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Kiitos, että olet hankkinut EnvisuTM Spectral Domain Ophthalmic Imaging System -järjestelmän. 

Pidämme tuotteidemme kehittelyssä hyvin tärkeänä tuotteiden helppoa, itsestään selittyvää 

käyttöä. Tämä käyttöohje sisältää laitteeseen, turvallisuuteen, käyttöön ja puhdistukseen liittyviä 

tärkeitä tietoja. Tämä käyttöohje sekä indikaatiot, varoitukset ja varotoimenpiteet on luettava ja 

ymmärrettävä ennen minkään toimenpiteen aloittamista, jotta vältetään henkilövahingot ja 

järjestelmän vauriot. 

 

Kiitämme luottamuksestasi. Toivomme, että nautit EnvisuTM SDOIS -järjestelmän laadusta ja 

ominaisuuksista. 

 

Jos sinulla on myyntiin, palveluun tai tukeen liittyviä tiedusteluja, ota yhteyttä Leica 
Microsystems -yhtiöön joko vierailemalla osoitteessa 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
tai soittamalla lähimpään One Call -tukinumeroon:  

Australia: 1 800 625 286 (optio 2)  

Itävalta: +43 1 486 80 50 27  

Belgia: +32 2 790 98 50  

Kiina: +86 400 650 6632  

Tanska: +45 44 54 01 01  

Ranska: +33 156 052 326  

Saksa: +49 64 41 29 44 44  

Hong Kong: +852 800-969-849  

Intia: 1800 313 2339 

Italia: +39 02 57486.1  

Japani: +81 3 3761 1147  

Korea: +82 80 440 4401  

Alankomaat: +31 70 413 2100  

Uusi-Seelanti: 0800 400 589 (optio 2)  

Yhdistynyt kuningaskunta: +44 845 604 9095  

Yhdysvallat: 1-800-526-0355 (optio 1, sitten optio 1)  

Portugali: +351 21 388 91 12 
 

 
  



Ota Leica-valmistuskeskusta koskevissa asioissa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

Puhelin: +1 919 314 5500  

Faksi: +1 919 314 5501 

 

HUOMIO 

 

Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin lääkärille tai lääkärin 

määräyksestä. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Saksa 

 

Oikeudellinen huomautus 

Pidätämme oikeuden muuttaa kaikkia spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tämän 

käyttöohjeen sisältämät tiedot liittyvät suoraan laitteen käyttöön. Lääketieteelliset päätökset 

ovat kliinikon vastuulla. Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen täydellisen ja 

selkeän käyttöohjeen, joka selvittää kaikki tuotteen käytön tärkeimmät seikat. Jos tarvitset 

tuotteen käyttöön liittyviä lisätietoja, ota yhteyttä Leican paikalliseen edustajaan. Älä koskaan 

käytä Leica Microsystemsin lääkintätuotetta, jos et ymmärrä täysin tuotteen käyttöä ja 

toimintaa. 

 

Vastuuvelvollisuus 

Katso vastuuvelvollisuuttamme koskevat tiedot yleisistä myyntiehdoistamme. Mikään tässä 

tiedotteessa ei rajoita vastuuvelvollisuuksiamme millään tavalla, joka ei ole sallittua sovelletun 

lainsäädännön mukaan, eikä jätä pois mitään vastuuvelvollisuuksia, joita ei saa jättää pois 

sovelletun lainsäädännön mukaan. 
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Tuotetiedot 

Symbolien merkitykset 

Käyttöohjeessa käytetään seuraavassa mainittuja symboleita. 

 

Varoitus 
Varoitukset ilmoittavat tilanteista, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakaviin 
vammoihin, jos niitä ei vältetä. 

 

 

Varoitus 

Vaarallinen jännite 
 

 

Huomautus 
Huomautukset ilmoittavat teknisistä vaatimuksista, joihin käyttäjän tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota. Ne voivat olla esimerkiksi huomautuksia 
tavallisista virheistä, epätavallisista tilanteista ja optimaaliseen käyttöön 
liittyviä vinkkejä. 

 

Vaihtovirran symboli: Löytyy sähköturvallisuuskilvestä koneen takana ja 
liitäntärasiasta 

 

Käyttöohje: Löytyy valmistajan kilvestä. Katso tietoja käyttöohjeesta  

 

Suojamaadoitus: Löytyy moottorin ja liittymärasioiden sisältä 

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö  

Leica EnvisuTM Spectral Domain Ophthalmic Imaging System -järjestelmä on tarkoitettu 
ottamaan, käsittelemään, näyttämään ja tallentamaan silmäkudoksen mikrorakenteen 
syväteräviä kuvia käyttämällä spektrialueen silmän valokerroskuvausta (Spectral Domain 
Optical Coherence Tomography; SD-OCT). EnvisuTM SDOIS on tarkoitettu käytettäväksi apuna 
silmän fysiologisen ja patologisen tilan diagnosointiin kosketuksettoman optisen kuvantamisen 
kautta. Silmän eri kudosten kuvantamista tuetaan käyttämällä vaihdettavia linssejä. Järjestelmä 
on tarkoitettu käytettäväksi potilaille keskosista ja vastasyntyneistä aina aikuisiin saakka, ja se 
soveltuu sekä avohoito- että sairaalapotilaille. Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi pysty- tai 
makuuasennossa tehtävään kuvantamiseen, kädessä pidettävänä tai asennettuna, ja se 
soveltuu potilaiden kuvantamiseen nukutettuina.  
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TÄRKEÄÄ!  Lue ja ymmärrä koko käyttäjän käsikirja ennen tämän 

järjestelmän käyttöä. Ota järjestelmän käyttöön liittyvissä 
kysymyksissä yhteyttä asiakaspalveluun. 

 

Järjestelmän käyttäjien tulee olla lääkäreitä tai teknikoita, joilla on ammattikoulutus tai 
kokemusta verkkokalvon kuvantamislaitteista.  

 

Ohjelmistoarkkitehtuuri ja terminologia 

Leican InVivoVue 2.4 on kirjoitettu C++-ohjelmointikielellä Windows-ympäristössä ja käyttää 
potilas- ja potilastutkimustietojen hallintaan tietokantaa. Potilaalle käynnin tai skannausistunnon 
aikana kerätyistä tiedoista käytetään nimitystä potilastutkimus, ja siihen liitetään lääkäri, tutkija, 
kliininen tutkimus ja hoitohaara. Lisäksi potilastutkimukset voidaan määrittää noudattamaan 
tiettyjä skannausprotokollia. Seuraavassa määritellään muutamia tässä käsikirjassa käytettyjä 
termejä: 

Study: Tätä voidaan käyttää rahoitetun tieteellisen tutkimuksen järjestämiseen tai keinona 
järjestää potilastutkimusraportteja, joita on noudatettava eläinkokeissa.  

Site ID: Kullekin tietokantasisällölle osoitettu yksilöivä numero.  

Treatment Arm: Tämä tarkoittaa satunnaisessa tutkimuksessa mitä tahansa hoitoryhmistä. 
Hoitohaaraa voidaan käyttää kategoriana tai muuna keinona erottaa potilaat kliinisen 
tutkimuksen sisällä. 

Scan Protocol: Skannausten vakioryhmä, jota käytetään jokaiseen potilaaseen kliinisessä 
tutkimuksessa 

Patient: Tällä voidaan tarkoittaa kuvannettavaa eläintä, potilasta tai näytettä. 

Medical Record Number (MRN): Yksilöivä tunniste, jonka kautta potilas on tunnistettavissa 
laitoksessa. 

(Patient) ID: Koodinimi tai -numero, jonka kautta potilasta seurataan tieteellisen tutkimuksen 
sisällä. 

Exam: Tämä tarkoittaa toimipaikassa vierailua tai kuvantamisistuntoa ja on saman päivän 
aikana yhdelle potilaalle tehdyn yhden tai useamman skannauksen kokoelma. 

Physician: Perusterveydenhuollon lääkäri tai päätutkija toimipaikalla. 

Examiner: Kuvantamisen suorittava valokuvaaja tai tutkija. 
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Yleiskuva 

InVivoVue-käyttöliittymän esittely 

Leican InVivoVue-ohjelmisto mahdollistaa käyttäjälle Leican spektritason OCT-järjestelmällä 
otettujen kuvien vastaanottamisen, käsittelyn ja näyttämisen. Ohjelma mahdollistaa 
skannausten järjestämisen tieteellisen tutkimuksen, eläimien, potilaan, tutkijan tai lääkärin 
mukaan ja potilastutkimuksen tai vierailun tai skannausistunnon mukaan. Nämä tiedot sisältävät 
linkit näiden tietojen ja tiedostojen välillä, joihin kuvatiedot on tallennttu tietokannassa. 

Ohjelmiston asettelu 

Ohjelmiston käyttöliittymässä on neljä välilehteä (Study, Patient/Exam, Imaging, Reports), 
jotka kuvastavat yleisiä työnkulkuja. 

Study-välilehdellä annetaan kliinisten tutkimusten nimet, joita varten tietoja kerätään. Tietojen 
järjestäminen kliinisiin tutkimuksiin voi auttaa löytämään niihin liittyviä tietoja kliinisen 
tutkimuksen nimen perusteella suodattamalla. Välilehteä tarvitaan tyypillisesti ohjelmiston 
asentamisen päivänä ja sen jälkeen vain, kun aloitetaan uusi kliininen tutkimus. Reader-
järjestelmissä käyttäjät käyttävät tätä välilehteä katsoakseen tuotuja tietoja. 

Patient / Exam -välilehti on paikka, jossa uudet potilastiedot annetaan ja jossa voidaan 
määrittää uusi potilastutkimus. Kun lisätään uusi potilas, kyseinen henkilö ilmestyy 
potilasluetteloon. Kun luettelosta valitaan potilas, luettelossa näytetään hänen henkilötietonsa ja 
hänelle tehdyt potilastutkimukset. Valitulle potilaalle voidaan aloittaa uusi potilastutkimus ja sen 
tiedot, kuten esimerkiksi lääkäri, tutkija ja kliininen tutkimus yhdistetään tällä välilehdellä oleviin 
potilastutkimuksiin. 

Imaging-välilehti on paikka, jossa suoritetaan tietojen hankkiminen ja tietojen tarkastelu. Se 
sisältää säätimiä uusien skannausten määrittämiseen ja lisäämiseen käynnissä olevalle 
potilastutkimukselle. Se sisältää myös säätimiä, joiden kautta käyttäjä voi toistaa kuvatietoja. 

Reports-välilehti mahdollistaa raporttien luomisen hankituille tiedoille. 

Päävalikko koostuu neljästä alavalikosta. File-valikko sisältää kohtia tietojen tallentamiseen 
eri muodoissa ja kuvien tulostamiseen. Tools-valikossa on asetuksia datatiedostojen hallintaan 
viennin/tuonnin ja arkistoinnin/noutamisen kautta. Se sisältää myös asetuksia mukautettujen 
määritystiedostojen luomiseen ja lataamiseen. Kokeneet käyttäjät voivat käyttää asetuksia 
vuorovaikutukseen laitteiston kanssa alhaisella tasolla. Reports-valikko sisältää suunnilleen 
samat asetukset kuin Reports-välilehti raporttien määrittämistä ja luomista varten. Help-
valikossa on pikakuvakkeita käyttäjän käsikirjan ja ohjelmistoversion tarkasteluun sekä 
valintaikkunoita järjestelmä- ja asennustiedoilla. 
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Käyttöliittymä 

Kliinisten tutkimusten tiedot 

 Pääluettelo (1) Study-välilehdellä näyttää kaikki määritetyt kliiniset tutkimukset. 
Luettelosta valitun kliinisen tutkimuksen tiedot ilmestyvät ruutuihin sen oikealle puolelle, kohtiin 
2, 3 ja 4. Uusi kliininen tutkimus voidaan lisätä napsauttamalla Add Study -painiketta (5). 
Tietoja on mahdollista muokata myöhemmin napsauttamalla Edit Study -painiketta (6). 
Käyttämätön kliininen tutkimus poistetaan Delete Study -painikkeella (7), mutta ohjelma ei anna 
käyttäjän poistaa kliinistä tutkimusta, jos kliiniseen tutkimukseen liittyy tietoja sisältävä 
potilastutkimus. 

 

Kuva 1: Study-välilehti 

Jos kliinisten tutkimusten luettelo on hyvin pitkä, kyseisen tutkimuksen etsiminen saattaa 
helpottua, kun joko sen ID (8) tai Name (9) näppäillään näytössä oleviin tekstiruutuihin: 
luettelossa valittu potilastutkimus vaihtuu vastaamaan näppäiltyä tekstiä. 

Muista toimipaikoista hankitut tiedot voidaan katsoa lukulaitelaitejärjestelmissä tuomalla 
kyseiset tiedot. Kerrallaan on kuitenkin mahdollista katsoa vain yhden toimipaikan tiedot. 
Ohjelma listaa oletuksena vain alkuperäisen toimipaikan tiedot; jos tietoja on kuitenkin tuotu, 
käyttäjä voi valita eri toimipaikan tarkastelun napsauttamalla Switch Sites -painiketta (10). 
Tämä painike tulee näyttöön vasta, kun on tuotu tietoja. 
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Kliinisen tutkimuksen lisääminen 

InVivoVue vaatii, että kaikki potilastutkimukset liitetään kliiniseen tutkimukseen, mikä 
tarkoittaa sitä, että ennen tietojen hankkimista on määritettävä vähintään yksi kliininen tutkimus. 
Käyttäjät, jotka eivät halua ryhmittää tietojaan kliinisiin tutkimuksiin, voivat määrittää kliinisen 
tutkimuksen paikkamerkin, joka nimetään heidän toimipaikalleen; sen jälkeen uudet 
potilastutkimukset liitetään automaattisesti kyseiseen kliiniseen tutkimukseen ja käyttäjä voi 
muuten jättää ominaisuuden huomioimatta. 

Tutkimuslaitokset ja käyttäjät, jotka haluavat järjestää tietonsa ryhmiin, voivat määrittää 
mielivaltaisen määrän kliinisiä tutkimuksia ja suodattaa potilastutkimukset kliinisen tutkimuksen 
ja kategorian perusteella. 

Kun haluat määrittää uuden kliinisen tutkimuksen, napsauta Add Study -painiketta, joka tuo 
näyttöön tutkimuseditorin. 

 

Kuva 2: Study Editor  

 Study Name -tekstiruutu (1) sisältää kliinisen tutkimuksen tunnisteen, jonka on oltava 
yksilöllinen tietyllä toimipaikalla ja jonka pituus saa olla enintään 40 aakkosnumerista merkkiä. 
Study ID (2) on myös yksilöllinen merkkijono, jossa saa olla enintään 20 aakkosnumeerista 
merkkiä. Koska nimi- ja ID-kentät luetellaan päätutkimusluettelossa, useampia kliinisiä 

1 2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 16 
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tutkimuksia suunnittelevien käyttäjien kannattaa miettiä tunnisteet huolellisesti helposti 
muistettavien tunnisteiden luomiseksi. 

 Study Description (3) ilmestyy Study-välilehdelle, mutta vain silloin, on siellä on valittu 
kliininen tutkimus. Se saa sisältää enintään 2 000 merkkiä, joihin kuuluvat kaikki merkit 
heittomerkkejä lukuun ottamatta. Se on käytettävissä siksi, että käyttäjät voivat ilmoittaa 
käyttötarkoituksen käyttäjien välillä hankintatoimipaikalla. 

 Scan protocol on tietyn kuvion, tietyssä järjestyksessä suoritettavien skannausten 
luettelo tietyillä fyysisillä mitoilla ja datatiheydellä. Sitä käytetään usein määrittämään 
skannausten sarja, joka kerätään useille potilaille protokollana, jotta uudet potilastutkimukset 
voidaan täyttää nopeasti tämän luettelon kautta. Jos skannausprotokollia on määritetty, ne 
ilmestyvät Available scan protocols -luetteloon (11) tutkimuseditorin vasemmalle puolelle. Vain 
johonkin kliiniseen tutkimukseen liitetyt protokollat ovat valittavissa, kun kyseisessä 
tutkimuksessa määritetään uusi potilastutkimus. Kliiniseen tutkimukseen liittyvät protokollat 
ilmestyvät lScan protocols in study -luetteloon (12) tutkimuseditorin oikealla puolella. 

 Voit lisätä käytettävissä olevan protokollan kliiniseen tutkimukseen napsauttamalla Add 
>>-painiketta (13); valittu protokolla katoaa vasemmalta ja ilmestyy oikealle. Kliiniseen 
tutkimukseen sisältyvien protokollien määrälle ei ole rajoitusta, eikä protokollan lisäämiseen liity 
erityistä rajoitusta, se vain tekee valintaluettelosta pidemmän. Voit poistaa kliinisestä 
tutkimuksesta protokollan napsauttamalla << Remove-painiketta (14), jolloin valittu protokolla 
katoaa oikealta ja ilmestyy vasemmalle. Protokollan poistamiseen kliinisestä tutkimuksesta ei liity 
rajoitusta, se ei vain enää poistamisen jälkeen ole valittavissa. 

 Save Changes -painike (15) on aluksi pois toiminnasta, mutta se aktivoituu, kun on 
annettu kelvollinen kliinisen tutkimuksen määritelmä. Sekä Study Name että Study ID -
tekstikentissä on oltava yksilöllinen, pituutta koskevia määräyksiä noudattava teksti, jotta 
määritelmää voidaan pitää kelvollisena. 

 Cancel-painikkeen (16) napsauttaminen sulkee tutkimuseditorin välittömästi ja kaikki 
valintaikkunan avaamisen jälkeen mahdollisesti tehdyt muutokset hylätään. 
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Kliinisen tutkimuksen muokkaaminen 

Määritettyihin kliinisiin tutkimuksiin liittyviä tietoja voidaan muokata napsauttamalla Edit 
Study -painiketta. Tämä käynnistää saman tutkimuseditorin, jossa on muutama pieni 
eroavaisuus. Ensimmäiseksi näyttöön ilmestyy tietenkin valintaikkuna, johon täytetään kaikki 
muokattavan kliinisen tutkimuksen kentät. 

Kaikkia kenttiä voidaan muuttaa; jopa kliinisen tutkimuksen nimen ja ID-tunnuksen 
muuttaminen on mahdollista, vaikkakin olemassa olevissa protokollissa näytetään vanhat 
tiedot. 

Käyttöliittymän säätimet, joiden kautta voidaan lisätä hoitohaara kliiniseen tukimukseen 
on aktivoitu olemassa olevalle kliiniselle tutkimukselle. Hoitohaaraa voidaan pitää 
yksinkertaisesti tietojen kategoriana, joka on hyödyllinen potilastutkimusten järjestämiseen tai 
suodattamiseen; hoitohaara saattaa myös vastata suoraan hoitoa. 

 

Kuva 3: Hoitohaaran lisääminen kliiniseen tutkimukseen  

Kuva 4: Treatment Arm -säätimet eivät ole toiminnassa kliinisille tutkimuksille, joita 
määritetään parhaillaan; ne aktivoidaan vain, kun muokataan olemassa olevia kliinisiä 
tutkimuksia. Käytettävissä olevia hoitohaaroja (4) voidaan lisätä nykyiseen kliiniseen 
tutkimukseen, kun painetaan Add >> (5). << Remove (6) poistaa valitun hoitohaaran 
Treatment arms in study -luettelosta (7). Haara poistetaan oikealla olevasta luettelosta ja 
lisätään uudelleen vasemmalla olevaan luetteloon. (Uncategorized-hoitohaaraa ei ole 
mahdollista poistaa.)  Olemassa olevassa kliinisessä tutkimuksessa voidaan nimeta (8) ja 
määrittää (9) kliiniseen tutkimukseen lisättäviä hoitohaaroja käyttämällä Create Treatment 
Arm (10) -painiketta.  
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Kliinisen tutkimuksen poistaminen 

Kun haluat poistaa kliinisen tutkimuksen määrityksen kokonaan, napsauta Delete Study 
-painiketta. Kliinistä tutkimusta ei voi poistaa, jos siihen on liitetty potilastutkimuksia. Jos 
kyseinen kliininen tutkimus halutaan poistaa, potilastutkimukset on liitettävä eri kliiniseen 
tutkimukseen valitsemalla kukin potilastutkimus, napsauttamalla Edit Exam ja valitsemalla 
toinen kliininen tutkimus potilastutkimuseditorissa. Vaihtoehtoisesti, jos kyseiselle 
potilastutkimukselle ei ole hankittu tietoja, itse potilastutkimus voidaan poistaa napsauttamalla 
Delete Exam. Potilastutkimuksen tilasta riippuen ohjelma saattaa mahdollistaa toteuttamisen 
täysin automaattisesti tai vaatia ensin poistamaan potilastutkimuksessa olevat hylätyt 
skannaukset, ennen kuin itse potilastutkimus poistetaan.  
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Potilastiedot 

 Pääluettelo (1) Patient / Exam -välilehdellä näyttää kaikki potilaat, joiden tiedot on 
annettu tietokantaan. Kyseiselle potilaalle suoritettujen potilastutkimusten luettelo ilmestyy 
oikealla olevaan luetteloon (2). Muut valitun potilaan tiedot ilmestyvät potilastutkimusten 
luettelon alla oleviin ruutuihin ryhmään, jonka otsikkona on View Patient Details (3). 

Add Patient -painiketta (4) napsauttamalla voidaan lisätä uusi potilas. Tietoja on 
mahdollista muokata myöhemmin napsauttamalla Edit Patient -painiketta (5). Käyttämätön 
potilastietue poistetaan napsauttamalla Delete Patient -painiketta (6), mutta ohjelma ei anna 
käyttäjän poistaa potilasta, jos potilalle on olemassa tietoja sisältävä potilastutkimus. 

 

Kuva 4: Patient / Exam -välilehti  
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Potilaan lisääminen 

Kun uusi potilas saapuu paikalla tutkittavaksi, potilaan tiedoista voidaan luoda tietue, jotta 
skannaustiedot voidaan kerätä automaattisesti. Uuden potilaan tietojen antaminen: 

1. Siirry Patient/Exam -välilehdelle. 

2. Napsauta potilasluettelon alapuolelle, lähes näytön alareunaan ilmestyvää Add Patient 
-painiketta, jolloin Add Patient -valintaikkuna avautuu. 

 

Kuva 5: Add Patient -valintaikkuna 

3. Anna tiedot kohtiin ID, First ja Last, MRN (terveystietojen numero) ja DOB 
(syntymäaika) ja valitse M tai F potilaan sukupuoleksi.  

 

Huomautus 
InVivoVue ei tallenna potilastietuetta, ennen kuin on valittu sukupuoli ja annettu 
arvot ID-kenttään ja kumpaankin nimikenttään. Arvojen ID ja MRN on oltava 
yksilöllisiä: jos järjestelmässä on toinen potilas, jolla on sama ID tai MRN, 
InVivoVue tuo näyttöön virhekuvakkeen ja Save & Exit -painike ei ole aktivoituna. 
MRN-kenttä on valinnainen, mutta jos se täytetään, tiedon on oltava yksilöllinen. 

Lisäksi jos toisella potilaalla on sama etu- ja sukunimen (First ja Last) yhdistelmä, 
InVivoVue tuo näyttöön varoituskuvakkeen. Samanniminen potilas kuitenkin 
tallennetaan. 

ID-kenttä saa sisältää vain kirjaimia ja numeroita. ID-tunnusta käytetään potilaalle 
kerättyjen tietotiedostojen nimien edessä. Koska ID-tunnusta on tarkoitus käyttää 
tiedoston nimen osana, se saa sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä. 

4. Jos potilaan silmien Refractive Error ja Axial Length -arvot ovat tiedossa, voit antaa 
nyt myös ne; muussa tapauksessa jätä näihin kenttiin oletusarvot. 
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5. Notes-kenttään voidaan lisätä tietoja sekä tietueen luomisen aikana että myöhemmin. 
Notes-tiedot näytetään Patient/Exam-välilehdellä, kun kyseinen potilas valitaan. 

6. Kun lopetat tietojen antamisen, tallenna uusi tietue ja sulje valintaikkuna napsauttamalla 
Save & Exit -painiketta. 

Kun olet luonut tietueen, potilaan tiedot näkyvät View Patient Details -ryhmäikkunassa 
Patient/Exam-välilehden oikeassa alanurkassa. 

 

 Nimetön potilas 

Joskus aika ei riitä uuden potilaan tietojen antamiseen ennen potilastutkimuksen suorittamista. 
Jos aloitetaan potilastutkimus ennen uuden potilaan luomista tai olemassa olevan potilaan 
valintaa luettelosta, tutkimus liitetään automaattisesti anonymous-potilaaseen. Nimetön potilas 
on paikkamerkki tiedoille, joille InVivoVue-ohjelmalla ei ole tunnistetietoja. Sitä voidaan käsitellä 
samalla tavalla kuin kaikkia muita potilaita: potilastutkimuksia voidaan toteuttaa, skannauksia 
tehdä ja raportteja luoda - mutta varsinaisen kohteen tunnistetiedot puuttuvat. Kohdan 
tarkoituksena on helpottaa käyttäjien työskentelyä kiireessä ennen suunnittelematonta 
potilastutkimusta eikä Leica suosittele aiheetonta viivytystä kliinisten tietojen antamisessa. 

Nimetön potilas ilmestyy potilasluetteloon aina ensimmäisenä. Sen ID-kenttä sisältää tekstin 
Anonymous. 

 

Kuva 6: Nimetön potilas 

Nimettömälle potilaalle on hyödyllistä jossakin vaiheessa antaa tiedot tai tunnistaa hänet 
valitsemalla olemassa oleva potilas. Se voidaan tehdä milloin tahansa: ennen 
potilastutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen, nykyisessä istunnossa tai seuraavassa, 
potilastutkimuksen päivänä tai myöhemmin. Potilaan nimettömyyden poistamiseksi tehtävät 
vaiheet ilmoitetaan päivittäisen työnkulun osion nimettömien potilaiden tunnistamista 
käsittelevässä kohdassa. 

 

Huomautus 
Kun nimetön potilas kohdistetaan olemassa olevaan potilaaseen, käyttäjää 
pyydetään vahvistamaan, että valittu olemassa oleva potilas on oikea. 

 

Potilaan muokkaaminen 

Tietueet joudutaan aika ajoin päivittämään uusimpien potilastutkimusten tietojen lisäämiseksi 
tai huomautusten lisäämiseksi tiedostoihin. Noudata tietueiden päivittämiseksi seuraavia 
vaiheita: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehti (Kuva 4). 

2. Etsi ja valitse potilastietue, jota haluat muuttaa. Jos nimetön potilas valitaan, annettuja 
tietoja käytetään uuden potilastietueen luomiseen ja nykyistä potilastutkimusta ei enää 
yhdistetä nimettömään potilaaseen vaan se yhdistetään uuteen potilaaseen. 
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3. Napsauta välilehden alaosassa Edit Patient -painiketta, jolloin Edit Patient -
valintaikkuna avautuu (Kuva 8). 

 

Kuva 7: Add, Edit ja Delete patient -painikkeet. 

4. Anna uudet tiedot tai päivitä olemassa olevat tiedot tietuetta varten.  

5. Kun lopetat tietojen päivittämisen, tallenna uusi tietue ja sulje valintaikkuna 
napsauttamalla Save & Exit -painiketta. 

Kun olet päivittänyt tietueen, muutokset näkyvät View Patient Details -ryhmäikkunassa 
Patient/Exam-välilehden oikeassa alanurkassa. 

 

Kuva 8: Edit Patient -valintaikkuna 

 

Potilastietueen poistaminen 

Potilastietue voidaan poistaa, jos potilastutkimuksia ei ole. Jos potilastutkimuksia on, mutta ne 
eivät sisällä tietoja, potilastutkimukset voidaan poistaa, jotta potilastietueen poistaminen on 
mahdollista. Noudata tietueiden poistamiseksi seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehti. 

2. Etsi ja valitse potilastietue, jonka haluat poistaa. 

3. Napsauta välilehden alaosassa Delete Patient -painiketta, jolloin Confirm Delete -
viesti-ikkuna avautuu (Kuva 4). 
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4. Jos olet varma, että haluat poistaa potilastietueen, napsauta Yes-painiketta, jolloin tietue 
poistetaan tietokannasta. 

Potilaan etsiminen 

Jos tietokannassa on potilaiden pitkä luettelo, voi olla hankalaa löytää tietty potilas. InVivoVue 
mahdollistaa potilasluettelon suodattamisen ja lajittelun usealla eri tavalla tiettyjen potilaiden 
etsimiseksi. Aloita siirtymällä Patient/Exam-välilehdelle. 

• Etsiäksesi tietyn tietueen anna tunnistetiedot Find Patient -ryhmäikkunan johonkin 
kenttään. Kun annat potilaan tiedot ID, MRN, First tai Last, InVivoVue valitsee 
ensimmäisen antamiasi tietoja vastaavan tietueen. Mitä tarkemmat tiedot annetaan, sitä 
tarkempi on hakutulos. 

 

Kuva 9: Find Patient -ryhmäikkuna 

Jos näppäillään esimerkiksi Smith Last-nimikenttään, InVivoVue etsii ensimmäisen 
potilaan, jonka sukunimi alkaa Smith: Annie Smith valitaan. Vain jos annetaan seuraava 
kirjain siten, että Smithf on Last-nimiruudussa, InVivoVue hyppää Annie Smith -nimen 
ylitse ja valitsee nimen Robert Smithfield. Kaikki neljä hakuruutua toimivat samalla 
tavalla. 

• Kun näytettävät potilaat halutaan suodattaa, merkitse yksi tai useampi suodattamisen 
valintaruuduista. Kun haluat näyttöön vain potilaat, joiden potilastutkimukset kuuluvat 
tiettyyn kliiniseen tutkimukseen, merkitse Filter by study -ruutu ja valitse kliininen 
tutkimus, jolle haluat etsiä tietueet: luettelossa näytetään vain potilaat, joilla on valittuun 
kliiniseen tutkimukseen liittyviä potilastutkimuksia. Tai kun haluat näyttöön vain potilaita, 
joille on suoritettu potilastutkimus tiettynä kuukautena, merkitse Filter by exam date -
ruutu ja valitse sopivat From ja To -päivämäärät: ainoastaan potilaat, joille suoritettiin 
potilastutkimus määritetyn ajan aikana, näytetään. 
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Kuva 10: Potilaiden suodattaminen ja valitseminen List Patients -ryhmäikkunassa 

 

• Suodattimia voidaan yhdistellä: kun haluat etsiä tietyn tutkijan tutkimia potilaita määrätyn 
kliinisen tutkimuksen osana, merkitse sekä ruutu Filter by study että Filter by 
examiner ja tee tarvittavat valinnat. Näytössä luetellaan vain kumpaakin kriteeriä 
vastaavat potilaat. 

• Jos näyttö on suodatettu ja haluat nähdä jälleen potilaiden täydellisen luettelon, 
napsauta Display All Patients -painiketta. Merkinnät poistuvat kaikista merkityistä 
suodatinruuduista ja koko luettelo tulee taas näyttöön. Huomaa, että tämä painike on 
näytössä vain silloin, kun luettelo suodatetaan. 

• Kun haluat lajitella potilaiden luettelon, napsauta mitä tahansa sarakkeiden otsikoita, 
jolloin luettelo lajitellaan kyseissä sarakkeessa olevien arvojen perusteella (Kuva 10). 
Napsauta sarakkeen otsikkoa uudelleen vaihtaaksesi nousevan ja laskevan järjestyksen 
välillä. Luettelon lajittelulla ei ole vaikutusta näytettäviin potilaisiin vaan ainoastaan 
järjestykseen, jossa heidät näytetään; toisin sanoen, jos luettelo suodatetaan, se säilyy 
suodatettuna lajittelun jälkeenkin. 

Lääkärin ja tutkijan tiedot 

Lääkäritietueen luominen 

Lääkäritietueet on liitetty potilastutkimuksiin, ja lääkäritietue valitaan aina, kun luodaan uusi 
potilastutkimus. Jos haluamaasi lääkäritietuetta ei ole järjestelmässä, voit luoda tietueen 
samalla, kun lisäät potilastietueeseen potilastutkimuksen. Voit myös luoda lääkäritietueen 
mistään potilastutkimuksesta riippumattomana hallinnollisena toimintona; esimerkiksi, jos 
klinikallesi tai vastaanotollesi palkataan uusi lääkäri, voit lisätä tietueen, jolloin se on 
käytettävissä, kun hänen potilailleen ollaan valmiita suorittamaan potilastutkimuksia. 

Noudata lääkäritietueen luomisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta Setup Examiners & Physicians... tai napsauta Patient/Exam-
välilehdeltä Setup Examiners & Physicians -painiketta. Setup Examiners & 
Physicians -valintaikkuna avautuu näyttöön. 
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Kuva 11: Työkaluvalikko, jossa on Setup ja Examiners & Physicians... 

 

 

Kuva 12: Setup Examiners & Physicians -painike Set Exam Defaults / Add Exam box -ruudun 
oikealla puolella 

2. Valitse Select Physician -ryhmäruudussa valintaikkunan alaosassa <NEW 
PHYSICIAN>. 

3. Anna lääkärin nimi kohtaan First Name ja Last Name uutta tietuetta varten. (Etunimen 
ja sukunimen yhdistelmän on oltava järjestelmässä yksilöllinen.) 

4. Napsauta Create New Physician -painiketta. 

5. Toista edellä mainitut vaiheet, jos on luotava toinen lääkäritietue; muussa tapauksessa 
napsauta valintaikkunan lähellä olevaa OK-painiketta, jolloin uusi tietue on valittavissa 
uusia potilastutkimuksia varten. 

 

Kuva 13: Uusi lääkäri on luotu 
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Lääkäritietueen muokkaaminen 

Voit muokata lääkäritietuetta riippumatta siitä, onko siihen liitetty potilastutkimuksia. Tietuetta 
on muokattava esimerkiksi, jos lääkäri vaihtaa nimeään. 

Noudata lääkäritietueen muokkaamisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta Setup Examiners & Physicians... tai napsauta Patient/Exam-
välilehdeltä Setup Examiners & Physicians -painiketta. Setup Examiners & 
Physicians -valintaikkuna avautuu näyttöön. 

2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevassa Select Physician -ryhmäruudussa lääkärin 
nimi, jonka tietuetta haluat muuttaa. 

 

Kuva 14: Aiemmin luodun lääkärin muokkaaminen 

3. Muuta lääkärin nimeä tietuetta varten tarvittaessa kohdassa First Name ja Last Name. 
(Etunimen ja sukunimen yhdistelmän on oltava järjestelmässä yksilöllinen.) 

4. Napsauta Save Changes -painiketta. 

5. Toista edellä mainitut vaiheet, jos on muutettava toista lääkäritietuetta; muussa 
tapauksessa napsauta valintaikkunan lähellä olevaa OK-painiketta. Muutokset tulevat 
voimaan kaikissa olemassa olevissa potilastutkimuksissa, ja päivitetty tietue on 
valittavissa uusille potilastutkimuksille. 

 

Lääkärin poistaminen 

Lääkäritietueita voidaan poistaa tietokannasta edellyttäen, että kyseiselle lääkärille ei ole liitetty 
potilastutkimuksia. InVivoVue antaa varoituksen ja estää poistamasta lääkäritietueen, johon on 
liitetty potilastutkimuksia. 

Noudata lääkäritietueen poistamisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta Setup Examiners & Physicians... tai napsauta Patient/Exam-
välilehdeltä Setup Examiners & Physicians -painiketta. Setup Examiners & 
Physicians -valintaikkuna avautuu näyttöön. 

2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevassa Select Physician -ryhmäruudussa lääkärin 
nimi, jonka tietueen haluat poistaa. 

3. Napsauta Delete Physician -painiketta (Kuva 14). 

4. Toista edellä mainitut vaiheet, jos on poistettava toinen lääkäritietue; muussa 
tapauksessa napsauta valintaikkunan lähellä olevaa OK-painiketta, jolloin uusi tietue ei 
enää ole valittavissa potilastutkimuksia varten. 



 Käyttöliittymä 
 

Sivu 23 / 123 
 

 

Tutkijatietueen luominen 

Tutkijatietueet on liitetty potilastutkimuksiin, ja tutkijatietue valitaan aina, kun luodaan uusi 
potilastutkimus. Jos järjestelmässä ei ole tietuetta potilastutkimuksen suorittavalle tutkijalle, 
tietue voidaan luoda juuri ennen potilastutkimuksen lisäämistä. Klinikalla tai vastaanotolla 
aloittavan uuden kollegan tiedot voidaan tietenkin antaa ennen varsinaisten potilastutkimusten 
suorittamista; voit suorittaa alla olevat vaiheet sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. 

Noudata tutkijatietueen luomisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta Setup Examiners & Physicians... tai napsauta Patient/Exam 
-välilehdeltä Setup Examiners & Physicians -painiketta. Setup Examiners & 
Physicians -valintaikkuna avautuu näyttöön. 

2. Valitse Select Examiner -ryhmäruudissa valintaikkunan yläosassa <NEW 
EXAMINER>. 

3. Anna tutkijan nimi Name-kohtaan uutta tietuetta varten. Annettavan nimen tulee olla 
järjestelmässäsi yksilöllinen. 

4. Napsauta Create New Examiner -painiketta lisätäksesi tietueen. 

 

Kuva 15: Uuden tutkijan luominen 

5. Toista edellä mainitut vaiheet, jos on luotava toinen tutkijatietue;. Napsauta 
valintaikkunan lähellä olevaa OK-painiketta, kun olet valmis. Uudet tutkijan tiedot 
voidaan liittää välittömästi uusiin potilastutkimuksiin. 

 

Tutkijatietueen muokkaaminen 

Voit muokata tutkijatietuetta riippumatta siitä, onko siihen liitetty potilastutkimuksia. Tietuetta on 
muokattava esimerkiksi, jos tutkija vaihtaa nimeään. 

Noudata tutkijatietueen muokkaamisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta Setup Examiners & Physicians... tai napsauta Patient/Exam-
välilehdeltä Setup Examiners & Physicians -painiketta. Setup Examiners & 
Physicians -valintaikkuna avautuu näyttöön. 

2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevassa Select Examiner -ryhmäruudussa tutkijan 
nimi, jonka tietuetta haluat muuttaa. 

3. Muuta tutkijan nimeä tarvittaessa Name-kohdassa. Annettavan nimen tulee edelleenkin 
olla järjestelmässäsi yksilöllinen. 

4. Napsauta Save Changes -painiketta. 
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Kuva 16: Tutkijan muokkaaminen ja poistaminen 

5. Toista edellä mainitut vaiheet, jos on muutettava toista tutkijatietuetta; muussa 
tapauksessa napsauta valintaikkunan lähellä olevaa OK-painiketta. Muutokset tulevat 
voimaan kaikissa olemassa olevissa potilastutkimuksissa, ja päivitetty tietue on 
valittavissa uusille potilastutkimuksille. 

 

Tutkijan poistaminen 

Tutkijatietueita voidaan poistaa tietokannasta edellyttäen, että kyseiselle tutkijalle ei ole liitetty 
potilastutkimuksia. InVivoVue antaa varoituksen ja estää poistamasta tutkijatietueen, johon on 
liitetty potilastutkimuksia.  

Noudata tutkijatietueen poistamisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta Setup Examiners & Physicians... tai napsauta Patient/Exam-
välilehdeltä Setup Examiners & Physicians -painiketta. Setup Examiners & 
Physicians -valintaikkuna avautuu näyttöön. 

2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevassa Select Examiner -ryhmäruudussa tutkijan 
nimi, jonka tietueen haluat poistaa. 

3. Napsauta Delete Examiner -painiketta (Kuva 16). 

4. Toista edellä mainitut vaiheet, jos on muokattava toista tutkijatietuetta tai poistettava se; 
muussa tapauksessa napsauta valintaikkunan lähellä olevaa OK-painiketta, jolloin uusi 
tietue ei enää ole valittavissa potilastutkimuksia varten. 

 

Potilastutkimuksen tiedot 

Uuden potilastutkimuksen luominen 

Kun ohjelma käynnistetään tiettynä päivänä ensimmäisen kerran, luodaan automaattisesti 
potilastutkimus nimettömälle potilaalle. Jos käyttäjä ei tee toimenpiteitä eri potilaan 
valitsemiseksi ennen tietojen hankkimista, tiedot yhdistetään tähän ad hoc -
potilastutkimukseen. 

Kun suoritat potilastutkimus tiedossa olevalle potilaalle, aloita valitsemalla potilaan nimi Patient 
/ Exam -välilehdeltä. Sen jälkeen voit tehdä minkä tahansa seuraavista toimenpiteistä 
luodaksesi uuden potilastutkimuksen tiedossa olevalle potilaalle: 

• Napsauta Add Exam -painiketta Patient / Exam -välilehdellä. Luodaan uusi 
potilastutkimus, joka sisältää yksittäisen suorittamista odottavan skannauksen. 
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• Valitse potilastutkimus, joka on tehty potilaalle menneisyydessä, ja napsauta Copy 
Exam -painiketta. Luodaan potilastutkimus, joka sisältää samassa järjestyksessä samat 
skannaukset, jotka tehtiin viimeisen potilastutkimuksen aikana. 

• Siirry Imaging-välilehdelle, avaa potilastutkimuksen toimintojen luettelo ja valitse Add 
Exam. Luodaan uusi potilastutkimus, joka sisältää yksittäisen suorittamista odottavan 
skannauksen. 

 

• Siirry Imaging-välilehdelle, avaa potilastutkimuksen toimintojen luettelo ja valitse yksi 
kopioitavista toiminnoista. 

o  Jos valitset kohdan Copy Exam, luodaan uusi potilastutkimus samoilla 
skannauksilla, samassa järjestyksessä kuin nykyisessä potilastutkimuksessa. 

o  Jos valitset kohdan Copy Exam (Other Eye), luodaan uusi potilastutkimus 
samoilla skannauksilla, samassa järjestyksessä kuin nykyisessä 
potilastutkimuksessa. Kaikki oikealle silmälle (OD) asetetut skannaukset 
asetetaan uudessa potilastutkimuksessa vasemmalle silmällä (OS) ja 
päinvastoin. (Muutamien käyttäjien mielestä on kätevää erotella kaikki oikean 
silmän skannaukset yhteen potilastutkimukseen ja kaikki vasemman silmän 
skannaukset toiseen.) 

Riippumatta siitä, miten potilastutkimus luodaan, on oikeiden tietojen liittämisessä oltava 
huolellisia. Tietojen huolellinen antaminen helpottaa potilastutkimuksen tietojen paikallistamista 
tulevaisuudessa. 

1. Valitse potilastutkimuksen suorittava tutkija avattavasta Select examiner -luettelosta. 

2. Valitse potilastutkimusta valvova ja tutkimuksen tulokset arvioiva lääkäri avattavasta 
Select physician -luettelosta. 

3. Valitse kliininen tukimus, johon tämän potilastutkimuksen tulokset liitetään, avattavasta 
Select study -luettelosta. 

4. Valitse kategoria, johon tämän potilastutkimuksen tulokset liitetään, avattavasta Select 
treatment arm -luettelosta. 

Potilastutkimustietueen muokkaaminen 

Potilastutkimustietuetta on mahdollista muokata vain päivänä, jona se luodaan. Voit muuttaa 
lääkäriä ja tutkijaa sekä liitettyä kliinistä tutkimusta ja hoitohaaraa. Toimi siinä seuraavasti: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehdellä (Kuva 4) potilastietue, joka sisältää 
potilastutkimuksen, jota haluat muokata. 

2. Valitse Patient Exams -ryhmäruudussa potilastutkimus, jota haluat muokata, jolloin Edit 
Exam -painike aktivoituu. 

3. Napsauta Edit Exam -painiketta potilastutkimuseditorin avaamiseksi. 
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Kuva 17: View Patient Details -valintaikkunan yläpuolella sijaitsevat Edit Exam- ja Delete Exam -
painikkeet 

4. Valitse valintaikkunassa toinen Study tai Treatment Arm ja anna Notes-kenttään 
potilastutkimusta koskevat mahdolliset huomautukset. Valitse toinen Examiner tai 
Physician. 

5. Voit myös antaa uuden Examiner tai Physician -nimen Add New... -kentissä. Jos et 
anna uutta nimeä kummallekaan, napsauta Create...-painiketta tallentaaksesi nimen ja 
valitaksesi sen nykyiselle potilastutkimukselle. 

 

Huomautus 
Potilastutkimuksen tietoja on mahdollista muokata vain potilastutkimuksen 
luomisen päivänä. Potilastutkimuksen luomisen päivämäärän jälkeen on 
mahdollista ainoastaan lisätä potilastutkimukseen liittyviä huomautuksia. 
Mitkään muut kentät eivät ole muokattavissa.  

Kun olet päättänyt potilastutkimustietueeseen tehtävät muutokset, napsauta Save 
Changes -painiketta valintaikkunan alaosassa (Kuva 18). 
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Kuva 18: Exam Details -valintaikkuna 

 

Potilastutkimuksen poistaminen 

Potilastutkimustietueen poistaminen on mahdollista vain, jos siihen liity tallennettuja 
skannauksia. Jos potilastutkimus sisältää toteuttamista odottavia ja hylättyjä skannauksia, ne 
voidaan poistaa ennen potilastutkimuksen poistamista. Noudata seuraavia vaiheita 
poistaaksesi potilastutkimuksen, joka täyttää kriteerit: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehdellä (Kuva 4) tietue, joka sisältää potilastutkimuksen, 
jonka haluat poistaa. 

2. Valitse Patient Exams -ryhmäruudussa potilastutkimus, jonka haluat poistaa. Jos 
potilastutkimus täyttää poistamiseen tarvittavat kriteerit, Delete Exam -painike 
aktivoituu. 
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3. Jos potilastutkimuksessa on toteuttamista odottavia skannauksia, napsauta Start Exam 
-painiketta, jotta tiedot voidaan katsoa Imaging -välilehdeltä. (Jos potilastutkimuksen 
päivämäärä on menneisyydessä, napsauta Review Exam -painiketta.) 

 

Kuva 19: Potilastutkimukset Patient Exams -ikkunassa. Start exam -painike aktivoitu 

4. Valitse jokainen suorittamista odottava potilastutkimus vuorollaan, ja napsauta sitten 
Delete Selected Scan -painiketta poistaaksesi skannauksen luettelosta. 

5. Kun kaikki skannaukset on poistettu, palaa Patient/Exam-välilehdelle. 

6. Napsauta Delete Exam -painiketta, jolloin Confirm Delete -viestiruutu avautuu. 

7. Jos olet varma, että haluat poistaa tietueen, napsauta Yes-painiketta, jolloin tietue 
poistetaan tietokannasta. 

 

Kuva 20: Confirm Delete -viestiruutu 

Potilastutkimuksen etsiminen 

Voit suodattaa tietyn potilastutkimuksen napsauttamalla otsikkoriviä Patient Exams -
luettelossa (Kuva 19). Tämä lajittelee luettelon kyseisen sarakkeen otsikon perusteella.  
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Imaging-välilehti 

Yleiskuva 

 

Kuva 21: Imaging-välilehti 

Imaging-välilehti sisältää tietoja ja useita säätimiä kuvantamisen hallintaan Envisu-
järjestelmässä. Potilastietojen osio (1) ilmoittaa nykyisen potilaan nimen, tunnisteen ja MRN-
numeron.  

Potilastoimintojen jaettu painike (2) sisältää käytettävissä olevia toimintoja olemassa 
olevan potilaan muokkaamiseen tai uuden potilaan luomiseen. Oletusarvo tälle painikkeelle on 
Edit Patient Details. Edit Patient Details -toiminto (2) mahdollistaa käyttäjälle olemassa 
olevan potilaan tietojen muokkaamisen. Associate Patient -toiminto (2) mahdollistaa 
käyttäjälle nimettömän potilastutkimuksen liittämisen olemassa olevaan potilaaseen, jolloin 
käyttäjä voi aloittaa kuvantamisen välittömästi InVivoVue-ohjelman avaamisen jälkeen ja liittää 
tämän potilastutkimuksen olemassa olevaan potilaaseen. Select Patient -toiminto (2) 
mahdollistaa käyttäjälle nimettömän potilaan tunnistamisen ja välittömästi uuden 
potilastutkimuksen aloittamisen valitulle potilaalle. Potilastutkimuksen tietojen osio(3) 
ilmoittaa nykyisen potilastutkimuksen päivämäärän, kellonajan ja tilan.  

Potilastutkimuksen toimenpiteiden jaettu painike (4) sisältää käytettävissä olevia 
toimenpiteitä olemassa olevan potilastutkimuksen muokkaamiseen, uuden potilastutkimuksen 
luomiseen tai nykyisen potilastutkimuksen kopioimiseen. Edit Exam -toiminto (4) mahdollistaa 
käyttäjälle olemassa olevan potilastutkimuksen tietojen muokkaamisen. Add Exam -toiminto 
(4) lisää valittuna olevalle potilaalle uuden potilastutkimuksen. Copy Exam -toiminto (4) tekee 
kopion nykyisestä potilastutkimuksesta ja kaikista sen sisältämistä odottavista skannauksista. 
Copy Exam (Other Eye) -toiminto (4) tekee kopion nykyisestä potilastutkimuksesta ja kaikista 
sen sisältämistä odottavista skannauksista toiselle silmälle kuin alkuperäisessä 
potilastutkimuksessa. Edit Exam Notes -painike (5) mahdollistaa käyttäjälle nykyisen 
potilastutkimuksen huomautusten muokkaamisen Imaging-välilehdeltä. 

Physician -valitsin (6) mahdollistaa käyttäjälle nykyisen potilastutkimuksen liittämisen 
olemassa olevalle lääkärille. Examiner -valitsin (6) mahdollistaa käyttäjälle nykyisen 
potilastutkimuksen liittämisen olemassa olevalle tutkijalle. Study -valitsin (7) mahdollistaa 
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käyttäjälle nykyisen potilastutkimuksen liittämisen olemassa olevaan kliiniseen tutkimukseen. 
Myös valittuna olevan skannauksen File Name (8), Eye (25) ja Index of Refraction (9) 
näytetään. 

Voit muuttaa määrityksiä käyttämällä avattavaa Select Configuration -valintaikkunaa 
(24). Voit ladata raportin käyttämällä avattavaa Load Protocol -valintaikkunaa (10). 
QuickStart Grid (11) mahdollistaa käyttäjälle nopean vaihtamisen eri skannaustyyppien 
välillä. Voit muokata nykyistä skannausta käyttämällä Dynamic Scan Control -ikkunaa (16). 
Voit lisätä Preset Scan -skannauksen (17) tai räätälöidyn skannauksen käyttämällä aivan 
oikealla olevaa ohjausobjektin painiketta.  

Tyyppejä on mahdollista valita Aiming-tilan aikana, mutta niitä ei voi vaihtaa Free Run -
tilan aikana. Aiming-tila käynnistetään käyttämällä Aim -painiketta (12). Free Run -tila 
käynnistetään käyttämällä Free Run -painiketta (13). Kun Aim-painiketta on painettu, se 
muuttuu Snapshot-painikkeeksi, jolloin käyttäjä voi käynnistää tilannekuvan 
suuntauspaikassa. Hankitut tiedot voidaan tallentaa Save -painikkeella (14). 
Käsittelemättömät spektritiedot voidaan tallentaa merkitsemällä Save OCU? -valintaruutu 
(15).  

OCT-kuva näytetään B-Scan Window -kohdassa (18). Volume Intensity Projection 
(VIP) (19) näytetään B-Scan-kohdan vieressä. Tämä ikkuna korvataan Orthogonal aiming 
scan -ikkunalla, kun Aiming-tila aktivoidaan. Display Line (24) ilmoittaa parhaillaan näytetyn 
B-Scan-sijainnin.  

Kun B-Scan-ikkunaa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee B-Scan 
Context Menu (Kuva 22 ja Kuva 23). Caliper-valikko mahdollistaa kunkin B-Scan-kuvaan 
sijoitettavan työntömitan valinnan. Configure Calipers avaa työntömittojen määritysikkunan, 
joka mahdollistaa käyttäjälle työntömittojen nimien, vaakasuoran tai kohtisuoran lukituksen 
määrittämisen ja merkintöjen näyttämisen. Save Calipers tallentaa nykyisen työntömitan 
määrityksen myöhempää käyttöä varten. Fiducial Visible näyttää näytöllä esitettävän 
viitemerkin, jota voidaan käyttää kuvantamisen aikana varmistamaan, että skannaus 
asetetaan joka kerta samaan sijaintiin. Fiducial Color mahdollistaa kohdistusviitemerkin värin 
asettamisen. Fiducial Position muuttaa viitemerkin sijaintia suhteessa näyttöikkunan 
yläosaan.  
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Kuva 22: B-Scan Context -valikko, Caliper-valikko 

 

Kuva 23: B-Scan Context -valikko, Fiducial Position -valikko 

 VIP Context Menu (Kuva 24) sisältää Caliper-valikon työntömittojen sijoittamista varten 
VIP-ikkunassa (määritettävissä Configure Calipers -vaihtoehdossa B-Scan Context -
valikossa). SNIT Labels Visible vaihtaa kohtien Superior (S), Nasal (N), Inferior (I) ja 
Temporal (T) -merkkien näyttöä VIP- ja B-Scan -ikkunoissa. Nämä merkit käyttävät 
suuntausta, joka perustuu InVivoVue-ohjelmiston lataamisen aikana käytettyyn määritykseen. 
Cursor Visible vaihtaa vihreän Display Line -viivan näyttöä.  
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Kuva 24: VIP Context Menu 

 

Huomautus 
Kun käytetään SNIT-merkkejä, merkkien suuntaus on tarkka vain, kun 
sondia pidetään pystysuorassa tai 180-asennossa (selinmakuu) potilaaseen 
nähden. 

 

Kuva voidaan valita vetämällä Frame Selector Line (24) VIP-ikkunassa. Playback-
säätimet (20) mahdollistavat hyppäämisen ensimmäisiin ja viimeisiin kuviin, siirtymisen yhden 
kuvan verran eteen- tai taaksepäin, toistamisen, toiston tauottamisen tai pysäyttämisen. 
Frame Selector (21) mahdollistaa käyttäjälle näytettävän kuvan valitsemisen. Tehdyt 
skannaukset näytetään kohdassa Scan queue (23) ja jokainen Scan (22) näytetään 
pikkukuvan kanssa. Väri osoittaa kuvatun silmän (keltainen = OD, purppura = OS).  

Kun napsautetaan skannausjonossa olevaa skannausta hiiren kakkospainikkeella, 
näyttöön tulee kunkin skannauksen pikavalikko (Kuva 25). Edit avaa skannauseditorin ja 
mahdollistaa käyttäjälle skannausparametrien muokkaamisen. Save tallentaa nykyisen 
skannauksen. Average rekisteröi ja laskee skannauksen keskiarvon, jos käytettävissä on 
usean kuvan sisältäviä tietoja. Delete poistaa skannauksen jonosta, jos kyseiselle 
skannaukselle ei ole tallennettu tietoja. Load OCT data lataa parhaillaan valitun tiedoston. 
Load R&A data lataa rekisteröidyt ja keskiarvotetut tiedot, jos niitä on olemassa. Load OCU 
data lataa raakatiedot, jos niitä on olemassa. Go to Data avaa valitun tietotiedoston 
sisältävän kansion.  

Sekä Load OCT että Load R&A sisältävät fly-out-lisävalikon Send OCT to Diver, jos 
Leican Diver-ohjelmisto on asennettu. Tämä vaihtoehto lataa nykyisen tiedoston Diver-
ohjelmistoon analysointia varten. 
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Kuva 25: Scan Context -valikko 

 Kun itse skannausjonoa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, sen pikavalikko 
avautuu (Kuva 26). Add QuickStart Scan lisää uuden skannauksen, joka vastaa nykyisiä 
valintoja pika-aloitusruudukossa; näiden valintojen muuttaminen päivittää kyseisen 
skannauksen välittömästi. Add Custom Scan avaa skannauseditorin, jonka kautta voidaan 
luoda räätälöity skannaus. Kun Delete Pending Scans -kohtaa napsautetaan, poistetaan 
skannaukset, joille ei ole hankittu tietoja. 

 

Kuva 26: Skannausjonon pikavalikko 

Save As Protocol… -vaihtoehto tuo näyttöön valintaikkunan, joka mahdollistaa nimen 
antamisen uudelle protokollalle (Kuva 27) ja skannausten luettelon tallentamisen 
skannausjonossa uudeksi protokollaksi. 

 

Kuva 27: Save As Protocol -valintaikkuna  

 Potilastutkimuksiin lisätyt skannaukset, joita ei koskaan tehty, ovat orposkannauksia, ja 
ne poistetaan heti, kun tämä tila havaitaan (yleensä päivä sen jälkeen, kun potilastutkimus on 
tehty). Odottavat skannaukset voidaan poistaa manuaalisesti valitsemalla Delete Pending 
Scans -vaihtoehto. 

Insert-näppäimen painamisella on sama vaikutus kuin Add QuickStart Scan -
vaihtoehdolla. Delete-näppäin poistaa parhaillaan valitun skannauksen, mutta vain silloin, jos 
sille ei ole hankittu tietoja. 
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Suoritettavien skannausten valitseminen 

Pika-aloitusruudukko 

Imaging-välilehden vasemmalla puolella olevaa, suurikokoisilla vihreillä painikkeilla 
varustettua aluetta kutsutaan pika-aloitusruudukoksi. Tekemällä valinta kultakin riviltä 
suorittamista odottava skannaus voidaan määrittää kokonaisuudessaan tavallisesti käytytyillä 
asetuksilla. Pika-asetusruudukossa olevat asetukset muuttuvat riippuen siitä, mikä linssi on 
käytössä; vain kyseiselle linssille soveltuvat vaihtoehdot ovat näytössä. Napsauttaminen 
yhdestä asetuksesta toiseen siirtää vihreän korostuksen ilmoittamaan, mikä skannaus 
suoritetaan. Sen lisäksi teksti suorittamista odottavassa skannauksessa muuttuu vastaamaan 
pika-aloitusruudukon valintoja. 

           

Kuva 28: Pika-aloitusruudukon valinnat 

Kokonaisen potilastutkimuksen skannausten nopeaksi määrittämiseksi käytä pika-
aloitusruudukon valintoja ensimmäiselle skannaukselle, paina sitten Insert-näppäintä 
lisätäksesi ruudun seuraavalle skannaukselle skannausjonoon. Jatka pika-aloitusvalintojen 
tekemistä ja uusien skannausten lisäämistä, kunnes potilastutkimuksen määritelmä on 
tyydyttävä. 

Vaihtoehtoisesti voit määrittää skannauksia potilastutkimuksen edistyessä. Käytä pika-
aloitusvalintoja määrittääksesi ensimmäisen skannauksen, hanki sitten tiedot käyttämällä Aim 
/ Free Run / Snapshot -painikkeita. Paina Save-painiketta kirjoittaaksesi tiedot tiedostoon, ja 
kun tallennusvaihe on päättynyt, potilastutkimuksen loppuun lisätään automaattisesti uusi 
pika-aloitusskannaus ja valitaan se skannausjonossa. Pika-aloitusruudukon napsauttaminen 
päivittää nyt kyseisen skannauksen määritelmän, kunnes olet valmis suorittamaan uuden 
skannauksen. Voit jatkaa tällä tavalla, kunnes potilastutkimus on valmis. Viimeisen 
suorittamista odottavan, automaattisesti lisätyn skannauksen sivuuttaminen on turvallista, 
koska se poistetaan automaattisesti, kun InVivoVue-ohjelmistoa käytetään seuraavan kerran. 

 

Räätälöidyn skannauksen määrittäminen 

Jos haluat hallita skannauksen määrittämisen tarkemmin tai mikään ruudukossa oleva 
vaihtoehto ei vastaa suoraan haluaamaasi, voit käyttää skannauseditoria tarkkojen tietojen 
antamiseen. Skannauseditori voidaan aktivoida joko napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella 
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suorittamista odottavan skannauksen ruutua ja valitsemalla Edit…-vaihtoehto tai 
napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella itse skannausjonoa ja valitsemalla kohta Add 
Custom Scan. 

Skannauseditorin keskellä on viisi vihreää painiketta, jotka vastaavat skannauskuvioita, jotka 
InVivoVue pystyy toteuttamaan. Valitse kiinnostava kuvio, jolloin alla olevat sarakkeet 
näyttävät kyseiselle kuviolle viimeksi määritetyn räätälöidyn skannauksen tiedot. 

Äärimmäisenä vasemmalla oleva sarake sisältää skannauksen fyysiset mitat: miten pitkä ja 
korkea se on, tulisiko skannausta kallistaa kulmaan vaakasuoralta tasolta ja tulisiko 
skannauksen alkaa siirtymäkohdassa suuntausasemasta. Säteen asemointiin käytettävien 
galvanometrien fyysiset laitteiston rajat rajoittavat kyseisiä kenttiä, mutta muuten voidaan 
antaa mikä tahansa arvo. 

 

Kuva 29: Räätälöidyn skannauksen määrittäminen 

 

Huomautus 
InVivoVue ei salli sallittujen alueiden ulkopuolella olevien arvojen antamista. Jos 
annat alueen ulkopuolella olevan arvon, InVivoVue ottaa käyttöön automaattisesti 
alueen loppua lähimpänä olevan arvon ja ilmoittaa siitä muuttamalla merkit 
punaisiksi. 

 

Keskimmäinen sarake sisältää hankittavien tietojen mitat: kuinka monta A-skannausta otetaan 
kuvaa kohti, miten monta B-skannausta otetaan tilavuutta kohti ja miten monta kertaa sama 
tilavuus skannataan. Kullekin B-skannaukselle saman kuvan ottamisen kertoja voidaan lisätä 
oletuksena olevasta yhdestä kerrasta, mutta tällaiset useamman kuvat tiedot on rekisteröitävä 
ja keskiarvotettava yksittäiseksi vaiheeksi. 
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A-skannausten, B-skannausten ja kuvien toistot lisäävät otettujen kuvien täsmällisyyttä, mutta 
kuvien ottaminen kestää kauemmin ja ne vaativat enemmän muistia puskurointiin 
skannaamisen aikana. Jokaisessa suorittamista odottavan skannauksen ruudussa näytetään 
karkea arvio siitä, miten kauan kunkin skannauksen suorittaminen kestää. System Memory -
palkki skannauseditorissa näyttää, miten paljon muistia tietty skannaus vaatii suhteessa 
asennetun RAM-muistin määrään. Kun muistipalkin väri on vihreä, kyseinen skannaus on 
varmasti toteutettavissa. Noin 70 %:n kohdalla käytettävästä muistista palkin väri muuttuu 
punaiseksi; jos lisäät tämän skannuksen potilastutkimukseen, järjestelmä saattaa havaita, 
ettei se pysty toteuttamaan sitä. Potilastutkimukseen ei voi lisätä skannauksia, jotka vaativat 
enemmän kuin 90 % käytettävissä olevasta muistista; Add to Exam -painike ei ole 
toiminnassa. 

Mixed-density volume on suorakulmainen skannaus, jonka keskustassa tehdään yksittäinen 
suuritiheyksinen B-skannaus. Äärimmäisenä oikealla sijaitseva sarake sisältää tietojen mitat 
suuritiheyksisellä alueella, kun mixed volume scan -kuvio on valittuna. 

Valitse Oculus Selection -ryhmässä, onko tarkoitus skannata OD vai OS. InVivoVue tallentaa 
tämän tiedon skannauksen kanssa, vaikka se ei pysty havaitsemaan, skannattiinko ilmoitettu 
silmä todellisuudessa. Käyttäjien on huolehdittava siitä, että valittu silmä vastaa todellisuudessa 
skannattua silmää. 

Doppler-tiedot on mahdollista hankkia samalla kuin .OCT-tiedot. Näiden tietojen hankkiminen 
vaatii jälleen enemmän aikaa ja muistia. Kun Doppler-aikavälien määrä lisääntyy, RAM-
vaatimukset päivittyvät muistipalkissa. 

Envisu-järjestelmissä, joilla on sisäinen fiksaatiokohde, saattaa olla hyödyllistä liittää 
fiksaatiokohde skannaukseen. Kun skannaus tehdään, fiksaatiokohde ilmestyy taustakuvaksi 
kohteelle. Voit liittää fiksaatiokohteen skannauksen määritykseen valitsemalla määritetyn 
kohteen avattavasta luettelosta Select a Fixation Target -ryhmäruudussa.  

 

Huomautus 
Fiksaatiokohteen hallintaa käytetään tunnistamaan fiksaatiokohteen asemointi 
Envisu-tuotteissa, jotka sisältävät sisäisen fiksaatiokohteen. Skannauksen 
toteuttaminen järjestelmässä ilman tällaista sisäistä kohdetta on tehoton. 

 

 

Kuva 30: Select Fixation Target -ryhmä 

 

Kun olet tyytyväinen luomaasi skannauksen määritelmään, napsauta Add to Exam. 
Skannauseditori suljetaan ja ruutu juuri luomallesi skannaukselle lisätään potilastutkimuksen 
loppuun. 

Esiasettujen skannausten luominen 

Jos käytät tiettyä skannauksen määritystä usein, voit tallentaa kyseisen määrityksen 
esiasetukseksi. Esiasetus voidaan lisätä potilastutkimukseen nopeasti napsauttamalla 
skannausjonon vasemmalla puolella olevia preset-painikkeita.  



 Käyttöliittymä 
 

Sivu 37 / 123 
 

 

Kuva 31: Esiasetettujen skannausten painikkeet 

Kun haluat määrittää esiasetuksen, tuo skannauseditori näyttöön napsauttamalla hiiren 
kakkospainikkeella olemassa olevaa odottavaa skannausta ja valitsemalla Edit… tai 
napsauttamalla skannausjonoa tai käynnissä olevaa potilastutkumusta ja valitsemalla Add 
Custom Scan. 

Kun määrität skannauksen skannauseditoria käyttämällä, voit tallentaa sen halutessasi 
esiasetetuksi skannaukseksi. Määritä skannaus edellä kuvatulla tavalla, anna sitten 
esiasetukselle kuvaileva nimi New Scan Preset ryhmässä - nimen tulisi olla sellainen, että 
tunnistat sen valitessasi sen myöhemmin esiasetusten luettelosta. 

 

Kuva 32: Skannauksen esiasetuksen nimeäminen 

Heti kun teksti on annettu, Create Preset -painike aktivoituu (mikäli nimi on yksilöllinen). 
Kummallekin silmälle ei ole mahdollista luoda esiasetusta samalla kertaa; sen sijaan sinun on 
halutessasi luotava erilliset esiasetukset OD ja OS. Lisää tekemäsi esiasetus tunnettujen 
esiasetusten luetteloon painiketta napsauttamalla; sen pitäisi ilmestyä välittömästi Defined 
Scan Presets -yhdistelmäruutuun ikkunan yläosassa. 

Defined Scan Presets -yhdistelmäruutua käytetään, jos asetuksia esiasetuksesta halutaan 
käyttää skannauseditorissa. Napsauta Copy Settings from Selected Preset -painiketta, 
jolloin skannauseditorin kentät vastaavat yhdistelmäruudussa näkyvää esiasetusta. Jos haluat 
määrittää uuden esiasetuksen, joka on lähes samanlainen kuin olemassa oleva esiasetus 
mutta ei täysin vastaa sitä, nopein tapa täyttää kentät on aloittaa käyttämällä tätä painiketta. 

Skannauseditorin käyttö skannauksen esiasetuksen määrittämiseen ei lisää esiasetusta 
automaattisesti potilastutkimukseen. Sitä varten on edelleenkin painettava Save Changes -
painiketta. 
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Skannausprotokollan määrittäminen 

Voit luoda uuden skannausprotokollan käyttämällä potilastutkimuksen skannausten kokoelmaa 
joko nykyisestä potilastutkimuksesta tai menneestä potilastutkimuksesta. Jos tarkoituksenasi 
on ainoastaan luoda uusi skannausprotokolla mistään todellisesta potilastutkimuksesta 
riippumatta, voit tehdä myös niin. Jos käytettävissä ei ole potilastutkimuksia, joista haluaisit 
luoda skannausprotokollan, kannattaa ehkä luoda testitietue ja potilastutkimus pelkästään 
uuden skannausprotokollan luomista varten; tällä tavalla vältät todellisten tietueiden 
muuttamisen. 

Seuraavassa toimintosarjassa luodaan uusi potilastietue ja potilastutkimustietue ja lisätään 
skannauksia potilastutkimukseen pelkästään uuden skannausprotokollan luomiseksi. 
Skannausprotokollan luomisen jälkeen tiedot poistetaan, jotta järjestelmään ei jää mitään vääriä 
tietoja. 

1. Valitse Patient/Exam-välilehdeltä testipotilas (ID = Test-01). 

2. Lisää potilastietueeseen potilastutkimus ja napsauta Start Exam -painiketta. InVivoVue 
vie sinut Imaging-välilehdelle. 

 

Kuva 33: Patient Exams -ikkunassa sijaitseva Start Exam -painike 

3. Lisää uuden skannausprotokollasi skannaukset potilastutkimukseen luomalla 
räätälöityjä skannauksia tai lisäämällä esiasetettuja skannauksia. 

 

Kuva 34: Esiasetettujen skannausten painikkeet 

4. Jos käytettävissä on olemassa oleva skannausprotokollan, joka sisältää samanlaisia 
skannauksia kuin uusi protokolla, jonka haluat luoda, lisää skannaukset olemassa 
olevasta protokollasta. 

5. Kun lisäät skannauksia esiasetetuista skannauksista tai toisesta skannausprotokollasta, 
muokkaa niitä määrittääksesi oikeat skannausparametrit uudelle skannausprotokollalle. 

6. Poista kaikki ei-toivotut skannaukset, jos lisäsit olemassa olevan skannausprotokollan 
skannaukset. 

7. Tallenna protokolla käyttämällä skannausjonossa olevaa pikavalikkoa (Kuva 26).  

 

Huomautus 
Jos antamasi nimi ei ole yksilöllinen, nimikentän oikealle puolelle ilmestyy ”!” -
symboli ja Save Protocol -painike ei ole käytettävissä. 
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8. Kun olet tallentanut uuden skannausprotokollan, poista kaikki skannaukset protokollasta 
ja palaa Patient/Exam-välilehdelle. 

9. Poista Patient/Exam-välilehdellä potilastutkimus, jonka loit tätä toimintosarjaa varten. 

 

Skannausprotokollan lisääminen kliiniseen tutkimukseen 

Voit lisätä kliiniseen tutkimukseen yhden tai useamman skannausprotokollan, kun luot 
tutkimustietueen tai myöhemmin tutkimustietueen muokkaamisen kautta. Jos protokollaa, jonka 
haluat lisätä, ei vielä ole olemassa, on sinun ensin määritettävä uusi protokolla. Katso lisätietoja 
alempaa. 

Kun haluat lisätä kliiniseen tutkimukseen olemassa olevan skannausprotokollan, toimi 
seuraavasti: 

1. Valitse Study-välilehdellä kliininen tutkimus, jolle haluat lisätä skannausprotokollan, ja 
napsauta Edit Study... -painiketta. Edit Study -valintaikkuna avautuu. 

2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevasta Scan Protocols -luettelossa yksi tai useampi 
kohta Available Protocols -luettelosta ja napsauta Add>>-painiketta. Valitut protokollat 
siirretään Scan Protocols in Study -luetteloon. 

3. Kun olet lopettanut protokollien lisäämisen kliiniseen tutkimukseen, napsauta Save 
Changes -painiketta valintaikkunan alaosassa sulkeaksesi sen ja tallentaaksesi 
tekemäsi muutokset. 
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Leica-kuvatiedot 

InVivoVue-ohjelmiston luomat tiedostotyypit 

InVivoVue käyttää ohjelmiston tietojen ja kuvien tallentamiseen useita tiedostotyyppejä, joihin 
sisältyy sen yksityinen että yhteinen käyttö. Seuraavassa on luettelo jokaisesta mahdollisesta 
tiedostotyypistä yhdessä lyhyen määritelmän kanssa: 

.OCT: Leica-tiedostomuoto, joka sisältää prosessoituja, katseltavia kuvia tiedoston 
otsikon kanssa. 

.OCU: Leica-tiedostomuoto, joka sisältää skannauksen raakaspektritiedot 
prosessoimattomina kuvina. 

.RAW: Tiedosto, joka sisältää .OCT-kuvatiedot raakatavutaulukkona ilman otsikkoa.  

.UNP: Tiedosto, joka sisältää prosessoimattomia, katsottavia kuvia raakatavutaulukkona 
ilman otsikkoa. 

.BMP: Laitteesta riippumaton tiedosto katsottavien kuvien tallentamiseen ja 
hahmontamiseen erityisesti Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. InVivoVue 
käyttää .BMP-tietostoja tallentamaan B-Scan-, Volume Intensity Projection- ja 
Video Fundus -ikkunoiden yksittäisiä kuvia sekä käyttöliittymässä ja raporteissa 
käytettyjä pikkukuvia. 

Aina kun InVivoVue tallentaa kuvaskannauksen, se tallentaa seuraavat tiedostot: 

• skannauksen raakaspektritiedot, .OCU-tiedostotunniste (jos valittu käyttämällä Save 
OCU? -valintaruutua) 

• skannauksen prosessoidut tiedot, OCT-tietostotunniste 

• B-skannauksen kuvan 0 (nolla) bittikartta, .BMP-tiedostotunniste 

• silmänpohjakuvan bittikartta, .BMP-tiedostotunniste 

• VIP-ikkunan bittikartta (vain tilavuusskannauksille), .BMP-tiedostotunniste 

 

Kuvien lataaminen OCU-tiedoista 

Toisinaan haluat ehkä ladata OCU-tiedoston (raakaspektritiedot) kuvaa varten. Saatat 
esimerkiksi haluta käyttää InVivoVue-ohjelman algoritmia optimoimaan kuvan hajontaa 
katselun laadun parantamiseksi. Olipa syy mikä tahansa, voit ladata OCU.tiedot kahdella eri 
tavalla: Voit valita kuvan oman tietokantasi ulkopuolelta tai voit ladata OCU-tiedot mille tahansa 
tietokantaasi tallennetulle kuvalle. 

Toimi kuvien OCU-tietojen tietokantaasi lataamisessa seuraavasti: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehdellä potilastutkimus, joka sisältää kiinnostavat tiedot. 

2. Siirry Imaging-välilehdelle. 

3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tallennettua skannausta skannausjonosta 
tuodaksesi näyttöön skannauksen pikavalikon. Jos .OCU-tietoja on olemassa, valikikon 
kohta Load OCU Data aktivoituu. Napsauta sitä sprektritietojen lataamiseksi. 
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InVivoVue-määritys 

Määrityksen valinta 

InVivoVue-ohjelmistoon on asennettu määrityksiä, jotka on tarkoitettu useisiin eri 
käyttötarkoituksiin. Kuvausjärjestelmiä varten valitaan tyypillisesti tietty määritys riippuen siitä, 
minkä tyyppinen linssi on asennettu. InVivoVue reagoi lataamalla uudet asetukset kyseiselle 
määritykselle ja päivittämällä käyttöliittymän. Myöhemmät skannaukset käyttävät kyseisiä 
ladattuja asetuksia. 

Select Configuration -yhdistelmäruutu ilmestyy Imaging-välilehden vasempaan yläreunaan. 
Nykyinen määritys näytetään. 

 

Kuva 35: Määrityksen valinta 

Kun yhdistelmäruutua napsautetaan, näyttöön tulee tiedossa olevien määritysten luettelo. Kun 
valitaan uusi määritys, InVivoVue lataa soveltuvat asetukset ja käyttää niitä ja päivittää 
nykyisen määrityksen näytön. InVivoVue myös käynnistyy uudella määrityksellä, kun sitä 
käytetään seuraavan kerran. 

 

Kuva 36: Vakiomääritykset 
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Ohjelmaoletusten muuttaminen 

Työskennellessäsi InVivoVue-ohjelmistolla saatat haluta vaihtaa muutamia oletusasetuksista, 
jotka tulevat tietyn määrityksen mukana. 

InVivoVue sisältää määritettäviä asetuksia useille eri asioille, joihin kuuvat seuraavat: 

• Kuvaskannausten näyttö (kirkkaus, kontrasti, Doppler-säädöt jne.) 

• Fiksaatiokohde (kohteen koko ja sijainti) 

• Kohdistusnäyttö (päällä / pois päältä, sijainti, väri) 

• Kuvankäsittely (käsittelyn ja uudelleenotannan säätimet, esimerkiksi hajonta) 

• Skannaustyyppi (lineaarinen B-skannaus, annular volume, mixed volume, jne.) 

• Työntömitan määritys (nimet, väri, kulmalukitus, näyttöpituus & sijainti) 

Näitä asetuksia voidaan muuttaa useista paikoista. Esimerkiksi: 

• Kuvaskannausten asetusten näyttöä muutetaan Display Options -valintaikkunassa. 

• Fiksaatiokohteen asetuksia muutetaan fiksaatiokohteen alueella 

• Kohdistusnäytön asetuksia muutetaan B-skannausnäytön pikavalikossa 

• Kuvankäsittelyasetuksia muutetaan Processing control -valintaikkunassa. 

• Skannaustyypin asetuksia muutetaan skannauseditorissa. 

• Työntömitan määrityksen asetuksia muutetaan Configure Calipers -valintaikkunassa. 

Tällä tavalla muutetut asetukset ovat kuitenkin voimassa ohjelmassa vain, kun se on käynnissä. 
Kun ohjelma sammutetaan, se unohtaa tekemäsi muutokset, ellet päivitä ladattua 
määritystiedostoa. 

Nykyisen käyttäjän määrityksen määrittäminen 

Kun haluat määrittää, mikä käyttäjän määritystiedosto on ladattu, avaa System Information -
valintaikkuna Help-valikossa. Käyttäjän tiedoston nimi näytetään. Osoittamalla tiedoston nimeä 
hiirellä saadaan näkyviin koko polku. 
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Kuva 37: System Information - käyttäjän määritystiedosto 

Uusien käyttäjän määritysasetusten tallentaminen 

Voit vaihtaa tähän käyttäjän määritystiedostoon tallennetut oletusasetukset noudattamalla 
seuraavia vaiheita: 

1. Määritä InVivoVue halutulla tavalla edellä mainittuja työkaluja käyttäen. 

2. Valitse Tools-valikosta Save Settings... 

 

Kuva 38: Tools-valikko 
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Kuva 39: Save Settings File -valintaikkuna 

3. Valitse tiedostovalitsimessa System Information -valintaikkunassa nimetty käyttäjän 
määritystiedoston nimi. 

4. Tallenna asetuksesi Save-painiketta napsauttamalla. Näyttöön ilmestyy viesti, joka 
pyytää sinua vahvistamaan olemassa olevan tiedoston vaihtamisen. 

5. Napsauta Yes viesti- ja valintaikkunan sulkemiseksi. 

Tallentamasi asetukset ovat nyt oletusasetuksiasi, kunnes vaihdat ne uudelleen. 

 

Esimerkki: oletusasetusten vaihtaminen kuvan näyttöä varten 

Esimerkiksi InVivoVue-ohjelmiston käynnistämisen yhteydessä käyttämiä kirkkauden ja 
kontrastin arvoja voidaan vaihtaa noudattamalla seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Imaging-välilehti. 

2. Napsauta vasemmalla B-skannauksen näyttöalueella hiiren kakkospainiketta ja valitse 
Display Options… -kohta. Display Options -valintaikkuna tulee näyttöön.  

 

Kuva 40: Edit Display Options -valintaikkuna 

3. Vedä kirkkauden ja kontrastin liukusäätimet uusien arvojen kohdalle. 
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4. Määritä nykyinen käyttäjän määritys 

5. Tallenna uusi käyttäjän määritys. 

 

Esimerkki: oletusasetusten vaihtaminen kuvan käsittelyä varten 

1. Valitse Tools-valikosta (Kuva 38)Configure Processing... Processing Control -
valintaikkuna tulee näyttöön. 

 

Kuva 41: Image Processing and Resampling Controls -valintaikkuna 

2. Tee haluamasi muutokset Processing ja Resampling -välilehdillä. 

3. Määritä nykyinen käyttäjän määritys 

4. Tallenna uusi käyttäjän määritys. 

 

Esimerkki: skannauksen oletusasetusten muuttaminen 

Skannaustyyppien asetusten muuttamiseksi on ensin luotava räätälöity skannaus tyypille, jota 
haluat muuttaa. Räätälöidyn skannauksen luomiseksi skannaus on lisättävä 
potilastutkimukseen sen asetusten tallentamiseksi oletusasetuksiksi kyseiselle skannauksen 
tyypille. Voit luoda räätälöidyn skannauksen varsinaisen potilastutkimuksen aikana tai luoda 
’dummy’-potilastutkimuksen, jonka poistat sitten järjestelmästä. Noudata kummassakin 
tapauksessa seuraavissa mainittuja vaiheita. 

1. Luo Patient/Exam-välilehdellä potilastutkimus tai valitse kyseiseltä päivältä nykyinen 
potilastutkimus ja napsauta sitten Start/Continue Exam -painiketta. InVivoVue näyttää 
potilastutkimuksen Imaging-välilehdellä. 

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella skannausjonoa ja valitse Add Custom Scan -
vaihtoehto. Skannauseditori tulee näyttöön. 
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Kuva 42: New Scan -valintaikkuna 

3. Valitse haluttu skannausmääritys ja napsauta Add to Exam -painiketta. 

4. Tallenna asetukset edellä kuvatulla tavalla. 

Tallentamistasi arvoista tulee nyt oletusarvot kyseisen tyypin potilastutkimuksille. 

 

Uuden käyttäjän asetustiedoston luominen 

Kuten edellä on jo mainittu, käyttäjän määritystiedostoihin tallennetaan oletuksena erilaisia 
järjestelmäasetuksia. Aina kun InVivoVue käynnistetään, järjestelmä aloittaa asetuksilla, jotka 
vastaavat viimeisen istunnon aikana käytössä ollutta määritystä. 

Muutamien käyttäjien mielestä on hyödyllistä tallentaa useampi kuin yksi järjestelmän 
oletusasetusten sarja; silloin on mahdollista luoda erilaiset oletusarvot erilaisille 
skannaustyypeille esimerkiksi, kun toteutetaan useampia kliinisiä tutkimuksia selvästi erilaisilla 
protokollilla. Jos haluat, niin voit muuttaa oletusasetuksia ja tallentaa ne eri .INI-tiedostoon, 
jolloin voit ladata nämä vaihtoehtoiset asetukset aina tarpeen vaatiessa. 

Noudata uuden asetustiedoston luomiseksi seuraavia vaiheita: 

1. Katso kohdasta Ohjelmaoletusten muuttaminen tietoja siitä, mitä asetuksia voidaan 
muuttaa ja miten ne muutetaan. 

2. Kun olet tehnyt kaikki haluamasi muutokset, valitse Tools-valikon kohta Save 
Settings... 

3. Anna tallennusikkunassa uuden asetustiedoston tiedostonimi. Leica lisää käyttäjän 
määritystiedostojen alkuun tavanomaisesti merkkijonon User_; suosittelemme, että 
toimit samalla tavalla. 

4. Tallenna asetuksesi Save-painiketta napsauttamalla. 
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Voit luoda vaihtoehtoisia asetustiedostoja tarvitsemasi määrän ja vaihdella niiden välillä aina 
tarpeen vaatiessa. Noudata seuraavissa ilmoitettuja vaiheita vaihtaaksesi nykyisistä 
asetuksista toiseen oletusasetusten sarjaan. 

 

Olemassa olevan asetustiedoston lataaminen 

Aika ajoin saatetaan joutua lataamaan tai palauttamaan oletusasetukset järjestelmän eri alueita 
varten. Jos esimerkiksi havaitset, että kuvaskannausten näytön, kuvaskannausten käsittelyn tai 
fiksaation oletusarvot ovat muuttuneet, voit palauttaa ne. Tai jos olet aikaisemmin luonut 
vaihtoehtoisen asetustiedoston, voit vaihtaa olemassa olevien asetustiedostojen välillä. 

Noudata kummassakin tapauksessa seuraavassa ilmoitettuja vaiheita arvojen lataamiseksi tai 
palauttamiseksi järjestelmän asetustiedostosta: 

1. Valitse Tools-valikosta (Kuva 38) Load Settings... Load Settings File -valintaikkunan 
avaamiseksi. 

 

Kuva 43: Load Settings File -valintaikkuna 

2. Valitse valintaikkunassa tiedoston nimi, joka sisältää asetukset, jotka haluat ladata tai 
palauttaa. 

 

Huomautus 
Määritettävien asetusten arvot tallennetaan .INI-tiedostoihin, joiden nimet 
alkavat tekstillä User_. Asetusten tallentaminen on mahdollista .INI-
tiedostoon, joka ei noudata tätä nimeämistapaa. Haluat ehkä esimerkiksi 
välttää valitsemasta LineSpectrum.INI, koska tätä tiedostoa käytetään vain 
viivaspektrin tarkistamiseen. 

 

3. Napsauta Open-painiketta asetustiedoston lataamiseksi ja sulje valintaikkuna. 

Lataamistasi Image Processing, Fixation ja Display Option -asetuksista tulee järjestelmän 
oletusasetuksia, kunnes muutat niitä uudelleen. Skannausparametrien oletusasetuksia (mitat, 
kulma, viivat, skannaukset, kuvat jne.) ei palauteta, kun ladataan dynaamisesti järjestelmän 
asetustiedosto. 
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Tietojen hallinta 

.OCT-tiedoston lataaminen ilman potilastietoja 

Satunnaisesti saattaa olla hyödyllistä ladata .OCT (tai .OCU) -tiedosto, jolle ei ole 
potilastietoja: kollega on saattanut jakaa tiedot (käyttämättä vientitoimintoa, joka säilyttää 
potilastiedot) tai joku saattanut vahingossa siirtää joitakin InVivoVue-tiedostoja paikasta, jonne 
ohjelma oli tallentanut ne. File-valikossa Open…-vaihtoehto. Sitä napsauttamalla näyttöön 
tuodaan normaali tiedoston valintaikkuna. Käytä sitä halutun tiedoston valitsemiseen, jolloin: 

• InVivoVue luo potilastutkimuksen nimettömälle potilaalle, jonka aikaleima vastaa 
valitun tiedoston luomispäivää, ja sitten skannaustietueen, joka vastaa tiedoston 
otsikosta pääteltyjä tietoja. Tämä saa aikaan ruudun ilmestymisen Imaging-
välilehdelle, kun kyseinen potilastutkimus valitaan. 

• Jos sekä .OCT-tiedosto että .OCU-löydetään, kummastakin tulee osa kyseistä 
skannaustietuetta. Muussa tapauksessa vain valittu tiedosto lisätään skannaukseen. 

• Jos kyseiselle päivämäärälle on jo olemassa potilastutkimus, skannaus lisätään 
kyseiseen potilastutkimukseen. 

• Tiedosto ladataan välittömästi. Jos valitaan .OCT-tiedosto, tiedot näytetään 
välittömästi. Jos valitaan .OCU-tiedosto, tiedot on käsiteltävä ennen kuin ne näytetään. 

Tämä ominaisuus on tarkoitettu varmuuskopioksi: tapa palauttaa tiedot, jos tapahtuu käyttäjän 
virhe ja ohjelmalle ei ole käytettävissä potilaan/potilastutkimuksen tietoja. Sitä ei tulisi käyttää 
normaalina toimenpiteenä, koska tietojen tunnistamisesta tulee aina hankalampaa, jos ne on 
ladattu nimettömälle potilaalle. 

Potilastutkimusten arkistointi 

Tietojen arkistointi tarkoittaa tietotiedostojen fyysistä poistamista tietokoneesta. InVivoVue-
ohjelman keräämät tietotiedostot ovat melko suuria ja jos niitä ei poisteta järjestelmästä, 
tietokoneen kiintolevy tulee jossain vaiheessa täyteen. Leica suosittelee painokkaasti 
potilastutkimusten arkistointia, kun käytettävissä oleva levytila laskee alle 10 prosenttiin 
kokonaiskapasiteetista; itse asiassa saat varoituksen aina, kun napsautat Save-painiketta, jos 
kiintolevyn tila alkaa olla loppumassa. Varoitus tulee, kunnes olet tehnyt jotakin. 

Kun Envisu-järjestelmästä on poistettu potilastutkimuksia, tiedostojen palauttaminen saattaa 
satunnaisesti olla tarpeen esimerkiksi vanhojen tietojen katsomiseksi uutta potilastutkimusta 
valmisteltaessa. Kun arkistoit tietoja, sinun on ilmoitettava, minne tiedostot siirretään. InVivoVue 
pitää muistissa, mihin tiedostot kopioidaan, ja mahdollistaa tiedostojen nopean palauttamisen, 
kun pyydät niiden noutamista. 

Kuvien suuren koon vuoksi arkistointi vaatii muistipaikkaa, jossa on riittävästi tilaa. Siihen 
voidaan käyttää esimerkiksi verkkoasemaa tai toissijaisia tallennusvälineitä, kuten esimerkiksi 
yhtä tai useampaa ulkoista asemaa.  

Arkistoinnin ollessa käynnissä InVivoVue ei anna suorittaa muita tehtäviä. Arkistointiprosessin 
kesto riippuu huomattavasti siitä, miten monta potilastutkimusta arkistoidaan kerralla. Arkistointi 
kannattaa suunnitella ajaksi, jolloin Envisu-järjestelmää ei tarvita potilaiden tutkimiseen. Kun 
arkistoitavat potilastutkimukset on valittu ja arkistointi on käynnistetty, järjestelmä ei vaadi 
läsnäoloa; InVivoVue päättää arkistoinnin itsestään (paitsi jos tila arkistointikohteessa loppuu). 

Noudata potilastutkimusten arkistoimiseksi seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta (Kuva 38) Archive Scans... Archive Exams -valintaikkuna 
tulee näyttöön. 
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Kuva 44: Archive Exams -valintaikkuna 

2. Kaikki potilastutkimukset, joite ei vielä ole arkistoitu, luetellaan Archivable Data -
ryhmäruudussa päivämäärän mukaan siten, että vanhimmat potilastutkimukset näkyvät 
ylimmäisenä. Potilastutkimukset ryhmitellään kuukauden ja päivämäärän mukaan, jotta 
potilastutkimusten kokonaisten sarjojen valinta arkistointia varten on helpompaa. 

3. Kaksoisnapsauta kutakin päivämäärää kaikkien potilastutkimusten lisäämiseksi 
Selected Exams -ryhmäruutuun. Vaihtoehtoisesti laajenna kuukausien solmukohtia 
yksittäisten päivämäärien näyttämiseksi ja päivämäärien solmukohtia yksittäisten 
potilaiden näyttämiseksi. Kaksoisnapsauta kohtia, jotka haluat siirrettävän pois 
järjestelmästäsi. Kun teet näin, kyseiset potilastutkimukset ilmestyvät Selected Exams 
-ryhmään, ja teksti ilmoittaa tiedostojen lukumäärän ja suhteellisen koon. Alapuolella 
oleva palkki osoittaa, miten paljon tilaa arkistointi vie arkistointikohteessa. 

4. Voit valita kaikki tiettyä päivämäärää edeltävät potilastutkimukset antamalla 
päivämäärän ja napsauttamalla Select All Exams Prior To -painiketta. Kaikki 
järjestelmässäsi olevat potilastutkimukset, jotka tehtiin ennen valitsemaasi 
päivämäärää, lisätään Selected Exams -ryhmään. Ikkunan alaosassa oleva Required 
Space -kenttä näyttää, miten paljon muistitilaa valittujen potilastutkimusten 
tallentamiseen tarvitaan. 

5. Käytä ikkunan yläosassa olevaa Browse-painiketta valitaksesi paikan, jonne haluat 
arkistoida tiedostot. Available Space -kenttä päivitetään ja se näyttää, miten paljon 
muistitilaa valitussa kohteessa (verkkoasema, ulkoiset laitteet jne.) on käytettävissä. 

6. Napsauta Start Archiving -painiketta, jolloin InVivoVue alkaa siirtää valitsemiesi 
potilastutkimusten kuvatiedostoja arkistointikohteeseen. 

Muista, että prosessi voi kestää useita minuutteja, joten varmista, että käytettävissä on riittävästi 
aikaa ilman sitä keskeyttäviä potilastutkimuksia. 

 

Arkistoitujen skannausten noutaminen 

Arkistoidut skannaukset ja raportit poistetaan järjestelmästä ja tallennetaan toiseen paikkaan. 
Jos sinun on katsottava tietoja arkistoiduista skannauksista ja raporteista, InVivoVue 
mahdollistaa niiden noutamisen. Retrieve Archived Scans -toiminto siirtää valitut skannaukset 
ja raportit arkistosta ja palauttaa ne alkuperäiseen paikkaan järjestelmässäsi. 
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Samoin kuin arkistoiminen myös noutaminen lukitsee tietokonejärjestelmäsi ja estää sinua 
suorittamasta muita tehtäviä. Prosessi voi kestää melko pitkään riippuen siitä, miten monta 
skannausta noudetaan. Skannauksia ei sen vuoksi tulisi noutaa silloin, kun järjestelmää 
tarvitaan muihin tehtäviin, kuten esimerkiksi potilaiden tutkimiseen. 

Helpoin tapa noutaa yksittäisen potilastutkimuksen tiedot on siirtyä Patient / Exam -välilehdelle, 
etsiä tarvittava arkistoitu potilastutkimus ja kaksoisnapsauttaa Y-kohtaa Archived-sarakkeen 
alla. Sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat noutaa potilastutkimustiedot. 

Kun haluat noutaa useampia potilastutkimuksia kerralla, noudata seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta (Kuva 38) Retrieve Archived Scans... -vaihtoehto. Retrieve 
Exams -valintaikkuna tulee näyttöön. 

 

Kuva 45: Retrieved Archived Exams -valintaikkuna 

2. Retrievable Data -ryhmäruudussa luetellaan kaikki noudettavissa olevat tiedot 
aakkosjärjestyksessä potilaiden nimien mukaan.  

3. Valitse kukin potilas, jolle haluat noutaa tietoja, ja kaksoisnapsauta sitten nimeä tai 
napsauta >>-painiketta siirtääksesi nimen luetteloon Selected Exams -ryhmäruudussa. 

4. Jos haluat noutaa vain yksittäisten potilastutkimusten tietoja, napsauta + -painiketta 
avataksesi luettelon kunkin potilaan päivämäärien mukaan järjestetyistä 
potilastutkimuksista ja valitse noudettavat potilastutkimukset. 

5. Noudettavaksi valitsemasi potilastutkimukset siirretään Selected Exams -luetteloon ja 
näytetään yhdessä alkuperäiseen sijaintiin johtavan tiedostopolun kanssa, jonne tiedot 
nyt palautetaan. Sen lisäksi Space Needed -kenttä ilmoittaa, miten paljon tilaa 
noudettavat kuvat tarvitsevat yhteensä ja miten paljon tilaa on käytettävissä 
järjestelmässäsi. 

6. Napsauta Start Retrieving -painiketta, jolloin InVivoVue alkaa siirtää valitsemiesi 
potilastutkimusten kuvatiedostoja alkuperäiseen sijaintiin. 

Muista, että prosessi voi kestää useita minuutteja, joten varmista, että käytettävissä on riittävästi 
aikaa ilman sitä keskeyttäviä potilastutkimuksia. 

Muutamat laitokset käyttävät arkistointiin useampia verkkosijainteja, toiset käyttävät useita 
ulkoisia asemia, ja jonkin ajan kuluttua saattaa olla vaikea muistaa, minne tietoja arkistoitiin. 
Jos havaitset, että et muista, minne jokin potilastutkimus on arkistoitu ja sinun on saatava se 
selville, varmista, että laite on yhdistetty ennen noutamista, valitse potilastutkimus, siirry 
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Imaging-välilehdelle ja siirrä hiiri yhden skannausruudun päälle. Näyttöön ilmestyy 
arkistopolku. 

 

Potilastutkimusten vienti 

Vienti tarkoittaa prosessia, jolla potilastutkimuksen tiedoista tehdään kopio, jota voidaan käyttää 
jakamiseen toisen järjestelmän kanssa. Se ei poista tietoja järjestelmästäsi; itse asiassa, jos 
teet kopion Envisun kiintolevylle, sinulla on vähemmän tilaa siihen asti, kunnes vientikopio 
poistetaan. 

Tuonti tarkoittaa prosessia, jolla lisätään aikaisemmin Envisu-järjestelmästä vietyjä tiedostoja 
ja tehdään ne paikallisesti saataviksi lukulaitejärjestelmässä tai kollegan InVivoVue-
ohjelmassa. Se lisää tiedostot vientikopiossa tuontijärjestelmään. 

Voit viedä potilastutkimuksen tehdäksesi kopion kaikista potilastutkimukseen liittyvistä potilas- 
ja kuvatiedoista. Sen lisäksi vienti luo tiedostoja keskustietokantaan tuomista varten; niitä 
voidaan käyttää ohjelman read-only-versiossa. InVivoVue tarjoaa myös mahdollisuuden viedä 
tiedostoja ilman potilaan tunnistetietoja tai niiden kanssa. Voit viedä tiedostoja tietokoneeseesi, 
verkkoasemalle tai DVD-levylle ja viedä version, jota voidaan käyttää InVivoVue 1.4:n kanssa. 

Kun viet potilastutkimuksen, InVivoVue kopioi kaikki kunkin skannauksen tiedostot 
potilastutkimukseen. Tarkka määrä riippuu skannauskuviosta ja siitä, onko luotu raportteja. 
Vietyjen potilastutkimusten tarvitsema levyn tallennustila voi olla huomattavan suuri; esimerkiksi 
lineaarisen skannauksen vietyjen tiedostojen koko voi olla 170 megatavua (Mt) tai enemmän, 
ja tilavuusskannauksen koko voi ylittää 400 Mt. Varmista, että tietokoneessa, verkkoasemalla 
tai (erityisesti) USB-laitteessa on riittävästi tilaa. 

Noudata potilastutkimuksen viennissä seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehdellä potilas, jonka tietoja haluat viedä.  

2. Valitse Patient Exams-ryhmäruudussa nykyisestä potilastietueesta vietävä tietty 
potilastutkimus napsauttamalla Export-sarakkeen alapuolen kohtaa. Sarake muuttuu 
näyttämään vihreän nuolen, joka ilmoittaa vientiä varten merkityn potilastutkimuksen. 
Merkitse niin monta potilastutkimusta kuin haluat ja tarvittaessa myös eri potilailta. Kun 
potilastutkimuksia on merkitty vientiä varten, vientipainikkeen teksti muuttuu ilmoittamaan 
vietävien tutkimusten määrän: Export 1 Exam, Export 2 Exams, ja niin edelleen. 

 

Kuva 46: Yksittäisen potilastutkimuksen valitseminen vientiä varten 
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Kuva 47: Useampien potilastutkimusten valitseminen vientiä varten 

3. Kun kaikki vietäväksi tarkoitetut potilastutkimukset on merkitty, napsauta Export Exam 
-painiketta. Export Exams -valintaikkuna avautuu. 

4. Ikkuna näyttää aluksi Export to -tekstiruudussa polun, jonka kautta vientitiedostot 
luodaan. Polku määräytyy käyttäjän määritystiedostossa olevan EXPORT_PATH-
asetuksen kautta ja alkaa samasta kohdasta aina, kun ohjelmaa käytetään; oletuksena 
se on D:\Bioptigen\Export. Export to -tekstiruutu ei ole suoraan muokattavissa. Jos 
haluat muuttaa polkua, johon vientitiedostot tallennetaan, napsauta kansiokuvaketta 
Export to -kohdan vieressä ja käytä sen seurauksena avautuvaa valintaikkunaa sopivan 
sijainnin selaamiseksi. InVivoVue ei enää vaadi tyhjää kansiota vientiä varten, koska se 
luo tarvittavat alihakemistot itse. Jos haluat nyt luoda kansion, napsauta Make New 
Folder -painiketta tyhjän kansion luomiseksi potilastutkimuksen tietoja varten ja anna 
kansiolle nimi, joka vastaa viemiäsi tietoja. Valitse ehdottomasti sijainti, jossa on 
riittävästi levytilaa. 

5. Jos haluat sisällyttää vientiin potilaan tunnistetietoja, napsauta potilastutkimusten 
luettelon alapuolella sijaitsevaa when exporting exam, include patient identifiers -
valintaruutua. Vietäviin tietoihin sisällytetään potilaan tunniste, syntymäaika ja nimi. Jos 
päätät jättää tunnistetiedot pois, potilaan nimeä ei lisätä ja syntymäajaksi tulee 
oletuksena 1. tammikuuta 1901. 

6. Jos haluat kopioida potilastutkimuksen tietotiedostot, napsauta when exporting exam, 
make copies of the data files -valintaruutua. Jos päätät jättää tietotiedostojen 
kopioinnin tekemättä, vienti tapahtuu nopeammin, mutta tietoja ei löydetä 
automaattisesti, kun ne halutaan tuoda, vaan tietotiedostot on paikallistettava 
manuaalisesti. 

7. Potilastutkimusraporttien muoto on muuttunut hieman InVivoVue 2.0 -version jälkeen 
julkaistuissa versioissa. Jos haluat tuoda tietoja lukemista varten InVivoVue 1.4 -
järjestelmään, napsauta Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader -ruutua. 
Jos et merkitse tätä ruutua, tuonti 1.4-lukuohjelmaan epäonnistuu. 

8. Vietäväksi merkitsemäsi potilastutkimukset ilmestyvät luetteloon vasemmalle. Sinulla on 
viimeinen mahdollisuus poistaa valittuja potilastutkimuksia luettelosta poistamalla 
merkinnän niiden nimen vieressä olevasta ruudusta. 

9. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat muutokset, napsauta Start Export -painiketta. 
InVivoVue luo alakansion nimeltään ExamDate_MM.DD.YYYY jokaiselle yksilölliselle 
potilastutkimuksen päivämäärälle. Sen alapuolelle se luo alakansion, jonka nimeksi 
tulee PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (XXX on potilaan tunniste, 



 Käyttöliittymä 
 

Sivu 53 / 123 
 

päivämäärä potilastutkimuksen viennin päivämäärä (tänään) ja nn ilmoittaa, miten 
monta kertaa kyseiselle potilaalle on viety potilastutkimustietoja kyseisenä päivänä). 
Tämän kansion järjestyksen tunteminen ei ole tärkeää; InVivoVue on kykenevä 
löytämään tiedostot, kun tuot niitä lukuohjelmajärjestelmään. InVivoVue luo sitten .SQL-
tiedostoparin PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn -kansiossa ja (jos 
tietotiedostot kopioidaan) potilastutkimuksen tiedot kopioidaan alakansioon tämän 
päivän päivämäärällä. Valintaikkuna sulkeutuu. 

 

Potilastutkimusten tuonti 

Tuonti tarkoittaa prosessia, jolla lisätään aikaisemmin Envisu-järjestelmästä vietyjä tiedostoja 
ja tehdään ne paikallisesti saataviksi lukulaitejärjestelmässä tai kollegan InVivoVue-
ohjelmassa. Se lisää tiedostot vientikopiossa tuontijärjestelmään. 

Voit tuoda toimipaikkaasi potilastutkimuksen, joka vietiin toisesta InVivoVue -toimipaikasta 
(ohjelmistoversio 1.1 ja sitä uudempi) ja näyttää tuodun potilastutkimuksen ja siihen liittyvät 
skannaukset ja raportit.  

InVivoVue tunnistaa jo toimipaikassasi olevat potilastutkimus- ja kuvatiedostot, minkä ansiosta 
vältetään saman potialstutkimuksen tuominen kahdesti. Jos tiedostot ovat jo olemassa, 
InVivoVue kysyy sinulta, haluatko jatkaa ja korvaa sitten olemassa olevat tiedostot.  

Noudata potilastutkimuksen tuomiseksi seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Tools-valikosta (Kuva 38) kohta Import Exam. Näyttöön avautuu kansion 
valintaikkuna.  

 

Kuva 48: Folder-valintaikkunan etsiminen selaamalla 

2. Etsi valintaikkunassa tietokoneeltasi potilastutkimuskansio, joka sisältää 
potilastutkimuksen, jonka haluat tuoda. Älä laajenna potilastutkimuskansiota valitaksesi 
alakansion, jonka nimi on PatientID_XXX (jossa XXX on potilaan tunnistenumero). 
Tuonti epäonnistuu, jos valitset Patient ID -kansion. 

3. Napsauta OK-painiketta. InVivoVue lisää potilastutkimuksen kansion sisällön 
toimipaikkasi tietokantaan ja tallentaa potilastutkimuksen skannaukset ja raportit 
oletustallennusasemallesi. Valintaikkuna sulkeutuu. 

Kun toimipaikallesi tuodaan toisessa InVivoVue-toimipaikassa luotu potilastutkimus, Study-
välilehdelle ilmestyy Switch Sites… -painike. Kun tätä painiketta napsautetaan, avautuu 
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valintaikkuna, jonka kautta voit siirtyä juuri tuotuun potilastutkimukseen liittyvään toimipaikkaan 
potilastutkimuksen tarkastelua varten. (Katso tietoja kohdasta Tuotujen tietojen lukeminen, 
jossa kerrotaan lisää InVivoVue-sovelluksen käyttämisestä lukulaitesovelluksena.) 

 

Tuotujen tietojen lukeminen 

InVivoVue mahdollistaa tuotujen potilastutkimusten tarkastelun muissa InVivoVue-
skannereissa (ohjelmistoversio 1.1 ja sitä uudempi). Kun tuodaan potilastutkimus, myös kaikki 
potilastutkimukseen liittyvät tiedot tuodaan.  

Siihen kuuluvat seuraavat: 

• Site information – Toimipaikka yksilöi InVivoVue-skannerin, jolla kuva otettiin. Kuvan 
ottamisen ajankohtana käytössä olleen laitteiston ja ohjelmiston tiedot tuodaan yhdessä 
toimipaikan yleisten tietojen, kuten esimerkiksi toimipaikan nimen ja toimipaikan 
kuvauksen, kanssa. Leica viittaa muihin InVivoVue-toimipaikkoihin vieraina 
toimipaikkoina ja potilastutkimuksen tuonnin kohteena olevaan toimipaikkaan omana 
toimipaikkana. 

• Study and Treatment Arm information – Tällä tarkoitetaan potilastutkimukseen liittyviä 
kliinisen tutkimuksen ja hoitohaaran tietoja, joihin sisältyvät protokollan tiedot, jos 
potilastutkimuksen skannaukset ladattiin skannausprotokollasta. 

• Patient information – Nämä tiedot rajoittuvat tietoihin viennin ajankohtana. Jos viennin 
suorittanut henkilö pyysi jättämään pois tunnisteet, todellinen nimi ja syntymäaika 
jätetään pois. 

• Exam information – Tämä sisältää kaikki potilastutkimusta koskevat tiedot, joihin kuuluu 
myös lääkäri ja potilastutkimuksen suorittanut henkilö. 

• Image scans and reports – Tämä sisältää kaikki potilastutkimuksen kanssa tallennetut 
kuvatiedostot ja -raportit 

• Fixation Presets – Tämä sisältää mahdolliset fiksaation esiasetukset, jotka 
nimenomaisesti liitettiin skannaukseen. 

Kun toimipaikkaasi tuodaan toisessa InVivoVue-toimipaikassa luotu potilastutkimus, InVivoVue 
näyttää parhaillaan tarkastelemasi toimipaikan nimen Study-välilehden yläosassa, ja näytössä 
on Switch Sites -painike. Kun Switch Sites -painiketta napsautetaan, avautuu valintaikkuna, 
jonka kautta voit siirtyä juuri tuotuun potilastutkimukseen liittyvään toimipaikkaan 
potilastutkimuksen tarkastelua varten.  

Noudata tuodun potilastutkimuksen tarkastelemiseksi seuraavia vaiheita: 

1. Napsauta Study-välilehdeltä Switch Sites -painiketta, jolloin Display Data From 
Which Site? -valintaikkuna avautuu. Valitse toimipaikka, josta tuotu potilastutkimus on 
peräisin, ja napsauta sitten Choose Other Site -painiketta. 

 

Kuva 49: Switch Sites... button 
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Kuva 50: Display Data from Which Site? -valintaikkuna 

2. Valittu toimipaikka muutetaan nykyiseksi toimipaikaksi ja toimipaikan nimi näkyy 
pääikkunan otsikkorivillä ja myös Study-välilehden yläosassa Viewing Data From -
merkin oikealla puolella. Tuotuun potilastutkimukseen liitetty kliininen tutkimus 
näytetään Studies-luettelossa. 

3. Napsauta Patient/Exam-välilehteä, jolloin näyttöön tulee valittuun toimipaikkaan 
tuotuihin potilastutkimuksiin liittyvien potilaiden luettelo. Voit käyttää joko Find Patient -
ryhmäruutua välilehden yläosassa tai List Patients -ryhmäruutua sen alapuolella 
paikallistaaksesi potilaan, joka liittyy tuotuun potilastutkimukseen, jota haluat katsella.  

4. Valitse tuotu tietue luettelosta, jolloin perustiedot tietueesta näytetään View Patient 
Details -ryhmäruudussa välilehden oikeassa alareunassa. Tuodut potilastutkimukset, 
jotka liittyvät potilaaseen, näytetään Patient Exams -ryhmäruudussa View Patient 
Details -ryhmäruudun yläpuolella.  

5. Valitse tuotu potilastutkimus Patient Exams -luettelosta ja napsauta Review Exam -
painiketta katsoaksesi tuotuun postilastutkimukseen liittyvät skannaukset. (Tai voit myös 
valita potilastutkimuksen ja napsauttaa Imaging-välilehteä skannausten 
tarkistelemiseksi.) 

6. Katso kohdasta Skannausten lataaminen lisätietoja InVivoVue-sovelluksen 
käyttämisestä kuvaskannausten katseluun. 

7. Kun haluat palata omaan toimipaikkaan, avaa Display Data From Which Site? -
valintaikkuna (napsauttamalla Switch Sites -painiketta Study-välilehdellä) ja napsauta 
Choose Native Site -painiketta. 

Kun käytät vierasta toimipaikkaa, voit tarkastella kaikkia kyseiseen toimipaikkaan liittyviä tuotuja 
tietoja. InVivoVue mahdollistaa seuraavat: 

• Kaikkien vieraaseen toimipaikkaan liittyvien tuotujen kliinisen tutkimuksen tietojen 
tarkastelu. 

• Kaikkien vieraaseen toimipaikkaan liittyvien tuotujen potilastietojen tarkastelu. 
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• Kaikkien vieraaseen toimipaikkaan liittyvien tuotujen potilastutkimuksen tietojen 
tarkastelu, mukaan lukien potilastutkimusta valvonut lääkäri ja kuvat ottanut tutkija. 

• Vieraaseen toimipaikkaan liittyvien tuotujen potilastutkimusten vienti. 

• Vieraaseen toimipaikkaan liittyvien tuotujen kuvaskannausten tarkastelu. Tähän kuuluu 
kyky: 

o  ladata .OCT-tiedosto ja toistaa se. 

o ladata .OCU-tiedosto ja käsitellä se uudelleen. 

o tallentaa .OCT-tiedosto ja/tai .OCU-tiedosto käyttämällä Save As… -toimintoa 
Tools-valikosta.  

o näyttää kuvaskannaus 3D-näkymässä (on oltava suorakulmainen 
tilavuusskannaus). 

o tulostaa B-scan ja VIP-ikkunat. 

o tulostaa ja tallentaa raportteja. 

• arkistoida vieraan toimipaikan potilastutkimuksiin liittyviä tuotuja potilastutkimuksia. 
Leica itse asiassa suosittelee sekä oman että vieraan toimipaikan potilastutkimusten 
arkistointia levyn tallennustilan hallitsemiseksi. 

• noutaa tuotuja arkistoituja potilastutkimuksia. 

Kun käytät vierasta toimipaikkaa, et voi muuttaa mitään näytettävistä tiedoista. InVivoVue ei 
anna tehdä seuraavaa: 

• Lisätä vieraaseen toimipaikkaan kliinistä tutkimusta ja/tai hoitohaaraa; et myöskään voi 
muokata tai poistaa vieraaseen toimipaikkaan liittyvää kliinistä tutkimusta ja/tai 
hoitohaaraa. 

• Lisätä vieraaseen toimipaikkaan potilasta; et myöskään voi muokata tai poistaa 
vieraaseen toimipaikkaan liittyvää potilasta. 

• Lisätä vieraaseen toimipaikkaan potilastutkimusta et myöskään voi muokata tai poistaa 
vieraaseen toimipaikkaan liittyvää potilastutkimusta. 

• Lisätä vieraaseen toimipaikkaan tutkijaa tai lääkäriä; et myöskään voi muokata tai 
poistaa vieraaseen toimipaikkaan liittyvää tutkijaa tai lääkäriä. 

• Lisätä vieraaseen toimipaikkaan liittyvään potilastutkimukseen skannausta; et 
myöskään voi muokata tai poistaa vieraaseen toimipaikkaan liittyvää skannausta. 

• Skannaaminen käyttäessäsi vierasta toimipaikkaa. 
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Päivittäinen työkulku 

Potilastutkimuksen suorittaminen 

 Potilastutkimukset suoritetaan Imaging-välilehdellä. Kun InVivoVue käynnistyy 
ensimmäisen kerran, luodaan nimetön potilas, jonka tunniste johdetaan kyseisen päivän 
päivämäärästä. Potilaan tiedot voidaan antaa tai potilastutkimuksen nimetön luonne voidaan 
poistaa liittämällä potilastutkimus olemassa olevaan potilaaseen joko ennen potilastutkimusta tai 
sen jälkeen riippuen siitä, kumpi on kätevämpää käyttäjälle. Tarvittavat säätimet: Kuva 21.  

 

Tähän potilastutkimukseen sisällytetään alussa yksittäinen skannaus, jonka 
ominaisuudet määrätään pika-aloitusruudukossa tehtävillä valinnoilla. Ruudukko sisältää 
painikkeita, jotka määrittävät kerättävän skannauksengeometrian, fyysiset mitat ja tietotiheyden. 
Tarkat asetukset määritetään käyttäjän järjestelmässä olevien määritystiedostojen kautta ja ne 
voivat vaihdella järjestelmästä toiseen. Kun painikkeita osoitetaan hiirellä, näyttöön tulee 
työkaluvihje, joka osoittaa kyseisen painikkeen sisältämät asetukset. Valitsemalla yhden 
painikkeen jokaiselta riviltä ja käyttämällä painikkeessa ja työkaluvihjeessä olevaa kuvausta 
käyttäjä voi valita skannauksen, joka on potilaalle sopiva. 
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Kuva 51: Imaging-välilehti ja kuvatiedot 

Kun tehdään erilaisia pika-aloitusvalintoja, painikkeen korostukset siirtyvät ja myös 
vastaavan suorittamista odottavan skannauksen pikkukuvakohde päivitetään. Koska InVivoVue 
ei voi määrittää itsenäisesti, mikä silmä skannataan, kyseinen pikkukuvakohde on värikoodattu 
vastaamaan silmää, jonka se uskoo olevan oikea: keltainen oikealle silmälle (OD) ja 
fuksianpunainen vasemmalle silmälle (OS). Käyttäjä voi vaihtaa silmän valintaa 
kaksoisnapsauttamalla pikkukuvaa, jolloin tekstikuvaus ja taustaväri päivittyvät vastaamaan 
asetusta. 

Kun skannausasetukset ovat tyydyttäviä, käyttäjä voi aloittaa tietojen hankinnan Aim-
painiketta napsauttamalla. Tämä aloittaa hiusristikko skannauksen: kaksi nopeasti vaihtelevaa 
lineaarista skannausta oikeissa kulmissa, yksi vaakasuora ja toinen pystysuora. Kuvannettava 
pinta ilmestyy ensisijaiseen ja toissijaiseen B-scan-näyttöön. 
 

Jos järjestelmään kuuluu videokamera, Dynamic Scan Control -tekstillä merkittyyn 
ikkunaan ilmestyy silmänpohjan kuva. Päällekkäin tämän elävän kuvan kanssa on grafiikka, 
joka edustaa skannattavana olevaa fyysistä aluetta, ja jonka nimenä on Dynamic Scan Control -
grafiikka. Saadakseen kuvan kiinnostuksen kohteena olevasta alueesta käyttäjä voi säätää 
käsisondin kohdetta tai hän voi vetää kohtia Dynamic Scan Control -grafiikassa muuttaakseen 
sen vaaka- ja pystysuoria siirtymiä, sen leveyttä ja korkeutta ja skannauksen kulmaa. B-scan-
näyttö päivittyy reaaliajassa samoin kuin pikkukuvassa oleva tekstikuvaus. 

Kun käyttäjä on tyytyväinen suuntauspisteeseen, hänen on napsautettava Snapshot-
painiketta. Se saa aikaan kaikkien tietojen keräämisen pikkukuvassa ilmoitetuilla 
skannausasetuksilla. Toisin kuin suuntauskannaus, tämä skannaus voi kestää useampia 
sekunteja riippuen tietotiheyden valinnasta, joka tehtiin pika-aloitusruudukosta; skannauksen 
fyysisillä mitoilla ei ole havaittavaa vaikutusta skannauksen kestoon. Kun tietoja kerätään, 
pystysuora suuntausnäyttö vaihtuu tilavuuden projektioon, joka lisääntyy nopeasti. Tehdyt 
B-skannaukset näytetään reaaliajassa sitä mukaa, kun ne vastaanotetaan. Vihreä korostusviiva 
seuraa VIP-kuvassa B-skannauksen sijaintia. 
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 Skannaus pysähtyy, kun tietojen hankinta on päättynyt. Käyttäjä voi tarkastella hankittuja 
tietoja VIP-ikkunassa tai käyttämällä toiston säätimiä, jotka sijaitsevat skannausten luettelon (ns. 
skannausjono) vasemmalla puolella). Toiston säätimet toimivat kaikkien VCR-tyyppisten 
säätimien tavoin: käyttäjä voi liikkua yksittäisen kuvan verran eteen- tai taaksepäin, siirtyä aivan 
ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan, animoida kuvat B-Scan -näytössä selaamalla kuvia niiden 
ottamisjärjestyksessä tai pysäyttää animaation tiettyyn kiinnostavaan kuvaan. Toistonopeus 
perustuu nopeuteen, jolla kuvat otettiin. 

 Jos tiedot eivät ole tyydyttäviä, koko skannaussekvenssi voidaan toistaa ja vaihtaa 
huonot tiedot parempiin kuviin. Käyttäjältä ei pyydetä vahvistusta, jos hän päättää käynnistää 
kuvauksen uudelleen: ohjelma olettaa käyttäjän tietävän, mitä hän on tekemässä. Sen lisäksi 
hankitut tiedot voidaan hylätä kokonaan pelkästään valitsemalla ja käynnistämällä uusi 
skannaus, mutta tässä tapauksessa tulee varoitus. 

 Jos tietojen laatu on kuitenkin niin hyvä, että tiedot kannattaa säilyttää, Save-painikkeen 
napsauttaminen kopioi tiedot muistista levykkeen tiedostoihin. Tiedostoja luodaan useampia. 
InVivoVue tallentaa aina paikkatiedot (näytössä B-skannauksina näytetyt tiedot) tiedostoon, jolla 
on .OCT-pääte. Nämä tiedot voidaan ladata myöhemmin toistamista, harppimittauksia ja 
raportteja varten. Jos Save OCU? -valintaruutu merkitään, InVivoVue tallentaa myös 
spektritietojen (spektrometristä hankitut raakatiedot) kopion tiedostoon, jolla on .OCU-pääte. 
Sen lisäksi tallennetaan ensisijaisessa B-scan-näytössä näkyvän kuvan bittikarttakuva (ja se 
ilmestyy skannausjonon pikkukuvaan heti, kun tallennus päättyy). Tilavuusskannauksille (kaikki 
paitsi lineaarinen skannaus) tallennetaan VIP-bittikarttakuva. Silmänpohjakameralla 
varustetuissa järjestelmissä tallennetaan myös silmänpohjan yksittäinen bittikarttakuva, joka 
otetaan tilannekuvan käynnistämisen ajankohtana. 

 

Potilaan valitseminen 

Potilastutkimukset aloitetaan tyypillisesti valitsemalla potilas, jolla potilastutkimus 
suoritetaan. Potilastutkimuksen suorittamiseksi sinun on ensin valittava olemassa oleva 
potilastietue tai luotava uusi tietue. Noudata olemassa olevan tietueen valinnassa alempana 
mainittuja vaiheita. Jos sinun on luotava uusi tietue, noudata kohdassa Potilaan lisääminen 
mainittuja vaiheita tai käytä InVivoVue-ohjelmiston luomaa nimetöntä potilasta.  

1. Valitse InVivoVue-sovellusikkunan yläosassa Patient/Exam-välilehti. 

2. Voit käyttää olemassa olevan tietueen valitsemiseen joko Find Patient -ryhmäruutua 
välilehden yläosassa tai List Patients -ryhmäruutua sen alapuolella. 

 

Kuva 52: Find Patient -ruutu 
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Kuva 53: List Patients -ruutu 

3. Anna potilastietueen etsimiseksi osa tietueen tiedoista tai kaikki tietueen tiedot Patient 
ID, Patient MRN ja First Name tai Last Name -kenttiin Find Patient -ryhmäruudussa. 
Kun näppäilet tekstiä mihin tahansa kenttään, InVivoVue valitsee ensimmäisen 
antamiasi tietoja vastaavan tietueen List Patients -ryhmäruudussa. 

4. Voit vaihtoehtoisesti valita tietueen List Patients -ryhmäruudusta. Voit etsiä potilaita 
heidän potilastutkimuspäivämääriensä perusteella. Anna päivämäärä (tai käytä 
kalenterivaihtoehtoa napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta päivämäärän 
tekstiruudun vieressä) sekä From- että To-päivämääräkenttään. Valintaasi vastaavat 
tietueet näytetään valinnan alapuolella olevassa luettelossa. 

Voit lajitella tietueiden luettelon minkä tahansa sarakkeen pohjalta; napsauta lajittelun 
tekemiseksi sarakkeen otsikkoa. Kun samaa otsikkoa napsautetaan kahdesti, 
lajittelujärjestys vaihtuu toisinpäin. 

5. Valitse haluttu tietue luettelosta, jolloin perustiedot tietueesta näytetään View Patient 
Details -ryhmäruudussa välilehden oikeassa alareunassa. 

6. Seuraavaksi sinun on asetettava potilastutkimuksen oletukset. 
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Potilaan nimettömyyden poistaminen 
 
Voit yksilöidä nimettömälle potilaalle liitetyn potilastutkimuksen suorittamisen aikana, kenelle 
potilastutkimus on, käyttämällä Imaging-välilehden yläosassa olevia potilaan säätimiä. 

 

Kuva 54: Nimettömän potilaan potilastutkimus 

 
Napsauta avausnuolta ja valitse Select Patient. Näyttöön tulee valintaikkuna, joka sisältää 
samat potilaan ja suodattamisen säätimet kuin edellä on kuvailtu. Valitse todellinen potilas 
jolloin potilastutkimus osoitetaan kyseiselle henkilölle. 
  
Jos potilaalle ei ole vielä aikaisemmin lisätty tietoja järjestelmään, valitse sen sijaan 
Associate Patient. Tässä tapauksessa potilaseditori avautuu täsmälleen samalla tavalla kuin 
olisit napsauttanut Add Patient -painiketta Patient/Exam-välilehdellä. Kun olet antanut uuden 
potilaan tiedot, napsauta Save & Exit -painiketta. Uusi potilas lisätään järjestelmään ja 
potilastutkimus liitetään häneen. 
 
Select Patient -kohdan valinta tekee samalla tavalla: Se liittää nykyisen potilastutkimuksen 
tiedossa olevien potilaiden luettelosta valittuun potilaaseen ja käynnistää kyseiselle potilaalle 
täysin uuden potilastutkimuksen. Voit käyttää Select Patient -kohtaa potilastutkimusten 
käynnistämiseksi tiedossa oleville potilaille sekä potilastutkimuksen nimettömyyden 
poistamiseksi. 

Potilastutkimuksen oletusten asettaminen 

Kun valitset potilaan potilastutkimukselle, sinun tulisi huomioida, mikä tutkija, lääkäri, kliininen 
tutkimus ja hoitohaara on liitetty kyseiseen potilastutkimukseen. Voit muuttaa annettuja tietoja 
joko valitsemalla muita olemassa olevia arvoja tai lisäämällä uuden tutkijan tai lääkärin. 

Noudata nykyisen potilastutkimuksen oletusarvojen tarkistamisessa tai muuttamisessa 
seuraavia vaiheita: 

1. Paikanna Patient/Exam-välilehdellä Set Exam Defaults/Add Exam -ryhmäruutu 
välilehden oikeassa yläreunassa. 

 

Kuva 55: Set Exam Defaults/Add Exam -ruutu 

2. Tarkista kohtien Examiner, Physician, Study ja Treatment Arm varmistaaksesi, että 
ne ovat oikein potilaan nykyistä potilastutkimusta varten. 

3. Jos jotakin tiedoista on muutettava, valitse uusi tieto kyseisen kentän avattavasta 
luettelosta. 

4. Jos on luotava tieto uudelle tutkijalle tai lääkärille, katso tietoja osioista, joissa selitetään 
tutkijoiden ja lääkäreiden asetusten tekeminen. 
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5. Kun kaikki oletusasetukset on valittu kyseiselle potilastutkimukselle, napsauta Add 
Exam -painiketta, jolloin potilastutkimustietue lisätään nykyisen potilaan 
potilastutkimusten luetteloon. 

6. Jos tapahtuu virhe tai haluat muuttaa potilastutkimuksen oletusasetuksia, voit muokata 
potilastutkimustietuetta tai poistaa sen 

7. Kun olet lisännyt potilaan tietueeseen onnistuneesti potilastutkimuksen, valitse 
potilastutkimus Patient Exams -luettelosta ja napsauta Start Exam -painiketta. 
InVivoVue vie sinut silloin Imaging-välilehdelle. 

8. Voit nyt skannauksen tyypit valitulle skannaukselle. 

 

Skannauksen valitseminen 

Ennen kuin potilaalle voidaan ottaa kuvia, sinun on lisättävä potilastutkimukseen yksi tai 
useampi skannauksen tyyppi. Voit valita joko raporttiin liittyviä esiasetettuja skannauksia, 
yksilöllisiä esiasetettuja skannauksia tai voit luoda potilaalle räätälöityjä skannauksia. 

 

Huomautus 
Skannauksia on mahdollista lisätä vain potilastutkimukseen, jolla on 
nykyinen (tämän päivän) päivämäärä. Menneisyyteen päivätyissä 
potilastutkimuksissa on ainoastaan mahdollista poistaa skannauksia, joiden 
tila on ’Abandoned’); mitkään muut skannausten lisäämisen tai 
muokkaamisen toiminnot eivät ole käytettävissä. 

 

Noudata esiasetettujen skannausten valinnassa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Imaging-välilehti. 

2. Yksittäisen skannauksen nopea määrittäminen tyypillisiä skannausasetuksia 
käyttämällä on mahdollista napsauttamalla mitä tahansa painikkeiden yhdistelmää pika-
aloitusruudukossa. Valittu suorittamista odottava skannaus skannausjonossa muuttuu 
ilmoittamaan valintaasi vastaavat skannausparametrit. 

3. Kun haluat lisätä yksilöllisiä esiasetettuja skannauksia, napsauta yhtä Preset-
skannauspainiketta, joista jokainen ilmoittaa yhden InVivoVue-ohjelmiston ymmärtämän 
skannauskuvion. Add preset to exam -valintaikkuna tulee näyttöön ja voit valita 
haluamasi luetelluista esiasetuksista. Valittu esiasetettu skannaus lisätään 
skannausjonoon. 

4. Saadaksesi potilastutkimuksen toteuttamaan tietyn protokollan valitse kyseinen 
protokolla avattavasta Load Protocol -luettelosta. Kaikki kyseisessä protokollassa 
olevat skannaukset lisätään skannausjonoon. 

5. Voit määrittää myös potilastutkimukseen lisättäviä räätälöityjä skannauksia 
napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella suorittamista odottavaa skannausta ja 
valitsemalla kohdan Edit. Katso kohdasta Räätälöityjen skannausten luominen tietoja 
skannauseditorin käytöstä. 

7. Jatka suorittamista odottavien skannausten lisäämistä, kunnes olet valmis ottamaan 
kuvia. 
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Huomautus 
Jos haluat määrittää uuden skannausprotokollan, joka koostuu 
potilastutkimukselle parhaillaan valituista kuvia, noudata kohdan Uuden 
skannausprotokollan luominen vaiheita. 

 

Kuvien ottaminen 

Video Fundus -toiminto 

 

Huomautus 
Tämä toiminto on käytettävissä vain Leica-tuotteissa, jotka on varustettu 
silmänpohjan videovalmiuksilla. 

 

Video fundus -toimintoa voidaan käyttää jäljittämään skannauksen paikoittaminen, jotta tiettyjä 
sijainteja silmässä voidaan analysoida paremmin. Se kirjataan ja tallennetaan automaattisesti, 
kun OCT-kuvia otetaan. Video kuvataan suuntauksen, tilannekuvan ja Free run -käytön 
aikana. Kuva otetaan tilannekuvan ottamisen alussa ja Free run -käytön päättämisen 
käynnistämisen yhteydessä. Kuva tallennetaan OCT-tietojen kanssa ja ladataan, kun OCT-
tiedot myöhemmin ladataan. 

 

Kuva 56: Video Fundus -säätimet Fundus-näytön vasemmassa alareunassa 

Voit käyttää Video fundus -toimintoa, kun järjestelmä on joutilas suuntaamaan skannauksen 
paikoituksen manuaalisesti käyttämällä reaaliaikaista syötettä ja tilannekuvia: 

1. Valitse videon sieppaamisen vaihtamiseen tarkoitettu painike (tietokonemonitorin 
kuvake) reaaliaikaisen syötteen käynnistämiseksi.  

2. Kun haluat ottaa tilannekuvan, valitse painike, jolla videosta voidaan ottaa 
tilannekuva (kameran kuvake), kun reaaliaikainen syöte on toiminnassa. 

 

Huomautus 
Jos videosieppauksen vaihtamisen painike ei ole käytettävissä; varmista, 
että järjestelmää ei käytetä parhaillaan OCT-kuvan sieppaamiseen. 

 

Voit tehdä muutoksia tilaan, kirkkauteen, kontrastiin ja valotukseen. Nämä asetukset 
sijaitsevat tilan, kirkkauden, kontrastin ja valotuksen säätimien painikkeessa 
(koloavaimen kuvake).  

1. Napsauta tilan, kirkkauden, kontrastin ja valotuksen säätimien -painiketta 
(Kuva 56). Näyttöön ilmestyy asetukset sisältävä valintaikkuna. 
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2. Kun haluat muuttaa tilaa, valitse avattava valikko ja sieltä kohta 1x (suuri tarkkuus), 2x 
(vakiotarkkuus) tai 4x (pikatarkkuus). 

3. Kun haluat muuttaa kirkkautta, kontrastia ja valotusta, käytä vastaavan merkin 
vieressä sijaitsivia liukusäätimiä tai syötä tietty numero numeroruutuun.  

4. Valitse ”OK”. 

Silmänpohjakameran valaistuksen säätäminen: 

1. Etsi Fundus Adjust -nuppi käsisondin liittymäruudusta. 

2. Käännä nuppia vastapäivään valaistuksen pienentämiseksi ja myötäpäivään 
valaistuksen suurentamiseksi. 

Silmänpohjan videonäytössä oleva dynaamisen skannaussäätimen peittokuva voidaan 
näyttää tai piilottaa: 

1. Napsauta Show/Hide overlay -painiketta (nuolet) silmänpohjan videon työkalurivillä 
(Kuva 56). Peittokuva näytetään oletuksena, ja se voidaan poistaa näytöstä tai tuoda 
näyttöön Show/hide overlay -painiketta napsauttamalla. 

Työkaluriviä varten on muutamia asetuksia, joihin kuuluvat näkyvyys ja rivin paikoittaminen. 
Niitä voidaan muuttaa käyttämällä silmänpohjan videon näytössä hiiren kakkospainikkeella 
avattavaa valikkoa. 

Näkyvyyden muuttaminen: 

1. Paina hiiren kakkospainiketta ja valitse Toolbar Visible, jonka kautta voit tuoda 
työkalurivin näyttöön tai pois näytöstä. 

Työkalurivin sijainnin muuttaminen: 

1. Paina hiiren kakkospainiketta ja valitse Toolbar Dock, sitten valitse joko Bottom tai 
Left. Työkalurivin sijainniksi tulee valittu kohta. 

Voit toteuttaa tulostuksen esikatselun, tallennuksen ja tulostaa videon tilannekuvan.  

Tallentaminen: 

1. Napsauta työkalurivillä olevaa tallennuspainiketta. 

Tulostamista edeltävä esikatselu: 

1. Napsauta ikkunan alapuolella olevaa Print Preview -painiketta, jolloin Print Preview -
valintaikkuna avautuu. 

2. Kun haluat muuttaa esikatselukuvan kokoa, napsauta Zoom-painiketta ja valitse yksi 
vaihtoehto. 

3. Kun haluat tulostaa Print Preview -ikkunasta, napsauta Print-painiketta. 

Tulostus ilman kuvan esikatselua:  

1. Napsauta ikkunan alapuolella olevaa Printer-painiketta, jolloin Print-valintaikkuna 
avautuu. 

2. Valitse tulostin, jolla haluat tulostaa, ja säädä tarvittaessa muita asetuksia. Sen jälkeen 
napsauta OK-painiketta. 
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Dynaaminen skannaussäätö 

Kun silmänpohjakameran suuntaamiseen on tehty karkeasäädöt, dynaaminen 
skannaussäätötoiminto mahdollistaa käyttäjälle hienosäädöt, jotka koskevat paikan siirtoa, 
mittojen muuttamista ja skannauksen kulman pyörittämistä. Säädöt voidaan tehdä, kun 
järjestelmä ei ole käytössä, suuntaustilan ja vapaaskannaustilan aikana. Säätöjen tekeminen 
ei ole mahdollista, kun skannausta tehdään parhaillaan. 

Käyttäjä voi tuoda näyttöön tai piilottaa dynaamisen skannaussäädön peittokuvan 
silmänpohjan videon näytössä: 

1. Poista dynaamisen skannaussäädön grafiikka näytöstä tai tuo se näyttöön 
napsauttamalla Show/Hide overlay -painiketta silmäpohjan videon työkalurivillä 
(Kuva 56). 

Dynaamisen skannaussäädön grafiikka vastaa valitun skannauksen kuviota. Jos ei ole valittu 
skannausta, graafiikka vastaa oletuksena viimeistä toteutettua kuviota. 

Viidelle skannaustyypille on kolme erilaista peittokuvan kuviota: 

1. Vihreä suorakulmainen grafiikka (Kuva 57)  

a. Suorakulmaiset tilavuusskannaukset 

b. Mixed-volume-skannaukset 

2. Punainen viivatyyppinen grafiikka (Kuva 58) 

a. Tämä näytetään Linear B -skannauksille 

3. Sininen ympyrämäinen grafiikka (Kuva 59) 

a. Radial volume -skannaukset 

b. Annular volume -skannaukset 

 

Kuva 57: Suorakulmainen peittokuvan grafiikka 
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Kuva 58: Viivatyyppinen peittokuvan grafiikka 

 

Kuva 59: Ympyrämäinen peittokuvan grafiikka 

Voit muuttaa silmänpohjavideoon perustuvan skannauksen sijaintia peittokuvaa käyttämällä: 

1. Napsauta hiiren vasenta painiketta ja pidä sitä painettuna peittokuvan grafiikan 
keskellä (musta nuoli: Kuva 60). 

2. Vedä peittokuva silmänpohjan videon halutulle alueelle. 

3. Vapauta hiiren painike. Tämä saa aikaan peittokuvan grafiikan liikumisen ja tekee 
skannaukseen välittömät säädöt siten, että haluttu alue skannataan. 
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Kuva 60: Peittokuvan grafiikan sijainnin muuttaminen 

Voit muuttaa silmänpohjavideoon perustuvan skannauksen kulmaa peittokuvaa käyttämällä: 

1. Napsauta hiiren vasenta painiketta ja pidä sitä painettuna kulmamerkissä (mustan 
nuolen osoittama vihreä sarkain), joka on lähellä keskusmerkintää peittokuvan 
grafiikassa (Kuva 61). 

2. Napsauta ja vedä pyörittääksesi grafiikan haluttuun kulmaan.  

3. Vapauta hiiren painike. Tämä saa aikaan peittokuvan grafiikan liikumisen ja tekee 
skannaukseen välittömät säädöt siten, että haluttu kulma saavutetaan. 

 

Kuva 61: Peittokuvan grafiikan kulman muuttaminen 

Voit muuttaa silmänpohjavideoon perustuvan skannauksen mittoja peittokuvaa käyttämällä: 

1. Napsauta hiiren vasenta painiketta ja pdä sitä painettuna peittokuvan grafiikan 
reunassa (Kuva 62). 

2. Napsauta ja vedä muuttaaksesi pituuden tai leveyden halutun kokoiseksi. Koko 
päivittyy välittömästi säädön aikana. 

3. Vapauta hiiren painike. Tämä vapauttaa liikkeen ja jättää skannauksen halutun 
kokoiseksi. 
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Kuva 62: Peittokuvan grafiikan mittojen muuttaminen 

 

Suuntaus kuvan ottamista varten 

Noudata alla mainittuja vaiheita skannerin suuntaamiseksi ja kuvan ottamiseksi. 

1. Napsauta Aim-painiketta, jolloin järjestelmä aktivoi kaksi kuvaa Imaging-välilehden 
yläosassa: Horizontal ja Vertical B-Scan -suuntaukset. Nämä kuvat näyttävät 
vaakasuorat ja kohtisuorat skannaussäteet, joiden ansiosta kuvan keskiöinti 
kiinnostavaan piirteeseen (verkkokalvon keskikuoppa, näköhermon pää, leesio) voidaan 
tehdä täsmällisemmin skannausta varten. 

2. Paikoita käsisondi potilaan silmän eteen (tai yläpuolelle).  

3. Voit joko aloittaa siten, että linssi on mahdollisimman lähellä potilaan silmää ja siirrät sitä 
ulospäin pitämällä kulman tasaisena, tai vaihtoehtoisesti voit aloittaa siten, että sondi on 
kauempana ja siirrät sitä lähemmäksi silmää kuvan löytymiseksi.  

6. Keskiöi kuva vaakasuoralla tasolla siirtämällä sondia vasemmalle tai oikealle 
liikkuaksesi lateraalisesti tasolla, joka on tangentiaalisesti silmään nähden, keskiöiden 
vaakatasossa kiinnostukseen kohteena olevaan piirteeseen. 

7. Keskiöi kuva pystysuoralla tasolla siirtämällä sondia ylös tai alas, keskiöiden 
pystytasossa kiinnostukseen kohteena olevaan piirteeseen. Kun olet lopettanut 
skannerin suuntaamisen, kuvan yläosan tulisi sijaita Horizontal B-Scan -ikkunan 
kolmannesosan tai puoliskon yläosassa. (Alempana on esimerkki oikein suunnatusta 
kuvasta.) 

Voit kokeilla sondilla myös kulmasäätöjä. Tee säätö aina yhteen suuntaan kerrallaan 
varmistaaksesi, että skannauksen sivu sijaitsee oikeassa kohdassa potilaan silmässä. 
Kaikkien näiden säätöjen tarkoituksena on saada aikaan kirkkain kuva. 

Kuvan terävöittämiseksi voit säätää tarkennusta (diopteriasetus) on the barrel of the 
human retinal bore kirkkaimman kuvan saamiseksi.  

8. Kun kuvan suuntaus on oikea ja tarkennus on terävä, napsauta Start Snapshot -
painiketta. Tämä kytkee skannerin suuntaustilasta skannaustilaan. Nyt vaakasuorat ja 
pystysuorat ikkunat näyttävät B-skannaukset reaaliajassa ja tilavuuden 
intensiteettiprojektion, kun kuvaa luodaan. 
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Huomautus 
Voit käyttää jalkapolkimen oikeaa jalkakytkintä tilannekuvan 
käynnistämiseen.  

 

 

Huomautus 
Jos InVivoVue ei pysty varaamaan riittävästi muistia skannaukseen, se 
näyttää viestin, jossa ilmoitetaan muistinvarausvirheestä. Kun se tapahtuu, 
pienennä skannuksen kokoa muokkaamalla yhtä tai useampaa seuraavista 
skannausparametreistä: viivat, skannaus, kuvat ja/tai tilavuudet. 

   

9. Kun skannaus on päättynyt, skannauksen tila muuttuu Pending-tilasta Unsaved-tilaan 
ja Save-painike on käytettävissä. Skannauksen aika näytetään skannauksen tilan 
alapuolella. Jos olet tyytyväinen kuvaan, napsauta Save-painiketta, jolloin skannauksen 
tila muuttuu Unsaved-tilasta Saved-tilaan. Jos et ole tyytyväinen kuvaan, toista edellä 
mainitut vaiheet. 

 

Huomautus 
Voit käyttää jalkapolkimen oikeaa jalkakytkintä skannauksen tallentamiseen.  

 

 

Huomautus 
InVivoVue tarkistaa, että oletustallennusasemalla on riittävästi tilaa. Jos 
oletustallennusasemalla on vapaata tilaa alle 10 %, sinua kehotetaan 
arkistoimaan potilastutkimuksia tilan vapauttamiseksi; voit siitä huolimatta 
tallentaa skannauksen. Jos oletustallennusasemalla on vapaata tilaa 
vähemmän kuin kaksi gigatavua, sinua kehotetaan arkistoimaan 
skannauksia etkä voi tallentaa skannauksia, ennen kuin skannauksen 
tallentamiseen on käytettävissä vapaata tilaa enemmän kuin kaksi 
gigatavua. 

 

10. Jos haluat minä ajankohtana tahansa peruuttaa suuntausprosessin, napsauta Stop-
painiketta. 

Voit tarkastella kuvaa B-Scan-ikkunassa käyttämällä ikkunan alapuolella olevia Playback-
säätimiä. Frame-liukusäätimillä voidaan säätää yksittäisiä kuvia tarkastelua varten. 

 

Free Run -tilan käyttäminen kuvan ottamiseen 

Free Run -tila on vaihtoehto kuvan ottamiseen käytettävälle Aiming-tilalle. Free Run -tila asettaa 
järjestelmän jatkuvaan skannaustilaan ja näyttää B-Scan-tilan ja mahdollisen Volume intensity 
projection -asetuksen (Volume-kuville) samalla, kun kuvia otetaan. Tässä tilassa kuvapuskurin 
koko määrittyy skannauksen määrityksen kautta ja rajoittuu kuvatietojen yhden kuvasarjan 
tallentamiseen, joten on valittava huolellisesti, mitä halutaan tallentaa. 
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Noudata seuraavia vaiheita kuvan ottamiseksi Free Run -tilassa: 

1. Napsauta Free Run -painiketta. Järjestelmä aloittaa jatkuvan skannauksen ja 
painikkeen tekstiksi tulee End. 

2. Paikoita sondi potilaan silmän eteen tai yläpuolelle ja tee edellisessä osiossa kuvatut 
manuaaliset säädöt hyvin suunnatun kuvan saamiseksi. 

3. Kun olet käynnistänyt Free Run -tilan ja haluat lopettaa skannauksen, paina End-
painiketta, jolloin skannaus pysähtyy, kun nykyinen kierros on päättynyt. Jos painat End-
painiketta, se muuttuu Abort-painikkeeksi, jota napsauttamalla voit peruuttaa 
skannauksen joutumatta odottamaan kierroksen päättymistä. 

4. Suuntaa kuva siten, että kuvan yläosa (eli kudoksen pinta) sijaitsee Horizontal B-Scan -
ikkunan kolmannesosan tai puoliskon yläosassa. 

5. Kun järjestelmä on ottanut tyydyttävät kuvat kuvaa varten, lopeta skannausprosessi 
End-painiketta napsauttamalla. Kun skannaus on päättynyt, skannauksen tila muuttuu 
Pending-tilasta Unsaved-tilaan ja Save-painike on käytettävissä. Skannauksen aika 
näytetään skannauksen tilan alapuolella. 

 

Huomautus 
Voit käyttää jalkapolkimen oikeaa jalkakytkintä Free run -tilan 
pysäyttämiseen.  

 

 

Huomautus 
Jos InVivoVue ei pysty varaamaan riittävästi muistia skannaukseen, se 
näyttää viestin, jossa ilmoitetaan muistinvarausvirheestä. Kun se tapahtuu, 
pienennä skannuksen kokoa muokkaamalla yhtä tai useampaa seuraavista 
skannausparametreistä: viivat, skannaus, kuvat ja/tai tilavuudet.  

 

6. Jos olet tyytyväinen odottavaan kuvaan, napsauta Save-painiketta, jolloin skannauksen 
tila muuttuu Unsaved-tilasta Saved-tilaan. Jos et ole tyytyväinen kuvaan, toista edellä 
mainitut vaiheet. 

 

Huomautus 
Voit käyttää jalkapolkimen oikeaa jalkakytkintä skannauksen tallentamiseen.  

 

 

Huomautus 
InVivoVue tarkistaa, että oletustallennusasemalla on riittävästi tilaa. Jos 
oletustallennusasemalla on vapaata tilaa alle 10 %, sinua kehotetaan 
arkistoimaan potilastutkimuksia tilan vapauttamiseksi; voit siitä huolimatta 
tallentaa skannauksen. Jos oletustallennusasemalla on vapaata tilaa 
vähemmän kuin kaksi gigatavua, sinua kehotetaan arkistoimaan 
skannauksia etkä voi tallentaa skannauksia, ennen kuin skannauksen 
tallentamiseen on käytettävissä vapaata tilaa enemmän kuin kaksi 
gigatavua. 
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Voit tarkastella kuvaa B-Scan-ikkunassa käyttämällä ikkunan alapuolella olevia Playback-
säätimiä. Frame-liukusäätimillä voidaan säätää yksittäisiä kuvia tarkastelua varten. 

 

Säätö jalkapolkimella 

Jalkapoljinta voidaan käyttää mahdollistamaan kuvien ottaminen ja tallentaminen ilman käsiä. 
Sitä voidaan käyttää sen jälkeen, kun Aim-painiketta on käytetty skannausluettelon 
ensimmäiseen skannaukseen. Jalkakytkimen napsauttaminen aktivoi nyt Save-toiminnon. Kun 
tallennus on tehty, jalkakytkimen napsauttaminen uudelleen käynnistää Aiming-tilan 
skannausluettelossa olevalle seuraavalle skannaukselle. Voit jatkaa skannaamista ja 
tallentamista tällä tavalla.  

 

Skannauskuviot 

Leica SDOCT -järjestelmässä on juuri nyt käytettävissä viisi skannauskuviota. Seuraavissa 
osioissa niitä kuvaillaan parametritaulukoiden kanssa. Parametrit tulisi huomioida kyseisiä 
skannausparametreja asetettaessa. 

 

Linear Scan (B-Scan)  

Linear scan tai B-scan edustaa aksiaalista viipaletta kuvannettavan kudoksen läpi, ja kuvan 
näennäinen resoluutio riippuu kuvan muodostavien A-skannausten määrästä. On mahdollista 
ottaa B-scan-sarja samasta kohdasta ja myös keskiarvottaa niiden ryhmiä konstrastin ja 
signaali-kohinasuhteen parantamiseksi. Taulukossa olevat parametrit ilmaisevat asetukset, 
joita voidaan käyttää.  

 

Parametri Tyypillinen 
asetus 

Huomautuksia 

Length 0,5 - 12 mm 
Aseta haluttuun lateriaaliseen ”skannauspituuteen”, 
mm. 

 

Angle 

 

0 - 180 

Aseta tämä kulma (asteina) säätääksesi, tapahtuuko 
skannaus vaakasuoraa akselia vai pystysuoraa 
akselia pitkin vai jossakin niiden välissä. 0 on 
vaakasuora skannaus, 90 on pystysuora. 

Horizontal Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen vaakasuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

Vertical Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen pystysuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 - 5000 Tämä aksiaalinen otantaparametri määrittää 
skannauksen nopeuden. Tyypillinen asetus on 1000. 
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B-scans 1 - 100 Tämä edustaa samasta kohdasta otettujen B-
skannausten määrää, minkä ansiosta muutoksia 
voidaan seurata ajan kuluessa 

Frames/B-scan 1 - 10 Tämä parametri ilmoittaa kuvien lukumäärän, jotka 
on keskiarvotettu yhden keskiarvotetun 
B-skannauksen saamiseksi; kun asetukseksi 
annetaan 1, keskiarvotusta ei ole mahdollista tehdä. 

Inactive 
A-scans/B-scan 

100 - 1024 Aseta viivojen määrä kuvassa, jossa ei oteta tietoja 
(eikä ohjausjännitettä tarvita).  

 

Rectangular Volume Scan 

Suorakulmainen tilavuuden skannaus on B-skannausten sarjasta koostuva volumetrinen 
kuvaus. B-skannaukset otetaan rasteriskannauskuviossa, joka liikkuu tilavuuden alaosasta (tai 
edestä) ylös (tai taakse). Huomaa, että tässä menetelmässä suuntaa vaihdetaan käänteiseksi 
180 asteen asetukselle (jossa parametrit asetetaan mahdollistamaan potilaan skannaus 
selinmakuulla ja käsisondia pidetään potilaan silmän yläpuolella). Kun skannaus on tehty, 
lasketaan ja tuodaan näyttöön Volume Intensity Projection -kuva, joka on yhteenlaskettu 
projektio B-skannausten pinon näytetystä syvyydestä. Taulukossa olevat parametrit ilmaisevat 
asetukset, jotka ovat oleellisia vaakasuoran tilavuuden skannauksen toteuttamiselle. 

 

Parametri Tyypillinen 
asetus 

Huomautuksia 

(Azimuth) Length 0,5 - 12 mm 
Aseta haluttuun atsimuuttiseen skannauspituuteen, 
mm. 

(Elevation) Width 0,5 - 12 mm 
Aseta haluttuun elevaation skannauspituuteen, mm. 
Tämä on ortogonaalinen suunta atsimuuttiseen 
skannaukseen. 

Angle 0 - 360 
Aseta tämä kulma (asteina) säätääksesi, tapahtuuko 
skannaus vaakasuoraa akselia vai pystysuoraa 
akselia pitkin vai jossakin niiden välissä. 0 on 
vaakasuora, 90 on pystysuora. 

Horizontal Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen vaakasuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

Vertical Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen pystysuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 - 5000 Tämä aksiaalinen otantaparametri määrittää 
skannauksen nopeuden. Tyypillinen asetus on 1000. 
Alhaisempi numero mahdollistaa suuremman 
skannausnopeuden ja korkeampi numero puolestaa 
johtaa tiheämpään aksiaaliseen otantaan. 

B-scans 2 - 400 Tämä parametri tarkoittaa B-skannausten määrää 
tilavuutena ja määrittää elevaation 
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skannaustiheyden. Mitä suurempi B-skannausten 
määrä, sitä suurempi VIP-kuvan otanta.  

Frames/B-scan 1 - 10 Kun tämä parametri on enemmän kuin 1, rekisteröinti 
ja keskiarvon laskeminen voidaan suorittaa.  

Volumes 1 - 4 Tämä parametri mahdollistaa useamman tilavuuden 
kuvauksen, mikä voi auttaa saavuttamaan 
suuremman signaali-kohinasuhteen 3D-rendausta 
varten.  

Inactive 
A-scans/B-scan 

100 - 1024 Aseta viivojen määrä kuvassa, jossa ei oteta tietoja 
(eikä ohjausjännitettä tarvita). 

 

Mixed Volume Mode 

Tämä skannaustyyppi on suorakulmaisen tilavuuden määrittämisen tyyppi, jolla on alhainen 
aksiaalinen otantatiheys koko tilavuudelta, mutta johon kuuluu tilavuuden keskikohtaan upotettu 
suuritiheyksien lineaarinen skannaus. Tämän skannaustyypin käyttö on hyödyllistä, kun 
halutaan suuritiheyksinen keskiarvotettu B-skannaus rekisteröintitiedoilla. Seuraavassa 
luetellaan olennaiset parametrit: 

 

Parametri Tyypillinen 
asetus 

Huomautuksia 

(Azimuth) Length 0,5 - 12 mm 
Aseta haluttuun atsimuuttiseen skannauspituuteen, 
mm. 

(Elevation) Width 0,5 - 12 mm 
Aseta haluttuun elevaation skannauspituuteen, mm. 
Tämä on ortogonaalinen suunta atsimuuttiseen 
skannaukseen. 

Angle 0 - 360 
Aseta tämä kulma (asteina) säätääksesi, tapahtuuko 
skannaus vaakasuoraa akselia vai pystysuoraa 
akselia pitkin vai jossakin niiden välissä. 0 on 
vaakasuora, 90 on pystysuora. 

Horizontal Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen vaakasuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

Vertical Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen pystysuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 - 400 Tämä aksiaalinen otantaparametri määrittää 
volumetrisen kuvauksen nopeuden. Tyypillinen 
asetus on noin 200 tai 250, mikä mahdollistaa 
nopean kuvauksen. 

B-scans/Volume 100 - 200 Tämä parametri tarkoittaa B-skannausten määrää 
tilavuutena, jolla on vaikutus elevaation 
otantatiheyteen. 
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High Density 
A-scans/B-scan 

1000 Tämä parametri määrittää tilavuuden keskikohdassa 
sijaitsevan suuritiheyksisen B-skannauksen 
aksiaalisen otannan. 

High Density 
B-scans 

1-20 Tämä parametri ilmoittaa suuritiheyksisten kuvien 
lukumäärän, joiden keskiarvo lasketaan yhden 
suuritiheyksisen B-skannauksen saamiseksi 
tilavuuden keskikohdassa. 

Inactive 
A-scans/B-scan 

100 - 1024 Aseta viivojen määrä kuvassa, jossa ei oteta tietoja 
(eikä ohjausjännitettä tarvita). 

 

Radial Volume 

Radiaalinen skannaus mahdollistaa kohteen volumetrisen kuvaamisen B-skannauksilla, jotka 
skannaavat radiaalisesti koko tilavuuden. Näkökentän keskimmäisen osuuden otanta on tämän 
tyyppisessä kuvauksessa suuri, ja otanta heikkenee tilavuuden ulompaa osaa kohti. 
Radiaalisen skannauskuvion asettamiseen tarvittavat parametrit ovat seuraavat: 

 

Parametri Tyypillinen 
asetus 

Huomautuksia 

Diameter 0,5 - 12 mm 
Aseta radiaalisten skannausten haluttuun halkaisijaan 
tilavuudessa. 

Horizontal 
Offset 

0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen vaakasuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

Vertical Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen pystysuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 - 5000 Tämä aksiaalinen otantaparametri määrittää 
skannauksen nopeuden. Tyypillinen asetus on 1000. 
Alhaisempi numero mahdollistaa suuremman 
skannausnopeuden ja korkeampi numero puolestaa 
johtaa tiheämpään aksiaaliseen otantaan. 

B-scans/Volume 2 - 400 Tämä parametri tarkoittaa B-skannausten määrää 
tilavuutena ja määrittää skannaustiheyden. Mitä 
suurempi B-skannausten määrä, sitä suurempi VIP-
kuvan otanta.  

Frames/B-scan 1 - 10 Kun tämä parametri on enemmän kuin 1, rekisteröinti 
ja keskiarvon laskeminen voidaan suorittaa.  

Volumes 1 - 4 Tämä parametri mahdollistaa useamman tilavuuden 
kuvauksen. 

Inactive 
A-scans/B-scan 

100 - 1024 Aseta viivojen määrä kuvassa, jossa ei oteta tietoja 
(eikä ohjausjännitettä tarvita). 

 



 Päivittäinen työkulku 
 

Sivu 75 / 123 
 

Annular Volume 

Pyöreä tilavuus on volumetrinen kuvaus, joka koostuu B-skannausten sarjasta, jotka ovat 
samankeskisiä pyöreitä renkaita kiinnostuksen kohteena olevan alueen ympärillä. Lopullisen B-
skannauksen maksimihalkaisijan lisäksi voidaan määrittää minimihalkaisija, ja tämä asetus 
mahdollistaa käyttäjälle otannan tiheyden määrittämisen pyöreän tilavuuden sisällä. 
Korjauskerroin takaa, että jokaisessa B-skannauksessa on sama määrä otantoja koko 
tilavuudessa. Seuraavassa luetellaan olennaiset parametrit: 

 

Parametri Tyypillinen 
asetus 

Huomautuksia 

Min. Diameter 0,5 - 12 mm 
Aseta pyöreän tilavuuden kuvauksen haluttuun 
sisähalkaisijaan. 

Max. Diameter 0,5 - 12 mm 
Aseta tämä pyöreän tilavuuden haluttuun 
halkaisijaan. 

Horizontal 
Offset 

0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen vaakasuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

Vertical Offset 0 mm 
Aseta muuttamaan skannauksen pystysuora 
keskipiste (mm). Sallittu alue on +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 - 5000 Tämä aksiaalinen otantaparametri määrittää 
skannauksen nopeuden. Tyypillinen asetus on 1000. 
Alhaisempi numero mahdollistaa suuremman 
skannausnopeuden ja korkeampi numero puolestaa 
johtaa tiheämpään aksiaaliseen otantaan. 

B-scans/Volume 2 - 400 Tämä parametri tarkoittaa B-skannausten määrää 
tilavuutena ja määrittää skannaustiheyden. Mitä 
suurempi B-skannausten määrä, sitä suurempi VIP-
kuvan otanta.  

Frames/B-scan 1 - 10 Kun tämä parametri on enemmän kuin 1, rekisteröinti 
ja keskiarvon laskeminen voidaan suorittaa.  

Volumes 1 - 4 Tämä parametri mahdollistaa useamman tilavuuden 
kuvauksen. 

Inactive 
A-scans/B-scan 

100 - 1024 Aseta viivojen määrä kuvassa, jossa ei oteta tietoja 
(eikä ohjausjännitettä tarvita). 

 

Skannaukset, käyttö 

Muistin käyttö 

InVivoVue näyttääSelect Parameters for New Scan -valintaikkunassa palkin, joka antaa 
palauttetta räätälöidyn skannauksen muistin käytöstä. Palkki päivittyy aina, kun sen kutakin 
attribuuttia muokataan, ja ilmoittaa kunkin valinnan seuraukset. Muistipalkin väri on vihreä, kun 
on todennäkököistä, että skannaukselle on riittävästi muistitilaa; väri on punainen, kun tietokone 
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laskee, että skannaus ylittää 70 % käytettävissä olevasta muistista. Täysi varmuus puuttuu, 
koska ei riitä pelkästään, että muistitilaa on riittävästi, mutta sen on oltava tarpeeksi suurina 
kokonaisuuksina, jotta kuvatietojen tallentaminen onnistuu. 
 
System Memory -palkin tulkinta vasemmalta oikealle: 

• Kiinteä vihreä alue ilmoittaa parhaillaan käytössä olevan muistin arvioidun 
prosenttiosuuden 

• Kiinteän vihreän alueen oikealla puolella oleva viivoitettu alue ilmoittaa jäljellä olevan 
järjestelmämuistin arvioidun prosenttiosuuden, joka tarvitaan skannauksen tekemiseen. 
Jos skannaukselle on käytettävissä riittävästi järjestelmämuistia, viivoitettu alue on 
vihreä; muussa tapauksessa viivoitettu alue on punainen. 

Sen lisäksi InVivoVue näyttää tekstitietoja, jotka vastaavat graafista näyttöä:  

• Parhaillaan käytössä olevan muistin prosenttiosuus  

• Jäljellä olevan muistin prosenttiosuus, joka tarvitaan skannausta varten  

• Räätälöidyn skannauksen muistivaatimukset (Mt) 

InVivoVue antaa sinun lisätä skannauksen potilastutkimukseen, vaikka muistipalkin väri on 
punainen. Jos muistitila kuitenkin on riittämätön skannauksen aloittamisen ajankohtana, 
InVivoVue ilmoittaa siitä ja ehdottaa pienentämään skannauksen kokoa muokkaamalla viivoja, 
skannauksia, kuvia ja/tai tilavuuden parametrejä. 

 

Kuva 63: System memory -palkki ja tekstitiedot. Vihreä väri tarjoittaa, että skannaus on 
mahdollinen. Punainen väri ilmoittaa, että muistia ei ole riittävästi 

Räätälöityjen skannausten luominen 

Järjestelmässä käytettävissä olevien esiasetettujen skannausten käyttämisen sijasta saatetaan 
haluta määrittää omia parametrejä potilastutkimukseen lisättäville skannauksille. 

 

Huomautus 
Räätälöityjä skannauksia on mahdollista lisätä vain potilastutkimukseen, 
jolla on nykyinen (tämän päivän) päivämäärä. Menneisyyteen päivätyissä 
potilastutkimuksissa on ainoastaan mahdollista poistaa skannauksia, joiden 
tila on ’Abandoned’); mitkään muut skannausten lisäämisen tai 
muokkaamisen toiminnot eivät ole käytettävissä. 

 

Noudata seuraavia vaiheita: 

1. Napsauta suorittamista odottavaa skannausta skannausjonossa ja valitse Edit, joka 
mahdollistaa Select Parameters for New Scan -valintaikkunan avaamisen. 
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Kuva 64: Select Parameters for New Scan 

2. Jos haluat tehdä esiasetettuun skannaukseen perustuvan räätälöidyn skannauksen, 
valitse avattavasta Defined Scan Presets -valikosta skannaus ja napsauta Copy 
Settings from Selected Preset -painiketta. Valitun esiasetetun skannauksen 
parametrit ladataan silloin Select Parameters -ryhmään. 

3. Jos et haluat tehdä räätälöityä skannausta esiasetetun skannauksen pohjalta, napsauta 
haluamasi skannauskuvion (Annular Volume, Linear B-Scan jne.) painiketta, jolloin 
kyseisen tyypin oletusparametrit ladataan Select Parameters -ryhmään. 

4. Tee skannauksen parametreihin tarvittavat muutokset (Diameter, Offsets jne.) joko 
käyttämällä arvojen valitsemiseen vierityspainikkeita tai valitsemalla kentän ja 
näppäilemällä haluamasi arvot. 

5. Valitse haluatko skannata OD (oikean), OS (vasemman) vai OU (kummankin) silmän. 
(Jos valitset OU, potilastutkimukseen lisätään kaksi skannausta, yksi kummallekin 
silmälle.) 

6. Jos haluat ottaa Doppler-tiedot yhdessä skannaustietojen kanssa, valitse Doppler scan? 
-merkintäruutu ja määritä otantojen määrä. Tämä numero ilmoittaa B-skannausta kohti 
otettavien Doppler-otantojen määrän. 

 

Huomautus 
Leica suosittelee 2 - 5 otantaa; muuten skannaaminen voi kestää 
kohtuuttoman kauan. 

7. Kun olet asettanut kaikki parametrit skannausta varten, voit tallentaa parametrit uutena 
esiasetettuna skannauksena. Anna uudelle esiasetetulle skannaukselle yksilöllinen nimi 
ja silmien valinta ja napsauta Create Preset -painiketta. 
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8. Add to Exam -painikkeen yläpuolella olevaa System Memory -palkkia kannattaa 
tarkkailla. System Memory -muistipalkista näkyy, kun valitut skannausparametrit (viivat, 
skannaukset, kuvat ja tilavuudet) johtavat skannaukseen, joka saattaa olla liian suuri. 
System Memory -palkin väri on vihreä, kun skannaukselle on riittävästi muistitilaa; väri 
on punainen, kun tietokonejärjestelmä ei pysty varaamaan riittävästi muistia 
skannauksen tekemiseksi. (Katso System Memory -palkkiin liittyviä lisätietoja Muistin 
hallinta -kohdasta.) 

9. Lisää skannaus/skannaukset potilastutkimukseen napsauttamalla Add to Exam -
painiketta ja sulje valintaikkuna tai sulje valintaikkuna Cancel-painiketta napsauttamalla 
lisäämättä potilastutkimukseen skannausta. 

Jos haluat lisätä potilastutkimukseen muita räätälöityjä skannauksia, toista edellä kuvatut 
vaiheet kullekin lisäskannaukselle. 

 

Skannausten muokkaaminen 

Esiasetettuja tai räätälöityjä skannauksia voidaan muokata, kun ne odottavat suorittamista 
(kuvaa ei ole otettu). Huomautus: Protokollasta lisättäviä skannauksia ei voi muokata. Noudata 
esiasetetun skannauksen muokkaamisessa seuraavia vaiheita: Noudata seuraavia vaiheita: 

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella suorittamista odottavaa skannausta 
skannausjonossa ja valitse Edit. 

2. Napsauta luettelon yläpuolella olevassa Customize Scans -ryhmäruudussa Edit 
Selected Scan... -painiketta. Edit Scan Parameters -valintaikkuna avautuu. 

 

Kuva 65: Edit Scan Presets -valintaikkuna 
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3. Valintaikkunassa voidaan valita toinen esiasetettu skannaus tai skannauksen toinen 
tyyppi tai muuttaa yksilöllisiä parametrejä, joihin kuuluu myös skannattavan silmän 
valinta. 

4. Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset uutena esiasetettuna skannauksena, anna sille 
nimi Enter Name for Preset -kentässä lähes valintaikkunan alaosassa. 

5. Kun olet päättänyt kaikki muutokset, napsauta Save Changes -painiketta valintaikkunan 
alaosassa. 

 

Huomautus 
Jos huomaat, että haluat muuttaa skannauksen parametrejä kuvan 
ottamisen jälkeen, voit poistaa kuvan valitsemalla toisen skannauksen tai 
muuttamalla Imaging-välilehdeltä. Näyttöön ilmestyy viestiruutu, joka kysyy, 
haluatko tallentaa tiedot. Napsauta No-painiketta. Valitse skannaus 
uudelleen ja noudata edellä mainittuja vaiheita. 

 

 

Skannausten poistaminen 
Voit poistaa skannauksia potilastutkimuksesta, jos skannauksen tila on odottava (kuvaa ei ole 
otettu). Voit esimerkiksi valita skannausten ryhmän protokollasta, mutta jättää muutamia 
skannauksista suorittamatta. Hylätyt skannaukset voidaan myös poistaa. Noudata hylättyjen 
skannausten poistamisessa seuraavia vaiheita: 

1. Valitse skannausjonosta skannaus, jonka haluat poistaa. Valittu skannaus on korostettu 
vihreällä värillä. 

2. Napsauta skannausta hiiren kakkospainikkeella ja poista se valitsemalla Delete.  

 

Kuvaskannausten tallentaminen 

Kun olet ottanut tyydyttävän kuvan skannausta varten, voit tallentaa skannauksen potilaan 
nykyistä potilastutkimustietuetta varten. Ennen kuin tallennat skannaukset, voit tarkistaa 
kuvaskannaukset varmistaaksesi, että olet ottanut tyydyttäviä kuvia. 

Kun on otettu kuva, skannauksen tila muuttuu Unsaved-tilaan. Paina skannuksen 
tallentamiseksi Save-painiketta. Jos ET halua tallentaa OCU-tiedostoa (raakaspektritiedot) 
kuvalle, poista Save OCU data? -valinta ennen skannauksen tallentamista. 

 

Huomautus 
InVivoVue tarkistaa, että oletustallennusasemalla on riittävästi tilaa. Jos 
oletustallennusasemalla on vapaata tilaa alle 10 %, sinua kehotetaan 
arkistoimaan potilastutkimuksia tilan vapauttamiseksi; voit siitä huolimatta 
tallentaa skannauksen. Jos oletustallennusasemalla on vapaata tilaa 
vähemmän kuin kaksi gigatavua, sinua kehotetaan arkistoimaan 
skannauksia etkä voi tallentaa skannauksia, ennen kuin skannauksen 
tallentamiseen on käytettävissä vapaata tilaa enemmän kuin kaksi 
gigatavua. 

 

InVivoVue luo ja tallentaa jokaiselle tallennetulle skannaukselle neljä tai viisi yksilöllistä 
tiedostoa (tiedostotyypistä riippuen), ja antaa niille nimen, joka perustuu potilastunnisteeseen, 
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skannatravaan silmään ja tiettyihin muihin parametreihin skannauksesta. Viisi tiedostotyyppiä 
ovat 

• skannauksen raakaspektritiedot, .OCU-tiedostotunniste 

• skannauksen prosessoidut tiedot, .OCT-tietostotunniste 

• B-skannauksen kuvan 1 (nolla) bittikartta, .BMP-tiedostotunniste 

• silmänpohjakuvan bittikartta, .BMP-tiedostotunniste 

• VIP-ikkunan bittikartta (vain tilavuusskannauksille), .BMP-tiedostotunniste 

 

Huomautus 
Jos haluat tallentaa B-skannaukselle eri bittikarttakuvan (muun kuin kuvan 
1), voit valita sen toistamalla B-skannauksen käyttämällä VCR-
toistopainikkeita ja katsoa kunkin kuvan ja pysäyttää toiston tiettyyn kuvaan, 
jonka haluat tallentaa. 

 

Voit myös milloin tahansa kuvaskannausten ottamisen tai tarkistamisen aikana tallentaa 
kuvien kopioita VIP- ja Fundus Video/Scan Control -ikkunoista. Näistä kuvista saatetaan 
haluta kopioita esimerkiksi konsultaatiota tai myöhempää tarkistamista varten. Tallenna 
kuvien kopioita jompaan kumpaan ikkunaan ikkunan alapuolella olevaa Save-painiketta 
napsauttamalla. 

 

Skannausten lataaminen tarkastelua varten 

Voit milloin tahansa tarkastella tallennettuja skannauksia, mikäli niitä ei ole arkistoitu, koska 
arkistointi poistaa ne järjestelmästä. (Voit tarkastella skannauksia arkistoiduista skannauksista 
vain, jos noudat ne arkistosta.) Voit tarkastella tallennettuja tai tallentamattomia skannauksia 
nykyisestä, parhaillaan käynnissä olevasta potilastutkimuksesta tai ladata edellisen 
potilastutkimuksen.  

Noudata skannausten valinnassa nykyisestä potilastutkimuksesta seuraavia vaiheita: 

1. Paikanna skannaukset nykyiselle potilastutkimukselle skannausjonossa Imaging-
välilehdellä. 

2. Jos olet juuri päättänyt skannauksen, mutta et vielä ole tallentanut sitä, voit toistaa 
tämän tallentamattoman skannauksen käyttämällä Playback-painikkeita. 

3. Kun haluat tarkastella tallennettua skannausta, kaksoisnapsauta kuvaketta 
skannausjonossa. 

Noudata skannausten valinnassa aikaisemmasta potilastutkimuksesta seuraavia vaiheita: 

1. Valitse Patient/Exam-välilehdellä potilastietue, jonka kuvaskannauksia haluat 
tarkastella. (Jos tarvitset apua potilaan etsimiseen, katso tietoja kohdasta Potilaan 
lisääminen tai valitseminen.) Kun valitset potilastietueen, kaikki kyseisen potilaan 
potilastutkimukset ladataan luetteloon oikealla olevassa Patient Exams -
ryhmäruudussa. 

2. Valitse potilastutkimusten luettelosta potilastutkimus, jonka skannauksia haluat 
tarkastella, ja napsauta Review Exam -painiketta. Jos valitulla potilastutkimuksella on 
nykyinen päivämäärä ja potilastutkimusta ei ole suoritettu loppuun, Review Exam -
painikkeen tekstinä on sen sijaan Continue Exam tai Start Exam. InVivoVue vaihtaa 
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Imaging-välilehteen ja valitun potilastutkimuksen skannaukset luetellaan alareunassa 
olevassa skannausjonossa. 

3. Kun haluat tarkastella tallennettua skannausta, kaksoisnapsauta kuvaketta 
skannausjonossa. 

Kun olet valinnut tallennetun skannauksen tarkasteltavaksi, noudata seuraavia vaiheita: 

1. Toista kuva käyttämällä Playback-painikkeita. 

2. Kun haluat säätää kirkkautta tai kontrastia toiston aikana, napsauta hiiren 
kakkospainiketta B-skannauksen näyttöalueella ja avaa Display Options -painikkeella 
Edit Display Options -valintaikkuna. 

 

Kuva 66: Edit Display Options 

3. Käytä Adjustments-välilehdellä Brightness- ja Contrast-liukusäätimiä asetusten 
suurentamiseen tai pienentämiseen. Napsauta Reset-painiketta, kun haluat palauttaa 
kyseiset asetukset kuvan ottamisen asetuksia vastaaviksi. 

4. Saat näkyviin OCT-otsikkoon sisältyvät skannaustiedot kaksoisnapsauttamalla 
tiedoston nimeä, joka näkyy Volume Intensity Projection -ikkunan yläpuolella. 

 

Kuvaskannausten toisto 

Kuvan toistoa varten on käytettävissä useita toiston pysäyttämiseen ja käynnistämiseen, 
yksittäisten kuvien valintaan ja toistoon tai kuvien toistoon peräkkäin ja toistonopeuden 
säätämiseen tarkoitettuja säätimiä. 

Ensisijaisissa toiston säätimissä on otettu mallia video- tai musiikkisoitinten säätimistä: 

 Näyttää skannauksen ensimmäisen kuvan 

 Siirtyy taaksepäin edelliseen kuvaan 

 Toistaa kaikki kuvat peräkkäin ja aloittaa uudelleen alusta, kunnes napsautetaan 
toista painiketta 

 Pysäyttää toiston 

 Siirtyy eteenpäin seuraavaan kuvaan 
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 Näyttää skannauksen viimeisen kuvan 

Kaksi liukusäädintä, joita voidaan vetää hiirellä, mahdollistavat toistonopeuden asettamisen ja 
yksittäisten kuvien valitsemisen: 

Rate mahdollista sekunnissa toistettavien kuvien määrän ja numeerinen arvo näyttää 
parhaillaan valitun nopeuden. 

Frame mahdollistaa yksittäisien kuvien valinnan järjestyksessä ja numeerinen arvo 
näyttää kuvien kokonaismäärän nykyisen kuvan numeron. 

 

Kuva 67: Rate- ja Frame-liukusäätimet 

 

B-Scan-ikkunan asetusten muuttaminen 

Voit tehdä B-Scan-ikkunalle useita säätöjä kuvien näyttämisen muuttamiseksi tai 
parantamiseksi. Voit säätää kirkkautta ja kontrastia, näyttää Dopplerin ja muuttaa sen 
asetuksia, valita aloitus- ja lopetusviivan otantoja kuvan merkityksettömien osien 
eliminoimiseksi ja muuttaa näytön tyyppiä ja värikarttaa. 

Noudata kyseisten asetuksen säätämiseksi näitiä vaiheita: 

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella B-Scan-ikkunaa ja valitse Display Options… -
kohta Edit Display Options -ikkunan avaamiseksi. 

2. Valitse Adjustments-välilehti (Kuva 66). 

a. Käytä liukusäätimiä kuvanBrightness ja Contrast -asetusten säätöön B-Scan-
ikkunassa. Huomaa, että kuva reagoi, kun teet säätöjä. 

b. Jos katsot Doppler-tietoja, napsauta Display Doppler -valintaruutua, ja käytä 
sitten liukusäätimiä asetusten Scaling, OCT ja Doppler Level Threshold and 
Transparency säätämiseen. 

c. Napsauta Reset-painiketta ryhmäruudussa, kun haluat palauttaa alkuperäiset 
asetukset kyseisessä ryhmässä. 

3. Valitse Options-välilehti. Custom Range -ryhmäruudussa oleva säätimet 
mahdollistavat katsottavien viivaotantojen määrän pienentämisen. Ne mahdollistavat 
myös suurennuksen tai tarkennuksen tietyllä alueella kuvan pystymittoja pitkin. 

a. Napsauta Custom Sample Range -valintaruutua säätääksesi katsottavien 
viivaotantojen lukumäärän. 

b. Liu'uta Start-säädintä vasemmalta oikealle jättääksesi pois viivaotannat 
yläosasta. 
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c. Liu'uta End-säädintä oikealta vasemmalta jättääksesi pois viivaotannat kuvan 
alaosasta tai sisällyttääksesi ne. 

d. Napsauta Reset-painiketta kuvan oletusasetusten palauttamiseksi. 

e. Napsauta Invert-valintaruutua kuvan kääntämiseksi sen vaakasuoraa akselia 
pitkin. 

 

Kuva 68: Edit Display Options, josta on valittu Options-välilehti 

4. Valitse Display Type -ryhmäruudussa Frame nähdäksesi koko B-Scan-kuvan, tai 
valitse Line, jolloin kuvasta näytetään yksittäisiä viivaotantoja. Napsauta ja vedä 
liukusäädintä tai napsauta nuolipainikkeita kummassakin päädyssä yksittäisten viivojen 
näyttämiseksi. Jos napsautat ja pidät painettuna nuolipainiketta, viivat näytetään 
nopeasti peräkkäin koko kuvan alueelta. 

5. Valitse Display Color Map -ryhmäruudussa valintapainikkeet kuvan tarkastelemiseksi 
Grayscale- tai Color-asetuksilla. 

 

VIP-ikkunan otantojen asettaminen 

Tilavuusskannausten en face -kuva näytetään Volume Intensity Projection (VIP) -ikkunassa. 
Oletuksena tämä kuva tuotetaan projisoimalla tai summaamalla kuvaintensiteetit B-Scan-
ikkunassa näytetyllä koko syvyysalueella. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia, jotta summaaminen 
tapahtuu kapeammalla alueella missä tahansa skannaussyvyydessä. Otannan 
summausalueen muuttamiseen voidaan käyttää Windowing Lines -viivoja B-Scan-ikkunassa. 

Windowing Lines -viivat saadaan näyttöön napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella B-Scan-
ikkunaa ja valitsemalla kohta Windowing Display On. Kolme vaakasuoran viivaa ilmestyy 
B-scan-ikkunaan. Keskiviiva ilmoittaa ikkunan keskikohdan ja ylä- ja alaviivat ilmoittavat 
otantasyvyyden. Näitä viivoja voidaan vetää VIP-kuvan luomiseen käytettyjen viivaotantojen 
alueen säätämiseen. 

 

Patients ja Exams, käyttö 

Imaging-välilehti sisältää muutamia painikkeita, jotka helpottavat muutosten tekemistä 
potilaisiin ja potilastutkimuksiin potilastutkimuksen suorittamisen aikana. Nämä painikkeet 
ilmestyvät ylös vasemmalle itse välilehtien alapuolelle ja kaiken muun yläpuolelle. Vaikka 
painikkeisiin ei liity tekstiä, osoittaminen hiirellä painikkeiden yläpuolella näyttää 
työkaluvihjeen, joka kuvailee kunkin painikkeen oletustoiminnon. 
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Kuva 69: Patient- ja Exam-painikkeet 

Potilastietojen osiossa sijaitseva jaettu painike mahdollistaa muutokset potilastietoihin. 
Ensimmäinen jaetun painikkeen avattavassa valikossa sijaitseva toimenpide on tarkoitettu 
potilastietojen muokkaamiseen. Sen toiminto on sama kuin Edit Patient -painikkeella 
Patient/Exam-välilehdessä: sen napsauttaminen tuo näyttöön Edit Patient -valintaikkunan. 
Tämä on yksi tapa, jota käyttämällä käyttäjät voivat kohdistaa nimettömälle potilaalle 
todellisen henkilöllisyyden. 

Associate Patient -toiminnon kautta käyttäjä voi liittää yhden potilaan potilastutkimuksia 
toiselle potilaalle. Tätä käytetään yleisesti nimettömälle potilaalle tehdyn potilastutkimuksen 
jälkeen ilmoittamaan, että potilastutkimuksen tiedot kuuluvat jo olemassa olevalle potilaalle. 
Se napsauttaminen tuo näyttöön Associate exam with selected patient -valintaikkunan, 
jonka kuva on alempana. Valitse potilaan nimi, jolle potilastutkimus tulisi liittää, ja napsauta 
OK. 

 

Kuva 70: Associate Exam -valintaikkuna 

Kun nimetön potilas on nimetty, hänen tietonsa katoavat potilasluettelosta Patient/Exam -
välilehdessä. Kun kyseinen tiedossa oleva potilas valitaan, aikaisemmin nimettömät 
potilastutkimukset ilmestyvät hänen luetteloonsa. 

Kolmas toiminto on New Anonymous Patient. Kun useampi potilas tutkitaan peräkkäin, 
ohjelma ei pysty havaitsemaan ilman apua, missä yksi potilastutkimus loppuu ja seuraava 
alkaa. Napsauta tätä painiketta uuden nimettömän potilaan lisäämiseksi, jolloin uusi (tyhjä) 
potilastutkimus luodaan oletuksena. On tietenkin aina mahdollista käydä Patient/Exam-
välilehdellä ja valita siellä olevasta luettelosta olemassa oleva potilas. 
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Potilastutkimuksen tietojen osiossa sijaitseva jaettu painike mahdollistaa muutokset 
potilastutkimuksen tietoihin. Painikkeen napsauttaminen valitsee oletustoimenpiteen ja avaa 
Edit Exam -valintaikkuna. Tämä toimenpide sijaitsee myös ensimmäisenä jaetun painikkeen 
avattavassa valikossa. Toinen toimenpide on Add Exam. Sen toiminto on sama kuin Add 
Exam -painikkeella Patient/Exam-välilehdessä: napsauttaminen käynnistää valitulle potilaalle 
uuden, tyhjän potilastutkimuksen. Kolmas toimenpide on Copy Exam. Tämä toimenpide luo ja 
avaa nykyisen potilastutkimuksen kopion. Viimeinen toimenpide on Copy Exam (Other Eye). 
Tämä toimenpide luo ja avaa nykyisen potilastutkimuksen kopion mutta vaihtaa kaikki 
skannaukset vastakkaisen silmän valintaan.  

 

Kuvien tulostaminen 

InVivoVue mahdollistaa kuvien tulostamisen File-valikon Print-kohdan kautta (Kuva 71) sekä 
niiden esikatselun ennen tulostamista parilla eri tavalla. Voit esikatsella ja tulostaa B-Scan-, 
Volume Intensity Projection- ja Video Fundus/Scan Control -ikkunoiden yksittäisiä kuvia. Valitse 
seuraavista osiosta ohjeet ikkunalle, jonka haluat tulostaa. 

 

Kuva 71: Print-valikko 

B-Scan-ikkuna 

Valitse ennen B-Scan-ikkunasta tehtävää tulostamista kuva, jonka haluat tulostaa. Noudata 
seuraavia vaiheita: 

1. Valitaksesi kuvan esikatselua ja tulostusta varten napsauta Frame Advance -painiketta 
toistuvasti, kunnes kuva, jonka haluat tulostaa, on ladattu ikkunaan. Vaihtoehtoisesti voit 
vetää Frame-liukusäädintä ja valita kuvan sitä kautta. 

2. Valitse File-valikossa Print Preview, jotta voit avata Print Preview -valintaikkunan. Voit 
valita joko B-scan-kuvan tai tilavuuskuvan esikatselun. 
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Kuva 72: Print preview 

3. Kun haluat muuttaa esikatselukuvan kokoa, napsauta Zoom-painiketta ja valitse yksi 
vaihtoehto. 

4. Kun haluat tulostaa Print Preview -ikkunasta, napsauta Print-painiketta. 

5. Kun haluat tulostaa ilman kuvan esikatselua, valitse Print | B-Scan Image File-
valikosta. Print-valintaikkuna avautuu. 

6. Valitse tulostin, jolla haluat tulostaa, ja säädä tarvittaessa muita asetuksia. Sen jälkeen 
napsauta OK-painiketta. 

 

Volume Intensity Projection -ikkuna 

1. Kun haluat esikatsella ennen tulostamista, napsauta ikkunan alapuolella olevaa Print 
Preview -painiketta, jolloin Print Preview -valintaikkuna avautuu (Kuva 72). 

2. Kun haluat muuttaa esikatselukuvan kokoa, napsauta Zoom-painiketta ja valitse yksi 
vaihtoehto. 

3. Kun haluat tulostaa Print Preview -ikkunasta, napsauta Print-painiketta. 

4. Kun haluat tulostaa ilman kuvan esikatselua, napsauta ikkunan alapuolella olevaa 
Printer-painiketta, jolloin Print-valintaikkuna avautuu. (Vaihtoehtoisesti valitse Print 
Volume Image -kohta File-valikosta Print-valintaikkunan avaamiseksi.) 

5. Valitse tulostin, jolla haluat tulostaa, ja säädä tarvittaessa muita asetuksia. Sen jälkeen 
napsauta OK-painiketta. 

 

Envisu-järjestelmän sammuttaminen 

Tietoja Envisu-järjestelmän sammuttamisesta 

Leica suosittelee sammuttamaan järjestelmän jokaisen päivän lopussa. Ennen Envisu-
järjestelmän sammuttamista kannattaa harkita potilastutkimusten vientiä tai arkistointia.  
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Virran sammuttaminen 

Kun olet lopettanut päivän kaikki työt, sammuta ensin tietokone tavalliseen tapaan. Kun 
tietokone on suorittanut kaikki sammuttamisen vaiheet, kytke katkeamattoman 
sähkönsyöttöjärjestelmän (UPS) päävirtakytkin pois päältä. Tämä sammuttaa 
kuvantamiskoneen ja sondin liittymäruudun.  
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Advanced Software -toiminnot 
 

Doppler-tila 

Doppler-tietojen hankkiminen 

InVivoVue mahdollistaa Doppler-tietojen hankkimisen kuville. Tiedot tulevat useampien 
tietoviivojen muodossa kullekin A-skannaukselle. Doppler-kuvat asetetaan B-Scan-kuvan 
päälle, kun se näytetään. Jos päätät hankkia Doppler-tietoja, mieti ensin, jättävätkö 
skannauksesi parametrit riittävästi lisämuistitilaa näille tiedoille. Muistin käytetty määrä on 
yhdenmukainen A-skannausten määrän x (1 + Doppler-viivojen määrä) kanssa. System 
Memory -palkki ja Scan Memory Requirements -kohta antavat palautetta käytettävissä olevasta 
järjestelmän muistista ja skannauksen koosta. 

Noudata seuraavia vaiheuta Doppler-tietojen hankkimiseksi räätälöityyn skannaukseen: 

1. Napsauta Imaging-välilehdeltä hiiren kakkospainiketta ja valitse Edit skannauseditorin 
avaamiseksi. (Kuva 42). 

2. Valitse skannauskuvio ja aseta skannausparametrit (mitat, kulma, viivat, skannaukset 
kuvat jne.) ja silmän valinta. 

3. Merkitse Doppler scan? -ruutu ja aseta Number of Intervals -tekstiruudussa doppler-
välit A-skannausta kohti. Leica suosittelee, että Number of Doppler Intervals -asetus on 
enintään 5. 

4. Huomaa Eye Selection -ruudun alapuolella sijaitseva System Memory -palkki. 

• Jos se on vihreä, skannaukselle on luultavasti käytettävissä riittävästi 
järjestelmämuistia. Lisää skannaus potilastutkimukseen. 

• Jos siinä on punaista, skannaus saattaa olla liian suuri tehtäväksi. Voit lisätä 
skannauksen potilastutkimukseen; mutta kun yrität tehdä skannauksen, 
käytettävissä oleva järjestelmän muisti saattaa olla riittämätön, jolloin InVivoVue ei 
pysty tekemään skannausta. Jos tämä tapahtuu, InVivoVue näyttää viestiruudun, 
joka kehottaa sinua pienentämään skannauksen kokoa. 

5. Sulje skannauseditori valitsemalla Save Changes. Olet nyt valmis tekemään 
skannauksen. (Katso skannauksen tekemiseen liittyviä tietoja kohdasta Kuvien 
ottaminen.) 

Skannauksen näyttäminen Doppler-tietojen kanssa 

InVivoVue näyttää Doppler-tiedot, kun skannaus on hankkinut ne. Tämä edellyttää kuitenkin, 
että Display Doppler -vaihtoehto on valittu. Doppler-tiedot näytetään B-scan-ikkunassa yhdessä 
OCT-kuvan kanssa. Doppler-signaalin voimakkuuden ilmoittava Doppler-signaaliasteikko 
näytetään B-scan-ikkunan oikealla puolella.  

Veren virtauksen suunnalle on annettu punainen tai sininen väri. Virtaus näytetään joko 
anturista pois päin tai sitä kohti.  

Voit säätää Doppler-tietojen näyttöä muuttamalla skaalausta, läpinäkyvyyttä ja kynnysarvoa 
OCT- ja Doppler-tiedoille. Voit kytkeä Doppler-näytön pois päältä tai palauttaa Doppler-näytön 
asetukset niiden alkuperäisiin arvoihin. 
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Noudata seuraavia vaiheita Doppler-tietojen näytön säätämiseksi B-scan-ikkunassa: 

1. Lataa Imaging-välilehdeltä skannaus, joka on hankkinut Doppler-tietoja. (Katso 
kohdasta Doppler-tietojen hankkiminen tietoja Doppler-tietojen hankkimisesta yhdessä 
skannauksen kanssa.) 

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella B-Scan-ikkunaa ja valitse Display Options, jolloin 
Edit Display Options-valintaikkuna avautuu.  

3. Napsauta Adjustments-välilehteä. 

4. Varmista, että Display Doppler -valintaruutu on valittu. Poista valintaruudun valinta, jos 
haluat kytkeä Doppler-näytön pois toiminnasta. 

5. Käytä pääikkunassa Playback-painikkeita skannauksen tarkastelemiseksi. Anna 
skannauksen toiston olla toiminnassa jatkuvasti samalla, kun säädät Doppler-näytön 
(Kuva 40). 

6. Käytä Doppler Scaling -liukusäädintä signaalin skaalauksen säätämiseen ja Doppler-
näytön tehostamiseen tai heikentämiseen.  

7. Käytä OCT Level Threshold -liukusäädintä asettamaan OCT-tietojen kynnysarvo, 
jonka on oltava käytettävissä Doppler-tietojen näyttämiseksi. Tätä säätöä käytetään 
Doppler-kohinan mykistämiseen B-skannauksessa. Se säätää, missä Doppler-tiedot 
näkyvät ja vaatii, että OCT-tietotaso on maksimitason prosenttiosuuden yläpuolella, jotta 
Doppler-tiedot voidaan näyttää. 

8. Käytä Doppler Level Threshold -liukusäädintä Doppler-signaalin kynnysarvon 
asettamiseen. Tämä säätö vaatii, että Doppler-taso on kynnyksen yläpuolella, jotta 
Doppler-tiedot voidaan näyttää. 

9. Käytä Doppler Transparency -liukusäädintä asettamaan OCT- ja Doppler-signaalien 
suhteellinen läpinäkyvyys siten, että sekä OCT- että Doppler-tiedot voidaan nähdä 
kunkin läpinäkyvyyden asetuksesta ja suhteellisista arvoista riippuen.  

10. Napsauta Reset-painiketta Doppler Adjustments -ryhmäruudussa, jos haluat asettaa 
Doppler-säädöt niiden alkuperäisiin asetusarvoihin. 

11. Sulje valintaikkuna. 
 

Processing Control 

Kuvan hajonnan optimointi 

InVivoVue sisältää algoritmin kuvan hajonnan optimointia varten. Algoritmia käyttämällä kuvaa 
voidaan terävöittää huomattavasti. Huomaa, että ennen optimointia on ensin varmistettava, että 
referenssivarsi on oikeassa paikassa. 

Voit optimoida juuri ottamasi kuvan (joka on siis toistopuskurissa) tai voit ladata .OCU-tiedoston 
(joka sisältää kuvan raakaspektritiedot) toisen kuvan optimointia varten. Kun olet valinnut 
työstettävän kuvan, noudata seuraavia vaiheita: 

1. Varmista, että B-Scan-ikkunassa näkyy kuva, jonka piirteitä haluat tarkastella. Voit joko 
pysäyttää kyseisen kuvan toiston aikana tai käyttää Frame-lukusäädintä kuvan 
valitsemiseen. 
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2. Varmista, että verkkokalvon kuva täyttää koko näytön. (Jos kuvan ylä- tai alaosassa on 
huomattava määrä tummaa aluetta, voit muuttaa näytön asetuksia tummien alueiden 
eliminoimiseksi.) 

3. Valitse Tools-valikosta Configure Processing..., jolloin Image Processing and 
Resampling Controls -valintaikkuna avautuu. 

 

Kuva 73: Image Processing and Resampling Controls -ikkuna Resampling-välilehdessä 

4. Valitse Resampling-välilehti ja napsauta sitten Optimize Frame -painiketta. 
Valitsemasi kuvan numero näkyy painikkeessa. 

5. Paina Reprocess Now -painiketta.  

6. Valinnaisesti voit napsauttaa kuvaa toistettaessa (ja käsiteltäessä uudelleen näytössä 
olevia Dispersion Constants -asetuksia käyttämällä) Optimize-painiketta, kun sinua 
eniten kiinnostava kuva näkyy B-Scan-ikkunassa. 

7. Kun optimointiprosessi on päättynyt, sinun on painettava Reprocess Now -painiketta 
uudelleen varmistaaksesi. että uusia Dispersion Constants -asetuksia käytetään kaikkiin 
edellä mainittua kuvaa edeltäviin kuviin. 

 

Line / Frame Averaging 

Keskiarvojen määrittäminen on tietyssä määrin mahdollista otetussa kuvassa, kun rekisteröinti 
ei ole tarpeen. Ohjelmistossa on käytettävissä ’line averaging’, joka laskee keskiarvoja 
peräkkäisten A-skannausten ryhmistä, ja ’frame averaging’, joka laskee keskiarvoja 
peräkkäisten B-skannausten tai kuvien ryhmistä.  

Tämä vaihtoehto löytyy, kun valitaan Configure Processing -asetus Tools-valikosta, jolloin 
näyttöön tulee Image Processing and Resampling Controls -valintaruutu (Kuva 73). Ikkunan 
keskellä on osio, jossa on teksti Filtering. Siellä on Line Filter -valintaruutu ja kohta, johon 
voidaan lisätä prosessoitavien peräkkäisten viivojen määrä.  

Kun haluat käyttää ’line’ tai ’frame averaging’ -vaihtoehtoa haluttuun tietojoukkoon, lataa .OCU-
tiedosto skannausluettelosta (napsauttamalla skannauksen vieressä olevaa tiedostokuvaketta 
ja valitsemalla Load OCU data -vaihtoehdon). Valitse seuraavaksi Line- tai Frame Averaging -
vaihtoehto edellä kuvatulla tavalla merkitsemällä vastaavat ruudut ja antamalla arvot. Napsauta 
Reprocess Now -painiketta Configure Processing -ikkunassa (Kuva 73) käyttääksesi 
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prosessointiasetusta tietoihin. Jos haluat tuoda näyttöön alkuperäiset tiedot, voit poistaa 
valinnat ja napsauttaa Reprocess Now. 

 

Vinkki: Tiedoston nimessä käytetyt prosessointiasetukset kannattaa merkitä muistiin. 

 

Näytössä olevat mittaustyökalut 

Työntömitat 

Voit käyttää työntömittoja otetussa kuvassa mittaamaan B-skannauksessa näkyvien eri 
kerrosten paksuuksia tai etäisyyksiä projektiossa näkyvien piirteiden välillä.  

Taitekertoimen asetus on tärkeä työntömittoja käytettäessä, koska sillä on vaikutusta 
paksuuden mittaamiseen. Varmista, että taitekerroin on asetettu oikein. Napsauta sitä varten 
Tools-valikkoa, valitse Configure Processing -vaihtoehto, merkitse Apply Refractive Index -
ruutu ja näppäile taitekerroin, jota haluat käyttää tietojoukkoon.  

Työntömitat voidaan asettaa minkä tahansa kuvan päälle, joka on ladattu katsottavaksi 
Imaging-välilehden sivulle.  

1. Ensimmäiseksi sinun on varmistettava, että kuva, jossa haluat tehdä mittauksia, 
on ladattu skannausluettelosta.  

2. Vieritä kiinnostuksen kohteena olevaan (B-skannauksen), napsauta hiiren 
kakkospainiketta ja valitse Configure Calipers päästäksesi B-Scan- ja VIP caliper 
-välilehdille. Voit antaa pitkiä ja lyhyitä nimiä, määrittää kulmalukituksen ja valita 
värejä ennen määrityksen käyttöä ja/tai tallennusta. Kuvan päälle voidaan asettaa 
erityyppisiä työntömittoja ja niitä voi olla enintään kymmenen. 

 

Kuva 74: Configure Calipers -valintaikkuna 

   

3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella B-Scan- tai VIP-ikkunaa, siirrä hiiri Calipers-
kohdan pääle ja valitse lisättävä työntömitta. Voit siirtää työntömittoja kuvassa 
napsauttamalla niiden keskikohtaa ja vetämällä ne haluamaasi kuvan kohtaan. 
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Kuva 75: Työntömittojen lisääminen B-scan-näyttöön 

   

4. Kokoa voidaan muuttaa tarttumalla ulkonurkista ja vetämällä ne haluttuun 
pituuteen.  

 

 

Kuva 76: Työntömittojen käyttö 

 

5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella B-scan-näyttöikkunaa. Valitse Configure 
Calipers (Kuva 74) ja ota käyttöön / poista käytöstä Display Caliper Length tai 
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Display Caliper Location B-Scan- tai VIP caliper -välilehdessä, jotta vastaavassa 
ikkunassa näytettäviä tietoja käytetään. Huomaa, että vihreä viiva Volume 
Intensity Projection -kuvassa näyttää nyt työntömitat kuvassa värillisinä viivoina 
vihreän viivan päällä. 

6. Työntömitan tiedot voidaan viedä CSV-tiedostoon napsauttamalla hiiren 
kakkospainiketta B-scan-näyttöikkunassa ja valitsemalla Save Calipers, jolloin 
tiedosto luodaan ja asetetaan automaattisesti kuvatiedostojen kansioon. 

7. B-skannauksen bittikartta voidaan tallentaa napsauttamalla File-valikkoa, 
valitsemalla Save As… -vaihtoehto ja BMP files -vaihtoehto avattavasta valikosta, 
näppäilemällä tiedoston nimi ja napsauttamalla Save. VIP ja työntomitat sisältävä 
kuva voidaan tallentaa käyttämällä näytössä olevan VIP-kuvan alapuolella 
näkyvää Save-kuvaketta. 

 

Jälkikäsittely 

Registration and Averaging 

Ohjelmistossa on toiminto, joka mahdollistaa kuvien rekisteröinnin ja keskiarvon laskemisen 
B-skannauksen tai tilavuuden sisällä. Tämä tila aktivoituu, kun tehdään skannaus, jossa on 
useampi kuin yksi kuva/B-skannaus.  

Ensimmäinen vaihe on useampia kuvia/B-skannaus sisältävän skannauksen tekeminen. Se 
tapahtuu napsauttamalla Add a Custom Scan button -painiketta Imaging-välilehden sivulla ja 
antamalla kuvat/B-scan-kohdassa määräksi enemmän kuin yksi. Valitse kuvien määrä, jota haluat 
keskimäärin käyttää kunkin B-skannauksen luomiseen, ja anna määrä ruutuun. Tämä vaihtoehto 
on mahdollista valitse mille tahansa skannauskuviolle, B-scan mukaan luettuna.  

Kun olet tehnyt skannauksen, jossa on enemmän kuin yksi kuva/B-skannaus, käytettävissäsi on 
toiminto algoritmin rekisteröintiin ja keskiarvon laskemiseen ennen tallentamista ja tallentamisen 
jälkeen. Käytä siihen hiiren kakkospainikkeella avattavaa Average-pikavalikkoa skannausjonossa 
olevassa skannauksessa. Huomaa, että tämä prosessi vie aikaa.  

Kun rekisteröinti ja keskiarvon laskeminen on suoritettu, tallennetaan prosessoidut tiedot 
sisältävä uusi tiedosto. Siihen on mahdollista päästä pikavalikon kautta napsauttamalla Scan-
ruutua hiiren kakkospainikkeella. Pikavalikko sisältää uuden kohdan, jossa on teksti Load R&A 
data. 

Raporttien luominen 

Jokaiselle tallennetulle skannaukselle voidaan luoda kolme raporttia, joihin sisältyy tietoja 
potilastietueesta ja kuvien kopioita skannauksesta. Tietoihin kuuluvat potilaan nimi, ikä, 
terveystietojen numero, potilastutkimukseen liittyviä huomautukset, potilastutkimuksen 
päivämäärä, tulostamisen päivämäärä ja skannattava silmä. Skannauskuvan raportti sisältää 
skannaustyypin ja parametrit, valitun B-scan-kuvan ja Volume intensity projection -tiedot 
(tilavuuskuville).  
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Kuva 77: Basic report -esimerkki 

 

Kuva 78: Multi-Frame report -esimerkki 
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Kuva 79: Calipers report -esimerkki 

 
Raportti luodaan Envisu-tietokoneeseen sisältyvällä Microsoft Word -ohjelmalla. Kun haluat 
tallentaa potilasraportin, valitse ensin potilas ja potilastutkimus, jolle haluat luoda raportin, ja 
noudata seuraavia vaiheita: 

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Imaging-valikossa tallennettua skannausta ja 
valitse Load OCT data. 

2. Toista OCT-kuva ja pysäytä kuvaan, jonka haluat sisällyttää raporttiin. 

3. Raportin luomiseksi siirry Reports-välilehteen B-scan-näytön yläpuolella. Valitse yksi 
kolmesta käytettävissä olevasta raporttityypistä napsauttamalla siihen liittyvää 
Create…-painiketta. InVivoVue luo Microsoft Word- tai Excel-asiakirjan, joka sisältää 
raportin. Se tallennetaan tietojen kanssa Reports-alakansioon. 

 

Kuva 80: Raportin luominen 

4. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Reports-valikkoa halutun raportin tyypin luomiseksi. 
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Kuva 81: Vaihtoehtoinen menetelmä raportin luomiseen 

  

Raporttitiedostot nimetään samantyyppisellä tavalla kuin skannauksen tietotiedostot. Tiedoston 
nimi on numeroiden ja kirjainten jono. Sen alussa on potilastunnuste, ja se sisältää viitteitä 
skannattavaan silmään, skannaustyyppiin, skannauksen mittoihin ja kulmaan, B-scan-kuvan 
numeron sekä satunnaisen, juoksevan numeron, joka varmistaa tiedoston nimen 
ainutkertaisuuden. 

Jos InVivoVue ei pysty luomaan VIP-bittikarttaa, koska muistia ei ole käytettävissä riittävästi, 
raportti näyttää tekstin ’No volume bitmap saved – image too large for memory’. 

Voit muokata raportin mallipohjaa (SimpleReport.dot) ja siirtää VIP- ja/tai OCT-kuvan 
paikkamerkkejä tai muuttaa niiden kokoa. Avaa sitä varten ensin MS Word ja sitten 
simpleReport.dot file (sijainti: C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) 
voidaksesi tehdä raportin mallipohjaan muutoksia. Raportin mallipohjasta kannattaa ennen 
muokkaamista tehdä kopio. 

Kuvaskannausten kolmiulotteisen rendauksen tarkastelu 

3D-analyysityökalu 

Voit tarkastella suorakulmaisen tilavuusskannauksen kolmiulotteista (3D) rendausta, kun lataat 
suorakulmaisen tilavuusskannauksen 3D-analyysityökaluun. 3D-näkymä näyttää neljä ikkunaa. 
Pääikkuna, jonka nimenä on 3D, näyttää suorakulmaisen tilavuuskannauksen suuren 
tarkkuuden 3D-rendauksen. Kolme pienempää ikkunaa näyttävät skannauksen 2D-rendauksia. 
Kolmea pienempää ikkunaa käytetään skannauksen viipalointiin ja/tai rajaamiseen aksiaalisia, 
koronaalisia tai sagittaalisia tasoja pitkin. 

3D-kuvaa käyttäessäsi käytettävissä ovat kaikki työkalut, joita voidaan käyttää kuvan 
manipulointiin (pyörittäminen ja/tai kallistaminen), kuvan rendaukseen suurella tai keskisuurella 
tarkkuudella, kuvan rajaamiseen ja/tai viipalointiin eri tasoja pitkin, B-skannausten rekisteröintiin 
ja 3D-analyysityökalun oletusasetusten räätälöintiin.  

Työskentelyn aloittamiseksi 3D-analyysityökalulla sinun on ladattava tallennettu 
suorakulmainen tilavuusskannaus. 

 

Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-
analyysityökaluun 

Noudata seuraavia vaiheita suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataamiseksi 3D-
analyysityökaluun: 

1. Siirry Imaging-välilehdelle. Lataa Imaging-välilehdessä olevasta potilastutkimuksen 
skannausten luettelosta suorakulmaisen tilavuuden .OCT-tiedosto.  
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2. Napsauta Tools ja sitten View 3D Volume…  

3. InVivoVue aloittaa (kokonaisen ja rekisteröimättömän) .OCT-tiedoston lataamisen 3D-
analyysityökaluun. Ison 3D-ikkunan alla oleva edistymispalkki seuraa .OCT-tietojen 
rendauksen edistymistä 3D-kuvaan. Edistymispalkin oikealla puolella on teksti, joka 
ilmoittaa 3D-työkalun parhaillaan suorittaman prosessin nimen, kun työkalu on 
lopettanut lataamisen. Kun 3D-työkalu on päättänyt 3D-kuvan rendauksen, 
edistymispalkki poistuu ja tekstinä on ’Done’.  

 

Kuva 82: .OCT-tietoja ladataan 3D-analyysityökaluun 

4. Paikoita hiiriosoitin 3D-pääikkunaan.  

a. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella mitä tahansa alueen kohtaa ja vedä hiirtä 
tarkastellaksesi 3D-kuvaa erilaisista kulmista.  

b. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa alueen kohtaa ja vedä hiirtä 
siirtääksesi 3D-kuvaa ylös tai alas, oikealle tai vasemmalle.  

c. Käytä hiiren kiekkopainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen 3D-kuvassa. 

 

3D-kuvan rajaaminen näytettäviin otantoihin 

Kun 3D-analyysityökaluun ladataan .OCT-tiedosto, se ladataan kokonaisuudessaan ja rajataan. 
Se tarkoittaa, että .OCT-tiedosto rajataan automaattisesti näytettyihin viivaotantoihin Display 
Options -valintaikkunan Options-välilehden määrityksen mukaisesti samalla tavalla kuin B-
Scan-ikkunassa. (Katso näytön vaihtoehtoihin liittyviä lisätietoja kohdasta B-Scan-ikkunan 
asetusten muuttaminen.)   

Voit palauttaa otannan alkuperäiseen kokoonsa ja rajata sen räätälöityyn kokoon: 

1. Napsauta ikkunassa hiiren kakkospainiketta ja valitse Crop → Restore Original 
Uncropped Image Data 

a. Tämä palauttaa 3D-kuvan alkuperäiseen tilaansa, jossa se oli ennen sen 
rajaamista näytettäviin otantoihin. 

Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen rajattuun tilaansa manipuloinnin jälkeen: 

1. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Crop. 
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2. Valitse Default Crop. 

a. Tämä palauttaa 3D-kuvan alkuperäiseen rajattuun kuvaan. 

B-skannausten rekisteröinti 3D-kuvassa 

Kun 3D-analyysityökaluun ladataan .OCT-tiedosto, .OCT-tiedostossa olevia B-skannauksia ei 
rekisteröidä automaattisesti esimerkiksi korjaamaan silmän liike. Kun suorakulmainen 
tilavuusskannaus rendataan 3D-analyysityökalussa, haluat ehkä hienosäätää kuvaa 
rekisteröimällä B-skannaukset. 

Noudata seuraavia vaiheita B-skannausten rekisteröimiseksi .OCT-tiedostossa ja 3D-kuvan 
rendaamiseksi uudelleen: 

1. Lataa 3D-analyysityökaluun suorakulmainen tilavuusskannaus (katso kohta 
Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-analyysityökaluun). 

2. Napsauta hiiren kakkospainiketta näyttöruudussa ja valitse → Register b-scans. 
InVivoVue alkaa rekisteröidä B-skannauksia .OCT-tiedostossa. Ison 3D-ikkunan alla 
oleva edistymispalkki seuraa B-skannausten rekisteröinnin ja.OCT-tietojen 
uudelleenrendauksen edistymistä. Edistymispalkin oikealla puolella on teksti, joka 
ilmoittaa 3D-työkalun parhaillaan suorittaman prosessin nimen, kun työkalu on 
lopettanut rekisteröintipyynnön. Kun 3D-työkalu on päättänyt 3D-kuvan rekisteröinnin ja 
uudelleenrendauksen, edistymispalkki poistuu ja tekstinä on ’Done’. 

 

Kuva 83: B-skannausten rekisteröinti 3D-kuvassa 

  

3. Paikoita hiiriosoitin 3D-pääikkunaan.  

a. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella mitä tahansa alueen kohtaa ja vedä hiirtä 
tarkastellaksesi 3D-kuvaa erilaisista kulmista.  

b. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa alueen kohtaa ja vedä hiirtä 
siirtääksesi 3D-kuvaa ylös tai alas, oikealle tai vasemmalle.  

c. Käytä hiiren kiekkopainiketta lähentämiseen ja loitontamiseen 3D-kuvassa. 

4. Kun haluat palauttaa kuvan sen rekisteröintiä edeltävään tilaan, pidä hiirtä liikkumatta ja 
tuo hiiren valikko näyttöön hiiren kakkospainiketta napsauttamalla. Valitse Registration→ 
Restore Original Data Image. (Vaihtoehtoisesti voit palauttaa kuvan sen rekisteröintiä 
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edeltävään tilaan lataamalla suorakulmaisen tilavuusskannauksen uudelleen 3D-kuvaan 
(napsauttamalla Load Rectangular Volume -painiketta). 

 

3D-näyttöasetusten muuttaminen 

Voit muuttaa näyttöasetuksia 3D-analyysityökalussa asettamalla hiiriosoittimen yhteen neljästä 
ikkunasta, jotka muodostavat 3D-näyttöalueen. Pidä hiirtä aivan liikkumatta ja napsauta hiiren 
kakkospainiketta hiiren valikkoon päästäksesi. Voit muuttaa seuraavia näyttöasetuksia: 

• Color Map: Kun haluat muuttaa värikarttaa, valitse hiiren valikon Show Color Map -kohta. 
Color Map -valintaikkuna avautuu. Valitse valintaruudun oikeassa alareunassa olevasta 
värikarttojen avattavasta luettelosta värikartta. Valitsemasi värikartta säilyy aktivoituna 
InVivoVue-ohjelmiston käytön aikana, kunnes valitset toisen värikartan. Sulje Color Map -
valintaikkuna. 

• View Options: Kun haluat muuttaa View options -asetuksia, valitse hiiren valikon View 
Options -kohta. Voit muuttaa useita eri näyttöasetuksia: 

o Black background: 3D-kuvan taustan oletusväri on valkoinen. Kun haluat vaihtaa 
taustan mustaksi, valitse Black Background. Valitsemasi taustaväri (valkoinen tai 
musta) säilyy aktivoituna InVivoVue-ohjelmiston käytön aikana, kunnes vaihdat 
sitä. 

o High Quality (3D slower): High Quality 3D -asetus on oletusasetus. Sen ollessa 
asetettuna 3D-analyysityökalu tuottaa suuren tarkkuuden kuvan, kun .OCT-
tiedosto ladataan 3D-analyysityökaluun ja kun kuva on pysähtynyt. Suuren 
tarkkuuden kuvan tuottaminen hidastaa rendausta. Jos et halua suuren 
tarkkuuden kuvaa, voit poistaa tämän asetuksen valinnan. Valitsemasi asetus 
säilyy aktivoituna InVivoVue-ohjelmiston käytön aikana, kunnes muutat sitä. 

o Adaptive Rendering (faster): Adaptive Rendering -asetus on oletusasetus. Sen 
ollessa asetettuna 3D-analyysityökalu käyttää rendauksen nopeuttamiseksi kuvan 
pienen tarkkuuden kopiota silloin, kun kuvaa siirretään. Jos et halua nopeampaa 
rendausta, kun kuvaa siirretään, voit poistaa tämän asetuksen valinnan. 
Valitsemasi asetus säilyy aktivoituna InVivoVue-ohjelmiston käytön aikana, 
kunnes muutat sitä. 

o Show Floor: Show Floor on oletusasetus. Sen ollessa asetettuna 3D-
analyysityökalu näyttää 3D-kuvan alapuolella ruudukon. Lattian näyttäminen 
parantaa kuvan suuntausta. Jos et halua nähdä lattiaa, voit poistaa tämän 
asetuksen valinnan. Valitsemasi asetus säilyy aktivoituna InVivoVue-ohjelmiston 
käytön aikana, kunnes muutat sitä. 

o Flip A-scan Axis: Flip A-Scan Axis -asetus kääntää kuvaa A-skannauksen akselia 
pitkin. Asetus ei säilytä InVivoVue-ohjelmiston käytön ajan. 

o Stretch A-Scan: Käytä tätä ominaisuutta 3D-kuvan venyttämiseen 100 - 800 %:n 
inkrementein. Asetus ei säilytä InVivoVue-ohjelmiston käytön ajan. 
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Kuva 84: View Options 

 

3D-kuvan rajaaminen rajausviivoja käyttämällä 

3D-kuvan näytettäviin otantoihin rajaamisen lisäksi voit myös viipaloida tai rajata 3D-kuvan 
aksiaalisia, koronaalisia tai sagittaalisia tasoja pitkin.  

Noudata seuraavia vaiheita kuvan rajaamiseksi aksiaalisia, koronaalisia ja/tai sagittaalisia 
tasoja pitkin: 

1. Lataa 3D-analyysityökaluun suorakulmainen tilavuusskannaus (katso kohta 
Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-analyysityökaluun). 

2. Aseta hiiriosoitin 3D-pääikkunan päälle tai yhden pienemmän ikkunan päälle. Pidä hiirtä 
liikkumatta ja napsauta hiiren kakkospainiketta hiiren valikon näyttämiseksi. 

3. Valitse Crop→Show Crop Lines. Kuvan säädettäviä reunoja pitkin näytetään 
katkoviivoja jokaisessa kolmessa pienemmässä ikkunassa.  

 

Kuva 85: 3D-kuvan rajaaminen 
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4. Työskentele Axial-, Coronal- tai Sagittal-ikkunassa, ja aseta hiiriosotin yhteen 
katkoviivoista ja siirrä viivaa sisään (jos olet Axial- tai Sagittal-ikkunassa) tai ylös tai alas 
(jos olet Coronal-ikkunassa). Huomaa, miten kuva muuttuu isossa 3D-ikkunassa.  

5. Asettaaksesi 3D-kuvan rajattuun kuvaan, joka näytetään 3D-ikkunassa, napsauta hiiren 
kakkospainiketta, jotta hiirivalikko tulee näyttöön. Valitse Crop→Crop Image (Kuva 85). 

6. 3D-kuva rajataan nyt Axial-, Coronal- ja Sagittal-ikkunoissa olevien rajausviivojen 
sijaintiin perustuen. 

7. Kun haluat palauttaa kuvan sen rajaamista edeltävään tilaan, pidä hiirtä liikkumatta ja 
tuo hiiren valikko näyttöön hiiren kakkospainiketta napsauttamalla. Valitse Crop→ 
Restore Original Data Image. (Vaihtoehtoisesti voit palauttaa kuvan sen rekisteröintiä 
edeltävään tilaan lataamalla suorakulmaisen tilavuusskannauksen uudelleen 3D-
kuvaan (napsauttamalla Load Rectangular Volume -painiketta). 

 

3D-kuvan viipalointi liukusäätimiä käyttämällä 

Voit viipaloida 3D-kuvaa aksiaalisia, koronaalisia tai sagittaalisia tasoja pitkin.  

Noudata 3D-kuvan viipaloinnissa seuraavia vaiheita: 

1. Lataa 3D-analyysityökaluun suorakulmainen tilavuusskannaus (katso kohta 
Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-analyysityökaluun). 

2. Axial Slice: Paikoita hiiriosoitin 2D Axial -ikkunan vieressä olevaan liukusäätimeen ja 
siirrä liukusäädintä joko ylöspäin tai alaspäin. Kun siirrät liukusäädintä, 3D-
analyysityökalu viipaloi B-skannausten sarjan; kukin viipale edustaa yhtä B-skannausta.  

3. Coronal Slice: Paikoita hiiriosoitin 2D Coronal -ikkunan vieressä olevaan liukusäätimeen 
ja siirrä liukusäädintä joko ylöspäin tai alaspäin. Kun siirrät liukusäädintä, 3D-
analyysityökalu viipaloi A-skannausten kokoelman suorakulmaisen tilavuuden 
koronaalista tasoa pitkin.  

4. Sagittal Slice: Paikoita hiiriosoitin 2D Sagittal -ikkunan vieressä olevaan liukusäätimeen 
ja siirrä liukusäädintä joko ylöspäin tai alaspäin. Kun siirrät liukusäädintä, 3D-
analyysityökalu viipaloi A-skannausten kokoelman suorakulmaisen tilavuuden 
sagittaalista tasoa pitkin.  

 

3D-kuvan ottaminen 

Voit milloin tahansa tallentaa 3D-kuvan (tai minkä tahansa 2D-kuvista .JPEG-tiedostona (tai 
Portable Bitmap- eli ”.PBM”-tiedostona). Kuvan ottaminen 3D-anylyysityökaluun ei muuta .OCT-
tiedostoa. 

Noudata seuraavia vaiheita 3D-kuvan tallentamiseksi .jpeg-tiedostona (tai .PBM-tiedostona): 

1. Lataa 3D-analyysityökaluun suorakulmainen tilavuusskannaus (katso kohta 
Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-analyysityökaluun). 

2. Aseta hiiriosoitin 3D-pääikkunan päälle tai yhden 2D-ikkunan päälle. Pidä hiirtä 
liikkumatta ja napsauta hiiren kakkospainiketta hiiren valikon näyttämiseksi. 

3. Valitse Capture→Capture Image (3D), jolloin Save As -valintaikkuna avautuu. 
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Kuva 86: 3D-kuvan ottaminen 

4. Määritä, minne tiedosto tallentaan. 

5. Anna File name -kenttään tiedostolle nimi.  

6. Valitse Save as type (joko .JPEG tai .PBM). 

7. Tallenna kuva napsauttamalla Save ja sulje valintaikkuna. 

 

3D-kuvan palauttaminen 

3D-kuvan palauttamiseen sen alkuperäiseen tilaan on useita eri tapoja.  

• Lataa suorakulmainen tilavuusskannaus uudelleen 3D-analyysityökaluun (katso kohta 
Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-analyysityökaluun). 

• Pidä hiirtä liikkumatta ja napsauta hiiren kakkospainiketta hiiren valikon näyttämiseksi. 
Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 

o Reset 3D View  

o Crop→ Restore Original Data Image 

o Register→Restore Original Data Image 

 

2D-ikkunoiden siirtäminen pääikkunaan 

Haluat joskus ehkä tarkastella yhdessä pienistä 2D-ikkunoista olevaa kuvaa isommassa 
pääikkunassa.  

Noudata seuraavia vaiheita 2D-kuvan tarkastelemiseksi pääikkunassa: 

1. Lataa 3D-analyysityökaluun suorakulmainen tilavuusskannaus (katso kohta 
Suorakulmaisen tilavuusskannauksen lataaminen 3D-analyysityökaluun). 

2. Napsauta sen 2D-kuvan otsikkoa, joka sisältää kuvan, jota haluat tarkastella 
pääikkunassa. Jos haluat siirtää esimerkiksi Axial-ikkunassa olevan 2D-kuvan 
pääikkunaan, napsauta painiketta, jossa lukee Axial. 
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3. Axial-ikkuna siirretään pääikkunaan ja 3D-kuva siirretään pääikkunasta kohtaan, joka jäi 
tyhjäksi Axial-ikkunassa. Axial-kuva jää 2D-kuvaksi. 

 

Kuva 87: Axial-ikkunan tarkastelu 

4. Napsauta 3D-merkintää siirtääksesi 3D-kuvan takaisin pääikkunaan. 

 

Silmänpohjakuvien ottaminen ja käsittely 

Kun haluat luoda viiveellä oletuista yksittäisten silmänpohjakuvien pinosta laadukkaan 
silmänpohjakuvan, käytä seuraavaa protokollaa.  

 

1. Poista IVV-ohjelmiston sisällä oleva kamera toiminnasta. Tämä voidaan tehdä 
edellisessä osiossa käytetyssä valikossa; Poista kamera toiminnasta painamalla alla 
näytettyä painiketta. 

 

Kuva 88: Silmänpohjakameran poistaminen toiminnasta. 

2. Avaa seuraavaksi IC Capture 2.2 -ohjelmisto (pikakuvake sijaitsee tietokoneen 
työpöydällä).  
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3. Seuraavaksi on avattava kaksi ikkunaa. Ne ovat (1) Sequence Settings ja (2) 
Sequence Timer. Ne voidaan avata Capture-valikosta, ja ne tulisi avata tuossa 
järjestyksessä. 

 

Kuva 89: Sequence Settings ja Sequence Timer. 

4. Sequence Settings -ikkunassa on neljä välilehteä: Filename and Target, File Type, 
Miscellaneous ja Automated Sequence. Niissä on näyttökuvat ja kaikkiin kenttiin 
täytetään oikeat arvot, jotta voidaan varmistaa, että asetuksesi ovat oikein. 

5. Paina ”Change”-painiketta ja luo uusi hakemisto, jonne silmänpohjakuvan kuvat 
tallennetaan. Aseta Filename prefix -kenttään ”Image” ja Index-kenttään 100. Tallenna 
jokainen uusi sekvenssi eri kansioon välttääksesi sekaannuksen tai tietojoukkojen 
sekoittumisen. Keskiarvon laskemiseksi otetaan silloin 100 kuvaa. Jos haluat ottaa 
enemmän kuin 999 kuvaa, aseta Index-kenttään luku 1000.  

 

Kuva 90: Sequence Settings -kohdehakemisto. 

6. Varmista, että kuvatiedoston tyyppi on BMP. 
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Kuva 91: Sequence Settings, File type. 

 

Kuva 92: Sequence Settings, Miscellaneous -asetukset. 

7. Aseta aikavälin Minutes- ja Seconds-kohtiin kumpaankin 0. Varmista myös, että 
sekvenssi päättyy 100 kuvan jälkeen. Sekvenssissä otetaan silloin 100 kuvaa; jos 
haluat ottaa ja laskea keskiarvon enemmille tai vähemmille kuville, säädä tätä arvoa.  

 

Kuva 93: Sequence Settings, Automated sequence -asetukset. 

8. Kun kaikkien neljän välilehden arvot on asetettu edellä näkyviin arvoihin, paina OK ja 
avaa Sequence Timer. 

9. Aloita taltiointi silmänpohjakamerasta painamalla ”Start Timer”. Kuvat tallennetaan 
kohdehakemistoon. 
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Kuva 94: Sequence Timer. 

10. Kun kuvat on otettu ja tallennettu kohdehakemistoon, avaa ImageJ ja vedä 
kuvasekvenssin sisältävä kansio ImageJ-ikkunaan. Tämä mahdollistaa kuvien 
avaamisen yksittäisenä pinona. 

 

Kuva 95: ImageJ, vetäminen ja pudotus. 

 

11. Vastaa seuraavan valintaikkunan kysymykseen ”Yes”: 
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Kuva 96: ImageJ, avaaminen pinona. 

12. Kun haluat muuntaa pinon yksittäiseksi, käsitellyksi silmänpohjakuvaksi, siirry Fundus 
Video Filter -laajennukseen Plugins>Bioptigen-valikosta: 

 

Kuva 97: Fundus Video Filter -laajennuksen toteuttaminen. 

13. Tämä laajennus tarvitsee < 1 min kaikkien sadan silmänpohjakuvan rekisteröintiin ja 
keskiarvon laskemiseen, ja tuloksena on värillinen 2D-silmänpohjakuva. Se voidaan 
tallentaa pakkaamattomana TIFF-tiedostona (tai useissa muissa tiedostomuodoissa, 
JPG, GIF, PNG, jne.) seuraamalla polkua ”File>Save As>Tiff”. 
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Vianetsintä 

Ohjelmisto-ongelmien ratkaiseminen 

Tässä luvussa kuvaillaan erilaisia ohjelmisto-ohjelmia ja ehdotetaan keinoja niiden 
korjaamiseen. Muutamat oireet vaativat erikoiskoulutusta ongelmien korjaamiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden suorittamiseksi. 

 

Jos sinulla on tämä ongelma . . .  Yritä tätä. . . 

Skannauskuva näyttää himmeältä. Tarkasta viivaspektri ja optimoi se; 
referenssivarren virta saattaa olla liian 
alhainen.  

Skannauskuva näyttää samealta. Optimoi hajonnan asetuksia kuvan 
terävöittämiseksi. Jos tämä ei ratkaise 
ongelmaa, muuta tarkennusta ja tarkista, 
onko referenssivarren asento väärä. 

Syvyys vaikuttaa riittämättömältä. Muuta kuvan näyttöasteikkoa 
sovellusikkunassa. Jos tämä ei ratkaise 
ongelmaa, säädä referenssivarren polun 
pituutta. 

Osa skannauskuvasta ei ole 
näkyvissä tai kuva häipyy 
skannauksen alussa tai lopussa. 

Laajenna skannaukseen liittyvien 
vaakasuoran ja kohtisuoran siirtymän 
parametrejä. 

Näyttöön ilmestyy ”haamukuvia”. Muuta referenssivarren polun pituutta. 

Näyttöön ei ilmesty kuvia. Siirrä otantaa nähdäksesi, tuleeko kuva 
näkyviin. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, 
soita Leica-asiakastukeen. 

Kuva on vääristynyt. Siirrä otantaa nähdäksesi, tuleeko kuva 
näkyviin. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, 
optimoi viivaspektri. 

Esiintyy taustakohinaa Käytä Brightness- ja Contrast-asetuksia 
Display-valintaikkunassa. Jos ongelma ei 
katoa, ota yhteyttä Leica-asiakastukeen.  

Skannauskuva on joko liian pieni tai 
liian suuri. 

Muuta kuvan näyttöasteikkoa.  
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Jos sinulla on tämä ongelma . . .  Yritä tätä. . . 

Skannauskuva värisee 
epänormaalisti. 

Sulje InVivoVue, ja käynnistä se uudelleen. 
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä 
Leica-asiakastukeen. 

Skannauskuvaan ilmestyy 
pystysuoria juovia. 

Tarkasta viivaspektri ja optimoi korkeus.  

Skannauskuvaan ilmestyy 
vaakasuoria juovia. 

Tarkista DC Removal -asetus ja aseta sen 
arvoksi Auto tai Manual. 

 

Viivaspektrin tarkastaminen 

Viivaspektrin tarkastaminen ja säätäminen mahdollistavat järjestelmän ottamien kuvien laadun 
optimoinnin. Jos spektriä ei optimoida, voi esiintyä ongelmia, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 
himmeä kuva, vääristyneet kuvat, taustakohina ja pystysuorat juovat skannauskuvassa.  

Noudata viivaspektrin tarkastamisessa seuraavia vaiheita: 

1. Varmista, että on valittu ”Test Patient” (jos näin ei ole, luo uusi potilas yleisillä tiedoilla), 

ja valitse tai lisää potilastutkimus, joka on päivätty tälle päivälle. Napsauta Start Exam 
(tai Review Exam) -painiketta, jolloin Imaging-välilehti tulee näyttöön. 

2. Valitse Tools-valikosta Load Settings...,, jolloin Load Settings File -valintaikkuna tulee 
näyttöön. 

3. Siirry C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config-hakemistoon. Valitse 
Line_Spectrum.INI-tietosto valintaikkunassa olevasta tiedostojen luettelosta ja napsauta 
Open-painiketta. Asetukset viivaspektrin tarkastamista varten ladataan InVivoVue-
ohjelmistoon. 

Huomautus: Jos et löydä LineSpectrum.INI-tiedostoa, katso tiedoston luomiseen 
liittyviä tietoja kohdasta Creating a Line Spectrum Configuration File. Lataa tiedosto 
sitten edellä kuvatulla tavalla ja jatka suorittamalla seuraavassa kuvatut vaiheet. 

4. Luo lineaarinen skannaus 1000x10x1, ja lisää se skannausluetteloon. 

5. Napsauta Imaging-välilehden keskikohdassa Free Run -painiketta, jolloin Horizontal B-
Scan -ikkunaan ilmestyy vihreä kaareva viiva (Kuva 98). (Virtalähteen tietyistä 
ominaisuuksista riippuen viivalla voi olla yksittäinen huippu, jolloin sillä on kellokäyrän 
muoto, tai sillä voi olla enemmän kuin yksi huippu. Alla olevassa kuvassa on hyvä 
esimerkki viivaspektristä.) 

Käyrän tietystä muodosta riippumatta huipun tulisi olla B-scan-ikkunan puolivälin (½) ja 
kahden kolmasosan (2/3) välillä. 

6. Voit säätää käyrän korkeutta kääntämällä (pienempää) Reference Arm Power -nuppia 

laitteen etuosassa (laitteisto) myötäpäivään huipun kohottamiseksi tai vastapäivään 
huipun alentamiseksi. Huomaa, että nuppi voidaan lukita pienellä tapilla. Kun nuppi on 
lukittu, tappi osoittaa alaspäin (klo 5 asento). Kun sitä ei ole lukittu, tappi on klo 4 
asennossa. 
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7. Kun olet säätänyt käyrän oikeaan korkeuteen, lopeta skannaaminen napsauttamalla 
Stop Free Run -painiketta. Lukitse tappi jälleen edellä mainitussa vaiheessa 7 kuvatulla 
tavalla. 

8. Jos päätät tallentaa viivaspektrin, napsauta Save Scan. 

9. Valitse Tools-valikosta Load Settings...,, jolloin Load Settings File -valintaikkuna 
avautuu. 

10. Valitse valintaikkunassa oikea User.INI-tiedosto. (Jos kuvannat verkkokalvoa, lataa 
retine User.INI -tiedosto; jos kuvannat sarveiskalvoa, lataa sarveiskalvon cornea 
User.INI -tiedosto.)  Potilaiden skannaamisen InVivoVue-asetukset palautetaan ja voit 
jatkaa potilaiden kuvantamista. 

 

Kuva 98: Viivaspektrin tarkastamisen prosessin kulku 

 
  



Vianetsintä 
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Line Spectrum Configuration File -tiedoston luominen 

Viivaspektrin määritystiedostoa (LineSpectrum.INI) käytetään lataamaan tarvittavat 
järjestelmän asetukset InVivoVue-laitteiston (virran) viivaspektrin tarkastamiseksi. Jos haluat 
tarkastaa viivaspektrin, mutta havaitset, että sinulla ei ole LineSpectrum.INI-tiedostoa, noudata 
seuraavassa mainittuja vaiheita tiedoston luomiseksi. 

1. Valitse Imaging-välilehti. 

2. Valitse skannaus ja napsauta B-skannauksen näyttöalueella hiiren kakkospainiketta ja 
valitse Display Options -kohta.  

3. Napsauta valintaikkunan yläosassa Options-välilehteä. 

4. Poista Options-valintaikkunan yläosassa merkintä Custom-valintaruudusta. 

5. Valitse välilehden keskellä olevassa Display Type -ryhmäruudussa Line option -painike. 

6. Sulje Edit Options -valintaikkuna. 

7. Valitse Tools-valikosta Configure Processing. Image Processing and Resampling 
Controls -valintaikkuna avautuu. 

8. Napsauta Processing-välilehden yläosassa Clear All -painiketta ja sulje valintaikkuna. 

9. Valitse Tools-valikosta Save Settings..., jolloin Save Settings File -valintaikkuna 
avautuu. 

10. Näppäile valintaikkunan alaosassa File Name -kenttään LineSpectrum ja napsauta 
Save-painiketta. Valintaikkuna sulkeutuu. 

Jos olet juuri nyt luonut tämän tiedoston viivaspektrin tarkastamista varten, voit palata kohtaan 
Viivaspektrin tarkastaminen. 
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Liite I: Network Reader -asetukset 

Johdanto 

Leica Envisu SDOIS -käyttäjät saattavat tarvita verkkopohjaista lukulaitetta, jossa kaikki 
tietotiedostot ovat keskitetysti käytettävissä useammille käyttäjille. Tämä kokoonpano 
mahdollistaa pääsyn hankittuihin tietoihin yhdelle tai usealle lukijalle, joilla on käyttöoikeus 
yhteisen verkon jaettuun kansioon.  

Tausta ja oletukset 

Leica OCT -lukulaitteen tietokanta ja siihen liittyvät kuvatiedostot sijaitsevat verkon 
muistipaikassa ja mahdollistavat useamman kuin yhden Reader-tietokoneen pääsyn 
potilastutkimuksiin (Kuva 99). Leica InVivoVue™ (IVV) -ohjelmisto sijaitsee kussakin Reader-
tietokoneessa. Jos hankintajärjestelmä yhdistetään paikalliseen verkkoon, tiedot voidaan 
siirtää verkon kautta tilapäiseen muistipaikkaan verkossa (”siirtoasema”). Jos verkkoyhteys 
puuttuu hankintajärjestelmästä, tietojen siirtoon voidaan käyttää ulkoista kiintolevyä.  

 

Tuontiprosessi kopioi tiedot siirtoasemalta lopulliseen verkon 
muistipaikkaan. Siirtoasemalla olevia tietoja voidaan käyttää 
arkistointitarkoituksiin tai poistaa, kun tuonti Network Reader -
ohjelmaan on päättynyt.  

Network Reader -konfiguraatio vaatii erityisen asemakirjaimen, joka on yhdistettävä jokaiseen 
Reader-tietokoneeseen polun luomiseksi verkon muistipaikkaan. Määritetyn verkon 
asemakirjaimen on oltava identtinen jokaiselle Reader-tietokoneelle. Tässä asiakirjassa 
käytetään asemakirjainta ”N”, mutta jonkin muun kirjaimen käyttö on mahdollista. Kirjaimen 
yhdenmukaisuus on ratkaisevan tärkeää Network Reader -konfiguraation tehokkaalle 
toiminnalle. 

Leica toimittaa Reader-ohjelman ja kaikki Network Reader -konfiguraation käyttöön tarvittavat 
tiedostot.  

 

Kuva 99: Network Reader -työnkulku. 
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Verkon muistipaikan asetukset 

1. Aseta asemapolku, jossa kuvatiedot tallennetaan verkon muistipaikkaan. 

1.1. Yhdessä IT-osastosi kanssa määritä ylimmän tason kansio, jonne Leica-
potilastutkimustiedot tallennetaan. Esimerkiksi: \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\ 

1.1.1. {Network Path} on polku paikallisessa verkossasi, johon Reader-tietokoneet 
pääsevät, esim. \\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Leica Reader Folder} on kansio, johon haluaisit tallentaa Leica Reader -
tiedot, esim. LeicaSDOIS.  

1.1.3. Lopullinen polku Leica-tietojen muistikansioon olisi silloin seuraava: 
\\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS.  

1.1. Luo kansio “InVivoVue Reader” luodaksesi polun \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Lisää kaksi kansiota ”Leica” ja ”Data” luodaksesi polun \\{Network Path}\{Leica 
Reader Folder}\Leica\Data\. 

 

Leica suosittelee varaamaan käyttöön muistitilaa vähintään 2 Tt. 
Tarvittava koko vaihtelee riippuen tietojen määrästä, joihin on 
päästävä tai jotka on arkistoitava verkossa.  

 

Minkään tämän verkkopolun kansioiden nimessä ei voi käyttää 
välilyöntimerkkijä.  

Reader-tietokoneen asetukset 

1. Yhdistä verkon muistipaikan polku Reader-tietokoneeseen. 

1.1. Avaa tiedostoikkuna ja valitse Tools → Map Network Drive 

1.2. Valitse verkkoasema ”N:” ja selaa kohtaan \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\, joka on määritetty kohdassa Verkon Muistipaikan Asetukset.  

1.3. Valitse ”OK” kansion polun tunnistamiseksi. Valitse ”Finish” verkkoaseman 
asettamiseksi. 

1.4. ValitseStart → Computer verkon asemapolun vahvistamiseksi. 

 

Saatat joutua kirjautumaan ulos tietokoneesta ja kirjautumaan 
uudelleen sisään nähdäksesi, onko verkkopolku yhdistetty oikeaan 
asemakirjaimeen. 

2. Asenna InVivoVue-ohjelmisto Reader-tietokoneeseen/koneisiin. Noudata Reader-
asennuksen vaiheita, jotka sisältyvät InVivoVue-asennusohjeisiin.  

3. Aseta InVivoVue Network Reader -tietokanta, Reader-määritystiedosto ja Reader-
ohjelman pikakuvake. 

3.1. Avaa uusi Explorer-ikkuna ja siirry verkon muistipaikkaan N:\InvivoVue Reader\.  

3.2. Leica Technical Support toimittaa tietokantatiedoston, käyttäjän määritystiedoston 
ja pikakuvakkeen, jota Network Reader käyttää.  
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3.3. Sijoita Network Reader -tietokanta ja käyttäjän tiedostot N:\InVivoVue Reader\-
kansioon. 

3.4. Kopioi ”IVV Network Reader” -pikakuvake jokaiseen Reader-tietokoneeseen. 

 

InVivoVue Network Reader -ohjelmaan on mentävä InVivoVue 
Network Reader -pikakuvaketta käyttämällä. InVivoVue Reader -
ohjelman käyttäminen InVivoVue-ohjelmiston asennuksen aikana 
luodun pikakuvakkeen kautta ei mahdollista pääsyä verkon 
muistiasemalle tallennettuihin tiedostoihin. 

4. Testaa Network Reader -asetukset.  

4.1. Kaksoisnapsauta InVivoVue Network Reader -pikakuvaketta.  

4.2. Käynnistyskuva ilmestyy näyttöön ja ohjelmisto avaa Clinical Study -välilehden. 

4.3. Jos virheitä ei esiinny, potilastutkimustietojen tuonti verkon muistipaikkaan 
N:\Leica\Data on nyt mahdollista. 

5. Toista InVivoVue-ohjelmiston asennus muille tietokoneille ja kopioi Network Reader 
InVivoVue -pikakuvake jokaiseen tietokoneeseen.  

Tietojen siirtäminen Network Reader -ohjelmaan 

Leica OCT -kuvatiedot on siirrettävä hankintajärjestelmästä verkkokansioon, jotta useat lukijat 
voivat tarkastella niitä verkossa etänä.  

Siirtoaseman asetukset 

1. Aseta seuraavat kansiot siirtoasemalle, joka voi olla joko verkkoasema tai ulkoinen 
kiintolevy. Siirtoaseman kirjain voi olla mikä tahansa käyttöjärjestelmän määrittämä 
kirjain, {Transfer Drive Letter}:\.  

1.1. Luo siirtoasemalle pääkansio: {Transfer Drive Letter}:\Leica. 

1.2. Luo kansio vietyjen potilastutkimustiedostojen tallentamista varten: {Transfer Drive 
Letter}:\Leica\Exported Exams. 

1.3. Potilastutkimukset tulisi sitten viedä OCT-hankintajärjestelmästä siirtoasemalla, ja 
jokainen vienti vaatii yksilöllisen kansion Exported Exams -pääkansiossa, esim. 
{Transfer Drive Letter}:\Leica\Exported Exams\Export_1, {Transfer Drive 
Letter}:\Leica\Exported Exams\Export_2. 

Potilastutkimusten vienti Leica-järjestelmästä 

Vientiprosessi tekee kopion potilastutkimustiedoista tallennettavaksi erilliseen sijaintiin, jonka 
InVivoVue Reader -ohjelmat voivat tuoda. Vienti tapahtuu potilastutkimuksen tasolla. Vienti 
luo kopion metatiedoista ja potilastutkimukseen liittyvistä kuvatiedostoista. 

 

Katso ohjelmiston käyttäjän käsikirjasta lisätietoja vienti- ja 
tuontiominaisuuksista. 

Vientiin liittyvät ohjeet 

1. Valitse SDOIS:ssä InVivoVueClinic-kohdasta Patient/Exam-välilehti.  

2. Siirry Patient-kohtaan ja valitse sitten tietyt potilastutkimukset, jotka haluat viedä. 
Napsauta Export Exams -painiketta. 
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3. Valmista, että ”when exporting exams, make copies of the data files” -ruutu on merkitty.  

4. Merkitse "when exporting exam, include patient identifier” -ruutu, jos muiden 
potilastietojen kuin potilastunnuksen (esim. etunimi ja sukunimi) tulisi olla käytettävissä 
ja näkyvissä Reader-tietokoneissa.  

5. Napsauta Browse-painiketta ”Export to” -kohdan vieressä. Luo uusi kansio polulla 
{Transfer Drive Letter}:\Leica\Exported Exams\ ja nimeä kansio sopivalla tavalla. 

6. Napsauta OK Browse For Folder -valintaikkunassa. 

7. Napsauta Start Export.  

8. Viennin metatiedot ja kuvatiedot luodaan nimettyyn vientikansioon.  

Potilastutkimusten tuonti siirtoasemalta 

Tuontiprosessi kopioi potilastutkimustiedot siirtoasemalta Network Reader -ohjelmalla käyttöä 
varten. Tuonti tapahtuu potilastutkimuksen tasolla. Tuonti yhdistää viennin metatiedot Reader-
tietokantaan ja kopioi kuvatietotiedostot määrättyyn muistipaikkaan.  

Tuontia koskevat ohjeet 

1. Avaa Reader-tietokoneessa IVV-ohjelmisto ja valitse sitten Tools → Import Exam. 

2. Valitse nimetty vientikansio {Transfer Drive Letter}:\Leica\Exported Exams -
kansiosta. 

3. Vientiprosessi on aktivoituna, kunnes kuvatiedot on kopioitu muistipaikkaan. Ohjelmisto 
ei ole käytettävissä muita toimenpiteitä varten, ennen kuin tuonti on päättynyt.  

 

Tuontiprosessi saattaa kestää muutamia minuutteja käytössä olevan 
verkkoyhteyden nopeudesta riippuen. Tuontiprosessin 
keskeyttäminen ohjelman sulkemisen kautta voi johtaa tietojen 
osittaiseen tuontiin verkkoasemalle.  

Tietojen tarkastelu verkkoasemalta 

1. Avaa InVivoVue Reader-tietokoneessa.  

2. Valitse Study-välilehti ja napsauta ”Switch Sites” -painiketta. 

3. Valitse ”Choose Other Site” -painike ja napsauta hankintajärjestelmän toimipaikan 
nimeä. 

4. Valitse Patient/Exam-välilehti. Valitse Patient. Oikealla luetellut Patient Exams sisältävät 
kaikki potilastutkimukset, jotka on tuotu. 

5. Tietyn potilastutkimuksen napsauttaminen kahdesti lataa potilastutkimuksen tarkastelua 
varten.  

6. Kun skannausjonosta valitaan skannaus, kyseinen tiedosto ladataan verkosta ja 
näytetään Reader-tietokoneessa.  

 

Nopeus, jolla tietoja ladataan Reader-ohjelmalla tarkastelua varten, 
riippuu käytössä olevan verkkoyhteyden nopeudesta. Suurempien 
tiedostojen ilmestyminen Reader-ohjelmistoon saattaa kestää 
kauemmin.  
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Vianetsintä 

Prosessi todennäköisesti toimii useimmissa verkkoympäristöissä, mutta muutamissa 
tilanteissa saatetaan tarvita lisätukea. Katso alempana olevia vianetsintään liittyviä vinkkejä. 
Jos ne eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Leica-asiakastukeen. Verkko-ongelmat voivat 
vaatia tapaamista IT-osastosi kanssa ongelman selvittämiseksi.  

 

Ongelma Ratkaisu 

Pikakuvake ei toimi.  Tarkista, että verkkopolku on oikea ja yhdistetty aseman 
kirjaimeen, joka määritettiin asetusten yhteydessä, esim. N:\.  

Tietokantaa ei löydy. Tarkista, että verkkopolku on oikea ja tietokanta on kopioitu 
oikeaan kansioon. 

Tietopolkua ei löydy Näyttöön voi tulla virheikkuna, jossa on teksti ”Configured save 
path does not exist. Please select a valid save path.” Jos näin 
tapahtuu, aseman kirjain ja/tai kansion rakenne saattaa olla 
väärä. 

 

 

 

 

Jos Data Path ei löydy, kun Reader-ohjelma käynnistetään, älä valitse 
toista sijaintia. Verkkopolkua tai määritystiedostoa on korjattava, jotta 
Network Reader toimisi oikein. 
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Liite II: InVivoVue 2.4 -ohjelmiston asennusta ja 
päivitystä koskevat ohjeet 

Tarkoitus 

Ohjeet InVivoVue 2.4 -ohjelman asennukseen tai päivityksen versiosta InVivoVue 2.x versioon 
InVivoVue 2.4. Huomaa, että tämä ei sisällä ohjeita pävittämiseen IVV 2.0-versiota edeltävistä 
versioista. Kun tarvitse ohjeita päivitykseen 2.0-versiota edeltävistä versioista, ota yhteyttä 
Leica Customer Service -osastoon. 

Tarvittavat materiaalit 

1. Leica InVivoVue 2.2 USB-muistitikku. 

InVivoVue Reader -ohjelman asentaminen esimmäistä 
kertaa 

Tämä osio kuvailee prosessia InVivoVue Reader -ohjelmiston asentamiseksi tietokoneeseen 
ensimmäistä kertaa. Kun haluat päivittää olemassa olevan asennuksen, katso tietoja osiosta 
InVivoVue-ohjelmiston päivittäminen versiosta 2.x versioon 2.4. 

 

1. Tietojen hallinta 

a) InVivoVue2.4 Reader on määritetty käyttämään oletuksena polkua 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data reader-tietojen tallennuspolkuna. 

b) Otantatiedot, joiden koko on noin 3.5 Gt, asennetaan tietojen tallennuspolkuun 

oletuksena.  

c) Koska InVivoVue luo kopion kaikista tietojen tallennuspolkuun tuoduista tiedoista, 

tämä määritys voi johtaa C: -aseman nopeaan täyttymiseen, jos tuodaan useita 

potilastutkimuksia.  

d) Ota yhteyttä Leica-asiakastukeen vaihtoehtoisia määrityksiä varten, kuten esimerkiksi 

ulkoisen kiintolevyn käyttämiseksi kuvatietojen tallentamiseen. 

 

2. Asennusprosessi 

a) Aseta Leica USB reader-tietokoneessa olevaan USB-porttiin.  

b) Avaa USB:ssä kansio ”InVivoVue\Software”. 

c) Aja ”setup.exe” USB:stä.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Paina aloitusikkunassa Next.  

 
 

e) Kun kysytään, haluatko asentaaAcquisition vai Reader only, valitse Reader only. 

 
 

f) Kun asennus on päättynyt, poista USB-muistitikku portista. 

g) Käynnistä sovellus kaksoisnapsauttamalla InVivoVue Reader -pikakuvaketta 

työpöydällä. Ota yhteyttä Leica-asiakastukeen, jos näyttöön tulee varoituksia tai 

ilmaantuu ongelmia. 

 

3. InVivoVue Reader -ohjelmiston käyttö 

a) Voidaksesi käyttää olemassa olevista potilastutkimuksista peräisin olevia kuvatietoja, 

sinun on vietävä olemassa olevia potilastutkimuksia OCT-järjestelmästä ja sitten 

tuotava ne tietokoneeseen InVivoVue Reader -ohjelmistolla.  

b) Vientiin saattaa kuulua tietojen tallentaminen ulkoiselle kiintolevylle tai 

verkkoasemalle. InVivoVue Reader voi tuoda kummastakin paikasta.  

c) Katso tietoja kohdasta ”Potilastutkimusten vienti” ohjelmiston käyttäjän käsikirjassa. 

d) Katso tietoja kohdasta ”Potilastutkimusten tuonti” ohjelmiston käyttäjän käsikirjassa. 
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e) Sinun on ”vaihdettava toimipaikkoja” voidaksesi tarkastella potilastutkimuksia. Tätä 

kuvaillaan kohdassa ”Vieraan toimipaikan tietojen lukeminen” ohjelmiston käyttäjän 

käsikirjassa. 

 

InVivoVue-ohjelmiston päivittäminen versiosta 2.x versioon 
2.4 

Tässä osiossa kuvaillaan InVivoVue ohjelmiston (versiosta 2.x alkaen) olemassa olevan 
asennuksen päivittämisen prosessi. Se kuvailee sekä Acquisition System- tai Reader-
asennuksen päivittämisen vaiheet. 

 

Prosessi poistaa InVivoVue-ohjelmiston aikaisemman version asennuksen ja asentaa sitten 
uuden version. Kun InVivoVue-ohjelmiston asennus poistetaan, määritystiedot tai kuvatiedot 
eivät katoa. Ainoastaan ohjelmatiedostot poistetaan. 

 

1. InVivoVue-version 2.0 tai 2.1 asennuksen poistaminen 

Jos päivität versiosta 2.2 tai sitä uudemmasta versiosta, ohjelmiston asennusta ei tarvitse 

poistaa. Version 2.0 tai 2.1 asennus sitä vastoin on poistettava ennen päivittämistä versioon 

InVivoVue 2.4. 

 

a) Valitse Windowsin Start-painike ja valitse sitten Control Panel -painike. 

b) Valitse joko Programs and Features tai Uninstall a program (ohjauspaneelin 

asettelusta riippuen). 

c) Jos ohjelma Basler cIBBProtocol Library on olemassa, valitse ohjelma ja napsauta 

Uninstall. Anna ohjelman lopettaa asennuksen poistaminen ja siirry takaisin 

Programs and Features tai Uninstall a program -osioon ohjauspaneelissa. Jos sitä 

ei ole käytettävissä, jatka vaiheesta d.  

d) Valitse Bioptigen InVivoVue ohjelmien luettelosta. 

e) Paina Uninstall-painiketta luettelon yläosassa. 

f) NoudataInVivoVue-ohjelman asennuksen poistamisessa näytössä olevia ohjeita. 

 

2. InVivoVue-ohjelmiston uuden version asentaminen 

a) Aseta Leica USB tietokoneessa olevaan USB-porttiin.  

b) Avaa USB:ssä kansio ”InVivoVue\Software”. 

c) Aja ”setup.exe” USB:stä.  
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d) Paina aloitusikkunassa Next.  

 
 

e) Jos päivitetään Envisu-hankintajärjestelmä, valitse Acquisition. 

Jos päivitetään InVivoVue Reader -asennus, valitse Reader only. 

 
 

f) Paina Next ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. 

g) Kun asennus on päättynyt, poista USB-muistitikku portista. 

h) Käynnistä sovellus kaksoisnapsauttamalla InVivoVue -pikakuvaketta työpöydällä. Ota 

yhteyttä Leica-asiakastukeen, jos näyttöön tulee varoituksia tai ilmaantuu ongelmia. 

  

Envisu  
-hankintajärjestelmä 

InVivoVue 
Reader 
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