečky. InVivoVue pak vytvoří dvojici souborů .SQL ve složce 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn a (pokud se datové soubory 
kopírují) data vyšetření se zkopírují do podsložky s dnešním datem. Dialogové okno se 
zavře. 

 

Importování vyšetření 

Import je proces přidávání souborů dříve exportovaných ze systému Envisu a jejich lokálního 
zpřístupnění v systému čtečky nebo v instalaci InVivoVue kolegy. Přidá soubory v exportní kopii 
do importního systému. 

Na své pracoviště můžete importovat vyšetření, které bylo exportováno z jiného pracoviště 
s InVivoVue (ve vydání 1.1 a vyšším) a zobrazit importované vyšetření a související skeny 
a zprávy.  

InVivoVue bude zjišťovat, zda vyšetření a obrazové soubory již na vašem pracovišti existují, 
a pomůže vám tak vyhnout se opakovanému importu stejného vyšetření. Pokud jsou soubory 
již přítomny, zeptá se vás InVivoVue, zda chcete pokračovat, čímž existující soubory přepíšete.  

Chcete-li importovat vyšetření, postupujte následovně: 

1. V nabídce Tools (Obrázek 38) vyberte možnost Import Exam (Importovat vyšetření). 
Otevře se dialog pro výběr složky.  
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Obrázek 48: Dialogové okno Procházet složku 

2. V dialogovém okně najděte v počítači složku vyšetření, která obsahuje vyšetření, které 
chcete importovat. Nerozbalujte složku vyšetření a vyberte podsložku s názvem 
PatientID_XXX (kde XXX je identifikační číslo pacienta). Import selže, pokud vyberete 
složku Patient ID (ID pacienta). 

3. Klikněte na tlačítko OK. InVivoVue vloží obsah složky vyšetření do databáze vašeho 
pracoviště a uloží skenování vyšetření a zprávy na váš výchozí disk uložení. Dialogové 
okno se zavře. 

Když je na vaše pracoviště importováno vyšetření, které bylo vytvořeno na jiném pracovišti 
pomocí InVivoVue, na kartě Studie se zobrazí tlačítko Switch Sites… (Změnit místo…). 
Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialogové okno, které vám umožní přepnout na místo 
spojené s čerstvě importovaným vyšetřením, abyste jej mohli zkontrolovat. (Další informace 
používání aplikace InVivoVue jako aplikace pro čtení naleznete v informacích v části Čtení 
importovaných dat.)  
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Čtení importovaných dat 

InVivoVue umožňuje prohlížet importovaná vyšetření na jiných skenerech InVivoVue (u vydání 
1.1 a vyšších). Při importu vyšetření se importují také všechny informace spojené s vyšetřením.  

To zahrnuje: 

• Informace o pracovišti – Pracoviště identifikuje skener InVivoVue, na kterém byl snímek 
pořízen. Hardware a software používaný v době pořízení snímku je importován spolu 
s obecnými informacemi o pracovišti, jako je jeho název a popis. Leica označuje jiná 
pracoviště InVivoVue jako nepůvodní místa a místa, kam jsou importována vyšetření, 
jako původní místa. 

• Informace o studii a léčebné skupině – Jedná se o informace o studii a léčebné skupině 
související s vyšetřením, včetně informací o protokolu, pokud byly skenování vyšetření 
načtena z protokolu skenování. 

• Informace o pacientovi – Tyto informace jsou omezeny na informace v době exportu. 
Požaduje-li exportující pracovník, aby nebyly identifikátory zahrnuty, vynechá se 
skutečné jméno a datum narození. 

• Informace o vyšetření – Toto zahrnuje všechny informace o vyšetření, včetně lékaře 
a vyšetřujícího. 

• Skeny snímků a zprávy – Toto zahrnuje všechny obrazové soubory a zprávy, které byly 
uloženy s vyšetřením 

• Přednastavení fixace – Toto zahrnuje všechna přednastavení fixace, která byla výslovně 
spojena se skenováním. 

Po importu vyšetření, které bylo vytvořeno na jiném pracovišti s InVivoVue, InVivoVue zobrazí 
název pracoviště, které právě prohlížíte, v horní části karty Study a tlačítka Switch sites 
(Přepnout místa). Kliknutím na tlačítko Switch sites se otevře dialogové okno, které vám umožní 
přepnout na místo spojené s čerstvě importovaným vyšetřením, abyste jej mohli zkontrolovat.  

Chcete-li zobrazit importované vyšetření, postupujte takto: 

1. Na kartě Study klikněte na tlačítko Switch Sites a otevře se dialogové okno Display 
Data From Which Site (Ze kterého pracoviště se mají zobrazit data?). Vyberte místo, 
ze kterého importované vyšetření pochází, a klikněte na tlačítko Choose Other Site 
(Vybrat jiné místo). 

 

Obrázek 49: Tlačítko Přepnout místa... 
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Obrázek 50: Dialogové okno Ze kterého pracoviště se mají zobrazit data? 

2. Zvolené místo se vytvoří z aktuálního místa a název místa se zobrazí v záhlaví hlavního 
okna a také v horní části karty Study napravo od štítku Viewing   Data From (Zobrazení   
dat z). Studie spojená s importovaným vyšetřením je zobrazena v seznamu studií. 

3. Kliknutím na kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) zobrazíte seznam pacientů 
spojených s vyšetřeními, která byla importována na vybrané pracoviště. Pomocí pole 
Find Patient (Vyhledat pacienta) v horní části karty nebo pole List Patients (Seznam 
pacientů) pod ním můžete vyhledat pacienta, který je spojen s importovaným 
vyšetřením, které chcete zobrazit.  

4. Ze seznamu vyberte importovaný záznam a základní informace ze záznamu se zobrazí 
v poli View Patient Details (Zobrazit podrobnosti o pacientovi) v pravé dolní části karty. 
Importovaná vyšetření, která jsou spojena s pacientem, jsou zobrazena v poli Patient 
Exams (Pacientská vyšetření) nad polem View Patient Details.  

5. Vyberte importované vyšetření ze seznamu Patient Exams a klikněte na tlačítko 
Review Exam (Zkontrolovat vyšetření) pro zobrazení skenů spojených s importovaným 
vyšetřením pacienta. (Nebo můžete vybrat vyšetření a skeny zkontrolovat kliknutím na 
kartu Imaging.) 

6. Další informace o používání aplikace InVivoVue k prohlížení snímků naleznete v části 
Načítání skenů. 

7. Chcete-li se vrátit na původní místo, otevřete dialogové okno Display Data From Which 
Site? (kliknutím na tlačítko Switch Sites na kartě Study) a klikněte na tlačítko Choose 
Native Site (Vybrat původní místo). 

Při práci s nepůvodním místem můžete zobrazit všechny importované informace spojené 
s tímto pracovištěm. Konkrétně vám InVivoVue umožní: 

• Zobrazit všechny importované informace o studii související s nepůvodním místem. 

• Zobrazit všechny importované informace o pacientovi související s nepůvodním 
místem. 
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• Zobrazit všechny importované informace o vyšetření spojené s nepůvodním místem, 
včetně lékaře, který vedl vyšetření a vyšetřujícího, který pořídil snímky. 

• Exportovat importovaná vyšetření spojená s nepůvodním místem. 

• Zobrazit importované snímky spojené s nepůvodním místem. To zahrnuje možnost: 

o Načíst soubor .OCT a přehrát jej zpět. 

o Načíst soubor .OCU a znovu jej zpracovat. 

o Uložit soubor(y) .OCT a/nebo .OCU pomocí funkce Save As… (Uložit jako…) 
z nabídky Nástroje.  

o Zobrazit skenu snímku v 3D (musí jít o obdélníkový snímek). 

o Vytisknout okna B-skenu a VIP. 

o Tisku a ukládání zpráv. 

• Archivovat importovaná vyšetření spojená s vyšetřeními z nepůvodního místa. 
Společnost Leica doporučuje archivaci jak původních, tak nepůvodních vyšetření pro 
správu úložiště disků. 

• Načíst importovaná archivovaná vyšetření. 

Při práci s nepůvodním místem nemůžete upravovat žádnou ze zobrazených informací. 
Konkrétně vám InVivoVue nedovolí: 

• Přidat studijní a/nebo léčebnou skupinu k nepůvodnímu místu, ani upravovat nebo 
mazat studie a/nebo léčebné skupiny spojené s nepůvodním místem. 

• Přidat pacienta na nepůvodní místo, ani upravit nebo odstranit pacienta spojeného 
s nepůvodním místem. 

• Přidat vyšetření na nepůvodní místo, ani upravit nebo odstranit vyšetření spojené 
s nepůvodním místem. 

• Přidat vyšetřujícího nebo lékaře k nepůvodnímu místu, ani změnit nebo odstranit 
vyšetřujícího nebo lékaře spojeného s nepůvodním místem. 

• Přidat sken k vyšetření, které je spojeno s nepůvodním místem, ani upravit nebo 
odstranit sken, který je spojen s nepůvodním místem. 

• Pořídit sken při práci s nepůvodním místem. 
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Denní pracovní postup 

Provedení vyšetření 

 Vyšetření se provádějí na kartě Imaging. Při prvním spuštění InVivoVue se vygeneruje 
anonymní pacient s ID odvozeným od data daného dne. Údaje o pacientovi mohou být zadány, 
nebo anonymní charakter vyšetření může být změněn spojením s existujícím pacientem, a to 
buď před, nebo po vyšetření, pokud to uživatel shledá vhodným. Ovládací prvky pro tento účel 
jsou uvedeny v  

Obrázek 21.  
 

Soubor vyšetření tohoto pacienta je zpočátku naplněn jedním skenem, jehož vlastnosti 
jsou určeny výběrem v mřížce rychlého spuštění. Tato mřížka obsahuje tlačítka, která určují 
geometrii, fyzické rozměry a hustotu dat pro shromažďování. Přesná nastavení jsou určena 
konfiguračními soubory v systému uživatele a mohou se lišit od systému k systému, ale když 
umístíte kurzor myši na libovolné tlačítko, zobrazí se popisek označující nastavení, která toto 
tlačítko obsahuje. Výběrem jednoho tlačítka z každého řádku, pomocí popisu na tlačítku 
a v popisku, si uživatel může vybrat skenování, které je pro pacienta vhodné. 
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Obrázek 51: Karta Zobrazování s Daty snímku 

Vzhledem k tomu, že se provádějí různé volby rychlého spuštění, tlačítko zvýrazní pohyb 
a také se aktualizuje miniaturní položka příslušného čekajícího skenování. Vzhledem k tomu, že 
InVivoVue nemůže nezávisle určit, které oko je skenováno, je tato miniatura barevně označena 
tak, aby odpovídala oku, které považuje za správné: žlutá pro pravé oko (OD) a růžová pro levé 
oko (OS). Uživatel může mezi očima přepínat poklepáním na miniaturu a popisek a barva pozadí 
se odpovídajícím způsobem aktualizuje. 

Pokud jsou nastavení skenování uspokojivá, může uživatel zahájit sběr dat kliknutím na 
tlačítko Aim (Zaměřit). Tím se zahájí skenování pomocí nitkového kříže: dva rychle se měnící 
lineární skeny v pravém úhlu, jeden horizontální a druhý vertikální. Zobrazovaný povrch se 
zobrazí na primárním a sekundárním B-skenu. 
 

V systémech nakonfigurovaných videokamerou se v okně označeném Dynamic Scan 
Control (Ovládání dynamického skenování) zobrazí Obrázek fundusu. Na tomto živém obrázku 
je překryta grafika představující fyzickou oblast, která je skenována, nazývaná Dynamic Scan 
Control. Pro pořízení snímku požadované oblasti může uživatel upravit cíl ruční sondy nebo 
přetáhnout rukojeti na grafice Dynamic Scan Control a změnit vodorovné a svislé posuny, její 
šířku a výšku a úhel skenování. Displej B-skenu se aktualizuje v reálném čase, stejně jako textový 
popis v miniatuře. 

Když je uživatel s svým cílovým bodem spokojen, může kliknout na tlačítko Snapshot 
(Snímek). Tím se shromáždí celý objem dat s nastavením skenování, které je uvedeno 
v miniatuře. Na rozdíl od cílového skenování může toto skenování trvat až mnoho sekund 
v závislosti na výběru hustoty dat, který byl proveden z mřížky rychlého spuštění. Fyzické rozměry 
skenování nemají žádný pozorovatelný vliv na dobu snímání. Během shromažďování objemu je 
vertikální displej zaměření nahrazen objemovou projekcí, která se pomalu hromadí. Pořízené B-
skeny se zobrazují v reálném čase, jakmile jsou přijaty. Zelená zvýrazňující linka na VIP sleduje 
polohu B-skenu. 
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 Po zachycení celého rozsahu se skenování zastaví. Získaná data si uživatel může 
prohlédnout kontrolou VIP nebo pomocí Playback Controls (ovládacích prvků přehrávání) 
umístěných vlevo od seznamu skenů (tzv. skenovací fronta). Playback Controls fungují stejně 
jako všechny ovládací prvky ve stylu videorekordéru: uživatel se může posouvat vpřed nebo vzad 
o jeden snímek, přejít na úplně první nebo poslední snímek daného rozsahu, animovat snímky 
na displeji B-skenu tím, že projede snímky, jak byly pořízeny, nebo zastavit tuto animaci na 
konkrétním požadovaném snímku. Tempo přehrávání závisí na rychlosti, s jakou byly pořízeny 
snímky. 

 Pokud data nejsou uspokojivá, lze celou sekvenci snímání opakovat a nahradit špatná 
data lepšími snímky. Pokud se uživatel rozhodne znovu spustit zobrazování, nevydá se žádná 
výzva: program předpokládá, že vyšetřující ví, co dělá. Kromě toho mohou být získané údaje 
zcela zlikvidovány pouhým výběrem a spuštěním jiného skenování, i když v tomto případě dojde 
k varování. 

 Pokud jsou data tak kvalitní, aby byla uchována, pak kliknutím na tlačítko Save Uložit data 
zkopírujete z paměti na diskové soubory. Vytvoří se několik souborů. InVivoVue vždy ukládá 
prostorová data (data zobrazená na obrazovce jako B-skeny) do souboru s příponou .OCT. Tyto 
soubory mohou být později nahrány pro přehrávání, měření posuvného měřítka a reporty. Pokud 
je zaškrtnuto políčko Save OCU? (Uložit OCU?), InVivoVue také uloží kopii spektrálních dat 
(nezpracovaná data získaná ze spektrometru) do souboru s příponou .OCU. Kromě toho se uloží 
bitmapový Obrázek snímku, který je viditelný na primárním displeji B-skenu (a objeví se na 
miniatuře fronty skenování, jakmile se ukládání dokončí).  Pro objemná snímání (vše kromě 
lineárního snímání) se uloží bitmapový Obrázek VIP. Na systémech vybavených fundusovými 
fotoaparáty je navíc uložena i bitová mapa, pořízená v okamžiku, kdy byl snímek spuštěn. 

 

Výběr pacienta 

Vyšetření obvykle začínají výběrem pacienta, pro kterého se vyšetření provádí. Chcete-li 
provést vyšetření, musíte nejprve vybrat existující záznam pacienta nebo vytvořit nový záznam. 
Chcete-li vybrat existující záznam, postupujte podle níže uvedených kroků. Pokud potřebujete 
vytvořit nový záznam, postupujte podle pokynů v části Adding a Patient (Přidání pacienta) nebo 
použijte možnost Anonymous Patient (Anonymní pacient) vytvořenou systémem InVivoVue.  

1. V horní části okna aplikace InVivoVue vyberte kartu Patient/Exam. 

2. Chcete-li vybrat existující záznam, můžete buď použít pole Find Patient (Najít pacienta) 
v horní části karty, nebo pole List Patients (Seznam pacientů) pod ním. 

 

Obrázek 52: Pole Najít pacienta 
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Obrázek 53: Pole Seznam pacientů 

3. Chcete-li vyhledat záznam o pacientovi, zadejte část informací ze záznamu (nebo 
veškeré) do pole Patient ID (ID pacienta), Patient MRN (MRN pacienta) a First Name 
(Křestní jméno) nebo Last Name (Příjmení) do pole Find Patient. Při psaní do 
kteréhokoli pole vybere InVivoVue první záznam, který najde v poli List Patients a který 
odpovídá zadaným informacím. 

4. Případně můžete vybrat záznam z pole List Patients. Pacienty můžete vyhledat podle 
termínů vyšetření. Do polí From (Od) a To (Do) zadejte datum (nebo použijte možnost 
kalendáře kliknutím na šipku dolů vedle textového pole pro datum). Záznamy, které 
odpovídají vašemu výběru, se zobrazí v seznamu pod ním. 

Seznam záznamů můžete seřadit podle kteréhokoli sloupce. Pro seřazení stačí kliknout 
na záhlaví sloupce. Kliknutím na stejnou hlavičku dvakrát změníte pořadí řazení. 

5. Ze seznamu vyberte importovaný záznam a základní informace ze záznamu se zobrazí 
v poli View Patient Details (Zobrazit podrobnosti o pacientovi) v pravé dolní části karty. 

6. Dále musíte nastavit výchozí hodnoty vyšetření. 
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Deanonymizace pacienta 
 
Během provádění vyšetření spojeného s anonymním pacientem můžete pomocí ovládacích 
prvků pacienta v horní části karty Imaging (Zobrazování) zjistit, pro koho je vyšetření určeno. 

 

Obrázek 54: Anonymní vyšetření pacienta 

 
Klikněte na rozevírací šipku a vyberte možnost Select Patient (Vybrat pacienta). Zobrazí se 
dialogové okno obsahující stejné ovládací prvky pro výběr pacienta a filtrování, jak je popsáno 
výše. Vyberte skutečného pacienta a vyšetření bude přiřazeno k této osobě. 
 
Pokud pacientovi ještě nebyla do systému přidána data, vyberte možnost Associate Patient 
(Přidružený pacient). V tomto případě se editor pacientů otevře přesně tak, jako kdybyste klikli 
na tlačítko Add Patient (Přidat pacienta) na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). Po 
dokončení zadávání nových údajů o pacientovi klikněte na tlačítko Save & Exit (Uložit 
a ukončit). Nový pacient a k němu příslušná vyšetření budou přidáni do systému. 
 
Výběr možnosti Select Patient (Vybrat pacienta) udělá totéž: Přidruží aktuální vyšetření 
k pacientovi vybranému ze seznamu známých pacientů a navíc spustí zcela nové vyšetření pro 
daného pacienta. Pomocí funkce Select Patient (Vybrat pacienta) můžete zahájit vyšetření 
známých pacientů a také deanonymizovat vyšetření. 

Nastavení výchozích hodnot vyšetření 

Jakmile vyberete pacienta pro vyšetření, měli byste si uvědomit, který vyšetřující, lékař, studie 
a léčebná skupina jsou s tímto vyšetřením spojeni. Kteroukoli z položek můžete změnit buď 
výběrem jiných existujících hodnot, nebo přidáním nového vyšetřujícího nebo lékaře. 

Pro ověření nebo změnu výchozích hodnot pro aktuální vyšetření postupujte následovně: 

1. Na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření) najděte v pravé horní části karty pole Set 
Exam Defaults/Add Exam (Nastavit výchozí hodnoty vyšetření/Přidat vyšetření). 

 

Obrázek 55: Pole Nastavit výchozí hodnoty vyšetření/Přidat vyšetření 

2. Zkontrolujte položky pro vyšetřujícího, lékaře, studii a léčebnou skupinu, abyste se 
ujistili, že jsou správně nastavené pro aktuální vyšetření pacienta. 

3. Pokud potřebujete změnit některou z položek, vyberte novou položku z rozevíracího 
seznamu pro toto pole. 

4. Pokud potřebujete vytvořit záznam pro nového vyšetřujícího nebo lékaře, podívejte se 
do sekcí pro nastavení vyšetřujících a lékařů. 

5. Po výběru všech výchozích nastavení pro toto vyšetření klikněte na tlačítko Add Exam 
(Přidat vyšetření) a záznam vyšetření se přidá do seznamu vyšetření pro aktuálního 
pacienta. 
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6. Pokud uděláte chybu nebo chcete změnit některou z výchozích hodnot vyšetření, 
můžete záznam vyšetření upravit nebo odstranit. 

7. Po úspěšném přidání vyšetření do záznamu pacienta vyberte vyšetření ze seznamu 
v seznamu Patient Exams (Pacientská vyšetření) a klikněte na tlačítko Start Exam 
(Započít vyšetření). Aplikace InVivoVue vás pak přesměruje na kartu Imaging 
(Zobrazování). 

8. Nyní můžete vybrat typy skenování pro vybrané vyšetření. 

 

Výběr skenování 

Před pořízením snímků pro pacienta musíte do vyšetření pacienta přidat jeden nebo více typů 
skenování. Můžete vybrat buď přednastavené skeny spojené s protokolem, jednotlivé 
přednastavené skeny, nebo můžete vytvořit přizpůsobené skeny pro pacienta. 

 

Poznámka 
Skeny můžete přidat pouze do vyšetření, které má aktuální (dnešní) datum. 
U vyšetření datovaných v minulosti můžete smazat pouze skeny, u nichž 
je stav Abandoned (Opuštěn). Všechny ostatní funkce pro přidávání nebo 
editaci skenů jsou neaktivní. 

 

Pro volbu přednastavených skenů postupujte následovně: 

1. Vyberte kartu Imaging. 

2. Chcete-li rychle definovat jedno skenování pomocí typických nastavení skenování, 
můžete kliknout na libovolnou kombinaci tlačítek v mřížce rychlého spuštění. Vybrané 
čekající skenování ve frontě skenování se změní tak, aby odpovídalo parametrům 
skenování odpovídajícím vašim volbám. 

3. Chcete-li přidat jednotlivé přednastavené skenování, klikněte na některé z tlačítek 
Preset (Přednastavit) sken, z nichž každé představuje jeden ze vzorů skenování, 
kterým InVivoVue rozumí. Zobrazí se dialogové okno Add preset to exam (Přidat 
předvolbu k vyšetření) a můžete si vybrat z uvedených předvoleb. Vybrané 
přednastavené skenování bude přidáno do fronty skenování. 

4. Chcete-li, aby vyšetření provedlo určitý protokol, vyberte tento protokol z rozevíracího 
seznamu Load Protocol (Načíst protokol). Všechny skeny v tomto protokolu budou 
přidány do fronty skenování. 

5. Můžete také definovat přizpůsobené skeny, které chcete přidat k vyšetření, kliknutím 
pravým tlačítkem myši na Pending scan (Čekající skenování) a výběrem možnosti Edit 
(Upravit). Podrobnosti o tom, jak se používá editor skenování, naleznete v části 
Vytváření přizpůsobených skenů. 

7. Přidávejte do fronty skenování další čekající skeny, dokud nebudete připraveni pořídit 
snímky. 

 

Poznámka 
Pokud chcete definovat nový protokol skenování obsahující snímky 
aktuálně vybrané pro vyšetření, postupujte podle pokynů v části o vytváření 
nového protokolu skenování. 
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Pořizování snímků 

Funkce Video Fundus 

 

Poznámka: 
Tato funkce je dostupná pouze v produktech Leica s funkcemi natáčení 
fundusu. 

 

Funkci Video Fundus lze využívat ke sledování umístění skenování za účelem lepší analýzy 
konkrétních míst v oku. Automaticky se zaznamenává a ukládá při pořízení snímků OCT. Video 
je zachyceno při zaměřování, snímání a režimu volného chodu. Obrázek je pořízen na začátku 
pořízení snímku a na začátku dokončení volného chodu. Snímek se ukládá s OCT daty a načte 
se později, když jsou načtena právě tato data. 

 

Obrázek 56: Ovládací prvky Video Fundus v levé dolní části obrazovky Fundus 

Video Fundus můžete využívat po dobu nečinnosti systému k ručnímu zarovnání umístění 
skenu pomocí živého vysílání a snímků: 

1. Pro spuštění živého vysílání vyberte tlačítko Toggle video capture (Přepnout 
nahrávání videa) (ikona monitoru počítače).  

2. Chcete-li pořídit snímek, vyberte tlačítko Take snapshot of video (Pořídit snímek 
videa) (ikona kamery), když je zapnuté živé vysílání. 

 

Poznámka: 
Pokud tlačítko přepnout nahrávání videa není k dispozici, ujistěte se, že 
v systému nedochází k pořizování OCT snímků. 

 

Můžete provádět změny režimu, jasu, kontrastu a expozice. Tato nastavení naleznete od 
ovládacím tlačítkem Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Ovládání 
režimu, kontrastu, jasu a expozice) (klíč).  

1. Klikněte na tlačítko Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls 
(Obrázek 56). Zobrazí se dialogové okno s nastavením. 

2. Chcete-li režim změnit, vyberte rozbalovací nabídku a vyberte si z možností 1× (vysoké 
rozlišení), 2× (standardní rozlišení) a 4× (vysoké rozlišení). 

3. Chcete-li změnit jas, kontrast a expozici, použijte posuvníky umístěné vedle příslušného 
štítku nebo zadejte konkrétní číslo do číslicového pole.  

4. Vyberte „OK“. 
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Nastavení jasu fundusového fotoaparátu: 

1. Na rozvaděči ruční sondy najděte knoflík pro nastavení Fundusu. 

2. Pro snížení jasu otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček a pro zvýšení jím 
otočte ve směru hodinových ručiček. 

K dispozici je také možnost zobrazit nebo skrýt překrytí ovládání dynamického skenování na 
obrazovce videa fundusu: 

1. Klikněte na tlačítko Show/Hide overlay (Zobrazit/Skrýt překrytí) (šipky) na liště nástrojů 
Video Fundus (Obrázek 56). Překrytí se ve výchozím nastavení zobrazí a lze jej vypínat 
a zapínat kliknutím na tlačítko Show/Hide overlay. 

Lišta nástrojů má několik možností včetně viditelnosti a umístění lišty. Ty lze změnit kliknutím 
pravým tlačítkem myši na obrazovce Video Fundus. 

Změna viditelnosti: 

1. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Toolbar Visible (Viditelnost panelu), 
chcete-li panel nástrojů vypnout či zapnout. 

Změna umístění panelu nástrojů: 

1. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Toolbar Dock (Ukotvení panelu) 
a potom vyberte možnost Bottom (Dolní) nebo Left (Levý). Panel nástrojů bude ukotven 
u vybraného okraje. 

Můžete vytvořit náhled tisku, uložit a vytisknout snímek videa.  

Uložení: 

1. Klikněte na ikonu Save na panelu nástrojů. 

Náhled před tiskem: 

1. Klikněte na tlačítko Print Preview (Náhled tisku) pod oknem a otevře se dialogové okno 
Print Preview. 

2. Chcete-li změnit velikost náhledu obrázku, klikněte na tlačítko Zoom (Přiblížit) a vyberte 
jednu z možností. 

3. Chcete-li tisknout z okna Print Preview, klikněte na tlačítko Print (Tisk). 

Chcete-li tisknout bez náhledu obrázku:  

1. Klikněte na tlačítko Printer (Tiskárna) pod oknem a otevře se dialogové okno Print. 

2. Vyberte tiskárnu, na kterou chcete tisknout, a podle potřeby upravte další nastavení 
a klikněte na tlačítko OK. 

 

Ovládání dynamického skenování 

Po provedení hrubého nastavení zaměření fotoaparátu fundusu umožňuje funkce ovládání 
dynamického skenování uživateli provádět jemné úpravy polohy, měnit velikost rozměrů 
a otáčet úhel skenování. Můžete provádět nastavení, když je systém nečinný, v režimu seřízení 
a v režimu volného skenování. Během samotného skenování provádět úpravy nelze. 

Uživatel může zobrazit nebo skrýt překrytí ovládání dynamického skenování na obrazovce 
videa fundusu: 
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1. Kliknutím na tlačítko Show/Hide overlay (Zobrazit/Skrýt překrytí) na liště nástroje Video 
Fundus (Obrázek 56) vypnete nebo zapnete ovládání dynamického skenování. 

Grafika ovládání dynamického skenování odpovídá vzoru vybraného skenování. Pokud není 
vybráno žádné skenování, vrátí se grafika do výchozího nastavení podle posledního 
provedeného vzoru. 

Existují tři různé vzorce překrytí pro pět typů skenování: 

1. Grafika zeleného obdélníku (Obrázek 57)  

a. Obdélníkový snímek 

b. Smíšené skeny 

2. Grafika typu červené linky (Obrázek 58) 

a. Toto je zobrazeno pro lineární B-skeny 

3. Modrá kruhová grafika (Obrázek 59) 

a. Radiální snímání 

b. Prstencovité skeny 

 

Obrázek 57: Grafika pravoúhlého překrytí 

 

Obrázek 58: Grafika překrytí typu linky 
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Obrázek 59: Grafika kruhového překrytí 

Pozici skenu můžete změnit podle videa fundusu za pomoci překrytí: 

1. Klikněte levým tlačítkem myši a přidržte střed překryvné grafiky (černá šipka 
v Obrázek 60). 

2. Přetáhněte překryvnou vrstvu do požadované oblasti na videu fundusu. 

3. Uvolněte tlačítko myši. Tím se uvolní pohyb překryvné grafiky a provede se okamžitá 
úprava skenování tak, aby byla skenována požadovaná oblast. 

 

Obrázek 60: Změna polohy překryvné grafiky 

Pozici skenu můžete změnit podle videa fundusu za pomoci překrytí: 

1. Klikněte levým tlačítkem myši a přidržte značku úhlu (zelená záložka označená černou 
šipkou) vedle středové značky v překryvné grafice (Obrázek 61). 

2. Kliknutím a přetažením otočíte grafiku do požadovaného úhlu.  

3. Uvolněte tlačítko myši. Tím se uvolní pohyb překryvné grafiky a provede se okamžitá 
úprava skenování tak, aby bylo dosaženo požadované oblasti. 
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Obrázek 61: Změna úhlu překryvné grafiky 

Rozměry skenování můžete změnit na základě videa fundusu pomocí překrytí: 

1. Klikněte levým tlačítkem myši a podržte kartu na straně překryvné grafiky 
(Obrázek 62). 

2. Kliknutím a přetažením změňte délku nebo šířku na požadovanou velikost. Při úpravě 
bude velikost okamžitě aktualizována. 

3. Uvolněte tlačítko myši. Tím se uvolní pohyb a skenování zůstane na požadované 
velikosti. 

 

Obrázek 62: Změna rozměrů překryvné grafiky 

 

Zaměřování pro potřeby pořízení snímku 

Pro zamíření skeneru a získání snímku postupujte podle níže uvedených kroků. 

1. Klepněte na tlačítko Aim a systém aktivuje dva obrázky v horní části karty Imaging: 
vodorovné a svislé zarovnání B-skenu. Tyto obrázky zobrazují horizontální a vertikální 
skenovací paprsky, což vám umožňuje přesněji vycentrovat snímek na hledaný prvek 
(fovea, hlava optického nervu, léze atd.) pro skenování. 
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2. Umístěte ruční sondu před oko pacienta nebo přes něj.  

3. Můžete buď začít s objektivem co nejblíže k oku subjektu a posouvat jej směrem od něj 
tak, aby byl úhel konstantní, nebo začít se sondou dále od něj a posouvat ji blíže k oku, 
abyste našli ideální snímek.  

6. Vycentrujte obraz ve vodorovné rovině přeložením sondy vlevo nebo vpravo, abyste se 
mohli pohybovat příčně v rovině tečné k oku, a vycentrujte jej vodorovně na snímaný 
objekt. 

7. Chcete-li obraz vycentrovat ve svislé rovině, přeložte sondu nahoru nebo dolů 
a vycentrujte ji svisle na zkoumaný prvek. Po dokončení zaměření skeneru by horní část 
obrazu měla být umístěna v horní třetině nebo v jedné polovině okna horizontálního B-
skenu. (Viz níže uvedený vzorek správně zarovnaného obrazu.) 

Můžete také vyzkoušet některé úhlové úpravy se sondou, vždy seřizující v jednom 
směru, abyste se ujistili, že je skenovací pas umístěn na správném místě v oku subjektu. 
Účelem všech těchto úprav je pořídit co nejjasnější snímek. 

Pro ostření obrazu můžete upravit zaostření (Diopter setting (nastavení dioptrií)) na 
vnitřním průměru sítnice pro co nejjasnější obraz.  

8. Když je obraz ve správném zarovnání a na nejvyšším možném zaostření, klikněte na 
tlačítko Start Snapshot (Spustit snímek). Tím se skener přepne z režimu zaměřování do 
režimu snímání. Nyní se v Horizontálním a Vertikálním okně zobrazují B-skeny 
v reálném čase a projekce intenzity objemu během generování obrazu. 

 

Poznámka 
Pro spuštění snímku můžete použít pravý nožní spínač na pedálu.  

 

 

Poznámka 
Pokud InVivoVue nemůže alokovat dostatek paměti pro pořízení skenu, 
zobrazí se zpráva indikující selhání alokace paměti. Pokud k tomu dojde, 
zmenšete velikost skenování změnou jednoho nebo více z následujících 
parametrů skenování: linky, skeny, framy a/nebo objem. 

  

9. Po dokončení skenování se stav skenu změní z Pending (Čekajícího) na Unsaved 
(Neuložený) a aktivuje se tlačítko Save. Čas skenování je zobrazen pod stavem 
skenování. Pokud jste se snímkem spokojeni, klikněte na Save a stav skenování se 
změní z neuloženého na Saved (Uložený). Pokud nejste s nevyřízeným skenem 
spokojeni, zopakujte výše uvedené kroky. 

 

Poznámka 
Pro uložení skenování můžete použít pravý nožní spínač na nožním pedálu.   
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Poznámka 
InVivoVue kontroluje, zda je na výchozím disku dostatečné místo. Pokud je 
na výchozím disku k dispozici méně než 10 % volného místa, bude vám 
doporučeno archivovat vyšetření, abyste uvolnili místo. Sken však můžete 
uložit. Pokud je na výchozím disku k uložení méně než 2 gigabajty volného 
místa, bude vám doporučeno archivovat skenování a nebude povoleno 
ukládat žádné další skenování, dokud nebude k dispozici více než 
2 gigabajty volného místa. 

 

10. Pokud chcete proces zaměřování v kterékoli fázi zrušit, klikněte na tlačítko Stop. 

Snímek si můžete prohlédnout v okně B-sken pomocí ovládacích prvků pro Playback 
(Přehrávání) pod oknem. Pomocí posuvných ovládacích prvků pro Frame (Rámec) můžete 
upravit jednotlivé rámce pro prohlížení. 

 

Použití režimu volného chodu k pořízení snímku 

Režim Free Run (Volný chod) je alternativou k režimu Aiming (Zaměřování) k pořízení snímku. 
Režim volného chodu přepne systém do režimu nepřetržitého skenování a zobrazí obraz B-
sken a jakkoli objemnou projekci (u objemných snímků), když jsou snímány. V tomto režimu je 
velikost vyrovnávací paměti obrazu určena definicí skenování a je omezena na uložení jedné 
sady snímků obrazových dat, takže si musíte pečlivě vybrat, co chcete uložit. 

Pro pořízení snímku v režimu volného chodu postupujte následovně: 

1. Klikněte na tlačítko Free Run. Systém začne nepřetržitě skenovat a štítek na tlačítku se 
změní na End (Konec). 

2. Umístěte sondu před oko subjektu nebo nad něj a proveďte manuální nastavení, jak je 
popsáno v předchozí části, aby byl obraz zarovnán a pořídili jste kvalitní snímek. 

3. Pokud budete chtít po spuštění volného chodu zastavit skenování, klikněte na tlačítko 
End a skenování se zastaví po dokončení aktuálního snímku. Kromě toho, pokud 
kliknete na tlačítko End, změní se na Abort (Přerušit), což vám umožní zrušit skenování 
bez čekání na dokončení spuštění. 

4. Ujistěte se, že je obraz v rámečku zarovnán tak, aby se horní část obrazu (tj. povrch 
tkáně) nacházela v horní třetině nebo v jedné polovině okna horizontálního B-skenu. 

5. Pokud systém pořídil uspokojivé snímky pro daný obraz, kliknutím na tlačítko End 
proces skenování ukončíte. Po dokončení skenování se stav skenování změní 
z Pending (Čekajícího) na Unsaved (Neuložený) a aktivuje se tlačítko Save (Uložit). 
Čas skenování je zobrazen pod stavem skenování. 

 

Poznámka 
Pro zastavení režimu volného chodu můžete použít pravý nožní spínač na 
nožním pedálu.  
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Poznámka 
Pokud InVivoVue nemůže alokovat dostatek paměti pro pořízení skenu, 
zobrazí se zpráva indikující selhání alokace paměti. Pokud k tomu dojde, 
zmenšete velikost skenování změnou jednoho nebo více z následujících 
parametrů skenování: linky, skeny, framy a/nebo objem.  

 

6. Pokud jste se s čekajícím snímkem spokojeni, klikněte na Save a stav skenování se 
změní z neuloženého na Saved (Uložený). Pokud nejste s nevyřízeným skenem 
spokojeni, zopakujte výše uvedené kroky. 

 

Poznámka 
Pro uložení skenování můžete použít pravý nožní spínač na nožním pedálu.  

 

 

Poznámka 
InVivoVue kontroluje, zda je na výchozím disku dostatečné místo. Pokud je 
na výchozím disku k dispozici méně než 10 % volného místa, bude vám 
doporučeno archivovat vyšetření, abyste uvolnili místo. Sken však můžete 
uložit. Pokud je na výchozím disku k uložení méně než 2 gigabajty volného 
místa, bude vám doporučeno archivovat skenování a nebude povoleno 
ukládat žádné další skenování, dokud nebude k dispozici více než 2 gigabajty 
volného místa. 

 

Snímek si můžete prohlédnout v okně B-sken pomocí ovládacích prvků pro Playback 
(Přehrávání) pod oknem. Pomocí posuvných ovládacích prvků pro Frame (Rámec) můžete 
upravit jednotlivé rámce pro prohlížení. 

 

Ovládání nožního pedálu 

Nožní pedál může být použit pro umožnění hands-free snímání a ukládání snímků. Lze jej 
použít po stisknutí tlačítka Aim při prvním skenování v seznamu skenování. Klepnutím na nožní 
spínač se nyní aktivuje možnost Save. Jakmile dojde k uložení, kliknutím na nožní spínač se 
znovu spustí režim Aiming (Zaměřování) pro další skenování v seznamu skenování a vy 
můžete pokračovat v procesu pořizování a ukládání tímto způsobem.  
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Vzory skenování 

V systému Leica SDOCT je v současné době k dispozici pět vzorců skenování. Následující části 
je popisují tabulkami parametrů, které je třeba vzít v úvahu při nastavování těchto vzorů 
skenování. 

 

Lineární sken (B-Sken)  

Lineární skenování nebo B-skenování představuje axiální řez zobrazovanou tkání a zdánlivé 
rozlišení obrazu závisí na počtu A-skenů, z nichž se skládá. Je možné pořídit sérii B-skenů na 
stejném místě na subjektu, a také průměrné skupiny z nich ke zlepšení kontrastu a poměru 
signál vs. šum. Parametry v následující tabulce popisují nastavení, která mohou být použita.  

 

Parametr Typické 
nastavení 

Poznámky 

Délka 0,5–12 mm 
Nastavte požadovanou boční „délku skenování“ v mm. 

 

Úhel 

 

0–180 

Nastavte tento úhel (ve stupních), abyste určili, zda se 
skenování provádí podél vodorovné osy, svislé osy 
nebo někde mezi nimi. 0 je vodorovné skenování, 
zatímco 90 je svislé. 

Horizontální posun 0 mm 
Nastavte pro změnu horizontálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

Vertikální odsazení 0 mm 
Nastavte pro změnu vertikálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

A-skeny/B-sken 200–5000 Tento parametr axiálního vzorkování určuje rychlost 
snímání. Typické nastavení může být 1000. 

B-skeny 1–100 To představuje počet B-skenů pořízených na stejném 
místě, což umožňuje sledovat změny v čase 

Rámce/B-sken 1–10 Tento parametr udává počet snímků, které jsou 
zprůměrovány pro pořízení jednoho zprůměrovaného 
B-skenu. Nastavení na 1 znamená, že nelze provést 
zprůměrování. 

Neaktivní A-skeny/ 
B-sken 

100–1024 Nastavte počet řádků v rámci, kde nejsou přijímána 
žádná data (a není vyžadováno žádné napětí řízení).  
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Obdélníkový snímek 

Obdélníkový objemový snímek je objemový snímek tvořený řadou B-skenů, které jsou pořízeny 
v rastrovém snímacím vzoru pohybujícím se ze spodní části objemu (nebo z přední strany) 
nahoru (nebo ze zadní strany). Všimněte si, že směr tohoto snímání je obrácen pro nastavení 
180 stupňů (kde jsou parametry nastaveny tak, aby umožňovaly skenování subjektu ležícího 
na zádech ruční sondou drženou nad okem subjektu). Při snímání tohoto skenu se vypočítá 
a zobrazí snímek projekce objemové intenzity, což je souhrnná projekce objemového prvku 
přes zobrazenou hloubku více B-skenů. Parametry v tabulce popisují nastavení, která jsou 
relevantní pro snímání pravoúhlého objemového skenování. 

 

Parametr Typické 
nastavení 

Poznámky 

(Azimut) Délka 0,5–12 mm 
Nastavte požadovanou délku azimutu v mm. 

(Zvýšení) Šířka 0,5–12 mm 
Nastavte požadovanou délku výškového skenování 
v mm. Toto je kolmý směr k azimutovému skenu. 

Úhel 0–360 
Nastavte tento úhel (ve stupních), abyste určili, zda 
se skenování provádí podél vodorovné osy, svislé 
osy nebo někde mezi nimi. 0 je vodorovné skenování, 
zatímco 90 je svislé. 

Horizontální 
posun 

0 mm 
Nastavte pro změnu horizontálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

Vertikální 
odsazení 

0 mm 
Nastavte pro změnu vertikálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

A-skeny/B-sken 200–5000 Tento parametr axiálního vzorkování určuje rychlost 
snímání. Typické nastavení může být 1000. Nižší 
číslo umožňuje vyšší rychlost skenování, zatímco 
vyšší číslo vede k hustějšímu axiálnímu vzorkování. 

B-skeny 2–400 Tento parametr označuje počet B-skenů v objemu 
a určuje výškovou hustotu skenu. Čím větší je počet 
B-skenů, tím více je VIP obraz vzorovaný.  

Rámce/B-sken 1–10 Pokud je tento parametr větší než 1, umožňuje 
provést Registration (registraci) a Averaging 
(průměrování).  

Objemy 1–4 Tento parametr umožňuje víceobjemové snímání, 
což může pomoci při dosahování většího poměru 
signálu a šumu pro 3D vykreslování.  

Neaktivní A-
skeny/B-sken 

100–1024 Nastavte počet řádků v rámci, kde nejsou přijímána 
žádná data (a není vyžadováno žádné napětí řízení). 
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Režim smíšeného rozsahu 

Toto skenování je typem snímání obdélníkového objemu, který má nízkou axiální hustotu 
vzorkování v celém objemu, ale s lineárním skenováním s vysokou hustotou vloženým do 
středu objemu. Tento typ skenování je užitečný, pokud chcete B-sken s průměrnou vysokou 
hustotou a registračními informacemi. Příslušné parametry jsou uvedeny níže: 

 

Parametr Typické 
nastavení 

Poznámky 

(Azimut) Délka 0,5–12 mm 
Nastavte požadovanou délku azimutu v mm. 

(Zvýšení) Šířka 0,5–12 mm 
Nastavte požadovanou délku výškového skenování 
v mm. Toto je kolmý směr k azimutovému skenu. 

Úhel 0–360 
Nastavte tento úhel (ve stupních), abyste určili, zda 
se skenování provádí podél vodorovné osy, svislé osy 
nebo někde mezi nimi. 0 je vodorovné skenování, 
zatímco 90 je svislé. 

Horizontální 
posun 

0 mm 
Nastavte pro změnu horizontálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

Vertikální 
odsazení 

0 mm 
Nastavte pro změnu vertikálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

A-skeny/B-sken 200–400 Tento parametr axiálního odběru vzorků určuje 
rychlost objemového snímání. Typické nastavení je 
kolem 200 nebo 250, což umožňuje rychlé snímání. 

B-skeny / objem 100–200 Tento parametr označuje počet B-skenů v objemu, 
který ovlivňuje hustotu vyvýšení vzorkování. 

Vysoká hustota 
A-skeny/B-sken 

1000 Tento parametr určuje axiální vzorkování B-skenu 
s vysokou hustotou umístěného ve středu objemu. 

B-skeny 
s vysokou 
hustotou 

1–20 Tento parametr udává počet rámců s vysokou 
hustotou, které budou zprůměrovány pro pořízení 
jediného B-skenu s vysokou hustotou ve středu 
objemu. 

Neaktivní A-
skeny/B-sken 

100–1024 Nastavte počet řádků v rámci, kde nejsou přijímána 
žádná data (a není vyžadováno žádné napětí řízení). 
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Radiální objem 

Radiální skenování umožňuje volumetrické snímání objektu se skenováním B-skenů radiálně 
napříč celým objemem. Střední část zorného pole je v tomto typu snímání vzorkována velmi 
silně, a směrem k vnější části objemu je vzorkování řidší. Parametry pro nastavení radiálního 
skenování jsou následující: 

 

Parametr Typické 
nastavení 

Poznámky 

Průměr 0,5–12 mm 
Nastavte požadovaný průměr radiálních skenů 
v objemu. 

Horizontální 
posun 

0 mm 
Nastavte pro změnu horizontálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 
 

Vertikální 
odsazení 

0 mm 
Nastavte pro změnu vertikálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

A-skeny/B-sken 200–5000 Tento parametr axiálního vzorkování určuje rychlost 
snímání. Typické nastavení může být 1000. Nižší 
číslo umožňuje vyšší rychlost skenování, zatímco 
vyšší číslo vede k hustějšímu axiálnímu vzorkování. 

B-skeny / objem 2–400 Tento parametr označuje počet B-skenů v objemu 
a určuje hustotu skenování. Čím větší je počet B-
skenů, tím více je VIP obraz vzorovaný.  

Rámce/B-sken 1–10 Pokud je tento parametr větší než 1, umožňuje 
provést Registration (registraci) a Averaging 
(průměrování).  

Objemy 1–4 Tento parametr umožňuje víceobjemové snímání. 

Neaktivní A-
skeny/B-sken 

100–1024 Nastavte počet řádků v rámci, kde nejsou přijímána 
žádná data (a není vyžadováno žádné napětí řízení). 
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Prstencovitý objem 

Prstencovitý objem je objemová akvizice složená ze série B-skenů, které jsou soustřednými 
kruhovými prstenci kolem sledované oblasti. Kromě „maximálního“ průměru konečného B-
skenu lze definovat minimální průměr a toto nastavení umožňuje určit hustotu odběru vzorků 
v rámci prstencovitého objemu. Korekční faktor zajišťuje, že v každém B-skenu je v celém 
objemu stejný počet vzorků. Příslušné parametry jsou uvedeny níže: 

 

Parametr Typické 
nastavení 

Poznámky 

Min. průměr 0,5–12 mm 
Nastavte požadovaný vnitřní průměr snímání 
prstencovitého objemu. 

Max. průměr 0,5–12 mm 
Nastavte tuto hodnotu na požadovaný průměr 
prstencovitého objemu. 

Horizontální 
posun 

0 mm 
Nastavte pro změnu horizontálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

Vertikální 
odsazení 

0 mm 
Nastavte pro změnu vertikálního středového bodu 
skenování (v mm). Povolený rozsah je ±5 mm. 

A-skeny/B-sken 200–5000 Tento parametr axiálního vzorkování určuje rychlost 
snímání. Typické nastavení může být 1000. Nižší 
číslo umožňuje vyšší rychlost skenování, zatímco 
vyšší číslo vede k hustějšímu axiálnímu vzorkování. 

B-skeny / objem 2–400 Tento parametr označuje počet B-skenů v objemu 
a určuje hustotu skenování. Čím větší je počet B-
skenů, tím více je VIP obraz vzorovaný.  

Rámce/B-sken 1–10 Pokud je tento parametr větší než 1, umožňuje 
provést Registration (registraci) a Averaging 
(průměrování).  

Objemy 1–4 Tento parametr umožňuje víceobjemové snímání. 

Neaktivní A-
skeny/B-sken 

100–1024 Nastavte počet řádků v rámci, kde nejsou přijímána 
žádná data (a není vyžadováno žádné napětí řízení). 
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Práce se skeny 

Využití paměti 

InVivoVue zobrazí lištu v dialogovém okně Select Parameters for New Scan (Zvolit parametry 
pro nové skenování), které poskytuje zpětnou vazbu o paměťové stopě přizpůsobeného 
skenování. Tato lišta se aktualizuje při editaci každého z jejích atributů, aby odrážela náklady 
na každou volbu. Paměťová lišta je zelená, pokud je pravděpodobné, že je k dispozici dostatek 
paměti pro pořízení skenu a červená, když systém vypočítá, že skenování překročí 70 % 
dostupné paměti. Je zde malá nejistota, protože paměť musí být nejen dostupná, ale 
i dostatečně velká, aby byla užitečná při ukládání dat o snímku. 
 
Čtení lišty System Memory (systémové paměti) zleva doprava: 

• Výrazná zelená plocha označuje odhadované procento v současné době používané 
paměti 

• Šrafovaná oblast napravo od výrazně zelené plochy označuje odhadované procento 
zbývající systémové paměti, která je potřebná k pořízení skenů. Pokud je k dispozici 
dostatek systémové paměti pro pořízení skenu, je šrafovaná oblast zelená a jinak je 
červená. 

Kromě toho InVivoVue zobrazuje textové informace, které odpovídají grafickému zobrazení:  

• Procento paměti, která je v současné době používána  

• Procento zbývající paměti potřebné k pořízení skenů  

• Paměťové požadavky na přizpůsobené skenování (v MB) 

Aplikace InVivoVue vám umožní přidat sken do vyšetření, a to i v případě, že je lišta paměti 
červená. Pokud to však v době spuštění skenování nebude stačit, InVivoVue vás upozorní 
a navrhne vám, abyste zmenšili velikost skenování úpravou čar, skenů, framů a/nebo 
parametrů objemu. 

 
 

Obrázek 63: Panel systémové paměti a textové informace. Zelená označuje, že sken lze pořídit. Červená 

znamená, že není dostatek paměti 

Vytváření přizpůsobených skenů 

Namísto použití některého z přednastavených skenů dostupných ve vašem systému možná 
budete chtít definovat své vlastní parametry pro skeny, které se mají přidat k vyšetření. 

 

Poznámka 
Přizpůsobené skeny můžete přidat pouze do vyšetření, které má aktuální 
(dnešní) datum. U vyšetření datovaných v minulosti můžete smazat pouze 
skeny, u nichž je stav Abandoned (Opuštěn). Všechny ostatní funkce pro 
přidávání nebo editaci skenů jsou neaktivní. 
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Postupujte podle následujících kroků: 

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na čekající skenování z fronty a vyberte možnost Edit 
(Upravit), čímž otevřete dialogové okno Select Parameters for New Scan (Vybrat 
parametry pro nové skenování). 

 

Obrázek 64: Vyberte parametry pro nové skenování 

2. Chcete-li přizpůsobené skenování založit na přednastaveném skenování, vyberte sken 
z rozbalovacího seznamu Defined Scan Presets (Definované přednastavení 
skenování) a klikněte na tlačítko Copy Settings from Selected Preset (Kopírovat 
nastavení z předdefinovaného nastavení). Parametry vybraného přednastaveného 
skenování se pak nahrají do skupiny Select Parameters (Vybrat parametry). 

3. Pokud nechcete, aby vaše přizpůsobené skenování vycházelo z přednastaveného 
skenování, klikněte na tlačítko pro vzor skenu (prstencovitý objem, lineární B-sken, atd.), 
který chcete pořídit, a výchozí parametry pro tento typ se načtou do skupiny Select 
Parameters. 

4. Proveďte jakékoli změny parametrů (průměrů, odsazení atd.) skenování, a to buď 
pomocí koleček pro výběr hodnot, nebo výběrem pole a zadáním požadované hodnoty. 

5. Zvolte, zda chcete skenovat OD (pravé), OS (levé) nebo OU (obě) oči. (Pokud vyberete 
OU, přičtou se k vyšetření dvě skenování, jedno pro každé oko.) 

6. Chcete-li získat Dopplerova data spolu s daty skenování, zaškrtněte políčko Doppler 
scan? (Dopplerův sken?) a zadejte počet vzorků, které chcete získat. Toto číslo udává 
počet Dopplerových vzorků, které jsou získány na jedno B-skenování. 
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Poznámka 
Leica doporučuje 2 až 5 vzorků. Jinak může být doba pořizování skenu 
příliš dlouhá. 

7. Po dokončení nastavení parametrů pro skenování můžete parametry uložit jako nové 
přednastavené skenování. Zadejte jedinečný název pro nové přednastavené skenování 
a výběr oka a klikněte na tlačítko Create Preset (Vytvořit přednastavení). 

8. Je dobré sledovat lištu systémové paměti nad tlačítkem Add to Exam (Přidat 
k vyšetření). Lišta systémové paměti vám řekne, kdy vybrané parametry skenování 
(linky, skenování a snímky, objemy) způsobí, že výsledný sken bude příliš velký, 
a nepůjde jej proto pořídit. Lišta systémové paměti je zelená, pokud je pro nový sken 
k dispozici dostatek paměti a červená, pokud je možné, že počítačový systém 
dostatkem paměti nedisponuje. (Další informace o liště systémové paměti naleznete 
v části Memory Management (Správa paměti)). 

9. Klikněte na tlačítko Add to Exam (Přidat k vyšetření) pro přidání skenování k vyšetření 
a zavřete dialogové okno, nebo klikněte na tlačítko Cancel (Zrušit) pro zavření 
dialogového okna bez přidání skenování k vyšetření. 

Chcete-li k vyšetření přidat další přizpůsobeného skenování, opakujte kroky z této části pro 
každé další skenování. 

 

Úprava skenů 

Přednastavené nebo přizpůsobené skeny lze upravovat, dokud je jejich stav Nevyřízený (ještě 
jste nepořídili snímek). Poznámka: Skeny přidané z protokolu nelze upravovat. Chcete-li upravit 
přednastavené skenování, postupujte podle následujících kroků: 

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na čekající sken ve frontě skenování a vyberte možnost 
Edit (Upravit). 

2. V poli Customize Scans (Přizpůsobit skeny) nad seznamem klikněte na tlačítko Edit 
Selected Scan... (Upravit vybrané skeny...). Otevře se dialogové okno Edit Scan 
Parameters (Upravit parametry skenování). 
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Obrázek 65: Dialogové okno Upravit předvolby skenování 

3. V dialogovém okně můžete vybrat jiné přednastavené skenování nebo jiný typ 
skenování nebo změnit jednotlivé parametry včetně toho, které oko (oči) chcete 
skenovat. 

4. Chcete-li změny uložit jako nové přednastavené skenování, pojmenujte je v poli Enter 
Name for Preset (Zadejte název přednastavení) v dolní části dialogového okna. 

5. Po dokončení všech změn klikněte na tlačítko Save Changes (Uložit změny) v dolní 
části dialogového okna. 

 

Poznámka 
Pokud zjistíte, že chcete změnit parametry skenování po pořízení snímku, 
můžete jej vymazat výběrem jiného skenu nebo změnou na kartě Imaging. 
Objeví se zpráva s dotazem, zda chcete data uložit, klikněte na tlačítko No 
(Ne). Znovu vyberte skenování a postupujte podle výše uvedených kroků. 

 

 

Odstraňování skenů 
Skeny z vyšetření můžete odstranit, pokud je stav skenování Pending (Nevyřízené) (ještě jste 
nezískali snímek). Můžete například vybrat skupinu skenů z protokolu, ale zvolit, že jeden nebo 
více z nich neprovedete. Abandoned (opuštěné) skeny lze také odstranit. Chcete-li odstranit 
opuštěné skeny, postupujte následovně: 

1. Ve frontě skenování vyberte sken, které chcete odstranit. Zvolený sken je zvýrazněn 
zeleně. 

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Scan (Sken) a vyberte možnost Delete 
(Odstranit).  
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Ukládání skenů 

Až z daného skenování získáte uspokojivý snímek, můžete jej uložit do aktuálního záznamu 
vyšetření pacienta. Než je uložíte, můžete zkontrolovat snímky a ujistit se, že jsou skutečně 
v pořádku. 

Po načtení obrázku se stav skenování změní na Unsaved (Neuloženo). Chcete-li sken uložit, 
klikněte na tlačítko Save (Uložit). Pokud NECHCETE uložit soubor OCU (hrubá spektrální data) 
pro daný snímek, zrušte před uložením skenování výběr Save OCU data? (Uložit data OCU?). 

 

Poznámka 
InVivoVue kontroluje, zda je na výchozím disku dostatečné místo. Pokud je 
na výchozím disku k dispozici méně než 10 % volného místa, bude vám 
doporučeno archivovat vyšetření, abyste uvolnili místo. Sken však můžete 
uložit. Pokud je na výchozím disku k uložení méně než 2 gigabajty volného 
místa, bude vám doporučeno archivovat skenování a nebude povoleno 
ukládat žádné další skenování, dokud nebude k dispozici více než 
2 gigabajty volného místa. 

 

Pro každý uložený sken InVivoVue vytvoří a uloží čtyři nebo pět jednotlivých souborů 
(v závislosti na typu souboru), a dá jim sekvenční název na základě ID pacienta, které oko je 
skenováno a určitých dalších parametrů ze skenování. Těchto pět typů souborů je 

• hrubá spektrální data skenování, přípona souboru .OCU 

• zpracovaná data skenování, přípona OCT souboru 

• bitmapový Obrázek rámce 1 (jedna) B-Skenu, přípona .BMP 

• bitmapový Obrázek obrázku fundusu, přípona .BMP 

• bitmapový Obrázek okna VIP (pouze pro objemné skeny), přípona .BMP 

 

Poznámka 
Pokud chcete uložit jiný bitmapový snímek (než rámec 1) pro B-sken, 
můžete jej vybrat přehráním B-skenu pomocí tlačítek přehrávání VCR pro 
kontrolu každého rámce a zastavení přehrávání na konkrétním snímku, 
který chcete uložit. 

 

Při pořizování nebo kontrole snímků můžete také ukládat kopie snímků z oken VIP a Fundus 
Video/Scan Control. Kopie těchto snímků můžete například potřebovat k nahlédnutí nebo 
pozdější kontrole. Kliknutím na tlačítko Save pod oknem uložíte kopie snímků v obou oknech. 

 

Načítání skenů ke kontrole 

Uložené skeny můžete kdykoli zkontrolovat za předpokladu, že nebyly archivovány, což je ze 
systému odstraní. (Skeny z archivovaných skenování můžete kontrolovat pouze tehdy, pokud 
je získáte z archivu.) Můžete zkontrolovat uložené nebo neuložené skeny z probíhajícího 
vyšetření nebo můžete načíst předchozí vyšetření.  

Pro výběr skenů z aktuálního vyšetření postupujte následovně: 

1. Vyhledejte skeny pro aktuální vyšetření ve frontě skenování na kartě Imaging. 
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2. Pokud jste skenování již dokončili, ale zatím neuložili, můžete toto neuložené skenování 
přehrát znovu pomocí tlačítek Playback (Přehrávání). 

3. Chcete-li zkontrolovat uložené skenování, poklepejte na ikonu ve frontě skenování. 

Pro výběr skenů z předchozího vyšetření postupujte následovně: 

1. Na kartě Patient/Exam vyberte záznam pacienta, pro který chcete zkontrolovat snímky. 
(Pokud potřebujete pomoc při hledání pacienta, přečtěte si část Výběr nebo Přidání 
pacienta.) Když vyberete záznam pacienta, nahrají se všechna jeho vyšetření do 
seznamu v poli Patient Exams na pravé straně. 

2. Ze seznamu vyšetření pacientů vyberte vyšetření, pro které chcete zkontrolovat 
skenování, a klikněte na tlačítko Review Exam (Zkontrolovat vyšetření). Pokud je 
zvolené vyšetření pro aktuální datum a je neúplné, tlačítko Review Exam je místo toho 
označeno jako Continue Exam (Pokračovat ve vyšetření) nebo Start Exam (Spustit 
vyšetření). InVivoVue se přepne na kartu Imaging a skeny pro vybrané vyšetření jsou 
uvedeny ve frontě skenování v dolní části. 

3. Chcete-li zkontrolovat uložené skenování, poklepejte na ikonu ve frontě skenování. 

Po výběru uloženého skenu, který chcete zkontrolovat, postupujte následovně: 

1. Přehrajte Obrázek pomocí tlačítek Přehrávání. 

2. Chcete-li během přehrávání upravit jas nebo kontrast, klikněte pravým tlačítkem myši 
na oblast B-skenu a vyberte položku Display Options (Možnosti zobrazení). Otevřete 
tak dialogové okno Edit Display Options (Upravit možnosti zobrazení). 

 

Obrázek 66: Upravit možnosti zobrazení 

3. Na kartě Adjustments (Úpravy) použijte posuvné ovladače pro Brightness (jas) 
a Contrast (kontrast) pro zvýšení nebo snížení těchto nastavení. Klepnutím na tlačítko 
Reset (Obnovit) obnovíte tato nastavení na úrovně snímku, který byl pořízen jako první. 

4. Chcete-li zobrazit podrobnosti skenování obsažené v hlavičce OCT, poklepejte na 
název souboru, který se zobrazí nad oknem Volume Intensity Projection (Projekce 
intenzity objemu). 
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Přehrávání skenů 

Pro přehrání snímku je k dispozici několik ovládacích prvků pro zastavení a spuštění 
přehrávání, pro výběr několika snímků jednotlivě nebo pro jejich postupné přehrávání a pro 
úpravu rychlosti přehrávání. 

Hlavní ovládací prvky přehrávání jsou modelovány podle ovládacích prvků videopřehrávače 
nebo hudebního přehrávače: 

 Zobrazí první snímek skenování 

 Přesune zpět na předchozí snímek 

 Přehrává všechny snímky za sebou, opakovaně prochází skenováním, dokud se 
nestiskne další tlačítko 

 Zastaví přehrávání 

 Přesune na další snímek 

 Zobrazí poslední snímek skenování 

Dva posuvné ovladače, které můžete táhnout myší, umožňují nastavit rychlost přehrávání 
a vybrat jednotlivé snímky: 

Rychlost umožňuje vybrat počet snímků za sekundu pro přehrávání a číselná hodnota 
zobrazuje aktuální zvolenou rychlost. 

Rámec umožňuje výběr jednotlivých snímků v sekvenci a číselná hodnota ukazuje počet 
aktuálních snímků z celkového počtu. 

 

Obrázek 67: Ovládací prvky posuvníku pro rychlost a rámec 

 

Změna nastavení okna B-Sken 

V okně B-Scan můžete provést několik úprav pro změnu nebo vylepšení zobrazení snímků. 
Můžete upravit jas a kontrast, zobrazit Doppler a změnit jeho nastavení, vybrat počáteční 
a koncové vzorky pro odstranění nevýznamných částí obrazu a změnit typ a mapa barev 
displeje. 

Pro úpravu těchto nastavení postupujte následovně: 

1. Pravým tlačítkem myši v okně B-Scan a výběrem možnosti Display Options… 
(Možnosti zobrazení…) otevřete okno Edit Display Options (Upravit možnosti 
zobrazení). 
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2. Vyberte kartu Adjustments (Úpravy) (Obrázek 66). 

a. Pomocí posuvných ovladačů upravte Brightness (jas) a Contrast (kontrast) 
obrazu v okně B-Scan. Všimněte si, že obraz reaguje, zatímco provádíte úpravy. 

b. Pokud si prohlížíte Dopplerova data, klikněte na zaškrtávací políčko Display 
Doppler (Zobrazení Dopplera) a potom pomocí posuvných ovladačů upravte 
škálování, mezní hodnotu OCT a úrovně Dopplera a průhlednost. 

c. Chcete-li obnovit původní nastavení v dané skupině, klikněte na tlačítko Reset 
v každém poli skupiny. 

3. Vyberte kartu Options. Ovládací prvky v poli Custom Range (Přizpůsobený rozsah) 
umožňují zúžit počet vzorků pro zobrazení, zvětšení nebo zaostření na určitou oblast 
podél vertikálního rozměru obrázku. 

a. Kliknutím na zaškrtávací políčko Custom Sample Range (Rozsah 
přizpůsobených vzorků) upravíte počet vzorků, které chcete zobrazit. 

b. Posunutím ovládacího prvku Start zleva doprava vyloučíte vzorky směrem 
shora. 

c. Posunutím ovládacího prvku End zprava doleva začleníte nebo vyloučíte vzorky 
ze spodní části snímků. 

d. Pro obnovení výchozího nastavení obrázku klikněte na tlačítko Reset. 

e. Kliknutím na zaškrtávací políčko Invert obraz převrátíte podél jeho vodorovné 
osy. 

 

Obrázek 68: Upravit možnosti zobrazení s vybranou záložkou Možnosti 

4. V poli Display Type (Typ zobrazení) vyberte možnost Frame (Rámec) pro zobrazení 
celého snímku B-skenu nebo možnost Line (Řádek) pro zobrazení jednotlivých vzorků 
ze snímku. Kliknutím a přetažením posuvníku nebo kliknutím na tlačítka se šipkami na 
obou koncích zobrazíte jednotlivé řádky. Pokud kliknete a podržíte tlačítko se šipkou, 
řádky se napříč celým snímkem zobrazují v rychlém sledu. 

5. V poli Display Color Map (Zobrazit mapu barev) vyberte volitelná tlačítka pro zobrazení 
obrázku ve Grayscale (stupních šedi) nebo Color (barvě). 
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Nastavení vzorků okna VIP 

Snímek z en face pro objemné skenování se zobrazí v okně Volume Intensity Projection (VIP) 
(Projekce intenzity objemu). Ve výchozím nastavení je tento snímek vytvářen promítáním nebo 
sčítáním intenzit snímků v celém rozsahu hloubky, jak je zobrazeno v okně B-skenu. Nastavení 
však můžete změnit na součet v užším rozsahu při libovolné zvolené hloubce skenování. 
Chcete-li změnit rozsah součtu vzorků, použijte v B-skenu ohraničující linky. 

Chcete-li zobrazit ohraničující linky, klikněte pravým tlačítkem myši na okno B-Scan a vyberte 
možnost Windowing Display On (Zobrazení ohraničení zapnuto). V okně B-skenu se zobrazí 
trojice vodorovných čar. Středová linka označuje střed okna a horní a dolní linka označuje šířku 
vzorku. Tyto linky lze přesunovat tažením pro úpravu rozsahu vzorků použitých k vygenerování 
VIP snímku. 

 

Práce s pacienty a vyšetření 

Karta Imaging obsahuje několik tlačítek, která usnadňují provádění změn u pacientů 
a vyšetření během samotného vyšetřování. Tato tlačítka se zobrazují vlevo nahoře, pod kartami 
a nad vším ostatním. Přestože tlačítka nemají přidružený text, při najetí myší nad tlačítka se 
zobrazí popisek popisující výchozí funkci každého tlačítka. 

 

Obrázek 69: Tlačítka Pacient a Vyšetření 

Rozbalovací tlačítko s odkazem umístěné v části Patient information umožňuje změny 
informací o pacientovi. První akce umístěná v rozevírací nabídce tlačítka je Edit Patient 
Details (Upravit podrobnosti o pacientovi). Má stejnou funkci jako tlačítko Edit Patient (Upravit 
pacienta) na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření): po kliknutí se zobrazí dialogové okno Edit 
Patient (Upravit pacienta). To je jeden ze způsobů, jak mohou uživatelé přiřadit skutečnou 
identitu anonymnímu pacientovi. 

Akce Associate Patient (Přidružený pacient) umožňuje uživateli přiřadit vyšetření pacienta 
k jinému pacientovi. To bude používáno běžně po dokončení vyšetření na anonymním 
pacientovi, k označení, že data vyšetření patří již známému pacientovi. Kliknutím na něj 
vyvoláte dialogové okno Associate exam with selected patient (Přiřadit vyšetření 
k vybranému pacientovi), jak je znázorněno níže. Vyberte jméno pacienta, s nímž má být 
vyšetření spojeno, a klikněte na tlačítko OK. 
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Obrázek 70: Dialogové okno Přiřadit vyšetření 

Pokud je identifikován anonymní pacient, položka pro něj zmizí ze seznamu pacientů na kartě 
Patient/Exam. Když je tento známý pacient vybrán, objeví se v jeho seznamu dříve anonymní 
vyšetření. 

Třetí akce je New Anonymous Patient (Nový anonymní pacient). Když je po sobě vyšetřeno 
několik pacientů, program není schopen bez pomoci určit, kde jedno vyšetření končí a další 
začíná. Kliknutím na toto tlačítko přidáte nového anonymního pacienta a ve výchozím nastavení 
se vygeneruje nové (prázdné) vyšetření. Samozřejmě je vždy možné přejít na kartu 
Patient/Exam a vybrat tam ze seznamu známého pacienta. 

Rozbalovací tlačítko s odkazem umístěné v části s informacemi o vyšetření umožňuje změny 
informací o vyšetření. Kliknutím na něj vyberete výchozí akci a otevřete dialogové okno Edit 
Exam (Upravit vyšetření). Tato akce je také umístěna na prvním místě v rozbalovací nabídce 
tlačítka. Druhou akcí je Add Exam (Přidat vyšetření). Má stejnou funkci jako tlačítko Add Exam 
(Přidat vyšetření) na kartě Patient/Exam (Pacient/Vyšetření): kliknutím spustí nové, prázdné 
vyšetření pro vybraného pacienta. Třetí akce je Copy Exam (Kopírovat vyšetření). Tato akce 
vytvoří a otevře kopii aktuálního vyšetření. Poslední akcí je Copy Exam (Other Eye) (Kopírovat 
vyšetření (Druhé oko)). Tato akce vytvoří a otevře kopii aktuálního vyšetření, ale změní všechny 
skeny na druhé oko.  

 

Tisk obrázků 

InVivoVue umožňuje tisk snímků výběrem Print (Tisk) v nabídce File (Soubor) (Obrázek 71). 
Dále také zobrazit náhled před tiskem několika způsoby. Můžete zobrazit náhled a vytisknout 
jednotlivé snímky oken B-Scan, Volume Intensity Projection a Video Fundus/Scan Control. 
Vyberte si z následujících sekcí pokyny týkající se okna, které chcete vytisknout. 
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Obrázek 71: Nabídka Tisk 

Okno B-Scan 

Před tiskem z okna B-Scan vyberte rámeček, který chcete vytisknout. Postupujte podle 
následujících kroků: 

1. Chcete-li vybrat snímek pro náhled a tisk, opakovaně klikněte na tlačítko Frame 
Advance (Posunout snímek), dokud se v okně nenačte snímek, který chcete vytisknout. 
Případně můžete pro výběr rámečku přetáhnout posuvník pro práci s rámečky. 

2. V nabídce File (Soubor) vyberte možnost Print Preview (Náhled tisku) a otevře se 
dialogové okno Print Preview. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit náhled snímku B-
skenu nebo objemného snímku. 

 

Obrázek 72: Náhled tisku 

3. Chcete-li změnit velikost náhledu obrázku, klikněte na tlačítko Zoom (Přiblížit) a vyberte 
jednu z možností. 

4. Chcete-li tisknout z okna Print Preview, klikněte na tlačítko Print (Tisk). 

5. Pro tisk bez náhledu obrazu vyberte z nabídky File (Soubor) možnost Print | B-Scan 
Image (Snímek B-skenu). Otevře se dialogové okno Print. 

6. Vyberte tiskárnu, na kterou chcete tisknout, a podle potřeby upravte další nastavení 
a klikněte na tlačítko OK. 
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Okno Projekce objemové náročnosti 

1. Chcete-li zobrazit náhled před tiskem, klikněte na tlačítko Print Preview pod oknem 
a otevře se dialogové okno Print Preview (Obrázek 72). 

2. Chcete-li změnit velikost náhledu obrázku, klikněte na tlačítko Zoom (Přiblížit) a vyberte 
jednu z možností. 

3. Chcete-li tisknout z okna Print Preview, klikněte na tlačítko Print. 

4. Chcete-li tisknout bez náhledu obrazu, klikněte na tlačítko Printer (Tiskárna) pod oknem 
a otevře se dialogové okno Print. (Případně vyberte z nabídky File možnost Print 
Volume Image a otevřete dialogové okno Print.) 

5. Vyberte tiskárnu, na kterou chcete tisknout, a podle potřeby upravte další nastavení 
a klikněte na tlačítko OK. 

 

Vypnutí Envisu 

O vypnutí Envisu 

Společnost Leica doporučuje vypnout systém na konci každého dne. Před vypnutím Envisu je 
vhodné zvážit export nebo archivaci vyšetření pacientů.  

 

Vypnutí napájení 

Jakmile dokončíte veškerou denní aktivitu, nejprve počítač vypněte běžným způsobem. Poté, 
co počítač dokončí sekvenci vypínání, vypněte hlavní vypínač na nepřerušitelném zdroji 
napájení (UPS). Tím se vypne motor zobrazování a rozvaděč sondy.  
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Dopplerův režim 

Získání Dopplerových dat 

InVivoVue umožňuje získávat Dopplerova data pro snímky, která jsou dodávána ve formě více 
řad informací pro každý A-sken. Dopplerova data jsou pak překryta na B-skenu podle 
zobrazení. Pokud se rozhodnete získat Dopplerova data, nejprve zvažte, zda ponechají 
parametry vašeho skenování pro tato data dostatek dodatečné paměti. Množství použité paměti 
v měřítku s počtem A-skenů x (1 + počet Dopplerových čar). Lišta systémové paměti 
a požadavky na paměť skenování poskytují zpětnou vazbu o dostupné systémové paměti 
a velikosti skenování. 

Při získávání Dopplerových dat pro přizpůsobený sken postupujte následovně: 

1. Na kartě Imaging klikněte pravým tlačítkem myši na čekající skenování a vyberte 
možnost Edit pro otevření editoru skenování. (Obrázek 42). 

2. Vyberte vzor skenování a nastavte parametry skenování (rozměr, úhel, linky, skenování, 
snímky atd.) a výběr oka. 

3. Zaškrtněte políčko Doppler scan? (Dopplerovo skenování?) a v textovém poli Number 
of Intervals (Počet intervalů) nastavte počet Dopplerových intervalů, které chcete získat 
na A-sken. Leica doporučuje nastavit počet Dopplerových intervalů na maximálně 5. 

4. Poznamenejte si, že panel System Memory (systémové paměti) se nachází pod polem 
Eye Selection (Výběr oka). 

• Pokud je zelený, je pravděpodobné, že bude k dispozici dostatek systémové paměti 
pro pořízení skenu. Přidejte sken k vyšetření. 

• Pokud je částečně červený, je možná sken příliš velký na to, aby jej bylo možné 
pořídit. Skenování můžete přidat k vyšetření, pokud se však pokusíte sken pořídit, 
nemusí pro něj být k dispozici dostatečné množství systémové paměti. V takovém 
případě nebude moci InVivoVue sken pořídit. Pokud k tomu dojde, InVivoVue 
zobrazí okno s informacemi o tom, že máte zmenšit velikost skenování. 

5. Zavřete editor skenování výběrem možnosti Save Changes (Uložit změny). Nyní jste 
připraveni sken pořídit. (Další informace o snímání naleznete v části Pořizování 
snímků.) 

Zobrazení skenování s Dopplerovými daty 

InVivoVue zobrazí Dopplerova data po jejich načtení za předpokladu, že byla vybrána možnost 
Display Doppler (Zobrazit Dopplera). Dopplerova data se zobrazují v okně B-skenu spolu 
s OCT snímkem. Na pravé straně okna B-skenu se zobrazí stupnice Dopplerova signálu 
indikující jeho intenzitu.  

Směr průtoku krve je označen červenou nebo modrou barvou, což indikuje průtok směrem od 
snímače, nebo naopak k němu.  
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Zobrazení Dopplerových dat můžete upravit změnou měřítka, průhlednosti a prahové hodnoty 
pro OCT a Dopplerových dat. Můžete vypnout Dopplerův displej nebo resetovat nastavení 
Dopplerova displeje na původní hodnoty. 

Pro nastavení zobrazení Dopplerových dat v okně B-skenu postupujte následovně: 

1. Na kartě Imaging načtěte sken s Dopplerovými daty. (Viz informace v části Získání 
Dopplerových dat, kde se dozvíte, jak získat sken s Dopplerovými daty.) 

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na okno B-Scan, vyberte možnost Display Options 
(Možnosti zobrazení) a otevřete dialogové okno Edit Display Options (Upravit 
možnosti zobrazení).  

3. Klikněte na kartu Adjustments (Úpravy). 

4. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Display Doppler (Zobrazit Dopplera). Pokud 
chcete vypnout Dopplerův displej, zrušte zaškrtnutí políčka. 

5. V hlavním okně pomocí tlačítek Playback (Přehrávání) zobrazte skenování. Při 
nastavování Dopplerova displeje (Obrázek 40) nechte skenování nepřetržitě běžet. 

6. Pomocí posuvníku Doppler Scaling (Dopplerova měřítka) upravte měřítko signálu 
a zesilte nebo zmenšete zobrazení Dopplerova displeje.  

7. Pomocí OCT Level Threshold (posuvníku úrovně OCT) nastavte práh údajů o OCT, 
které musí být přítomny, aby se zobrazila Dopplerova data. Toto nastavení se používá 
k potlačení Dopplerova šumu na B-skenu. Určuje, kde se zobrazí Doppler a vyžaduje, 
aby úroveň údajů o OCT byla vyšší než procento maximální úrovně, aby se zobrazila 
Dopplerova data. 

8. Pomocí posuvníku Doppler Level Threshold nastavte práh pro Dopplerův signál. Toto 
nastavení vyžaduje, aby úroveň Doppleru byla nad prahem pro zobrazení Dopplerových 
dat. 

9. Pomocí posuvníku Doppler Transparency (Dopplerovy průhlednosti) nastavte relativní 
průhlednost OCT a Dopplerova signálu tak, aby bylo možné vidět údaje OCT i Dopplera 
v závislosti na nastavení průhlednosti a relativních hodnotách obou položek.  

10. Klepněte na tlačítko Reset (Resetovat) v poli Doppler Adjustments (Úpravy Dopplera), 
pokud chcete nastavit úpravy Dopplera na původní výchozí hodnoty. 

11. Zavřete dialogové okno. 
 

Řízení zpracování 

Optimalizace rozptylu obrazu 

InVivoVue obsahuje algoritmus pro optimalizaci rozptylu obrazu. Použitím tohoto algoritmu 
můžete obraz výrazně zaostřit. Všimněte si, že před optimalizací se musíte nejprve ujistit, že je 
referenční rameno na správném místě. 

Můžete optimalizovat snímek, který jste právě pořídili (který je tedy ve vyrovnávací paměti pro 
přehrávání), nebo můžete načíst soubor .OCU (který obsahuje nezpracovaná spektrální data 
pro snímek) jiného snímku pro optimalizaci. Jakmile vyberete snímek, se kterým budete 
pracovat, postupujte následovně: 
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1. Zkontrolujte, zda se v okně B-skenu zobrazuje snímek s funkcemi, které chcete zobrazit. 
Během přehrávání můžete buď tento snímek pozastavit, nebo můžete vybrat snímek 
pomocí posuvníku. 

2. Ujistěte se, že obraz sítnice vyplňuje celý displej. (Pokud se v horní nebo dolní části 
obrázku nachází značné množství tmavého prostoru, můžete změnit možnosti 
zobrazení tak, aby tyto tmavé oblasti byly odstraněny.) 

3. V nabídce Tools vyberte možnost Configure Processing... (Konfigurovat 
zpracování...) a otevře se dialogové okno Image Processing and Resampling Controls 
(Ovládací prvky zpracování a převzorkování snímků). 

 

Obrázek 73: Ovládací prvky zpracování a převzorkování snímků na kartě Převzorkování 

4. Vyberte kartu Resampling (Převzorkování) a klikněte na tlačítko Optimize Frame 
(Optimalizovat rámec). Na tlačítku se zobrazí číslo rámce, který jste vybrali výše. 

5. Stiskněte tlačítko Reprocess Now (Znovu zpracovat).  

6. Volitelně, když se obraz přehrává (a přepracovává pomocí zobrazených Konstant 
rozptylu), můžete kliknout na tlačítko Optimize (Optimalizovat), když se v okně B-skenu 
zobrazí nejzajímavější snímek. 

7. Po dokončení procesu optimalizace musíte znovu kliknout na tlačítko Reprocess Now, 
abyste se ujistili, že nové konstanty rozptylu jsou aplikovány na všechny rámce před 
výše zvoleným. 

 

Průměrování čar/rámů 

U pořízeného snímku lze provést určitý stupeň zprůměrování, když nemusí být nutná registrace. 
Software poskytuje možnosti „průměrování čar“, což je klouzavý průměr okna, který zprůměruje 
skupiny po sobě jdoucích A-skenů, a „průměrování snímků“, které zprůměruje skupiny po sobě 
jdoucích B-skenů nebo rámců.  

Tuto možnost lze nalézt výběrem možnosti Configure Processing (Konfigurovat zpracování) 
z nabídky Tools (Nástroje), která vyvolá dialogové okno Image Processing and Resampling 
Controls (Ovládací prvky zpracování a převzorkování snímků) (Obrázek 73). Uprostřed pole je 
sekce s názvem Filtering (Filtrování). K dispozici je zaškrtávací políčko pro Line Filter (Filtr 
čar) s prostorem pro přidání počtu po sobě jdoucích čar ke zpracování.  
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Chcete-li použít možnost průměrování čar nebo rámců na vybranou sadu dat, načtěte soubor 
.OCU buď ze seznamu skenů (kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu souboru vedle 
skenování a výběrem možnosti Load OCU data (Načíst data OCU)). Dále zaškrtnutím 
příslušných políček a zadáním hodnot vyberte možnost průměrování linky nebo rámce, jak je 
popsáno výše. Kliknutím na tlačítko Reprocess Now (Znovu zpracovat) v okně Configure 
Processing (Obrázek 73) použijete na data možnost zpracování. Pokud chcete zobrazit původní 
data, můžete tyto možnosti odškrtnout a kliknout na tlačítko Reprocess Now. 

 

Tip: Je dobré povšimnout si možností zpracování v názvu souboru. 

 

Nástroje pro měření na obrazovce 

Posuvná měřítka 

Pro měření tloušťky různých vrstev B-skenu nebo vzdáleností mezi prvky pozorovatelnými při 
projekci můžete na pořizovaném snímku použít posuvná měřítka.  

Důležitým hlediskem při použití posuvného měřítka je nastavení indexu lomu, protože ovlivňuje 
měření tloušťky. Ověřte, zda je index lomu nastaven správně, kliknutím na nabídku Tools, 
výběrem možnosti Configure Processing (Konfigurovat zpracování), zaškrtnutím políčka 
Apply Refractive Index (Použít index lomu) a zadáním indexu lomu, který chcete použít pro 
datovou sadu.  

Posuvná měřítka lze použít pro překrytí na libovolném snímku nahraném na stránku Imaging 
pro potřeby prohlížení.  

1. Především se ujistěte, že snímek, na kterém chcete provést měření, byl načten ze 
seznamu skenování.  

2. Přejděte na požadovaný rámec (B-skenu) a pravým tlačítkem myši vyberte 
položku Configure Calipers (Konfigurovat posuvná měřítka) pro přístup 
k záložkám B-skenu a VIP caliper (VIP posuvných měřítek). Před použitím a/nebo 
uložením konfigurace můžete zadat dlouhé i krátké názvy, specifikovat uzamčení 
úhlu a vybrat barvy. Na snímku mohou být překryta měřítka různých typů, celkem 
jich může být až 10. 
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Obrázek 74: Dialogové okno Konfigurace posuvných měřítek 

  

3. Pravým tlačítkem myši klikněte na okno B-Scan nebo VIP, přejeďte myší nad 
posuvná měřítka a vyberte měřítko, které chcete přidat. Měřítka můžete 
přesouvat na Obrázek kliknutím na středový bod a přetažením. 

 

Obrázek 75: Přidání posuvných měřítek na displej B-skenu 

  

4. Změna velikosti se provádí uchopením vnějších rohů a přetažením na 
požadovanou délku.  
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Obrázek 76: Použití posuvných měřítek 

 

5. Pravým tlačítkem myši klikněte na okno displeje B-skenu. Zvolte Configure 
Calipers (Konfigurovat posuvná měřítka) (Obrázek 74) a povolte/zakažte Display 
Caliper Length (Zobrazení délky měřítka) nebo Display Caliper Location 
(Zobrazení umístění měřítka) na kartě B-skenu nebo VIP měřítka pro použití 
informací, které mají být zobrazeny v příslušném okně. Všimněte si, že zelená 
linka na obrázku projekce intenzity objemu nyní zobrazuje měřítka jako barevné 
linky překrývající zelenou linku. 

6. Data posuvného měřítka lze exportovat do souboru CSV klepnutím pravým 
tlačítkem myši na okno B-skenu a výběrem možnosti Save Calipers (Uložit 
měřítka), čímž se soubor automaticky vytvoří a umístí do složky obrazových dat. 

7. Bitmapu B-skenu lze uložit kliknutím na nabídku File, výběrem možnosti Save 
As… (Uložit jako…), výběrem možnosti BMP files (BMP soubory) z rozbalovací 
nabídky, zadáním názvu souboru a klepnutím na tlačítko Save. VIP snímek 
s posuvnými měřítky lze uložit pomocí ikony Save pod zobrazeným VIP. 

 

Následné zpracování 

Registrace a zprůměrování 

Software má možnost umožnit registraci a zprůměrování snímků v rámci B-skenu nebo objemu. 
Tento režim je umožněn pořízením snímku s více než jedním rámcem/B-skenem.  

Prvním krokem je pořízení skenu s více snímky/B-skeny. To lze učinit kliknutím na tlačítko Add 
a Custom Scan (Přidat přizpůsobené skenování) na kartě Imaging a zvýšením počtu snímků/B-
skenů na více než 1. Vyberte počet rámců, které chcete průměrně tvořit pro každý B-sken, 
a zadejte číslo do pole. Tuto možnost lze zvolit pro jakýkoli vzor skenování, včetně B-skenu.  

Jakmile získáte sken s více než jedním snímkem/B-skenem, máte možnost spustit registraci 
a zprůměrovat algoritmus před a po uložení pomocí kontextové nabídky Average (Průměr) 
kliknutí pravým tlačítkem myši na Scan v nabídce Scan queue (Skenování ve frontě). Mějte na 
paměti, že proces bude nějakou dobu trvat.  
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Po provedení registrace a zprůměrování se uloží nový soubor se zpracovanými daty, k němuž 
lze přistupovat prostřednictvím kontextové nabídky kliknutím pravým tlačítkem myši na dlaždici 
skenování. Kontextové menu obsahuje novou možnost Load R&A data (Načíst data R&A).  

Vytváření hlášení 

Pro jakékoli uložené skenování můžete vygenerovat 3 různé zprávy, které obsahují informace 
ze záznamu pacienta a kopie snímků ze skenování. Informace zahrnují jméno pacienta, věk, 
číslo lékařského záznamu, poznámky spojené s vyšetřením, datum vyšetření, datum tisku 
a sken oka. U naskenovaného snímku zpráva obsahuje typ skenování a parametry, vybraný 
rámec B-skenu a projekci intenzity objemu (u objemových snímků).  

 

Obrázek 77: Příklad běžné zprávy 
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Obrázek 78: Příklad zprávy o více snímcích 

 

Obrázek 79: Příklad zprávy o posuvných měřítkách 

 
Zpráva je generována v aplikaci Microsoft Word, která je součástí vašeho počítače Envisu. 
Chcete-li hlášení o pacientovi uložit, nejprve vyberte pacienta a vyšetření, pro které chcete 
zprávu vygenerovat, a postupujte podle následujících kroků: 

1. Na kartě Imaging klikněte pravým tlačítkem myši na uložený sken a vyberte možnost 
Load OCT data (Načíst data OCT). 

2. Přehrajte OCT snímek a zastavte se na rámci, který má být zahrnut do zprávy. 

3. Chcete-li vygenerovat zprávu, přejděte na kartu Reports (Zprávy) nad displejem B-
skenu. Vyberte si ze tří dostupných typů přehledů kliknutím na příslušné tlačítko 
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Create… (Vytvořit…). InVivoVue vytvoří dokument aplikace Microsoft Word nebo Excel 
obsahující hlášení uložené v podsložce Reports včetně dat. 

 

Obrázek 80: Vytvoření zprávy 

4. Případně můžete také použít nabídku Reports k vytvoření požadovaného typu hlášení. 

 

Obrázek 81: Alternativní metoda vytváření reportu 

  

Soubory sestavy jsou pojmenovány podobným způsobem jako datové soubory pro skenování. 
Název souboru je řetězec čísel a písmen, který začíná identifikačním číslem pacienta 
a zahrnuje odkazy na naskenované oko, typ skenování, rozměry skenování a úhel, číslo rámce 
B-skenu a náhodné pořadové číslo pro zajištění jedinečnosti názvu souboru. 

Pokud InVivoVue není schopen vygenerovat VIP bitmapu z důvodu nedostatečné dostupné 
paměti, zobrazí se v reportu „No volume bitmap saved – image too large for memory“ (Bitmapa 
neuložena – snímek je příliš velký). 

Můžete upravit šablonu hlášení (SimpleReport.dot) a přesunout nebo změnit velikost 
zástupných symbolů pro VIP a/nebo OCT snímky. Nejprve otevřete aplikaci MS Word a poté 
otevřete soubor simpleReport.dot (umístěný v C:\ProgramData\ 
Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) a proveďte změny šablony hlášení. Před provedením 
změn je dobré si šablonu zkopírovat. 

Zobrazení trojrozměrného vykreslování snímků 

O nástroji pro 3D analýzu 

Můžete zobrazit trojrozměrné (3D) vykreslení obdélníkového objemového snímku jeho 
načtením do nástroje pro 3D analýzu. 3D zobrazení zobrazuje čtyři okna. Hlavní okno 
s označením 3D zobrazuje 3D vykreslení pravoúhlého objemového skenování ve vysokém 
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rozlišení. Tři menší okna zobrazují 2D vykreslení skenu. Tři menší okna se používají pro řezání 
a/nebo oříznutí skenování podél axiální, koronální a sagitální roviny. 

Při práci s 3D obrazem máte přístup k celé sadě nástrojů, které můžete použít k manipulaci 
s obrazem (otáčení a/nebo naklánění), vykreslení obrazu ve vysokém nebo středním rozlišení, 
oříznutí a/nebo krájení obrazu podél různých rovin, registraci B-skenů a přizpůsobení výchozího 
nastavení nástroje pro 3D analýzu.  

Chcete-li začít pracovat s nástrojem pro 3D analýzu, začněte načtením uloženého pravoúhlého 
objemového skenu. 

 

Načtení obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D 
analýzu 

Pro načtení obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu postupujte 
následovně: 

1. Přejděte na kartu Imaging. Ze seznamu skenů vyšetření na kartě Imaging načtěte 
pravoúhlý objemový soubor .OCT.  

2. Klikněte na Tools a poté na View 3D Volume… (Zobrazit 3D objem…)  

3. InVivoVue zahájí načítání (plného a neregistrovaného) .OCT souboru do nástroje pro 
3D analýzu. Lišta průběhu pod velkým 3D oknem sleduje průběh přenosu dat .OCT do 
3D obrazu. Napravo od indikátoru průběhu je text, který označuje název procesu, který 
3D nástroj provádí při dokončení nakládky. Jakmile 3D nástroj dokončí vykreslování 3D 
obrazu, lišta průběhu se vyčistí a text se nastaví na „Hotovo“.  

 

Obrázek 82: .OCT data nahraná do nástroje pro 3D analýzu 

4. Umístěte kurzor myši do hlavního 3D okna.  

a. Klikněte levým tlačítkem myši kamkoli do dané oblasti a přetažením myši zobrazte 
3D obraz z různých úhlů.  

b. Pravým tlačítkem myši klikněte kamkoli do dané oblasti a přetažením myši posuňte 
3D obraz nahoru, dolů, doprava nebo doleva.  

c. Pro přiblížení a oddálení 3D obrazu použijte kolečko myši. 
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Ořezání 3D obrazu na zobrazené vzorky 

Při načtení souboru .OCT do nástroje pro 3D analýzu se soubor .OCT načte jako celek a pak 
ořízne. To znamená, že soubor .OCT je automaticky oříznut do zobrazených vzorků, jak je 
definováno na kartě Options (Možnosti) v dialogovém okně Display Options (Možnosti 
zobrazení), stejně jako v okně B-sken. (Další informace o možnostech zobrazení naleznete 
v části Změna nastavení okna B-Sken.)  

Vzorek můžete obnovit na jeho původní velikost a oříznout na přizpůsobenou velikost: 

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na okno a vyberte Crop (Oříznout) → Restore Original 
Uncropped Image Data (Obnovit původní neoříznutá data snímku) 

a. Tím se 3D data vrátí do původního stavu před oříznutím do zobrazených vzorků. 

Po manipulaci můžete obraz vrátit do původního oříznutého stavu: 

1. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Crop. 

2. Vyberte Default Crop (Výchozí oříznutí). 

a. Tím se 3D obraz vrátí do původní oříznuté verze. 

 

Registrace B-skenů do 3D snímku 

Při načtení souboru .OCT do nástroje pro 3D analýzu se například B-skeny v .OCT souboru 
automaticky neregistrují pro korekci pohybu očí. Jakmile je v nástroji pro 3D analýzu provedeno 
skenování obdélníkového objemového snímku, můžete obraz upřesnit registrací B-skenů. 

Postupujte podle následujících kroků pro registraci B-skenů v souboru .OCT a překreslení 3D 
obrazu: 

1. Vložte obdélníkový objemový snímek do nástroje pro 3D analýzu (viz téma, Načtení 
obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu). 

2. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrazovku a vyberte možnost Registration 
(Registrace) → Register b-scans (Registrovat B-skeny). InVivoVue začne registrovat B-
skeny v souboru .OCT. Lišta průběhu pod velkým 3D oknem sleduje průběh registrace 
B-skenů a překreslování dat .OCT. Napravo od ukazatele průběhu je text s označením 
názvu procesu, který 3D nástroj provádí při dokončení žádosti o registraci. Když 3D 
nástroj dokončí registraci a překreslení 3D obrazu, lišta průběhu se vymaže a text se 
nastaví na „Hotovo“. 
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Obrázek 83: Registrace B-skenů do 3D obrazu 

  

3. Umístěte kurzor myši do hlavního 3D okna.  

a. Klikněte levým tlačítkem myši kamkoli do dané oblasti a přetažením myši zobrazte 
3D obraz z různých úhlů.  

b. Pravým tlačítkem myši klikněte kamkoli do dané oblasti a přetažením myši posuňte 
3D obraz nahoru, dolů, doprava nebo doleva.  

c. Pro přiblížení a oddálení 3D obrazu použijte kolečko myši. 

4. Pro navrácení snímku do předregistrovaného stavu podržte myš v klidu a kliknutím 
pravého tlačítka zobrazte nabídku. Vyberte možnost Registration → Restore Original Data 
Image (Obnovit snímek s původními daty). (Nebo můžete obraz obnovit do stavu před 
registrací opětovným načtením obdélníkového objemového snímku do 3D zobrazení 
(kliknutím na tlačítko Načíst obdélníkový snímek). 

 

Změna možností 3D zobrazení 

Možnosti zobrazení v nástroji pro 3D analýzu můžete změnit tak, že umístíte kurzor myši na 
kterékoli ze 4 oken, která tvoří oblast 3D zobrazení. Držte myš velmi klidně a klikněte pravým 
tlačítkem pro přístup k nabídce. Můžete změnit následující možnosti zobrazení: 

• Mapa barev: Chcete-li změnit mapu barev, vyberte možnost Zobrazit mapu barev 
v nabídce myši. Otevře se dialogové okno Mapa barev. Z rozevíracího seznamu map 
barev v pravé dolní části dialogového okna jednu vyberte. Vybraná mapa barev bude platit 
napříč aktivními relacemi InVivoVue, dokud nevyberete jinou. Zavřete dialogové okno 
Mapa barev. 

• Možnosti zobrazení: Chcete-li změnit možnosti zobrazení, vyberte nabídku myši View 
Options (Zobrazit možnosti). Existuje několik možností zobrazení, které můžete změnit: 

o Černé pozadí: Bílá je výchozí barva pozadí 3D snímku. Chcete-li změnit pozadí 
na černé, vyberte Black Background (Černé pozadí). Zvolená barva pozadí (bílá 
nebo černá) bude zvolena napříč aktivními relacemi InVivoVue, dokud ji 
nezměníte. 
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o Vysoká kvalita 3D (pomalejší): Možnost High Quality 3-D (Vysoká kvalita 3D) je 
výchozí nastavení. Je-li aktivní, nástroj pro 3D analýzu vytvoří obraz s vysokým 
rozlišením, když je soubor .OCT načten do nástroje pro 3D analýzu a když je obraz 
nehybný. Vytváření obrazu s vysokým rozlišením zpomaluje vykreslování. Pokud 
nepotřebujete snímek s vysokým rozlišením, můžete tuto možnost zrušit. Ať už si 
vyberete cokoliv, nastavení bude platit po celou dobu aktivních relací InVivoVue, 
dokud jej nezměníte. 

o Adaptivní vykreslování (rychlejší): Možnost Adaptive Rendering (Adaptivní 
vykreslování) je výchozí nastavení. Je-li nastaveno, používá nástroj 3D analýzy 
kopii obrazu s nízkým rozlišením pro rychlejší vykreslení během pohybu obrazu. 
Pokud nechcete rychlejší vykreslování při přesunu obrázku, můžete tuto možnost 
zrušit. Ať už si vyberete cokoliv, nastavení bude přetrvávat po celou dobu aktivních 
relací InVivoVue, dokud jej nezměníte. 

o Zobrazit podklad: Show Floor (Zobrazit podklad) je výchozí nastavení. Je-li 
nastaveno, nástroj pro 3D analýzu zobrazí mřížku pod 3D obrazem. Zobrazení 
podkladu zlepšuje orientaci obrazu. Pokud podklad vidět nechcete, můžete tuto 
možnost zrušit. Ať už si vyberete cokoliv, nastavení bude přetrvávat po celou dobu 
aktivních relací InVivoVue, dokud jej nezměníte. 

o Převrácení osy A-skenu: Toto nastavení Flip A-Scan Axis (Převrácení osy A-
skenu) snímek převrátí podél osy A-skenu. Toto nastavení netrvá napříč relacemi 
InVivoVue. 

o Natažení A-Skenu: Funkci Stretch A-Scan (Natažení A-Skenu) použijte pro 
natažení 3D obrazu postupně o 100 až 800 %. Toto nastavení netrvá napříč 
relacemi InVivoVue. 

 

Obrázek 84: Možnosti zobrazení 

 



InVivoVue (verze 2.4) 

Strana 102 z 125  9054-10054 Rev E 

Confidential - Company Proprietary 

Oříznutí 3D obrazu pomocí oříznutí linky 

Kromě oříznutí 3D obrazu na zobrazené vzorky můžete také oříznout nebo seříznout 3D obraz 
podél axiální, koronální a sagitální roviny.  

Pro oříznutí obrazu podél axiální, koronární a/nebo sagitální roviny postupujte následovně: 

1. Vložte obdélníkový objemový snímek do nástroje pro 3D analýzu (viz téma, Načtení 
obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu). 

2. Umístěte kurzor myši nad hlavní 3D okno nebo nad jedno z menších oken. Držte myš 
v klidu a kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte nabídku. 

3. Vyberte Crop (Oříznout) → Show Crop Lines (Zobrazit linky ořezu). Přerušované linky 
se zobrazují podél nastavitelných okrajů obrazu v každém ze 3 menších oken.  

 

Obrázek 85: Oříznutí 3D obrazu 

4. Při práci v axiálním, koronálním nebo sagitálním okně umístěte kurzor myši na jednu 
z přerušovaných čar a posuňte linku dovnitř (pokud je v axiálním nebo sagitálním okně) 
nebo nahoru či dolů (pokud je v koronálním okně). Všimněte si, jak se obraz mění ve 
velkém 3D okně.  

5. Pro nastavení 3D obrazu na oříznutý obraz, který se zobrazí ve 3D okně, klikněte 
pravým tlačítkem myši a zobrazí se nabídka myši. Vyberte → Crop Image (Oříznout 
snímek) (Obrázek 85). 

6. 3D snímek je nyní oříznut na základě polohy linií oříznutí v axiálním, koronálním 
a sagitálním okně. 

7. Pro navrácení snímku do stavu před oříznutím podržte myš v klidu a kliknutím pravého 
tlačítka zobrazte nabídku. Vyberte možnost Crop → Restore Original Data Image 
(Obnovit snímek s původními daty). (Nebo můžete obraz obnovit do stavu před 
registrací opětovným načtením obdélníkového objemového snímku do 3D zobrazení 
(kliknutím na tlačítko Load Rectangular Volume (Načíst obdélníkový snímek)). 

 

Řezání 3D obrazu pomocí posuvníků 

3D snímek můžete řezat podél axiální, koronální a sagitální roviny.  

Pro zobrazení řezu 3D snímkem postupujte podle následujících kroků: 
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1. Vložte obdélníkový objemový snímek do nástroje pro 3D analýzu (viz téma, Načtení 
obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu). 

2. Axiální řez: Umístěte kurzor myši na posuvník vedle 2D axiálního okna a posuňte 
posuvník nahoru nebo dolů. Při přesunu posuvníku prochází nástroj pro 3D analýzu 
řadou B-skenů, z nichž každý představuje jedno B-skenování.  

3. Koronální řez: Umístěte kurzor myši na posuvník vedle 2D koronálního okna a posuňte 
posuvník nahoru nebo dolů. Při pohybu posuvníku prochází nástroj pro 3D analýzu 
souborem A-skenů podél koronární roviny obdélníkového objemu.  

4. Sagitální řez: Umístěte kurzor myši na posuvník vedle 2D sagitálního okna a posuňte 
posuvník nahoru nebo dolů. Při pohybu posuvníku prochází nástroj pro 3D analýzu 
souborem A-skenů podél sagitální roviny obdélníkového objemu.  

 

Zachycení 3D snímku 

3D snímek (nebo kterýkoli ze tří 2D snímků) můžete kdykoli uložit jako .JPEG soubor (nebo 
jako přenosnou bitovou mapu nebo soubor „.PBM“). Zachycení snímku v nástroji 3D analýzy 
nemění soubor.OCT. 

Pro uložení 3D snímku ve formátu souboru .jpeg (nebo souboru .PBM) postupujte takto: 

1. Vložte obdélníkový objemový snímek do nástroje pro 3D analýzu (viz téma, Načtení 
obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu). 

2. Umístěte kurzor myši nad hlavní 3D okno nebo nad jedno z 2D oken. Držte myš v klidu 
a kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte nabídku. 

3. Vyberte možnost Capture (Zachytit) → Capture Image (3D) (Zachytit snímek (3D)) 
a otevře se dialogové okno Save As (Uložit jako). 

 

Obrázek 86: Zachycení 3D snímku 

4. Určete, kam se má soubor uložit. 

5. Do pole File name (Název souboru) zadejte název souboru.  

6. Vyberte Save as type (Uložit jako typ) (buď .JPEG nebo .PBM). 
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7. Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložíte Obrázek a zavřete dialogové okno. 

 

Resetování 3D snímku 

Existuje několik způsobů, jak resetovat 3D snímek do původního stavu.  

• Znovu načtěte obdélníkový objemový snímek do nástroje pro 3D analýzu (viz 
téma,Načtení obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu). 

• Držte myš v klidu a kliknutím pravým tlačítkem zobrazte nabídku myši. Vyberte jednu 
z následujících možností: 

o Resetovat 3D zobrazení  

o Crop (Oříznout)→ Restore Original Data Image (Obnovit snímek s původními daty) 

o Register (Registrovat)→Restore Original Data Image (Obnovit původního data 
snímku) 

 

Přepínání 2D oken do hlavního okna 

Snímek můžete zobrazit v jednom z malých 2D oken ve větším hlavním okně.  

Pro zobrazení 2D snímku v hlavním okně postupujte následovně: 

1. Vložte obdélníkový objemový snímek do nástroje pro 3D analýzu (viz téma,Načtení 
obdélníkového objemového snímku do nástroje pro 3D analýzu). 

2. Klikněte na štítek 2D okna, které obsahuje snímek, který chcete zobrazit v hlavním okně. 
Chcete-li například přesunout 2D snímek v axiálním okně do hlavního okna, klikněte na 
tlačítko s označením Axiální. 

3. Axiální okno se přesune do hlavního okna a 3D obraz se přesune z hlavního okna do 
prostoru uvolněného axiálním oknem. Axiální snímek zůstává 2D. 

 

Obrázek 87: Zobrazení axiálního okna 

4. Pro přesun 3D snímku zpět do hlavního okna klikněte na štítek 3D. 
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Pořizování a zpracování snímků Fundus 

Chcete-li vygenerovat vysoce kvalitní snímek fundusu z časosběrné sbírky jeho jednotlivých 
snímků, použijte následující postup.  

 

1. Nejprve vypněte kameru v softwaru IVV. To lze provést v nabídce, která byla použita 
v předchozí části. Stisknutím následujícího tlačítka fotoaparát vypnete. 

 
Obrázek 88: Vypnutí fundusové kamery. 

2. Dále otevřete software IC Capture 2.2 (zástupce je na ploše počítače).  

 

3. Poté je třeba otevřít dvě okna, (1) Sequence Settings (Nastavení sekvence) a (2) 
Sequence Timer (Časovač sekvence). Lze je otevřít z nabídky Capture (Zachytit) a měla 
by být otevřena v tomto pořadí. 

 
Obrázek 89: Nastavení sekvence a Časovač sekvence. 

4. V nastavení sekvence jsou čtyři karty: Filename and Target (Název souboru a Cíl), File 
Type (Typ souboru), Miscellaneous (Různé) a Automated Sequence (Automatizovaná 
sekvence). Následují snímky těchto karet s poli vyplněnými správnými hodnotami, 
abyste si je mohli správně nastavit. 
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5. Stiskněte tlačítko Change (Změnit) a vytvořte nový adresář, do kterého budou uloženy 
snímky fundusu. Nastavte předponu názvu souboru na „Snímek“ a index na 100. Uložte 
každou novou sekvenci do jiné složky, aby nedošlo k záměně nebo mísení datových 
sad. Zachytí se tak 100 snímků pro průměrování. Pokud chcete získat více než 999 
snímků, nastavte index na 1000.  

 
Obrázek 90: Cílová složka Nastavení sekvence. 

6. Ujistěte se, že typ souboru obrázku je BMP. 

 

 
Obrázek 91: Typ souboru Nastavení sekvence. 
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Obrázek 92: Různá nastavení Nastavení sekvence. 

7. Nastavte interval minut a sekund na 0. Také se ujistěte, že sekvence končí po 
100 snímcích. Zaznamená tak 100 snímků v sekvenci. Pokud chcete získat 
a zprůměrovat více nebo méně snímků, upravte tuto hodnotu.  

 
Obrázek 93: Automatická nastavení sekvence v Nastavení sekvence. 

8. Po nastavení všech čtyř záložek na hodnoty uvedené výše stiskněte tlačítko OK 
a otevřete Sequence Timer (Sekvenční časovač). 

9. Chcete-li začít nahrávat z fotoaparátu fundusu, stiskněte tlačítko Start Timer (Spustit 
časovač). Snímky budou uloženy v cílovém adresáři. 
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Obrázek 94: Sekvenční časovač. 

10. Po načtení a uložení snímků v cílovém adresáři otevřete ImageJ a přetáhněte složku 
obsahující sekvenci snímků do okna ImageJ. To umožní otevřít obrazy jako jeden 
zásobník. 

 
Obrázek 95: ImageJ přetažení. 

 

11. Odpovězte Yes (Ano) na výsledné dialogové okno: 
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Obrázek 96: ImageJ se otevře jako zásobník. 

12. Chcete-li převést zásobník na jediný, zpracovaný Obrázek fundusu, přejděte do pluginu 
Fundus Video Filter (Filtr fundus videa) z nabídky Pluginy > Bioptigen: 

 
Obrázek 97: Spuštění filtru fundus videa. 

13. Tomuto pluginu bude trvat < 1 min se zaregistrovat a zprůměrovat všech 100 obrázků 
fundusu a ve výsledku poskytne finální 2D barevný Obrázek fundusu. Ten lze uložit jako 
nekomprimovaný TIFF (nebo několik dalších formátů (JPG, GIF, PNG, atd.)) pomocí 
File>Save As>Tiff (Soubor>Uložit jako>Tiff). 
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Odstraňování problémů 

Řešení softwarových problémů 

Toto téma popisuje několik softwarových problémů a navrhuje způsoby jejich nápravy. 
U některých příznaků je nutná vyšší úroveň odborné přípravy pro nezbytná opatření k vyřešení 
problémů. 

 

Pokud máte tento problém . . .  Zkuste následující . . . 

Skenovaný snímek je příliš tmavý. Zkontrolujte a optimalizujte linkové spektrum. 
Výkon referenčního ramene je možná příliš 
nízký.  

Skenovaný snímek je rozmazaný. Optimalizujte nastavení rozptylu pro ostření 
obrazu. Pokud se tím problém nevyřeší, změňte 
zaostření a zkontrolujte, zda je poloha 
referenčního ramene vypnutá. 

Hloubka je nedostatečná. Změňte měřítko zobrazení snímku v okně 
aplikace. Pokud se tím problém nevyřeší, 
upravte délku dráhy referenčního ramene. 

Část skenu není viditelná nebo 
obraz na začátku nebo na konci 
skenu bledne. 

Rozšiřte horizontální a vertikální parametry 
posunu spojené se skenem. 

Na displeji se zobrazují „duchové“. Změňte délku dráhy referenčního ramene. 

Na displeji se neobjeví žádný 
Obrázek . 

Přesuňte vzorek, abyste zjistili, zda se obraz 
zaostří. Pokud se tím problém nevyřeší, 
kontaktujte zákaznickou podporu společnosti 
Leica. 

Snímek je zkreslený nebo 
„zkomolený“. 

Přesuňte vzorek, abyste zjistili, zda se obraz 
zaostří. Pokud se tím problém nevyřeší, 
optimalizujte linkové spektrum. 

Na pozadí je šum. V dialogovém okně Display (Zobrazení) pracujte 
s nastavením Brightness (jasu) a Contrast 
(kontrastu). Pokud problém přetrvává, obraťte se 
na zákaznickou podporu společnosti Leica.  

Sken je buď příliš malý, nebo příliš 
velký. 

Změňte měřítko zobrazení snímku.  
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Pokud máte tento problém . . .  Zkuste následující . . . 

Sken abnormálně osciluje. Zavřete InVivoVue a restartujte jej. Pokud se tím 
problém nevyřeší, obraťte se na zákaznickou 
podporu společnosti Leica. 

Na snímku se zobrazují svislé rýhy. Zkontrolujte linkové spektrum a optimalizujte 
výšku.  

Na snímku se zobrazují vodorovné 
rýhy. 

Zkontrolujte možnost DC Removal a nastavte ji 
na Auto (Automatické) nebo Manual (Ruční). 

 

Kontrola linkového spektra 

Kontrola a nastavení linkového spektra umožňuje optimalizaci kvality získaných snímků. Možné 
problémy, které by mohly nastat, pokud není spektrum optimalizováno, zahrnují: příliš tmavý 
obraz, zkreslené nebo „zkomolené“ obrázky, šum pozadí a svislé pruhy ve skenovaném obrazu.  

Chcete-li zkontrolovat linkové spektrum, postupujte podle následujících kroků: 

1. Ujistěte se, že je vybrána možnost „Test Patient“ (Testovací pacient) (pokud není 
vytvořen, vytvořte nového pacienta s obecnými informacemi) a vyberte nebo přidejte 

vyšetření s dnešním datem. Klepněte na tlačítko Start Exam (Započít vyšetření) (nebo 

Review Exam (Zkontrolovat vyšetření)) a zobrazí se karta Imaging (Zobrazování). 

2. V nabídce Tools (Nástroje) vyberte možnost Load Settings… (Načíst nastavení...) 
a zobrazí se dialogové okno Load Settings File (Načíst soubor nastavení). 

3. Přejděte do adresáře C:\ProgramData\ Bioptigen\ InVivoVue\Config. Ze seznamu 
souborů v dialogovém okně vyberte soubor Line_Spectrum.INI a klikněte na tlačítko 
Open (Otevřít). Nastavení pro kontrolu linkového spektra se načítají do InVivoVue. 

Poznámka: Pokud nenajdete soubor LineSpectrum.INI, postupujte podle pokynů v části 
Creating a Line Spectrum Configuration File (Vytvoření konfiguračního souboru 
linkového spektra). Poté načtěte soubor, jak je popsáno výše, a pokračujte následujícími 
kroky. 

4. Vytvořte lineární sken 1000 × 10 × 1 a přidejte jej do seznamu skenů. 

5. Uprostřed karty Imaging klikněte na tlačítko Free Run (Volný chod) a v okně Horizontal 
B-Scan (Horizontální B-sken) (Obrázek 98) se zobrazí zelená křivka. (V závislosti na 
určitých vlastnostech zdroje napájení ve vaší jednotce může mít linka jeden vrchol, což 
jí dává tvar zvonové křivky, nebo může mít vrcholů více. Viz Obrázek níže pro správný 
příklad linkového spektra.) 

Bez ohledu na konkrétní tvar křivky by její vrchol měl být mezi polovinou (½) a dvěma 
třetinami (2/3) okna B-skenu. 

6. Chcete-li nastavit výšku křivky, otočte (menším) knoflíkem referenčního ramene na 

přední straně motoru (hardware) ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili vrchol, 
nebo proti směru hodinových ručiček, abyste jej snížili. Všimněte si, že je tu malá 
západka, která tento knoflík uzamyká. Když je uzamčena, směřuje západka dolů (poloha 
na 5 hodinách). Když je odemčena, je v poloze 4 hodin. 
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7. Po nastavení křivky na správnou výšku ukončete skenování kliknutím na tlačítko Stop 
Free Run (Zastavit volný chod). Znovu zajistěte západku popsanou v kroku 7 výše. 

8. Pokud se rozhodnete uložit linkové spektrum, klepněte na tlačítko Save Scan (Uložit 
skenování). 

9. V nabídce Tools vyberte možnost Load Settings… (Načíst nastavení...) a otevře se 
dialogové okno Load Settings File (Načíst soubor nastavení). 

10. V dialogovém okně vyberte příslušný soubor User.INI. (Pokud zobrazujete sítnici, 
načtěte soubor user.INI sítnice, pokud zobrazujete rohovku, načtěte soubor user.INI 
rohovky.) Nastavení InVivoVue pro skenování pacientů jsou obnovena a vy můžete 
pokračovat v zobrazování pacientů. 

 

Obrázek 98: Průběh procesu kontroly linkového spektra 
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Vytvoření konfiguračního souboru linkového spektra 

Konfigurační soubor linkového spektra (LineSpectrum.INI) slouží k načtení potřebných 
systémových nastavení pro kontrolu (výkonového) linkového spektra hardwaru InVivoVue. 
Pokud chcete zkontrolovat linkové spektrum, ale zjistíte, že nemáte soubor LineSpectrum.INI, 
vytvořte soubor následujícím způsobem. 

1. Vyberte kartu Imaging. 

2. Vyberte sken a klikněte pravým tlačítkem myši na zobrazení B-skenu a vyberte možnost 
Display Options (Možnosti zobrazení).  

3. V horní části dialogového okna klikněte na kartu Options (Možnosti). 

4. V horní části karty Options zrušte zaškrtnutí políčka Custom (Přizpůsobený). 

5. V poli Display Type (Typ zobrazení) ve středu karty vyberte tlačítko Line option 
(Možnosti linky). 

6. Zavřete dialogové okno Edit Options (Možnosti úprav). 

7. V nabídce Tools vyberte možnost Configure Processing (Konfigurovat zpracování). 
Otevře se dialogové okno Image Processing and Resampling Controls (Ovládací prvky 
zpracování a převzorkování snímků). 

8. V horní části karty Processing (Zpracování) klikněte na tlačítko Clear All (Vymazat vše) 
a zavřete dialogové okno. 

9. V nabídce Tools vyberte možnost Save Settings... (Uložit nastavení...) a otevře se 
dialogové okno Save Settings File (Uložit nastavení souboru). 

10. V dolní části dialogového okna v poli File Name (Název souboru) napište LineSpectrum 
a klikněte na tlačítko Save. Dialogové okno se zavře. 

Pokud jste právě vytvořili tento soubor pro kontrolu linkového spektra, můžete se vrátit k tématu 
Checking the Line Spectrum (Kontrola linkového spektra). 
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Dodatek I: Nastavení síťové čtečky 

Úvod 

Uživatelé Leica Envisu SDOIS mohou vyžadovat instalaci síťové čtečky, v níž jsou všechny 
datové soubory centrálně dostupné pro prohlížení více uživateli. Tato konfigurace umožňuje 
přístup k získaným datům jedním nebo více uživateli čtečky s přístupem ke společné složce 
sdílení sítě.  

Souvislosti a předpoklady 

Databáze čteček Leica OCT a související obrazové soubory budou umístěny na síťovém 
úložišti, což umožní více než jednomu počítači čtečky přístup k vyšetřením (Obrázek 99). 
Software Leica InVivoVue™ (IVV) bude umístěn na každém počítači čtečky. Pokud je akviziční 
systém připojen k místní síti, mohou být data přenášena po síti do dočasného úložiště v síti (na 
„přenosový disk“). Při absenci síťového připojení na snímacím systému lze k přenosu dat použít 
externí pevný disk.  

 

Proces importu zkopíruje data z přenosového disku do konečného 
síťového úložiště. Data na přenosovém disku mohou být použita pro 
účely archivace nebo smazána po dokončení importu do síťové 
čtečky.  

Konfigurace síťové čtečky vyžaduje, aby bylo každému počítači čtečky přiděleno písmeno 
síťové jednotky pro určení cesty k umístění síťového úložiště. Přidělené písmeno síťové 
jednotky musí být pro každý počítač čtečky totožné. V celém tomto dokumentu se používá 
písmeno „N“, ale lze použít i jiné písmeno. Konzistence tohoto písmena je rozhodující pro 
efektivní provoz konfigurace síťové čtečky. 

Leica poskytne software čtečky a všechny soubory potřebné pro použití konfigurace síťové 
čtečky.  

 
Obrázek 99: Pracovní postup síťové čtečky 

Nastavení umístění síťového úložiště 

1. Nastavte cestu k jednotce, kde budou uložena obrazová data v síťovém úložišti. 

1.1. Ve spolupráci s vaším IT oddělením vytvořte složku nejvyšší úrovně, do které budou 
uložena data vyšetření Leica. Například: \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\ 
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1.1.1. {Network Path} je cesta v místní síti, která je přístupná počítačům čtečky, např. 
\\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Leica Reader Folder} je složka, do které chcete uložit data čtečky Leica, např. 
LeicaSDOIS.  

1.1.3. Konečná cesta k úložišti dat Leica by pak byla: \\ mynetwork\ 
subfolder1\LeicaSDOIS.  

1.1. Vytvořte složku „InVivoVue Reader“ pro vytvoření cesty \\{Network Path}\{Leica 
Reader Folder}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Přidejte dvě složky „Bioptigen“ a „Data“ pro vytvoření cesty \\{Network 
Path}\{Bioptigen Reader Folder}\Bioptigen\Data\. 

 

Společnost Leica doporučuje vyčlenit alespoň 2 TB úložného 
prostoru. Požadovaná velikost se bude lišit v závislosti na množství 
dat, ke kterým je třeba přistupovat nebo je archivovat v síti.  

 

V názvu žádné složky v této síťové cestě nelze použít žádné 
mezery.  

Nastavení počítače čtečky 

1. Zmapujte cestu k umístění síťového úložiště v počítači čtečky. 

1.1. Otevřete okno souboru a vyberte položku Tools → Map Network Drive (Nástroje → 
Mapa síťového disku) 

1.2. Vyberte síťovou jednotku „N:“a přejděte na \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\ definovanou v Nastavení umístění síťového úložiště.  

1.3. Pro identifikaci cesty složky vyberte „OK“. Pro nastavení síťového disku vyberte 
„Finish“ („Dokončit“). 

1.4. Pro potvrzení cesty k síťové jednotce vyberte možnost Start → Computer (Spustit → 
počítač). 

 

Možná se budete muset odhlásit a přihlásit zpět do počítače, abyste 
viděli síťovou cestu zmapovanou na správné písmeno jednotky. 

2. Nainstalujte software InVivoVue na počítač(e) čtečky podle postupu instalace čtečky, 
který je součástí instalačního média InVivoVue.  

3. Nastavte databázi síťové čtečky InVivoVue, konfigurační soubor čtečky a zástupce 
softwaru čtečky. 

3.1. Otevřete nové okno průzkumníka a přejděte na síťové úložiště v N:\InvivoVue 
Reader\.  

3.2. Technická podpora společnosti Leica poskytne databázový soubor, konfigurační 
soubor uživatele a zástupce, kterého bude síťová čtečka používat.  

3.3. Umístěte databázi síťové čtečky a uživatelské soubory do složky N:\InVivoVue 
Reader\. 

3.4. Zkopírujte zástupce „IVV Network Reader (Síťová čtečka IVV)“ na každý počítač 
čtečky. 
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Síťová čtečka InVivoVue musí být přístupná prostřednictvím 
zástupce Síťová čtečka InVivoVue. Spuštění čtečky InVivoVue 
prostřednictvím zástupce vytvořeného během instalace softwaru 
InVivoVue neposkytne přístup k souborům uloženým na síťovém 
umístění. 

4. Otestujte nastavení síťové čtečky.  

4.1. Dvakrát klikněte na zástupce InVivoVue Network Reader.  

4.2. Zobrazí se úvodní obrazovka a na kartě Clinical Study (Klinická studie) se otevře 
software. 

4.3. Pokud se nevyskytnou žádné chyby, jste připraveni importovat data vyšetření do 
síťového úložiště na N:\Bioptigen\Data. 

5. Pro další počítače opakujte instalaci InVivoVue a zkopírujte síťovou čtečku InVivoVue do 
každého z nich.  

Přenos dat do síťové čtečky 

Obrazová data Leica OCT je třeba přenést z akvizičního systému do síťové složky, aby si je 
mohlo prohlížet na dálku mnoho čtenářů po celé síti.  

Nastavení přenosové jednotky 

1. Nastavte následující složky na přenosovém disku, což může být buď síťové umístění, 
nebo externí pevný disk. Písmeno přenosové jednotky může být libovolné písmeno 
přidělené operačním systémem, {Transfer Drive Letter}:\.  

1.1. Vytvořte kořenovou složku na přenosové jednotce: {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen. 

1.2. Vytvořte složku pro uložení exportovaných souborů vyšetření: {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Vyšetření by pak měla být exportována z akvizičního systému OCT na přenosový 
disk, přičemž každý export vyžaduje jedinečnou složku v nadřazené složce Exported 
Exams (Exportovaná vyšetření), např. {Transfer Drive Letter}:\ 
Bioptigen\Exported Exams\Export_1, {Transfer Drive Letter}:\ Bioptigen\Exported 
Exams\Export_2. 

Exportovat vyšetření ze systému Leica 

Proces exportu vytvoří kopii dat vyšetření, která mají být uložena na samostatném místě, které 
lze importovat pomocí čteček InVivoVue. Exportování probíhá na úrovni vyšetření. Export 
vytvoří kopii metadat a obrazových souborů spojených s vyšetřením. 

 

Další informace o funkcích importu a exportu naleznete 
v uživatelské příručce k softwaru. 

Exportování pokynů 

1. Na SDOIS z InVivoVueClinic vyberte kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření).  

2. Přejděte k pacientovi a vyberte konkrétní vyšetření, která chcete exportovat. Klikněte na 
tlačítko Export Exams (Exportovat vyšetření). 
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3. Potvrďte, že je zaškrtnuto políčko „when exporting exams, make copies of the data files 
(při exportu vyšetření kopírovat datové soubory)“.  

4. Zaškrtněte políčko „when exporting exam, include patient identifier (při exportu vyšetření 
uveďte identifikátor pacienta)“, pokud by na počítačích čtečky měly být o pacientovi 
k dispozici a viditelné i jiné informace než jeho ID (např. křestní jméno a příjmení).  

5. Klikněte na tlačítko Browse (Procházet) vedle položky „Export to (Exportovat do)“. 
Vytvořte novou složku v {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\ 
a pojmenujte ji podle potřeby. 

6. V dialogovém okně Browse For Folder (Procházet složku) klikněte na tlačítko OK. 

7. Klikněte na Start Export (Zahájit export).  

8. Export metadat a obrazových dat se vytvoří v pojmenované složce exportu.  

Importovat vyšetření z přenosového disku 

Proces importu zkopíruje data vyšetření z přenosového disku použitého se síťovou čtečkou. 
K importu dochází na úrovni vyšetření. Import sloučí export metadat do databáze čtečky 
a zkopíruje soubory obrazových dat do definovaného umístění úložiště.  

Importování pokynů 

1. V počítači čtečky otevřete software IVV a vyberte položku Tools → Import Exam 
(Nástroje → Importovat vyšetření). 

2. Vyberte uvedenou pojmenovanou exportní složku ze složky {Transfer Drive Letter}:\ 
Bioptigen\Exported. 

3. Proces importu je aktivní, dokud nejsou obrazová data zkopírována na místo uložení. 
Software nebude k dispozici pro další akci, dokud nebude import dokončen.  

 

Proces importu může trvat mnoho minut v závislosti na rychlosti 
vašeho síťového připojení. Přerušení procesu importu uzavřením 
softwaru může mít za následek částečný import dat do umístění sítě.  

Zobrazení dat ze síťového disku 

1. Otevřete aplikaci InVivoVue v počítači čtečky.  

2. Vyberte záložku Study (Studie) a klikněte na tlačítko „Switch Sites (Přepnout pracoviště)“. 

3. Vyberte tlačítko „Choose Other Site (Vybrat jiné pracoviště)“ a poklepejte na název 
pracoviště akvizičního systému. 

4. Vyberte kartu Patient/Exam (Pacient/Vyšetření). Vyberte pacienta a vyšetření pacienta 
uvedená vpravo budou obsahovat všechna vyšetření, která byla importována. 

5. Dvojklikem na konkrétní vyšetření se vyšetření načte ke kontrole.  

6. Výběrem skenu z fronty skenování se soubor načte ze sítě a zobrazí se v počítači čtečky.  

 

Rychlost načítání dat pro zobrazení ve čtečce závisí na rychlosti 
vašeho síťového připojení. Zobrazení větších souborů na čtečce, 
která přistupuje k datům v síťovém umístění, může trvat déle.  
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Odstraňování problémů 

I když je pravděpodobné, že tento postup bude fungovat ve většině síťových prostředí, některé 
situace mohou vyžadovat dodatečnou podporu. Přečtěte si níže uvedené tipy pro řešení 
problémů. (Pokud tyto problémy nevyřeší, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti 
Leica). Problémy se sítí mohou vyžadovat schůzku s vaším IT oddělením, aby se problém 
vyřešil.  

 

Problém Řešení 

Zástupce nefunguje.  Zkontrolujte, zda je síťová cesta správná a namapovaná na 
písmeno jednotky definované při nastavení, např. N:\.  

Databáze nebyla 
nalezena. 

Zkontrolujte, zda je síťová cesta správná a zda je databáze 
zkopírována do správné složky. 

Cesta k datům nebyla 
nalezena. 

Může se zobrazit chybové okno s nápisem „Configured save path 
does not exist. Please select a valid save path. (Konfigurovaná 
cesta k uložení neexistuje. Vyberte platnou cestu uložení.)“ 
V takovém případě nemusí být písmeno mechaniky a/nebo 
struktura složky správné. 

 

 

 

Pokud při spuštění softwaru čtečky není nalezena datová cesta, 
nevybírejte jiné umístění. Síťová cesta nebo konfigurační soubor musí 
být opraveny, aby síťová čtečka správně fungovala. 
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Dodatek II: Pokyny pro instalaci a aktualizaci 
softwaru InVivoVue 2.4 

Účel 

Pokyny pro instalaci InVivoVue 2.4 nebo upgrade z InVivoVue 2.x na InVivoVue 2.4. Poznámka: 
Nezahrnuje upgrade z verzí před IVV 2.0. Pro upgrade z verzí před verzí 2.0 kontaktujte prosím 
oddělení zákaznického servisu Leica. 

Potřebné materiály 

1. Paměťová karta Leica InVivoVue 2.2. 

První instalace čtečky InVivoVue 

Tato část popisuje proces první instalace softwaru InVivoVue Reader do počítače. Aktualizaci 
stávající instalace naleznete v části Upgrading InVivoVue Software from version 2.x to 2.4 
(Aktualizace softwaru InVivoVue z verze 2.x na verzi 2.4). 

 

1. Správa dat 

a) InVivoVue2.4 Reader je nakonfigurován tak, aby ve výchozím nastavení používal 

jako cestu pro ukládání dat do čtečky C:\ProgramData\ Bioptigen\InVivoVue\Data. 

b) Ve výchozím nastavení budou na cestu uložení dat nainstalována ukázková data 

o velikosti přibližně 3,5 GB.  

c) Vzhledem k tomu, že InVivoVue vytvoří kopii všech importovaných dat v cestě 

ukládání dat, může tato konfigurace způsobit rychlé zaplnění disku C:, pokud je 

importováno mnoho vyšetření.  

d) Pro alternativní konfigurace, jako je například použití externího pevného disku 

k ukládání obrazových dat, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti 

Leica. 

 

2. Postup instalace 

a) Vložte USB Leica do USB portu na počítači čtečky.  

b) Na USB otevřete složku „InVivoVue\Software“. 

c) Spusťte „setup.exe“ z USB.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data


InVivoVue (verze 2.4) 

Strana 120 z 125  9054-10054 Rev E 

Confidential - Company Proprietary 

d) V uvítacím okně stiskněte Next (Další).  

 
 

e) Po dotazu, zda chcete nainstalovat Acquisition (Akvizici) nebo pouze Reader 

(Čtečku), vyberte Reader only (Pouze čtečku). 

 
 

f) Po dokončení instalace vysuňte paměťovou kartu USB a vyjměte ji z portu. 

g) Spusťte aplikaci poklepáním na zástupce InVivoVue Reader na ploše. Pokud se 

vyskytnou jakákoli varování nebo problémy, obraťte se na zákaznickou podporu 

společnosti Leica. 

 

3. Použití softwaru InVivoVue Reader 

a) Abyste mohli pracovat s obrazovými daty ze stávajících vyšetření, budete muset 

exportovat stávající vyšetření ze systému OCT a poté je importovat do počítače 

pomocí aplikace InVivoVue Reader.  

b) Export může zahrnovat uložení dat na externí pevný disk nebo síťový disk. 

InVivoVue Reader může importovat z libovolného místa.  

c) Přečtěte si prosím „Exporting Exams (Exportování vyšetření)“ v uživatelské příručce 

k softwaru. 



 

9054-10054 Rev E  Strana 121 z 125 

Confidential - Company Proprietary 

d) Přečtěte si prosím „Importing Exams (Importování vyšetření)“ v uživatelské příručce 

k softwaru. 

e) Pro zobrazení vyšetření budete muset „Switch Sites (Přepnout místo)“. To je popsáno 

v části „Reading Non-Native Site Data (Čtení údajů o nepůvodních pracovištích)“ 

v uživatelské příručce k softwaru. 

 

Aktualizace softwaru InVivoVue z verze 2.x na verzi 2.4 

Tato část popisuje proces aktualizace stávající instalace softwaru InVivoVue (verze 2.x a vyšší). 
To vás provede aktualizací buď akvizičního systému nebo instalace čtečky. 

 

Tento proces odinstaluje předchozí verzi InVivoVue a poté nainstaluje novou verzi. 
Po odinstalování InVivoVue nebudou ovlivněna žádná konfigurační ani obrazová data. Budou 
odstraněny pouze programové soubory. 

 

1. Odinstalace InVivoVue verze 2.0 nebo 2.1 

Pokud upgradujete z verze 2.2 nebo novější, nemusíte provádět odinstalování. Verze 2.0 

nebo 2.1 však musí být před upgradem na InVivoVue 2.4 odinstalovány. 

 

a) Vyberte ve Windows tlačítko Start okna a dále Control Panel (Ovládací panely). 

b) Vyberte buď Programs and Features (Programy a funkce) nebo Uninstall a 

program (Odinstalovat program) (v závislosti na rozložení ovládacího panelu). 

c) Pokud máte v počítači program Basler cIBBProtocol Library, vyberte jej a klepněte 

na tlačítko Uninstall. Umožněte programu dokončit odinstalování a přejděte zpět do 

části Programs and Features nebo Uninstall a program na Control Panel. Pokud 

není přítomen, pokračujte krokem d.   

d) Ze seznamu programů vyberte Bioptigen InVivoVue. 

e) Stiskněte tlačítko Uninstall v horní části seznamu. 

f) Při odinstalování InVivoVue postupujte podle pokynů na obrazovce. 

 

2. Instalace nové verze softwaru InVivoVue 

a) Vložte USB Leica do USB portu na počítači.  

b) Na USB otevřete složku „InVivoVue\Software“. 

c) Spusťte „setup.exe“ z USB.  
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d) V uvítacím okně stiskněte Next (Další).  

 
 

e) Pokud je upgradován akviziční systém Envisu, vyberte možnost Acquisition 

(Akvizice). 

Pokud je upgradována instalace InVivoVue Reader, vyberte Reader only (Pouze 

čtečka). 

 
 

f) Stiskněte Next (Další) a postupujte podle pokynů na obrazovce. 

g) Po dokončení instalace vysuňte paměťovou kartu USB a vyjměte ji z portu. 

h) Spusťte aplikaci poklepáním na zástupce InVivoVue na ploše. Pokud se vyskytnou 

jakákoli varování nebo problémy, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti 

Leica. 

  

Pro akviziční 
systém Envisu 

Pro 
InVivoVue 

Reader 
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