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Takk for at du kjøpte EnvisuTM Spectral Domain Ophthalmic Imaging System. Under utviklingen 

av systemene våre har vi lagt stor vekt på enkel og selvforklarende betjening. Denne bruker-

håndboken inneholder viktig informasjon om enheten, sikkerhet, bruk og rengjøring. For å 

unngå personskader og skader på systemet må du lese og forstå denne brukerhåndboken, 

inkludert indikasjoner, advarsler og forholdsregler, før du utfører prosedyrene. 

 

Takk for at du valgte våre produkter. Vi håper du får glede av kvaliteten og prestasjonene til 

EnvisuTM SDOIS-systemet. 

 

Har du spørsmål om salg, service eller støtte, kan du kontakte Leica Microsystems via 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/, 
eller ved å ringe nærmeste brukerstøtte:  

Australia: 1 800 625 286 (alternativ 2)  

Belgia: +32 2 790 98 50  

Danmark: +45 44 54 01 01  

Frankrike: +33 156 052 326  

Hong Kong: +852 800-969-849  
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Tlf.:  +1 919 314 5500  
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Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Tyskland  

 

Ansvarsfraskrivelse 

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Informasjonen i denne bruksanvisningen er 

direkte relatert tl bruk av utstyret. Medisinske avgjørelser er behandlende leges ansvar. 

Leica Microsystems har gjort sitt ytterste for å lage en komplett og forståelig bruksanvisning 

som belyser produktets viktigste bruksområder. Ta kontakt med din lokale Leica-forhandler 

for ytterligere informasjon om bruken av produktet. Du må ikke bruke et medisinsk produkt fra 

Leica Microsystems uten å ha full forståelse av produktets bruk og ytelse. 

 

Ansvar 

Se våre generelle salgsvilkår- og betingelser for informasjon om ansvarsområdet vårt. Ingen-

ting i denne ansvarsfraskrivelsen begrenser noen av våre forpliktelser på noen måte som ikke 

er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller utelukker noen av våre forpliktelser som ikke 

kan utelukkes i den gjeldende lovgivningen. 
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Produktinformasjon 

Symbolnøkkel 

Følgende symboler vises gjennom hele håndboken. 

 

Advarsel 
Betegnelsen «Advarsel» angir situasjoner som kan medføre døden eller 
alvorlig personskade hvis de ikke unngås. 

 

 

   Advarsel 

Høyspenning livsfare 
 

 

Obs 
Betegnelsen «Obs» angir tekniske krav du bør vie særlig oppmerksomhet, 
f.eks. merknader om vanlige feil, uvanlige situasjoner og tips til optimalisert 
bruk. 

 

Symbol for vekselstrøm: Finnes på etikett for elektrisk sikkerhet på baksiden 
av motoren og grensesnittboksene 

 

Bruksanvisning:  Finnes på produsentetikett  

 

Beskyttelsesjord:  Finnes på innsiden av motor og grensesnittbokser 

Tiltenkt bruk  

Leica EnvisuTM-systemet er beregnet på å registrere, behandle, vise og lagre dybdeoppløste 
bilder av mikrostruktur i øyevev ved hjelp av spektraldomene-optisk koherens-tomografi (SD-
OCT). EnvisuTM SDOIS er beregnet brukt som hjelpemiddel til diagnostisering av fysiologiske 
og patologiske tilstander i øyet gjennom kontaktfri optisk tomografi. Tomografi av de forskjellige 
vevene i øyet støttes ved bruk av utskiftbare linser. Det er beregnet brukt på pasientgrupper fra 
premature og nyfødte spedbarn til voksne, og det passer til både ambulerende og 
sengeliggende pasienter. Systemet er beregnet brukt til tomografi av pasient som står eller 
ligger på ryggen. Det kan brukes håndholdt eller fastmontert og egner seg til å fotografere 
pasienter under anestesi.   
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VIKTIG!  Hele håndboken må leses og forstås før systemet tas i bruk. 

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål om bruken av 
systemet. 

 

Systemet bør brukes av leger eller teknikere med faglig opplæring eller erfaring i bruk 
av utstyr til retinal tomografi.  

 

Programvarearkitektur og -terminologi 

Leica InVivoVue 2.4-programvare er skrevet i C++ for Windows plattformen og bruker en 
database til å administrere pasient- og undersøkelsesinformasjon.  De dataene som samles inn 
for en pasient under et besøk eller en skanneøkt, kalles en undersøkelse, som har en tilknyttet 
lege (eller utprøver), undersøker, studie og behandlingsarm. I tillegg kan undersøkelser 
defineres for å følge spesifikke skanneprotokoller.  Noen av termene som brukes i denne 
håndboken, defineres nedenfor: 

Studie:  Dette kan brukes til å organisere forskning i forbindelse med finansiert støtte, eller som 
en måte å organisere undersøkelsesprotokoller som skal følges ved dyrestudier på.   

Institusjons-ID:  Et unikt nummer tildelt hver databaseinstans.   

Behandlingsarm:  I en randomisert utprøving betegner dette en av behandlingsgruppene. 
Behandlingsarm kan brukes som en kategori eller annen måte å skille pasienter i en studie på. 

Skanneprotokoll:  En standardgruppe med skanninger som brukes på hver pasient i studien 

Pasient:  Dette kan være en dyrepasient eller prøve som fotograferes. 

Journalnummer (MRN):  Den unike ID-en pasienten kan bli identifisert med ved institusjonen. 

(Pasient-)ID:  Kodenavnet eller -nummeret som pasienten spores med i forskningsstudien. 

Undersøkelse:  Dette betegner et besøk eller en bildetakingsøkt og er en samling av én eller 
flere skanninger som tas én pasient, én per dag. 

Lege:  Primærlegen eller hovedutprøveren ved institusjonen. 

Undersøker:  Fotografen eller forskeren som utfører bildetakingen. 
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Oversikt 

Introduksjon til grensesnittet i InVivoVue 

Leica InVivoVue-programvare gjør det mulig å registrere, behandle og vise bilder som 
genereres med Leica spektraldomene-OCT-instrument.  Programmet gjør det mulig å 
organisere skanninger etter forskningsstudie, dyrepasienter, undersøker eller lege, og etter 
undersøkelse, besøk eller skanneøkt.  Denne informasjonen inneholder koblingene mellom 
denne informasjonen og filene der faktiske bildedata lagres i en database. 

Programvareoppsett 

Brukergrensesnittet i programvaren har fire faner (Study, Patient/Exam, Imaging, Reports) 
som er organisert for å gjenspeile vanlige arbeidsflyter. 

Fanen Study brukes til å angi navn på studier som det samles inn data for. Organisering av 
data i studier kan være nyttig for å finne relaterte datasett ved å filtrere på studiens navn. Den 
besøkes vanligvis den dagen programvaren installeres, og deretter bare når en ny studie 
startes. Men på lesersystemer besøker brukere denne fanen for å gjennomgå data som er 
importert. 

Fanen Patient / Exam er stedet der ny pasientinformasjon angis, og der en ny undersøkelse 
kan defineres.  Når en ny pasient legges til, vises pasienten på hovedpasientlisten.  Når en 
pasient velges fra den listen, vises pasientens personopplysninger, og de undersøkelsene som 
er utført for pasienten.  En ny undersøkelse kan startes for den valgte pasienten, og 
opplysninger som lege, undersøker og studie knyttes til undersøkelser på denne fanen. 

Fanen Imaging er stedet der data samles inn og gjennomgås.  Den inneholder kontroller for å 
definere og legge til nye skanninger for en pågående undersøkelse.  Den inneholder også 
kontroller som gjør det mulig å spille av bildedata. 

Til slutt er det på fanen Reports mulig å opprette rapporter for registrerte data. 

Hovedmenyen består av fire delmenyer.  Menyen File inneholder elementer for å lagre data i 
forskjellige formater, og for å skrive ut bilder.  Menyen Tools har alternativer for å administrere 
datafiler ved import/eksport og arkivering/gjenfinning.  Det finnes også alternativer for å opprette 
og laste inn tilpassede konfigurasjonsfiler.  Avanserte brukere kan se alternativer for interaksjon 
med maskinvaren på lavt nivå.  Menyen Reports inneholder grovt sett de samme alternativene 
som fanen Reports for å konfigurere og opprette rapporter.  Menyen Help har snarveier for å 
lese brukerhåndboken og versjonsmerknader og for å vise dialogbokser med system- og 
installasjonsinformasjon. 
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Brukergrensesnitt 

Studieinformasjon 

 Hovedlisten (1) på fanen Study viser alle studiene som er definert.  Opplysningene om 
den ene studien som velges fra denne listen, vises i boksene til høyre, dvs. 2, 3 og 4.  Du kan 
legge til en ny studie ved å klikke på knappen Add Study (5).  Disse opplysningene kan du 
endre senere ved å klikke på knappen Edit Study (6).  En ubrukt studie fjerner du ved å klikke 
på knappen Delete Study (7), selv om programmet ikke lar deg slette en studie hvis det er 
undersøkelse med data knyttet til studien. 

 

Figur 1: Fanen Study 

Hvis listen over studier er svært lang, kan det være nyttig å søke etter en studie ved å 
skrive enten studiens ID (8) eller Name (9) i de aktuelle tekstboksene: Undersøkelsen som 
velges fra listen, endres etter det du skriver. 

Data som er registrert fra andre institusjoner, kan du vise i lesere ved å importere 
dataene.  Men bare data fra én institusjon kan vises om gangen.  Som standard angir 
programmet data bare for den interne institusjonen. Men hvis data er importert, kan du velge å 
vise en annen institusjon ved å klikke på knappen Switch Sites (10).  Denne knappen er ikke 
synlig med mindre data er importert. 

10 
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Legge til en studie 

InVivoVue krever at alle undersøkelser er knyttet til en studie, noe som betyr at minst én 
studie må defineres før data registreres.  Men hvis du velger ikke å gruppere data i studier, kan 
du definere en plassholderstudie, som du gir navn for din institusjon. Deretter vil nye 
undersøkelser automatisk bli knyttet til den studien. Ellers kan du ignorere denne funksjonen. 

Men forskningsinstitusjoner og brukere som ønsker å organisere data i grupper, kan 
definere et vilkårlig antall studier og filtrere undersøkelser etter studie og kategori. 

Hvis du vil definere en ny studie, klikker du på knappen Add Study. 
Studieredigeringsprogrammet vises. 

 

Figur 2: Studieredigeringsprogrammet  

 Tekstboksen Study Name (1) inneholder studiens identifikasjon, som må være unik ved 
en bestemt institusjon. Den er begrenset til 40 tall og bokstaver.  Study ID (2) er også en unik 
streng, begrenset til 20 tall og bokstaver.  Siden navnet og ID-feltene er det som er angitt på 
hovedstudielisten, er det nyttig for brukere som planlegger å definere flere studier, å forsøke å 
komme på mnemoniske identifikatorer. 

 Study Description (3) vises på fanen Study, men bare når studien velges der.  Den er 
begrenset til 2000 tegn, herunder alt bortsett fra enkle anførselstegn.  Den stilles til rådighet, slik 

1 2 

3 

4 

5 

6 
7 
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9 

10 

11 

12 
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at brukere kan kommunisere tiltenkt bruk mellom brukere ved en institusjon der det foregår 
innsamling. 

 En skanneprotokoll er en liste over skanninger, med et bestemt mønster, bestemte 
fysiske mål og datatetthet, som skal kjøres i en bestemt rekkefølge.  Det er ofte nyttig å definere 
et sett skanninger som skal samles inn for mange pasienter som en protokoll, slik at nye 
undersøkelser raskt kan fylles ut med den listen.  Hvis det defineres skanneprotokoller, vises de 
på listen Available scan protocols (11) til venstre i studieredigeringsprogrammet.  Bare 
protokoller som er knyttet til en studie, kan velges når en ny undersøkelse i den studien defineres.  
Protokollene som er knyttet til en studie, vises på listen Scan protocols in study (12) til høyre i 
studieredigeringsprogrammet. 

 Hvis du vil legge til en tilgjengelig protokoll i en studie, klikker du på knappen Add >> 
(13). Den valgte protokollen forsvinner fra venstre side og vises på høyre side.  Det finnes ingen 
grense på antall protokoller i en studie, og det er heller ingen bestemt straff for å legge til en 
protokoll, bortsett fra at utvalgslisten blir lengre. Hvis du vil fjerne en protokoll fra en studie, klikker 
du på knappen << Remove (14), så forsvinner den valgte protokollen fra høyre side og vises på 
venstre side.  Det er ingen straff for å fjerne en protokoll fra en studie, bortsett fra at den ikke kan 
velges. 

 Knappen Save Changes (15) er innledningsvis deaktivert, men blir aktivert når det angis 
en gyldig studiedefinisjon.  Både tekstfeltet Study Name og Study ID må inneholde unik tekst av 
gyldig lengde for at definisjonen skal regnes som gyldig. 

 Hvis du klikker på knappen Cancel (16), lukkes studieredigeringsprogrammet 
umiddelbart, og endringer som er foretatt etter at dialogboksen ble åpnet, blir ignorert. 
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Redigere en studie 

Opplysningene som er knyttet til allerede definerte studier, kan du endre ved å klikke på 
knappen Edit Study.  Det samme studieredigeringsprogrammet åpnes, med noen mindre 
forskjeller.  Først vises dialogboksen naturligvis med alle feltene fylt ut for studien som 
redigeres. 

Alle feltene kan endres. Også studienavn og -ID kan endres, selv om eksisterende 
rapporter naturligvis fortsatt vil gjenspeile den gamle informasjonen. 

Kontrollene i brukergrensesnittet for å legge til en behandlingsarm i en studie er aktivert 
for en eksisterende studie.  En behandlingsarm kan regnes simpelthen som en datakategori 
som er nyttig for å organisere eller filtrere undersøkelser. En behandlingsarm kan også svare 
direkte til en klinisk behandling. 

 

Figur 3: Legge til en behandlingsarm i en studie  

På Figur 4 er behandlingsarmkontrollene deaktivert for studier som defineres. De 
aktiveres bare når eksisterende studier redigeres. Tilgjengelige behandlingsarmer (4) kan du 
legge til i den aktuelle studien ved å trykke på Add >> (5). Med << Remove (6) fjernes den 
valgte behandlingsarmen fra listen Treatment arms in study (7). Armen fjernes fra listen til 
høyre og legges til igjen på listen til venstre.  (Behandlingsarmen Uncategorized kan ikke 
fjernes.)  I en eksisterende studie kan du navngi (8) og beskrive (9) behandlingsarmer som 
skal legges til i studien, ved hjelp av knappen Create Treatment Arm (10).  
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Slette en studie 

Hvis du vil fjerne en studiedefinisjon helt, klikker du på knappen Delete Study.  En 
studie med tilknyttede undersøkelser kan ikke slettes.  For å slette studien kan du knytte 
undersøkelsene til en annen studie ved å velge hver undersøkelse, klikke på Edit Exam og 
velge en annen studie i undersøkelsesredigeringsprogrammet. Hvis det ikke er registrert data 
for den undersøkelsen, kan du alternativt slette selve undersøkelsen ved å klikke på Delete 
Exam.  Avhengig av undersøkelsens status kan programmet klare å gjøre dette helt automatisk, 
eller det kan kreve at de skrinlagte skanningene i undersøkelsen slettes først, før selve 
undersøkelsen slettes.  
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Pasientinformasjon 

 Hovedlisten (1) på fanen Patient / Exam viser alle pasientene som har informasjon 
angitt i databasen.  Listen over undersøkelser som er gjennomført for denne pasienten, vises på 
listen til høyre (2). Andre opplysninger om den valgte pasientenvises i boksene under 
undersøkelseslisten, i gruppen merket View Patient Details (3). 

En ny pasient kan du legge til ved å klikke på knappen Add Patient (4).  Disse 
opplysningene kan du endre senere ved å klikke på knappen Edit Patient (5).  En ubrukt 
pasientdatapost kan du fjerne ved å klikke på knappen Delete Patient (6), selv om du ikke kan 
slette en pasient hvis det finnes en undersøkelse med data for den pasienten. 

 

Figur 4: Fanen Patient / Exam  
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Legge til en pasient 

Når en ny pasient kommer til en undersøkelse, kan det opprettes en datapost med pasientens 
informasjon, slik at skannedata kan samles inn automatisk. Slik angir du informasjon for en ny 
pasient: 

1. Gå til fanen Patient/Exam. 

2. Klikk på knappen Add Patient som vises under pasientlisten, nesten nederst på 
skjermen, og dialogboksen Add Patient åpnes. 

 

Figur 5: Dialogboksen Add Patient 

3. Fyll ut feltene ID, First og Last, MRN (journalnummer) og DOB (fødselsdato), og velg 
M eller F for pasientens kjønn.  

 

Merknad 
InVivoVue lagrer ikke pasientdataposten før det er valgt et kjønn og verdier er 
angitt for ID og begge navnefeltene.  Verdiene ID og MRN må være unike: Hvis det 
finnes en annen pasient med samme ID eller MRN, viser InVivoVue et feilikon, og 
knappen Save & Exit vil ikke bli aktivert.  Feltet MRN er valgfritt, men hvis det 
fylles ut, må verdien være unik. 

Hvis det dessuten finnes en annen pasient med samme kombinasjon av for- og 
etternavn i feltene First og Last, viser InVivoVue et varselikon.  En pasient med 
duplisert navn kan imidlertid lagres. 

Feltet ID kan bare inneholde tall og bokstaver.  ID brukes som prefiks foran navnet 
på datafiler for denne pasienten. Siden ID-en skal brukes som del av et filnavn, kan 
den bare inneholde tall og bokstaver. 

4. Hvis du kjenner verdiene for Refractive Error og Axial Length for øynene til denne 
pasienten, kan du også angi dem nå. Hvis ikke kan du la standardverdiene stå. 
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5. Notes kan legges til, både når dataposten opprettes, og senere. Notes vises på fanen 
Patient/Exam når pasienten er valgt. 

6. Når du har angitt informasjonen, klikker du på knappen Save & Exit for å lagre den nye 
dataposten og lukke dialogboksen. 

Når du har opprettet dataposten, kan du se pasientinformasjonen i gruppeboksen View Patient 
Details nederst til høyre på fanen Patient/Exam. 

 

Den anonyme pasienten 

Noen ganger er det ikke nok tid til å angi ny pasientinformasjon før en undersøkelse 
gjennomføres.  Hvis en undersøkelse startes før en ny pasient opprettes, eller en eksisterende 
pasient velges fra listen, knyttes den automatisk til den anonyme pasienten.  Den anonyme 
pasienten er en plassholder for data som InVivoVue ikke har identifiserende informasjon for.  
Den kan behandles på samme måte som alle andre pasienter: Undersøkelser kan kjøres, 
skanninger registreres og rapporter opprettes, men ingen informasjon vil identifisere den 
aktuelle pasienten.  Dette er ment om et praktisk alternativ for brukere som har det travelt før 
en uplanlagt undersøkelse, men Leica anbefaler ikke å vente unødig med å angi klinisk 
informasjon. 

Den anonyme pasienten vises alltid først på pasientlisten.  Feltet ID inneholder teksten 
Anonymous. 

 

Figur 6: Anonym pasient 

Omsider vil det være nyttig å angi nærmere opplysninger for en anonym pasient eller 
identifisere pasienten ved å velge en eksisterende pasient.  Dette kan du gjøre når som helst: 
før, under eller etter en undersøkelse, i én økt eller den neste, på undersøkelsesdatoen eller 
senere.  Hvordan en pasient deanonymiseres, er beskrevet i avsnittet om daglig arbeidsflyt: 
identifisere anonyme pasienter. 

 

Obs! 
Når en anonym pasient tilordnes en eksisterende pasient, bes du bekrefte at den 
valgte eksisterende pasienten er korrekt. 

 

Redigere en pasient 

Nå og da vil du måtte oppdatere dataposter med informasjon fra nye undersøkelser eller notater. 
Slik oppdaterer du dataposter: 

1. Velg fanen Patient/Exam (Figur 4). 

2. Finn pasientdataposten du vil endre.  Hvis den anonyme pasienten er valgt, brukes den 
angitte informasjonen til å opprette en ny pasientdatapost, og den aktuelle 
undersøkelsen vil ikke lenger være knyttet til den anonyme pasienten, men til den nye 
pasienten. 
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3. Nederst på fanen klikker du på knappen Edit Patient. Dialogboksen Edit Patient åpnes 
(Figur 8). 

 

Figur 7: Knappene Add Patient, Edit Patient og Delete Patient 

4. Angi ny informasjon og oppdater eksisterende informasjon etter behov for dataposten.  

5. Når du har oppdatert informasjonen, klikker du på knappen Save & Exit for å lagre den 
nye dataposten og lukke dialogboksen. 

Når du har oppdatert dataposten, kan du se endringene i gruppeboksen View Patient Details 
nederst til høyre på fanen Patient/Exam. 

 

Figur 8: Dialogboksen Edit Patient 

 

Slette en pasientdatapost 

Du kan slette en pasientdatapost hvis det ikke finnes noen undersøkelser. Hvis det finnes 
undersøkelser som ikke inneholder data, kan du slette undersøkelsene for å slette 
pasientdataposten. Slik sletter du dataposter: 

1. Velg fanen Patient/Exam. 

2. Finn pasientdataposten du vil slette. 

3. Nederst på fanen klikker du på knappen Delete Patient (Figur 4). Meldingsboksen 
Confirm Delete åpnes. 
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4. Hvis du er sikker på at du vil slette pasientdataposten, klikker du på knappen Yes. 
Dataposten slettes fra databasen. 

Finne en pasient 

Hvis databasen inneholder informasjon om en lang liste pasienter, kan det være vanskelig å 
finne en bestemt pasient. InVivoVue gjør det mulig å filtrere og sortere pasientlisten på flere 
måter, slik at du finner spesifikke pasienter. Start med å gå til fanen Patient/Exam. 

• Hvis du vil søke etter en bestemt datapost, angir du identifiserende informasjon i hvilket 
som helst felt i gruppeboksen Find Patient. Mens du fyller ut feltene ID, MRN, First eller 
Last for pasienten, velger InVivoVue den første dataposten som samsvarer med 
utfyllingen. Jo mer detaljert du fyller ut feltene, desto mer nøyaktig blir treffet. 

 

Figur 9: Gruppeboksen Find Patient 

Hvis du for eksempel skriver Smith i feltet Last, finner InVivoVue den første pasienten 
med etternavn som starter med Smith: Annie Smith vil bli valgt. Først når neste tegn 
angis, slik at det står Smithf i boksen Last, hopper InVivoVue forbi Annie Smith og velger 
Robert Smithfield.  Alle de fire viste søkeboksene fungerer på samme måte. 

• Hvis du vil filtrere hvilke pasienter som skal vises, aktiverer du én eller flere av 
filtreringsboksene. Hvis du for eksempel bare vil vise pasienter med undersøkelser som 
hører til en bestemt studie, aktiverer du boksen Filter by study og velger studien du vil 
finne dataposter for: Bare pasienter med undersøkelser knyttet til den valgte studien 
vises på listen. Hvis du bare vil vise pasienter som har hatt en undersøkelse en bestemt 
måned, aktiverer du boksen Filter by exam date og velger relevante datoer i boksene 
From og To: Bare pasienter som hadde en undersøkelse i det angitte datointervallet, 
blir vist. 
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Figur 10: Filtrere og velge pasienter i gruppeboksen List Patients 

 

• Flere filtre kan kombineres: Hvis du vil lete etter pasienter som har blitt undersøkt av en 
spesifikk undersøker som del av en bestemt studie, aktiverer du både boksen Filter by 
study og Filter by examiner og foretar relevante valg. Bare pasienter som oppfyller 
begge kriteriene, vil bli vist. 

• Hvis visningen filtreres og du vil se hele pasientlisten igjen, klikker du bare på knappen 
Display All Patients.  Alle aktiverte filtreringsbokser deaktiveres, og hele listen vises 
igjen.  Merk at denne knappen vises bare mens listen filtreres. 

• Hvis du vil sortere pasientlisten, klikker du på en av kolonneoverskriftene for å sortere 
listen etter verdiene i den kolonnen (Figur 10). Klikk på kolonneoverskriften igjen for å 
veksle mellom stigende og synkende rekkefølge.  Hvis du sorterer listen, påvirker ikke 
det hvilke pasienter som vises, bare rekkefølgen. Hvis listen filtreres, forblir den med 
andre ord sortert etter sorteringen. 

Lege- og undersøkerinformasjon 

Opprette en legedatapost 

Legedataposter er knyttet til undersøkelser, og det velges en hver gang du oppretter en ny 
undersøkelse. Hvis legedataposten du vil ha, ikke finnes i systemet, kan du opprette dataposten 
samtidig som du legger til en undersøkelse i pasientens datapost. Du kan også opprette en 
legedatapost atskilt fra en undersøkelse, som en administrativ funksjon. Hvis for eksempel en 
ny lege starter ved klinikken eller praksisen, kan du legge til en datapost, slik at den er 
tilgjengelig når du er klar til å gjennomføre undersøkelser for den nye legens pasienter. 

Slik oppretter du en legedatapost: 

1. Fra menyen Tools velger du Setup Examiners & Physicians..., eller fra fanen 
Patient/Exam klikker du på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogboksen 
Setup Examiners & Physicians åpnes. 
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Figur 11: Menyen Tools med Setup Examiners & Physicians... 

 

 

Figur 12: Knappen Setup Examiners & Physicians på høyre side av boksen Set Exam 
Defaults/Add Exam 

2. I gruppeboksen Select Physician nederst i dialogboksen velger du <NEW PHYSICIAN>. 

3. Angi feltene First Name og Last Name for legen for den nye dataposten. 
(Kombinasjonen av First Name og Last Name må være unik i systemet.) 

4. Klikk på knappen Create New Physician. 

5. Hvis du må opprette enda en legedatapost, gjentar du de foregående trinnene. Hvis ikke 
klikker du på knappen OK for å lukke dialogboksen, så kan den nye dataposten velges 
for nye undersøkelser. 

 

Figur 13: Ny lege opprettet 

 

Redigere en legedatapost 

Du kan redigere en legedatapost uavhengig av om den er knyttet til noen undersøkelser. Du vil 
kanskje redigere dataposten hvis legen endrer navn. 
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Slik redigerer du en legedatapost: 

1. Fra menyen Tools velger du Setup Examiners & Physicians..., eller fra fanen 
Patient/Exam klikker du på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogboksen 
Setup Examiners & Physicians åpnes. 

2. I gruppeboksen Select Physician nederst i dialogboksen velger du navnet på legen du 
vil endre dataposten for. 

 

Figur 14: Redigere en tidligere opprettet lege 

3. Endre feltene First Name og Last Name for legen hvis det er nødvendig for dataposten. 
(Kombinasjonen av First Name og Last Name må være unik i systemet.) 

4. Klikk på knappen Save Changes. 

5. Hvis du må endre enda en legedatapost, gjentar du de foregående trinnene. Hvis ikke 
klikker du på knappen OK for å lukke dialogboksen. Endringene gjenspeiles på alle 
eksisterende undersøkelser, og den oppdaterte dataposten kan velges for nye 
undersøkelser. 

 

Slette en lege 

Du kan slette legedataposter fra databasen, forutsatt at ingen undersøkelser er knyttet til den 
legen. InVivoVue advarer mot og hindrer deg i å slette en legedatapost med tilknyttede 
undersøkelser. 

Slik sletter du en legedatapost: 

1. Fra menyen Tools velger du Setup Examiners & Physicians..., eller fra fanen 
Patient/Exam klikker du på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogboksen 
Setup Examiners & Physicians åpnes. 

2. I gruppeboksen Select Physician nederst i dialogboksen velger du navnet på legen du 
vil slette dataposten for. 

3. Klikk på knappen Delete Physician (Figur 14). 

4. Hvis du må slette enda en legedatapost, gjentar du de foregående trinnene. Hvis ikke 
klikker du på knappen OK for å lukke dialogboksen, så kan ikke gamle dataposten 
velges for undersøkelser. 
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Opprette en undersøkerdatapost 

Undersøkerdataposter er knyttet til undersøkelser, og det velges en hver gang du oppretter en 
ny undersøkelse. Hvis det ikke finnes noen datapost i systemet for undersøkeren som skal 
gjennomføre undersøkelsen, kan du opprette en datapost like før du legger til undersøkelsen.  
Du trenger naturligvis ikke å vente på en undersøkelse for å angi opplysninger om en ny kollega 
som starter ved klinikken eller praksisen. Du kan følge fremgangsmåten angitt nedenfor når det 
passer. 

Slik oppretter du en undersøkerdatapost: 

1. Fra menyen Tools velger du Setup Examiners & Physicians..., eller fra fanen 
Patient/Exam klikker du på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogboksen 
Setup Examiners & Physicians åpnes. 

2. I gruppeboksen Select Examiner øverst i dialogboksen velger du <NEW EXAMINER>. 

3. Fyll ut feltet Name for undersøkeren for den nye dataposten. Det angitte navnet må 
være unikt i systemet. 

4. Klikk på knappen Create New Examiner for å legge til en datapost. 

 

Figur 15: Opprette en ny undersøker 

5. Hvis du må opprette enda en undersøkerdatapost, gjentar du de foregående trinnene.  
Klikk på knappen OK for å lukke dialogboksen når du er ferdig. Den nye 
undersøkerinformasjonen kan umiddelbart knyttes til nye undersøkelser. 

 

Redigere en undersøkerdatapost 

Du kan redigere en undersøkerdatapost uavhengig av om den er knyttet til noen undersøkelser. 
Du vil kanskje redigere dataposten hvis undersøkeren endrer navn. 

Slik redigerer du en undersøkerdatapost: 

1. Fra menyen Tools velger du Setup Examiners & Physicians..., eller fra fanen 
Patient/Exam klikker du på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogboksen 
Setup Examiners & Physicians åpnes. 

2. I gruppeboksen Select Examiner øverst i dialogboksen velger du navnet på 
undersøkeren du vil endre dataposten for. 

3. Endre feltet Name for undersøkeren etter behov. Det angitte navnet må fortsatt være 
unikt i systemet. 

4. Klikk på knappen Save Changes. 
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Figur 16: Redigere og slette en undersøker 

5. Hvis du må endre enda en undersøkerdatapost, gjentar du de foregående trinnene. Hvis 
ikke klikker du på knappen OK for å lukke dialogboksen. Endringene gjenspeiles på alle 
eksisterende undersøkelser, og den oppdaterte dataposten kan velges for nye 
undersøkelser. 

 

Slette en undersøker 

Du kan slette undersøkerdataposter fra databasen, forutsatt at ingen undersøkelser er knyttet 
til den undersøkeren. InVivoVue advarer mot og hindrer deg i å slette en undersøkerdatapost 
med tilknyttede undersøkelser.  

Slik sletter du en undersøkerdatapost: 

1. Fra menyen Tools velger du Setup Examiners & Physicians..., eller fra fanen 
Patient/Exam klikker du på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogboksen 
Setup Examiners & Physicians åpnes. 

2. I gruppeboksen Select Examiner øverst i dialogboksen velger du navnet på 
undersøkeren du vil slette dataposten for. 

3. Klikk på knappen Delete Examiner (Figur 16). 

4. Hvis du må endre eller slette enda en undersøkerdatapost, gjentar du de foregående 
trinnene. Hvis ikke klikker du på knappen OK for å lukke dialogboksen, så kan ikke 
gamle dataposten velges for undersøkelser. 

 

Undersøkelsesinformasjon 

Opprette en ny undersøkelse 

Når programmet startes for første gang på en bestemt dag, opprettes det automatisk en 
undersøkelse for den anonyme pasienten.  Hvis du ikke gjør noe for å velge en annen pasient 
før du registrerer data, knyttes dataene til denne adhoc-undersøkelsen. 

Men hvis du vil kjøre en undersøkelse for en kjent pasient, starter du med å velge navnet på 
den pasienten på fanen Patient / Exam. Hvis du deretter vil opprette en ny undersøkelse for en 
kjent pasient, kan du gjøre et av følgende: 

• Klikk på knappen Add Exam på fanen Patient / Exam. En ny undersøkelse blir 
opprettet, med en enkelt, ventende skanning. 
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• Velg en undersøkelse som pasienten tok tidligere, og klikk på knappen Copy Exam.  En 
undersøkelse blir opprettet, med samme sett av skanninger som ble tatt under den 
forrige undersøkelsen, i samme rekkefølge. 

• Gå til fanen Imaging, rull ned listen over undersøkelseshandlinger, og velg Add Exam.  
En ny undersøkelse blir opprettet, med en enkelt, ventende skanning. 

 

• Gå til fanen Imaging, rull ned listen over undersøkelseshandlinger, og velg en av 
kopieringshandlingene. 

o  Hvis du velger Copy Exam, opprettes det en ny undersøkelse med samme 
sett av skanninger, i samme rekkefølge, som den aktuelle undersøkelsen. 

o  Hvis du velger Copy Exam (Other Eye), opprettes det en ny undersøkelse 
med samme sett av skanninger, i samme rekkefølge, som den aktuelle 
undersøkelsen.  Men alle skanningene som ble satt opp for det høyre øyet 
(OD), vil bli satt opp for det venstre øyet (OS) i den nye undersøkelsen, og 
omvendt.  (Noen brukere synes det er praktisk å skille alle sine skanninger av 
det høyre øyet i én undersøkelse, og alle sine skanninger av det venstre øyet i 
en annen.) 

Uansett hvordan undersøkelsen opprettes, må du sørge for å knytte korrekt informasjon til den.  
Hvis du sørger for å angi denne informasjon, blir det enklere å finne undersøkelsesdata i 
fremtiden. 

1. Velg undersøkeren som vil utføre undersøkelsen, fra rullegardinlisten Select examiner. 

2. Velg legen som kontrollerer undersøkelsen, og gjennomgå resultatene fra 
rullegardinlisten Select physician. 

3. Velg studien som resultatene av denne undersøkelsen vil bli knyttet til, fra 
rullegardinlisten Select study. 

4. Velg en kategori som resultatene av denne undersøkelsen vil bli knyttet til, fra 
rullegardinlisten Select treatment arm. 

Redigere en undersøkelsesdatapost 

Du kan redigere en undersøkelsesdatapost bare den dagen den opprettes. Du kan endre lege 
og undersøker, så vel som tilknyttet studie og behandlingsarm. Slik går du frem: 

1. På fanen Patient/Exam (Figur 4) velger du pasientdataposten som inneholder 
undersøkelsen du vil redigere. 

2. I gruppeboksen Patient Exams velger du undersøkelsen du vil redigere, og knappen 
Edit Exam er aktivert. 

3. Klikk på knappen Edit Exam for å åpne undersøkelsesredigeringsprogrammet. 
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Figur 17: Knappene Edit Exam og Delete Exam over dialogboksen View Patient Details 

4. I dialogboksen velger du en annen Study eller Treatment Arm og angir Notes om 
undersøkelsen. Velg en annen Examiner eller Physician. 

5. Du kan også angi navnet på en ny Examiner eller Physician i feltene Add New.... Hvis 
du angir nytt navn på en av dem, klikker du på knappen Create... for å lagre navnet og 
velge det for den aktuelle undersøkelsen. 

 

Obs! 
Du kan bare redigere undersøkelsesinformasjon den dagen undersøkelsen 
ble opprettet. Etter opprettelsesdatoen for undersøkelsen kan du bare angi 
notater knyttet til undersøkelsen. Alle andre felter er ikke redigerbare.  

Når du har fullført endringene i undersøkelsesdataposten, klikker du på knappen Save 
Changes nederst i dialogboksen (Figur 18). 
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Figur 18: Dialogboksen Exam Details 

 

Slette en undersøkelse 

Du kan slette en undersøkelsesdatapost bare hvis ingen lagrede skanninger er knyttet til den. 
Hvis undersøkelsen har ventende eller skrinlagte skanninger, kan du først slette dem før du 
sletter undersøkelsen. Slik sletter du en undersøkelse som oppfyller kriteriene: 

1. På fanen Patient/Exam (Figur 4) velger du dataposten som inneholder undersøkelsen 
du vil slette. 

2. I gruppeboksen Patient Exams velger du undersøkelsen du vil slette. Hvis 
undersøkelsen oppfyller kriteriene for sletting, aktiveres knappen Delete Exam. 

3. Hvis undersøkelsen har ventende skanninger, klikker du på knappen Start Exam for å 
vise opplysningene om fanen Imaging. (Hvis undersøkelsesdatoen ligger i fortiden, 
klikker du på knappen Review Exam.) 
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Figur 19: Undersøkelser under boksen Patient Exams. Knappen Start Exam aktivert 

4. Velg hver ventende undersøkelse i tur, og klikk på knappen Delete Selected Scan for 
å fjerne skanningen fra listen. 

5. Når alle skanninger slettes, går du tilbake til tasten Patient/Exam. 

6. Klikk på knappen Delete Exam, og meldingsboksen Confirm Delete åpnes. 

7. Hvis du er sikker på at du vil slette dataposten, klikker du på knappen Yes. Dataposten 
slettes fra databasen. 

 

Figur 20: Meldingsboksen Confirm Delete 

Finne en undersøkelse 

Du kan filtrere for en særlig undersøkelse ved å klikke på tittellinjen på listen Patient Exams 
(Figur 19). Dette vil sortere listen etter den kolonneoverskriften.  
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Fanen Imaging 

Oversikt 

 

Figur 21: Fanen Imaging 

Fanen Imaging inneholder informasjon og mange kontroller for å kontrollere bildetaking 
på Envisu. Patient Information Section (1) angir den aktuelle pasientens navn, ID og MRN.  

Den delte knappen Patient Actions (2) inneholder tilgjengelige handlinger for å redigere 
den eksisterende pasienten eller opprette en ny pasient. Standardverdien for denne knappen 
er Edit Patient Details. Handlingen Edit Patient Details (2) gjør det mulig å redigere 
opplysninger om den eksisterende pasienten. Handlingen Associate Patient (2) gjør det 
mulig å knytte en anonym undersøkelse til en eksisterende pasient, slik at brukeren kan starte 
bildetaking umiddelbart etter å ha åpnet InVivoVue og knytte denne undersøkelsen til en 
eksisterende pasienter i etterkant. Handlingen Select Patient (2) gjør det mulig å identifisere 
en anonym pasient og umiddelbart starte en ny undersøkelse for den valgte pasienten. Exam 
Information Section (3) angir den aktuelle undersøkelsens dato, klokkeslett og status.  

Den delte knappen Exam Actions (4) inneholder tilgjengelige handlinger for å redigere 
den eksisterende undersøkelsen, opprette en ny undersøkelse eller kopiere den aktuelle 
undersøkelsen. Handlingen Edit Exam (4) gjør det mulig å redigere opplysninger om den 
eksisterende undersøkelsen. Handlingen Add Exam (4) legger til en ny undersøkelse for den 
aktuelt valgte pasienten. Handlingen Copy Exam (4) lager en kopi av den aktuelle 
undersøkelsen med alle ventende skanninger. Handlingen Copy Exam (Other Eye) (4) lager 
en kopi av den aktuelle undersøkelsen med alle ventende skanninger med valg av motsatte 
øye som original. Knappen Edit Exam Notes (5) gjør det mulig å redigere notatene for den 
aktuelle undersøkelsen fra fanen Imaging. 

Velgeren Physician (6) gjør det mulig å knytte den aktuelle undersøkelsen til en 
eksisterende lege. Velgeren Examiner (6) gjør det mulig å knytte den aktuelle undersøkelsen 
til en eksisterende undersøker. Velgeren Study (7) gjør det mulig å knytte den aktuelle 
undersøkelsen til en eksisterende studie. File Name (8), Eye (25) og Index of Refraction (9) 
for den aktuelt valgte skanningen også vises. 
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Endre konfigurasjoner ved hjelp av dialogboksen Select Configuration (24). Last inn en 
protokoll ved hjelp av dialogboksen Load Protocol (10). QuickStart Grid (11) gjør det mulig 
å veksle raskt mellom skannetyper. Endre den aktuelle skanningen ved hjelp av vinduet 
Dynamic Scan Control (16). Legg til en Preset Scan (17) eller legg til en tilpasset skanning 
ved hjelp av knappen ytterst til høyre på kontrollen.  

Typer kan velges under siktemodus, men kan ikke slås av og på under frikjøringsmodus. 
Siktemodus startes ved hjelp av knappen Aim (12). Frikjøringsmodus startes ved hjelp av 
Free Run (13). Når du har trykket på knappen Aim, blir den til knappen Snapshot, slik at du 
kan starte et øyeblikksbilde på siktestedet. Lagre de registrerte dataene ved å trykke på 
knappen Save (14). Lagre de tilknyttede råspektraldataene ved å aktivere boksen Save 
OCU? (15).    

OCT-bildet vises i vinduet B-Scan (18). Volume Intensity Projection (VIP) (19) vises 
inntil B-skanningen. Dette vinduet erstattes av den ortogonale sikteskanningen når 
siktemodus er aktivert. Display Line (24) identifiserer plasseringen av den aktuelt valgte B-
skanningen.  

Hvis du høyreklikker på vinduet B-Scan, vises kontekstmenyen B-Scan (Figur 22 og 
Figur 23). Menyen Caliper gjør det mulig å velge hvert av målepunktene som kan plasseres i 
B-skanningen. Med Configure Calipers åpnes dialogboksen for målepunktskonfigurasjon, 
der du kan konfigurere navngiving, horisontal eller vertikal låsing og visningsetiketter for 
målepunktene. Med Save Calipers lagres den aktuelle målepunktskonfigurasjonen til senere 
bruk. Med Fiducial Visible vises en referansemarkør på skjermen som kan brukes under 
bildetaking for å sikre at skanningen plasseres på samme sted hver gang. Med Fiducial 
Color kan du angi fargen på referansemarkøren. Med Fiducial Position endres 
referansemarkørens posisjon i forhold til toppen av visningsvinduet.  

 

Figur 22: Kontekstmenyen B-Scan, menyen Caliper 
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Figur 23: Kontekstmenyen B-Scan, menyen Fiducial Position 

 Kontekstmenyen VIP (Figur 24) inkluderer menyen Caliper for plassering av 
målepunkter på VIP (konfigurerbar i alternativet Configure Calipers på kontekstmenyen B-
Scan). SNIT Labels Visible slår av og på visningen av etikettene Superior (S), Nasal (N), 
Inferior (I) og Temporal (T) i vinduene VIP og B-Scan. Disse etikettene antar en orientering 
basert på konfigurasjonen som brukes når InVivoVue lastes inn. Cursor Visible slår av og på 
visningen av den grønne visningslinjen.   

 

Figur 24: Kontekstmenyen VIP 

 

Obs! 
Når du bruker SNIT-etiketter, er etikettenes orientering nøyaktig bare når 
proben holdes loddrett eller i 180 graders (liggende) posisjon i forhold til 
pasienten. 

 

Rammen kan du velge ved å dra Frame Selector Line (24) i vinduet VIP. Kontrollene 
Playback (20) gjør det mulig å hoppe til den første og siste rammen, gå én ramme frem eller 
tilbake, spille av, sette på pause eller stoppe avspilling. Med velgeren Frame Selector (21) 
kan du velge den viste rammen. Registrerte skanninger vises i Scan queue (23), og hver 
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Scan (22) vises med et miniatyrbilde. Fargen angir det avbildede øyet (gul angir OD, lilla angir 
OS).  

Hvis du høyreklikker på en skanning i skannekøen, vises kontekstmenyen for hver 
skanning (Figur 25). Med Edit åpnes skanneredigeringsprogrammet, slik at du kan redigere 
skanneparameterne. Med Save lagres den aktuelle skanningen. Med Average registreres og 
gjennomsnittsberegnes skanningen hvis det finnes data for flere rammer. Med Delete slettes 
skanningen fra køen hvis ingen data har blitt lagret for den skanningen. Med Load OCT data 
lastes den aktuelt valgte filen inn. Med Load R&A data lastes de registrerte og 
gjennomsnittsberegnede dataene inn hvis de finnes. Med Load OCU data lastes rådataene 
inn hvis de finnes. Med Go to Data åpnes mappen som inneholder den valgte datafilen.  

Begge alternativene Load OCT og Load R&A har en ytterligere utflygingsmeny Send 
OCT to Diver hvis Leica Diver-programvaren er installert. Med dette alternativet lastes den 
aktuelle filen inn i Diver for analyse. 

 

Figur 25: Kontekstmenyen Scan 

 Hvis du høyreklikker på selve skannekøen, åpnes skannekøens kontekstmeny (Figur 
26). Med Add QuickStart Scan legges det til en ny skanning som svarer til de aktuelle 
valgene i hurtigstartmatrisen. Hvis disse valgene endres, oppdateres skanningen umiddelbart. 
Med Add Custom Scan åpnes skanneredigeringsprogrammet for å opprette en tilpasset 
skanning. Hvis du klikker på Delete Pending Scans, slettes skanninger som det ikke er 
registrert data for. 

 

Figur 26: Skannekøens kontekstmeny 

Med alternativet Save As Protocol… åpnes det en dialogboks som gjør det mulig å angi 
et navn på den nye protokollen (Figur 27) for å navngi protokollen og lagre listen over 
skanninger i skannekøen som en ny protokoll. 
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Figur 27: Dialogboksen Save As Protocol  

 Skanninger som legges til undersøkelser som aldri ble registrert, regnes som 
foreldreløse skanninger og slettes automatisk så snart denne tilstanden oppdages (generelt 
dagen etter at undersøkelsen fant sted).  Ventende skanninger kan du fjerne manuelt ved å 
velge alternativet Delete Pending Scans. 

Å trykke på tasten Insert har samme effekt som alternativet Add QuickStart Scan. Hvis 
du trykker på tasten Delete, slettes den aktuelt valgte skanningen, men bare hvis det ikke er 
registrert data for den. 

Velge hvilke skanninger som skal kjøres 

Hurtigstartmatrisen 

Området til venstre på fanen Imaging med store, grønne knapper er kjent som 
hurtigstartmatrisen.  Ved å foreta et valg fra hver rad kan du fullstendig definere en ventende 
skanning, med vanlig benyttede alternativer. Alternativene i hurtigstartmatrisen endrer seg 
avhengig av hvilken linse som er i bruk. Bare valg som er relevante for den linsen, vises.  Hvis 
du klikker fra det ene alternativet til det andre, flyttes den grønne merkingen for å angi hvilken 
skanning som skal kjøres.  I tillegg endres teksten på den ventende skanningen for å 
gjenspeile disse hurtigstartvalgene. 

           

Figur 28: Hurtigstartvalg 

Hvis du raskt vil definere nok skanninger for en hel undersøkelse, bruker du valg fra 
hurtigstartmatrisen for den første skanningen, deretter trykker du på tasten Insert for å legge 
til en flis for den neste skanningen i skannekøen. Fortsett å foreta hurtigstartvalg og sette inn 
nye skanninger til undersøkelsesdefinisjonen er tilfredsstillende. 

Alternativt kan du definere skanninger etter hvert som undersøkelsen skrider frem.  Bruk 
hurtigstartvalg til å definere den første, og registrer deretter dataene ved hjelp av knappene 
Aim / Free Run / Snapshot.  Trykk på knappen Save for å skrive dataene til en fil, og når 
lagringshandlingen er fullført, legges en ny hurtigstartskanning automatisk til på slutten av 
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undersøkelsen og velges i skannekøen. Hvis du klikker på hurtigstartmatrisen, oppdateres nå 
den skannedefinisjonen, til du er klar til å utføre neste skanning.  Du kan fortsette på denne 
måten til undersøkelsen er fullført.  Det er trygt å ignorere den siste ventende skanningen som 
ble lagt til automatisk, siden den vil bli renset opp automatisk neste gang InVivoVue kjører. 

 

Definere en tilpasset skanning 

Hvis du ønsker mer presis kontroll over skannedefinisjonen, eller intet alternativ som svarer 
direkte til det du ønsker, finnes i matrisen, kan du bruke skanneredigeringsprogrammet til å 
angi nøyaktige opplysninger.  Skanneredigeringsprogrammet kan du åpne enten ved å 
høyreklikke på flisen for en ventende skanning og velge alternativet Edit…, eller ved å 
høyreklikke på selve skannekøen og velge Add Custom Scan. 

I midten av skanneredigeringsprogrammet er det fem grønne knapper tilsvarende 
skannemønstrene InVivoVue kan kjøre.  Velg mønsteret av interesse, så fylles kolonnene 
nedenfor ut med opplysninger om den siste tilpassede skanningen som er definert for det 
mønsteret. 

Kolonnen ytterst til venstre inneholder de fysiske målene for skanningen: hvor lang og høy 
den er, om den bør stilles i en vinkel fra horisontalplanet, og om registrering bør starte 
forskjøvet fra sikteposisjonen.  Disse feltene er begrenset av de fysiske maskinvaregrensene 
til det galvaniserte jernet som brukes til å plassere strålefeltet, men ellers kan hvilken som 
helst verdi angis. 

 

Figur 29: Definere en tilpasset skanning 
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Obs! 
InVivoVue tillater ikke at du angir verdier utenfor de tillatte intervallene. Hvis du 
angir en verdi utenfor området, går InVivoVue automatisk tilbake til verdien i 
nærmeste ende av intervallet og omdanner tegnene til rød skrift for å varsle deg 
om situasjonen. 

 

Den midtre kolonnen inneholder dimensjonene til dataene som vil bli registrert: hvor mange A-
skanninger som vil bli registrert per ramme, hvor mange B-skanninger som vil bli registrert per 
volum, og hvor mange ganger samme volum vil bli registrert.  Antall ganger samme ramme vil 
bli registrert for hver B-skanning kan økes fra standardverdien, selv om slike data for flere 
rammer må registreres og gjennomsnittsberegnes som et separat trinn. 

Hvis du legger til flere A-skanninger, B-skanninger og rammegjentakelser, økes presisjonen 
på bildene som registreres, men de vil ta lengre tid å registrere og kreve mer minne for bufring 
under registrering.  Et grovt anslag over hvor lang tid det vil ta å registrere hver skanning, 
vises på hver ventende skanneflis.  Linjen System Memory i skanneredigeringsprogrammet 
viser hvor mye minne en bestemt skanning krever i forhold til installert mengde RAM.  Mens 
minnelinjen er grønn, kan den bestemte skannedefinisjonen helt sikkert kjøres. Ved ca. 70 % 
tilgjengelig minne blir linjen rød. Hvis du legger til denne skanningen i undersøkelsen, kan 
instrumentet oppdage at det ikke kan kjøre den.  Skanninger som krever mer enn 90 % 
tilgjengelig minne, kan ikke legges til i undersøkelsen. Knappen Add to Exam deaktiveres. 

Et volum med blandet tetthet er en rektangulær skanning med en enkelt B-skanning med høy 
tetthet som registreres i sitt sentrum. Kolonnen ytterst til høyre vil inneholde dimensjonene for 
dataene i høytetthetsregionen, når skannemønsteret med blandet volum velges. 

I gruppen Oculus Selection velger du om du planlegger å skanne OD eller OS.  InVivoVue 
lagrer denne informasjonen med skanningen, selv om den ikke kan oppdage om det bestemte 
øyet faktisk ble skannet. Brukere må påse at det valgte øyet samsvarer med det faktisk 
skannede øyet. 

Dopplerinformasjon kan registreres samtidig som .OCT-data. Igjen vil registrering av denne 
informasjonen kreve ekstra tid og ekstra minne.  Når antallet dopplerintervaller økes, 
oppdateres RAM-kravene på minnelinjen. 

For Envisu-systemer som har et internt fikseringsmål, kan det være nyttig å knytte et 
fikseringsmål til en skanning. Når skanningen er registrert, vises det fikseringsmålet som et 
bakgrunnsbilde for pasienten.  Hvis du vil knytte et fikseringsmål til en skannedefinisjon, 
velger du et definert mål fra rullegardinlisten i gruppeboksen Select a Fixation Target.  

 

 

Obs! 
Kontrollen Fixation Target brukes til å identifisere plasseringen av et 
fikseringsmål på Envisu-produkter som inkluderer et internt fikseringsmål. Å 
kjøre en skanning på et instrument uten et slikt internt mål har ingen effekt. 
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Figur 30: Gruppen Select Fixation Target 

 

Når du er fornøyd med skannedefinisjonene du har opprettet, klikker du på Add to Exam.  
Skanneredigeringsprogrammet lukkes, og en flis for skanningen du nettopp har opprettet, 
legges til i slutten av undersøkelsen. 

Opprette forhåndsinnstilte skanninger 

Hvis du bruker en viss skannedefinisjon ofte, kan du lagre den definisjonen som en 
forhåndsinnstilling. En forhåndsinnstilling kan du raskt legge til i en undersøkelse ved å klikke 
på forhåndsinnstillingsknappene til venstre for skannekøen.  

 

Figur 31: Forhåndsinnstillingsknapper for skanning 

Hvis du vil definere en forhåndsinnstilling, åpner du skanneredigeringsprogrammet ved å 
høyreklikke på en eksisterende ventende skanning og velger Edit…, eller ved å klikke på 
skannekøen eller en pågående undersøkelse og velge Add Custom Scan. 

Når du definerer en skanning ved hjelp av skanneredigeringsprogrammet, kan du lagre den 
som en forhåndsinnstilt skanning.  Definer skanningen som beskrevet ovenfor, og angi deretter 
et beskrivende navn på forhåndsinnstillingen i gruppen New Scan Preset – noe du vil 
gjenkjenne når du velger den fra en liste over forhåndsinnstillinger senere. 

 

Figur 32: Navngi en skanneforhåndsinnstilling 

Så snart teksten er angitt, blir knappen Create Preset aktivert (så lenge navnet er unikt).  Du 
kan ikke opprette en forhåndsinnstilt skanning for begge øyne samtidig. I stedet må du 
opprette separate forhåndsinnstillinger for OD og OS, hvis det er det du vil. Klikk på 
forhåndsinnstillingen for å legge den til på listen over kjente forhåndsinnstillinger. Du bør se at 
den vises umiddelbart i kombinasjonsboksen Defined Scan Presets øverst på skjemaet. 

Kombinasjonsboksen Defined Scan Presets brukes hvis du vil bruke innstillingene fra en 
forhåndsinnstilling til skanneredigeringsprogrammet. Klikk på knappen Copy Settings from 
Selected Preset, så gjenspeiler feltene i skanneredigeringsprogrammet den 
forhåndsinnstillingen som vises i kombinasjonsboksen.  Hvis du vil definere en ny 
forhåndsinnstilling som er nær, men ikke nøyaktig lik, en eksisterende forhåndsinnstilling, er 
en rask måte å fylle ut feltene på å begynne med å bruke denne knappen. 



InVivoVue (versjon 2.4) 

Side 38 av 123  9054-10054_NN Rev E 
 

Bruk av skanneredigeringsprogrammet for å definere en skanneforhåndsinnstilling legger den 
ikke automatisk til i undersøkelsen.  Du må fortsatt klikke på knappen Save Changes for å 
gjøre det. 
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Definere en skanneprotokoll 

Du kan opprette en ny skanneprotokoll ved hjelp av samlingen av skanninger for en 
undersøkelsen, enten en aktuell undersøkelse eller en undersøkelse fra fortiden. Hvis formålet 
simpelthen er å opprette en ny skanneprotokoll, uavhengig av eventuell faktisk undersøkelse, 
kan du gjøre det også. Hvis det ikke er noen undersøkelser som du vil opprette en 
skanneprotokoll fra, vil du kanskje opprette en testdatapost og en undersøkelse utelukkende 
for å opprette den nye skanneprotokollen. På denne måten unngår du å endre faktiske 
dataposter. 

I følgende prosedyre vil du opprette en pasientdatapost og en undersøkelsesdatapost og legge 
til skanninger i undersøkelsen. Formålet med alt dette er å opprette en ny skanneprotokoll. Når 
skanneprotokollen er opprettet, sletter du informasjonen for å eliminere eventuell falsk 
informasjon fra systemet. 

1. Fra fanen Patient/Exam velger du testpasienten (ID = Test-01). 

2. Legg til en undersøkelse i pasientdataposten, og klikk på knappen Start Exam. 
InVivoVue fører deg til fanen Imaging. 

 

Figur 33: Knappen Start Exam i boksen Patient Exams 

3. Legg til skanningene for den nye skanneprotokollen i undersøkelsen ved å opprette 
tilpassede skanninger eller legge til forhåndsinnstilte skanninger. 

 

Figur 34: Knapper for forhåndsinnstilte skanninger 

4. Hvis du har en eksisterende skanneprotokoll som inneholder lignende skanninger som 
den du vil opprette, legger du til skanningene fra den eksisterende protokollen. 

5. For eventuelle skanninger du legger til fra forhåndsinnstilte skanninger eller en annen 
skanneprotokoll, redigerer du dem for å definere de korrekte skanneparameterne for 
den nye skanneprotokollen. 

6. Slett eventuelle uønskede skanninger hvis du la til skanningene for en eksisterende 
skanneprotokoll. 

7. Lagre protokollen ved hjelp av kontekstmenyen i skannekøen (Figur 26).  

 

Obs! 
Hvis du ikke angir et unikt navn, vises symbolet «!» til høyre for navnefeltet, og 
knappen Save Protocol er ikke aktivert. 
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8. Når den nye skanneprotokollen er lagret, sletter du alle skanninger fra undersøkelsen 
og returnerer til fanen Patient/Exam. 

9. På fanen Patient/Exam sletter du undersøkelsen som du opprettet for denne 
prosedyren. 

 

Legge til en skanneprotokoll i en studie 

Du kan legge til én eller flere skanneprotokoller i en studie når du oppretter studiedataposten 
eller senere ved å redigere studiedataposten. Hvis protokollen du vil legge til, ikke allerede 
finnes, må du først definere en ny. Mer informasjon finnes på listen over relaterte emner 
nedenfor. 

Slik legger du til en eksisterende skanneprotokoll i en studie: 

1. På fanen Study velger du studien du vil legge til en skanneprotokoll for, og klikker på 
knappen Edit Study.... Dialogboksen Edit Study åpnes. 

2. På listen Scan Protocols nederst i dialogboksen velger du ett eller flere elementer fra 
listen Available Protocols og klikker på knappen Add>>. De valgte protokollene flyttes 
til listen Scan Protocols in Study. 

3. Når du har lagt til protokoller i studien, klikker du på knappen Save Changes nederst i 
dialogboksen for å lukke den og lagre endringene. 
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Leica bildedata 

Typer fil opprettet av InVivoVue 

InVivoVue bruker filer av flere forskjellige typer, herunder beskyttede og offentlige, for å lagre 
data og bilder for programvaren. Følgende er en liste over de mulige filtypene sammen med en 
kort definisjon av hver: 

.OCT: Et Leica-filformat som inneholder behandlede, visbare bilder med filoverskrift. 

.OCU: Et Leica-filformat som inneholder råspektraldata fra skanningen som ubehandlede 
bilder. 

.RAW: En fil som inneholder .OCT-bildedata i et rå-array av bytes uten overskrift.   

.UNP: En fil som inneholder ubehandlede, visbare bilder som et rå-array av bytes uten 
overskrift. 

.BMP: En instrumentuavhengig fil for lagring og gjengivelse av visbare bilder, spesielt på 
operativsystemet Microsoft Windows. InVivoVue bruker .BMP-filer til å lagre 
enkeltrammebilder fra vinduene B-Scan, Volume Intensity Projection og Video 
Fundus, så vel som miniatyrbilder som brukes i brukergrensesnittet og i rapporter. 

Når InVivoVue lagrer en bildeskanning, lagres følgende filer: 

• råspektraldata fra skanningen, .OCU-filendelse (hvis du velger ved hjelp av boksen 
Save OCU?) 

• behandlede data fra skanningen, OCT-filendelse 

• bitmap-bilde av ramme 0 (null) fra B-Scan, .BMP-endelse 

• bitmap-bilde av fundusbildet, .BMP-endelse 

• bitmap-bilde av vinduet VIP (bare for volumskanninger), .BMP-endelse 

 

Laste bilder fra OCU-data 

Iblant vil du kanskje laste inn OCU-filen (råspektraldataene) for et bilde.  For eksempel vil du 
kanskje bruke InVivoVues algoritme for å optimalisere bildespredning og forbedre 
visningskvaliteten. Uansett årsak kan du laste inn OCU-data på en av to måter: Du kan velge 
et bilde utenfor din egen database, eller du kan laste inn OCU-data for et lagret bilde i 
databasen. 

Slik laster du inn OCU-data for bilder i databasen: 

1. På fanen Patient/Exam velger du undersøkelsen som inneholder dataene av interesse. 

2. Gå til fanen Imaging. 

3. Høyreklikk på en lagret skanning fra skannekøen for å vise kontekstmenyen for 
skanningen. Hvis .OCU-data er til stede, aktiveres menyelementet Load OCU Data. 
Klikk på det for å laste inn spektraldataene. 
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InVivoVue-konfigurasjon 

Skifte konfigurasjon 

InVivoVue installeres med konfigurasjoner beregnet på en lang rekke bruksområder.  For 
registreringssystemer velger du typisk en bestemt konfigurasjon avhengig av hvilken type 
linse du har montert.  InVivoVue svarer ved å laste inn nye innstillinger for den 
konfigurasjonen og oppdatere brukergrensesnittet, og senere skanninger vil bruke de nye 
maskinvareinnstillingene som gjelder. 

Kombinasjonsboksen Select Configuration vises øverst til venstre på fanen Imaging.  Den 
aktuelle konfigurasjonen vises. 

 

Figur 35: Konfigurasjonsvalg 

Når du klikker på kombinasjonsboksen, vises en liste over de kjente konfigurasjonene. Hvis 
du velger en ny konfigurasjon, laster InVivoVue inn og bruker de gjeldende innstillingene og 
oppdaterer den aktuelle konfigurasjonsvisningen.  Neste gang får dette også InVivoVue til å 
starte opp i den nye konfigurasjonen neste gang den kjøres. 

 

Figur 36: Standardkonfigurasjoner 
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Endre programstandarder 

Mens du arbeider med InVivoVue, vil du kanskje endre noen av standardinnstillingene som 
lastes inn med en bestemt konfigurasjon. 

InVivoVue har konfigurerbare innstillinger for mange ting, for eksempel: 

• visning av bildeskanninger (lysstyrke, kontrast, dopplerjusteringer osv.) 

• fikseringsmål (målets størrelse og posisjon) 

• referansevisning (av/på, posisjon, farge) 

• bildebehandling (behandlings- og resamplingkontroller så som spredning) 

• skannetype (lineær B-Scan, ringvolum, blandet volum osv.) 

• målepunktskonfigurasjon (navn, farge, vinkellås, visningslengde og plassering) 

Disse innstillingene kan endres fra mange steder. Eksempel: 

• Visning av innstillinger for bildeskanninger endres i dialogboksen Display Options. 

• Innstillinger for fikseringsmål endres i fikseringsmålområdet. 

• Innstillinger for referansevisning endres i kontekstmenyen for B-skanningsvisning. 

• Innstillinger for bildebehandling endres i behandlingskontrollskjemaet. 

• Innstillinger for skannetyper endres i skanneredigeringsprogrammet. 

• Innstillinger for målepunktskonfigurasjon endres i dialogboksen Configure Calipers. 

Men innstillinger som endres på denne måten, påvirker bare programmet mens det kjører.  Når 
programmet er stengt av, glemmer det endringene du har foretatt, med mindre du oppdaterer 
den innlastede konfigurasjonsfilen. 

Bestemme aktuell brukerkonfigurasjon 

Hvis du vil bestemme hvilken brukerkonfigurasjonsfil som er lastet inn, åpner du dialogboksen 
System Information under menyen Help.  Navnet på brukerfilen vises.  Hvis du holder musen 
over filnavnet, vises hele banen. 
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Figur 37: Systeminformasjon – brukerkonfigurasjonsfil 

Lagre nye brukerkonfigurasjonsinnstillinger 

Slik erstatter du standardinnstillingene som er lagret i denne brukerkonfigurasjonsfilen: 

1. Konfigurer InVivoVue etter behov ved hjelp av verktøyene beskrevet ovenfor. 

2. Fra menyen Tools velger du Save Settings... 

 

Figur 38: Menyen Tools 
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Figur 39: Dialogboksen Save Settings File 

3. I den resulterende filvelgeren velger du brukerkonfigurasjonsfilen som er navngitt i 
dialogboksen System Information. 

4. Klikk på knappen Save for å lagre innstillingene. Det åpnes en melding der du bes 
bekrefte at du vil erstatte den eksisterende filen. 

5. Klikk på Yes for å lukke meldingsvinduet og dialogboksen. 

Innstillingene du lagrer, blir standardinnstillingene til du endrer dem igjen. 

 

Eksempel: endre standardinnstillinger for bildevisningen 

For eksempel kan lysstyrke- og kontrastverdiene InVivoVue bruker ved oppstart, endres slik: 

1. Velg fanen Imaging. 

2. På venstre visningsområdet i B-Scan høyreklikker og velger du elementet Display 
Options…. Dialogboksen Display Options vises.  

 

Figur 40: Dialogboksen Edit Display Options 

3. Dra skyverne for lysstyrke og kontrast til nye verdier. 

4. Bestemme den aktuelle brukerkonfigurasjonen 
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5. Lagre den nye brukerkonfigurasjonen. 

 

Eksempel: endre standardinnstillinger for bildebehandling 

1. Fra menyen Tools (Figur 38) velger du Configure Processing... Dialogboksen 
Processing Control vises. 

 

Figur 41: Image Processing and Resampling Controls 

2. Foreta ønskede endringer på fanene Processing og Resampling. 

3. Bestemme den aktuelle brukerkonfigurasjonen 

4. Lagre den nye brukerkonfigurasjonen. 

 

Eksempel: endre standardinnstillinger for skanning 

Hvis du vil endre innstillingene for skannetyper, må du først opprette en tilpasset skanning av 
typen du vil endre. Hvis du vil opprette en tilpasset skanning, må du legge den til i en 
undersøkelse for å lagre innstillingene som standard for den typen skanning. Du kan opprette 
den tilpassede skanningen i løpet av en faktisk undersøkelse eller ved å opprette en «liksom»-
undersøkelse som du deretter sletter fra systemet. Gå i begge tilfeller frem på følgende måte: 

1. På fanen Patient/Exam oppretter du en undersøkelse eller velger en aktuell 
undersøkelse fra i dag, og klikker på knappen Start/Continue Exam. InVivoVue viser 
undersøkelsen på fanen Imaging. 

2. Høyreklikk på skannekøen og velg alternativet Add Custom Scan. 
Skanneredigeringsprogrammet vises. 
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Figur 42: Dialogboksen New Scan 

3. Velg ønsket skannekonfigurasjon og klikk på knappen Add to Exam. 

4. Lagre innstillingene som beskrevet ovenfor. 

Verdiene du har lagret, blir nå standardverdiene for undersøkelser av den typen. 

 

Opprette en ny brukerinnstillingsfil 

Som drøftet ovenfor lagres en rekke forskjellige systeminnstillinger som standard i 
brukerkonfigurasjonsfilene. Hver gang InVivoVue startes, begynner systemet med innstillinger 
som gjenspeiler konfigurasjonen som kjørte under forrige økt. 

Noen brukere kan finne det nyttig å lagre mer enn ett sett standardsysteminnstillinger. Hvis du 
for eksempel gjennomfører flere studier med markert forskjellige protokoller, vil du kanskje 
opprette forskjellige standardverdier for de forskjellige skannetypene. I så fall kan du endre 
standardene deretter og lagre dem i en annen .INI-fil, slik at du kan laste inn disse alternative 
innstillingene når behovet melder seg. 

Slik oppretter du en ny innstillingsfil: 

1. Se informasjonen i Endre programstandarder for å lære hvilke innstillinger du kan endre, 
og hvordan du kan endre dem. 

2. Når du har fullført endringene du vil gjøre, velger du Save Settings... fra menyen Tools. 

3. I den resulterende dialogboksen for lagring angir du et filnavn for den nye 
innstillingsfilen.  Som konvensjon fester Leica strengen User_ til 
brukerkonfigurasjonsfiler. Vi anbefaler at du også følger denne konvensjonen. 

4. Klikk på knappen Save for å lagre innstillingene. 

Du kan opprette så mange av disse alternative innstillingsfilene du trenger, og skifte mellom 
dem når behovet melder seg. Slik skifter du fra de aktuelle innstillingene til et annet sett 
standardinnstillinger. 
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Laste inn en eksisterende innstillingsfil 

Nå og da må du kanskje laste inn eller stille tilbake standardinnstillingene for forskjellige 
områder av systemet. Hvis du for eksempel finner at standardverdier er endret for slike ting som 
visningen av bildeskanninger, behandlingen av bildeskanninger eller fikseringen, kan du 
gjenopprette dem. Eller hvis du tidligere har opprettet en alternativ innstillingsfil, kan du deretter 
skifte mellom eksisterende innstillingsfiler. 

Følg i begge tilfeller disse trinnene for å laste inn eller gjenopprette verdiene fra en 
systeminnstillingsfil: 

1. Fra menyen Tools (Figur 38) velger du Load Settings... for å åpne dialogboksen Load 
Settings File. 

 

Figur 43: Dialogboksen Load Settings File 

2. I dialogboksen velger du navnet på filen som inneholder innstillingene du vil laste inn 
eller gjenopprette. 

 

Obs! 
Verdiene for konfigurerbare innstillinger lagres i .INI-filer med navn som 
starter med User_. Det er mulig å lagre innstilling i en .INI-fil som ikke følger 
denne navnekonvensjonen. For eksempel vil du kanskje unngå å velge 
LineSpectrum.INI, fordi denne filen brukes bare til å kontrollere 
linjespekteret. 

 

3. Klikk på knappen Open for å laste inn innstillingsfilen og lukke dialogboksen. 

Innstillingene Image Processing, Fixation og Display Option du laster inn, blir 
standardinnstillingene for systemet til du endrer dem igjen.  Skanneparameterens 
standardinnstillinger (dimensjoner, vinkel, linjer, skanninger, rammer, osv.) gjenopprettes ikke 
når en systeminnstillingsfil lastes dynamisk inn. 
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Datastyring 

Laste inn en .OCT-fil uten pasientdata 

Av og til kan det være nyttig å laste inn en .OCT-fil (eller .OCU-fil) som du ikke har 
pasientinformasjon for: En kollega kan ha delt dataene (uten å bruke eksportfunksjonen, som 
oppbevarer pasientinformasjon), eller noen kan tilfeldigvis ha flyttet noen InVivoVue-filer fra 
stedet de ble lagret av programmet på.  Under menyen File er et Open…-alternativ.  Hvis du 
klikker på det, vises en normal dialogboks for filvalg.  Bruk den for å velge filen av interesse, 
og: 

• InVivoVue vil opprette en undersøkelse under den anonyme pasienten, der 
datostempelet samsvarer med opprettelsesdatoen for den valgte filen, deretter en 
skannedatapost som samsvarer med detaljene utledet av filoverskriften.  Dette vil få 
en flis til å vises på fanen Imaging når den undersøkelsen velges. 

• Hvis både .OCT- og .OCU-filene finnes, vil begge innlemmes i den skannedataposten.  
Ellers vil bare den valgte filen bli lagt til i skanningen. 

• Hvis en undersøkelse for den datoen allerede finnes, legges skanningen til i den 
eksisterende undersøkelsen. 

• Filen lastes umiddelbart inn. Hvis en .OCT-fil velges, vises dataene umiddelbart.  Hvis 
en .OCU-fil velges, må dataene behandles på nytt før den vises. 

Denne funksjonen er ment som en sikkerhetskopi: en måte å gjenopprette på hvis en 
brukerfeil forekommer og ingen pasient-/undersøkelsesinformasjon er tilgjengelig for 
programmet.  Du bør unngå å behandle det som en normal operasjon, siden det vil bli stadig 
vanskeligere å identifisere data hvis du har lastet dem inn i den anonyme pasienten. 

Arkivere undersøkelser 

Arkivering av data er prosessen med fysisk å fjerne datafilene fra datamaskinen.  Datafiler 
InVivoVue samler inn, er ganske store, og uten å fjerne dem fra systemet vil datamaskinens 
harddisk etter hvert bli fylt opp.  Leica anbefaler på det sterkeste å arkivere undersøkelser når 
tilgjengelig diskplass faller under 10 % av total kapasitet. Faktisk vil du motta en advarsel hver 
gang du klikker på knappen Save, hvis du går tom for plass for harddisken, til du gjør noe med 
det. 

Etter at undersøkelser er fjernet fra Envisu, er det av og til nyttig å få filene tilbake, for eksempel 
for å se på gamle data for å gjøre klar til en ny undersøkelse.  Når du arkiverer data, angir du 
hvor filene bør flyttes til.  InVivoVue holder oversikt over hvor filene kopieres, og bruker den 
informasjonen til raskt å få dem tilbake når du ber om at de gjenfinnes. 

Fordi bildene er så store, krever arkivering et lagringssted med en stor mengde tilgjengelig 
plass, så som en nettverksstasjon eller sekundære lagringsenheter, så som én eller flere 
eksterne stasjoner.  

Mens arkivering pågår, lar ikke InVivoVue deg utføre andre oppgaver.  Varigheten av 
arkiveringsprosessen vil avhenge mye av hvor mange undersøkelser du arkiverer samtidig. Det 
er best å planlegge arkivering for en stille periode der Envisu ikke trengs for å undersøke 
pasienter.  Straks undersøkelsene som skal arkiveres, er valgt og arkivering er initiert, trenger 
ikke systemet å passes på. InVivoVue vil fullføre arkiveringsaktiviteten på egen hånd (med 
mindre den går tom for plass på arkiveringsdestinasjonen). 

Slik arkiverer du undersøkelser: 
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1. Fra menyen Tools (Figur 38) velger du Archive Scans... Dialogboksen Archive Exams 
vises. 

 

Figur 44: Dialogboksen Archive Exams 

2. Alle undersøkelser som ikke allerede er arkivert, angis i gruppeboksen Archivable Data 
etter dato, der de eldste undersøkelsene vises øverst.  Undersøkelsene grupperes etter 
måned og dato for å gjøre det enklere å velge hele sett med undersøkelser for arkivering 
sammen. 

3. Dobbeltklikk på hver dato for å legge til alle undersøkelser i gruppeboksen Selected 
Exams.  Utvid alternativt månedsnodene for å vise individuelle datoer, og datonodene 
for å vise individuelle pasienter.  Dobbeltklikk på elementene du ønsker flyttet av 
systemet.  Når du gjør det, vil de berørte undersøkelsene vises i gruppen Selected 
Exams, med tekst som angir antall filer og deres relative størrelse.  Linjen under 
gjenspeiler hvor mye av den tilgjengelige plassen på arkiveringsdestinasjonen som vil 
bli brukt opp av arkivering. 

4. Du kan velge alle undersøkelser før en bestemt dato ved å angi en dato og klikke på 
knappen Select All Exams Prior To. Alle undersøkelsene i systemet som fant sted før 
datoen du valgte, vil bli lagt til i gruppen Selected Exams. Nederst i vinduet viser feltet 
Required Space hvor mye lagringsplass som kreves for å lagre de valgte 
undersøkelsene. 

5. Bruk knappen Browse øverst i dialogboksen til å velge hvor du vil at filene skal 
arkiveres. Feltet Available Space oppdateres for å vise hvor mye lagringsplass som er 
tilgjengelig på det valgte volumet (nettverksstasjon, ekstern enhet, osv.). 

6. Klikk på knappen Start Archiving, og InVivoVue begynner å flytte bildefilene for 
undersøkelsene du har valgt til arkiveringsstedet. 

Husk at prosessen kan ta mange minutter å fullføre, så påse at du har nok tid tilgjengelig uten 
å avbryte pasientundersøkelser. 

 

Gjenfinne arkiverte skanninger 

Arkiverte skanninger og rapporter fjernes fra systemet og lagres et annet sted. Hvis du finner at 
du trenger å se arkiverte skanninger og rapporter, lar InVivoVue deg gjenfinne dem. Funksjonen 
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Retrieve Archived Scans flytter valgte skanninger og rapporter fra arkivet og gjenoppretter dem 
til den opprinnelige plasseringen på systemet. 

I likhet med arkivering låser gjenfinning av skanninger datasystemet og hindrer deg i å utføre 
andre oppgaver, og avhengig av hvor mange skanninger du gjenfinner, kan prosessen ta en 
stund. Så du bør ikke gjenfinne skanninger når du trenger systemet til andre oppgaver, f.eks. 
undersøkelse av pasienter. 

Den enkleste måten å gjenfinne dataene for en enkelt undersøkelse på er å gå til fanen Patient 
/ Exam, finne den arkiverte undersøkelsen av interesse og dobbeltklikke på Y under kolonnen 
Archived.  Du bes bekrefte at du vil gjenfinne undersøkelsesdataene. 

Slik gjenfinner du et antall undersøkelser samtidig: 

1. Fra menyen Tools (Figur 38) velger du alternativet Retrieve Archived Scans.... 
Dialogboksen Retrieve Exams vises. 

 

Figur 45: Dialogboksen Retrieved Archived Exams 

2. I gruppeboksen Retrievable Data angis alle data som kan gjenfinnes, alfabetisk etter 
pasientenes navn.  

3. Velg hver pasient du vil gjenfinne data for, og dobbeltklikk på navnet eller klikke på 
knappen >> for å flytte det til listen i gruppeboksen Selected Exams. 

4. Hvis du bare vil gjenfinne data for individuelle undersøkelser, klikker du på knappen + 
for å vise en liste over undersøkelser etter dato for hver pasient, og velger dem som skal 
gjenfinnes. 

5. Undersøkelser du velger for gjenfinning, flyttes til listen Selected Exams og vises 
sammen med filbanen til det opprinnelige stedet der dataene nå vil bli gjenopprettet. I 
tillegg viser feltet Space Needed hvor mye samlet plass som trengs for de gjenfunne 
bildene, og hvor mye som er tilgjengelig på systemet. 

6. Klikk på knappen Start Retrieving, og InVivoVue begynner å flytte bildefilene for 
undersøkelsene du har valgt til det opprinnelige stedet. 

Husk at prosessen kan ta mange minutter å fullføre, så påse at du har nok tid tilgjengelig uten 
å avbryte pasientundersøkelser. 

Noen institusjoner bruker flere nettverksplasseringer for arkivering, andre bruker en serie 
eksterne stasjoner, og etter en stund kan det være vanskelig å huske hvor data ble arkivert til.  
Hvis du finner at du ikke husker hvor en undersøkelse er arkivert, og trenger å vite for å påse 
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at en enhet er koblet til før gjenfinning, velger du undersøkelsen, går til fanen Imaging og fører 
musen over én av skanneflisene. Arkiveringsbanen vises på verktøytipset. 

 

Eksportere undersøkelser 

Eksport er prosessen med å ta en kopi av data for en undersøkelse, som kan brukes til å dele 
med et annet system.  Det fjerner ikke data fra systemet. Hvis du for eksempel tar kopien på 
Envisus harddisk, vil du ha mindre plass til eksportkopien er fjernet. 

Import er prosessen med å legge til filer som tidligere er eksportert fra et Envisu-instrument, og 
gjøre dem lokalt tilgjengelige på et lesersystem, eller en InVivoVue-installasjon hos en kollega.  
Det legger til filene i en eksportkopi i importsystemet. 

Du kan eksportere en undersøkelse for å ta en kopi av alle pasient- og bildedata knyttet til 
undersøkelsen. I tillegg oppretter eksport filer for import til en sentral database. Disse kan 
brukes i en skrivebeskyttet versjon av programmet. InVivoVue gir også mulighet til å eksportere 
med eller uten informasjon som identifiserer pasienter. Du kan eksportere til datamaskinen, en 
nettverksstasjon eller en DVD, og eksportere en versjon som kan brukes med InVivoVue 1.4. 

Når du eksporterer en undersøkelse, kopierer InVivoVue alle filene for hver skanning i 
undersøkelsen.  Det nøyaktige antallet avhenger av skannemønsteret, og hvorvidt rapporter ble 
opprettet. Den samlede mengden nødvendig lagringsplass for å lagre eksporterte 
undersøkelser kan være betydelig. For eksempel kan filene som eksporteres for en lineær 
skanning, tilsvare i alt 170 megabyte (Mb) eller mer, og filene for en volumskanning kan 
overstige 400 Mb. Så vær sikker på at du har tilstrekkelig plass på datamaskinen, 
nettverksstasjonen eller (spesielt) USB-en. 

Slik eksporterer du en pasientundersøkelse: 

1. På fanen Patient/Exam velger du pasienten som du vil eksportere data for.  

2. I gruppeboksen Patient Exams velger du den spesifikke undersøkelsen som skal 
eksporteres fra den aktuelle pasientdataposten, ved å klikke under kolonnen Export. 
Kolonnen endrer seg for å vise en grønn pil, noe som angir at undersøkelsen har blitt 
merket for eksport. Merk så mange undersøkelser du vil, over flere pasienter hvis det er 
nødvendig. Når undersøkelser merkes for eksport, endrer teksten på eksportknappen seg 
for å gjenspeile hvor mange som er planlagt: Export 1 Exam, Export 2 Exams osv. 

 

Figur 46: Velge en enkelt undersøkelse som skal eksporteres 
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Figur 47: Velge flere undersøkelser som skal eksporteres 

3. Når alle undersøkelsene som skal eksporteres, er merket, klikker du på knappen Export 
Exam. Dialogboksen Export Exams åpnes. 

4. Dialogboksen viser innledningsvis banen som eksportfilene vil bli opprettet under, i 
tekstboksen Export to.  Banen bestemmes av innstillingen EXPORT_PATH i 
brukerkonfigurasjonsfilen og vil starte på samme sted hver gang programmet kjøres. 
Som standard er det D:\Bioptigen\Export. Tekstboksen Export to er ikke direkte 
redigerbar. Hvis du vil endre banen eksportfilene lagres under, klikker du på 
mappeikonet ved siden av Export to og bruker den resulterende dialogboksen for 
mappevalg til å bla til en egnet plassering.  InVivoVue krever ikke lenger en tom mappe 
for eksport, siden den oppretter de nødvendige underkatalogene selv. Hvis du vil 
opprette en mappe nå, klikker du på knappen Make New Folder for å opprette en ny 
tom mappe for undersøkelsesdataene, og gir mappen et navn som er relevant for 
informasjonen du eksporterer.  Sørg for å velge en plassering der det er tilstrekkelig 
diskplass. 

5. Hvis du vil inkludere identifiserende informasjon om pasienten, klikker du på boksen 
When exporting exam, include patient identifiers under listen over undersøkelser. 
Pasient-ID, fødselsdato og navn vil bli inkludert i de eksporterte dataene. Hvis du velger 
å ekskludere identifiserende informasjon, holdes pasientens navn tilbake, og 
fødselsdatoen er 1. januar 1901 som standard. 

6. Hvis du vil kopiere datafilene for undersøkelsen, klikker du på boksen When exporting 
exam, make copies of the data files.  Hvis du velger ikke å kopiere datafilene, vil 
eksporten gå mye raskere, men dataene vil ikke bli funnet når du importerer, og du vil 
måtte lokalisere datafilene manuelt. 

7. Formatet på undersøkelseseksporter har endret seg litt med versjoner etter InVivoVue 
2.0.  Hvis du vil eksportere data for lesning på et InVivoVue 1.4-system, aktiverer du 
boksen Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader.  Hvis du ikke aktiverer 
denne boksen, mislykkes importer til en 1.4-leser. 

8. Undersøkelsene du merket for eksport, vises på listen til venstre. Du har én siste 
mulighet til å velge bort undersøkelser ved å deaktivere boksen ved siden av navnet 
deres. 

9. Når du har gjort alle nødvendige endringer, klikker du på knappen Start Export. 
InVivoVue oppretter en undermappe kalt ExamDate_MM.DD.YYYY for hver unik 
undersøkelsesdato. Under oppretter den en undermappe kalt 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (der XXX er pasientens ID, 
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datoen er da undersøkelsen ble eksportert (i dag), og nn er antall ganger pasienten har 
hatt undersøkelsesdato eksportert på den datoen.). Det er ikke avgjørende å kjenne 
denne mappeorganiseringen. InVivoVue bør kunne finne filer når du importerer på 
lesersystemet. InVivoVue oppretter deretter et par .SQL-filer i mappen 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn, og (hvis datafilene kopieres) 
undersøkelsesdataene kopieres til undermappen med dagens dato. Dialogboksen 
lukkes. 

 

Importere undersøkelser 

Import er prosessen med å legge til filer som tidligere er eksportert fra et Envisu-instrument, og 
gjøre dem lokalt tilgjengelige på et lesersystem, eller en InVivoVue-installasjon hos en kollega.  
Det legger til filene i en eksportkopi i importsystemet. 

Du kan importere til institusjonen en undersøkelse som ble eksportert fra en annen InVivoVue-
institusjon (versjon 1.1 og høyere) og vise den importerte undersøkelsen og dens tilknyttede 
skanninger og rapporter.   

InVivoVue vil oppdage om undersøkelses- og bildefiler allerede finnes på din institusjon for å 
hjelpe deg med å unngå å importere samme undersøkelse to ganger.  Hvis filene allerede 
finnes, vil InVivoVue spørre deg om du kan fortsette og dermed overskrive de eksisterende 
filene.  

Slik importerer du en undersøkelse: 

1. Fra menyen Tools (Figur 38) velger du Import Exam. En dialogboks for mappevalg 
åpnes.  

 

Figur 48: Dialogboksen Browse for Folder 

2. I dialogboksen finner du undersøkelsesmappen på datamaskinen som inneholder 
undersøkelsen du vil importere.  Ikke utvid undersøkelsesmappen for å velge 
undermappen som heter PatientID_XXX (der XXX er pasientens ID-nummer).  Importen 
mislykkes hvis du velger mappen Patient ID. 

3. Klikk på knappen OK . InVivoVue setter inn innholdet i undersøkelsesmappen i 
institusjonens database og lagrer undersøkelsens skanninger og rapporter på 
standardlagringsstasjonen.  Dialogboksen lukkes. 
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Når en undersøkelse som ble opprettet ved en annen InVivoVue-institusjon, importeres til din 
institusjon, vises en Switch Sites…-knapp på fanen Study.  Hvis du klikker på denne knappen, 
åpnes en dialogboks som gjør det mulig å skifte til institusjonen knyttet til den nylig importerte 
undersøkelsen, slik at du kan gjennomgå den. (Se informasjonen i Lese importerte data for å 
lære om bruk av InVivoVue-applikasjonen som leserapplikasjon.) 

 

Lese importerte data 

InVivoVue gjør det mulig å vise importerte skanninger på andre InVivoVue-skannere (versjon 
1.1 og høyere).  Når en undersøkelse importeres, importeres all informasjon knyttet til 
undersøkelsen også.   

Dette omfatter: 

• Institusjonsinformasjon – Institusjonen identifiserer InVivoVue-skanneren som bildet ble 
registrert på.  Maskin- og programvaren som ble brukt under bilderegistreringen, 
importeres sammen med generell stedsinformasjon som institusjonsnavn og 
institusjonsbeskrivelse.  Leica kaller andre InVivoVue-steder eksterne institusjoner, og 
stedet som undersøkelser importeres til, den interne institusjonen. 

• Informasjon om studie- og behandlingsarm – Dette er informasjonen om studie- og 
behandlingsarmen knyttet til undersøkelsen, herunder protokollinformasjon hvis 
undersøkelsens skanninger ble lastet inn fra en skanneprotokoll. 

• Pasientinformasjon – Denne informasjonen er begrenset til informasjonen på 
eksporttidspunktet.  Hvis den som eksporterte, ba om å utelate identifikatorer, utelates 
faktisk navn og fødselsdato. 

• Undersøkelsesinformasjon – Dette omfatter all informasjon om undersøkelsen, 
herunder lege og undersøker. 

• Bildeskanninger og -rapporter – Dette omfatter alle bildefilene og rapportene som ble 
lagret med undersøkelsen. 

• Forhåndsinnstillinger for fiksering – Dette omfatter forhåndsinnstillinger for fiksering som 
ble uttrykkelig knyttet til en skanning. 

Etter at en undersøkelse som ble opprettet på en annen InVivoVue-institusjon, er importert til 
institusjonen din, viser InVivoVue navnet på institusjonen du viser for øyeblikket øverst på fanen 
Study og en Switch Sites-knapp.  Hvis du klikker på knappen Switch Sites, åpnes en dialogboks 
som gjør det mulig å skifte til institusjonen knyttet til den nylig importerte undersøkelsen, slik at 
du kan gjennomgå den.   

Slik viser du en importert undersøkelse: 

1. Fra fanen Study klikker du på knappen Switch Sites. Dialogboksen Display Data From 
Which Site? åpnes.  Velg institusjonen den importerte undersøkelsen skriver seg fra, 
og klikk deretter på knappen Choose Other Site. 
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Figur 49: Knappen Switch Sites... 

 

Figur 50: Dialogboksen Display Data from Which Site? 

2. Den valgte institusjonen blir til den aktuelle institusjonen, og institusjonsnavnet vises på 
tittellinjen i hovedvinduet, og også øverst på fanen Study til høyre på etiketten Viewing      
Data From.  Studien som er knyttet til den importerte undersøkelsen, vises på listen 
over studier. 

3. Klikk på fanen Patient/Exam for å se en liste over pasienter som er knyttet til 
undersøkelser som er importert til den valgte institusjonen.  Du kan enten bruke 
gruppeboksen Find Patient øverst på fanen eller gruppeboksen List Patients under 
den for å finne pasienten som er knyttet til den importerte undersøkelsen du vil vise.  

4. Velg den importerte dataposten fra listen, så vises grunnleggende informasjon fra 
dataposten i gruppeboksen View Patient Details nederst til høyre på fanen.  Importerte 
undersøkelser som er knyttet til pasienten, vises i gruppeboksen Patient Exams over 
gruppeboksen View Patient Details.  

5. Velg den importerte undersøkelsen fra listen Patient Exams og klikk på knappen 
Review Exam for å vise skanningene knyttet til den importerte pasientundersøkelsen. 
(Eller du kan velge undersøkelsen og klikke på fanen Imaging for å gjennomgå 
skanningene.) 

6. Se informasjonen i Laste inn skanninger for å lære mer om bruk av InVivoVue-
applikasjonen til å vise bildeskanninger. 
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7. Hvis du vil gå tilbake til den interne institusjonen, åpner du dialogboksen Display Data 
From Which Site? (ved å klikke på knappen Switch Sites på fanen Study) og klikke 
på knappen Choose Native Site. 

Når du arbeider med en ekstern institusjon, kan du vise all importert informasjon knyttet til den 
institusjonen.  Spesifikt lar InVivoVue deg: 

• vise all importert studieinformasjon knyttet til den eksterne institusjonen. 

• vise all importert pasientinformasjon knyttet til den eksterne institusjonen. 

• vise all importert undersøkelsesinformasjon knyttet til den eksterne institusjonen, 
herunder legen som hadde ansvaret for undersøkelsen, og undersøkeren som 
registrerte bildene. 

• eksportere importerte undersøkelser knyttet til den eksterne institusjonen. 

• vise importerte bildeskanninger knyttet til den eksterne institusjonen.  Dette omfatter 
muligheten til å: 

o laste inn .OCT-filen og spille den av. 

o laste inn .OCU-filen og behandle den igjen. 

o lagre .OCT- og/eller .OCU-filen ved hjelp av funksjonen Save As… fra menyen 
Tools.  

o vise bildeskanningen i 3D-visning (må være en skanning av rektangulært volum). 

o skrive ut vinduene B-Scan og VIP. 

o skrive ut og lagre rapporter. 

• arkivere importerte undersøkelser knyttet til undersøkelser ved eksterne institusjoner.  
Leica anbefaler faktisk å arkivere undersøkelser ved både interne og eksterne 
institusjoner for å administrere disklagring. 

• Gjenfinne importerte arkiverte undersøkelser. 

Når du arbeider med en ekstern institusjon, kan du ikke endre noe av informasjonen som vises.  
Spesifikt lar ikke InVivoVue deg: 

• legge til en studie og/eller behandlingsarm til en ekstern institusjon, eller endre eller 
slette en studie og/eller behandlingsarm knyttet til en ekstern institusjon. 

• legge til en pasient til en ekstern institusjon, eller endre eller slette en pasient knyttet til 
en ekstern institusjon. 

• legge til en undersøkelse til en ekstern institusjon, eller endre eller slette en 
undersøkelse knyttet til en ekstern institusjon. 

• legge til en undersøker eller lege til en ekstern institusjon, eller endre eller slette en 
undersøker eller lege knyttet til en ekstern institusjon. 

• legge til en skanning til en undersøkelse som er knyttet til en ekstern institusjon, eller 
endre eller slette en skanning som er knyttet til en ekstern institusjon. 

• registrere en skanning når du arbeider med en ekstern institusjon. 
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Daglig arbeidsflyt 

Gjennomføre en undersøkelse 

 Undersøkelser gjennomføres på fanen Imaging.  Når InVivoVue først starter, genereres 
det en anonym pasient, med en ID avledet fra den dagens dato.  Du kan angi 
pasientopplysningene, eller eliminere undersøkelsens anonyme art ved å knytte undersøkelsen 
til en eksisterende pasient, enten før eller etter undersøkelsen, avhengig av hva du synes er 
praktisk.  Kontrollene for å gjøre det vises i 

Figur 21.  

Undersøkelsen for denne pasienten fylles innledningsvis ut med en enkelt skanning, 
med egenskaper som bestemmes av valgene i hurtigstartmatrisen.  Denne matrisen inneholder 
knapper som bestemmer geometrien, de fysiske målene og datatettheten til skanningen som 
skal samles inn.  De nøyaktige innstillingene bestemmes av konfigurasjonsfiler på brukerens 
system og kan variere fra system til system, men hvis musen holdes over en av knappene, 
vises det et verktøytips, som angir innstillingene som impliseres av den knappen.  Ved å velge 
én knapp fra hver rad kan du ved hjelp av beskrivelsen på knappen og i verktøytipset velge en 
skanning som er egnet for pasienten. 
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Figur 51: Fanen Imaging med bildedata 

Etter hvert som det gjøres flere hurtigstartvalg, flytter merkingene med knappen, og 
miniatyrbildet for tilhørende ventende skanning oppdateres også.  Siden InVivoVue ikke 
uavhengig kan bestemme hvilket øye som skannes, er dette miniatyrbildet fargekodet for å 
samsvare med øyet det mener er korrekt: gul for det høyre øyet (OD), og magentarød for det 
venstre øyet (OS).  Du kan slå øyevalget av og på ved å dobbeltklikke på miniatyrbildet, og 
tekstbeskrivelsen og bakgrunnsfargen oppdateres deretter. 

Når skanneinnstillingene er tilfredsstillende, kan du initiere dataregistrering ved å klikke 
på knappen Aim.  Dette starter en trådkors-skanning: to raskt vekslende lineære skanninger i 
rette vinkler, den ene horisontal og den andre vertikal.  Overflaten som avbildes, vises i de 
primære og sekundære B-skanningsvisningene. 
 

På systemer som konfigureres med et videokamera, vises et bildet av fundusen i vinduet 
Dynamic Scan Control.  En grafikk er lagt over på dette direktebildet som representerer det 
fysiske området som skannes, kalt dynamisk skannekontrollgrafikk. Hvis du vil registrere et 
bilde av et interesseområde, kan du justere siktet på den håndholdte proben eller dra 
håndtakene på den dynamiske skannekontrollgrafikken for å endre de horisontale og vertikale 
forskyvningene, bredden og høyden og vinkelen på skanningen.  B-skannevisningen 
oppdateres i sanntid, og det samme gjør tekstbeskrivelsen i miniatyrbildet. 

Når du er fornøyd med siktepunktet, klikker du på knappen Snapshot.  Dette samler et 
helt volum med data, med skanneinnstillingene som angis i miniatyrbildet.  I motsetning til 
sikteskanningen kan denne skanningen ta mange sekunder, avhengig av datatetthetsvalget 
som ble gjort fra hurtigstartmatrisen. Skanningens fysiske mål har ingen observerbar effekt på 
registreringstiden.  Mens volumet samles inn, erstattes den vertikale siktevisningen av en 
volumprojeksjon, som akkumuleres langsomt.  De registrerte B-skanningene vises i sanntid, 
etter hvert som de mottas. En grønn merkingslinje på VIP sporer B-skanningens posisjon. 
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 Når volumet er registrert i sin helhet, stopper skanningen.  Du kan gjennomgå de 
registrerte dataene ved å undersøke VIP, eller ved å bruke Playback Controls til venstre for 
listen over skanninger (den såkalte skannekøen).  Playback Controls fungerer som alle VCR-
kontroller: Du kan gå forover eller bakover med en enkelt ramme, flytte til den aller første eller 
siste rammen i volumet, animere rammene i B-Scan Display ved å bla gjennom rammene etter 
hvert som de registreres, eller stoppe denne animasjonen på en be bestemt ramme av 
interesse.  Avspillingshastigheter er basert på hvor hurtig rammer ble registrert. 

 Hvis dataene ikke er tilfredsstillende, kan hele registreringssekvensen gjentas og 
erstatte dårlige data med bedre bilder.  Det utstedes ingen advarsel hvis du velger å starte 
bildebehandling på nytt: Programmet antar at undersøkeren vet hva han eller hun gjør.  I tillegg 
kan de registrerte dataene forkastes i sin helhet simpelthen ved å velge og starte en annen 
skanning, selv om det er en advarsel i dette tilfellet. 

 Hvis dataene er gode nok til å beholdes, kopieres dataene fra minne til diskfilene hvis du 
klikker på knappen Save.  Flere filer opprettes.  InVivoVue lagrer alltid romdataene (dataene 
som vises på skjermen som B-skanninger) i en fil med .OCT-filendelsen.  Disse filene kan lastes 
inn senere for avspilling, målepunktsmålinger og rapporter.  Hvis boksen Save OCU? er 
aktivert, lagrer InVivoVue også en kopi av spektraldataene (rådataene registrert fra 
spektrometeret) i en fil med .OCU-filendelsen.  I tillegg lagres et bitmap-bilde av rammen som er 
synlig i den primære B-skanningsvisningen (og vises på miniatyrbildet av skannekøen så snart 
lagringen fullføres).    For volumskanninger (alt unntatt en lineær skanning) lagres et bitmap-
bilde av VIP.  På systemer utstyrt med et funduskamera lagres til slutt også et bitmap-stillbilde 
av fundusen, tatt i det øyeblikket øyeblikksbildet ble startet. 

 

Velge en pasient 

Undersøkelser starter vanligvis ved å velge pasienten undersøkelsen gjennomføres for. 
Hvis du vil gjennomføre en undersøkelse, må du først velge en eksisterende pasientdatapost eller 
opprette en ny datapost. Hvis du vil velge en eksisterende datapost, følger du trinnene nedenfor. 
Hvis du trenger å opprette en ny datapost, følger du trinnene i Legge til en pasient eller bruker 
Anonym pasient opprettet av InVivoVue.  

1. Øverst i InVivoVue-applikasjonsvinduet velger du fanen Patient/Exam. 

2. Hvis du vil velge en eksisterende datapost, kan du enten bruke gruppeboksen Find 
Patient øverst på fanen eller gruppeboksen List Patients under. 

 

Figur 52: Boksen Find Patient 
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Figur 53: Boksen List Patients 

3. Hvis du vil finne en pasientdatapost, angir du en del av eller all datapostinformasjon i 
feltene Patient ID, Patient MRN og First Name eller Last Name i gruppeboksen Find 
Patient. Etter hvert som du skriver i et felt, velger InVivoVue den første dataposten det 
finner i gruppeboksen List Patients som samsvarer med informasjonen du har angitt. 

4. Alternativt kan du velge en datapost fra gruppeboksen List Patients. Du finner pasienter 
etter deres undersøkelsesdatoer.  Angi en dato (eller bruk kalenderalternativet ved å 
klikke på Pil ned ved siden av tekstboksen for dato) både i datofeltet From og To.  
Dataposter som samsvarer med valget, vises på listen under valget. 

Du kan sortere listen over dataposter etter hvilken som helst av kolonnene. Hvis du vil 
sortere, klikker du simpelthen på kolonneoverskriften. Hvis du klikker på samme 
overskrift to ganger, snus sorteringsrekkefølgen. 

5. Velg ønsket datapost fra listen, så vises grunnleggende informasjon fra dataposten i 
gruppeboksen View Patient Details nederst til høyre på fanen. 

6. Deretter må du angi undersøkelsesstandardene. 
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Deanonymisere en pasient 
 
Du kan identifisere hvem en undersøkelse er for mens du gjennomfører en undersøkelse 
knyttet til den anonyme pasienten ved å bruke pasientkontrollene øverst på fanen Imaging. 

 

Figur 54: Undersøkelse av anonym pasient 

 
Klikk på rullegardinpilen og velg Select Patient.  En dialogboks vises med valg av samme 
pasient og filtreringskontroller som beskrevet ovenfor.  Velg den aktuelle pasienten, så tildeles 
undersøkelsen den personen på nytt. 
  
Hvis pasienten ikke har hatt pasientdata lagt til i systemet ennå, velger du Associate Patient i 
stedet.  I så fall åpnes pasientredigeringsprogrammet, nøyaktig som om du hadde klikket på 
knappen Add Patient på fanen Patient/Exam.  Når du har angitt de nye 
pasientopplysningene, klikker du på knappen Save & Exit. Den nye pasienten legges til i 
systemet, og undersøkelsen knyttet til pasienten. 
 
Hvis du velger Select Patient, skjer det samme: Den knytter den aktuelle undersøkelsen til en 
pasient valgt fra listen over kjente pasienter, og den starter en helt ny undersøkelse for den 
pasienten.  Du kan bruke Select Patient til å starte undersøkelser for kjente pasienter, og 
deanonymisere en undersøkelse. 

Stille inn undersøkelsesstandarder 

Når du velger pasienten for en undersøkelse, må du merke deg hvilken undersøker, lege, studie 
og behandlingsarm som er knyttet til undersøkelsen. Du kan endre alle oppføringene, enten 
ved å velge andre eksisterende verdier eller legge til en ny undersøker eller lege. 

Slik verifiserer eller endrer du standardene for den aktuelle undersøkelsen: 

1. På fanen Patient/Exam finner du gruppeboksen Set Exam Defaults/Add Exam øverst 
til høyre på fanen. 

 

Figur 55: Boksen Set Exam Defaults/Add Exam 

2. Kontroller oppføringene for Examiner, Physician, Study og Treatment Arm for å påse 
at de er korrekte for pasientens aktuelle undersøkelse. 

3. Hvis du må endre noen av oppføringene, velger du en ny oppføring fra rullegardinlisten 
for det feltet. 

4. Hvis du må opprette en oppføring for en ny undersøker eller lege, kan du se delene om 
å konfigurere undersøkere og leger. 

5. Når du har valgt alle standardene for denne undersøkelsen, klikker du på knappen Add 
Exam, så legges undersøkelsesdatapost til på listen for den aktuelle pasienten. 
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6. Hvis du gjør en feil eller vil endre noen av undersøkelsesstandardene, kan du redigere 
eller slette undersøkelsesdataposten. 

7. Når du har lagt til en undersøkelse i pasientens datapost, velger du undersøkelsen fra 
listen Patient Exams og klikker på knappen Start Exam. InVivoVue fører deg deretter 
til fanen Imaging. 

8. Nå kan du velge typene skanning for den valgte undersøkelsen. 

 

Velge en skanning 

Før du kan registrere bilder for en pasient, må du legge til én eller flere typer skanning i 
pasientundersøkelsen. Du kan velge enten forhåndsinnstilte skanninger knyttet til en protokoll 
eller individuelle forhåndsinnstilte skanninger, eller du kan opprette tilpassede skanninger for 
pasienten. 

 

 

Obs! 
Du kan bare legge til skanninger i en undersøkelse som har den aktuelle 
(dagens) dato. For undersøkelser som er datert i fortiden, kan du bare slette 
skanninger med status «Abandoned». Alle andre funksjoner for å legge til 
eller redigere skanninger er deaktivert. 

 

Slik velger du forhåndsinnstilte skanninger: 

1. Velg fanen Imaging. 

2. Hvis du raskt vil definere en enkelt skanning ved hjelp av typiske skanneinnstillinger, 
kan du klikke på enhver kombinasjon av knappene i hurtigstartmatrisen. Den valgte 
ventende skanningen i skannekøen vil gjenspeile skanneparameterne som svarer til 
valgene. 

3. Hvis du vil legge til individuelle forhåndsinnstilte skanninger, klikker du på 
skanneknappen Forhåndsinnstilling, hvorav hver representerer ett av 
skannemønstrene InVivoVue forstår.  Dialogboksen Add preset to exam vises, og du 
kan velge fra de angitte forhåndsinnstillingene.  Den valgte forhåndsinnstilte skanningen 
legges til i skannekøen. 

4. Hvis du vil få undersøkelsen til å kjøre en spesifikk protokoll, velger du den protokollen 
fra rullegardinlisten Load Protocol.  Alle skanningene i den protokollen legges til i 
skannekøen. 

5. Du kan også definere tilpassede skanninger som skal legges til i undersøkelsen, ved å 
klikke på en ventende skanning og velge Edit. Mer informasjon om hvordan 
skanneredigeringsprogrammet brukes, finnes i Opprette tilpassede skanninger. 

7. Fortsett å legge til ventende skanninger i skannekøen til du er klar til å registrere bilder. 

 

Obs! 
Hvis du vil definere en ny skanneprotokoll som omfatter bildene som for 
øyeblikket er valgt for en undersøkelse, følger du trinnene i Opprette en ny 
skanneprotokoll. 
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Registrere bilder 

Videofundusfunksjonen 

 

Obs! 
Denne funksjonen er tilgjengelig bare i Leica-produkter med 
videofundusfunksjoner. 

 

Videofundusfunksjonen kan brukes til å spore plasseringen av skanningen for bedre å 
analysere spesifikke steder i øyet. Den registreres automatisk og lagres når OCT-bildene tas. 
Video registreres under sikting, øyeblikksbilde og frikjøringsbruk. Et bilde registreres i 
begynnelsen når det tas et øyeblikksbilde, og i begynnelsen av fullførelsen av en frikjøring. 
Bildet lagres med OCT-dataene og vil bli lastet inn når OCT-dataene lastes inn på et senere 
tidspunkt. 

 

Figur 56: Videofunduskontroller nederst til venstre på skjermbildet Fundus 

Du kan bruke videofundusfunksjonen mens systemet er inaktivt for å samkjøre plasseringen 
av skanningen manuelt ved hjelp av en direkteoverføring og øyeblikksbilder: 

1. Velg knappen Toggle video capture (dataskjermikon) for å starte direkteoverføringen.  

2. Hvis du vil ta et øyeblikksbilde, velger du knappen Take snapshot of video 
(kameraikon) mens direkteoverføringen er på. 

 

Obs! 
Hvis knappen for å slå bilderegistrering av og på er utilgjengelig, må du 
påse at systemet ikke brukes til å registrere et OCT-bilde. 

 

Du kan foreta endringer i modus, lysstyrke, kontrast og eksponering. Disse innstillingene 
finnes under knappen Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (nøkkel).  

1. Klikk på knappen Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Figur 56). 
En dialogboks med innstillingene vises. 

2. Hvis du vil endre modus, velger du rullegardinmenyen og velger fra 1x (høy 
oppløsning), 2x (standard oppløsning) og 4x (høyhastighetsoppløsning). 

3. Hvis du vil endre lysstyrke, kontrast og eksponering, bruker du skyverne ved siden av 
den aktuelle etiketten, eller legger inn et spesifikt tall i tallboksen.  

4. Velg «OK». 

Slik justerer du funduskameraets belysning: 

1. På den håndholdte probens grensesnittboks må du se etter hjulet Fundus Adjust. 

2. Vri hjulet mot klokken for å dempe belysningen og med klokken for å øke belysningen. 
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Det er også mulig å vise eller skjule det dynamiske skannekontrolloverlegget på skjermbildet 
for videofundus: 

1. Klikk på knappen Show/Hide overlay (piler) på verktøylinjen for videofundus (Figur 
56). Overlegget vil bli vist som standard, og du kan slå det av og på ved å klikke på 
knappen Show/hide overlay. 

Verktøylinjen har noen alternativer, herunder synlighet og linjeplassering. Disse kan du endre 
ved å bruke høyreklikkmenyen på skjermbildet for videofundus. 

Slik endrer du synligheten: 

1. Høyreklikk og velg Toolbar Visible for å slå verktøylinjen av og på. 

Slik endrer du plasseringen av verktøylinjen: 

1. Høyreklikk og velg Toolbar Dock, og velg deretter enten Bottom eller Left. 
Verktøylinjen forankres mot den valgte kanten. 

Du kan forhåndsvise, lagre og skrive ut et øyeblikksbilde av videoen.  

Slik lagrer du: 

1. Klikk på ikonet Save på verktøylinjen. 

Slik forhåndsviser du før du skriver ut: 

1. Klikk på knappen Print Preview nedenfor vinduet, så åpnes dialogboksen Print Preview. 

2. Hvis du vil endre størrelsen på forhåndsvisningsbildet, klikker du på knappen Zoom og 
velger et alternativ. 

3. Hvis du vil skrive ut fra vinduet Print Preview, klikker du på knappen Print. 

Slik skriver du ut uten å forhåndsvise bildet:  

1. Klikk på knappen Printer under vinduet, så åpnes dialogboksen Print. 

2. Velg skriveren du vil skrive ut til, juster andre innstillinger etter behov, og klikk deretter 
på knappen OK. 

 

Dynamisk skannekontroll 

Når du har foretatt grovjusteringer i siktingen med funduskameraet, gjør den dynamiske 
skannekontrollfunksjonen det mulig å foreta finjusteringer for å flytte posisjonen, endre 
dimensjonene og rotere vinkelen på skanningen. Du kan foreta justeringer mens systemet er 
inaktivt, under siktemodus, og frikjøringsmodus. Du kan ikke foreta justeringer mens en 
skanning registreres. 

Du kan vise eller skjule det dynamiske skannekontrolloverlegget på skjermbildet for 
fundusvideo: 

1. Klikk på knappen Show/Hide overlay på verktøylinjen for videofundus (Figur 56) for å 
slå den dynamiske skannekontrollgrafikken av og på. 

Den dynamiske skannekontrollgrafikken gjenspeiler mønsteret av den valgte skanningen. Hvis 
det ikke er valgt noen skanning, settes grafikken som standard til det sist kjørte mønsteret. 

Det er tre forskjellige overleggsmønstre for de fem skannetypene, herunder: 

1. Grafikk med grønt rektangel (Figur 57)  



InVivoVue (versjon 2.4) 

Side 66 av 123  9054-10054_NN Rev E 
 

a. Skanninger av rektangulært volum 

b. Skanninger av blandede volum 

2. Grafikk med rød linje (Figur 58) 

a. Dette vises for lineære B-skanninger 

3. Grafikk med blå sirkel (Figur 59) 

a. Skanninger av radiale volum 

b. Skanninger av ringvolum 

 

Figur 57: Grafikk med rektangulært overlegg 

 

Figur 58: Grafikk med linjeoverlegg 
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Figur 59: Grafikk med sirkulært overlegg 

Du kan endre skanningens posisjon basert på fundsvideoen ved hjelp av overlegget: 

1. Venstreklikk og hold midten av overleggsgrafikken (svart pil i Figur 60). 

2. Dra overlegget til ønsket område på fundusvideoen. 

3. Slipp museknappen. Dette vil frigjøre bevegelse av overleggsgrafikken og foreta 
umiddelbare justeringer i skanningen, slik at ønsket område blir skannet. 

 

Figur 60: Endre posisjonen til overleggsgrafikken 

Du kan endre skanningens vinkel basert på fundsvideoen ved hjelp av overlegget: 

1. Venstreklikk og hold vinkelmarkøren (grønn fane angitt av svart pil) ved siden av 
midtmarkøren på overleggsgrafikken (Figur 61). 

2. Klikk og dra for å rotere grafikken til ønsket vinkel.  

3. Slipp museknappen. Dette vil frigjøre bevegelse av overleggsgrafikken og foreta 
umiddelbare justeringer i skanningen, slik at ønsket vinkel blir oppnådd. 
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Figur 61: Endre vinkelen på overleggsgrafikken 

Du kan endre skanningens dimensjoner basert på fundusvideoen ved hjelp av overlegget: 

1. Venstreklikk og hold en fane på siden av overleggsgrafikken (Figur 62). 

2. Klikk og dra for å endre lengden eller bredden til ønsket størrelse. Størrelsen 
oppdateres umiddelbart under justering. 

3. Slipp museknappen. Dette vil frigjøre bevegelse og etterlate skanningen ved ønsket 
størrelse. 

 

Figur 62: Endre overleggsgrafikkens dimensjoner 

 

Sikte for å registrere et bilde 

Slik sikter du med skanneren og registrerer bildet: 

1. Klikk på knappen Aim, og systemet aktiverer to bilder øverst på fanen Imaging: de 
horisontale og vertikale B-skannejusteringene. Disse bildene viser de horisontale og 
vertikale skannestrålene, slik at du mer presist kan sentrere bildet på interesseområdet 
(fovea, hode på optisk nerve, lesjon, osv.) for skanningen. 

2. Plasser den håndholdte proben foran (eller over) pasientens øye.  
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3. Du kan enten starte med linsen så nær pasientens øye som mulig og flytte den utover 
mens du holder vinkelen konstant, eller alternativt kan du starte med proben lenger vekk 
og flytte den nærmere øyet for å finne bildet.   

6. Sentrer bildet i horisontalplanet ved å translatere proben fra venstre til høyre for å 
bevege deg lateralt i planet som tangerer øyet, og sentrer horisontalt på 
interesseområdet. 

7. Hvis du vil sentrere bildet i vertikalplanet, translaterer du proben opp eller ned og 
sentrerer vertikalt på interesseområdet. Når du har siktet inn skanneren, skal toppen av 
bilde befinne seg i den øverste tredelen eller halvdelen av vinduet Horizontal B-scan. 
(Se prøven nedenfor av et korrekt justert bilde.) 

Du kan også prøve noen vinkeljusteringer med proben, der du alltid justerer i en retning 
om gangen, for å påse at skannemidjen er plassert på riktig sted i pasientens øye.  
Formålet med alle disse justeringene er å få det lyseste bildet. 

Hvis du vil skjerpe bildet, kan du justere fokus (diopterinnstillingen) på sylinderen på det 
humane netthinneboret for det lyseste bildet.  

8. Når bildet er korrekt justert og har skarpeste fokus, klikker du på knappen Start 
Snapshot.  Dette vil skifte skanneren fra sikte- til skanneregistreringsmodus. Når viser 
vinduet Horizontal og Vertical B-skanninger i sanntid og volumintensitetsprojeksjonen 
etter hvert som bildet blir generert. 

 

Obs! 
Du kan bruke høyre fotbryter på fotpedalen til å starte øyeblikksbildet.   

 

 

Obs! 
Hvis InVivoVue ikke kan tildele tilstrekkelig minne til å registrere 
skanningen, vises en melding som angir at minnetildelingen har mislyktes.  
Når dette skjer, må du redusere størrelsen på skanningen ved å endre én 
eller flere av følgende skanneparametere: linjer, skanning, rammer og/eller 
volumer. 

   

9. Når skanningen er fullført, endrer status for skanningen seg fra Pending til Unsaved og 
knappen Save aktiveres.  Klokkeslettet da skanningen ble registrert, vises under 
skannestatusen. Hvis du er fornøyd med bildet, klikker du på knappen Save, så skifter 
status for skanningen fra Unsaved til Saved.  Hvis du ikke er fornøyd med det ventende 
bildet, gjentar du trinnene ovenfor. 

 

Obs! 
Du kan bruke høyre fotbryter på fotpedalen til å lagre skanningen.     
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Obs! 
InVivoVue kontrollerer at det er tilstrekkelig plass på 
standardlagringsstasjonen.  Hvis det er mer enn 10 % ledig plass på 
standardlagringsstasjonen, rådes du til å arkivere undersøkelser for å 
frigjøre plass. Du kan imidlertid lagre skanningen.  Hvis det er mindre enn 
2 GB ledig plass på standardlagringsstasjonen, rådes du til å arkivere 
skanninger og får ikke lagre flere skanninger før det er mer enn 2 GB ledig 
plass til å lagre en skanning. 

 

10. Hvis du på et tidspunkt vil avbryte sikteprosessen, klikker du på knappen Stop. 

Du kan vise bildet i vinduet B-Scan ved hjelp av kontrollene Playback under vinduet. Med 
skyverne for Frame kan du justere de individuelle rammen for visning. 

 

Bruke frikjøringsmodus til å registrere et bilde 

Frikjøringsmodus er et alternativ til siktemodus for å registrere et bilde. Frikjøringsmodus setter 
systemet i en kontinuerlig skannemodus og viser B-skannebildet og eventuell 
volumintensitetsprojeksjon (for volumbilder) etter hvert som de registreres. I denne modusen 
bestemmes størrelsen på bildebufferen av skannedefinisjonen og er begrenset til lagring av ett 
sett rammer av bildedata, så du må velge omhyggelig hva du vil lagre. 

Slik registrerer du et bilde ved hjelp av frikjøringsmodus: 

1. Klikk på knappen Free Run. Systemet begynner å skanne kontinuerlig, og etiketten på 
knappen skifter til End. 

2. Plasser proben foran eller over pasientens øye, og foreta manuelle justeringer som 
beskrevet i forrige avsnitt for å justere og oppnå et godt bilde. 

3. Når du starter frikjøring, klikker du på knappen End hvis du vil stoppe skanningen, så 
stopper skanningen etter at den aktuelle kjøringen er fullført. Hvis du videre klikker på 
knappen End, skifter den til Abort, slik at du kan avbryte skanningen uten å vente på at 
kjøringen blir ferdig. 

4. Sørg for å justere bildet i rammen slik at toppen av bildet (dvs. vevsflaten) er plassert i 
den øverste tredelen eller halvdelen av vinduet Horizontal B-Scan. 

5. Når systemet har registrert tilfredsstillende rammer for bildet, klikker du på knappen End 
for å avslutte skanneprosessen.  Når skanningen er fullført, endrer status for skanningen 
seg fra Pending til Unsaved og knappen Save aktiveres.  Klokkeslettet da skanningen 
ble registrert, vises under skannestatusen. 

 

Obs! 
Du kan bruke høyre fotbryter på fotpedalen til å stoppe frikjøringsmodus.   
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Obs! 
Hvis InVivoVue ikke kan tildele tilstrekkelig minne til å registrere 
skanningen, vises en melding som angir at minnetildelingen har mislyktes.  
Når dette skjer, må du redusere størrelsen på skanningen ved å endre én 
eller flere av følgende skanneparametere: linjer, skanning, rammer og/eller 
volumer.    

 

6. Hvis du er fornøyd med det ventende bildet, klikker du på knappen Save, så skifter 
status for skanningen fra Unsaved til Saved. Hvis du ikke er fornøyd med det ventende 
bildet, gjentar du trinnene ovenfor. 

 

Obs! 
Du kan bruke høyre fotbryter på fotpedalen til å lagre skanningen.   

 

 

Obs! 
InVivoVue kontrollerer at det er tilstrekkelig plass på 
standardlagringsstasjonen.  Hvis det er mer enn 10 % ledig plass på 
standardlagringsstasjonen, rådes du til å arkivere undersøkelser for å 
frigjøre plass. Du kan imidlertid lagre skanningen.  Hvis det er mindre enn 
2 GB ledig plass på standardlagringsstasjonen, rådes du til å arkivere 
skanninger og får ikke lagre flere skanninger før det er mer enn 2 GB ledig 
plass til å lagre en skanning. 

 

Du kan vise bildet i vinduet B-Scan ved hjelp av kontrollene Playback under vinduet. Med 
skyverne for Frame kan du justere de individuelle rammen for visning. 

 

Fotpedalkontroll 

Fotpedalen kan brukes til å muliggjøre håndfri registrering og lagring av bilder.  Den kan brukes 
etter at du har brukt knappen Aim på den første skanningen på skannelisten. Hvis du klikker på 
fotbryteren, aktiveres nå alternativet Save.  Straks lagringen har funnet sted, startes siktemodus 
for neste skanning på skannelisten hvis du trykker på fotbryteren én gang til, og du kan fortsette 
registrerings- og lagringsprosessen på denne måten.   

 

Skannemønstre 

Det er fem skannemønstre som for øyeblikket er tilgjengelige på Leica-instrumentet.  Følgende 
avsnitt beskriver dem med tabeller over parametere som må vurderes mens slike 
skannemønstre settes opp. 
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Lineær skanning (B-skanning)  

En lineær skanning eller B-skanning representerer et aksialt snitt gjennom vevet som avbildes, 
og bildets tilsynelatende oppløsning er avhengig av hvor mange A-skanninger det består av.  
Det er mulig å registrere en serie B-skanninger på samme sted på en pasient, og dessuten 
gjennomsnittsberegne grupper av dem for å forbedre kontrasten og signal/støy-forholdet.  
Parameterne i tabellen nedenfor beskriver innstillinger som kan brukes.   

 

  Parameter Typisk 
innstilling 

Merknader 

Lengde 0,5–12 mm 
Angi som ønsket lateral «skannelengde» i mm. 

 

Vinkel 

 

0–180 

Angi denne vinkelen (i grader) for å kontrollere om 
skanningen skjer langs horisontalaksen, 
vertikalaksen eller et sted midt imellom. 0 er en 
horisontal skanning, mens 90 er vertikal. 

Horisontal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens horisontale midtpunkt 
(i mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

Vertikal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens vertikale midtpunkt (i 
mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

A-skanninger/B-
skanning 

200–5000 Denne aksiale prøvetakingsparameteren bestemmer 
registreringshastigheten.  En typisk innstilling kan 
være 1000. 

B-skanninger 1-100 Dette representerer antallet B-skanninger som 
registreres i samme punkt, noe som gjør det mulig å 
følge endringer over tid. 

Rammer/B-
skanning 

1–10 Denne parameteren angir antall rammer som 
gjennomsnittsberegnes for å gi en 
gjennomsnittsberegnet B-skanning. Hvis den angis til 
1, betyr det at gjennomsnittsberegning ikke kan skje. 

Inaktive A-
skanninger / B-

skanning 

100–1024 Angi antall linjer i en ramme der det ikke er tatt noen 
data (og det ikke kreves noen styrespenning).  

 

Skanning av rektangulært volum 

En skanning av rektangulært volum er en volumetrisk registrering bestående av en serie B-
skanninger som registreres i et rasterskannemønster som beveger seg fra bunnen av volumet 
(eller forsiden) til toppen (eller baksiden).  Merk at retningen på registreringen snus for 180-
gradersoppsettet (der parameterne settes opp for å muliggjøre skanning av en pasient som 
ligger på rygg, med den håndholdte proben holdt over pasientens øye).  Etter hvert som denne 
skanningen registreres, beregnes og vises et bilde med volumintensitetsprojeksjon, som er den 
summerte vokselprojeksjonen gjennom den viste dybden av stabelen av B-skanninger.  
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Parameterne i tabellen beskriver innstillinger som er relevante for registrering av en skanning 
av rektangulært volum. 

 

Parameter Typisk 
innstilling 

Merknader 

(Asimut) lengde 0,5–12 mm 
Angi til ønsket lengde for asimutskanning i mm. 

(Forhøying) 
bredde 

0,5–12 mm 
Angi til ønsket lengde for forhøyingsskanning i mm.  
Dette er den ortogonale retningen til 
asimutskanningen. 

Vinkel 0–360 
Angi denne vinkelen (i grader) for å kontrollere om 
skanningen skjer langs horisontalaksen, 
vertikalaksen eller et sted midt imellom. 0 er 
horisontal, mens 90 er vertikal. 

Horisontal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens horisontale midtpunkt (i 
mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

Vertikal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens vertikale midtpunkt (i 
mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

A-skanninger/B-
skanning 

200–5000 Denne aksiale prøvetakingsparameteren bestemmer 
registreringshastigheten.  En typisk innstilling kan 
være 1000.  Et lavere antall gjør det mulig med 
høyere skannehastighet, mens et høyere antall fører 
til tettere aksial sampling. 

B-skanninger 2–400 Denne parameteren betegner antallet B-skanninger i 
volumet og bestemmer forhøyelsens skannetetthet. 
Jo større antall B-skanninger, desto mer avsøkt er 
VIP-bildet.   

Rammer/B-
skanning 

1–10 Når denne parameteren er større enn 1, er det mulig 
å gjennomføre registrering og 
gjennomsnittsberegning.   

Volumer 1–4 Denne parameteren muliggjør flervolumregistrering, 
noe som kan bidra til å oppnå større signal/støy-
forhold for 3D-gjengivelse.  

Inaktive A-
skanninger / B-

skanning 

100–1024 Angi antall linjer i en ramme der det ikke er tatt noen 
data (og det ikke kreves noen styrespenning). 

 

Modus for blandet volum 

Denne skanningen er en type registrering av rektangulært volum som har lav aksial 
samplingstetthet gjennom volumet, men med en lineær skanning med høy tetthet integrert i 
midten av volumet.  Denne skannetypen er nyttig når du vil ha en gjennomsnittsberegnet B-
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skanning med høy tetthet og registreringsinformasjon.  De relevante parameterne er angitt 
nedenfor: 

 

Parameter Typisk 
innstilling 

Merknader 

(Asimut) lengde 0,5–12 mm 
Angi til ønsket lengde for asimutskanning i mm. 

(Forhøying) 
bredde 

0,5–12 mm 
Angi til ønsket lengde for forhøyingsskanning i mm.  
Dette er den ortogonale retningen til 
asimutskanningen. 

Vinkel 0–360 
Angi denne vinkelen (i grader) for å kontrollere om 
skanningen skjer langs horisontalaksen, 
vertikalaksen eller et sted midt imellom. 0 er 
horisontal, mens 90 er vertikal. 

Horisontal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens horisontale midtpunkt 
(i mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

Vertikal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens vertikale midtpunkt (i 
mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

A-skanninger/B-
skanning 

200–400 Denne aksiale samplingsparameteren bestemmer 
hastigheten på den volumetriske registreringen.  En 
typisk innstilling er rundt 200 eller 250, som muliggjør 
rask registrering. 

B-
skanninger/volum 

100–200 Denne parameteren betegner antall B-skanninger i 
volumet som påvirker forhøyelsens skannetetthet. 

A-skanninger/B-
skanning med 

høy tetthet 

1000 Denne parameteren bestemmer den aksiale 
samplingen av B-skanningen med høy tetthet i 
midten av volumet. 

B-skanninger 
med høy tetthet 

1–20 Denne parameteren angir antall rammer med høy 
tetthet som vil bli gjennomsnittsberegnet for å gi den 
enkelte B-skanningen med høy tetthet i midten av 
volumet. 

Inaktive A-
skanninger / B-

skanning 

100–1024 Angi antall linjer i en ramme der det ikke er tatt noen 
data (og det ikke kreves noen styrespenning). 

 

Radialt volum 

En radial skanning gjør det mulig med volumetrisk registrering av en pasient med B-skanninger 
som skanner radialt gjennom volumet.  Den midtre delen av synsfeltet samples tett i denne 
typen registrering, mens samplingen er mer spredt mot ytre del av volumet. Følgende 
parametere gjelder for konfigurasjon av et radialt skannemønster: 
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Parameter Typisk 
innstilling 

Merknader 

Diameter 0,5–12 mm 
Angi til ønsket diameter på radiale skanninger i 
volumet. 

Horisontal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens horisontale midtpunkt 
(i mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 
 

Vertikal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens vertikale midtpunkt (i 
mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

A-skanninger/B-
skanning 

200–5000 Denne aksiale prøvetakingsparameteren bestemmer 
registreringshastigheten.  En typisk innstilling kan 
være 1000.  Et lavere antall gjør det mulig med 
høyere skannehastighet, mens et høyere antall fører 
til tettere aksial sampling. 

B-
skanninger/volum 

2–400 Denne parameteren betegner antallet B-skanninger i 
volumet og bestemmer skannetettheten. Jo større 
antall B-skanninger, desto mer avsøkt er VIP-bildet.   

Rammer/B-
skanning 

1–10 Når denne parameteren er større enn 1, er det mulig 
å gjennomføre registrering og 
gjennomsnittsberegning.   

Volumer 1–4 Denne parameteren muliggjør flervolumregistrering. 

Inaktive A-
skanninger / B-

skanning 

100–1024 Angi antall linjer i en ramme der det ikke er tatt noen 
data (og det ikke kreves noen styrespenning). 

 

Ringvolum 

Et ringvolum er en volumetrisk registrering bestående av en serie B-skanninger som er 
konsentriske ringer rundt interesseområdet.  En minste diameter kan defineres i tillegg til den 
«største» diameteren på den endelige B-skanningen», og denne innstillingen gjør det mulig å 
bestemme samplingstettheten innenfor ringvolumet.  En korreksjonsfaktor sikrer at samme 
antall prøver er til stede i hver B-skanning gjennom volumet.  Relevante parametere er angitt 
nedenfor: 

 

Parameter Typisk 
innstilling 

Merknader 

Minste diameter 0,5–12 mm 
Angi til ønsket indre diameter for 
ringvolumregistreringen. 
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Største diameter 0,5–12 mm 
Angi dette til ønsket diameter på ringvolumet. 

Horisontal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens horisontale midtpunkt 
(i mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

Vertikal 
forskyvning 

0 mm 
Angi for å endre skanningens vertikale midtpunkt (i 
mm).  Det tillatte intervallet er +/-5 mm. 

A-skanninger/B-
skanning 

200–5000 Denne aksiale prøvetakingsparameteren bestemmer 
registreringshastigheten.  En typisk innstilling kan 
være 1000.  Et lavere antall gjør det mulig med 
høyere skannehastighet, mens et høyere antall fører 
til tettere aksial sampling. 

B-
skanninger/volum 

2–400 Denne parameteren betegner antallet B-skanninger i 
volumet og bestemmer skannetettheten. Jo større 
antall B-skanninger, desto mer avsøkt er VIP-bildet.   

Rammer/B-
skanning 

1–10 Når denne parameteren er større enn 1, er det mulig 
å gjennomføre registrering og 
gjennomsnittsberegning.   

Volumer 1–4 Denne parameteren muliggjør flervolumregistrering. 

Inaktive A-
skanninger / B-

skanning 

100–1024 Angi antall linjer i en ramme der det ikke er tatt noen 
data (og det ikke kreves noen styrespenning). 

 

Arbeid med skanninger 

Minnebruk 

InVivoVue viser en linje i dialogboksen Select Parameters for New Scan som gir 
tilbakemelding om minneavtrykket av den tilpassede skanningen.  Denne linjen oppdateres 
etter hvert som hvert av dets attributter redigeres. Dette er for å gjenspeile konsekvensen av 
hvert valg. Minnelinjen er grønn når det er sannsynlig at det er tilstrekkelig minne til å registrere 
skanningen. Den er rød når datasystemet beregner at skanningen vil overstige 70 % av 
tilgjengelig minne.  Det er litt usikkerhet fordi minnet ikke bare må være tilgjengelig, men i store 
nok deler til å være nyttig for å lagre rammedata. 
 
Lese linjen System Memory fra venstre til høyre: 

• Det grønne området angir den anslåtte prosentandelen minne som for øyeblikket er i 
bruk. 

• Det skraverte området til høyre for det grønne området angir den anslåtte 
prosentandelen gjenværende systemminne som kreves for å registrere skanningen.  
Hvis det er tilstrekkelig minne tilgjengelig til å registrere skanningen, er det skraverte 
området grønt. Hvis ikke er det skraverte området rødt. 

I tillegg viser InVivoVue tekstinformasjon som svarer til dent grafiske visningen:  

• Prosentandel av minne som for øyeblikket er i bruk  

• Prosentandel gjenværende minne som trengs for å registrere skanningen  
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• Minnekrav for den tilpassede skanningen (i MB) 

InVivoVue vil la deg legge til skanningen i undersøkelsen, selv om minnelinjen er rød.  Men hvis 
det er utilstrekkelig når skanningen startes, vil InVivoVue varsle deg og foreslå å redusere 
størrelsen på skanningen ved å endre linjene, skanningene, rammene og/eller 
volumparameterne. 

 

Figur 63: Minnelinje og tekstinformasjon på systemet. Grønn betyr at skanningen kan registreres. Rød 
betyr at det ikke er nok minne 

Opprette tilpassede skanninger 

I stedet for å bruke noen av de forhåndsinnstilte skanningene som er tilgjengelige i systemet, 
vil du kanskje definere dine egne parametere for skanninger som skal legges til i undersøkelsen. 

 

Obs! 
Du kan bare legge til tilpassede skanninger i en undersøkelse som har den 
aktuelle (dagens) dato. For undersøkelser som er datert i fortiden, kan du 
bare slette skanninger med status «Abandoned». Alle andre funksjoner for å 
legge til eller redigere skanninger er deaktivert. 

 

Følg disse trinnene: 

1. Høyreklikk på en ventende skanning fra skannekøen, og velg Edit for å åpne 
dialogboksen Select Parameters for New Scan. 
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Figur 64: Velge parametere for ny skanning 

2. Hvis du vil basere den tilpassede skanningen på en forhåndsinnstilt skanning, velger du 
en skanning fra rullegardinlisten Defined Scan Presets og klikker på knappen Copy 
Settings from Selected Preset. Parameterne for den valgte forhåndsinnstillingen 
lastes deretter inn i gruppen Select Parameters. 

3. Hvis du ikke vil basere den tilpassede skanningen på en forhåndsinnstilt skanning, 
klikker du på knappen for skannemønsteret (ringvolum, lineær B-skanning, osv.) du vil 
registrere, så lastes standardparameterne for den typen inn i gruppen Select 
Parameters. 

4. Gjør eventuelle endringer i parameterne (diametere, forskyvninger, osv.) for 
skanningen, enten ved å bruke rulleknappene til å velge verdier eller ved å velge feltet 
og skrive verdien du ønsker. 

5. Velg om du vil skanne høyre (OD ), venstre (OS) eller begge (OU) øyne. (Hvis du velger 
OU, legges det til to skanninger i undersøkelsen, én for hvert øye.) 

6. Hvis du vil registrere dopplerdata sammen med skannedata, aktiverer du boksen 
Doppler scan? og angir antall prøver som skal registreres.  Dette tallet angir antallet 
dopplerprøver som registreres per B-skanning. 

 

Obs! 
Leica anbefaler 2–5 prøver. Hvis ikke kan tiden for å registrere skanningen 
bli svært lang. 

7. Når du har stilt inn parameterne for skanningen, kan du lagre parameterne som en ny 
forhåndsinnstilt skanning. Angi et unikt navn for den nye forhåndsinnstilte skanningen, 
velg øye og klikk på knappen Create Preset. 
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8. Det er lurt å observere linjen System Memory over knappen Add to Exam.  Linjen 
System Memory forteller deg når de valgte skanneparameterne (linjer, skanninger og 
rammer, volumer) resulterer i en skanning som kan være for stor til å registreres.  Linjen 
System Memory er grønn når det er tilstrekkelig minne til å registrere skanningen. Den 
er rød når datasystemet kanskje ikke kan tildele nok minne til å registrere skanningen.  
(Mer informasjon om linjen System Memory finnes i Memory Management.) 

9. Klikk på knappen Add to Exam for å legge til skanningen i undersøkelsen og lukke 
dialogboksen, eller klikk på knappen Cancel for å lukke dialogboksen uten å legge til en 
skanning i undersøkelsen. 

Hvis du vil legge til ytterligere tilpassede skanninger i undersøkelsen, gjentar du trinnene i dette 
emnet for hver tilleggsskanning. 

 

Redigere skanninger 

Forhåndsinnstilte eller tilpassede skanninger kan redigeres mens de har statusen Pending (du 
har ikke registrert et bilde).  Obs! Skanninger som legges til fra en protokoll, kan ikke redigeres.  
Slik redigerer du en forhåndsinnstilt skanning:  Følg disse trinnene: 

1. Høyreklikk på en ventende skanning i skannekøen, og velg Edit. 

2. I gruppeboksen Customize Scans over listen klikker du på knappen Edit Selected 
Scan...  Dialogboksen Edit Scan Parameters åpnes. 

 

Figur 65: Dialogboksen Edit Scan Presets 

3. I dialogboksen kan du velge en annen forhåndsinnstilt skanning, velge en annen type 
skanning eller velge individuelle parametere, herunder hvilket øye som skal skannes. 
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4. Hvis du vil lagre endringene som en ny forhåndsinnstilt skanning, gir du den et navn i 
feltet Enter Name for Preset nær bunnen av dialogboksen. 

5. Når du har fullført alle endringene, klikker du på knappen Save Changes nederst i 
dialogboksen. 

 

Obs! 
Hvis du finner at du vil endre parameterne for en skanning etter å ha 
registrert et bilde, kan du tømme bildet ved å velge en annen skanning eller 
ved å velge fra fanen Imaging. I meldingsboksen som vises og spør om du 
vil lagre dataene, klikker du på knappen No. Velg skanningen igjen, og følg 
trinnene ovenfor. 

 

Slette skanninger 
Du kan slette skanninger fra en undersøkelse hvis skanningen har statusen Pending (du har 
ikke registrert et bilde). For eksempel vil du kanskje velge en gruppe skanninger fra en protokoll, 
men ikke gjennomføre én eller flere av dem. Skrinlagte skanninger kan også slettes.  Slik sletter 
du skrinlagte skanninger: 

1. Fra skannekøen velger du skanningen du vil slette. Den valgte skanningen er merket 
grønn. 

2. Høyreklikk på skanningen, og velg Delete for å slette den.  

 

Lagre bildeskanninger 

Når du har registrert et tilfredsstillende bilde for en skanning, kan du lagre skanningen for 
pasientens aktuelle undersøkelsesdatapost. Før du lagrer dem, kan du gjennomgå 
bildeskanninger for å påse at du har registrert tilfredsstillende bilder. 

Etter at et bilde er registrert, endres skannestatus til Unsaved. Hvis du vil lagre skanningen, 
klikker du på knappen Save. Hvis du IKKE vil lagre OCU-filen (rå-spektraldata) for et bilde, 
deaktiverer du Save OCU data? før skanningen lagres. 

 

Obs! 
InVivoVue kontrollerer at det er tilstrekkelig plass på 
standardlagringsstasjonen.  Hvis det er mer enn 10 % ledig plass på 
standardlagringsstasjonen, rådes du til å arkivere undersøkelser for å 
frigjøre plass. Du kan imidlertid lagre skanningen.  Hvis det er mindre enn 
2 GB ledig plass på standardlagringsstasjonen, rådes du til å arkivere 
skanninger og får ikke lagre flere skanninger før det er mer enn 2 GB ledig 
plass til å lagre en skanning. 

 

For hver lagret skanning oppretter og lagrer InVivoVue fire–fem individuelle filer (avhengig av 
filtypen) og gir dem et sekvensielt nummer basert på pasient-ID-en, hvilket øye som skannes, 
og visse andre parametere fra skanningen. De fem filtypene er 

• råspektraldata fra skanningen, .OCU-filendelse 

• behandlede data fra skanningen, .OCT-filendelse 

• bitmap-bilde av ramme 1 (én) fra B-Scan, .BMP-filendelse 

• bitmap-bilde av fundusbildet, .BMP-endelse 
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• bitmap-bilde av vinduet VIP (bare for volumskanninger), .BMP-endelse 

 

Obs! 
Hvis du vil lagre et annet bitmap-bilde (annet enn ramme 1) for B-
skanningen, kan du velge det ved å spille av B-skanningen ved hjelp av 
VCR-avspillingsknappene for å gjennomgå hver ramme og stoppe 
avspillingen ved hver spesifikk ramme du vil lagre. 

 

Når som helst mens du registrerer eller gjennomgår bildeskanninger, kan du dessuten lagre 
kopier av bilder fra vinduene VIP og Fundus Video/Scan Control. For eksempel ønsker du 
kanskje kopier av disse bildene til konsultasjon eller senere gjennomgang. Klikk på knappen 
Save under vinduet for å lagre kopier av bilder i hvert vindu. 

 

Laste inn skanninger for gjennomgang 

Når som helst kan du gjennomgå lagrede skanninger, forutsatt at de ikke er arkivert, noe som 
fjerner dem fra systemet. (Du kan gjennomgå skanninger fra arkiverte skanninger bare hvis du 
gjenfinner dem fra arkivet.) Du kan gjennomgå lagrede eller ulagrede skanninger fra den 
aktuelle undersøkelsen, eller du kan laste inn en tidligere undersøkelse.  

Slik velger du skanninger fra den aktuelle undersøkelsen: 

1. Finn skanninger for den aktuelle undersøkelsen i skannekøen på fanen Imaging. 

2. Hvis du nettopp har fullført en skanning, men ikke har lagret den ennå, kan du spille av 
denne ulagrede skanningen igjen ved hjelp av knappene Playback. 

3. Hvis du vil gjennomgå en lagret skanning, dobbeltklikker du på ikonet i skannekøen. 

Slik velger du skanninger fra en tidligere undersøkelse: 

1. På fanen Patient/Exam velger du pasientdataposten som du vil gjennomgå 
bildeskanninger for. (Hvis du trenger hjelp til å finne en pasient, kan du se Velge eller 
legge til pasienten.) Når du velger pasientdataposten, lastes alle undersøkelser for den 
pasienten inn på listen i gruppeboksen Patient Exams til høyre. 

2. Fra listen over pasientundersøkelser velger du undersøkelsen du vil gjennomgå 
skanninger for, og klikker på knappen Review Exam. Hvis den valgte undersøkelsen er 
for den aktuelle datoen og er ufullstendig, er knappen Review Exam i stedet merket 
Continue Exam eller Start Exam. InVivoVue skifter til fanen Imaging, og skanningene 
for den valgte undersøkelsen angis i skannekøen nederst. 

3. Hvis du vil gjennomgå en lagret skanning, dobbeltklikker du på ikonet i skannekøen. 

Når du velger den lagrede skanningen som skal gjennomgås, følger du disse trinnene: 

1. Spill bildet om igjen ved å bruke Playback-knappene. 

2. Hvis du vil justere lysstyrken eller kontrasten under avspilling, høyreklikker du i 
visningsområdet for B-skanning og velger Display Options for å åpne dialogboksen 
Edit Display Options. 
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Figur 66: Edit Display Options 

3. På fanen Adjustments bruker du skyverne for Brightness og Contrast til å øke eller 
redusere disse innstillingene. Klikk på knappen Reset for å gjenopprette disse 
innstillingene til nivåene for bildet slik det først ble registrert. 

4. Hvis du vil vise skannedetaljene i OCT-overskriften, klikker du på filnavnet som vises 
over vinduet Volume Intensity Projection. 

 

Spille av bildeskanninger 

For bildeavspilling er flere kontroller tilgjengelige for å stoppe og starte avspillingen, velge 
rammer individuelt eller spille dem i rekkefølge og justere avspillingshastigheten. 

De primære avspillingskontrollene er modellert etter kontrollene på en video- eller musikkspiller: 

 Viser første ramme i skanningen 

 Flytter bakover til forrige ramme 

 Spiller av alle rammene etter hverandre, og går gjennom skanningen om og om 
igjen til du klikker på en annen knapp 

 Stopper avspilling 

 Flytter forover til neste ramme 

 Viser siste ramme i skanningen 

To skyvere, som du kan dra med musen, gjør det mulig å angi avspillingshastighet og velge 
individuelle rammer: 

Rate gjør det mulig å velge antall rammer per sekund for avspilling, og tallverdien viser 
den aktuelt valgte hastigheten. 

Frame gjør det mulig å velge individuelle rammer i sekvensen, og tallverdien viser hvilket 
nummer den aktuelle rammen er av det samlede antallet rammer. 
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Figur 67: Skyvere for Rate og Frame 

 

Endre innstillinger for vinduet B-Scan 

Du kan foreta flere justeringer for vinduet B-Scan for å endre eller forbedre visningen av bilder. 
Du kan justere lysstyrke og kontrast, vise doppler og endre innstillingene, velge start- og 
sluttlinjeprøver for å eliminere uvesentlige deler av bildet og endre type og fargekart for 
visningen. 

Slik justerer du disse innstillingene: 

1. Høyreklikk i vinduet B-Scan og velg Display Options… for å åpne vinduet Edit Display 
Options. 

2. Velg fanen Adjustments (Figur 66). 

a. Bruk skyverne til å justere alternativene Brightness og Contrast for bildet i 
vinduet B-Scan. Merk at bildet reagerer mens du foretar justeringer. 

b. Hvis du viser dopplerdata, klikker du på boksen Display Doppler og bruker 
deretter skyverne til å justere Scaling, OCT samt Doppler Level Threshold og 
Transparency. 

c. Klikk på knappen Reset i en av gruppeboksene for å gjenopprette 
originalinnstillingene i den gruppen. 

3. Velg fanen Options. Kontroller i gruppeboksen Custom Range gjør det mulig å snevre 
inn antall linjeprøver som skal vises, og forstørre eller fokusere på et særlig område 
langs bildets vertikale dimensjon. 

a. Klikk på boksen Custom Sample Range for å justere hvor mange linjeprøver 
som skal vises. 

b. Skyv kontrollen Start fra venstre til høyre for å utelukke linjeprøver fra toppen. 

c. Skyv kontrollen End fra høyre til venstre for å inkludere eller ekskludere 
linjeprøver fra nederst på bildet. 

d. Klikk på knappen Reset for å gjenopprette standardinnstillingene for bildet. 

e. Klikk på boksen Invert for å vende bildet langs horisontalaksen. 
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Figur 68: Edit Display Options med fanen Options valgt 

4. I gruppeboksen Display Type velger du Frame for å se hele B-skannebildet eller velger 
Line for å vise individuelle linjeprøver fra bildet. Klikk og dra skyveren, eller klikk på 
pilknappene i en av endene for å vise de individuelle linjene. Hvis du klikker på og holder 
inne en pilknapp, vises linjer i rask rekkefølge gjennom hele bildet. 

5. I gruppeboksen Display Color Map velger du alternativknappene for å vise bildet i 
Grayscale eller Color. 

 

Stille inn prøver i vinduet VIP 

En face-bildet for volumskanninger vises i vinduet Volume Intensity Projection (VIP). Som 
standard produserer du dette bildet ved å projisere eller summere bildeintensitetene gjennom 
hele dybdeområdet slik det vises i vinduet B-Scan. Men du kan endre innstillingene for å 
summere gjennom et snevrere intervall ved en valgt skannedybde. Hvis du vil endre 
prøvesummeringsintervallet, bruker du Windowing Lines i B-Scan. 

Hvis du vil vise vindusbehandlingslinjene, høyreklikker du på vinduet B-Scan og velger 
Windowing Display On. En triplett med horisontale linjer vises i vinduet B-Scan.  Midtlinjen 
angir vinduets sentrum, og de øvre og nedre linjene angir prøvebredden. Disse linjene kan du 
dra for å justere intervallet for linjeprøver som brukes til å generere VIP-bildet. 

 

Arbeide med pasienter og undersøkelser 

Fanen Imaging inneholder noen knapper som gjør det mer praktisk å foreta endringer i 
pasienter og undersøkelser mens en undersøkelse gjennomføres.  Disse knappene vises 
øverst til venstre, under selve fanene og over alt annet. Selv om knappene ikke har tilknyttet 
tekst, vises et verktøytips som beskriver standardfunksjonen for hver knapp hvis du holder 
musen over knappene. 

 

Figur 69: Knappene Patient og Exam 

Den delte knappen i delen for pasientinformasjon gjør det mulig å endre informasjonen om 
pasienten. Den første handlingen på rullegardinmenyen for delt knapp er å velge Edit Patient 
Details.  Det tjener samme funksjon som knappen Edit Patient på fanen Patient/Exam: Hvis 
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du klikker på den, vises dialogboksen Edit Patient.  Dette er en måte brukere kan tilordne en 
faktisk identitet til en anonym pasient på. 

Handlingen Associate Patient gjør det mulig å knytte en pasients undersøkelser til en annen 
pasient.  Dette vil vanligvis bli brukt etter å ha fullført en undersøkelse på en anonym pasient 
til å angi at undersøkelsesdataene tilhører en allerede kjent pasient. Hvis du klikker på den, 
vises dialogboksen Associate exam with selected patient, se nedenfor.  Velg navnet på 
pasienten som undersøkelsen skal knyttes til, og klikk på OK. 

 

Figur 70: Dialogboksen Associate Exam 

Når en anonym pasient er identifisert, forsvinner oppføringen for ham eller henne fra 
pasientlisten på fanen Patient/Exam. Når den kjente pasienten er valgt, vises de tidligere 
anonyme undersøkelsen på listen. 

Den tredje handlingen er New Anonymous Patient. Når flere pasienter undersøkes etter 
hverandre, klarer ikke programmet å avgjøre uten hjelp hvor den ene undersøkelsen stopper 
og den neste begynner.  Klikk på denne knappen for å legge til en ny, anonym pasient, så 
genereres det en ny (tom) undersøkelse som standard.  Naturligvis er det alltid mulig å 
besøke fanen Patient/Exam og velge en kjent pasient fra listen der. 

Den delte knappen i delen for undersøkelsesinformasjon gjør det mulig å endre informasjonen 
om undersøkelsen. Hvis du klikker på knappen, velges standardhandlingen, og dialogboksen 
Edit Exam åpnes. Denne handlingen er også plassert først på rullegardinmenyen for den 
delte knappen. Den andre handlingen er Add Exam. Det tjener samme funksjon som 
knappen Add Exam på fanen Patient/Exam: Hvis du klikker på den, starter en ny, tom 
undersøkelse for den valgte pasienten. Den tredje handlingen er Copy Exam. Denne 
handlingen vil opprette og åpne en kopi av den aktuelle undersøkelsen. Slutthandlingen er 
Copy Exam (Other Eye). Denne handlingen vil opprette og åpne en kopi av den aktuelle 
undersøkelsen, men endre alle skanningene til valg av motsatt øye.  



InVivoVue (versjon 2.4) 

Side 86 av 123  9054-10054_NN Rev E 
 

 

Skrive ut bilder 

InVivoVue lar deg skrive ut bilder via alternativet Print (Figur 71) på menyen File og 
forhåndsvise dem før du skriver dem ut, på et par forskjellige måter. Du kan forhåndsvise og 
skrive ut enkle bilder i vinduene B-Scan, Volume Intensity Projection og Video Fundus/Scan 
Control. Velg fra følgende deler for instruksjoner om vinduet du vil skrive ut. 

 

Figur 71: Menyen Print 

Vinduet B-Scan 

Før du skriver ut fra vinduet B-Scan, velger du rammen du vil skrive ut. Følg disse trinnene: 

1. Hvis du vil velge en ramme for forhåndsvisning og utskrift, klikker du på knappen Frame 
Advance gjentatte ganger til rammen du vil skrive ut, er lastet inn i vinduet. Eventuelt 
kan du dra skyveren Frame for å velge en ramme. 

2. Under menyen File velger du Print Preview for å åpne dialogboksen Print Preview. Du 
har et valg mellom å forhåndsvise et B-skanningsbilde eller volumbildet. 

 

Figur 72: Forhåndsvisning 

3. Hvis du vil endre størrelsen på forhåndsvisningsbildet, klikker du på knappen Zoom og 
velger et alternativ. 
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4. Hvis du vil skrive ut fra vinduet Print Preview, klikker du på knappen Print. 

5. Hvis du vil skrive ut uten å forhåndsvise bildet, velger du Print | B-Scan Image fra 
menyen File.  Dialogboksen Print åpnes. 

6. Velg skriveren du vil skrive ut til, juster andre innstillinger etter behov, og klikk deretter 
på knappen OK. 

 

Vinduet Volume Intensity Projection 

1. Hvis du vil forhåndsvise før du skriver ut, klikker du på knappen Print Preview nedenfor 
vinduet, så åpnes dialogboksen Print Preview (Figur 72). 

2. Hvis du vil endre størrelsen på forhåndsvisningsbildet, klikker du på knappen Zoom og 
velger et alternativ. 

3. Hvis du vil skrive ut fra vinduet Print Preview, klikker du på knappen Print. 

4. Hvis du vil skive ut uten å forhåndsvise bildet, klikker du på knappen Printer under 
vinduet, så åpnes dialogboksen Print. (Alternativt velger du Print Volume Image fra 
menyen File for å åpne dialogboksen Print.) 

5. Velg skriveren du vil skrive ut til, juster andre innstillinger etter behov, og klikk deretter 
på knappen OK. 

 

Stenge av Envisu 

Om avstenging av Envisu 

Leica anbefaler at du stenger av systemet på slutten av hver dag.  Før du stenger av Envisu, 
er det god til å vurdere om du vil eksportere eller arkivere pasientundersøkelser.   

 

Stenge av strømmen 

Når du har fullført all aktivitet for dagen, stenger du først av datamaskinen på vanlig måte.  Når 
datamaskinen deretter har fullført avstengingssekvensen, slår du av hovedbryteren på den 
avbruddsfrie strømforsyningen (UPS). Dette slår av bildebehandlingsmotoren og probens 
grensesnittboks.  
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Avanserte programvareoperasjoner 
 

Dopplermodus 

Registrere dopplerdata 

InVivoVue gjør det mulig å registrere dopplerdata for bilder, som kommer i form av flere 
informasjonslinjer for hver A-skanning. Dopplerdata legges deretter over på B-skannebildet når 
det vises. Hvis du bestemmer deg for å registrere dopplerdata, må du først vurdere om 
parameterne for skanningen vil la det være tilstrekkelig tilleggsminne for disse dataene.  
Mengden minne som brukes, skaleres med antallet A-skanninger x (1 + antallet dopplerlinjer).  
Linjen System Memory og skanneminnekravene gir tilbakemelding om tilgjengelig systemminne 
og skannestørrelse. 

Slik registrerer du dopplerdata på en tilpasset skanning: 

1. Fra fanen Imaging høyreklikker du på en ventende skanning og velger Edit for å åpne 
skanneredigeringsprogrammet. (Figur 42). 

2. Velg et skannemønster, og angi skanneparameterne (dimensjon, vinkel, linjer, 
skanninger, rammer, osv.) og øyevalg. 

3. Aktiver boksen Doppler scan? og angi antall dopplerintervaller du vil registrere per A-
skanning i tekstboksen Number of Intervals.  Leica anbefaler at innstillingen Number of 
Doppler Intervals ikke er mer enn 5. 

4. Merk linjen System Memory under gruppeboksen Eye Selection. 

• Hvis den er grønn, er det sannsynligvis tilstrekkelig systemminne til å registrere 
skanningen. Legg til skanningen i undersøkelsen. 

• Hvis den viser noe rødt, kan skanningen være for stor til å bli registrert.  Du kan nå 
legge til skanningen i undersøkelsen. Men når du prøver å registrere skanningen, 
kan mengden tilgjengelig systemminne for tildeling være utilstrekkelig. I så fall kan 
ikke InVivoVue registrere skanningen.  Hvis dette skjer, vil InVivoVue vise en 
meldingsboks med beskjed om at du bør redusere størrelsen på skanningen. 

5. Lukk skanneregistreringsprogrammet ved å velge Save Changes. Du er nå klar til å 
registrere skanningen.  (Se Registrere bilder for å lære mer om registrering av en 
skanning.) 

Vise skanning med dopplerdata 

InVivoVue viser dopplerdata når en skanning har registrert dem, forutsatt at alternativet Display 
Doppler er aktivert. Dopplerdata vises i vinduet B-Scan sammen med OCT-bildet.  En 
dopplersignalskala som angir intensiteten på dopplersignalet, vises på høyre side av vinduet B-
Scan.   

Blodstrømmens retning er tildelt fargen rød eller blå og angir strøm vekk fra eller mot 
transduseren.   

Du kan justere visningen av dopplerdataene ved å endre skaleringen, transparensen og 
terskelen for OCT- og dopplerdata.  Du kan slå av dopplervisningen eller stille tilbake 
innstilingene for dopplervisning til originalverdiene. 



Avanserte operasjoner 
 

9054-10054_NN Rev E  Side 89 av 123 
 

Slik justerer du dopplerdatavisningen i vinduet B-Scan: 

1. Fra fanen Imaging laster du inn en skanning som har registrert dopplerdata.  (Se 
informasjonen i Registrere dopplerdata for å lære hvordan du registrerer dopplerdata 
sammen med skanningen.) 

2. Høyreklikk på vinduet B-Scan, velg Display Options, så åpnes dialogboksen Edit 
Display Options.   

3. Klikk på fanen Adjustments. 

4. Verifiser at boksen Display Doppler er valgt.  Deaktiver boksen hvis du vil slå av 
dopplervisningen. 

5. I hovedvinduet bruker du knappene Playback til å vise skanningen.  La skanningen 
spille av kontinuerlig mens du justerer dopplervisningen (Figur 40). 

6. Bruk skyveren Doppler Scaling til å justere signalskaleringen og øke eller redusere 
dopplervisningen.   

7. Bruk skyveren OCT Level Threshold til å angi terskel for OCT-data som må være til 
stede for å vise dopplerdata.  Denne justeringen brukes til å undertrykke dopplerstøy på 
en B-skanning.  Den kontrollerer hvor du ser doppler, og krever at OCT-datanivået er 
over maksimumsnivåets prosentandel for at dopplerdata skal vises. 

8. Bruk skyveren Doppler Level Threshold til å angi terskelen for dopplersignalet.  Denne 
justeringen krever at dopplernivået er over terskelen for å vise dopplerdata. 

9. Bruk skyveren Doppler Transparency til å angi den relative transparensen for OCT og 
dopplersignalene, slik at både OCT og dopplerdata kan ses, avhengig av 
transparensinnstillingen og den relative verdien av hver.   

10. Klikk på knappen Reset i gruppeboksen Doppler Adjustments hvis du vil angi 
dopplerjusteringene til de opprinnelige standardverdiene. 

11. Lukk dialogboksen. 
 

Behandlingskontroll 

Optimalisere bildespredning 

InVivoVue inneholder en algoritme for å optimalisere spredningen av et bilde. Ved å bruke 
denne algoritmen kan du skjerpe bilde betydelig. Merk at før optimalisering må du først sikre at 
referansearmen er på rett sted. 

Du kan optimalisere et bilde som du nettopp har registrert (som dermed ligger i 
avspillingsbufferen), eller du kan laste inn .OCU-filen (som inneholder rå-spektraldataene for et 
bilde) for et annet bilde som skal optimaliseres. Når du har valgt bildet du skal arbeide med, 
følger du disse trinnene: 

1. Påse at vinduet B-Scan viser en ramme med funksjonene du vil vise. Du kan enten 
pause ved rammen under avspilling, eller du kan bruke skyveren Frame til å velge 
rammen. 

2. Påse at netthinnebildet fyller hele visningen. (Hvis en betydelig mengde mørkt område 
finnes øverst eller nederst på bildet, kan du endre visningsalternativene for å eliminere 
de mørke områdene.) 



InVivoVue (versjon 2.4) 

Side 90 av 123  9054-10054_NN Rev E 
 

3. Fra menyen Tools velger du Configure Processing..., så åpnes dialogboksen Image 
Processing and Resampling Controls. 

 

Figur 73: Image Processing and Resampling Controls på fanen Resampling 

4. Velg fanen Resampling, og klikk deretter på knappen Optimize Frame. Nummeret på 
rammen du har valgt ovenfor, vises på knappen. 

5. Trykk på knappen Reprocess Now.  

6. Etter hvert som bildet spilles av (og behandles på nytt ved hjelp av de viste 
spredningskonstantene), kan du eventuelt klikke på knappen Optimize når rammen du 
er mest interessert i, vises i vinduet B-Scan. 

7. Når optimaliseringsprosessen er fullført, må du klikke på knappen Reprocess Now igjen 
for å påse at de nye spredningskonstantene brukes på alle rammene før den som er 
valgt ovenfor. 

 

Gjennomsnittsberegning for linje/ramme 

En viss grad av gjennomsnittsberegning kan utføres på et registrert bilde når registrering 
kanskje ikke er nødvendig.  Programvaren gir mulighet til å foreta «gjennomsnittsberegning av 
linje», noe som er gjennomsnittsberegning av et bevegelig vindu som gjennomsnittsberegner 
grupper av sammenhengende A-skanninger, og «gjennomsnittsberegning av ramme», noe som 
gjennomsnittsberegninger grupper av sammenhengende B-skanninger eller rammer.   

Dette alternativet kan du finne ved å velge alternativet Configure Processing fra menyen 
Tools, som gjør at dialogboksen Image Processing and Resampling Controls vises (Figur 73).  
I midten av boksen er det en del merket Filtering.  Det finnes en boks for Line Filter med 
mellomrom for å lagge til antall sammenhengende linjer som skal behandles.   

Hvis du vil bruke alternativet for gjennomsnittsberegning av linje eller ramme på et valgt 
datasett, laster du inn .OCU-filen fra skannelisten (ved å høyreklikke på filikonet ved siden av 
skanningen og velge alternativet Load OCU data).  Velg deretter alternativet Line eller Frame 
Averaging som beskrevet ovenfor ved å aktivere de relevante boksene og angi verdiene.  Klikk 
på knappen Reprocess Now i vinduet Configure Processing (Figur 73) for å bruke 
behandlingsalternativet på dataene. Hvis du vil vise originaldataene, kan du deaktivere 
alternativene og klikke på Reprocess Now. 
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Tips:  Det er lurt å merke seg behandlingsalternativene som brukes i filnavnet. 

 

Måleverktøy på skjermen 

Målepunkter 

Du kan bruke målepunktene på et registrert bilde til å måle tykkelsen på forskjellige lag som ses 
i B-skanningen, eller avstander mellom områder som er synlige i projeksjonen.   

Innstillingen for refraktiv indeks er et viktig hensyn mens du bruker målepunkter, siden den 
påvirker tykkelsesmålingen.  Verifiser at den refraktive indeksen er korrekt stilt inn ved å klikke 
på menyen Tools, velge alternativet Configure Processing, aktivere boksen Apply Refractive 
Index og skrive inn den refraktive indeksen du vil bruke på datasettet.   

Målepunkter kan legges over på ethvert bilde som lastes inn på fanen Imaging for visning.   

1. Påse som et første trinn at bildet du vil foreta målinger på, er lastet inn fra 
skannelisten.   

2. Rull til (B-skanningen) rammen av interesse, høyreklikk og velg Configure 
Calipers for å åpne målepunktsfanene for B-Scan og VIP.  Du kan angi lange og 
korte navn, spesifisere vinkellåsen og velge farger før du bruker og/eller lagrer 
konfigurasjonen.  Målepunkter av forskjellige typer kan legges over på bildet, opp 
til i alt 10. 

 

Figur 74: Dialogboksen Configure Calipers 

   

3. Høyreklikk i vinduet B-Scan eller VIP, flytt musen over Calipers og velg 
målepunktet som skal legges til. Du kan flytte målepunktene over på bildet ved å 
klikke på midtpunktet og dra dem over. 
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Figur 75: Legge til målepunkter i visningen B-Scan 

   

4. Størrelsen endrer du ved å gripe de ytre hjørnene og dra dem til ønsket lengde.   

 

 

Figur 76: Bruke målepunktene 

 

5. Høyreklikk på visningsvinduet B-Scan.  Velg Configure Calipers (Figur 74) og 
aktiver/deaktiver Display Caliper Length eller Display Caliper Location i 
målepunktsfanen B-Scan eller VIP for å bruke informasjonen som skal vises i det 
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tilhørende vinduet.  Merk at den grønne linjen på bildet med 
volumintensitetsprojeksjon nå viser målepunktene på det som fargede linjer lagt 
over den grønne linjen. 

6. Målepunktsdataene kan du eksportere til en CSV-fil ved å høyreklikke på vinduet 
for B-skannevisning og velge Save Calipers, noe som automatisk oppretter og 
plasserer filen i bildedatamappen. 

7. Et bitmap av B-skanningen kan du lagre ved å klikke på menyen File, velge 
alternativet Save As…, velge alternativet BMP files fra rullegardinmenyen, skrive 
et filnavn og klikke på Save. Et bilde av VIP med målepunkter kan lagres ved hjelp 
av ikonet Save under den viste VIP. 

 

Etterbehandling 

Registrering og gjennomsnittsberegning 

Programvaren har et alternativ for registrering og gjennomsnittsberegning av rammer i en B-
skanning eller et volum.  Denne modusen aktiveres ved registrering av en skanning med mer enn 
én ramme/B-skanning.   

Første trinn er å registrere en skanning med flere rammer / B-skanning.  Dette oppnår du ved å 
klikke på knappen Add a Custom Scan på fanen Imaging og øke antallet rammer/B-skanninger 
til mer enn 1. Velg antall rammer du vil gjennomsnittsberegne for å opprette hver B-skanning, og 
angi tallet i boksen.  Dette alternativet kan velges for ethvert skannemønster, herunder B-
skanningen.   

Når du har registrert en skanning med mer enn én ramme/B-skanning, kan du kjøre registreringen 
og gjennomsnittsberegningen av algoritmen før og etter lagring ved hjelp av kontekstmenyen 
Average på skanningen i skannekøen.  Vær oppmerksom på at prosessen vil ta tid.  

Når registrering og gjennomsnittsberegning har funnet sted, lagres en ny fil med de behandlede 
dataene som du kan åpne via kontekst ved å høyreklikke på skanneflisen. Kontekstmenyen 
inneholder et nytt alternativ kalt Load R&A data.  

Generere rapporter 

For eventuell lagret skanning kan du generere 3 forskjellige rapporter som inneholder 
informasjon fra pasientdataposten og kopier av bilder fra skanningen. Informasjonen omfatter 
pasientens navn, alder, journalnummer, notater knyttet til undersøkelsen, undersøkelsesdato, 
utskriftsdato og øyet som skannes. For det skannede bildet inneholder rapporten skannetype 
og parametere, den valgte B-skannerammen og volumintensitetsprojeksjonen (for volumbilder).  
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Figur 77: Eksempel på grunnleggende rapport 

 

Figur 78: Eksempel på flerrammerapport 
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Figur 79: Eksempel på målepunktsrapport 

 
Rapporten genereres i Microsoft Word, som er inkludert på Envisu-datamaskinen. Hvis du vil 
lagre en pasientrapport, velger du først pasienten og undersøkelsen du vil generere en 
rapport for, så følger du disse trinnene: 

1. På fanen Imaging høyreklikker du på en lagret skanning og velger Load OCT data. 

2. Spill av OCT-bildet som stopper på ramme som skal inkluderes i rapporten. 

3. Hvis du vil generere en rapport, går du til fanen Reports over B-skannevisningen. Velg 
fra de tre tilgjengelige rapporttypene ved å klikke på den tilknyttede Create…-knappen. 
InVivoVue oppretter et Microsoft Word- eller Excel-dokument som inneholder rapporten, 
som lagres i en Reports-delmappe der dataene ligger. 

 

Figur 80: Opprette en rapport 

4. Alternativt kan du bruke menyen Reports til å opprette ønsket type rapport. 
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Figur 81: Alternativ metode for å opprette en rapport 

  

Rapportfiler gis navn på en lignende måte som datafilene for skanningen. Filnavnet er en streng 
av tall og bokstaver som starter med pasient-ID-en og omfatter henvisninger til øyet som 
skannes, skannetypen, skannedimensjonene og vinkelen, B-skannerammenummeret pluss et 
tilfeldig, sekvensielt nummer for å sikre at filnavnet er unikt. 

Hvis InVivoVue ikke kan generere et VIP-bitmap på grunn av utilstrekkelig tilgjengelig minne, 
viser rapporten «No volume bitmap saved – image too large for memory». 

Du kan endre rapportmalen (SimpleReport.dot) og flytte eller endre størrelsen på VIP- og/eller 
OCT-bildeplassholderne.  For å gjøre dette åpner du først MS Word, deretter åpner du 
simpleReport.dot-filen (på C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) for å gjøre 
endringer i rapportmalen.  Det er lurt å lage en kopi av rapportmalen før endringen. 

Vise 3-dimensjonal gjengivelse av bildeskanninger 

Om 3-D-analyseverktøyet 

Du kan vise en 3-dimensjonal (3-D) gjengivelse av en skanning av rektangulært volum ved å 
laste en skanning av rektangulært volum inn 3-D-analyseverktøyet. 3-D-visningen viser fire 
vinduer.  Hovedvinduet, merket 3D, viser en 3-D-gjengivelse med høy oppløsning av 
skanningen av rektangulært volum.  De tre mindre vinduene viser 2-D-gjengivelser av 
skanningen.  De tre mindre vinduene brukes til å snitte og/eller beskjære skanningen langs 
aksial-, koronar- og sagittalplanet. 

Mens du arbeider med 3-D-bildet, har du tilgang til et fullt sett med verktøy som du kan bruke 
til å manipulere (rotere og/eller tilte) bildet, gjengi bildet i høy eller middels oppløsning, beskjære 
og/eller snitte bildet langs forskjellige plan, registrere B-skanningene og tilpasse 
standardinnstillingene for 3-D-analyseverktøyet.    

Hvis du vil begynne å arbeide med 3-D-analyseverktøyet, må du laste inn en lagret skanning 
av rektangulært volum. 

 

Laste en skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy 

Slik laster du inn en skanning av rektangulært volum i 3-D-analyseverktøyet: 

1. Gå til fanen Imaging.  Fra en liste over undersøkelsesskanninger på fanen Imaging 
laster du inn en .OCT-fil for rektangulært volum.  

2. Klikk på Tools og deretter View 3D Volume…  

3. InVivoVue begynner å laste inn (full og uregistrert .OCT-fil i 3-D-analyseverktøyet.  En 
fremdriftsviser under det store 3D-vinduet sporer fremdriften av gjengivelsen av .OCT-
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dataene som 3-D-bilde.  Til høyre for fremdriftsviseren er det tekst som angir navnet på 
prosessen 3-D-verktøyet utfører når det fullfører innlastingen.  Når 3-D-verktøyet har 
gjengitt 3-D-bildet, tømmes fremdriftsviseren og teksten angis til «Done».  

 

Figur 82: .OCT-data lastet inn i 3D-analyseverktøy 

4. Plasser musemarkøren i 3-D-hovedvinduet.   

a. Venstreklikk hvor som helst i det området, og dra musen for å vise 3-D-bildet fra 
forskjellige vinkler.   

b. Høyreklikk hvor som helst i det området, og dra musen for å flytte 3-D-bildet opp 
eller ned, eller til høyre eller venstre.    

c. Zoom inn og ut av 3-D-bildet ved hjelp av musen. 

 

Beskjære 3-D-bilde til viste prøver 

Når en .OCT-fil lastes inn i 3-D-analyseverktøyet, lastes .OCT-filen inn i sin helhet, for så å 
beskjæres. Det vil si at .OCT-filen beskjæres automatisk til de viste linjeprøvene som definert 
på fanen Options i dialogboksen Display Options, slik det er i vinduet B-Scan.  (Mer informasjon 
om visningsalternativer finnes i Endre innstillinger for vinduet B-Scan.)   

Du kan gjenopprette prøven til dens originalstørrelse og beskjære til en tilpasset størrelse: 

1. Høyreklikk på vinduet, og velg Crop → Restore Original Uncropped Image Data. 

a. 3D-dataene returneres til sin originaltilstand før de beskjæres til de viste 
prøvene. 

Du kan returnere bildet til dets originale beskårne tilstand etter manipulering: 

1. Høyreklikk og velg Crop. 

2. Velg Default Crop. 

a. Dette vil returnere 3D-bildet til det opprinnelige beskårne bildet. 
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Registrere B-skanninger i 3-D-bilde 

Når en .OCT-fil lastes inn i 3-D-analyseverktøyet, registreres ikke B-skanningene i .OCT-filen 
automatisk for å korrigere for eksempel for øyebevegelse.  Straks skanningen av rektangulært 
volum gjengis i 3-D-analyseverktøyet, vil du kanskje raffinere bildet ved å registrere B-
skanningene. 

Slik registrerer du B-skanningene i .OCT-filen og gjengir 3-D-bildet igjen: 

1. Last inn en skanning av rektangulært volum i 3-D-analyseverktøyet (se emnet Laste en 
skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy). 

2. Høyreklikk på skjermen, og velg Registration→ Register b-scans. InVivoVue begynner 
å registrere B-skanningene i .OCT-filen. En fremdriftslije under det store 3D-vinduet 
sporer fremdriften av registreringen av B-skanningene og gjengivelsen av .OCT-
dataene.  Til høyre for fremdriftsviseren er det tekst som angir navnet på prosessen 3-
D-verktøyet utfører når det fullfører registreringsforespørselen.  Når 3-D-verktøyet har 
fullført registrering og gjengivelse av 3-D-bildet, tømmes fremdriftsviseren og teksten 
angis til «Done». 

 

Figur 83: Registrere B-skanninger i 3D-bilde 

  

3. Plasser musemarkøren i 3-D-hovedvinduet.   

a. Venstreklikk hvor som helst i det området, og dra musen for å vise 3-D-bildet fra 
forskjellige vinkler.   

b. Høyreklikk hvor som helst i det området, og dra musen for å flytte 3-D-bildet opp 
eller ned, eller til høyre eller venstre.    

c. Zoom inn og ut av 3-D-bildet ved hjelp av musen. 

4. Hvis du vil gjenopprette bildet til tilstanden før registrering, holder du musen stille og 
høyreklikker for å vise musemenyen.  Velg alternativet Registration→ Restore Original 
Data Image.  (Eller du kan gjenopprette bildet til dets forhåndsregistrerte tilstand ved å 
laste inn igjen skanningen av rektangulært volum i 3-D-visningen (ved å klikke på knappen 
Load Rectangular Volume). 
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Endre 3-D-visningsalternativer 

Du kan endre visningsalternativene i 3-D-analyseverktøyet ved å plassere musemarkøren over 
hvilket som helst av de 4 vinduene som utgjør 3-D-visningsområdet.  Hold musen svært stille, 
og høyreklikk for å åpne musemenyen.  Du kan endre følgende visningsalternativer: 

• Fargekart: Hvis du vil endre fargekartet, velger du alternativet Show Color Map på 
musemenyen.  Dialogboksen Color Map åpnes.  Velg et fargekart fra rullegardinlisten over 
fargekart nederst på høyre side av dialogboksen.  Fargekartet du velger, vil vedvare 
gjennom aktive InVivoVue-økter til du velger et annet fargekart.  Lukk dialogboksen Color 
Map. 

• Visningsalternativer:  Hvis du endrer alternativene View, velger du musemenyen View 
Options.  Det er flere visningsalternativer du kan endre: 

o Svart bakgrunn: Hvit er standardfargen på 3-D-bildebakgrunnen.  Hvis du vil endre 
bakgrunnen til svart, velger du Black Background.  Bakgrunnsfargen du velger (hvit 
eller svart) vedvarer gjennom aktive InVivoVue-økter til du endrer den. 

o High Quality 3-D (slower): Alternativet High Quality 3-D er en standardinnstilling.  
Når alternativet er angitt, produserer 3-D-analyseverktøyet en 
høyoppløsningsbilde når .OCT-filen lastes inn i 3-D-analyseverktøyet, og når bildet 
er stille.  Når det produseres et høyoppløsningsbilde, bremses gjengivelsen.  Hvis 
du vil ha et høyoppløsningsbilde, kan du deaktivere dette alternativet.  Uansett hva 
du velger, vil innstillingen vedvare gjennom aktive økter i InVivoVue til du endrer 
den. 

o Adaptive Rendering (faster): Alternativet Adaptive Rendering er en 
standardinnstilling.  Når alternativet er angitt, bruker 3-D-analyseverktøyet en 
lavoppløsningskopi av bildet for raskere gjengivelse mens bildet flyttes.  Hvis du 
ikke ønsker raskere gjengivelse etter hvert som bildet beveger seg, kan du 
deaktivere dette alternativet.  Uansett hva du velger, vil innstillingen vedvare 
gjennom aktive økter i InVivoVue til du endrer den. 

o Show Floor: Show Floor er en standardinnstilling. Når den er angitt, viser 3-D-
analyseverktøyet en matrise under 3-D-bildet.  Hvis du viser gulvet, forbedres 
bildeorienteringen. Hvis du ikke vil se gulvet, kan du deaktivere dette alternativet.  
Uansett hva du velger, vil innstillingen vedvare gjennom aktive økter i InVivoVue 
til du endrer den. 

o Flip A-scan Axis: Denne Flip A-Scan Axis-innstillingen snur bildet langs A-
skanneaksen.  Denne innstillingen holder seg ikke gjennom InVivoVue-økter. 

o Stretch A-Scan: Bruk denne funksjonen til å strekke 3-D-bildet i trinn på 100 opp 
til 800 %.  Denne innstillingen holder seg ikke gjennom InVivoVue-økter. 
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Figur 84: Visningsalternativer 

 

Beskjære 3-D-bildet ved hjelp av beskjæringslinjer 

I tillegg til å beskjære 3-D-bildet til viste prøver kan du også beskjære eller snitte 3-D-bildet 
langs aksial-, koronar- og sagittalplanet.   

Slik beskjærer du bildet langs aksial-, koronar- og/eller sagittalplanet: 

1. Last inn en skanning av rektangulært volum i 3-D-analyseverktøyet (se emnet Laste en 
skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy). 

2. Plaser musemarkøren over 3-D-hovedvinduet eller over ett av de mindre vinduene.  
Hold musen stille, og høyreklikk for å vise musemenyen. 

3. Velg Crop→Show Crop Lines.  Stiplede linjer vises langs de justerbare kantene av bildet 
i hvert av de 3 mindre vinduene.  

 

Figur 85: Beskjære 3D-bildet 

4. Arbeid i vinduet Axial, Coronal eller Sagittal, plasser musemarkøren på én av de stiplede 
linjene og flytt linjen inn (hvis den er i vinduet Axial eller Sagittal) eller opp eller ned (hvis 
den er i vinduet Coronal).  Merk hvordan bildet endrer seg i det store 3D-vinduet.   
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5. Hvis du vil angi 3-D-bildet til det beskårne bildet som vises i 3-D-vinduet, høyreklikker 
du for å vise musemenyen.  Velg Crop→Crop Image (Figur 85). 

6. 3-D-bildet blir nå beskåret basert på beskjæringslinjenes posisjon innenfor vinduene 
Axial, Coronal og Sagittal. 

7. Hvis du vil gjenopprette bildet til tilstanden før beskjæring, holder du musen stille og 
høyreklikker for å vise musemenyen.  Velg alternativet Crop→ Restore Original Data 
Image.  (Eller du kan gjenopprette bildet til dets forhåndsregistrerte tilstand ved å laste 
inn igjen skanningen av rektangulært volum i 3-D-visningen (ved å klikke på knappen 
Load Rectangular Volume). 

 

Snitte 3-D-bildet ved hjelp av skyvere 

Du kan snitte gjennom 3-D-bildet langs aksial-, koronar- og sagittalplanet.   

Slik viser du et snitt av 3-D-bildet: 

1. Last inn en skanning av rektangulært volum i 3-D-analyseverktøyet (se emnet Laste en 
skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy). 

2. Aksialt snitt: Plasser musepekeren på skyveren ved siden av vinduet 2-D Axial, og flytt 
skyveren enten opp eller ned.  Etter hver som du beveger skyveren, snitter 3-D-
analyseverktøyet gjennom serien av B-skanninger. Hvert snitt representerer en enkelt 
B-skanning.  

3. Koronart snitt: Plasser musepekeren på skyveren ved siden av vinduet 2-D Coronal, og 
flytt skyveren enten opp eller ned.  Etter hvert som du beveger skyveren, snitter 3-D-
analyseverktøyet gjennom en samling A-skanninger langs det rektangulære volumets 
koronarplan.   

4. Sagittalt snitt: Plasser musepekeren på skyveren ved siden av vinduet 2-D Sagittal, og 
flytt skyveren enten opp eller ned.  Etter hvert som du beveger skyveren, snitter 3-D-
analyseverktøyet gjennom en samling A-skanninger langs det rektangulære volumets 
sagittalplan.   

 

Registrere 3-D-bildet 

Når som helst kan du lagre 3-D-bildet (eller et av de tre 2-D-bildene) som .JPEG-fil (eller som 
bærbar bitmap- eller «.PBM»-fil).   Hvis du registrerer et bilde i 3D-analyseverktøyet, endrer 
ikke det .OCT-filen. 

Følg disse trinnene for å lagre 3-D-bildet som en .jpeg-fil (eller som en .PBM-fil): 

1. Last inn en skanning av rektangulært volum i 3-D-analyseverktøyet (se emnet Laste en 
skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy). 

2. Plasser musemarkøren over 3-D-hovedvinduet eller over ett av 2-D-vinduene.  Hold 
musen stille, og høyreklikk for å vise musemenyen. 

3. Velg Capture→Capture Image (3D), så åpnes dialogboksen Save As. 
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Figur 86: Registrere et 3D-bilde 

4. Angi hvor filen skal lagres. 

5. I feltet File name angir du et navn på filen.  

6. Velg Save as type (enten .JPEG eller .PBM). 

7. Klikk på Save for å lagre bildet og lukke dialogboksen. 

 

Stille tilbake 3-D-bildet 

Det er flere måter å stille tilbake 3-D-bildet til dets originaltilstand på.    

• Last en skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøyet (se emnet Laste 
en skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy). 

• Hold musen stille, og høyreklikk for å vise musemenyen.  Velg et av følgende 
alternativer: 

o Reset 3D View  

o Crop→ Restore Original Data Image 

o Register→Restore Original Data Image 

 

Skifte 2-D-vinduer til hovedvindu 

Du vil kanskje vise et bilde i et av de små 2-D-vinduene i det større hovedvinduet.   

Følg disse trinnene for å vise et 2-D-bilde i hovedvinduet: 

1. Last inn en skanning av rektangulært volum i 3-D-analyseverktøyet (se emnet Laste en 
skanning av rektangulært volum inn i 3-D-analyseverktøy). 

2. Klikk på etiketten i 2-D-vinduet som inneholder bildet du vil vise i hovedvinduet.  Hvis du 
for eksempel vil flytte 2-D-bildet i vinduet Axial til hovedvinduet, klikker du på knappen 
merket Axial. 
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3. Vinduet Axial flyttes til hovedvinduet, og 3-D-bildet flyttes fra hovedvinduet til plassen 
som etterlates av vinduet Axial.  Bildet Axial forblir et 2-D-bilde. 

 

Figur 87: Vise vinduet Axial 

4. Klikk på etikett-3-D for å flytte 3-D-bildet tilbake til hovedvinduet. 

 

Registrere og behandle fundusbilder 

Hvis du vil generere et fundusbilde av høy kvalitet fra en tidsforkortelsesstabel av individuelle 
fundusbilder, må du bruke følgende protokoll.  

 

1.  Deaktiver først kameraet innenfor FIVV-programvaren. Dette kan du gjøre innenfor 
samme meny som ble brukt i forrige del. Trykk på følgende knapp for å deaktivere 
kameraet. 

 
Figur 88: Deaktivere funduskamera 

2. Deretter åpner du IC Capture 2.2-programvaren (snarveien er på skrivebordet på 
datamaskinen).  
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3. Deretter er det to vinduer som må åpnes: (1) Sequence Settings og (2) Sequence 
Timer. Disse kan du åpne fra menyen Capture, og de bør åpnes i den rekkefølgen. 

 
Figur 89: Sequence Settings og Sequence Timer. 

4. Det er fire faner innenfor Sequence Settings: Filename og Target, File Type, 
Miscellaneous og Automated Sequence. Det som følger, er skjermbilder av disse 
fanene der hvert felt er fylt ut med riktige verdier for å sikre at innstillingene er korrekte. 

5. Trykk på knappen «Change» og opprett en ny katalog der fundusbilderammene 
lagres. Angi prefikset Filename til «Image» og Index til 100. Lagre hver ny sekvens i 
en annen mappe for å unngå forvirring eller sammenblanding av datasett. Dette 
registrerer 100 rammer for gjennomsnittsberegning. Hvis du vil registrere mer enn 999 
rammer, angir du Index til 1000.  

 
Figur 90: Target directory i Sequence Settings 

6. Påse at bildefiltypen er BMP. 
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Figur 91: Fanen File Type i Sequence Settings 

 
Figur 92: Fanen Miscellanous i Sequence Settings 

7. Sett både Minutes og Seconds for intervallet til 0. Påse også at sekvensen slutter etter 
100 rammer. Dette registrerer 100 rammer i sekvensen. Hvis du vil registrere og 
gjennomsnittsberegne flere eller færre rammer, justerer du denne verdien.  

 
Figur 93: Fanen Automated Sequence i Sequence Settings 

8. Når alle fire fanene er satt til verdiene angitt ovenfor, trykker du på OK og åpner 
Sequence Timer. 

9. Hvis du starter registrering fra funduskameraet, trykker du på «Start Timer». Rammer 
vil bli lagret i målkatalogen. 
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Figur 94: Sequence Timer 

10. Etter at bildene er registrert og lagret i målkatalogen, åpner du ImageJ og drar mappen 
som inneholder bildesekvensen, inn i ImageJ-vinduet. Dette gjør det mulig å åpne 
bildene som en enkelt stabel. 

 
Figur 95: ImageJ – dra og slipp 

 

11. Svar «Ja» i den resulterende dialogboksen: 
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Figur 96: ImageJ – åpne som stabel 

12. Hvis du vil konvertere stabelen til et enkelt, behandlet fundusbilde, går du til plugin-
modulen Fundus Video Filter fra menyen Plugins>Leica: 

 
Figur 97: Kjøre fundusvideofilteret 

13. Denne plugin-modulen vil bruke < 1 min på å registrere og gjennomsnittsberegne alle 
100 fundusbilder, noe som gir et endelig fundusbilde med 2D-farge. Dette kan lagres 
som en ukomprimert TIFF (eller flere andre formater, JPG, GIF, PNG, osv.) ved å 
følge «File>Save As>Tiff». 
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Feilsøking 

Problemløsning for programvare 

Dette emnet beskriver flere programvareproblemer og foreslår måter å korrigere dem på. For 
noen symptomer kreves det et avansert opplæringsnivå for nødvendige tiltak for å løse 
problemene. 

 

Hvis du har dette problemet. . .  Prøv dette. . . 

Skannebildet virker mørkt. Kontroller linjespekteret og optimaliser det. 
Referansearmeffekten kan være for lav.   

Skannebildet virker uklart. Optimaliser spredningsinnstillinger for å 
skjerpe bildet. Hvis dette ikke løser 
problemet, skifter du fokus og kontrollerer 
om referansearmposisjonen er av. 

Dybden virker utilstrekkelig. Endre bildevisningsskalaen i 
applikasjonsvinduet.  Hvis dette ikke løser 
problemet, justerer du referansearmens 
banelengde. 

Del av skannebildet er ikke synlig, 
eller bildet svinner i begynnelsen 
eller slutten av skanningen. 

Utvid parameterne for horisontal og vertikal 
forskyvning som er knyttet til skanningen. 

«Spøkelsesbilder» vises i visningen. Endre referansearmens banelengde. 

Det vises ikke noe bilde i visningen. Flytt prøven for å se om et bilde kommer i 
fokus. Hvis dette ikke løser problemet, må 
du ringe Leica kundeservice. 

Bildet er forvrengt eller fordreid. Flytt prøven for å se om et bilde kommer i 
fokus.  Hvis dette ikke løser problemet, 
optimaliserer du linjespekteret. 

Det er bakgrunnsstøy Arbeid med innstillingene Brightness og 
Contrast i dialogboksen Display.  Hvis 
problemet vedvarer, må du kontakte Leica 
kundeservice.  

Skannebildet er enten for lite eller for 
stort. 

Endre bildevisningsskanningen.  
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Hvis du har dette problemet. . .  Prøv dette. . . 

Skannebildet oscillerer unormalt. Lukk InVivoVue, og start den på nytt. Hvis 
dette ikke løser problemet, må du kontakte 
Leica kundeservice. 

Det vises vertikale striper på 
skannebildet. 

Kontroller linjespekteret og optimaliser 
høyden.   

Det vises horisontale striper på 
skannebildet. 

Aktiver alternativet DC Removal, og angi det 
til Auto eller Manual. 

 

Kontrollere linjespekteret 

Kontroll og justering av linjespekteret gjør det mulig å optimalisere kvaliteten på bilder som 
registreres av systemet. Mulige problemer som kan oppstå når spekteret ikke er optimalisert, 
omfatter: et mørkt bilde, forvrengte bilder, bakgrunnsstøy og vertikale striper på skannebildet.  

Slik kontrollerer du linjespekteret: 

1. Påse at «Test Patient» er valgt (hvis ikke oppretter du en ny pasient med generell 

informasjon), og velg eller legg til en undersøkelse med dagens dato. Klikk på knappen 
Start Exam (eller Review Exam), så vises fanen Imaging. 

2. Fra menyen Tools velger du Load Settings..., så vises dialogboksen Load Settings 
File. 

3. Gå til katalogen C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config.  Fra listen over filer i 
dialogboksen velger du filen Line_Spectrum.INI og klikker på knappen Open. 
Innstillingene for å kontrollere linjespekteret lastes inn i InVivoVue. 

Obs! Hvis du ikke finner LineSpectrum.INI-filen, kan du se prosedyren Opprette en 
konfigurasjonsfil for linjespekter for å opprette filen. Last deretter inn filen som beskrevet 
ovenfor, og fortsett med følgende trinn. 

4. Opprett en lineær skanning 1000x10x1, og legg den til på skannelisten. 

5. I midten av fanen Imaging klikker du på knappen Free Run, så vises en grønn, kurvet 
linje i vinduet Horizontal B-Scan (Figur 98). (Avhengig av visse egenskaper ved 
strømkilden i enheten kan linjen ha en enkelt topp, noe som gir den form av en 
klokkekurve, eller den kan ha mer enn én topp. Se bildet nedenfor for et godt eksempel 
på linjespekteret.) 

Uavhengig av kurvens bestemte form bør toppen på den være mellom halvdelen (½) og 
to tredeler (2/3) av vinduet B-Scan. 

6. Hvis du vil justere høyden på kurven, dreier du det (mindre) hjulet for referansearmeffekt 

på forsiden av motoren (maskinvaren) med klokken for å øke toppen eller mot klokken 
for å senke toppen.  Merk at det er en liten fane som låser dette hjulet.  Når fanen er 
låst, peker den ned (klokken 5-posisjon).  Når den er låst opp, er den i klokken 4-
posisjon. 
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7. Når kurven er justert til riktig høyde, klikker du på knappen Stop Free Run for å avslutte 
skanningen.  Lås fanen beskrevet i trinn 7 ovenfor igjen. 

8. Hvis du velger å lagre linjespekteret, klikker du på Save Scan. 

9. Fra menyen Tools velger du Load Settings..., så åpnes dialogboksen Load Settings File. 

10. I dialogboksen velger du egnet User.INI-filen.  (Hvis du avbilder netthinnen, laster du inn 
User.INI-filen for netthinnen. Hvis du avbilder hornhinnen, laster du inn User.INI-filen for 
hornhinnen.)  InVivoVue-innstillingene for å skanne pasienter gjenopprettes, og du kan 
fortsette å avbilde pasienter. 

 

Figur 98: Prosessflyt for å kontrollere linjespekteret 
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Opprette en konfigurasjonsfil for linjespekter 

Konfigurasjonsfilen for linjespekter (LineSpectrum.INI) brukes for å laste inn de nødvendige 
systeminnstillingene for å kontrollere InVivoVue-maskinvarens (strøm)linjespekter. Hvis du vil 
kontrollere linjespekteret, men finner at du ikke har filen LineSpectrum.INI, følger du disse 
trinnene for å opprette filen. 

1. Velg fanen Imaging. 

2. Velg en skanning, og høyreklikk på visningen B-Scan og velg Display Options.  

3. Øverst i dialogboksen klikker du på fanen Options. 

4. Øverst på fanen Options deaktiverer du boksen Custom. 

5. I gruppeboksen Display Type i midten av fanen velger du alternativknappen Line. 

6. Lukk dialogboksen Edit Options. 

7. Fra menyen Tools velger du Configure Processing.  Dialogboksen Image Processing 
and Resampling Controls åpnes. 

8. Øverst på fanen Processing klikker du på knappen Clear All og lukker dialogboksen. 

9. Fra menyen Tools velger du Save Settings..., så åpnes dialogboksen Save Settings File. 

10. Nederst i dialogboksen skriver du LineSpectrum i feltet File Name og klikker på knappen 
Save. Dialogboksen lukkes. 

Hvis du akkurat opprettet denne filen for å kontrollere linjespekteret nå, kan du gå tilbake til 
emnet Kontrollere linjespekteret. 
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Vedlegg I: Konfigurere Network Reader 

Innledning 

Brukere av Leica Envisu SDOIS kan trenge en nettverksbasert leserinstallasjon der alle 
datafiler er sentralt tilgjengelige for visning for flere brukere. Denne konfigurasjonen gir tilgang 
til registrerte data for én eller flere lesere med tilgang til en felles nettverksdelt mappe.  

Bakgrunn og forutsetninger 

Leica OCT-leserdatabasen og tilknyttede bildefiler vil ligge på et nettverkslagringssted, slik at 
mer enn én Reader-datamaskin kan få tilgang til undersøkelsene (Figur 99). Leica 
InVivoVue™ (IVV)-programvaren vil ligge på hver Reader-datamaskin. Hvis 
registreringssystemet er koblet til lokalnettet, kan dataene overføres over nettverket til et 
midlertidig lagringssted på nettverket («overføringsstasjonen»). Hvis det mangler 
nettverkstilkobling på registreringssystemet, kan det brukes en ekstern harddisk til å overføre 
dataene.  

 

Importprosessen kopierer dataene fra overføringsstasjonen til det 
endelige nettverkslagringsstedet. Dataene på overføringsstasjonen 
kan brukes til arkiveringsformål eller slettes straks importen til 
nettverksleseren er fullført.  

Konfigurasjonen av nettverksleseren krever at det tilordnes en egen stasjonsbokstav på hver 
Reader-datamaskin for å etablere banen til nettverkslagringsstedet. Den tilordnede 
nettverksstasjonsbokstaven må være identisk for hver Reader-datamaskin. Stasjonsbokstav 
«N» brukes gjennom hele dette dokumentet, men en annen bokstav kan brukes. At denne 
bokstaven er konsekvent, er avgjørende for effektiv drift av Network Reader-
konfigurasjonen. 

Leica vil stille til rådighet leserprogramvaren og alle filer som trengs for å konfigurere 
nettverksleseren.  

 
Figur 99: Arbeidsflyt for Network Reader 

Sette opp nettverkslagringsplassering 

1. Sett opp stasjonsbanen der bildedata vil bli lagret på nettverkslagringsplasseringen. 
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1.1. Samarbeid med IT-avdelingen, og etabler mappen på toppnivå der Leica 
undersøkelsesdata vil bli lagret. Eksempel:  \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\ 

1.1.1. {Network Path} er en bane på lokalnettet som er tilgjengelig for Reader-
datamaskiner, f.eks. \\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Leica Reader Folder} er mappen der du vil lagre Leica Reader-dataene, 
f.eks. LeicaDOIS.  

1.1.3. Den endelige filbanen til Leica datalagringsmappe ville da være: 
\\mynetwork\subfolder1\LeicaDOIS.   

1.1. Opprett en mappe «InVivoVue Reader» for å opprette banen \\{Network 
Path}\{Leica Reader Folder}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Legg til to mapper «Leica» og «Data» for å opprette banen \\{Network 
Path}\{Leica Reader Folder}\Bioptigen\Data\. 

 

Leica anbefaler å tilordne minst 2 TB lagringsplass. Nødvendig 
størrelse varierer avhengig av mengden data som må åpnes eller 
arkiveres på nettverket.  

 

Ingen mellomrom kan brukes i navnet på en mappe i denne 
nettverksbanen.  

Sette opp Reader-datamaskin 

1. Tilordne banen til nettverkslagringsplasseringen på Reader-datamaskinen. 

1.1. Åpne et filvindu, og velg Tools → Map Network Drive 

1.2. Velg nettverksstasjonen «N:» og bla til \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\ 
definert i Sette opp nettverkslagringsplassering.   

1.3. Velg «OK» for å identifisere mappebanen. Velg «Finish» for å konfigurere 
nettverksstasjonen. 

1.4. Velg Start → Computer for å bekrefte nettverksstasjonsbanen. 

 

Du kan måtte logge av og på datamaskinen for å se nettverksbanen 
tilordnet den korrekte stasjonsbokstaven. 

2. Installer InVivoVue-programvare på Reader-datamaskinen i samsvar med 
installasjonsprosedyren for Reader som følger med InVivoVue-installasjonsmediet.  

3. Sett opp InVivoVue Network Readers database, leserkonfigurasjonsfilen og snarveien 
til Reader-programvaren. 

3.1. Åpne et nytt utforskervindu og gå til nettverkslagringsstedet på N:\InvivoVue 
Reader\.  

3.2. Leica kundeservice vil stille til rådighet en databasefil, brukerkonfigurasjonsfil og 
snarvei som kan brukes av Reader.  

3.3. Plasser Network Reader-databasen og brukerfilene i mappen N:\InVivoVue 
Reader\. 

3.4. Kopier snarveien «IVV Network Reader» på hver Reader-datamaskinen. 
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InVivoVue Network Reader må åpnes via snarveien til InVivoVue 
Network Reader. Hvis du kjører InVivoVue Reader via snarveien 
som ble opprettet under installasjon av InVivoVue-programvare, gis 
det ikke tilgang til filene lagret på nettverksplasseringen. 

4. Test Network Reader-oppsettet.  

4.1. Dobbeltklikk på snarveien til InVivoVue Network Reader.   

4.2. Leica velkomstbilde vises, og programvaren åpnes i fanen Clinical Study. 

4.3. Hvis det ikke oppstår noen feil, er du klar til å importere undersøkelsesdata til 
nettverkslagringsstedet på N:\Bioptigen\Data. 

5. For ytterligere datamaskiner gjentar du installasjonen av InVivoVue og kopierer 
snarveien til InVivoVue Network Reader til hver datamaskin.  

Overføre data til Network Reader 

Leica OCT-bildedata må overføres fra registreringssystemet til en nettverksmappe som skal 
vises eksternt av mange lesere over hele nettverket.    

Sette opp overføringsstasjon 

1. Sett opp følgende mapper på overføringsstasjonen, som kan være enten en 
nettverksplassering eller en ekstern harddisk. Overføringsstasjonens bokstav kan være 
hvilken som helst bokstav som operativsystemet tildeler, {Transfer Drive Letter}:\.  

1.1. Opprett en rotmappe på overføringsstasjonen:  {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen. 

1.2. Opprett en mappe for å lagre eksporterte undersøkelsesfiler: {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Undersøkelser bør deretter eksporteres fra OCT-registreringssystemet til 
overføringsstasjonen der hver eksport krever en unik mappe i den overordnede 
mappen Exported Exams, f.eks.. {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported 
Exams\Export_1, {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_2. 

Eksportere undersøkelser fra Leica-systemet 

Eksportprosessen lager en kopi av undersøkelsesdata som skal lagres et eget sted som kan 
importeres av InVivoVue Readers. Eksport skjer på undersøkelsesnivå. Eksport oppretter en 
kopi av metadataene og bildefilene knyttet til undersøkelsen. 

 

Mer informasjon om import- og eksportfunksjoner finnes i 
programvarehåndboken. 

Eksportere instruksjoner 

1. På SDOIS fra InVivoVueClinic velger du fanen Patient/Exam.  

2. Gå til Patient, og velg deretter de spesifikke undersøkelsene du vil eksportere. Klikk på 
knappen Export Exams. 

3. Kontroller at boksen «when exporting exams, make copies of the data files» er aktivert.  
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4. Aktiver boksen «when exporting exam, include patient identifier» hvis annen 
pasientinformasjon enn pasient-ID (f.eks. for- og etternavn) skal være tilgjengelig og 
synlig på Reader-datamaskiner.   

5. Klikk på knappen Browse ved siden av plasseringen «Export to». Opprett en ny mappe 
i {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\, og gi mappen et 
hensiktsmessig navn. 

6. Klikk på OK på dialogboksen Browse For Folder. 

7. Klikk på Start Export.  

8. Eksportmetadata og bildedata opprettes i den navngitte eksportmappen.   

Importere undersøkelser fra overføringsstasjonen 

Importprosessen kopierer undersøkelsesdata fra overføringsstasjonen som brukes sammen 
med Network Reader. Import skjer på undersøkelsesnivå. Import slår sammen 
eksportmetadataene til Reader-databasen og kopierer bildedatafilene til den definerte 
lagringsplasseringen.  

Importere instruksjoner 

1. På Reader-datamaskinen åpner du IVV-programvaren og velger deretter Tools → 
Import Exam. 

2. Velg den navngitte eksportmappen fra mappen {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

3. Importprosessen er aktiv til bildedataene er kopiert til lagringsstedet. Programvaren vil 
være utilgjengelig for videre handling til importen er fullført.  

 

Importprosessen kan ta mange minutter å fullføre avhenging av 
hastigheten på nettverkstilkoblingen. Hvis du avbryter 
importprosessen ved å lukke programvaren, kan det føre til delvis 
import av data til nettverksplasseringen.  

Vise data fra nettverksstasjonen 

1. Åpne InVivoVue på Reader-datamaskinen.  

2. Velg fanen Study, og klikk på knappen «Switch Sites». 

3. Velg knappen «Choose Other Site», og dobbeltklikk på registreringssystemets 
institusjonsnavn. 

4. Velg fanen Patient/Exam. Velg pasient, så vil pasientundersøkelsene til høyre 
inneholde alle undersøkelser som har blitt importert. 

5. Hvis du dobbeltklikker på den spesifikke undersøkelsen, lastes undersøkelsen inn for 
gjennomgang.  

6. Hvis du velger en skanning fra skannekøen, blir en fil lastet inn fra nettverket og vist på 
Reader-datamaskinen.  

 

Hvor hurtig data lastes inn for visning på en Reader, avhengig av hvor 
hurtig nettverkstilkobling du har. Større filer kan ta lengre tid å vises i 
lesertilgangsdataene på en nettverksplassering.  
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Feilsøking 

Mens denne prosedyren sannsynligvis fungerer i de fleste nettverksmiljøer, kan noen 
situasjoner kreve ytterligere hjelp. Gjennomgå feilsøkingstipsene nedenfor. Hvis disse ikke 
retter problemet, må du kontakte Leica kundeservice.  Ved nettverksproblemer kan et møte 
med IT-avdelingen være nødvendig for å løse problemet.  

 

Problem Løsning 

Snarveien fungerer 
ikke.  

Kontroller at nettverksbanen er korrekt og tilordnet den 
stasjonsbokstaven som er definert ved oppsettet, f.eks. N:\.  

Database ikke funnet. Kontroller at nettverksbanen er korrekt, og at databasen er 
kopiert til riktig mappe. 

Databane ikke funnet Du kan motta et feilvindu med meldingen «Configured save path 
does not exist.  Please select a valid save path.»  Hvis dette er 
tilfelle, er kanskje ikke stasjonsbokstaven og/eller 
mappestrukturen korrekt. 

 

 

 

Hvis databanen ikke finnes når Reader-programvaren startes, må du 
ikke velge en annen plassering. Nettverksbanen eller 
konfigurasjonsfilen må korrigeres for at Network Reader skal fungere 
korrekt. 
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Vedlegg II: Anvisninger for installasjon og 
oppgradering av InVivoVue 2.4-programvaren 

Formål 

Anvisninger for å installere InVivoVue 2.4 eller oppgradere fra InVivoVue 2.x til InVivoVue 2.4. 
Merk at dette ikke inkluderer oppgradering fra versjoner før IVV 2.0. For oppgradering fra 
versjoner før 2.0 bes du kontakte Leica kundeservice. 

Nødvendige materialer 

1. Leica InVivoVue 2.2 USB-minnepinnen. 

Installere InVivoVue Reader for første gang 

Denne delen beskriver prosessen med å installere InVivoVue Reader-programvaren på en 
datamaskin for første gang. Hvis du vil oppgradere en eksisterende installasjon, kan du se 
avsnittet Oppgradere InVivoVue-programvaren fra versjon 2.x til 2.4. 

 

1. Datastyring 

a) InVivoVue2.4 Reader er konfigurert til å bruke 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data som lagringsbane for leserdata som 

standard. 

b) Prøvedata som er ca. 3,5 GB store vil bli installert i datalagringsbanen som standard.  

c) Siden InVivoVue oppretter en kopi av alle importerte data i datalagringsbanen, kan 

denne konfigurasjonen få C:-stasjonen til å fylle seg raskt opp hvis mange 

undersøkelser importeres.  

d) Kontakt Leica kundeservice for alternative konfigurasjoner, så som bruk av en 

ekstern harddisk til å lagre bildedata. 

 

2. Installasjonsprosedyre 

a) Sett Leica USB inn i en USB-port på Reader-datamaskinen.  

b) På USB-en åpner du mappen «InVivoVue\Software». 

c) Kjør «setup.exe» fra USB-en.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) I velkomstvinduet trykker du på Next.  

 
 

e) Når du blir spurt om du vil installere Acquisition eller Reader only, velger du 

Reader only. 

 
 

f) Når installasjonen er fullført, løser du ut USB-minnepinnen og fjerner den fra porten. 

g) Start applikasjonen ved å dobbeltklikke på snarveien InVivoVue Reader på 

skrivebordet. Hvis det forekommer advarsler eller problemer, må du kontakte Leica 

kundeservice. 

 

3. Bruke InVivoVue Reader-programvaren 

a) For å arbeide med bildedata fra eksisterende undersøkelser vil du måtte eksportere 

eksisterende undersøkelser fra OCT-systemet og deretter importere dem til 

datamaskinen med InVivoVue Reader.  

b) Eksport kan omfatte å lagre dataene på en ekstern harddisk eller nettverksstasjon. 

InVivoVue Reader kan importere fra hvilken som helst plassering.  

c) Gjennomgå «Eksportere undersøkelser» i programvarehåndboken. 

d) Gjennomgå «Importere undersøkelser» i programvarehåndboken. 
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e) Du må velge alternativet «Switch Sites» for å vise undersøkelsene. Dette beskrives i 

«Lese data fra ekstern institusjon» i programvarehåndboken. 

 

Oppgradere InVivoVue-programvaren fra versjon 2.x til 2.4 

Denne delen beskriver prosessen med å oppgradere en eksisterende installasjon av 
InVivoVue-programvaren (2.x og høyere). Dette fører deg gjennom oppgradering av enten et 
registreringssystem eller en Reader-installasjon. 

 

Denne prosessen avinstallerer den forrige versjonen av InVivoVue og installerer deretter den 
nye versjonen. Når InVivoVue er avinstallert, vil ingen konfigurasjonsdata eller bildedata bli 
berørt. Bare programfilene vil bli fjernet. 

 

1. Avinstallere InVivoVue versjon 2.0 eller 2.1 

Hvis du oppgraderer fra versjon 2.2 eller senere, trenger du ikke å avinstallere. Men versjon 

2.0 eller 2.1 må avinstalleres før du oppgraderer til InVivoVue 2.4. 

 

a) Velg knappen Start i vinduet, og velg deretter Control Panel. 

b) Velg enten Programs and Features eller Uninstall a program (avhengig av 

kontrollpanelets oppsett). 

c) Hvis programmet Basler cIBBProtocol Library er til stede, må du velge 

programmet og klikke på Uninstall. La programmet bli ferdig med avinstallasjonen 

og gå tilbake til delen Programs and Features eller Uninstall a program i Control 

Panel. Hvis det ikke er til stede, fortsetter du med trinn d.     

d) Velg Leica InVivoVue fra listen over programmer. 

e) Trykk på knappen Uninstall øverst på listen. 

f) Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere InVivoVue. 

 

2. Installere den nye versjonen av InVivoVue-programvaren 

a) Sett Leica USB inn i en USB-port på datamaskinen.  

b) På USB-en åpner du mappen «InVivoVue\Software». 

c) Kjør «setup.exe» fra USB-en.  
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d) I velkomstvinduet trykker du på Next.  

 
 

e) Hvis et Envisu-registreringssystem oppgraderes, velger du Acquisition. 

Hvis en InVivoVue Reader-installasjon oppgraderes, velger du Reader only. 

 
 

f) Trykk på Next og følg instruksjonene på skjermen. 

g) Når installasjonen er fullført, løser du ut USB-minnepinnen og fjerner den fra porten. 

h) Start applikasjonen ved å dobbeltklikke på en InVivoVue-snarvei på skrivebordet. 

Hvis det forekommer advarsler eller problemer, må du kontakte Leica kundeservice. 

 

 

 

 

 

For 
registrerings-

systemet 
Envisu 

For 
InVivoVue 

Reader 
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