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Tack för ditt köp av ett EnvisuTM spektraldomänsystem för oftalmologiska. Vid utvecklingen av 

våra system har vi lagt stor vikt vid enkel och självförklarande användning. Denna bruksanvis-

ning innehåller viktig information gällande enheten, säkerhet, användning och rengöring. Innan 

något arbete utförs så måste denna bruksanvisning – inklusive anvisningar, varningar och 

försiktighetsåtgärder – läsas och förstås för att undvika skador på personer eller systemet . 

 

Tack för att du väljer våra produkter. Vi hoppas att du kommer att glädjas åt kvaliteten och 

prestandan på ditt EnvisuTM SDOIS-system. 

 

För frågor gällande försäljning, service eller support, kontakta Leica Microsystems antingen 
genom att gå in på 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
eller genom att ringa det nummer till One Call support som är närmast din anläggning:  

Australien: 1 800 625 286 (alternativ 2)  

Belgien: +32 2 790 98 50  

Danmark: +45 44 54 01 01  

Frankrike: +33 156 052 326  

Hong Kong: +852 800-969-849  

Indien: 1800 313 2339 

Italien: +39 02 57486.1  
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Kina: +86 400 650 6632  

Korea: +82 80 440 4401  

Nederländerna: +31 70 413 2100  

Nya Zeeland: 0800 400 589 (alternativ 2)  

Portugal: +351 21 388 91 12 

Storbritannien: +44 845 604 9095  

Tyskland: +49 64 41 29 44 44  

USA: 1-800-526-0355 (alternativ 1, sedan alternativ 1)  

Österrike: +43 1 486 80 50 27  
 
  



För frågor gällande Leicas produktionscenter, kontakta: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

LeicaTelefon:  +1 919 314 5500  

Fax:  +1 919 314 5501 

 

 

OBSERVERA 

 
Enligt federal lagstiftning får denna apparat endast säljas av eller på uppdrag av läkare eller 

annan sjukvårdspersonal med godkänd licens. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Tyskland  

Ansvarsfriskrivning 

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Informationen i denna bruks-

anvisning är direkt relaterad till användning av utrustningen. Det är fortfarande upp till den 

behandlande läkaren att fatta medicinska beslut. Leica Microsystems har gjort allt för att 

tillhandahålla en komplett och tydlig bruksanvisning som betonar produktens nyckelområden. 

Om du skulle behöva ytterligare information om användning av produkten, kontakta din lokala 

Leica-representant. Använd aldrig en medicinteknisk produkt från Leica Microsystems utan att 

helt ha förstått hur produkten används och fungerar. 

 

Ansvar 

Se våra standardvillkor för försäljning för att läsa om vårt ansvar. Inget i denna ansvars-

friskrivning begränsar något av våra skyldigheter på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande 

lag, eller exkluderar någon av våra skyldigheter som inte får exkluderas enligt gällande lag. 
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Produktinformation 

Symbolförklaring 

Följande symboler används i bruksanvisningen. 

 

Varning 
Märker ut situationer som, om de inte undviks, kan resultera i dödsfall eller 
allvarliga skador. 

 

 

   Varning 

Högspänning 
 

 

OBS! 
Identifierar tekniska krav som användare bör ta särskild hänsyn till, som 
anmärkningar om vanliga fel, ovanliga situationer och tips för optimal 
användning. 

 

Symbol för växelström:  Finns på etiketten om elsäkerhet på baksidan av 
motor- och gränssnittsboxar 

 

Driftinstruktioner:  Finns på tillverkarens etikett. Se bruksanvisning  

 

Skyddsjord:  Finns inne i motor- och gränssnittsboxar 

Avsedd användning  

Leica EnvisuTM spektraldomänssystem för oftalmiska bilder (Spectral Domain Ophthalmic 
Imaging System, SDOIS) är avsett att registrera, bearbeta, visa och spara djupupplösta 
mikrostrukturbilder av ögonvävnad med hjälp av spektraldomän optisk koherenstomografi 
(Spectral Domain Optical Coherence Tomography, SD-OCT). EnvisuTM SDOIS är avsedd att 
användas som hjälp vid diagnos av fysiologiska och patologiska tillstånd i ögat genom 
kontaktlösa optiska bilder. Bilderna av de olika vävnaderna i ögat tas med hjälp av utbytbara 
linser. Avsett att användas på patientpopulationer från för tidigt födda och neonatala 
spädbarn, och passar patienter i öppensjukvården eller är sängliggande. Systemet är avsett 
att användas för stående eller liggande bilder, handhållet eller monterat, och passar för att ta 
bilder av sövda patienter.  
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VIKTIGT!  Läs och tillgodogör dig hela bruksanvisningen innan du 

använder systemet. Kontakta vår kundservice om du har 
några frågor beträffande användningen av det här systemet. 

 

Avsedda användare för systemet är läkare och medicintekniker med relevant 
yrkesutbildning eller erfarenhet av att använda utrustning för avbildning av näthinnan.  

 

Programvarustruktur och terminologi 

Leicas InVivoVue 2.4-programvaran är skriven i C++ för Windows plattformen, och använder 
en databas för att hantera information om patienter och undersökningar. De data som samlas 
in för en patient vid ett läkarbesök eller en skanningssession kallas för en undersökning och 
har en associerad läkare (eller försöksledare), undersökare, studie, och behandlingsarm. 
Dessutom kan undersökningar definieras enligt specifika skanningsprotokoll. Några av de 
termer som används i den här bruksanvisningen definieras nedan: 

Studie:  Kan användas för att organisera forskning som utförts för anslag, eller som ett sätt att 
organisera undersökningsprotokoll efter djurstudier.  

Plats-ID:  Unikt nummer som tilldelas varje databasinstans.  

Behandlingsarm:  I ett slumpmässig försök avses endera behandlingsgruppen. Behandlings-
arm kan användas som kategori eller på annat sätt för att differentiera patienter i en studie. 

Skanningsprotokoll:  En standardgrupp skanningar som används på varje försöksobjekt i 
studien 

Patient:  Kan avse ett djurförsöksobjekt eller preparat som man tar bilder av. 

MRN-nummer (Medical Record Number, nummer på medicinsk post):  Det unika ID som 
identifierar patienten på institutionen. 

(Patient-)ID:  Ett kodnamn eller nummer som används för att spåra försöksobjektet inom 
forskningsstudien. 

Undersökning:  Avser ett besök eller en bildsession på platsen, och består av en eller flera 
skanningar av en patient, under en dag. 

Läkare:  Den primära läkaren eller försöksledaren på platsen. 

Undersökare:  Den fotograf eller forskare som tar bilderna. 

 



 Översikt 
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Översikt 

Introduktion till InVivoVue-gränssnittet 

Med Leicas InVivoVue-programvara kan en användare registrera, bearbeta och visa bilder 
som registrerats med Leicas spektraldomän-OCT-system. I programmet kan skanningar 
organiseras efter forskningsstudie, efter djurförsöksobjekt, efter undersökare och läkare, eller 
efter undersökning eller besök eller skanningssession. Informationen med länkar till filerna 
med faktiska bilddata lagras i en databas. 

Programvarans layout 

Programvarugränssnittet har fyra flikar (Study, Patient/Exam, Imaging, Reports) som är 
ordnade enligt vanliga arbetsflöden. 

På fliken Study anges namnen på de studier som man samlar data för. Det kan vara praktiskt 
att ordna data i studier för att hitta relaterade datauppsättningar genom att filtrera på studiens 
namn. Den används normalt vid programvaruinstallationen, och därefter endast när en ny studie 
påbörjas. I läsarsystem går dock användarna till fliken för att ändra plats där de kan granska 
importerade data. 

På fliken Patient/Exam kan du ange ny patientinformation och definiera en ny undersökning. 
Om du lägger till en ny patient visas den personen i huvudpatientlistan. När du väljer en patient i 
listan visas dennas personuppgifter, samt vilka undersökningar som han/hon har genomgått. Du 
kan starta en ny undersökning för den valda patienten, och uppgifter som läkare, undersökare 
och studie associeras till undersökningar på den här fliken. 

På fliken Imaging utförs datahämtning och datagranskning. Där finns kontroller för att 
definiera och lägga till nya skanningar för en pågående undersökning. Här finns också kontroller 
som användaren kan spela upp bilddata med. 

Till sist finns fliken Reports, där du kan skapa rapporter av registrerade data. 

Huvudmenyn består av fyra undermenyer. Menyn File innehåller alternativ för att spara data i 
olika format och för att skriva ut bilder. Menyn Tools har alternativ för att hantera datafiler 
genom att importera/exportera och arkivera/hämta. Där finns också alternativ för att skapa och 
läsa in anpassade konfigurationsfiler. Avancerade användare kan visa alternativ för att 
interagera med maskinvaran på låg nivå. Menyn Reports består av ungefär samma alternativ 
som fliken Reports, för att konfigurera och skapa rapporter. Menyn Help har genvägar för att ta 
visa bruksanvisningen och versionsinformation, liksom dialogrutor med system- och 
installationsinformation. 
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Gränssnitt 

Studieinformation 

 Huvudlistan (1) på fliken Study visar alla studier som har definierats. Alla detaljer för en 
studie som markeras i listan visas i rutorna till höger vid 2, 3 och 4. Du kan lägga till en ny studie 
genom att klicka på knappen Add Study (5). Du kan redigera dessa detaljer senare genom att 
klicka på knappen Edit Study (6). Du kan ta bort en studie som inte används genom att klicka 
på knappen Delete Study (7), men programmet tillåter inte att användaren raderar en studie om 
det finns en undersökning med data associerade till den studien. 

 

Bild 1: Fliken Study 

Om listan med studier är extremt lång kan det vara praktiskt att söka efter studien 
genom att skriva dess ID (8) eller Name (9) i motsvarande textfält: den markerade 
undersökningen ändras efter vad du skriver. 

Data som har registrerats från andra platser kan visas i läsarsystem genom att importera 
dessa data. Det går dock bara att visa data från en plats i taget. Som standard visar 
programmet endast data från den egna platsen i listan. Om data har importerats kan dock 
användaren välja ett visa en annan plats genom att klicka på knappen Switch Sites (10). 
Den här knappen visas endast om det finns importerade data. 

10 
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Lägg till en studie 

I InVivoVue måste alla undersökningar vara associerade till en studie, vilket innebär att 
minst en studie måste definieras innan man registrerar data. De användare som inte vill 
gruppera sina data i studier kan definiera en platshållarstudie som namnges efter deras plats. 
Därefter associeras nya undersökningar automatiskt till den studie, och användaren kan i 
ignorera funktionen i fortsättningen. 

Forskningsplatser och användare som vill ordna sina data i grupper kan dock definiera ett 
obegränsat antal studier och filtrera undersökningar efter studie och kategori. 

Du definierar en ny studie genom att klicka på knappen Add Study, som öppnar 
studieeditorn. 

 

Bild 2: Studieeditor  

 Textfältet Study Name (1) innehåller studiens identifieringsnamn, som måste vara 
unik inom samma plats, och kan vara högst 40 alfanumeriska tecken. Study ID (2) är också en 
unik sträng, som består av högst 20 alfanumeriska tecken. Eftersom det är innehållet från 
namn- och ID-fälten som visas i huvudstudielistan, bör användare som planerar hur flera studier 
ska definieras noga tänka igenom vilka namnkonventioner som ska användas. 

1 2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 16 
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 Fältet Study Description (3) visas på fliken Study, men bara när studien är markerad 
där. Det är begränsat till 2000 tecken, inklusive allt utom apostrofer. Det kan användas för att 
kommunicera avsedd användning mellan användare och en hämtningsplats. 

 Ett skanningsprotokoll är en lista med skanningar av ett visst mönster, med givna 
fysiska dimensioner och datadensitet, som ska utföras i en viss ordning. Det är ofta praktiskt att 
definiera en uppsättning skanningar som ska samlas för flera patienter till ett protokoll, så att det 
blir enkelt att fylla på listan med nya undersökningar. Om några skanningsprotokoll har 
definierats, visas de i listan Available scan protocols (11) till vänster i studieeditorn. Endast 
protokoll som har associerats till en studie kan väljas när en ny undersökning i den studien 
definieras. De protokoll som har associerats till en studie visas i listan Scan protocols in study 
list (12) till höger i studieeditorn. 

 Du lägger till ett tillgängligt protokoll i en studie genom att klicka på knappen Add >> 
(13). Det markerade protokollet försvinner från vänster lista och visas till höger. En studie kan 
innehålla ett obegränsat antal protokoll, och det medför inga nackdelar att lägga till protokoll, 
förutom att listan blir längre. Du kan ta bort ett protokoll från en studie genom att markera det 
och klicka på knappen << Remove (14), så försvinner det från höger lista och visas till vänster. 
Det medför inga nackdelar med att ta bort ett protokoll från en studie, förutom att det inte längre 
kan väljas. 

 Knappen Save Changes (15) är inte aktiv från början, men aktiveras när en giltig 
studiedefinition har angetts. Båda textfälten Study Name och Study ID måste innehålla unik 
text med giltig längd för att definitionen ska anses vara giltig. 

 Om du klickar på knappen Cancel (16) stängs studieeditorn omedelbart och 
eventuella ändringar som har gjorts sedan dialogrutan öppnades annulleras. 
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Redigera en studie 

Du kan ändra de uppgifter som har associerats till redan definierade studier genom att 
klicka på knappen Edit Study. När du gör det öppnas samma studieeditor, med några smärre 
skillnader. Till att börja med visas förstås dialogrutan med alla fälten ifyllda för den studie som 
redigeras. 

Alla fält kan ändras. Du kan till och med ändra studiens namn och ID, men då visar 
förstås befintliga rapporter den gamla informationen. 

Gränssnittskontrollerna för att lägga till en behandlingsarm i en studie aktiveras för 
befintliga studier. Man kan se en behandlingsarm som en kategori av data, som är praktisk för 
att organisera eller filtrera undersökningar. En behandlingsarm kan också direkt motsvara en 
klinisk behandling. 

 

Bild 3: Lägga till en behandlingsarm i en studie  

I Bild 4 är kontrollerna för Treatment Arm avaktiverade för studier som definieras. De 
aktiveras endast vid redigering av befintliga studier. Du kan lägga till en befintlig Treatment 
Arm (4) i aktuell studie genom att trycka på Add >> (5). << Remove (6) tar bort en markerad 
behandlingsarm från listan Treatment arms in study (7). Armen tas bort från höger lista och 
läggs till i vänster lista igen. (Behandlingsarmen Uncategorized kan inte tas bort.)  I en 
befintlig studie kan du lägga till namn (8) och beskrivning (9) för en behandlingsarm som ska 
läggas till i studien med hjälp av knappen Create Treatment Arm (10).  
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Radera en studie 

Du kan ta bort en studiedefinition helt genom att klicka på knappen Delete Study. Det 
går inte att radera en studie som har associerade undersökningar. I så fall måste du antingen 
associera undersökningarna till en annan studie genom att markera var och en av dem, klicka 
på Edit Exam och välja en annan studie i undersökningseditorn. Eller, om inga data har 
registrerats för undersökningen, så kan du radera själva undersökningen genom att klicka på 
Delete Exam. Beroende på undersökningens status kan programmet eventuellt göra det 
helautomatiskt, eller så måste kvarvarande skanningar i undersökningen först raderas, innan 
själva undersökningen raderas.  
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Patientinformation 

 Huvudlistan (1) på fliken Patient/Exam visar alla patienter vars information finns i 
databasen. Listan med undersökningar som har utförts på patienten visas i listan till höger (2). 
Annan information om den valda patienten visas i rutorna under undersökningslistan, i gruppen 
View Patient Details (3). 

Du kan lägga till en ny patient genom att klicka på knappen Add Patient (4). Du kan 
redigera dessa detaljer senare genom att klicka på knappen Edit Patient (5). Du kan ta bort en 
patientpost som inte används genom att klicka på knappen Delete Patient (6), men 
programmet tillåter inte att användaren raderar en patient om det finns en undersökning med 
data för den patienten. 

 

Bild 4: Fliken Patient/Exam  
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Lägga till en patient 

När en ny patient kommer till en undersökning kan du skapa en post med patientens 
uppgifter, så att skanningsdata kan samlas in automatiskt. Så här anger du uppgifter för en ny 
patient: 

1. Navigera till fliken Patient/Exam. 

2. Klicka på knappen Add Patient under patientlistan, nästan längst ner på skärmen. 
Dialogrutan Add Patient öppnas. 

 

Bild 5: Dialogrutan Add Patient 

3. Ange ID, First och Last (för- och efternamn), MRN (nummer på medicinsk post), DOB 
(födelsedatum) samt kön (M eller F).  

 

Obs! 
InVivoVue sparar inte patientposten förrän du har angivit kön och värden för ID och 
båda namnfälten. Värdena för ID och MRN måste vara unika: om det finns en 
annan patient med samma ID eller MRN visar InVivoVue en felikon, och knappen 
Save & Exit är inte aktiverad. Fältet MRN är frivilligt, men om det anges måste det 
vara unikt. 

Dessutom, om det finns en patient med samma kombination av First- och Last-
namn visar InVivoVue en varningsikon. Det går dock att spara patienter med 
samma namn. 

Fältet ID får det inte innehålla annat än bokstäver och siffror (å, ä, och ö är också 
olämpligt). ID-värdet används som prefix i namn på datafiler som samlas för 
patienten. Eftersom ID:t ska användas som en del av ett filnamn är det begränsat 
till alfanumeriska tecken, och du bör inte heller använda å, ä eller ö. 
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4. Om du vet värdena för Refractive Error och Axial Length för patientens ögon, kan du 
också ange dem nu. I annat fall kan du låta standardvärdena stå kvar. 

5. Du kan skriva anteckningar i fältet Notes, både medan du skapar posten och senare. 
Innehållet från Notes visas på fliken Patient/Exam när man väljer patienten. 

6. Klicka på knappen Save & Exit när du är färdig med att ange informationen. Den nya 
posten sparas och dialogrutan stängs. 

När du har sparat posten visas patientuppgifterna i grupprutan View Patient Details längst 
ner till höger på fliken Patient/Exam. 

 

Patienten Anonymous 

Ibland finns inte tid att ange alla uppgifter för en ny patient information innan en undersökning 
ska göras. Om en undersökning påbörjas innan man skapar en ny patient eller väljer en 
befintlig patient i listan, associeras den automatiskt till patienten anonymous. Den anonyma 
patienten är en platshållare för data som InVivoVue inte har någon identitetsinformation för. 
Den kan behandlas likadant som alla andra patienter: du kan utföra undersökningar, registrera 
skanningar och skapa rapporter. Däremot saknas information som identifierar själva 
försöksobjektet. Men även om den anonyma patienten är praktisk för användare som har ont 
om tid före en oplanerad undersökning rekommenderar Leica inte att man väntar för länge 
med att ange klinisk information. 

Den anonyma patienten visas först i patientlistan. Dess ID-fält innehåller värdet Anonymous. 

 

Bild 6: Patienten Anonymous 

Man bör så småningom ange uppgifter för en anonym patient, eller välja en befintlig patient. 
Detta kan ske när som helst: före, under eller efter en undersökning, i en session eller nästa, 
eller på undersökningens datum eller senare. I avsnittet om hur man identifierar anonyma 
patienter står hur du avanonymiserar en patient. 

 

Obs! 
Om du tilldelar en anonym patient till en befintlig patient blir du ombedd att bekräfta 
att den befintliga patienten är korrekt. 

 

Redigera en patient 

Ibland kan du behöva uppdatera poster med information från senare undersökningar eller 
lägga till anteckningar. Så här uppdaterar du patientposter: 

1. Välj fliken Patient/Exam (Bild 4). 

2. Sök upp och markera den patientpost som du vill ändra. Om du väljer den anonyma 
patienten används den information som anges för att skapa en ny patientpost, och den 
aktuella undersökningen associeras inte längre till den anonyma patienten, utan till 
den nya. 
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3. Klicka på knappen Edit Patient längst ner. Dialogrutan Edit Patient öppnas (Bild 8). 

 

Bild 7: Knapparna Add Patient, Edit Patient och Delete Patient. 

4. Ange ny information och uppdatera befintlig information efter behov för posten.  

5. Klicka på knappen Save & Exit när du är färdig med att uppdatera informationen. Den 
nya posten sparas och dialogrutan stängs. 

När du har uppdaterat posten visas ändringarna i grupprutan View Patient Details längst ner 
till höger på fliken Patient/Exam. 

 

Bild 8: Dialogrutan Edit Patient 

 

Radera en patientpost 

Du kan radera en patientpost om det inte finns några undersökningar. Om det finns 
undersökningar men inga data i dem, kan du radera undersökningarna och därefter radera 
patientpost. Så här raderar du patientposter: 

1. Välj fliken Patient/Exam. 

2. Sök upp och markera den patientpost som du vill radera. 

3. Klicka på knappen Delete Patient längst ner (Bild 4). Meddelanderutan Confirm 
Delete öppnas. 

4. Klicka på knappen Ja om du vill radera patientposten. Posten raderas från databasen. 
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Söka efter en patient 

Om databasen innehåller information för en lång lista patienter kan det vara svårt att hitta en 
viss av dem. I InVivoVue kan du filtrera och sortera patientlistan på flera sätt, så att du enklare 
kan hitta särskilda patienter. Börja med att navigera till fliken Patient/Exam. 

• Du kan söka efter en särskild post genom att ange information i något av fälten i 
grupprutan Find Patient. Medan du skriver patientuppgifter i fälten ID, MRN, First 
eller Last markerar InVivoVue den första post som motsvarar det du har skrivit. Ju mer 
detaljerat du skriver, desto mer exakt matchning. 

 

Bild 9: Grupprutan Find Patient 

Om du till exempel skriver Smith i namnfältet Last hittar InVivoVue först patienter vars 
efternamn börjar med Smith: Annie Smith markeras. När man har skrivit nästa tecken, 
så att det står Smithf i namnfältet Last hoppar InVivoVue över Annie Smith och 
markerar Robert Smithfield. Alla fyra sökfält fungerar på samma sätt. 

• Du kan filtrera vilka patienter som visas genom att markera en eller flera 
filtreringskryssrutor. Om du till exempel vara vill visa patienter vars undersökning tillhör 
en viss studie markerar du kryssrutan Filter by study och väljer den studie som du vill 
hitta poster för: endast patienter med undersökningar som är associerade till den valda 
studien visas i listan. Eller om du bara vill visa patienter som har genomgått en 
undersökning under en viss månad markerar du kryssrutan Filter by exam date och 
anger önskade From- och To-datum: endast patienter som har genomgått en 
undersökning under det angivna datumintervallet visas. 
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Bild 10: Filtrera och välja patienter i grupprutan List Patients 

 

• Du kan kombinera flera filter: om du vill söka efter patienter som har undersökts av en 
viss undersökare som en del av en viss studie markerar du båda rutorna Filter by 
study och Filter by examiner och anger önskade värden. Endast de patienter som 
matchar båda villkoren visas i listan. 

• Om du har filtrerat visningen och vill visa hela patientlistan klickar du bara på knappen 
Display All Patients. Alla markerade filtreringsrutor avmarkeras och hela listan visas 
igen. Observera att knappen endast visas när listan är filtrerad. 

• Du kan sortera listan med patienter efter värdena i en av kolumnerna genom att klicka 
på motsvarande kolumnrubrik (Bild 10). Om du klickar på kolumnrubriken igen växlar 
du mellan stigande och fallande sorteringsordning. Att sortera listan påverkar inte vilka 
patienter som visas, bara i vilken ordning. Om listan filtreras fortsätter den att vara 
filtrerat också efter sortering. 

Information om läkare och undersökare 

Skapa en läkarpost 

Läkarposter associeras till undersökning, och en läkare väljs varje gång en ny undersökning 
skapas. Om den läkarpost du vill ha inte finns i systemet kan du skapa posten samtidigt som 
du lägger till en undersökning i en patientpost. Du kan också skapa en läkarpost fritt från 
någon undersökning, som en administrativ funktion. Om exempelvis en ny läkare kommer till 
kliniken eller mottagningen kan du lägga till posten så att den kan väljas när någon ska utföra 
undersökningar för hans eller hennes patienter. 

Så här skapar du en läkarpost: 

1. Gå till menyn Tools och välj Setup Examiners & Physicians..., eller gå till fliken 
Patient/Exam och klicka på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogrutan 
Setup Examiners & Physicians öppnas. 
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Bild 11: Menyn Tools med Setup and Examiners & Physicians... 

 

 

Bild 12: Knappen Setup Examiners & Physicians till höger i rutan Set Exam Defaults/Add Exam 

2. Välj <NEW PHYSICIAN> i grupprutan Select Physician längst ner i dialogrutan. 

3. Fyll i namnfälten First Name och Last Name för läkaren. (Kombinationen av First 
Name och Last Name måste vara unikt i systemet.) 

4. Klicka på knappen Create New Physician. 

5. Upprepa stegen ovan om du behöver skapa en läkare till. Klicka annars på knappen 
OK, så stängs dialogrutan och den nya posten kan väljas till nya undersökningar. 

 

Bild 13: Ny läkare skapas 
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Redigera en läkarpost 

Du kan redigera en läkarpost oavsett om den är associerad till några undersökningar. Du kan 
vilja redigera posten om läkaren ändrar sitt namn. 

Så här redigerar du en läkarpost: 

1. Gå till menyn Tools och välj Setup Examiners & Physicians..., eller gå till fliken 
Patient/Exam och klicka på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogrutan 
Setup Examiners & Physicians öppnas. 

2. Markera namnet på den läkare vars post du vill redigera i grupprutan Select 
Physician längst ner i dialogrutan. 

 

Bild 14: Redigera en tidigare skapad läkare 

3. Ändra First Name och/eller Last Name för läkaren efter behov. (Kombinationen av 
First Name och Last Name måste vara unikt i systemet.) 

4. Klicka på knappen Save Changes. 

5. Upprepa stegen ovan om du behöver ändra en läkare till. Klicka annars på knappen 
OK, så stängs dialogrutan. Ändringarna gäller för alla befintliga undersökningar, och 
den uppdaterade posten kan väljas för nya undersökningar. 

 

Radera en läkare 

Du kan radera läkarposter från databasen förutsatt att inga undersökningar är associerade till 
motsvarande läkare. InVivoVue varnar och hindrar dig från att radera en läkarpost med 
associerade undersökningar. 

Så här raderar du en läkarpost: 

1. Gå till menyn Tools och välj Setup Examiners & Physicians..., eller gå till fliken 
Patient/Exam och klicka på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogrutan 
Setup Examiners & Physicians öppnas. 

2. Markera namnet på den läkare vars post du vill radera i grupprutan Select Physician 
längst ner i dialogrutan. 

3. Klicka på knappen Delete Physician (Bild 14). 

4. Upprepa stegen ovan om du behöver radera en läkare till. Klicka annars på knappen 
OK, så stängs dialogrutan och den gamla posten kan inte längre väljas till 
undersökningar. 
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Skapa en undersökarpost 

Undersökarposter associeras till undersökning, och en läkare väljs varje gång en ny 
undersökning skapas. Om det inte finns någon post i systemet för den undersökare som utför 
undersökningen kan du skapa en post precis innan du lägger till undersökningen. Du behöver 
förstås inte vänta på en undersökning för att registrera uppgifter för en ny kollega som har 
börjat på kliniken eller mottagningen. Följ stegen nedan vid lämpligt tillfälle. 

Så här skapar du en undersökarpost: 

1. Gå till menyn Tools och välj Setup Examiners & Physicians..., eller gå till fliken 
Patient/Exam och klicka på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogrutan 
Setup Examiners & Physicians öppnas. 

2. Välj <NEW EXAMINER> i grupprutan Select Examiner högst upp i dialogrutan. 

3. Ange Name på den nya postens undersökare. Det angivna namnet måste vara unikt i 
systemet. 

4. Lägg till en ny post genom att klicka på knappen Create New Examiner. 

 

Bild 15: Skapa en ny undersökare 

5. Upprepa stegen ovan om du behöver skapa en undersökare till. Klicka på knappen OK 
när du är klar, så stängs dialogrutan. Du kan associera den nya 
undersökarinformationen direkt till nya undersökningar. 

 

Redigera en undersökarpost 

Du kan redigera en undersökarpost oavsett om den är associerad till några undersökningar. 
Du kan vilja redigera posten om undersökaren ändrar sitt namn. 

Så här redigerar du en undersökarpost: 

1. Gå till menyn Tools och välj Setup Examiners & Physicians..., eller gå till fliken 
Patient/Exam och klicka på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogrutan 
Setup Examiners & Physicians öppnas. 

2. Markera namnet på den undersökare vars post du vill redigera i grupprutan Select 
Examiner längst upp i dialogrutan. 

3. Ändra undersökarens Name-fält efter behov. Det angivna namnet måste fortfarande 
vara unikt i systemet. 

4. Klicka på knappen Save Changes. 
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Bild 16: Redigera och radera en undersökare 

5. Upprepa stegen ovan om du behöver ändra en undersökare till. Klicka annars på 
knappen OK, så stängs dialogrutan. Ändringarna gäller för alla befintliga 
undersökningar, och den uppdaterade posten kan väljas för nya undersökningar. 

 

Radera en undersökare 

Du kan radera undersökarposter från databasen förutsatt att inga undersökningar är 
associerade till motsvarande undersökare. InVivoVue varnar och hindrar dig från att radera en 
undersökarpost med associerade undersökningar.  

Så här raderar du en undersökarpost: 

1. Gå till menyn Tools och välj Setup Examiners & Physicians..., eller gå till fliken 
Patient/Exam och klicka på knappen Setup Examiners & Physicians. Dialogrutan 
Setup Examiners & Physicians öppnas. 

2. Markera namnet på den undersökare vars post du vill radera i grupprutan Select 
Examiner längst upp i dialogrutan. 

3. Klicka på knappen Delete Examiner (Bild 16). 

4. Upprepa stegen ovan om du behöver redigera eller radera en undersökare till. Klicka 
annars på knappen OK, så stängs dialogrutan och den gamla posten kan inte längre 
väljas till undersökningar. 

 

Undersökningsinformation 

Skapa en ny undersökning 

När programmet startas första gången för dagen skapas automatiskt en undersökning för den 
anonyma patienten. Om användaren inte väljer någon annan patient innan data registreras, 
kommer dessa data att associeras till denna ad hoc-undersökning. 

Om du ska köra en undersökning för en känd patient börjar du med att välja patientens namn 
på fliken Patient/Exam. Sedan kan du skapa en ny undersökning för en känd patient på något 
av följande sätt: 

• Klicka på knappen Add Exam på fliken Patient/Exam. En ny undersökning skapas 
med en väntande skanning. 



 Gränssnitt 
 

9054-10054_SV Rev E  Sida 25 av 122 
 

• Markera en undersökning som patienten genomgått tidigare och klicka på knappen 
Copy Exam. En undersökning skapas med samma uppsättning skanning som vid den 
senaste undersökningen, i samma ordning. 

• Navigera till fliken Imaging fäll ner listan med undersökningsåtgärder och välj Add 
Exam. En ny undersökning skapas med en väntande skanning. 

 

• Navigera till fliken Imaging fäll ner listan med undersökningsåtgärder och välj någon 
av kopieringsåtgärderna. 

o  Om du väljer Copy Exam skapas en ny undersökning med samma 
uppsättning skanningar, i samma ordning, som den aktuella undersökningen. 

o  Om du väljer Copy Exam (Other Eye) skapas en ny undersökning med 
samma uppsättning skanningar, i samma ordning, som den aktuella 
undersökningen. Alla skanningar som ställdes in för höger öga (OD) ställs 
också in för vänster öga (OS) i nästa undersökning, och vice versa. (En del 
användare tycker det är praktiskt att organisera alla skanningar av höger öga i 
en undersökning, och alla skanningar av vänster öga i en annan.) 

Oavsett hur undersökningen skapats bör du vara noga med att associera rätt information till 
den. Om man är noga med att ange informationen blir det lättare att hitta rätt 
undersökningsdata i framtiden. 

1. Välj den undersökare som ska utföra undersökningen i listrutan Select examiner. 

2. Välj den läkare som ska övervaka undersökningen och granska dess resultat i listrutan 
Select physician. 

3. Välj den studie som undersökningsresultatet ska associeras till i listrutan Select 
study. 

4. Välj den kategori som undersökningsresultatet ska associeras till i listrutan Select 
treatment arm. 

Redigera en undersökningspost 

Du kan endast redigera en undersökningspost samma dag som den skapas. Du kan ändra 
läkare och undersökare, liksom associerad studie och behandlingsarm. Gör så här: 

1. Markera den patientpost som innehåller undersökningen som du vill redigera på fliken 
Patient/Exam (Bild 4). 

2. Välj den undersökning du vill redigera i grupprutan Patient Exams. Knappen Edit 
Exam aktiveras. 

3. Klicka på knappen Edit Exam för att öppna undersökningseditorn. 
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Bild 17: Knapparna Edit Exam och Delete Exam ovanför dialogrutan View Patient Details 

4. Välj en annan Study eller Treatment Arm i dialogrutan, och ange eventuella 
anteckningar i fältet Notes. Välj en annan Examiner eller Physician. 

5. Du kan också lägga till namnet på en ny Examiner eller Physician i fälten Add New... 
Om du skulle ange nya namn på någon av dem kan du klicka på knappen Create... för 
att spara namnet och välja det för aktuell undersökning. 

 

Obs! 
Du kan bara redigera undersökningsinformation samma dag som 
undersökningen skapades. Efter undersökningens uppläggningsdatum kan 
du bara lägga till anteckningar för undersökningen. Övriga fält är inte 
redigerbara.  

Klicka på knappen Save Changes längst ner i dialogrutan (Bild 18) när du är färdig med 
dina ändringar av undersökningsposten. 
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Bild 18: Dialogrutan Exam Details 

 

Radera en undersökning 

Du kan bara radera en undersökningspost om inga sparade skanningar är associerade till 
den. Om undersökningen har väntande eller kvarvarande skanningar måste du radera dem 
innan du raderar undersökningen. Så här raderar du en undersökning som uppfyller villkoren: 

1. Markera den post som innehåller undersökningen som du vill radera på fliken 
Patient/Exam (Bild 4). 

2. Markera den undersökning som du vill radera i grupprutan Patient Exams. Om 
undersökningen uppfyller villkoren för radering är knappen Delete Exam aktiverad. 

3. Om undersökningen har väntande skanningar klickar du på knappen Start Exam, så 
visas information på fliken Imaging. (Om undersökningens datum har passerat klickar 
du på knappen Review Exam.) 
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Bild 19: Undersökningar i fältet Patient Exams. Knappen Start Exam är aktiverad 

4. Markera varje väntande undersökning i tur och ordning och ta bort skanningen från 
listan genom att klicka på knappen Delete Selected Scan. 

5. När alla skanningar har raderats kan du återvända till fliken Patient/Exam. 

6. Klicka på knappen Delete Exam. Meddelanderutan Confirm Delete öppnas. 

7. Klicka på knappen Ja om du vill radera posten. Posten raderas från databasen. 

 

Bild 20: Meddelanderutan Confirm Delete 

Hitta en undersökning 

Du kan filtrera fram en viss undersökning genom att klicka på namnlisten till listan Patient 
Exams (Bild 19). Då sorteras listan efter den kolumnrubriken.  
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Fliken Imaging 

Översikt 

 

Bild 21: Fliken Imaging 

På fliken Imaging finns information och flera kontroller som styr bildhanteringen i 
Envisu. I området med patientinformation (1) visas den aktuella patientens namn, ID, and 
MRN-kod.  

Delningsknappen Patient Actions (2) har flera tillgängliga åtgärder för att redigera den 
befintliga patienten eller skapa en ny patient. Standardvärdet för knappen är Edit Patient 
Details. Med Edit Patient Details (2) kan användaren redigera uppgifterna för den befintliga 
patienten. Med Associate Patient (2) kan användaren associera en anonym undersökning till 
en befintlig patient, så att användaren kan börja arbeta med bildhantering direkt efter att ha 
öppnat InVivoVue och associera undersökningen med en befintlig patient därefter. Med 
Select Patient (2) kan användaren identifiera en anonym patient och börja direkt med en ny 
undersökning för den valda patienten. I området med undersökningsinformation (3) visas 
den aktuella undersökningens datum, klockslag och status.  

Delningsknappen Exam Actions (4) har flera tillgängliga åtgärder för att redigera den 
befintliga undersökningen, skapa en ny undersökning eller kopiera den aktuella 
undersökningen. Med Edit Exam (4) kan användaren redigera uppgifterna för den befintliga 
undersökningen. Add Exam (4) lägger till en ny undersökning för den valda patienten. Copy 
Exam (4) gör en kopia av aktuell undersökning med alla väntande skanningar. Copy Exam 
(Other Eye) (4) gör en kopia av aktuell undersökning med alla väntande skanningar, med det 
andra ögat som original. Med knappen Edit Exam Notes (5) kan användaren redigera den 
aktuella undersökningens anteckningar från fliken Imaging. 
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Med vallistan Physician (6) kan användaren associera aktuell undersökning till en 
befintlig läkare. Med vallistan Examiner (6) kan användaren associera aktuell undersökning 
till en befintlig undersökare. Med vallistan Study (7) kan användaren associera aktuell 
undersökning till en befintlig studie. Den valda skanningens filnamn (8), öga (25) och 
brytningsindex (9) visas också. 

Ändra konfiguration med listrutan Select Configuration (24). Ladda ett protokoll med 
listrutan Load Protocol (10). Med QuickStart Grid (11) kan användaren snabbt växla mellan 
skanningstyper. Ändra en aktuell skanning med fönstret Dynamic Scan Control (16). Lägg till 
en Preset Scan (17) eller lägg till en anpassad skanning med knappen längst till höger om 
kontrollen.  

Typer kan väljas i riktningsläge men kan inte växlas under fritt läge. Siktningsläget 
startas med knappen Aim (12). Fritt läge startas med knappen Free Run (13). När du har 
tryckt på knappen Aim växlas den till knappen Snapshot, som gör att användaren kan börja 
med en ögonblicksbild vid den inriktade platsen. Spara erhållna data med knappen Save (14). 
Spara tillhörande råa spektraldata genom att markera kryssrutan Save OCU? (15).   

OCT-bilden visas i B-Scan Window (18). Volume Intensity Projection (VIP) (19) visas 
bredvid B-scan. Fönstret ersätts av rätvinklig riktningsskanning om riktningsläget har 
aktiverats. Display Line (24) identifierar placeringen av aktuellt visad B-scan.  

Högerklickar du på fönstret för B-scan visas B-Scan Context Menu (Bild 22 och 
Bild 23). I menyn Caliper kan du välja vart och en av de skjutmått som kan placeras på B-
scan. Configure Calipers visar en dialogruta för konfiguration av skjutmått, där användaren 
kan konfigurera namngivning, horisontell eller vertikal låsning samt visa etiketter för 
skjutmåtten. Med Save Calipers sparas aktuell skjutmåttskonfiguration för senare 
användning. I Fiducial Visible visas en referensmarkör på skärmen som kan användas under 
bildtagningen för att se till att skanningen placeras på samma ställe varje gång. Med Fiducial 
Color kan du ange färg på referensmarkören. Fiducial Position ändrar position på 
referensmarkören i förhållande till översta delen av visningsfönstret.  

 

Bild 22: B-Scan Context Menu, Caliper Menu 
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Bild 23: B-Scan Context Menu, Fiducial Position Menu 

 I VIP Context Menu (Bild 24) ingår menyn Caliper för placering av skjutmått på 
alternativet VIP (konfigureras i alternativet Configure Calipers i B-Scan Context Menu). SNIT 
Labels Visible växlar visningen av etiketterna Superior (S), Nasal (N), Inferior (I) och 
Temporal (T) i fönstren för VIP och B-Scan. Etiketterna antar en riktning baserat på den 
konfiguration som har använts vid inläsning av InVivoVue. Cursor Visible växlar visning för 
den gröna visningslinjen.  

 

Bild 24: VIP Context Menu 

 

Obs! 
Vid användning av SNIT-etiketter är etiketternas riktning endast exakt när 
sonden hålls upprätt eller i 180 (liggande) position i förhållande till patienten. 

 

Bildrutan kan markeras genom att dra Frame Selector Line (24) till VIP-fönstret. Med 
Playback Controls (20) kan du hoppa till de första eller de sista bildrutorna, stega framåt eller 
bakåt en bildruta, spela in, pausa eller stoppa uppspelning. Med Frame Selector (21) kan 
användaren välja den visade bildrutan. Registrerade skanningar visas i Scan queue (23) och 
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varje Scan (22) visas som en miniatyrbild. Färgen indikerar ögat på bilden (gul indikerar OD, 
violett indikerar OS).  

Högerklickar du på en skanning i skanningskön visas snabbmenyn för varje skanning 
(Bild 25). Med Edit öppnas skanningseditorn och låter användaren redigera skanningspara-
metrarna. Save sparar aktuell skanning. Average registrerar och skapar medelvärde för 
skanningen om det finns data från flera bildrutor. Delete raderar skanningen från kön om inga 
data har sparats för den skanningen. Med Load OCT data läses aktuellt vald fil in. Load R&A 
data läser in registrerade och medelvärdesberäknade data om sådana finns. Load OCU data 
läser in rådata om sådana finns. Go to Data öppnar den mapp som innehåller vald datafil.  

Alternativen Load OCT och Load R&A har båda en extra utfällbar meny Send OCT to 
Diver om Leicas Diver-programvara har installerats. Med detta alternativ läses aktuell fil in i 
Diver för analys. 

 

Bild 25: Scan Context Menu 

 Högerklickar du på själva skanningskön öppnas dess snabbmeny (Bild 26). Med Add 
QuickStart Scan läggs en ny skanning till som motsvarar aktuella urval i snabbstartsrutan – 
ändras dessa urval uppdateras skanningen direkt. Med Add Custom Scan öppnas 
skanningseditorn för generering av en anpassad skanning. Klickar du på Delete Pending 
Scans raderas skanningar för vilka inga data har registrerats. 

 

Bild 26: Snabbmenyn för skanningskön 

Alternativet Save As Protocol… öppnar en dialogruta där du kan ange ett namn på det 
nya protokollet (Bild 27) och där du kan spara listan över skanningar i skanningskön som ett 
nytt protokoll. 

 

Bild 27: Dialogrutan Save As Protocol  
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 Skanningar som har lagts till i undersökningar som aldrig har registrerats ses som 
övergivna skanningar och raderas automatiskt så snart som detta upptäcks (i allmänhet 
dagen efter det att undersökningen ägde rum). Väntande skanningar kan tas bort manuellt 
med alternativet Delete Pending Scans. 

Tryckning på tangenten Insert har samma effekt som alternativet Add QuickStart Scan. 
Tryckning på tangenten Delete raderar aktuellt vald skanning, men bara om inga data har 
registrerats för den. 

Välja vilka skanningar som ska utföras 

Snabbstartsrutan 

Området till vänster om fliken Imaging med stora gröna knappar kallas snabbstartsrutan. Gör 
du ett urval i varje rad kan en väntande skanning definieras helt med ofta använda alternativ. 
Vilka alternativ som finns i snabbstartsrutan ändras beroende på vilken lins som används – 
bara val som lämpar sig för den linsen kommer att visas. Klickar du från ett alternativ till ett 
annat flyttas den gröna markeringen för att visa vilken skanning som kommer att utföras. 
Dessutom ändras texten på den väntande skanningen och återspeglar dessa snabbstartsval. 

           

Bild 28: Snabbstartsval 

Ett snabbt sätt att definiera en hel undersöknings skanningar är att använda valen på 
snabbstartsrutan för den första skanningen och sedan trycka på Insert-tangenten för att lägga 
till en ruta för nästa skanning i skanningskön. Fortsätt göra snabbstartsval och infoga nya 
skanningar tills du är nöjd med definitionen av undersökningen. 

Du kan också definiera skanningar medan undersökningen pågår. Använd snabbstartsvalen 
för att definiera den första, registrera sedan data med knapparna Aim/Free Run/Snapshot. 
Tryck på knappen Save för att skriva data till en fil och när åtgärden har slutförts läggs en ny 
snabbstartsskanning till automatiskt mot slutet av undersökningen och blir vald i 
skanningskön. Klickar du på snabbstartsrutan nu uppdateras den skanningsdefinitionen, tills 
du är klar att utföra nästa skanning. Du kan fortsätta på det sättet tills undersökningen är klar. 
Du kan ignorera den sista väntande skanningen som har lagts till automatiskt eftersom den 
kommer att rensas bort automatiskt nästa gång InVivoVue används. 
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Definiera en anpassad skanning 

Vill du ha en mer exakt kontroll över skanningsdefinitionen eller om inget alternativ i rutorna 
direkt motsvarar vad du vill ha kan du använda skanningseditorn för att ange exakta uppgifter. 
Skanningseditorn kan öppnas antingen genom att högerklicka på rutan för en väntande 
skanning och välja alternativet Edit… eller genom att högerklicka på själva skanningskön och 
välja Add Custom Scan. 

I mitten av skanningseditorn finns fem gröna knappar som motsvarar de skanningsmönster 
som kan utföras i InVivoVue. Välj önskat mönster så fylls kolumnerna nedanför så att de visar 
uppgifterna i den senaste anpassade skanningen som har definierats för det mönstret. 

Kolumnen längst till vänster innehåller skanningens fysiska dimensioner: Hur lång och hög 
den är, om skanningen ska tippas i en vinkel från horisontalplanet och om hämtning ska 
startas vid en förskjutning från riktningspositionen. Dessa fält begränsas av de fysiska 
maskinvarugränserna för de galvanometrar som används för att positionera strålen, men 
annars kan alla värden anges. 

 

Bild 29: Definiera en anpassad skanning 

 

Obs! 
InVivoVue låter dig inte ange värden utanför tillåtna intervall. Om du anger ett 
värde utanför tillåtet intervall sätter InVivoVue automatiskt värdet till värdet 
närmast inom intervallet och konverterar tecknen till rött teckensnitt, som en 
varning. 
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Mittenkolumnen innehåller dimensioner för de data som ska registreras: Hur många A-scan 
som ska registreras per bildruta, hur många B-scan som ska registreras per volym och hur 
många gånger samma volym ska registreras. Antalet gånger som samma bildruta ska 
registreras för varje B-scan kan ökas från standard på en, men sådana data med flera 
bildrutor måste registreras och medelvärdesberäknas som ett separat steg. 

Med tillägg av fler A-scan, B-scan och bildupprepningar ökas precisionen för registrerade 
bildrutor, men hämtningstiden blir längre och det krävs mer minne för buffring under 
hämtningen. En grov beräkning av hur lång tid det tar för att registrera varje skanning visas i 
varje ruta för väntande skanning. Fältet System Memory i skanningseditorn visar hur mycket 
minne som krävs av en angiven skanning, i förhållande till hur mycket RAM som har 
installerats. Medan minnesstapeln är grön kan angiven skanningsdefinition utföras utan 
problem. Vid cirka 70 % tillgängligt minne blir stapeln röd. Lägger du till denna skanning till 
undersökningen systemet upptäcka att skanningen inte kan köras. Skanningar som kräver 
mer än 90 % av tillgängligt minne kan inte läggas till i undersökningen – knappen Add to 
Exam har avaktiverats. 

En blandad densitetsvolym är en rektangulär skanning med en enskild B-scan av hög 
densitet, registrerad vid dess centrum. Kolumnen längst till höger kommer att innehålla 
dimensionerna för data i högdensitetsregionen, när du har valt skanningsmönster för blandad 
volym. 

Välj om du ska planera skanning av OD eller OS i gruppen Oculus Selection. InVivoVue 
lagrar denna information med skanningen även om programmet inte kan identifiera om det 
faktiskt var angivet öga som skannades. Användare måste vara noggranna med att valt öga 
överensstämmer med faktiskt skannat öga. 

Doppler-information kan registreras samtidigt som .OCT-data. Det tar extra tid och kräver 
extra minne att registrera denna information. Medan antalet Doppler-intervall utökas, 
uppdateras RAM-kraven i minnesstapeln. 

Det kan vara användbart att associera ett fixeringsmål med en skanning för Envisu-system 
som har ett internt fixeringsmål. När skanningen har registrerats visas fixeringsmålet som en 
bakgrundsbild för försöksobjektet. Vill du associera ett fixeringsmål med en skannings-
definition väljer du ett definierat mål i listrutan i grupprutan Select a Fixation Target.  

 

Obs! 
Kontrollen för fixeringsmål används för att identifiera placeringen av ett 
fixeringsmål i Envisu-produkter där ett internt fixeringsmål ingår. Skanning i ett 
system utan ett sådant internt mål har ingen effekt. 

 

 

Bild 30: Välj fixeringsmålgrupp 

 

När du är nöjd med den skanningsdefinition du har lagt upp klickar du på Add to Exam. 
Skanningseditorn stängs och en ruta för den skanning du just har skapat läggs till mot slutet 
av undersökningen. 
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Skapa förinställda skanningar 

Om du ofta använder en viss skanningsdefinition kan du spara den definitionen som en 
förinställning. Du kan enkelt lägga till en förinställning i en undersökning genom att klicka på 
förinställningsknapparna till vänster om skanningskön.  

 

Bild 31: Knappar för förinställning av skanning 

Vill du definiera en förinställning öppnar du skanningseditorn genom att högerklicka på en 
befintlig väntande skanning och välja Edit… eller genom att klicka på skanningskön eller en 
pågående undersökning och välja Add Custom Scan. 

När du definierar en skanning med skanningseditorn kan du spara den som förinställd 
skanning. Definiera skanningen enligt beskrivningen ovan, ange sedan ett deskriptivt namn på 
förinställningen i gruppen New Scan Preset – ett namn du kommer att känna igen när du 
sedan väljer den i en lista över förinställningar. 

 

Bild 32: Namnge en skanningsförinställning 

När texten har matats in aktiveras knappen Create Preset (om namnet är unikt). Du kan inte 
skapa en förinställd skanning för båda ögonen samtidigt. Du måste i stället skapa separata 
förinställningar för OD och OS, om du vill ha dessa. Klicka på den för att lägga till 
förinställningen i listan över kända förinställningar. Du kan se den visas direkt i 
kombinationsrutan Defined Scan Presets överst i formuläret. 

Kombinationsrutan Defined Scan Presets används om du vill använda inställningarna från en 
förinställning i skanningseditorn. Klicka på knappen Copy Settings from Selected Preset så 
återspeglar fälten i skanningseditorn den förinställning som visas i kombinationsrutan. Vill du 
definiera en ny förinställning som liknar, men inte är exakt samma som, en befintlig 
förinställning går det snabbt att fylla i fälten om du använder denna knapp. 

Använder du skanningseditorn för att definiera en skanningsförinställning läggs den inte 
automatiskt till i undersökningen. Du måste fortfarande klicka på knappen Save Changes för 
att det ska ske. 
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Definiera ett skanningsprotokoll 

Du kan skapa ett nytt skanningsprotokoll med hjälp av samlingen skanningar för en 
undersökning, antingen från en aktuell undersökning eller en tidigare. Om ditt mål bara är att 
skapa ett nytt skanningsprotokoll oavsett faktisk undersökning, kan du göra detta också. Om 
det inte finns några undersökningar från vilka du ska skapa ett skanningsprotokoll kan du 
skapa en testpost och en undersökning bara för att skapa det nya protokollet – på så sätt 
undviker du att ändra faktiska poster. 

I följande procedur skapar du en patientpost och en undersökningspost samt lägger till 
skanningar i undersökningen, allt för syftet att skapa ett nytt skanningsprotokoll. När du har 
skapat skanningsprotokollet raderar du informationen från systemet för att eliminera eventuell 
felaktig information. 

1. Välj testpatient (ID = Test-01) på fliken Patient/Exam. 

2. Lägg till en undersökning i patientposten och klicka på knappen Start Exam. Du 
kommer till fliken Imaging i InVivoVue. 

 

Bild 33: Knappen Start Exam i rutan Patient Exams 

3. Lägg till skanningarna för ditt nya skanningsprotokoll i undersökningen genom att 
skapa anpassade skanningar eller lägga till förinställda skanningar. 

 

Bild 34: Knappar för förinställning av skanning 

4. Har du ett befintligt skanningsprotokoll som innehåller skanningar som liknar de nya du 
vill skapa lägger du till skanningarna från det protokollet. 

5. De skanningar du lägger till från förinställda skanningar eller ett annat 
skanningsprotokoll redigerar du för att definiera korrekta skanningsparametrar för det 
nya skanningsprotokollet. 

6. Radera oönskade skanningar om du har lagt till skanningar från ett befintligt 
skanningsprotokoll. 

7. Spara protokollet med hjälp av snabbmenyn i skanningskön (Bild 26).  

 

Obs! 
Om namnet du anger inte är unikt kommer symbolen "!" att visas till höger om 
namnfältet och knappen Save Protocol har inte aktiverats. 
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8. När du har sparat det nya skanningsprotokollet raderar du alla skanningar från 
undersökningen och återgår till fliken Patient/Exam. 

9. Radera undersökningen som du skapade för den här proceduren på fliken 
Patient/Exam. 

 

Lägga till ett skanningsprotokoll i en studie 

Du kan lägga till ett eller flera skanningsprotokoll i en studie när du skapar posten med studien 
eller senare genom att redigera studieposten. Om det protokoll du ska lägga till inte redan 
finns måste du först definiera ett nytt. Mer information får du genom att välja ett ämne i listan 
över relaterade ämnen nedan. 

Följ dessa steg för att lägga till ett befintligt skanningsprotokoll i en studie: 

1. Markera studien för vilken du ska lägga till ett skanningsprotokoll på fliken Study och 
klicka på knappen Edit Study.... Dialogrutan Edit Study öppnas. 

2. Gå till listan Scan Protocols längst ner i dialogrutan, välj ett eller flera objekt i listan 
Available Protocols och klicka på knappen Add>>. De valda protokollen flyttas till 
listan Scan Protocols in Study. 

3. När du är klar med att lägga till protokoll i studien klickar du på knappen Save 
Changes längst ner i dialogrutan för att stänga den och spara dina ändringar. 
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Leicas bilddata 

Typer av filer skapade i InVivoVue 

I InVivoVue används filer av olika filtyper, inklusive tillverkarspecifika och vanliga, för att lagra 
data och bilder för programvaran. Nedan följer en lista över de filtyper som är möjliga 
tillsammans med en kort definition av var och en av dem: 

.OCT: Filformat från Leica som innehåller bearbetade, visningsbara bilder med ett 
filhuvud. 

.OCU: Filformat från Leica som innehåller råspektraldata för skanningen som 
obearbetade bilder. 

.RAW: Fil som innehåller .OCT-bilddata i en råmatris av byte utan ett huvud.  

.UNP: Fil som innehåller obearbetade, visningsbara bilder som en råmatris av byte utan 
ett huvud. 

.BMP: Enhetsoberoende fil för lagring och återgivning av visningsbara bilder, särskilt i 
operativsystemet Microsoft Windows. InVivoVue använder .BMP-filer för att lagra 
bilder med en bildruta för fönstren B-Scan, Volume Intensity Projection och Video 
Fundus samt som miniatyrbilder som används i gränssnittet och i rapporter. 

När en bildskanning sparas i InVivoVue sparas följande filer: 

• skanningens råspektraldata, .OCU-filtillägg (om det har valts i kryssrutan Save OCU? ) 

• bearbetade data för skanningen, OCT-filtillägg 

• bitmappsbild av bildruta 0 (noll) för B-scan, .BMP-tillägg 

• bitmappsbild av fundus-bild, .BMP-tillägg 

• bitmappsbild av VIP-fönstret (endast för volymskanningar), .BMP-tillägg 

 

Läsa in bilder från OCU-data 

Du kan vilja läsa in OCU-filen (råspektraldata) för en bild. Du kan vilja använda InVivoVues 
algoritm för att optimera dispersionen för bilden så att visningskvaliteten höjs. Vilken orsaken 
än är kan du läsa in OCU-data på ett av följande två sätt: Du kan välja en bild utanför din egen 
databas eller läsa in OCU-data för vald sparad bild i din databas. 

Följ dessa steg för att läsa in OCU-data för bilder i din databas: 

1. Markera den undersökning som har de data som intresserar dig på fliken 
Patient/Exam. 

2. Navigera till fliken Imaging. 

3. Högerklicka på en sparad skanning i skanningskön för att visa snabbmenyn för 
skanning. Om .OCU-data finns har menyalternativet Load OCU Data aktiverats. Klicka 
för att läsa in spektraldata. 
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InVivoVue-konfiguration 

Byte av konfiguration 

InVivoVue installeras med konfigurationer utformade för ett brett användningsområde. I 
hämtningssystem väljer du normalt en specifik konfiguration beroende på vilken typ av lins du 
har monterat. InVivoVue svarar med att läsa in nya inställningar för konfigurationen och 
uppdatera gränssnittet. Vid efterföljande skanningar kommer de nya 
maskinvaruinställningarna att användas. 

Kombinationsrutan Select Configuration visas högst upp till vänster på fliken Imaging. 
Aktuell konfiguration visas. 

 

Bild 35: Val av konfiguration 

När du klickar på kombinationsrutan visas en lista med tillgängliga konfigurationer. Om du 
väljer en ny konfiguration kommer InVivoVue att läsa in och tillämpa de nya inställningarna 
samt uppdatera den aktuella konfigurationsvyn. Nästa gång InVivoVue körs kommer 
programmet att startas med den nya konfigurationen. 

 

Bild 36: Standardkonfigurationer 
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Ändra programstandarder 

Efterhand som du arbetar med InVivoVue kan du komma att vilja ändra de 
standardinställningar som läses in med en särskild konfiguration. 

I InVivoVue kan du göra inställningar för bland annat: 

• Visning av bildskanningar (justera ljusstyrka, kontrast, Doppler etc.) 

• Fixeringsmål (målets storlek och position) 

• Visning av referensmärken (på/av, position, färg) 

• Bildbearbetning (inställningar för bearbetning och omsampling, t.ex. spridning) 

• Skanningstyp (linjär B-scan, ringformig volym, blandad volym etc.) 

• Skjutmåttskonfiguration (namn, färg, vinkellåsning, visningslängd och -plats) 

Inställningarna kan ändras på flera ställen. Exempel: 

• Inställningar för visning av bildskanning ändras i dialogrutan Display Options. 

• Inställningar för fixeringsmål ändras i fixeringsmålsområdet. 

• Inställningar för visning av referensmärken ändras i B-scan-visningens snabbmeny. 

• Inställningar för bildbearbetning ändras i dialogrutan Processing Control. 

• Inställningar för skanningstyp ändras i skanningseditorn. 

• Inställningar för skjutmått ändras i dialogrutan Configure Calipers. 

Ändringar som görs på det här sättet påverkar bara programmet medan det är igång. När 
programmet avslutas sparas inte inställningarna om du inte uppdaterar den inlästa 
konfigurationsfilen. 

Ta reda på aktuell användarkonfiguration 

Du kan ta reda på vilken användarkonfigurationsfil som har lästs in genom att öppna 
dialogrutan System Information under menyn Help. Namnet på användarfilen visas. Om du 
håller musen över filnamnet visas den fullständiga sökvägen. 
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Bild 37: Systeminformation - användarkonfigurationsfil 

Inställningar för att spara ny användarkonfiguration 

Så här ersätter du standardinställningarna i användarkonfigurationsfilen: 

1. Konfigurera InVivoVue som du vill ha det med hjälp av verktygen som beskrivs ovan. 

2. Välj Save Settings... i menyn Tools 

 

Bild 38: Menyn Tools 
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Bild 39: Dialogrutan Save Settings File 

3. I den filvallista som öppnas väljer du den användarkonfigurationsfil som du hittade i 
dialogrutan System Information. 

4. Klicka på Save för att spara dina inställningar. Du får då upp en ruta med frågan om 
du vill ersätta den existerande filen. 

5. Klicka Yes för att stänga rutan och dialogboxen. 

Inställningarna som du sparar förblir dina standardinställningar tills du ändrar dem igen. 

 

Exempel: Ändra standardinställningar för bildvisning 

Så här ändrar du InVivoVues startvärden för ljusstyrka och kontrast: 

1. Välj fliken Imaging. 

2. Högerklicka i det vänstra B-scan-visningsområdet och välj Display Options…. 
Dialogrutan Display Options visas.  

 

Bild 40: Dialogrutan Edit Display Options 

3. Dra skjutreglagen Brightness och Contrast till nya värden. 

4. Ta reda på aktuell användarkonfiguration 
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5. Inställningar för att spara ny användarkonfiguration. 

 

Exempel: Ändra standardinställningar för bildbearbetning 

1. Välj Configure Processing... från menyn Tools (Bild 38). Dialogrutan Processing 
Control visas. 

 

Bild 41: Image Processing and Resampling Controls 

2. Gör de ändringar du vill göra på flikarna Processing och Resampling. 

3. Ta reda på aktuell användarkonfiguration 

4. Inställningar för att spara ny användarkonfiguration. 

 

Exempel: Ändra standardinställningarna för skanning 

För att ändra inställningarna för skanningstyper måste du först skapa en anpassad skanning 
av den typ du vill ändra. Du måste lägga till den anpassade skanningen i en undersökning för 
att kunna spara inställningarna som standard för den typen av skanning. Du kan skapa en 
anpassad skanning vid en verklig undersökning eller genom att skapa en fiktiv undersökning 
som du sedan raderar. I båda fallen gör du så här: 

1. På fliken Patient/Exam skapar du en undersökning eller väljer en av dagens aktuella 
undersökningar. Klicka sedan på Start/Continue Exam. InVivoVue visar 
undersökningen på fliken Imaging. 

2. Högerklicka på skanningskön och välj alternativet Add Custom Scan. 
Skanningseditorn visas. 
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Bild 42: Dialogrutan New Scan 

3. Välj önskad skanningskonfiguration och klicka på Add to Exam. 

4. Spara inställningarna så som beskrivs ovan. 

De inställningar du nu har sparat blir standardinställningar för undersökningar av den här 
typen. 

 

Skapa ny användarinställningsfil 

Som nämnts ovan finns en mängd systeminställningar sparade som standard i 
användarkonfigurationsfiler. Varje gång InVivoVue startas startar systemet med inställningar 
som speglar den konfiguration som användes senast. 

Vissa användare kan vilja spara flera uppsättningar systeminställningar som standard. Om du 
till exempel utför flera studier med tydligt skilda protokoll vill du kanske skapa olika 
standardinställningar för de olika skanningstyperna. Du kan då ändra standardinställningarna 
enligt dina önskemål och spara dem i olika .INI-filer. Sedan läser du in de inställningar du 
behöver vid varje tillfälle. 

Så här skapar du en ny inställningsfil: 

1. Läs Ändra programstandarder för att se vilka inställningar du kan ändra och hur du 
ändrar dem. 

2. När du har gjort de ändringar du vill väljer du Save Settings... i menyn Tools. 

3. I dialogrutan som öppnas skriver du ett namn på inställningsfilen. Leica lägger till 
strängen User_ till användarkonfigurationsfiler. Vi rekommenderar att du också följer 
denna konvention. 

4. Klicka på Save för att spara dina inställningar. 
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Du kan skapa hur många inställningsfiler du vill och växla mellan dem när du behöver. Växla 
från den nuvarande inställningen till en annan standardinställning så här: 

 

Läs in en existerande inställningsfil 

Emellanåt kan du behöva läsa in eller återställa standardinställningarna för olika delar av 
systemet. Om du till exempel upptäcker att standardinställningarna för visning eller 
bearbetning av bildskanningar eller fixering har ändrats kan du återställa dem. Eller om du 
tidigare har skapat en alternativ inställningsfil kan du växla mellan existerande inställningsfiler. 

Läs in eller återställ inställningarna för en systeminställningsfil så här: 

1. Välj Load settings... i menyn Tools (Bild 38) för att öppna dialogrutan Load Settings 
File. 

 

Bild 43: Dialogrutan Load Settings File 

2. I dialogrutan väljer du namnet på den fil som innehåller de inställningar du vill läsa in 
eller återställa. 

 

Obs! 
Värden för de inställningar som kan konfigureras sparas i .INI-filer vars 
namn börjar på User_. Det går att spara inställningar i en .INI-fil som inte 
följer namnkonventionen. Du bör till exempel undvika LineSpectrum.INI, 
eftersom den filen uteslutande används för att kontrollera linjespektrumet. 

 

3. Klicka på Open för att läsa in inställningsfilen och stänga dialogrutan. 

De inställningar för bildbearbetning,fixering och visningsalternativ som du läser in förblir 
standardinställningar tills du ändrar dem. Standardinställningar för skanningsparameter 
(dimensioner, vinkel, linjer, skanningar, bildrutor etc.) återställs inte när ett systems 
inställningsfil läses in dynamiskt. 



 Gränssnitt 
 

9054-10054_SV Rev E  Sida 47 av 122 
 

Datahantering 

Läsa in en .OCT-fil utan patientdata 

Du kan behöva läsa in en .OCT-fil (eller .OCU-fil) som inte innehåller någon 
patientinformation. En kollega kan ha delat uppgifterna (utan att använda exportfunktionen 
som bevarar patientinformation) eller någon kan ha råkat flytta InVivoVue-filer från platsen där 
de lagrades av programmet. I menyn File finns alternativet Open…. När du klickar på det 
öppnas en dialogruta där du kan välja filer. Välj den fil du vill ha. 

• InVivoVue skapar en undersökning för den anonyma patienten, med samma datum 
som när den valda filen skapades. Dessutom skapas en skanningspost med detaljer 
hämtade från filhuvudet. En ruta kommer att synas på fliken Imaging när 
undersökningen markeras. 

• Om både .OCT-filen och .OCU-filen hittas tas båda med i skanningsposten. Annars 
läggs bara den markerade filen till i skanningen. 

• Om det redan finns en undersökning samma datum läggs skanningen till i den 
existerande undersökningen. 

• Filen läses in omedelbart. Om du väljer en .OCT-fil visas uppgifterna på en gång. Om 
du väljer en .OCU-fil måste uppgifterna ombearbetas innan de kan visas. 

Denna funktion är avsedd som säkerhetsåtgärd. Ett sätt att återställa om ett användarfel 
inträffar och ingen patient-/undersökningsinformation finns tillgänglig för programmet. Du bör 
undvika att använda denna funktion eftersom det kommer att bli allt svårare att identifiera 
uppgifter om du har läst in dem till den anonyma patienten. 

Arkivera undersökningar 

Arkivera data innebär att fysiskt ta bort datafiler från din dator. De datafiler som InVivoVue 
samlar in är mycket stora och om de inte tas bort från systemet kommer det till slut inte att 
finnas något utrymme kvar på datorns hårddisk. Leica rekommenderar starkt att 
undersökningar arkiveras när det tillgängliga diskutrymmet understiger 10 % av den totala 
kapaciteten. När utrymmet på hårddisken börjar ta slut kommer du att få en varning om det 
varje gång du klickar på Save så länge du inte gör något åt det. 

Även när undersökningar har tagits bort från Envisu, kan det ibland vara användbart att få 
tillbaka gamla filer för att till exempel titta på gamla uppgifter inför en ny undersökning. När du 
arkiverar data specificerar du var de flyttade filerna ska placeras. InVivoVue håller reda på var 
filerna kopieras och använder den informationen för att snabbt kunna hämta tillbaka dem när 
du behöver dem. 

På grund av bildernas storlek kräver arkiveringen en lagringsplats med mycket tillgängligt 
utrymme, till exempel en nätverksenhet eller en eller flera externa enheter.  

När InVivoVue arkiverar kan du inte utföra några andra uppgifter. Hur lång tid arkiveringen tar 
beror helt på hur många undersökningar du arkiverar samtidigt. Det är bäst att schemalägga 
arkiveringen till en tidpunkt då Envisu inte behövs för undersökning av patienter. När de 
undersökningar som ska arkiveras har markerats och arkiveringen har börjat behöver inte 
systemet bevakas. InVivoVue slutför arkiveringen automatiskt (om inte arkiveringsutrymmet 
tar slut). 
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Så här arkiverar du undersökningar: 

1. I menyn Tools (Bild 38)väljer du Archive Scans... Dialogrutan Archive Exams visas. 

 

Bild 44: Dialogrutan Archive Exams 

2. Alla undersökningar som inte redan har arkiverats listas i grupprutan Archivable Data 
efter datum, med de äldsta undersökningarna överst. Undersökningarna grupperas 
efter månad och datum, vilket gör det enklare att välja hela uppsättningar av 
undersökningar som ska arkiveras samtidigt. 

3. Dubbelklicka på varje datum om du vill lägga till alla undersökningar i grupprutan 
Selected Exams. Alternativt kan du expandera månadsnoderna för att visa enskilda 
datum och datumnoderna för att visa enskilda patienter. Dubbelklicka på de objekt 
som du vill flytta från systemet. När du gör det kommer de valda undersökningarna att 
visas i gruppen Selected Exams tillsammans med en text som visar hur många filer 
och deras relativa storlek. Stapeln nedan visar hur mycket av det tillgängliga 
lagringsutrymmet som kommer att tas i anspråk av arkiveringen. 

4. Du kan välja alla undersökningar före ett visst datum genom att klicka på Select All 
Exams Prior To. Alla undersökningar i ditt system som gjordes före det datum du har 
valt kommer att läggas till i gruppen Selected Exams. I nederdelen av dialogrutan 
visar fältet Required Space hur mycket lagringsutrymme som krävs för att lagra de 
valda undersökningarna. 

5. Använd Browse uppe till höger i dialogrutan för att välja var filerna ska arkiveras. 
Fältet Available Space uppdateras och visar hur mycket lagringsutrymme som finns 
tillgängligt på den valda enheten (nätverksenhet, extern enhet etc.). 

6. Klicka på Start Archiving så börjar InVivoVue flytta bildfilerna för de undersökningar 
du har valt till arkiveringsutrymmet. 

Kom ihåg att processen kan ta åtskilliga minuter att slutföra så se till att du har gott om tid så 
att det inte går ut över patientundersökningarna. 
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Hämta arkiverade skanningar 

Arkiverade skanningar och rapporter tas bort från systemet och lagras på annan plats. Om du 
behöver referera till arkiverade skanningar och rapporter kan InVivoVue hämta dem åt dig. 
Funktionen Retrieve Archived Scans flyttar valda skanningar och rapporter från arkivet tillbaka 
till deras ursprungliga platser i ditt system. 

Precis som vid arkivering låses datasystemet vid hämtning av skanningar och du kan inte 
utföra några andra uppgifter i det.Beroende på hur många skanningar du hämtar kan 
processen ta åtskillig tid i anspråk. Du bör alltså inte hämta skanningar vid tidpunkter då du 
behöver systemet för att utföra andra uppgifter, till exempel undersöka patienter. 

Det enklaste sättet att hämta uppgifter för en enskild undersökning är att navigera till fliken 
Patient/Exam, hitta den undersökning du vill hämta och sedan dubbelklicka på Y under 
kolumnen Archived. Du kommer att få bekräfta att du vill hämta uppgifter från 
undersökningen. 

Så här hämtar du flera undersökningar samtidigt: 

1. I menyn Tools (Bild 38)väljer du alternativet Retrieve Archived Scans.... Dialogrutan 
Retrieve Exams visas. 

 

Bild 45: Dialogrutan Retrieved Archived Exams 

2. I grupprutan Retrievable Data listas alla data som är tillgängliga för hämtning 
alfabetiskt efter patientnamn.  

3. Markera varje patient som du vill hämta uppgifter för och dubbelklicka på namnet eller 
klicka på >> för att flytta till listan i gruppboxen Selected Exams. 

4. Om du vill hämta uppgifter från enskilda undersökningar klickar du på +-knappen 
framför patienten så öppnas en lista med undersökningar i datumordning och du kan 
välja vilka du vill hämta. 

5. Undersökningar som du väljer att hämta flyttas till listan Selected Exams och visas 
med sökvägen till den ursprungliga platsen dit den nu kommer att flyttas. Fältet Space 
Needed visar hur mycket utrymme som behövs för de hämtade bilderna och hur 
mycket utrymme som är tillgängligt i ditt system. 

6. När du klickar på Start Retrieving börjar InVivoVue flytta bildfilerna för de 
undersökningar du har valt till deras ursprungliga platser. 
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Kom ihåg att processen kan ta åtskilliga minuter att slutföra så se till att du har gott om tid så 
att det inte går ut över patientundersökningarna. 

Vissa arbetsplatser använder flera nätverksplatser för arkivering, andra använder ett antal 
externa enheter och efter ett tag kan det bli svårt att minnas var data har arkiverats. Om du 
inte kommer ihåg var en undersökning har arkiverats men behöver veta det, till exempel för att 
koppla upp dig mot rätt enhet vid hämtning, markerar du undersökningen, går till fliken 
Imaging och håller muspekaren över en av skanningsrutorna. Sökvägen till arkivplatsen visas 
då i beskrivningen. 

 

Exportera undersökningar 

Att exportera innebär att göra en kopia av en undersöknings data, som sedan kan användas 
för att dela med ett annat system. Inga data tas bort från systemet. Om du skapar kopian på 
Envisus hårddisk kommer du till och med att ha mindre ledigt utrymme kvar innan du har tagit 
bort exportkopian. 

Att importera innebär att lägga till filer som tidigare har exporterats från ett Envisu-system och 
göra dem tillgängliga i ett läsarsystem eller en kollegas InVivoVue-installation. Filerna läggs till 
som en exportkopia i importsystemet. 

Du kan exportera en undersökning till en kopia av alla patient- och bilddata som har 
associerats till undersökningen. Dessutom skapar exporten filer som kan importeras till en 
central databas. Dessa kan användas skrivskyddade i en läsversion av programmet. I 
InVivoVue kan man även välja att exportera med eller utan uppgifter som identifierar 
patienterna. Du kan exportera till datorn, en nätverksenhet eller en DVD-skiva, och exportera 
en version som kan användas i InVivoVue 1.4. 

När du exporterar en undersökning kopierar InVivoVue alla filer för varje skanning i 
undersökningen. Det exakta antalet beror på skanningsmönstret och om några rapporter har 
skapats. Den totala mängden diskutrymme som behövs för att lagra exporterade 
undersökningar kan bli betydande. De filer som exporteras för en linjär skanning kan till 
exempel bli 170 megabytes (MB) eller mer, och filerna för en volymskanning kan överskrida 
400 MB. Kontrollera därför att du har tillräckligt med ledigt utrymme på datorn, 
nätverksenheten eller (särskilt) USB-minnet. 

Så här exporterar du en patientundersökning: 

1. Markera den patient vars data du vill exportera på fliken Patient/Exam.  

2. I grupprutan Patient Exams kan du välja vilka specifika undersökningar som ska 
exporteras från den aktuella patientposten genom att klicka under kolumnen Export. 
Kolumnen visar en grön pil som anger att undersökningen är vald till export. Du kan välja 
valfritt antal undersökningar för flera patienter om du vill. När undersökningar markeras 
för export ändras texten på exportknappen efter hur många som har valts: Export 1 
Exam, Export 2 Exams och så vidare. 
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Bild 46: En enstaka undersökning vald för export 

 

Bild 47: Flera undersökningar valda för export 

3. Klicka på knappen Export Exam när alla undersökningar som ska exporteras har 
valts. Dialogrutan Export Exams öppnas. 

4. Dialogrutan visar den sökväg som filerna exporteras till i textfältet Export to. 
Sökvägen bestäms av inställningen EXPORT_PATH i användarkonfigurationsfilen och 
går till samma plats varje gång programmet körs. Som standard är det 
D:\Bioptigen\Export. Textfältet Export to kan inte redigeras direkt. Du kan ändra den 
sökväg där exportfiler lagras genom att klicka på mappikonen bredvid Export to och 
bläddra till önskad plats i den dialogruta som visas. InVivoVue behöver inte längre att 
man skapar en tom mapp för export, eftersom programmet själv skapar de 
undermappar som behövs. Om du vill skapa en mapp nu klickar du på knappen Make 
New Folder. En ny tom mapp för undersökningsdata skapas. Ge mappen ett namn 
som är relevant för den information du exporterar. Var noga med att välja en plats där 
det finns tillräckligt med diskutrymme. 

5. Markera kryssrutan when exporting exam, include patient identifiers under listan 
med undersökningar om du vill inkludera identifierande information om patienten. 
Patientens ID, födelsedatum och namn inkluderas i exporterade data. Om du väljer att 
inte inkludera identifierande information exporteras inte patientens namn, och 
födelsedatum sätts till 01 januari 1901. 
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6. Markera kryssrutan when exporting exam, make copies of the data files om du vill 
kopiera undersökningens datafiler. Om du väljer att inte kopiera datafilerna går 
exporten mycket snabbare, men data hittas inte vid importen, utan du måste leta upp 
datafilerna manuellt. 

7. De exporterade undersökningarnas format har ändrats något i versionerna efter 
InVivoVue 2.0. Markera kryssrutan Create export files for use by InVivoVue 1.4 
reader om du vill exportera data som ska läsas i ett InVivoVue 1.4-system. Om du inte 
markerar kryssrutan misslyckas importer till en 1.4-läsare. 

8. Den undersökning som du valde för export i listan till vänster. Du har en sista möjlighet 
att välja bort undersökningar genom att avmarkera rutan bredvid deras namn. 

9. Klicka på knappen Start Export när du har gjort alla ändringar som behövs. InVivoVue 
skapar en undermapp med namnet ExamDate_MM.DD.YYYY för varje unikt 
undersökningsdatum. Därunder skapas en undermapp med namnet 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (där XXX är patientens ID, det 
datum då undersökningen exporterades (dagens datum) och nn är det antal gånger 
som patienten har fått undersökningsdata exporterade det datumet). Det är inte kritiskt 
att känna till mappstrukturen. InVivoVue ska kunna hitta filer när du importerar till 
läsarsystemet. InVivoVue skapar sedan ett par .SQL-filer i mappen 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn och (om datafiler kopieras) 
undersökningsdata kopieras till undermappen med dagens datum. Dialogrutan stängs. 

 

Importera undersökningar 

Att importera innebär att lägga till filer som tidigare har exporterats från ett Envisu-system och 
göra dem tillgängliga i ett läsarsystem eller en kollegas InVivoVue-installation. Filerna läggs till 
som en exportkopia i importsystemet. 

Du kan importera en undersökning som exporterats från en annan InVivoVue-plats 
(version 1.1 och senare) till din plats och visa den importerade undersökningen och dess 
associerade skanningar och rapporter.  

InVivoVue registrerar om det redan finns undersöknings- och bildfiler på din plats, så att du 
inte importerar samma undersökning flera gånger. Om filerna redan finns frågar InVivoVue om 
du vill fortsätta och skriva över de befintliga filerna.  

Så här importerar du en undersökning: 

1. Gå till menyn Tools (Bild 38) och välj Import Exam. En dialogruta för att välja mapp 
öppnas.  
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Bild 48: Dialogrutan Browse For Folder 

2. Leta upp den mapp på datorn som innehåller den undersökning som du vill importera i 
dialogrutan. Du ska inte expandera undersökningsmappen och välja undermappen 
PatientID_XXX (där XXX är patientens ID-nummer). Importen misslyckas om du väljer 
mappen med patient-ID. 

3. Klicka på knappen OK. InVivoVue för in undersökningsmappens innehåll i databasen 
på din plats och lagrar undersökningens skanningar och rapporterar på din 
standardenhet. Dialogrutan stängs. 

Om en undersökning som skapats på en annan InVivoVue-plats importeras till din plats visas 
knappen Switch Sites… på fliken Study. Om du klickar på knappen öppnas en dialogruta där 
du kan växla den plats som associeras till den nyimporterade undersökningen, så att du kan 
granska den. (Läs Läsa importerade data om hur InVivoVue-applikationen används som 
läsarapplikation.) 

 

Läsa importerade data 

Importerade undersökningar kan visas på andra InVivoVue-skannrar (version 1.1 och senare). 
När en undersökning importeras, importeras även all information som har associerats till 
undersökningen.  

Det inkluderar: 

• Platsinformation – Platsen identifierar den InVivoVue-skanner där bilden registrerades. 
Information om den maskinvara och programvara som användes div bildhämtningen 
importeras tillsammans med allmän platsinformation, som platsens namn och 
beskrivning. Leica kallar andra InVivoVue-platser för icke egna platser, och den plats 
som undersökningarna importeras till kallas egen plats. 

• Studie- och behandlingsarmsinformation – Det här är den information om studie och 
behandlingsarm som har associerats till undersökningen, inklusive protokollinformation 
om undersökningens skanningar har lästs in från ett skanningsprotokoll. 

• Patientinformation – Denna information är begränsad till informationen vid 
exporttillfället. Om den som utförde exporten har angett att identifierare ska uteslutas 
inkluderas inte namn och födelsedatum. 
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• Undersökningsinformation – Detta inkluderar all information om undersökningen, 
inklusive läkare och undersökare. 

• Bildskanningar och rapporter – Det inkluderar alla bildfiler och rapporter som sparades 
tillsammans med undersökningen 

• Förinställda fixeringar – Det inkluderar eventuella förinställda fixeringar som 
uttryckligen har associerats till en skanning. 

Om en undersökning som har skapats på en annan InVivoVue-plats importeras till din plats 
visar InVivoVue namnet på den plats du visar högst upp på fliken Study, samt knappen Switch 
Sites. Om du klickar på knappen Switch Sites öppnas en dialogruta där du kan växla den plats 
som associeras till den nyimporterade undersökningen, så att du kan granska den.  

Så här visar du en importerad undersökning: 

1. Gå till fliken Study och klicka på knappen Switch Sites. Dialogrutan Display Data 
From Which Site? öppnas. Markera den plats som undersökningen exporterades 
ifrån och klicka sedan på knappen Choose Other Site. 

 

Bild 49: Knappen Switch Sites... 

 

Bild 50: Dialogrutan Display Data from Which Site? 

2. Den valda platsen blir aktuell plats och platsnamnet visas i huvudfönstrets namnlist 
och högst upp på fliken Study till höger om etiketten Viewing Data From. Den studie 
som är associerad till den importerade undersökningen visas i listan med studier. 
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3. Klicka på fliken Patient/Exam för att visa en lista med patienters som är associerade 
till de undersökningar som har importerats till den valda platsen. Du kan antingen 
använda grupprutan Find Patient högst upp på fliken eller grupprutan List Patients 
därunder för att hitta den patient som är associerad till den importerade undersökning 
som du vill visa.  

4. Markera den importerade posten i listan. Grundläggande information från posten visas 
i grupprutan View Patient Details längst ner till höger på fliken. Importerade 
undersökningar som är associerade till patienten visas i grupprutan Patient Exams 
ovanför grupprutan View Patient Details.  

5. Markera den importerade undersökningen i listan Patient Exams och klicka på 
knappen Review Exam för att visa de skanningar som är associerade till den 
importerade patientundersökningen. (Du kan också markera undersökningen och 
klicka på fliken Imaging för att granska skanningarna.) 

6. Läs Läsa in skanningar om hur InVivoVue-applikationen kan användas för att visa 
bildskanningar. 

7. Du återgår till den egna platsen genom att öppna dialogrutan Display Data From 
Which Site? (genom att klicka på knappen Switch Sites på fliken Study) och klicka 
på knappen Choose Native Site. 

När du arbetar med en icke egen plats kan du visa all importerad information som är 
associerade till den platsen. Ii InVivoVue kan du: 

• Visa all importerad studieinformation som är associerad till den icke egna platsen. 

• Visa all importerad patientinformation som är associerad till den icke egna platsen. 

• Visa all importerad undersökningsinformation som är associerad till den icke egna 
platsen, inklusive den läkare som övervakade undersökningen och den undersökare 
som tog bilderna. 

• Exportera importerade undersökningar som är associerade till de icke egna platsen. 

• Visa importerade bildskanningar som är associerade till den icke egna platsen. Det 
inkluderar möjligheten att: 

o Ladda .OCT-filen och spela upp den. 

o Ladda .OCU-filen och bearbeta den. 

o Spara .OCT- och/eller .OCU-filer med funktionen Save As… i menyn Tools.  

o Visa bildskanningen i 3D (måste vara rektangulär volymskanning). 

o Skriva ut fönstren B-scan och VIP. 

o Skriva ut och spara rapporter. 

• Arkivera importerade undersökningar som är associerade till icke egna 
undersökningar. Leica rekommenderar faktiskt att man arkiverar undersökningar från 
både egna och icke egna plats för att hantera disklagring. 

• Hämta importerade arkiverade undersökningar. 

Vid arbete med icke egen plats går det inte att ändra någon information som visas. Ii 
InVivoVue kan du inte: 
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• Lägga till en studie och/eller behandlingsarm i en icke egen plats. Du kan inte heller 
ändra eller radera en studie och/eller behandlingsarm som är associerad till en icke 
egen plats. 

• Lägga till en patient i en icke egen plats. Du kan inte heller ändra eller radera en 
patient som är associerad till en icke egen plats. 

• Lägga till en undersökning i en icke egen plats. Du kan inte heller ändra eller radera en 
undersökning som är associerad till en icke egen plats. 

• Lägga till en undersökare eller läkare i en icke egen plats. Du kan inte heller ändra 
eller radera en undersökare eller läkare som är associerad till en icke egen plats. 

• Lägga till en skanning i en undersökning som är associerat till en icke egen plats. Du 
kan inte heller ändra eller radera en skanning som är associerad till en icke egen plats. 

• Registrera en skanning vid arbete med en icke egen plats. 
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Dagligt arbete 

Utföra en undersökning 

 Undersökningar utförs på fliken Imaging. När InVivoVue startar första gången genereras 
den anonym patient, med ett ID som härleds från dagens datum. Användaren kan ange 
patientuppgifter, eller så kan undersökningens anonymitet elimineras genom att associera den 
till en befintlig patient, antingen före eller efter undersökningen, beroende på vad som är mest 
praktiskt. Kontrollerna för detta visas på 

Bild 21.  

Den här patientens undersökning fylls först med en enstaka skanning, vars egenskaper 
bestäms valen i snabbstartsrutan. Rutan innehåller knappar som styr geometrin, de fysiska 
dimensionen och datadensiteten för den skanning som ska samlas. De exakta inställningarna 
bestäms av konfigurationsfiler på användarens system och kan variera från system till system. 
Om du placerar muspekaren över någon av knapparna visas en knappbeskrivning med 
inställningarna för knappen. Genom att välja en knapp i varje rad kan vändaren välja vilken 
skanning som passar patienten med hjälp av knappbeskrivningen. 
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Bild 51: Fliken Imaging med bilddata 

När användaren väljer olika snabbstartsknappar flyttas knappmarkeringen och 
miniatyrbilden av motsvarande väntande skanning uppdateras. Eftersom InVivoVue inte själv 
kan bedöma vilket öga som skannas är miniatyrbilden färgkodad efter det öga som systemet 
tror är korrekt: gult för höger öga (OD) och fuchsia för vänster öga (OS). Användaren kan växla 
mellan ögonvalen genom att dubbelklicka på miniatyrbilden, så uppdateras textbeskrivningen 
och bakgrundsfärgen därefter. 

När skanningsinställningar är klara kan användaren initiera datahämtning genom att 
klicka på knappen Aim. En skanning med hårkors startas: två snabbt växlande linjära 
skanningar i rät vinkel, en horisontell och en vertikal. Bildytan visas i den primära och sekundära 
B-scan-visningsområdet. 
 

I system som är konfigurerade med en videokamera visas en bild av fundus i fönstret 
Dynamic Scan Control. Ovanpå denna livebild visas grafik som representerar det fysiska 
område som skannas, den så kallade grafiken för dynamisk skanningskontroll. För att få en bild 
av ett intressant område kan användaren justera den handhållna sondens riktning, eller ändra 
grafiken för dynamisk skanningskontroll genom att dra i handtagen och förskjuta den horisontellt 
eller vertikalt ändra dess bredd och höjd samt skanningvinkeln. B-scan-visningen uppdateras i 
realtid, liksom miniatyrbildens textbeskrivning. 

När hårkorset är korrekt riktat kan användaren klicka på knappen Snapshot. En stor 
datavolym samlas in enligt de skanningsinställningar som anges på miniatyrbilden. Till skillnad 
från en riktad skanning kan den här skanningen ta flera sekunder, beroende på den 
datadensitet som valdes i snabbstartsrutan. Skanningens fysiska dimensioner har ingen 
märkbar effekt på hämtningstiden. Medan volymen hämtas ersätts visningen av den vertikala 
riktningen med en projektion av en volym som sakta samlas. Registrerade B-scan visas i realtid 
allt eftersom de registreras. En grön linje i VIP-fönstret visar B-scan-positionen. 
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 När volymen har samlats in helt stoppas skanningen. Användaren kan granska 
registrerade data genom att studera VIP-bilden eller genom att använda Playback-kontrollerna 
till vänster om listan med skanningar (den så kallade skanningskön). Playback-kontrollerna 
fungerar som alla videokontroller: Användaren kan gå framåt eller bakåt en bildruta i taget, gå 
till första eller sista bildrutan i volymen, animera bildrutorna i B-Scan Display genom att spela 
upp bildrutorna i samma ordning som de registrerades, eller stoppa animationen på en viss 
bildruta av intresse. Uppspelningshastigheten beror på bildrutornas hämtningshastighet. 

 Om de data som har insamlats inte har tillräcklig kvalitet kan hela hämtningssekvensen 
upprepas, så att dåliga data ersätts med bättre bilder. Inget meddelande visas om användaren 
väljer att starta om bildinsamlingen: programmet utgår ifrån att undersökaren vet vad han/hon 
gör. Dessutom kan användaren kasta registrerade data genom att välja och starta en annan 
skanning. I detta fall visas dock en varning. 

 Om data har tillräckligt hög kvalitet för att sparas kopierar man data från minnet till 
diskfiler genom att klicka på knappen Save. Flera filer skapas. InVivoVue sparar alltid spatiella 
data (data som visas på skärmen som B-scan) i en fil med filtillägget .OCT. Dessa filer kan 
läsas in senare för uppspelning, skjutmåttsmätningar och rapporter. Om kryssrutan Save OCU? 
är markerad sparar InVivoVue också en kopia av spektraldata (de rådata som hämtas från 
spektrometern) i en fil med filtillägget .OCU. Dessutom sparas en bitmappsbild av bildrutan i det 
primära B-scan-visningen (och visas på skanningsköns miniatyrbild så fort den har sparats).   
För volymskanningar (allt utom en linjär skanning) sparas en bitmappsbild av VIP-visningen. I 
system med funduskamera sparas även en bitmappsbild av fundus, som tas i samma ögonblick 
som ögonblicksbilden startas. 

 

Välja en patient 

Undersökningar startar normalt med att man väljer den patient som man ska utföra 
undersökningen för. För att utföra en undersökning måste du först välja en befintlig patientpost 
eller skapa en ny post. Så här väljer du en befintlig post. Om du behöver skapa en ny post följer 
du anvisningarna i Lägga till en patient eller använder Patienten Anonymous som InVivoVue 
skapar.  

1. Välj fliken Patient/Exam högst upp i InVivoVue-applikationsfönstret. 

2. Du kan välja en befintlig post i grupprutan Find Patient högst upp på fliken eller i 
grupprutan List Patients därunder. 

 

Bild 52: Rutan Find Patient 



InVivoVue (version 2.4) 

Sida 60 av 122  9054-10054_SV Rev E 
 

 

Bild 53: Rutan List Patients 

3. Du kan söka efter en patientpost genom att ange hela eller en del av postens uppgifter 
i fälten Patient ID, Patient MRN och First Name eller Last Name i grupprutan Find 
Patient. När du skriver i ett fält väljer InVivoVue den första post som programmet kan 
hitta i grupprutan List Patients som motsvarar den angivna informationen. 

4. Du kan också välja en post i grupprutan List Patients. Du kan söka patienter efter 
undersökningsdatum. Ange datum (eller klicka på nedåtpilen bredvid datumfältet och 
använd kalendern) i datumfälten From och To. Poster som matchar urvalet visas i 
listan. 

Du kan sortera listan med poster efter valfri kolumn. Klicka bara på önskad 
kolumnrubrik. Klicka två gånger på samma rubrik för omvänd sorteringsordning. 

5. Markera önskad post i listan. Grundläggande information från posten visas i 
grupprutan View Patient Details längst ner till höger på fliken. 

6. Därefter måste du ange standardvärden för undersökningen. 
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Avanonymisera en patient 
 
Du kan ange för vem en undersökning utförs medan du utför en undersökning som är 
associerad till den anonyma patienten med hjälp av patientkontrollerna högst upp på fliken 
Imaging. 

 

Bild 54: Undersökning av anonym patient 

 
Klicka på nedåtpilen och välj Select Patient. En dialogruta visas med samma kontroller för 
patientval och filtrering som i beskrivningen ovan. Välj den faktiska patienten. Undersökningen 
associeras till den personen. 
  
Om patienten ännu inte har några patientuppgifter inlagda i systemet väljer du i stället 
Associate Patient. Då öppnas patienteditorn, precis som om du hade klickat på knappen 
Add Patient på fliken Patient/Exam. Klicka på knappen Save & Exit när du är klar med att 
ange patientuppgifter. Den nya patienten läggs till i systemet och associeras till 
undersökningen. 
 
Om du väljer Select Patient sker samma sak: Den aktuella undersökningen associeras till en 
patient som väljs i listan med kända patienter, och en helt ny undersökning startas för den 
patienten. Du kan använda Select Patient både för att starta undersökningar för kända 
patienter och att avanonymisera en undersökning. 

Ange standardvärden för undersökningar 

När du väljer patient för en undersökning bör du också notera vilken undersökare, läkare, 
studie och behandlingsarm som är associerade till undersökningen. Du kan ändra dessa 
poster genom att välja andra befintliga värden eller genom att lägga till en ny undersökare 
eller läkare. 

Så här verifierar eller ändrar du standardvärdena för aktuell undersökning: 

1. Gå till fliken Patient/Exam och leta upp grupprutan Set Exam Defaults/Add Exam 
högst upp till höger på fliken. 

 

Bild 55: Rutan Set Exam Defaults/Add Exam 

2. Kontrollera att värdena för Examiner, Physician, Study och Treatment Arm är 
korrekta för patientens aktuella undersökning. 

3. Du kan ändra fältens värden genom att välja ett nytt värde i listrutan för önskat fält. 

4. Om du vill lägga in uppgifter för en ny undersökare eller läkare, se avsnitten om hur du 
skapar poster för undersökare och läkare. 
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5. Klicka på knappen Add Exam när du har valt alla standardinställningar för 
undersökningen. Undersökningsposten läggs till i listan med undersökningar för den 
aktuella patienten. 

6. Om du gör ett misstag eller vill ändra några standardvärden för undersökningen, kan 
du redigera eller radera undersökningsposten 

7. När du har lagt till en undersökning i patientens post väljer du undersökningen i listan 
Patient Exams. Klicka sedan på knappen Start Exam. InVivoVue går till fliken 
Imaging. 

8. Nu kan du välja skanningstyp för den valda undersökningen. 

 

Välja en skanning 

Innan du kan registrera bilder för en patient måste du lägga till en eller flera skanningstyper för 
patientundersökningen. Du kan antingen välja förinställda skanningar som är associerade till 
ett protokoll, enskilda förinställda skanningar, eller så kan du skapa anpassade skanningar för 
patienten. 

 

Obs! 
Du kan bara lägga till skanningar i en undersökning som har aktuellt 
(dagens) datum. I undersökningar med tidigare datum kan du bara radera 
skanningar med status "Abandoned". Alla andra funktioner för att lägga till 
eller redigera skanningar är avaktiverade. 

 

Så här väljer du förinställda skanningar: 

1. Välj fliken Imaging. 

2. Du kan snabbt definiera en enstaka skanning med typiska skanningsinställningar 
genom att klicka på en kombination av knapparna i snabbstartsrutan. Den valda 
väntande skanningen i skanningskön ändras efter de valda skanningsparametrarna. 

3. Du kan lägga till enskilda förinställda skanningar genom att klicka på någon av Preset-
skanningsknapparna, som var och en representerar ett skanningsmönster som 
InVivoVue förstår. Dialogrutan Add preset to exam visas, där du kan välja någon av 
förinställningarna i listan. Den valda förinställda skanningen läggs till i skanningskön. 

4. Om du vill att undersökningen ska utföra ett visst protokoll väljer du det i listrutan Load 
Protocol. Alla skanningar i det protokollet läggs till i skanningskön. 

5. Du kan också definiera anpassade skanningar och lägga till dem i undersökningen 
genom att högerklicka på en väntande skanning och välja Edit. I avsnittet Skapa 
anpassade skanningar står hur skanningseditorn används. 

7. Fortsätt att lägga till väntande skanningar i skanningskön tills du är redo att registrera 
bilder. 

 

Obs! 
Du kan definiera ett nytt skanningsprotokoll med de bilder som är valda för 
en undersökning genom att följa anvisningarna i avsnittet Definiera ett 
skanningsprotokoll. 
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Registrera bilder 

Videofunktionen för fundus 

 

Obs! 
Den här funktionen är endast tillgänglig i Leica-produkter med videofunktion 
för fundus. 

 

Videofunktionen för fundus kan användas för att spåra placering av skanningen för bättre 
analys av specifika ställen i ögat. Den registreras automatiskt och sparas när OCT-bilder tas. 
Videon tas vid användning av riktning, ögonblicksbild och fritt läge. En bild tas vid början när 
en ögonblicksbild tas och vid början när friläget slutförs. Bilden sparas med OCT-data och 
läses in när OCT-data läses in vid ett senare tillfälle. 

 

Bild 56: Kontrollera för videofundus längst ner till vänster om fundusskärmen 

Du kan använda videofundus medan systemet är i viloläge för att justera placeringen av 
skanningen manuellt med direktsändning och ögonblicksbilder: 

1. Välj knappen Toggle video capture (ikon på datorskärmen) för att starta sändningen.  

2. Välj knappen Take snapshot of video (kameraikon) för att ta en ögonblicksbild 
medan sändning pågår. 

 

Obs! 
Om växlingsknappen för videoinspelning inte är tillgänglig – kontrollera att 
systemet inte används för att ta en OCT-bild. 

 

Du kan göra ändringar i fråga om läge, ljusstyrka, kontrast och exponering. Inställningarna 
finns under knappen Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (skiftnyckel).  

1. Klicka på knappen Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Bild 56). 
Dialogruta med inställningarna öppnas. 

2. Vill du ändra läge väljer du i listrutan mellan 1x (hög upplösning), 2x 
(standardupplösning) och 4x (snabbupplösning). 

3. Om du ska ändra ljusstyrka, kontrast och exponering, använder du skjutreglagen 
bredvid lämplig etikett eller anger ett specifikt tal i sifferrutan.  

4. Välj ”OK”. 

Justering av belysning för funduskameran: 

1. I gränssnittsrutan för den handhållna sonden söker du efter fundusjusteringsvredet. 

2. Vrid vredet moturs för att minska belysningen och medurs för att öka belysningen. 
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Det går också att visa eller dölja överlägg för dynamisk skanningskontroll på 
fundusvideoskärmen: 

1. Klicka på knappen Show/Hide overlay (pilar) i verktygsfältet för videofundus (Bild 56). 
Överlägget visas som standard och kan växlas av och på genom att klicka på knappen 
Show/hide overlay. 

Verktygsfältet har några alternativ inklusive synlighet och fältplacering. De kan ändras genom 
att högerklickningsmenyn på videofundusskärmen. 

Ändra synlighet: 

1. Högerklicka och välj Toolbar Visible för att aktivera och avaktivera verktygsfältet. 

Ändra placering av verktygsfält: 

1. Högerklicka och välj Toolbar Dock och sedan antingen Bottom eller Left. 
Verktygsfältet dockas mot den valda kanten. 

Du kan göra en förhandsgranskning, spara och skriva ut en ögonblicksbild av videon.  

Spara: 

1. Klicka på Spara-ikonen i verktygsfältet. 

Förhandsgranskning före utskrift: 

1. Klicka på knappen Print Preview under fönstret så öppnas dialogrutan Print Preview. 

2. Vill du ändra storlek på förhandsgranskningsbilden klickar du på knappen Zoom och 
väljer ett alternativ. 

3. Ska du skriva ut från fönstret Print Preview klickar du på knappen Print. 

Skriva ut utan förhandsgranskning av bilden:  

1. Klicka på knappen Printer under fönstret så öppnas dialogrutan Print. 

2. Välj den skrivare du ska använda, justera andra inställningar om så behövs och klicka 
på knappen OK. 

 

Dynamisk skanningskontroll 

Efter grovjustering vid riktning av funduskameran, låter funktionen med den dynamiska 
skanningskontrollen användaren att göra finjusteringar för att flytta positionen, ändra storlek 
på dimensionerna och rotera vinkel för skanningen. Du kan göra justeringarna medan 
systemet är i viloläge, under riktningsläge och fritt skanningsläge. Du kan inte justera medan 
en skanning registreras. 

Användaren kan visa eller dölja överlägget med dynamisk skanningskontroll på 
fundusvideoskärmen: 

1. Klicka på knappen Show/Hide overlay i verktygsfältet för videofundus (Bild 56) för att 
aktivera och avaktivera grafiken för dynamisk skanningskontroll. 

Grafiken för dynamisk skanningskontroll återspeglar mönstret för den valda skanningen. Har 
ingen skanning valts används som standard det senast utförda mönstret för grafiken. 
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Det finns tre olika överläggsmönster för de fem skanningstyperna: 

1. Grön rektangulär grafik (Bild 57)  

a. Rektangulära volymskanningar 

b. Skanningar med blandad volym 

2. Grafik av typ med röd linje (Bild 58) 

a. Detta visas för linjära B-scan 

3. Grafik med blå cirkel (Bild 59) 

a. Radiella volymskanningar 

b. Ringformiga volymskanningar 

 

Bild 57: Rektangulär överläggsgrafik 

 

Bild 58: Överläggsgrafik av linjetyp 
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Bild 59: Grafik med cirkelöverlägg 

Du kan ändra positionen för skanningen baserat på fundusvideo med överlägget: 

1. Vänsterklicka och håll mitten av överläggsgrafiken (svart pil på Bild 60). 

2. Dra överlägget till önskat område på fundusvideon. 

3. Släpp musknappen. Då frigörs rörelsen för överläggsgrafiken och det går att utföra 
direkta justeringar i skanningen så att önskat område skannas. 

 

Bild 60: Ändra position för överläggsgrafik 

Du kan ändra vinkeln för skanningen baserat på fundusvideo med överlägget: 

1. Vänsterklicka och håll vinkelmarkören (grön flik bestämd av svart pil) bredvid 
mittmarkören i överläggsgrafiken (Bild 61). 

2. Klicka och dra för att rotera grafiken till önskad vinkel.  

3. Släpp musknappen. Då frigörs rörelsen för överläggsgrafiken och det går att utföra 
direkta justeringar i skanningen så att önskad vinkel uppnås. 
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Bild 61: Ändra vinkel för överläggsgrafik 

Du kan ändra dimensionerna för skanningen baserat på fundusvideo med överlägget: 

1. Vänsterklicka och håll en flik på sidan av överläggsgrafiken (Bild 62). 

2. Klicka och dra för att ändra längd eller bredd till önskad storlek. Storleken uppdateras 
direkt under justeringen. 

3. Släpp musknappen. Då frigörs rörelse och skanningen får önskad storlek. 

 

Bild 62: Ändra dimensioner för överläggsgrafik 

 

Rikta in för att registrera en bild 

Följ stegen nedan för att rikta in skannern och registrera bilden. 

1. Klicka på knappen Aim. Systemet aktiverar två bilder överst på fliken Imaging: 
Horisontella och vertikala B-scan-justeringar. Bilderna visa de horisontella och 
vertikala skanningsstrålarna, vilket gör att du kan mer exakt centrera bilden på det som 
intresserar dig (fovea, synnervshuvudet, skada etc.) för skanningen. 

2. Placera den handhållna sonden framför (eller över) patientens öga.  
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3. Du kan antingen starta med linsen så nära som möjligt mot patientens öga och föra 
den utåt medan vinkeln är konstant – eller också kan du starta med sonden en bit ifrån 
och föra den närmare ögat för att finna bilden.  

6. Centrera bilden på horisontalplanet genom att låta sonden glida åt vänster eller höger 
så att den förs åt sidan i planet tangentiellt mot ögat och centrera horisontellt på stället 
av intresse. 

7. Vid centrering av bilden på vertikalplanet ska sonden glida uppåt eller nedåt, med 
centrering vertikalt på stället av intresse. När du är klar med att rikta in skannern ska 
ovandelen av bilden finnas i den översta tredjedelen eller halvan av fönstret för 
horisontell B-scan. (Exemplet nedan är en korrekt justerad bild.) 

Du kan också försöka med vinkelformade justeringar med sonden. Justera alltid i en 
riktning åt gången så att mittendelen av skanningen finns på rätt ställe i patientens 
öga. Syftet med alla dessa justeringar är att få den ljusskarpaste bilden. 

Behöver du skärpa bilden kan du justera fokus (inställning av dioptrital) på kanten till 
hålet på näthinnan för att få den skarpaste bilden.  

8. När bilden är korrekt justerad och är skarpt fokuserad klickar du på knappen Start 
Snapshot. Då växlas skannern från riktningsläge till läge för skanningshämtning. Nu 
visar fönstren för horisontellt och vertikalt B-scan i realtid och projektion av 
volymintensitet medan bilden genereras. 

 

Obs! 
Du kan använda den högra fotströmbrytare på fotpedalen för att starta 
ögonblicksbilden.  

 

 

Obs! 
Om InVivoVue inte kan tilldela tillräckligt minne för att registrera skanningen 
visar programmet ett meddelande som indikerar fel vid minnestilldelning. 
Om detta inträffar minskar du storleken på skanningen genom att ändra en 
eller flera av följande skanningsparametrar: Linjer, skanning, bildrutor 
och/eller volymer. 

   

9. När skanningen är klar ändras status för skanningen från Pending till Unsaved och 
knappen Save aktiveras. Tiden då skanningen registrerades visas under 
skanningsstatus. Är du nöjd med bilden klickar du på knappen Save och status för 
skanningen ändras från Unsaved till Saved. Om du inte är nöjd med den väntande 
bilden upprepar du stegen ovan. 

 

Obs! 
Du kan använda den högra fotströmbrytaren på fotpedalen för att spara 
ögonblicksbilden.    
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Obs! 
InVivoVue kontrollerar om det finns tillräckligt utrymme på 
standardlagringsenheten. Om det finns mindre än 10 % ledigt utrymme på 
standardlagringsenheten blir du rekommenderad att arkivera 
undersökningar för att frigöra utrymme – men du kan spara skanningen. Är 
det lediga utrymmet mindre än 2 GB på standardlagringsenheten blir du 
uppmanad att arkivera skanningar och kan inte spara fler skanningar förrän 
det finns mer än 2 GB ledigt utrymme till lagring av skanning. 

 

10. Om du vill avbryta riktningsprocessen vid något tillfälle klickar du på knappen Stop. 

Du kan visa bilden i B-scan-fönstret med hjälp av Playback-kontrollerna under fönstret. Du 
kan justera enstaka bildrutor för visning med skjutreglagekontrollerna för Frame. 

 

Använda fritt läge för att registrera en bild 

Fritt läge är ett alternativ till riktningsläge vid hämtning av en bild. I fritt läge sätts systemet i 
kontinuerligt skanningsläge och B-scan-bilden och projektion av volymintensitet (gäller 
volymbilder) visas medan de registreras. I detta läge avgörs bildstorleken av 
skanningsdefinitionen och begränsas till lagring av en uppsättning bildrutor med bilddata, så 
du måste välja noggrant vad du vill spara. 

Så här registrerar du en bild med fritt läge: 

1. Klicka på knappen Free Run. Systemet startar kontinuerlig skanning och etiketten på 
knappen ändras till End. 

2. Placera sonden framför eller över patientens öga och gör manuella justeringar enligt 
beskrivningen i föregående avsnitt, för att få en bra bild. 

3. När du har startat fritt läge och vill stoppa skanningen klickar du på knappen End och 
skanningen stoppas efter det att aktuell körning har slutförts. Om du klickar du på 
knappen End ändras den till Abort, vilket gör att du kan avbryta skanningen utan att 
vänta på att den pågående ska slutföras. 

4. Se till att justera bilden i bildrutan så att ovandelen av bilden (d.v.s. vävnadsytan) finns 
i den övre tredjedelen eller halvan av fönstret för horisontell B-scan. 

5. När systemet har registrerat nöjaktiga bildrutor för bilden klickar du på knappen End 
för att avsluta skanningen. När skanningen är klar ändras status för skanningen från 
Pending till Unsaved och knappen Save aktiveras. Tiden då skanningen registrerades 
visas under skanningsstatus. 

 

Obs! 
Du kan använda den högra fotströmbrytare på fotpedalen för att stoppa fritt 
läge.  
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Obs! 
Om InVivoVue inte kan tilldela tillräckligt minne för att registrera skanningen 
visar programmet ett meddelande som indikerar fel vid minnestilldelning. 
Om detta inträffar minskar du storleken på skanningen genom att ändra en 
eller flera av följande skanningsparametrar: Linjer, skanning, bildrutor 
och/eller volymer.   

 

6. Är du nöjd med den väntande bilden klickar du på knappen Save och status för 
skanningen ändras från Unsaved till Saved. Om du inte är nöjd med den väntande 
bilden upprepar du stegen ovan. 

 

Obs! 
Du kan använda den högra fotströmbrytaren på fotpedalen för att spara 
ögonblicksbilden.  

 

 

Obs! 
InVivoVue kontrollerar om det finns tillräckligt utrymme på 
standardlagringsenheten. Om det finns mindre än 10 % ledigt utrymme på 
standardlagringsenheten blir du rekommenderad att arkivera 
undersökningar för att frigöra utrymme – men du kan spara skanningen. 
Är det lediga utrymmet mindre än 2 GB på standardlagringsenheten blir du 
uppmanad att arkivera skanningar och kan inte spara fler skanningar förrän 
det finns mer än 2 GB ledigt utrymme till lagring av skanning. 

 

Du kan visa bilden i B-scan-fönstret med hjälp av Playback-kontrollerna under fönstret. Du 
kan justera enstaka bildrutor för visning med skjutreglagekontrollerna för Frame. 

 

Fotpedalskontroll 

Fotpedalen kan användas för att aktivera handsfree-hämtning och -lagring av bilder. Den kan 
användas när knappen Aim har aktiverats för den första skanningen i listan. Klickar du på 
fotströmbrytaren aktiveras alternativet Save. När lagringen har utförts kan du klicka på 
fotströmbrytaren igen för att starta riktningsläge för nästa skanning i listan och fortsätta 
hämtning och lagring på detta sätt.  

 

Skanningsmönster 

Det finns fem skanningsmönster tillgängliga i Leicas SDOCT-system för närvarande. I följande 
avsnitt beskrivs dessa med tabeller över parametrar som ska beaktas vid inställning av 
sådana skanningsmönster. 

 



 Dagligt arbete 
 

9054-10054_SV Rev E  Sida 71 av 122 
 

Linjär skanning (B-scan)  

En linjär skanning eller B-scan representerar ett axiell utsnitt genom den vävnad som ska bli 
bild och den tydliga upplösningen av bilden är beroende av antalet A-scan som den består av. 
Det går att registrera en serie B-scan på samma ställe på en patient och också att 
medelvärdesberäkna grupper av dem för att förbättra kontrasten och signalbrusförhållandet. 
Parametrarna i tabellen nedan beskriver inställningar som kan användas.  

 

  Parameter Typisk 
inställning 

Anteckningar 

Längd 0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad sidledes ”skanningslängd” i mm. 

 

Vinkel 

 

0 – 180 

Ställ in denna vinkel (i grader) för att kontrollera om 
skanningen ska göras horisontellt, vertikalt eller 
någonstans däremellan. 0 är horisontell skanning och 
90 är vertikal. 

Horisontell 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens horisontella 
centrum (i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

Vertikal 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens vertikala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

A-scan/B-scan 200 – 5000 Den axiella provtagningsparametern bestämmer 
hastigheten på hämtningen. En typisk inställning kan 
vara 1000. 

B-scan 1 – 100 Detta är antalet B-scan som registreras på samma 
ställe, vilket gör att du kan följa ändringar över tid 

Bildrutor/B-scan 1 – 10 Parametern indikerar antalet bildrutor som 
medelvärdesberäknas för att ge en B-scan med 
beräknat medelvärde – anges 1 innebär det att inget 
medelvärde beräknas. 

Inaktiva 
A-scan/B-scan 

100 – 1024 Ange antalet linjer i en bildruta när inga data hämtas 
(och ingen styrspänning krävs).  

 

Skanning av rektangulär volym 

Skanning av en rektangulär volym är en volumetrisk hämtning bestående av en serie B-scan 
som registreras i ett rasterskanningsmönster med rörelse från den nedre delen av volymen 
(eller främre delen) till den övre (eller bakre). Observera att riktning av hämtningen är omvänd 
för inställning med 180 grader (där parametrarna ställs in för att kunna skanna en patient som 
ligger med en handhållen sond som hålls över patientens öga). När skanningen har 
registrerats beräknas och visas en bild med projektion av volymintensitet, som är summerad 
voxelprojektion genom det visade djupet av stacken med B-scan. Parametrarna i tabellen 
beskriver inställningar som är relevanta för hämtning av skanning av rektangulär volym. 
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Parameter Typisk 
inställning 

Anteckningar 

(Azimut-) längd 0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad skanningslängd för azimut i mm. 

(Elevations-) 
bredd 

0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad skanningslängd för elevation i mm. 
Detta är den rätvinkliga riktningen till azimutskanning. 

Vinkel 0 – 360 
Ställ in denna vinkel (i grader) för att kontrollera om 
skanningen ska göras horisontellt, vertikalt eller 
någonstans däremellan. 0 är horisontellt och 90 är 
vertikalt. 

Horisontell 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens horisontella centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

Vertikal 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens vertikala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

A-scan/B-scan 200 – 5000 Den axiella provtagningsparametern bestämmer 
hastigheten på hämtningen. En typisk inställning kan 
vara 1000. En lägre siffra ger högre 
skanningshastighet medan en högre siffra ger en 
kompaktare axiell provtagning. 

B-scan 2 – 400 Parametern anger antal B-scan i volymen och 
bestämmer skanningsdensiteten för elevation. Ju 
högre antal B-scan, desto tätare prover för VIP-bilden.  

Bildrutor/B-scan 1 – 10 När parametern är större än 1, kan registrering och 
beräkning av medelvärde göras.  

Volymer 1 - 4 Parametern medger hämtning av multipla volymer, 
vilket kan vara användbart vid hämtning av större 
signalbrusförhållande för 3D-återgivning.  

Inaktiva A-
scan/B-scan 

100 – 1024 Ange antalet linjer i en bildruta när inga data hämtas 
(och ingen styrspänning krävs). 
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Läge för blandad volym 

Skanningen är en typ av hämtning av rektangulär volym som har låg axiell 
provtagningsdensitet genom hela volymen men med en linjär skanning med hög densitet 
inbäddad i volymens mitt. Skanningstypen är användbar när du vill ha en 
medelvärdesberäknad B-scan av hög densitet med registreringsinformation. Relevanta 
parametrar listas nedan: 

 

Parameter Typisk 
inställning 

Anteckningar 

(Azimut-) längd 0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad skanningslängd för azimut i mm. 

(Elevations-) 
bredd 

0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad skanningslängd för elevation i mm. 
Detta är den rätvinkliga riktningen till azimutskanning. 

Vinkel 0 – 360 
Ställ in denna vinkel (i grader) för att kontrollera om 
skanningen ska göras horisontellt, vertikalt eller 
någonstans däremellan. 0 är horisontellt och 90 är 
vertikalt. 

Horisontell 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens horisontala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

Vertikal 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens vertikala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

A-scan/B-scan 200 - 400 Den axiella provtagningsparametern bestämmer 
hastigheten på den volymetriska hämtningen. En 
typisk inställning ligger runt 200 eller 250 vilket tillåter 
snabb hämtning. 

B-scan/volym 100 - 200 Parametern anger antal B-scan i volymen, vilket 
påverkar elevationsprovtagningsdensiteten. 

A-scan/B-scan 
med hög densitet 

1000 Parametern bestämmer axiell provtagning för den 
B-scan med hög densitet som ligger i volymens 
centrum. 

B-scan med hög 
densitet 

1-20 Parametern anger antal högdensitetsbildrutor som 
ska användas för att beräkna medelvärdet som ger 
den B-scan med hög densitet som ligger i volymens 
centrum. 

Inaktiva 
A-scan/B-scan 

100 – 1024 Ange antalet linjer i en bildruta när inga data hämtas 
(och ingen styrspänning krävs). 
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Radiell volym 

Radiell skanning skannar igenom volymen radiellt och tillåter volymetrisk hämtning från en 
patients B-scan. Med denna typ av hämtning tas flera prov i den centrala delen av synfältet 
och färre i volymens utkanter. De här parametrarna ställer du in för att skapa ett radiellt 
skanningsmönster: 

 

Parameter Typisk 
inställning 

Anteckningar 

Diameter 0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad diameter för radiell skanning av volym. 

Horisontell 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens horisontala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 
 

Vertikal 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens vertikala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

A-scan/B-scan 200 – 5000 Den axiella provtagningsparametern bestämmer 
hastigheten på hämtningen. En typisk inställning kan 
vara 1000. En lägre siffra ger högre 
skanningshastighet medan en högre siffra ger en 
kompaktare axiell provtagning. 

B-scan/volym 2 – 400 Parametern anger antal B-scan i volymen och 
bestämmer skanningsdensiteten. Ju högre antal 
B-scan, desto tätare prover för VIP-bilden.  

Bildrutor/B-scan 1 – 10 När parametern är större än 1, kan registrering och 
beräkning av medelvärde göras.  

Volymer 1 – 4 Parametern möjliggör flera volymhämtningar. 

Inaktiva A-
scan/B-scan 

100 – 1024 Ange antalet linjer i en bildruta när inga data hämtas 
(och ingen styrspänning krävs). 
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Ringformig volym 

En ringformig volym är en volymetrisk hämtning sammansatt av en serie B-scan som 
tillsammans bildar en koncentrisk ringform runt den undersökta regionen. En minimidiameter 
kan definieras utöver "maximi"-diametern för den sista B-scannen. Med inställningen kan du 
bestämma densiteten för provtagningen inom den ringformiga volymen. En korrektionsfaktor 
säkerställer att samma antal prover finns i alla B-scan i volymen. Relevanta parametrar listas 
nedan: 

 

Parameter Typisk 
inställning 

Anteckningar 

Minimidiameter 0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad innerdiameter för hämtning av 
ringformig volym. 

Maximidiameter 0,5 – 12 mm 
Ställ in önskad diameter för ringformig volym. 

Horisontell 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens horisontala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

Vertikal 
förskjutning 

0 mm 
Ställ in för att ändra skanningens vertikala centrum 
(i mm). Tillåtet intervall är +/- 5 mm. 

A-scan/B-scan 200 – 5000 Den axiella provtagningsparametern bestämmer 
hastigheten på hämtningen. En typisk inställning kan 
vara 1000. En lägre siffra ger högre 
skanningshastighet medan en högre siffra ger en 
kompaktare axiell provtagning. 

B-scan/volym 2 – 400 Parametern anger antal B-scan i volymen och 
bestämmer skanningsdensiteten. Ju högre antal 
B-scan, desto tätare prover för VIP-bilden.  

Bildrutor/B-scan 1 – 10 När parametern är större än 1, kan registrering och 
beräkning av medelvärde göras.  

Volymer 1 – 4 Parametern möjliggör flera volymhämtningar. 

Inaktiva A-
scan/B-scan 

100 – 1024 Ange antalet linjer i en bildruta när inga data hämtas 
(och ingen styrspänning krävs). 
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Arbeta med skanningar 

Minnesanvändning 

I dialogrutan Select Parameters for New Scan visar InVivoVue en stapel med information 
om utrymmeskrav för den anpassade skanningen. Stapeln uppdateras i takt med att attributen 
redigeras så att du kan se hur mycket utrymme som krävs för varje val. Minnesstapeln är grön 
när det troligen finns tillräckligt med utrymme för skanningen och röd när systemet beräknar 
att skanningen kommer att ta mer än 70 % av tillgängligt minne i anspråk. Det finns en viss 
osäkerhet eftersom minnesutrymmet dels måste vara tillgängligt men också tillgängligt i 
tillräckligt stora segment för att kunna lagra data om bildrutor. 
 
Avläsning av stapeln System Memory från vänster till höger: 

• Den helfärgade gröna ytan visar uppskattad procent av använt minne 

• Den skuggade ytan till höger om den helfärgade gröna ytan visar uppskattad procent 
av tillgängligt minne som kommer att behövas för skanningen. Om det finns tillräckligt 
utrymme för skanningen är den skuggade ytan grön, annars är den skuggade ytan röd. 

InVivoVue ger också textuell information som motsvarar grafiken:  

• Uppskattad procent av använt minne  

• Uppskattad procent av tillgängligt minne som kommer att behövas för skanningen  

• Utrymmeskrav för den anpassade skanningen (i MB) 

Med InVivoVue kan du kan lägga till skanningen i en undersökning och till och med skanna 
även när stapeln är röd. Om utrymmet är otillräckligt när skanningen startas kommer 
InVivoVue dock att föreslå att du ska minska storleken på skanningen genom att ändra 
parametrar för linjer, skanningar, bildrutor och/eller volym. 

 
Bild 63: Stapel och textuell information för systemminne. Grönt innebär att skanningen kan sparas. Rött 

innebär att det inte finns tillräckligt utrymme 

Skapa anpassade skanningar 

Istället för att använda de förinställda skanningarna i systemet kan du definiera egna 
parametrar för skanningar som du vill lägga till i en undersökning. 

 

Obs! 
Du kan bara lägga till anpassade skanningar i en undersökning som har 
aktuellt (dagens) datum. I undersökningar med tidigare datum kan du bara 
radera skanningar med status "Abandoned". Alla andra funktioner för att 
lägga till eller redigera skanningar är avaktiverade. 
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Gör så här: 

1. Högerklicka på en väntande skanning i skanningskön och välj Edit för att öppna 
dialogrutan Select Parameters for New Scan. 

 

Bild 64: Select Parameters for New Scan 

2. Om du vill basera din anpassade skanning på en förinställd skanning väljer du en 
skanning från listrutan Defined Scan Presets och klickar på Copy Settings from 
Selected Preset. Parametrarna från den valda förinställda skanningen läses in i 
gruppen Select Parameters. 

3. Om du inte vill basera din anpassade skanning på en förinställd skanning klickar du på 
knappen med det skanningsmönster (Annular Volume, Linear B-Scan etc.) som du vill 
ha. Standardparametrarna för den typen läses då in till gruppen Select Parameters. 

4. Ändra skanningsparametrarna (diameter, förskjutning etc.) genom att bläddra med 
rullningsknapparna tills du hittar rätt värde eller genom att klicka i fältet och skriva in 
det värde du vill ha. 

5. Välj om du vill skanna OD (höger öga), OS (vänster öga) eller OU (båda ögonen). 
(Om du väljer OU, läggs två skanningar till i undersökningen, en för varje öga.) 

6. Om du vill registrera Doppler-data tillsammans med skanningsdata markerar du 
kryssrutan Doppler scan? och anger i Number of Samples hur många prover som ska 
registreras. Siffran anger hur många Doppler-prover som ska registreras per B-scan. 

 

Obs! 
Leica rekommenderar 2-5 prover annars kan tiden det tar att registrera 
skanningarna bli orimligt lång. 
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7. När du har ställt in skanningsparametrarna kan du spara dem som en ny förinställd 
skanning. Ange ett unikt namn på den nya förinställda skanningen, ögonval och klicka 
på Create Preset. 

8. Lägg märke till stapeln System Memory ovanför knappen Add to Exam. Stapeln 
System Memory informerar dig om de valda skanningsparametrarna (linjer, 
skanningar, bildrutor och volymer) resulterar i en skanning som kan vara för stor för att 
registrera. Stapeln System Memory är grön när det finns tillräckligt med utrymme för 
skanningen och röd när systemet kanske inte kan allokera tillräckligt med minne för att 
registrera skanningen. (Se Minnesanvändning för mer information om stapeln System 
Memory.) 

9. Klicka på Add to Exam för att lägga till skanningen/skanningarna i undersökningen 
och stänga dialogrutan eller klicka på Cancel för att stänga dialogrutan utan att lägga 
till någon skanning i undersökningen. 

Om du vill lägga till fler anpassade skanningar i undersökningen upprepar du proceduren 
ovan för varje skanning som du vill lägga till. 
 

Redigera skanningar 

Förinställda och anpassade skanningar kan redigeras när deras status är Pending (du har inte 
registrerat någon bild). Obs! Skanningar som läggs till från ett protokoll kan inte redigeras. Så 
här redigerar du en förinställd skanning:  Gör så här: 

1. Högerklicka på en väntande skanning i skanningskön och välj Edit. 

2. I grupprutan Customize Scans ovanför listan klickar du på Edit Selected Scan... 
Dialogrutan Edit Scan Parameters öppnas. 

 

Bild 65: Dialogrutan Edit Scan Presets 
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3. I dialogrutan kan du välja en annan förinställd skanning, välja en annan typ av 
skanning eller ändra enskilda parametrar, inklusive vilket öga som ska skannas. 

4. Om du vill spara dina ändringar som en ny förinställd skanning namnger du den i fältet 
Enter Name for Preset i nederdelen av dialogrutan. 

5. När du har gjort alla ändringar klickar du på Save Changes längst ner i dialogrutan. 

 

Obs! 
Om du vill ändra parametrarna för en skanning efter att du har registrerat en 
bild kan du rensa bilden genom att välja en annan skanning eller genom att 
ändra på fliken Imaging. Klicka No i meddelanderutan som öppnas och 
frågar om du vill spara. Välj skanningen igen och följ stegen ovan. 

 

 

Radera skanningar 
Du kan radera skanningar från en undersökning om dess status är Pending (du har inte 
registrerat någon bild). Du kan till exempel välja en grupp skanningar från ett protokoll men 
välja att inte göra något med en eller flera av dem. Kvarvarande skanningar kan också 
raderas. Så här raderar du kvarvarande skanningar: 

1. Välj den skanning du vill radera från skanningskön. Den markerade skanningen 
grönmarkeras. 

2. Högerklicka på skanningen och välj Delete för att radera den.  

 

Spara bildskanningar 

När du har registrerat en tillfredsställande bild för din skanning kan du spara skanningen till 
patientens aktuella undersökningspost. Innan du sparar dem kan du granska bildskanningar 
för att försäkra dig om att du har registrerat tillfredsställande bilder. 

När en bild har registrerats ändras skanningsstatus till Unsaved. Klicka på Save för att spara 
skanningen. Om du INTE vill spara OCU-filen (råspektraldata) för en bild avmarkerar du Save 
OCU data? innan du sparar skanningen. 

 

Obs! 
InVivoVue kontrollerar om det finns tillräckligt utrymme på 
standardlagringsenheten. Om det finns mindre än 10 % ledigt utrymme på 
standardlagringsenheten blir du rekommenderad att arkivera 
undersökningar för att frigöra utrymme – men du kan spara skanningen. 
Är det lediga utrymmet mindre än 2 GB på standardlagringsenheten blir du 
uppmanad att arkivera skanningar och kan inte spara fler skanningar förrän 
det finns mer än 2 GB ledigt utrymme till lagring av skanning. 

 

För varje sparad skanning skapar och sparar InVivoVue fyra eller fem separata filer (beroende 
på filtyp) och ger dem ett sekventiellt namn baserat på patient-ID, vilket öga som har skannats 
och vissa andra parametrar från skanningen. De fem filtyperna är: 

• skanningens råspektraldata, .OCU-filtillägg 

• bearbetade data för skanningen, .OCT-filtillägg 
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• bitmappsbild av bildruta 1 (ett) för B-scan, .BMP-tillägg 

• bitmappsbild av fundus-bild, .BMP-tillägg 

• bitmappsbild av VIP-fönstret (endast för volymskanningar), .BMP-tillägg 

 

Obs! 
Om du vill spara en annan bitmappbild (annan än bildruta 1) för B-scan kan 
du välja den genom att spela upp B-scan med videobandspelarens 
uppspelningsknappar, granska varje bildruta och stoppa uppspelningen vid 
den specifika bildruta som du vill spara. 

 

Medan du registrerar eller granskar bildskanningar kan du när som helst spara kopior på 
bilder från VIP-fönstret och fundusvideo/skanningskontrollfönstret. Du kan till exempel vilja ha 
kopior av bilderna för konsultation eller senare granskning. Klicka på Save-knappen under 
fönstret för att spara kopior av bilder i något av fönstren. 

 

Läsa in skanningar för granskning 

Du kan när som helst granska sparade skanningar förutsatt att de inte har arkiverats, eftersom 
de då tas bort från systemet. (Du kan bara granska arkiverade skanningar om du hämtar dem 
från arkivet.) Du kan granska sparade och osparade skanningar i den pågående 
undersökningen eller läsa in en tidigare undersökning.  

Så här väljer du skanningar från den pågående undersökningen: 

1. Lokalisera skanningar för den pågående undersökningen i skanningskön på fliken 
Imaging. 

2. Om du precis har avslutat en skanning men inte har sparat den ännu kan du spela upp 
den osparade skanningen genom att använda Playback-knapparna. 

3. Dubbelklicka på ikonen i skanningskön om du vill granska en sparad skanning. 

Så här väljer du skanningar från en tidigare undersökning: 

1. På fliken Patient/Exam väljer du den patientpost som du vill granska bildskanningar 
för. (Om du behöver hjälp att hitta en patient, se Välja eller Lägga till en patient.) När 
du väljer patientposten läses alla undersökningar för patienten in i listan i grupprutan 
Patient Exams till höger. 

2. Från listan över patientundersökningar väljer du den undersökning som du vill granska 
skanningar för och klickar på Review Exam. Om den valda undersökningen har 
dagens datum och inte är avslutad har knappen Review Exam istället beteckningen 
Continue Exam eller Start Exam. InVivoVue växlar till fliken Imaging och 
skanningarna för de valda undersökningarna listas i skanningskön längst ner. 

3. Dubbelklicka på ikonen i skanningskön om du vill granska en sparad skanning. 

Gör så här när du har valt den skanning du vill granska: 

1. Spela upp bilden genom att använda Playback-knapparna. 

2. Justera ljusstyrka och kontrast under uppspelning genom att högerklicka i B-scan-
visningsområdet och välja Display Options för att öppna dialogrutan Edit Display 
Options. 



 Dagligt arbete 
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Bild 66: Edit Display Options 

3. På fliken Adjustments använder du skjutreglagen för Brightness och Contrast för att 
ändra inställningarna. Klicka på Reset för att återställa bildens ursprungliga 
inställningar. 

4. Du kan se skanningsdetaljerna i OCT-huvudet genom att dubbelklicka på filnamnet 
som visas ovanför fönstret Volume Intensity Projection. 

 

Spela upp bildskanningar 

För bilduppspelning finns flera kontroller för att starta och stoppa uppspelningen, att välja 
enskilda bildrutor eller spela upp dem i en sekvens och för att reglera 
uppspelningshastigheten. 

De primära uppspelningskontrollerna är modellerade efter motsvarande kontroller på en video 
eller musikspelare. 

 Visar skanningens första bildruta 

 Backar till föregående bildruta 

 Spelar upp alla skanningens bildrutor i en sekvens upprepade gånger tills du 
klickar på en annan knapp 

 Stoppar uppspelningen 

 Flyttar fram till nästa bildruta 

 Visar skanningens sista bildruta 

Med de två skjutreglagen, som du kan dra med musen, kan du bestämma 
uppspelningshastighet och välja enskilda bildrutor. 

Med Rate kan du välja antalet bildrutor som ska spelas upp per sekund. Siffran anger 
aktuell uppspelningshastighet. 

Med Frame kan du välja enskilda bildrutor i sekvensen. Siffran anger aktuell bildruta av 
totalt antal bildrutor. 
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Bild 67: Skjutreglage för Rate och Frame 

 

Ändra inställningar i B-scan-fönstret 

Du kan göra flera justeringar i B-scan-fönstret för att ändra eller förbättra bildvisningen. Du 
kan justera ljusstyrka och kontrast, visa Doppler och ändra dess inställningar, välja första och 
sista linje för att eliminera ointressanta delar av bilden samt ändra typ och färgkarta för 
visningen. 

Så här justerar du inställningarna: 

1. Högerklicka i B-scan-fönstret och välj Display Options… för att öppna fönstret Edit 
Display Options. 

2. Välj fliken Adjustments (Bild 66). 

a. Använd skjutreglagen för att ändra Brightness och Contrast för bilden i 
B-scan-fönster. Observera att bilden ändras medan du justerar den. 

b. Om du tittar på Doppler-data markerar du kryssrutan Display Doppler och 
använder sedan skjutreglagen för att justera skalning, OCT samt tröskel och 
transparens för Doppler-nivå. 

c. Klicka på Reset i respektive gruppruta för att återställa inställningarna för den 
gruppen. 

3. Välj fliken Options. Med kontrollerna i grupprutan Custom Range kan du minska 
antalet linjer som ska visas, förstora eller fokusera på ett särskilt område längs bildens 
vertikala dimension. 

a. Markera kryssrutan Custom Sample Range om du vill justera antalet linjer 
som ska visas. 

b. Dra skjutreglaget Start från vänster till höger för att exkludera linjer från bildens 
överdel. 

c. Dra skjutreglaget End från höger till vänster för att exkludera linjer från bildens 
nederdel. 

d. Klicka på Reset för att återställa bildens ursprungliga inställningar. 

e. Markera kryssrutan Invert för att spegelvända bilden horisontellt. 



 Dagligt arbete 
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Bild 68: Edit Display Options med fliken Options vald 

4. I grupprutan Display Type väljer du Frame för att se hela B-scan-bilden eller Line för 
att visa enskilda linjer från bilden. Klicka och dra skjutreglaget eller klicka på pilarna i 
ändarna av reglaget för att visa de enskilda linjerna. Om du klickar på och håller en pil 
nere visas linjerna i bilden i snabb följd. 

5. I grupprutan Display Color Map markerar du alternativknapparna Grayscale eller 
Color för att visa bilden i gråskala respektive färg. 

 

Inställningar för VIP-fönstret 

Bilden för volymskanningar visas rakt framifrån i fönstret Volume Intensity Projection (VIP). 
Som standard skapas bilden genom att projicera eller summera alla bildintensiteter i hela 
djupintervallet så som det visas i B-scan-fönstret. Du kan ändra inställningarna för att 
summera ett mindre intervall på valfritt djup i skanningen. För att ändra summeringsintervall 
använder du Windowing Lines i B-scan. 

Du visar Windowing Lines genom att högerklicka på B-scan-fönstret och välja Windowing 
Display On. Tre parallella horisontella linjer visas i B-scan-fönstret. Mittenlinjen visar fönstrets 
mitt och de övre och undre linjerna visar provets bredd. Du kan dra linjerna för att justera hur 
många linjer som ska användas för att generera VIP-bilden. 

 

Arbeta med patienter och undersökningar 

Fliken Imaging innehåller en del knappar som gör det enklare att ändra patienter och 
undersökningar under en pågående undersökning. Knapparna visas högst upp till vänster, 
under flikarna men ovanför allt annat. Knapparna har ingen text men om du håller 
muspekaren över knapparna visas en beskrivning av varje knapps standardfunktion. 

 

Bild 69: Knappar för patienter och undersökningar 

Med delningsknappen i avsnittet patientinformation kan du ändra patientinformationen. Det 
första valet i delningsknappens listruta är Edit Patient Details. Det har samma funktion som 
knappen Edit Patient på fliken Patient/Exam: Om du klickar på den öppnas dialogrutan Edit 
Patient. Detta är ett sätt för användaren att tilldela en riktig identitet till en anonym patient. 
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Med valet Associate Patient kan användaren förknippa patientens undersökningar med en 
annan patient. Normalt används detta efter att en undersökning på en anonym patient har 
slutförts för att ange att undersökningsdata tillhör en redan känd patient. När du klickar på det 
visas dialogrutan Associate exam with selected patient som visas nedan. Välj den patient 
som undersökningen ska förknippas med och klicka OK. 

 

Bild 70: Dialogrutan Associate Exam 

När en anonym patient har identifierats försvinner uppgiften om den från patientlistan på fliken 
Patient/Exam. När den kända patienten har valts kommer de tidigare anonyma 
undersökningarna att visas i patientens lista. 

Det tredje valet är New Anonymous Patient. När flera patienter undersöks efter varandra 
kan programmet inte avgöra när en undersökning slutar och nästa börjar. Klicka på den här 
knappen för att lägga till en ny anonym patient så skapas en ny (blank) undersökning som 
standard. Det är självklart alltid möjligt att gå till fliken Patient/Exam och välja en känd patient 
från listan där. 

Med delningsknappen i avsnittet undersökningsinformation kan du ändra 
undersökningsinformationen. När du klickar på knappen väljs standardåtgärden som är att 
öppna dialogrutan Edit Exam. Denna åtgärd är också det första valet i delningsknappens 
listruta. Det andra valet är Add Exam. Det har samma funktion som knappen Add Exam på 
fliken Patient/Exam: Om du klickar på den öppnas en ny, blank undersökning för den valda 
patienten. Det tredje valet är Copy Exam. Med åtgärden skapas och öppnas en kopia av den 
aktuella undersökningen. Det sista valet är Copy Exam (Other Eye). Med åtgärden skapas 
och öppnas en kopia av den aktuella undersökningen men alla skanningar ändras till valen för 
det andra ögat.  

 



 Dagligt arbete 
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Skriva ut bilder 

Med InVivoVue kan du skriva ut bilder i menyn File med alternativet Print (Bild 71). Det finns 
också några olika sätt att förhandsgranska dem innan du skriver ut. Du kan förhandsgranska 
och skriva ut enskilda bilder från fönstren B-scan, Volume Intensity Projection och Video 
Fundus/Scan Control. Välj bland följande avsnitt för instruktioner om det fönster du vill skriva 
ut från. 

 

Bild 71: Menyn Print 

B-scan-fönstret 

Innan du skriver ut från B-scan-fönstret väljer du vilken bildruta du vill skriva ut. Gör så här för 
att förhandsgranska och skriva ut en bildruta: 

1. Klicka på knappen Frame Advance upprepade gånger tills den bild du vill skriva ut 
visas i fönstret. Du kan också dra skjutreglaget Frame för att välja bildruta. 

2. I menyn File väljer du Print Preview för att öppna dialogrutan Print Preview. Du kan 
välja att förhandsgranska B-scanen eller volymbilden. 

 

Bild 72: Print preview 

3. Vill du ändra storlek på förhandsgranskningsbilden klickar du på knappen Zoom och 
väljer ett alternativ. 
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4. Om du vill skriva ut från fönstret Print Preview klickar du på Print. 

5. Om du vill skriva ut utan att förhandsgranska bilden väljer du Print | B-Scan Image 
från menyn File. Dialogrutan Print öppnas. 

6. Välj den skrivare du ska använda, justera andra inställningar om så behövs och klicka 
på knappen OK. 

 

Fönstret Volume Intensity Projection 

1. Klicka på knappen Print Preview under fönstret så öppnas dialogrutan Print Preview 
(Bild 72). 

2. Vill du ändra storlek på förhandsgranskningsbilden klickar du på knappen Zoom och 
väljer ett alternativ. 

3. Om du vill skriva ut från fönstret Print Preview klickar du på Print. 

4. Klicka på knappen Printer under fönstret så öppnas dialogrutan Print. (Alternativt kan 
du välja Print Volume Image i menyn File för att öppna dialogrutan Print.) 

5. Välj den skrivare du ska använda, justera andra inställningar om så behövs och klicka 
på knappen OK. 

 

Stänga av Envisu 

Om att stänga av Envisu 

Leica rekommenderar att du stänger av systemet vid arbetsdagens slut. Innan du stänger av 
Envisu bör du överväga att Exportera eller Arkivera patientundersökningar.  

 

Stänga av strömmen 

När du har avslutat dagens aktiviteter stänger du först av datorn på normalt sätt. När datorn är 
helt avstängd stänger du av huvudströmbrytaren på den avbrottssäkra strömkällan (UPS). 
Detta stänger av bildmotorn och sondgränssnittet.  
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Avancerade mjukvaruoperationer 
 

Doppler-läge 

Registrera Doppler-data 

Med InVivoVue kan du registrera Doppler-data för bilder, i form av flera linjer med information 
för varje A-scan. Doppler-data läggs sedan över B-scan-bilden när den visas. Om du väljer att 
registrera Doppler-data bör du först kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme kvar i 
minnet med dina skanningsparametrar. Använt minne är lika med antalet A-scan x (1 + antalet 
Doppler-linjer). Stapeln System Memory och Scan Memory Requirements ger information om 
tillgängligt systemminne och skanningsstorlek. 

Så här registrerar du Doppler-data till en anpassad skanning: 

1. På fliken Imaging högerklickar du på en väntande skanning och väljer Edit för att 
öppna skanningseditorn. (Bild 42). 

2. Välj ett skanningsmönster och ange skanningsparametrar (dimension, vinkel, linjer, 
skanningar, bildrutor etc.) och val av öga. 

3. Markera rutan Doppler scan? och ange antalet Doppler-intervall som du vill registrera 
per A-scan i textrutan Number of Intervals. Leica rekommenderar att antalet Doppler-
intervall inte överstiger 5. 

4. Observera stapeln System Memory under grupprutan Eye Selection. 

• Om den är grön finns det sannolikt tillräckligt med utrymme för skanningen. Lägg 
till skanningen i undersökningen. 

• Om den är röd kan skanningen vara för stor. Du kan lägga till skanningen i 
undersökningen men när du försöker registrera skanningen kan det vara så att det 
inte finns tillräckligt systemminne allokerat, vilket resulterar i att InVivoVue inte kan 
registrera skanningen. Om det händer visar InVivoVue ett meddelande där du 
uppmanas att minska skanningens storlek. 

5. Stäng skanningseditorn genom att välja Save Changes. Du kan nu registrera 
skanningen. (Se Registrera bilder för mer information om att registrera skanningar.) 

Visa skanning med Doppler-data 

InVivoVue visar Doppler-data när en skanning har registrerat dem, förutsatt att alternativet 
Display Doppler har markerats. Doppler-data visas i B-scan-fönstret tillsammans med OCT-
bilden. Till höger i B-scan-fönstret visas en Doppler-signalskala som anger Doppler-signalens 
intensitet.  

Blodflödets riktning visas i färgerna rött eller blått beroende på om flödet går från eller mot 
omvandlaren.  

Du kan justera visningen av Doppler-data genom att ändra skalning, transparens och tröskel 
för OCT och Doppler-data. Du kan stänga av Doppler-visning eller återställa visningen till 
ursprungsinställningarna. 

Så här justerar du visning av Doppler-data i B-scan-fönstret: 
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1. Läs in en skanning med registrerade Doppler-data på fliken Imaging. (Se Registrera 
Doppler-data för mer information om att registrera Doppler data tillsammans med 
skanningen.) 

2. Högerklicka i B-scan-fönstret och välj Display Options för att öppna dialogrutan Edit 
Display Options.  

3. Välj fliken Adjustments. 

4. Kontrollera att kryssrutan Display Doppler är markerad. Avmarkera kryssrutan om du 
inte vill avaktivera Doppler-visningen. 

5. Använd Playback-knapparna i huvudfönstret för att visa skanningen. Låt skanningen 
spelas upp medan du justerar Doppler-visningen (Bild 40). 

6. Använd skjutreglaget Doppler Scaling för att justera signalskalning och därmed öka 
eller minska visning av Doppler.  

7. Använd skjutreglaget OCT Level Threshold för att ställa in tröskelvärdet för OCT-data 
som måste finnas för att Doppler-data ska visas. Inställningen används för att minska 
Doppler-brus på en B-scan. Den kontrollerar var du ser Doppler-effekt och kräver att 
nivån för OCT-data ligger över procenten av maximinivån för att Doppler-data ska 
visas. 

8. Använd skjutreglaget Doppler Level Threshold för att ställa in tröskelvärdet för 
Doppler-signalen. Inställningen innebär att Doppler-nivån måste ligga över 
tröskelvärdet för att Doppler-data ska visas. 

9. Använd skjutreglaget Doppler Transparency för att ställa in relativ transparens för 
OCT- och Doppler-signaler så att både OCT- och Doppler-data visas, beroende på 
transparensinställningen och de relativa inställningarna för var och en.  

10. Klicka på Reset i grupprutan Doppler Adjustments om du vill återställa 
inställningarna för Doppler-effekt till de ursprungliga inställningarna. 

11. Stäng dialogrutan. 
 

Processkontroll 

Optimera dispersion för bild 

InVivoVue innehåller en algoritm för att optimera dispersionen för en bild. Genom att tillämpa 
algoritmen kan du skärpa bilden avsevärt. Observera att du innan du optimerar måste 
kontrollera att referensarmen befinner sig i rätt läge. 

Du kan optimera en bild som du precis har registrerat (den ligger då i uppspelningsbufferten) 
eller så kan du ladda .OCU-filen (som innehåller råspektraldata för en bild) för en annan bild 
som du vill optimera. När du har valt vilken bild du vill bearbeta gör du så här: 

1. Se efter att B-scan-fönstret visar en bildruta med de funktioner du vill se. Du kan 
antingen pausa den bildrutan under uppspelning eller använda skjutreglagekontrollen 
för att välja bildruta. 

2. Se till att näthinnebilden fyller ut hela bildskärmen. (Om det är mycket svart ovanför 
och nedanför bilen kan du ändra visningsalternativ för att få bort de svarta områdena.) 
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3. Gå in på Tools-menyn och välj Configure Processing... för att öppna dialogrutan 
Image Processing and Resampling Controls. 

 

Bild 73: Image Processing and Resampling Controls på Resampling-fliken 

4. Välj Resampling-fliken och klicka på Optimize Frame-knappen. På knappen kan du 
se hur många bildrutor du har valt ovan. 

5. Tryck på Reprocess Now-knappen.  

6. Om du vill kan du istället medan bilden spelas upp (och omarbetas med de 
dispersionskonstanter som visas) klicka på Optimize-knappen när den bildruta du är 
mest intresserad av visas i B-scan-fönstret. 

7. När optimeringsprocessen är klar måste du klicka på Reprocess Now-knappen igen 
för att de nya dispersionskonstanterna säkert ska tillämpas på samtliga bildrutor som 
kom före den du valde enligt ovan. 

 

Medelvärde för linje/bildruta 

På bilder som inte nödvändigtvis behöver registreras går det att till viss del ta fram ett 
medelvärde. I programmet finns möjlighet att få fram ”medelvärde för linje”, ett rörligt 
medelvärde för ett fönster där medelvärdet beräknas för grupper av på varandra följande A-
scan och ”medelvärde för bildruta”, där medelvärdet för grupper av på varandra följande B-
scan eller bildrutor beräknas.  

Den här funktionen får du fram genom att välja alternativet Configure Processing från 
Tools-menyn för att få upp dialogrutan Image Processing and Resampling Controls (Bild 73). 
Mitt i rutan finns en sektion som kallas Filtering. Där finns det en kryssruta för Line Filter 
med utrymme att skriva hur många på varandra följande linjer som ska bearbetas.  

För att tillämpa alternativet medelvärde för linje eller bildrutor på en vald datauppsättning läser 
du in .OCU-filen antingen från skanningslistan (genom att högerklicka på filikonen bredvid 
skanningen och välja alternativet Load OCU data). Välj sedan Line eller Frame Averaging 
enligt ovan genom att bocka i aktuell ruta och ange de värden som krävs. Klicka på 
Reprocess Now-knappen i Configure Processing-fönstret (Bild 73) för att tillämpa det här 
bearbetningsalternativet på valda data. Om du vill visa ursprungliga data kan du avmarkera 
alternativen och klicka på Reprocess Now. 
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Tips:  För tydlighetens skull kan det vara bra att ange de bearbetningsalternativ du har använt 
i filnamnet. 

 

Mätverktyg på skärmen 

Skjutmått 

Du kan använda skjutmåttet på en bild för att mäta tjockleken på ett av de lager som visas i B-
scan eller avståndet mellan egenskaper som visas i projektionen.  

När du använder skjutmåttet är det viktigt att tänka på inställningen för refraktivt index 
eftersom den påverkar tjockleksmåttet. Kontrollera att du har rätt refraktivt index inställt 
genom att klicka på Tools-menyn och välja alternativet Configure Processing, bocka i rutan 
Apply Refractive Index och skriva in det refraktiva index som du vill ska gälla för 
datauppsättningen.  

Skjutmåttet kan läggas på alla bilder som har lästs in på Imaging-flikssidan för visning.  

1. Börja med att kontrollera att bilden du vill mäta på har lästs in från 
skanningslistan.  

2. Bläddra till den B-scan-bildruta du är intresserad av, högerklicka och välj 
Configure Calipers för att komma till flikarna B-Scan Calipers och VIP Calipers. 
Du kan lägga till långa eller korta namn, ange vinkellåsning och välja färger innan 
du tillämpar eller sparar konfigurationen. Du kan lägga på upp till tio olika 
skjutmått på bilden. 

 

Bild 74: Dialogrutan Configure Calipers 

   

3. Högerklicka på B-scan- eller VIP-fönstret, rör musen över Calipers och välj det 
skjutmått du vill lägga till. Du kan lägga på skjutmått i bilden genom att klicka på 
mittpunkten och dra dem dit. 



Avancerade åtgärder 
 

9054-10054_SV Rev E  Sida 91 av 122 
 

 

Bild 75: Lägga till skjutmått i B-scan-visningen 

   

4. Du ändrar storlek genom att ta tag i ytterkanterna och dra dem tills de får önskad 
längd.  

 

 

Bild 76: Använda skjutmått 
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5. Högerklicka på B-scan-fönstret. Välj Configure Calipers (Bild 74) och 
aktivera/avaktivera Display Caliper Length eller Display Caliper Location på 
fliken B-Scan Calipers eller VIP Calipers för att tillämpa den information som ska 
visas i motsvarande fönster. Observera att den gröna linjen på Volume Intensity 
Projection-bilden nu visar skjutmåttet som färgade linjer på den gröna linjen. 

6. Du kan exportera skjutmåttsdata till en CSV-fil genom att högerklicka på B-scan-
fönstret och välja Save Calipers. Då skapas och placeras filen automatiskt i 
bilddatamappen. 

7. Du kan spara en bitmappbild av din B-scan genom att klicka på File-menyn, välja 
Save As… och sedan välja alternativet BMP files från listrutemenyn, skriva in ett 
filnamn och klicka på Save. Du kan spara en bild av VIP med skjutmått med 
spara-ikonen under den VIP som visas. 

 

Efterbearbetning 

Registrering och beräkning av medelvärde 

I programmet finns det ett alternativ för att registrera och beräkna medelvärde för bildrutorna i 
en B-scan eller volym. Det här läget aktiveras när du gör en skanning med fler än en bildruta/B-
scan.  

Det första steget är att göra en skanning med flera bildrutor/B-scan. Det gör du genom att klicka 
på knappen Add a Custom Scan på Imaging-fliken och öka antalet bildrutor/B-scan till mer än 
1. Välj hur många bildrutor du vill använda för att beräkna ett medelvärde som sedan används 
för att skapa en B-scan och skriv in antalet i rutan. Det här alternativet kan väljas för alla 
skanningsmönster, inklusive B-scan.  

När du har gjort en skanning med mer än en bildruta/B-scan har du möjlighet att köra 
registrerings- och medelvärdesalgoritmen innan och efter du sparar. Det gör du genom att 
använda snabbmenyn Average som du får fram genom att högerklicka på skanningen i 
skanningskön. Observera att bearbetningen kommer att ta tid.  

När registrering och beräkning av medelvärde är klart sparas en ny fil med bearbetade data. 
Den filen kommer du åt via snabbmenyn som du får fram genom att högerklicka på 
skanningsrutan. I snabbmenyn finns det nya alternativet Load R&A data..  

Skapa rapporter 

Du kan skapa upp till tre olika rapporter för varje sparad skanning. Rapporterna kan innehålla 
information från patientposten och kopior på bilder från skanningen. Informationen omfattar 
patientens namn, ålder, nummer på medicinsk post, anteckningar beträffande 
undersökningen, undersökningsdatum, utskriftsdatum och vilket öga som har skannats. Vad 
beträffar skanningsbilden innehåller rapporten skanningstyp och parametrar, vald B-scan-
bildruta och projektion av volymintensitet (för volymbilder).  
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Bild 77: Exempel på grundläggande rapport 

 

Bild 78: Exempel på rapport med flera bildrutor 
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Bild 79: Exempel på rapport med skjutmått 

 
Rapporten skapas i Microsoft Word som finns med på din Envisu-dator. För att skapa en 
patientrapport väljer du först vilken patient och vilken undersökning det gäller och sedan följer 
du stegen nedan: 

1. På Imaging-fliken högerklickar du på en sparad skanning och väljer Load OCT data. 

2. Spela upp OCT-bilden och stanna på den bildruta som du vill ta med i rapporten. 

3. För att skapa en rapport navigerar du till Reports-fliken ovanför B-scan-skärmen. Välj 
en av de tre tillgängliga rapporttyperna genom att klicka på Create…-knappen för vald 
typ. InVivoVue skapar nu ett Microsoft Word- eller Excel-dokument med rapporten och 
den sparas i undermappen Reports som finns tillsammans med aktuella data. 

 

Bild 80: Skapa en rapport 

4. Du kan också använda Reports-menyn för att skapa önskad rapporttyp. 
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Bild 81: Alternativ metod för att skapa en rapport 

  

Rapportfilerna namnges på ungefär samma sätt som datafilerna för skanningen. Filnamnet är 
en sträng bestående av siffror och bokstäver som börjar med patient-ID och innehåller 
referenser till det öga som har skannats, skanningstyp, skanningsdimensioner och vinkel, 
bildrutenummer för B-scan och ett slumpmässigt sekvensnummer som är till för att varje 
filnamn ska bli unikt. 

Om InVivoVue inte kan skapa en VIP-bitmappbild på grund av för lite tillgängligt minne visar 
rapporten ”No volume bitmap saved – image too large for memory”. 

Du kan göra ändringar i rapportmallen (SimpleReport.dot) och flytta eller ändra storlek på 
platshållare för VIP- och/eller OCT-bilder. Börja med att öppna MS Word och sedan filen 
simpleReport.dot (finns under C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) för att 
göra ändringar i rapportmallen. Det kan vara en god idé att göra en kopia av den ursprungliga 
mallen innan du sätter igång och gör ändringar. 

Visa 3D-återgivning av bildskanningar 

Om 3D-analysverktyget 

Du kan visa en tredimensionell (3D) återgivning av en rektangulär volymskanning genom att 
läsa in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget. 3D-visningen består av fyra 
fönster:  Huvudfönstret, kallat 3D, där en högupplöst 3D-återgivning av den rektangulära 
volymskanningen visas. Tre mindre fönster där 2D-återgivningar av skanningen visas. De tre 
mindre fönstren används för att göra ett snitt av/beskära skanningen i axial-, koronal- och 
sagittalplanet. 

När du arbetar med 3D-bilden har du tillgång till en full verktygsuppsättning för att manipulera 
(rotera och/eller tippa) bilden, återge bilden med hög eller medelhög upplösning, beskära/göra 
snitt av bilden i olika plan, registrera B-scan och anpassa dina standardinställningar för 3D-
analysverktyget.   

För att börja arbeta med 3D-analysverktyget måste du läsa in en sparad rektangulär 
volymskanning. 

 

Läsa in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget 

Så här läser du in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget: 

1. Navigera till fliken Imaging. Från en lista med undersökningsskanningar på Imaging-
fliken läser du in en rektangulär volym-.OCT-fil.  

2. Klicka på Tools och sedan View 3D Volume…  
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3. InVivoVue börjar läsa in hela den oregistrerade .OCT-filen i 3D-analysverktyget. Under 
3D-fönstret visar en förloppsindikator hur långt 3D-återgivningen av .OCT-data har 
kommit. Till höger om förloppsindikatorn står en text som visar namnet på den process 
3D-verktyget håller på att utföra. När 3D-verktyget har slutfört 3D-återgivningen av 
bilden nollställs förloppsindikatorn och texten ändras till ”Done”.  

 

Bild 82: Inläsning av .OCT-data i 3D-analysverktyget 

4. Ställ muspekaren i huvud-3D-fönstret.  

a. Vänsterklicka varsomhelst i det området och dra musen för att visa 3D-bilden ur 
olika vinklar.  

b. Högerklicka varsomhelst i det området och dra musen för att flytta 3D-bilden upp 
eller ner, till höger eller vänster.   

c. Använd mushjulet för att zooma in och ut i 3D-bilden. 

 

Beskära 3D-bild till visade prov 

När du läser in en .OCT-fil i 3D-analysverktyget blir hela .OCT-filen inläst för att sedan 
beskäras. Det vill säga .OCT-filen beskärs automatiskt efter de linjer som visas enligt 
inställningarna på Options-fliken i dialogrutan Display Options eftersom den visas i B-scan-
fönstret. (För mer information om hur du ändrar visningsalternativ, se Ändra inställningar i B-
scan-fönstret).  

Du kan återställa provet till dess ursprungliga storlek och sedan beskära den till valfri storlek: 

1. Högerklicka på fönstret och välj Crop → Restore Original Uncropped Image Data 

a. Då återställs 3D-data till utgångsläget innan den beskärs till de prov som visas. 

När du har ändrat bilden kan du återställa den ursprungliga beskärningen: 

1. Högerklicka och välj Crop. 

2. Välj Default Crop. 

a. Då återställs 3D-bilden till den ursprungliga beskurna bilden. 
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Registrera B-scan i 3D-bild 

När en .OCT-fil läses in i 3D-analysverktyget registreras inte B-scan i .OCT-filen automatiskt 
för att korrigera för ögonrörelser. När till exempel en rektangulär volymskanning återges i 3D-
analysverktyget kan du eventuellt vilja förbättra bilden genom att registrera B-scan. 

Så här gör du för att registrera B-scan i .OCT-filen och återge 3D-bilden på nytt: 

1. Läs in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget (läs mer under Läsa in en 
rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget). 

2. Högerklicka på skärmen och välj Registration→ Register B-scans. InVivoVue börjar 
registrera B-scan i .OCT-filen. Under 3D-fönstret visar en förloppsindikator hur långt 
B-scan-registrering och ny återgivning av .OCT-data har kommit. Till höger om 
förloppsindikatorn står en text som visar namnet på den process 3D-verktyget håller 
på att utföra inom ramen för registreringsbegäran. När 3D-verktyget har slutfört 
registreringen och den förnyade återgivningen av 3D-bilden nollställs 
förloppsindikatorn och texten ändras till ”Done”. 

 

Bild 83: Registrera B-scan i 3D-bild 

  

3. Ställ muspekaren i huvud-3D-fönstret.  

a. Vänsterklicka varsomhelst i det området och dra musen för att visa 3D-bilden ur 
olika vinklar.  

b. Högerklicka varsomhelst i det området och dra musen för att flytta 3D-bilden upp 
eller ner, till höger eller vänster.   

c. Använd mushjulet för att zooma in och ut i 3D-bilden. 

4. För att återställa bilden till de egenskaper den hade före registreringen håller du musen 
still och högerklickar för att visa musmenyn. Välj Registration→ och alternativet Restore 
Original Data Image. (Du kan också välja att återställa bilden till de egenskaper den 
hade före registreringen genom att läsa in den rektangulära volymskanningen till 3D-
visning igen. Det gör du genom att klicka på Load Rectangular Volume-knappen). 
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Ändra alternativ för 3D-visning 

Du kan ändra visningsalternativen för 3D-analysverktyget genom att ställa muspekaren på ett 
av de fyra fönster som utgör 3D-visningen. Håll musen helt still och högerklicka för att komma 
till musmenyn. Du kan ändra följande visningsalternativ: 

• Färgkarta: För att ändra färgkartan väljer du alternativet Show Color Map i musmenyn. 
Dialogrutan Color Map öppnas. Välj en färgkarta från listrutan med färgkartor längst nere 
till höger i dialogrutan. Den färgkarta du väljer kommer att tillämpas på de aktiva 
sessionerna i InVivoVue tills du väljer en annan färgkarta. Stäng dialogrutan Color Map. 

• Visningsalternativ:  För att ändra visningsalternativ väljer du musmenyn View Options. 
Du kan ändra flera visningsalternativ: 

o Svart bakgrund: Standardbakgrunden på 3D-bilden är vit. För att ändra 
bakgrunden till svart väljer du Black Background. Den bakgrundsfärg du väljer 
(vit eller svart) kommer att tillämpas på alla aktiva sessioner i InVivoVue tills du 
ändrar den. 

o High Quality 3D (långsammare): Alternativet High Quality 3D är en 
standardinställning. När den här inställningen är aktiv ger 3D-analysverktyget en 
högupplöst bild när .OCT-filen läses in i 3D-analysverktyget och när bilden står 
still. Återgivningen går långsammare när en högupplöst bild ska skapas. Om du 
inte vill ha en högupplöst bild kan du avaktivera det här alternativet. Oavsett 
vilket du väljer kommer inställningen att tillämpas på alla aktiva sessioner i 
InVivoVue tills du ändrar den. 

o Adaptive Rendering (snabbare): Alternativet Adaptive Rendering är en 
standardinställningen. När den här inställningen är aktiv använder 3D-
analysverktyget en lågupplöst kopia av bilden för snabbare återgivning av bilden 
när den flyttas. Om du inte vill ha snabbare återgivning när bilden flyttas kan du 
avaktivera det här alternativet. Oavsett vilket du väljer kommer inställningen att 
tillämpas på alla aktiva sessioner i InVivoVue tills du ändrar den. 

o Show Floor: Show Floor är en standardinställning. När den här inställningen 
används visar 3D-analysverktyget ett rutnät under 3D-bilden. Genom att visa 
basytan blir det lättare att orientera i bilden. Om du inte vill se basytan kan du 
avaktivera det här alternativet. Oavsett vilket du väljer kommer inställningen att 
tillämpas på alla aktiva sessioner i InVivoVue tills du ändrar den. 

o Flip A-scan Axis: Inställningen Flip A-Scan Axis vänder bilden längs A-scan-
axeln. Den här inställningen tillämpas inte på andra InVivoVue-sessioner. 

o Stretch A-Scan: Använd den här funktionen för att dra ut 3D-bilden i steg om 
100–800 %. Den här inställningen tillämpas inte på andra InVivoVue-sessioner. 
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Bild 84: Visningsalternativ 

 

Beskära 3D-bilden med beskärningslinjer 

Förutom att beskära 3D-bilden till visade prov kan du beskära eller göra ett snitt av 3D-bilden i 
axial-, koronal- och sagittalplanet.  

Så här gör du för att beskära bilden längs axial-, koronal- och/eller sagittalplanet: 

1. Läs in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget (läs mer under Läsa in en 
rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget). 

2. Placera muspekaren i huvud-3D-fönstret eller i något av de mindre fönstren. Håll 
musen still och högerklicka för att visa musmenyn. 

3. Välj Crop→Show Crop Lines. Nu visas streckade linjer längs de bildkanter som kan 
justeras i samtliga mindre fönster.  

 

Bild 85: Beskära 3D-bilden 
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4. Arbeta i ett av fönstren Axial, Coronal eller Sagittal, placera muspekaren på en av de 
streckade linjerna och flytta linjen inåt (om du står i Axial- eller Sagittal-fönstret) eller 
upp eller ner (om du står i det Coronal-fönstret). Lägg märke till hur bilden ändras i det 
stora 3D-fönstret.  

5. För att ställa in 3D-bilden på den beskurna bilden som visas i 3D-fönstret högerklickar 
du för att visa musmenyn. Välj Crop→Crop Image (Bild 85). 

6. Nu beskärs 3D-bilden utifrån hur beskärningslinjerna är placerade i Axial-, Coronal- 
och Sagittal-fönstren. 

7. För att återställa bilden till de egenskaper den hade före beskärningen håller du musen 
still och högerklickar för att visa musmenyn. Välj Crop→ och alternativet Restore 
Original Data Image. (Du kan också välja att återställa bilden till de egenskaper den 
hade före registreringen genom att läsa in den rektangulära volymskanningen till 
3D-visning igen. Det gör du genom att klicka på Load Rectangular Volume-knappen). 

 

Göra ett snitt i 3D-bilden med skjutreglagen 

Du kan göra ett snitt av 3D-bilden i axial-, koronal- och sagittalplanet.  

Så här gör du för att visa ett snitt av 3D-bilden: 

1. Läs in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget (läs mer under Läsa in en 
rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget). 

2. Axiellt snitt: Placera muspekaren på skjutreglaget bredvid 2D Axial-fönstret och för 
skjutreglaget uppåt eller nedåt. När du förflyttar skjutreglaget gör 3D-analysverktyget 
ett snitt genom B-scan-serien Varje snitt motsvarar en enda B-scan.  

3. Koronalt snitt: Placera muspekaren på skjutreglaget bredvid 2D Coronal-fönstret och 
för skjutreglaget uppåt eller nedåt. När du förflyttar skjutreglaget gör 
3D-analysverktyget ett snitt genom en samling A-scan i det koronala planet av den 
rektangulära volymen.  

4. Sagittalt snitt: Placera muspekaren på skjutreglaget bredvid 2D Sagittal-fönstret och 
för skjutreglaget uppåt eller nedåt. När du förflyttar skjutreglaget gör 
3D-analysverktyget ett snitt genom en samling A-scan i det sagittala planet av den 
rektangulära volymen.  

 

Spara en bild av 3D-bilden 

Du kan när som helst spara 3D-bilden (eller någon av de tre 2D-bilderna) som .JPEG eller 
.PBM.  .OCT-filen påverkas inte när du sparar en avbildning av bilden med 
3D-analysverktyget. 

Så här gör du för att spara 3D-bilden som .jpeg eller .PBM: 

1. Läs in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget (läs mer under Läsa in en 
rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget). 

2. Placera muspekaren i huvud-3D-fönstret eller i något av 2D-fönstren. Håll musen still 
och högerklicka för att visa musmenyn. 

3. Välj Capture→Capture Image (3D) för att öppna dialogrutan Save As. 
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Bild 86: Spara en bild av 3D-bilden 

4. Ange var du vill spara filen. 

5. Skriv in ett filnamn i fältet File name.  

6. Välj Save as type och välj om du vill spara bilden som .JPEG eller .PBM. 

7. Klicka på Save för att spara bilden och stäng dialogrutan. 

 

Återställa 3D-bilden 

Det finns flera sätt att återställa 3D-bildens ursprungliga egenskaper.   

• Läs in den rektangulära volymskanningen i 3D-analysverktyget igen (läs mer under 
Läsa in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget). 

• Håll musen still och högerklicka för att visa musmenyn. Välj ett av följande alternativ: 

o Reset 3D View  

o Crop → Restore Original Data Image 

o Register → Restore Original Data Image 

 

Växla från 2D-fönster till huvudfönster 

Du kan vilja visa en bild från ett av de små 2D-fönstren i det stora huvudfönstret.  

Så här gör du för att visa en 2D-bild i huvudfönstret: 

1. Läs in en rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget (läs mer under Läsa in en 
rektangulär volymskanning i 3D-analysverktyget). 

2. Klicka på etiketten för det 2D-fönster som innehåller den bild du vill visa i 
huvudfönstret. Om du till exempel vill flytta 2D-bilden i det axiella fönstret till 
huvudfönstret klickar du på knappen märkt axiell. 
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3. Det axiella fönstret flyttas till huvudfönstret och 3D-bilden flyttas från huvudfönstret till 
det tomma utrymmet där det axiella fönstret var förut. Den axiella bilden är fortfarande 
tvådimensionell. 

 

Bild 87: Visa det axiella fönstret 

4. Klicka på 3D-etiketten för att flytta tillbaka 3D-bilden till huvudfönstret. 

 

Registrera och bearbeta fundusbilder 

För att skapa en fundusbild av hög kvalitet från en intervallfotostack av enskilda fundusbilder 
använder du följande protokoll.  

 

1. Börja med att avaktivera kameran i IVV-programmet. Du kan använda samma meny 
som i förra avsnittet, tryck på följande knapp för att avaktivera kameran. 

 
Bild 88: Avaktivera funduskamera. 

2. Öppna sedan programmet IC Capture 2.2 (genväg på skrivbordet på datorn).  
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3. Sedan måste du öppna två fönster, (1) Sequence Settings och (2) Sequence Timer. 
Du kan öppna dem via Capture-menyn. Tänk på att öppna dem i den ordningen. 

 
Bild 89: Sequence Settings och Sequence Timer. 

4. Det finns fyra flikar under Sequence Settings: Filename och Target, File Type, 
Miscellaneous och Automated Sequence. Nedan ser du skärmdumpar på de här 
flikarna med rätt värden ifyllda så att du kan kontrollera om du har rätt inställningar. 

5. Tryck på Change-knappen och skapa en ny katalog där du kan spara 
fundusbildrutorna. Ställ in Filename prefix på Image och Index på 100. Spara varje ny 
sekvens i en ny mapp, så slipper du oklarheter eller sammanblandade 
datauppsättningar. Med den här inställningen tas 100 bildrutor som används för att 
räkna fram ett medelvärde. Om du vill ta fler än 999 bildrutor anger du Index till 1000.  

 
Bild 90: Sequence Settings – målkatalog. 

6. Se till att Image file type är BMP. 

 



InVivoVue (version 2.4) 

Sida 104 av 122  9054-10054_SV Rev E 
 

 
Bild 91: Sequence Settings – filtyp. 

 
Bild 92: Sequence Settings – diverse inställningar. 

7. Sätt både Minutes och Seconds till 0. Se också till att sekvensen slutar efter 100 
bildrutor. Då kommer en sekvens på 100 bildrutor att tas. Om du vill ta och beräkna ett 
medelvärde på fler eller färre bildrutor justerar du detta värde.  

 
Bild 93: Sequence Settings – automatiska sekvensinställningar. 

8. När du har angivit värdena ovan under alla fyra flikar trycker du OK och öppnar 
Sequence Timer. 

9. För att börja inspelningen från funduskameran trycker du på Start Timer. Bildrutorna 
sparas i målkatalogen. 
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Bild 94: Sequence Timer. 

10. När bilderna har registrerats och lagrats i målkatalogen öppnar du ImageJ och drar 
mappen med bildsekvensen till ImageJ-fönstret. Då kan du öppna bilderna som en 
enda stack. 

 
Bild 95: ImageJ dra och släpp. 

 

11. Svara Yes på frågan i dialogrutan: 
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Bild 96: ImageJ öppna som stack. 

12. För att omvandla stacken till en enda bearbetad fundusbild navigerar du till plugin-
programmet Fundus Video Filter från menyn Plugins>Leica: 

 
Bild 97: Använda Fundus Video Filter. 

13. Det här plugin-programmet registrerar och räknar ut ett medelvärde för alla 100 
fundusbilder på mindre än en minut. Slutresultatet är en 2D-fundusbild i färg. Den kan 
sparas som en okomprimerad TIFF (eller i något annat format, t.ex. JPG, GIF, PNG 
osv.) via File>Save As>Tiff. 
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Felsökning 

Åtgärda programvaruproblem 

I det här avsnittet tar vi upp flera programvaruproblem och ger förslag på lösningar. För att 
lösa vissa av problemen nedan krävs specialutbildning. 

 

Om du har det här problemet . . .  Prova det här . . . 

Skannerbilden ser för mörk ut. Kontrollera linjespektrumet och optimera det, 
referensarmseffekten kan vara för låg.  

Skannerbilden ser suddig ut. Optimera dispersionsinställningarna för att 
göra bilden skarpare. Om problemet ändå 
kvarstår, ändra fokus och kontrollera om 
referensarmen är ur läge. 

Bilddjupet ser ut att vara för dåligt. Ändra bildens visningsskala i 
applikationsfönstret. Om problemet 
fortfarande kvarstår, justera längden på 
referensarmens färdväg. 

En del av skannerbilden syns inte 
eller bilden blir suddig i början eller 
slutet av skanningen. 

Öka parametrarna för horisontell och vertikal 
förskjutning för den aktuella skanningen. 

”Spökbilder” syns på bildskärmen. Ändra referensarmens färdväg. 

Ingen bild visas på bildskärmen. Flytta provet för att se om en bild blir synlig. 
Om problemet kvarstår, ring till Leicas 
kundsupport. 

Bilden är förvrängd. Flytta provet för att se om en bild blir synlig. 
Om problemet kvarstår, optimera 
linjespektrumet. 

Det förekommer bakgrundsbrus Ändra inställningarna för Brightness och 
Contrast i dialogrutan Display. Om problemet 
kvarstår, kontakta Leicas kundsupport.  

Skannerbilden är antingen för liten 
eller för stor. 

Ändra bildens visningsskala.  

Skannerbilden darrar på ett konstigt 
sätt. 

Stäng InVivoVue och öppna det igen. Om 
problemet kvarstår, hör av dig till Leicas 
kundsupport. 
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Om du har det här problemet . . .  Prova det här . . . 

Lodräta strimmor på skannerbilden. Kontrollera linjespektrum och optimera 
höjden.  

Vågräta strimmor på skannerbilden. Kontrollera alternativet DC Removal och ställ 
in det på Auto eller Manual. 

 

Kontrollera linjespektrum 

Genom att kontrollera och justera linjespektrum kan du optimera kvaliteten på de bilder 
systemet tar. Exempel på problem som kan uppträda när spektrumet inte är optimerat: mörka 
bilder, förvrängda bilder, bakgrundsbrus och lodräta strimmor på skannerbilden.  

För att kontrollera linjespektrum följer du stegen nedan: 

1. Kontrollera att Test Patient är valt (om inte skapar du en ny patient med allmän 

information) och välj eller lägg till en undersökning med dagens datum. Klicka på 
knappen Start Exam (eller Review Exam) så visas Imaging-fliken. 

2. I Tools-menyn väljer du Load Settings..., för att visa dialogrutan Load Settings File. 

3. Navigera till katalogen C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. Välj filen 
Line_Spectrum.INI i listan med filer i dialogrutan och klicka på Open-knappen. 
Inställningarna för att kontrollera linjespektrum läses in InVivoVue. 

Observera: Om du inte hittar filen LineSpectrum.INI, se hur du skapar filen under 
Skapa konfigurationsfil för ett linjespektrum. Läs sedan in filen enligt ovan och fortsätt 
att följa instruktionen nedan. 

4. Skapa en linjär skanning 1000x10x1 och lägg till den i skanningslistan. 

5. Mitt på Imaging-fliken klickar du på Free Run-knappen. Då visas en krökt grön linje i 
fönstret för horisontell B-Scan Bild 98). (Beroende på vissa av egenskaperna hos 
strömkällan till din apparat kan linjen ha en enda topp så att den får formen av en 
normalfördelningskurva, men den kan också ha flera toppar. Bilden nedan visar ett bra 
exempel på linjespektrum.) 

Oavsett hur den är formad ska kurvans övre del ligga mellan halva (½) eller två 
tredjedelar (2/3) av B-scan-fönstret. 

6. För att justera kurvhöjden vrider du (det mindre) referensarmsströmvredet framtill på 

motorn (maskinvaran) medurs för att höja toppen och moturs för att sänka toppen. 
Observera att det finns en liten tunga som spärrar vredet. När vredet är spärrat pekar 
tungan nedåt (klockan 5). När det inte är spärrat står tungan klockan 4. 

7. När du har ställt in rätt höjd klickar du på knappen Stop Free Run för att avsluta 
skanningen. Spärra vredet med tungan enligt steg 7 ovan. 

8. Om du vill spara linjespektrumet klickar du på Save Scan. 

9. I Tools-menyn väljer du Load Settings... för att öppna dialogrutan Load Settings File. 

10. Välj lämplig User.INI-fil i dialogrutan. (Om du tar bilder på näthinnan läser du in 
User.INI-filen för näthinna och om du tar bilder på hornhinnan läser du in User.INI-filen 
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för hornhinna.) InVivoVue-inställningarna för att skanna patienter återställs och du kan 
fortsätta att ta bilder på patienter. 

 

Bild 98: Processflöde för att kontrollera linjespektrum 
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Skapa konfigurationsfil för ett linjespektrum 

Konfigurationsfilen för linjespektrum (LineSpectrum.INI) används för att läsa in de nödvändiga 
systeminställningarna för att kontrollera (effekt)linjespektrumet i InVivoVue-maskinvaran. Om 
du vill kontrollera linjespektrum men upptäcker att du inte har filen LineSpectrum.INI gör du så 
här för att skapa filen. 

1. Välj fliken Imaging. 

2. Välj en skanning och högerklicka på B-Scan-visning och välj Display Options.  

3. Klicka på Options-fliken högst upp i dialogrutan. 

4. Avmarkera Custom-kryssrutan högst upp på Options-fliken. 

5. I grupprutan Display Type mitt på fliken väljer du Line option-knappen. 

6. Stäng dialogrutan Edit Options. 

7. Välj Configure Processing från menyn Tools. Dialogrutan Image Processing and 
Resampling Controls öppnas. 

8. Klicka på Clear All-knappen längst upp på Processing-fliken och stäng sedan 
dialogrutan. 

9. I Tools-menyn väljer du Save Settings... för att öppna dialogrutan Save Settings File. 

10. Längst ner på dialogrutan skriver du LineSpectrum i File Name-fältet. Klicka på Save. 
Dialogrutan stängs. 

Om du bara har skapat filen för att kontrollera nuvarande linjespektrum kan du gå tillbaka till 
avsnittet Kontrollera linjespektrum. 
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Bilaga I: Installera läsare i nätverk 

Inledning 

De som använder Leica Envisu SDOIS kan behöva en nätverksbaserad läsarkonfiguration där 
alla datafiler finns tillgängliga centralt och kan visas av flera användare. Med den här 
konfigurationen går det att komma åt registrerade data från en eller flera läsare med åtkomst 
till en gemensam mapp i nätverket.  

Bakgrund och förutsättningar 

Databasen för Leicas OCT-läsare och tillhörande bildfiler lagras på en nätverksplats så att 
flera läsardatorer kan komma åt undersökningarna (Bild 99). Programmet Leica InVivoVue™ 
(IVV) finns installerat på alla läsardatorer. Om hämtningssystemet ansluts till det lokala 
nätverket kan data överföras via nätverket till en tillfällig lagringsplats i nätverket 
(”överföringsenheten”). Om hämtningssystemet saknar nätverksanslutning kan extern 
hårddisk användas för att föra över data.  

 

Importprocessen innebär att data kopieras från överföringsenheten 
till den slutliga lagringsplatsen i nätverket. Data på 
överföringsenheten kan användas för arkivering eller raderas när de 
har importerats till nätverksläsaren.  

Nätverksläsarkonfigurationen kräver att en enhetsbokstav specificeras på samtliga 
läsardatorer för att upprätta en sökväg till lagringsplatsen i nätverket. Den angivna 
enhetsbokstaven måste vara densamma för alla läsardatorer. I den här instruktionsboken 
använder vi bokstaven ”N”, men andra bokstäver kan väljas. För att 
nätverksläsarkonfigurationen ska fungera effektivt och utan problem är det mycket 
viktigt att samma bokstav anges. 

Leica tillhandahåller läsarprogramvara och alla filer som behövs för att använda 
nätverksläsarkonfigurationen.  

 
Bild 99: Arbetsflöde läsare i nätverk. 

Skapa nätverkslagringsplats 

1. Skapa enhetssökväg till den nätverkslagringsplats där bilddata ska lagras. 
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1.1. Ta hjälp av IT-avdelningen för att skapa mappen på översta nivån där 
undersökningsdata från Leica ska lagras. Exempelvis:  \\{Nätverkssökväg}\{Leica 
läsarmapp}\ 

1.1.1. {Nätverkssökväg} är en sökväg på din lokala dator som läsardatorerna 
kommer åt t.ex. \\mittnätverk\undermapp1\.  

1.1.2. {Leica läsarmapp} är den mapp där du vill lagra data från Leica Reader t.ex. 
LeicaSDOIS.  

1.1.3. Den slutgiltiga filsökvägen till Leicas datalagringsmapp blir då: 
\\mittnätverk\undermapp1\LeicaSDOIS.  

1.1. Skapa en mapp som du döper till ”InVivoVue Reader” för att skapa sökvägen 
\\{Nätverkssökväg}\{Leica Reader-mapp}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Lägg till mapparna ”Leica” och “Data” för att skapa sökvägen 
\\{Nätverkssökväg}\{Leica läsarmapp}\Bioptigen\Data\. 

 

Leica rekommenderar att du allokerar ett förvaringsutrymme på minst 
2 TB. Hur stort utrymme som krävs beror på hur stora mängder data 
som ska vara tillgängliga eller gå att arkivera i nätverket.  

 

Det går inte att använda blanksteg i mappnamnen i den här 
nätverkssökvägen.  

Installera läsardator 

1. Ange sökväg för nätverkslagringsplats på läsardatorn. 

1.1. Öppna ett filfönster och välj Tools → Map Network Drive 

1.2. Välj nätverksenhet ”N:” och bläddra dig fram till \\{Nätverkssökväg}\{Leica 
läsarmapp}\ enligt instruktionerna i Skapa nätverkslagringsplats.  

1.3. Tryck OK för att identifiera mappens sökväg. Tryck Finish för att lägga till 
nätverksenhet. 

1.4. Välj Start → Computer för att bekräfta nätverksenhetens sökväg. 

 

Du kan behöva logga ut och logga in igen på din dator för att se om 
nätverkssökvägen har angetts till rätt enhetsbokstav. 

2. Installera InVivoVue-programvaran på läsardatorn/datorerna genom att följa 
instruktionen för läsarinstallation som finns med på installationsmediet för InVivoVue.  

3. Installera databasen för InVivoVue nätverksläsare, läsarkonfigurationsfilen och 
genvägen till läsarprogrammet. 

3.1. Öppna utforskaren igen och navigera till nätverkslagringsplatsen på N:\InvivoVue 
Reader\.  

3.2. Databasfil, användarkonfigurationsfil och genväg för nätverksläsaren får du från 
Leicas tekniska support.  

3.3. Lägg databasen och användarfilerna till nätverksläsaren i mappen N:\InVivoVue 
Reader\. 

3.4. Kopiera genvägen IVV Network Reader på alla datorer. 
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Öppna alltid InVivoVue Network Reader med genvägen InVivoVue 
Network Reader. Om du kör InVivoVue Reader via den genväg som 
skapades när du installerade InVivoVue-programvaran får du inte 
tillgång till filerna som har lagrats på nätverksplatsen. 

4. Testa installationen av nätverksläsaren.  

4.1. Dubbelklicka på genvägen till InVivoVue Network Reader.  

4.2. Leicas välkomstskärm visas och programmet öppnas i Clinical Study-fliken. 

4.3. Om inga fel inträffar kan du nu importera undersökningsdata till 
nätverkslagringsplatsen på N:\Bioptigen\Data. 

5. Om du vill lägga till fler datorer upprepar du installationen av InVivoVue och kopierar 
över genvägen för InVivoVue nätverksläsare till var och en av datorerna.  

Föra över data till nätverksläsaren 

Leica OCT-bilddata måste föras över från hämtningssystemet till en nätverksmapp för att 
kunna fjärrvisas av flera läsare i nätverket.   

Installera överföringsenhet 

1. Skapa följande mappar på överföringsenheten. Överföringsenheten kan antingen vara 
en nätverksplats eller en extern hårddisk. Överföringsenheten kan ha vilken bokstav 
som helst som operativsystemet har tilldelat det, {Bokstav överföringsenhet}:\.  

1.1. Skapa en rotmapp på överföringsenheten:  {Bokstav 
överföringsenhet}:\Bioptigen. 

1.2. Skapa en mapp för att lagra exporterade undersökningsfiler: 
{Bokstav överföringsenhet}:\Bioptigen\Exporterade undersökningar. 

1.3. Undersökningarna bör sedan exporteras från OCT-hämtningssystemet till 
överföringsenheten. För varje export krävs en unik mapp i den överordnade 
mappen Exporterade undersökningar t.ex. 
{Bokstav överföringsenhet}:\Bioptigen\Exporterade 
undersökningar\Export_1, {Bokstav överföringsenhet}:\Bioptigen\Exporterade 
undersökningar\Export_2. 

Exportera undersökningar från Leica-systemet 

Under exportförloppet skapas en kopia av undersökningsdata. Denna kopia lagras på en 
separat plats varifrån den kan importeras InVivoVue Reader. Exporten äger rum på 
undersökningsnivå. Vid exporten skapas en kopia av de metadata och bildfiler som är knutna 
till undersökningen. 

 

Mer information om import- och exportfunktioner hittar du i 
bruksanvisningen för programvaran. 

Exportinstruktioner 

1. Välj Patient/Exam-fliken i SDOIS från InVivoVueClinic.  

2. Navigera till Patient och välj sedan de undersökningar du vill exportera. Klicka på 
Export Exams-knappen. 
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3. Se efter att rutan ”when exporting exams, make copies of the data files” är ibockad.  

4. Bocka i rutan ”when exporting exam, include patient identifier” om du vill att mer 
information än bara patient-ID (t.ex. för- och efternamn) ska finnas tillgängligt och synas 
på läsardatorerna.  

5. Klicka på Browse-knappen bredvid ”Export to” + plats. Skapa en ny mapp på 
{Bokstav överföringsenhet}:\Bioptigen\Exporterade undersökningar\ och ge 
mappen ett lämpligt namn. 

6. Klicka på OK i dialogrutan Browse For Folder. 

7. Klicka på Start Export.  

8. Exporterade metadata och bilddata skapas i den exportmapp du namngav tidigare.  

Importera undersökningar från överföringsenheten 

Under importförloppet kopieras undersökningsdata från den överföringsenhet som används 
med nätverksläsaren. Importen äger rum på undersökningsnivå. Vid importen slås de 
metadata som har exporterats samman med läsarens databas och bilddatafilerna kopieras till 
den angivna lagringsplatsen.  

Importinstruktioner 

1. Öppna IVV-programmet på läsardatorn och välj sedan Tools → Import Exam. 

2. Välj den namngivna exportmappen från mappen 
{Bokstav överföringsenhet}:\Bioptigen\Exporterade undersökningar. 

3. Importförloppet pågår tills alla bilddata har kopierats över till lagringsplatsen. Du 
kommer inte att kunna göra något annat i programmet förrän importen är klar.  

 

Importen kan ta ett antal minuter beroende på hur snabb din 
nätverksanslutning är. Om du stänger programmet medan 
importförloppet fortfarande är igång kan det leda till en partiell 
dataimport till nätverksplatsen.  

Visa data från nätverksenheten 

1. Öppna InVivoVue på läsardatorn.  

2. Välj Study-fliken och klicka på ”Switch Sites”-knappen. 

3. Välj ”Choose Other Site”-knappen och dubbelklicka på hämtningssystemets platsnamn. 

4. Välj fliken Patient/Exam. Välj Patient. Under Patient Exams till höger får du upp alla 
importerade undersökningar. 

5. Dubbelklicka på den undersökning du vill visas så öppnas den för granskning.  

6. Om du väljer en skanning från skanningskön kommer den filen att läsas in från nätverket 
och visas på läsardatorn.  

 

Hur snabbt det går att läsa in data för att visa i en läsare beror på hur 
snabb nätverksanslutning du har. Större filer kan ta längre tid att få 
upp på läsaren när man hämtar data från en nätverkskatalog.  
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Felsökning 

Även om de här åtgärderna fungerar i de flesta nätverksmiljöer kan det i vissa fall krävas 
ytterligare hjälp. Läs igenom felsökningstipsen nedan. Om de inte är tillräckligt för att du ska 
kunna lösa problemen kontaktar du Leicas kundsupport. Om det är problem med nätverket 
kan du behöva kontakta din IT-avdelning för att lösa dem.  

 

Problem Lösning 

Genvägen fungerar inte.  Kontrollera att nätverkssökvägen är korrekt och leder till den enhet 
som angavs vid installationen, t.ex. N:\.  

Det gick inte att hitta 
databasen. 

Kontrollera att nätverkssökvägen är korrekt och att databasen 
kopieras till rätt mapp. 

Det gick inte att hitta 
datasökvägen. 

Du kan få upp ett varningsmeddelande där det står ”Configured 
save path does not exist. Please select a valid save path.” Det kan 
bero på felaktig enhetsbokstav och/eller mappstruktur. 

 

 

 

Välj inte en annan plats om datasökvägen inte hittas när du startar 
läsarprogrammet. Nätverkssökvägen eller konfigurationsfilen måste 
rättas till för att nätverksläsaren ska fungera. 
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Bilaga II: Installations- och 
uppgraderingsinstruktioner för programvaran 
InVivoVue 2.4 

Syfte 

Instruktioner för att installera InVivoVue 2.4 eller uppgradera från InVivoVue 2.x till InVivoVue 
2.4. Observera att instruktionerna inte omfattar uppgradering från versioner som är äldre än 
IVV 2.0. Kontakta Leicas kundservice om du vill uppgradera för versioner som är äldre än 2.0. 

Nödvändig utrustning 

1. USB-minne med Leica InVivoVue 2.2. 

Installera InVivoVue Reader första gången 

I det här avsnittet beskriver vi hur du gör för att installera programvaran InVivoVue Reader på 
en dator för första gången. Om du vill uppgradera en befintlig installation går du vidare till 
avsnittet Uppgradera programvaran InVivoVue från version 2.x till 2.4. 

 

1. Datahantering 

a) InVivoVue2.4 Reader är konfigurerad för att använda 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data som standardlagringssökväg för 

läsardata. 

b) Cirka 3,5 GB provdata installeras automatiskt på datalagringssökvägen.  

c) Eftersom InVivoVue skapar en kopia av alla importerade data på 

datalagringssökvägen kan denna konfiguration göra att C: enheten snabbt blir full om 

många undersökningar importeras.  

d) Kontakta Leicas kundsupport för andra konfigurationsalternativ, till exempel att 

använda en extern hårddisk för att lagra bilddata. 

 

2. Arbetsgång vid installation 

a) Sätt in USB-minnet från Leica i USB-porten på läsardatorn.  

b) Öppna mappen InVivoVue\Software på USB-minnet. 

c) Kör setup.exe från USB-minnet.  

 

  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Tryck Next i välkomstrutan.  

 
 

e) När du får frågan om du vill installera Acquisition eller Reader only väljer du 

Reader only. 

 
 

f) När installationen är klar tar du ut USB-minnet. 

g) Starta programmet genom att dubbelklicka på InVivoVue Reader-genvägen på 

skrivbordet. Kontakta Leicas kundsupport om du får upp varningsmeddelanden eller 

stöter på andra problem. 

 

3. Använda programmetInVivoVue Reader 

a) För att kunna arbeta med bilddata för befintliga undersökningar måste du exportera 

befintliga undersökningar från OCT-systemet och sedan importera dem till datorn 

med InVivoVue Reader.  

b) Exporten kan innebära att du sparar data på en extern hårddisk eller en nätverksenhet. 

InVivoVue Reader kan importera från båda.  

c) Läs avsnittet ”Exportera undersökningar” i bruksanvisning för programvara. 

d) Läs avsnittet ”Importera undersökningar” i bruksanvisning för programvara. 
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e) Du kommer att behöva växla plats med ”Switch Sites” för att kunna visa 

undersökningarna. Hur då går till väga ser du i avsnittet ”Läsa data från icke egen 

plats” i bruksanvisning för programvara. 

 

Uppgradera programvaran InVivoVue från version 2.x till 2.4 

I det här avsnittet beskriver vi hur du uppgraderar en befintlig installation av programvaran 
InVivoVue (2.x och högre). Här beskriver vi steg för steg hur du uppgraderar antingen ett 
hämtningssystem eller en läsarinstallation. 

 

Processen innebär att du avinstallerar den tidigare versionen av InVivoVue och sedan 
installerar den nya versionen. När InVivoVue avinstalleras påverkas varken konfigurationsdata 
eller bilddata. Det är bara programfilerna som raderas. 

 

1. Avinstallera InVivoVue version 2.0 eller 2.1 

Om du uppgraderar från version 2.2 eller senare behöver du inte göra någon avinstallation. 

Däremot måste version 2.0 och 2.1 avinstalleras innan du uppgraderar till InVivoVue 2.4. 

 

a) Tryck på Start-knappen i Windows och välj sedan Kontrollpanelen. 

b) Välj antingen Program och funktioner eller Avinstallera ett program (beroende på 

vilken kontrollpanelslayout du har). 

c) Om du hittar programmet Basler cIBBProtocol Library markerar du det och klickar 

på Avinstallera. Vänta tills programmet har avinstallerats och gå sedan tillbaka till 

Program och funktioner eller Avinstallera ett program på Kontrollpanelen. 

Om du inte hittar det, fortsätt till steg d.    

d) Välj Leica InVivoVue i listan med program. 

e) Tryck på Avinstallera-knappen överst på listan. 

f) Följ instruktionerna på skärmen för att avinstallera InVivoVue. 

 

2. Installera den nya versionen av InVivoVue 

a) Sätt in USB-minnet från Leica i USB-porten på datorn.  

b) Öppna mappen InVivoVue\Software på USB-minnet. 

c) Kör setup.exe från USB-minnet.  
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d) Tryck Next i välkomstrutan.  

 
 

e) Om det är ett Envisu hämtningssystem som ska uppgraderas väljer du Acquisition. 

Om det är en InVivoVue Reader-installation som ska uppgraderas väljer du Reader 

only. 

 
 

f) Tryck Next och följ instruktionerna på skärmen. 

g) När installationen är klar tar du ut USB-minnet. 

h) Starta programmet genom att dubbelklicka på en InVivoVue-genväg på skrivbordet. 

Kontakta Leicas kundsupport om du får upp varningsmeddelanden eller stöter på 

andra problem. 

 

 

För Envisu 
hämtningssystem 

För 
InVivoVue 

Reader 
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