
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILIM KULLANIM KILAVUZU 

 

 

 

InVivoVue 

Sürüm 2.4 

 

 

Parça No. 9054-10054_TR 

Revizyon E 6.2022 

 



EnvisuTM Spektral Alan Göz Görüntüleme sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sistem-

lerimizi geliştirirken basit ve kolay anlaşılır bir şekilde çalışmalarını sağlamaya büyük önem 

veririz. Bu kullanıcı kılavuzunda cihaz, güvenlik, çalıştırma ve temizlik konularında önemli 

bilgiler verilmiştir. Kişisel yaralanmaları veya sisteme gelebilecek hasarları önlemek üzere 

herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce bu kullanım kılavuzu, içindeki bildirimler, uyarılar ve 

alınacak önlemler dahil olmak üzere okunmalı ve anlaşılmalıdır. 

 

Bizim ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. EnvisuTM SDOIS sisteminizin kalitesinden 

ve performansından memnun kalacağınızı umarız. 

 

Satış, servis veya destek konularındaki sorularınız için Leica Microsystems ile bağlantı kurmak 
üzere şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
Veya size en yakın One Call destek numaramızı arayabilirsiniz:  

ABD: 1-800-526-0355 (Opsiyon 1, ardından Opsiyon 1)  

Almanya: +49 64 41 29 44 44  

Avustralya: 1 800 625 286 (Opsiyon 2)  

Avusturya: +43 1 486 80 50 27  

Belçika: +32 2 790 98 50  

Çin: +86 400 650 6632  

Danimarka: +45 44 54 01 01  

Fransa: +33 156 052 326  

Hindistan: 1800 313 2339 

Hollanda: +31 70 413 2100  

Hong Kong: +852 800-969-849  

İngiltere: +44 845 604 9095  

İtalya: +39 02 57486.1  

Japonya: +81 3 3761 1147  

Kore: +82 80 440 4401  

Portekiz: +351 21 388 91 12 

Yeni Zelanda: 0800 400 589 (Opsiyon 2)  
 
  



Leica üretim merkeziyle ilgili sorunlar için: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

Telefon: +1 919 314 5500  

Faks: +1 919 314 5501 

 

 

DİKKAT 

 
Federal yasalar bu cihazın sadece bir doktora veya sağlık pratisyenine veya onun emrinde 

kullanılmak üzere satışına izin vermektedir. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Almanya  

 

Yasal uyarı 

Tüm özellikler haber vermeden değiştirilebilir. Bu kılavuzda sunulan bilgiler doğrudan cihazın 

çalıştırılmasıyla ilgilidir. Tıbbi kararlar hekimin sorumluluğundadır. Leica Microsystems ürün 

kullanımıyla ilgili temel alanları vurgulayan, eksiksiz ve kolay anlaşılır bir kullanıcı kılavuzu 

hazırlamak için her türlü gayreti sarf etmiştir. Ürünün kullanımı konusunda ek bilgilere ihtiyaç 

olursa lütfen yerel Leica temsilcinizle bağlantı kurun. Bir Leica Microsystems tıbbi ürününün 

kullanımını ve performansını tamamen öğrenmeden ürünü kullanmaya kalkışmayın. 

 

Yükümlülük 

Yükümlülüklerimiz konusunda bilgi almak için lütfen standart satış şartları ve koşullarımıza 

bakın. Bu sorumluluk reddi beyanı içindeki hiçbir şey yükümlülüklerimizi yasaya aykırı bir 

biçimde sınırlandıramaz veya geçerli yasalara göre hariç tutulamayacak hiçbir yükümlülüğü-

müzü hariç tutamaz. 
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Ürün Bilgisi 

Sembol Anahtarı 

Tüm Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıdaki semboller gösterilir. 

 

Uyarı 
Uyarı alarmları, kaçınılmadığı takdirde ölümle veya ciddi yaralanmalarla 
sonuçlanabilecek durumları gösterir. 

 

 

   Uyarı 

Tehlikeli voltaj 
 

 

Not 
Notlar yaygın hatalar, alışılmadık durumlar için açıklamalar ve optimum 
kullanım için ipuçları gibi, kullanıcının özellikle dikkat etmesi gereken teknik 
gereklilikleri ifade eder. 

 

Alternatif akım sembolü:  Motorun ve arayüz kutularının arka tarafındaki 
elektrik güvenlik etiketi üzerinde bulunur 

 

Kullanım talimatları:  Üretici etiketi konsültasyon kullanım kılavuzu üzerinde 
bulunur  

 

Koruyucu topraklama:  Motor ve arayüz kutuları içinde bulunur 

Kullanım Amacı  

Leica EnvisuTM Spektral Alan Göz Görüntüleme Sistemi, Spektral Alan Optik Bağdaşım 
Tomografisi (SD-OCT) kullanarak göz dokusu mikro yapılarının derin çözünürlüklü 
görüntülerini alma, işleme, gösterme ve kaydetme amacıyla kullanılır. EnvisuTM SDOIS, 
temassız optik görüntüleme sayesinde gözün fizyolojik ve patolojik durumuna ilişkin teşhis için 
bir yardımcı olarak kullanılabilir. Gözdeki çeşitli dokuları görüntüleme, değiştirilebilir lensler 
kullanılarak gerçekleştirilir. Prematüre ve neonatal yenidoğanlardan erişkinlere kadar olan 
hasta popülasyonunda kullanılabilir ve ayakta tedavi edilen hastalar için de, yatağa bağlı 
hastalar için de uygundur. Sistem dik veya supin görüntülemede, elde veya monte edilmiş 
halde kullanım amaçlıdır ve anestezi altındaki hastalar için uygundur.  
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ÖNEMLİ!  Sistemi kullanmadan önce kullanım kılavuzunun tümünü 

okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz. Sistemin 
kullanımı konusunda herhangi bir sorunuz varsa, müşteri 
hizmetlerimiz ile iletişime geçiniz. 

 

Bu sistemin kullanıcıları hekim veya retina görüntüleme ekipmanları konusunda 
deneyimli veya profesyonel eğitim almış teknisyenler olmalıdır.  

 

Yazılım Mimarisi ve Terminoloji 

Leica’in InVivoVue 2.4 yazılımı Windows platformu için C++ ile yazılmıştır ve hasta ve tetkik 
bilgilerini yönetmek üzere bir veritabanı kullanır. Bir vizit sırasında veya tarama seansında 
hastayla ilgili olarak toplanan veriler tetkik olarak anılır ve bir hekim (veya P.I.), tetkikçi, 
çalışma ve tedavi kolu ile ilişkilendirilir. Ayrıca, tetkikler belirli tarama protokollerini 
uygulayacak biçimde tanımlanabilir. Bu kılavuzda kullanılan bazı terimler aşağıda 
açıklanmıştır: 

Çalışma:  Bu terim hibe karşılığında yürütülen bir araştırmanın organizasyonunu veya hayvan 
çalışmalarında kullanılan tetkik protokollerini organize etmenin bir yöntemini ifade etmek için 
kullanılır.  

Bölge Kimliği:  Her bir veritabanı olayına verilen benzersiz bir numara.  

Tedavi kolu:  Bir randomize deneyde bu terim tedavi gruplarının herhangi birini ifade eder. 
Tedavi Kolu, bir çalışma içindeki hastaları birbirinden ayırmak için bir kategori veya diğer bir 
yöntem olarak kullanılabilir. 

Tarama Protokolü:  Çalışmadaki tüm deneklerde uygulanacak standart bir tarama grubu 

Hasta:  Bu terim bir denek hayvanını veya görüntülenen bir numuneyi ifade edebilir. 

Tıbbi Kayıt Numarası (MRN):  Hastanın kurumdaki kimliğini belirten benzersiz kimlik no. 

(Hasta) Kimliği:  Denek, araştırma çalışması içinde bu benzersiz kod adı veya numara ile 
takip edilir. 

Tetkik:  Bu terim bir bölgedeki viziti veya görüntüleme seansını ifade eder ve bir hastayla ilgili 
olarak bir günde gerçekleştirilen bir veya daha fazla taramadan oluşur. 

Hekim:  Bölgedeki birincil hekim veya Ana Araştırmacı. 

Tetkikçi:  Görüntülemeyi yapan fotoğraf uzmanı veya araştırmacı. 
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Genel Bakış 

InVivoVue Kullanıcı Arayüzüne Giriş 

Leica’in InVivoVue yazılımı kullanıcının Leica Spektral Alan OCT sisteminde elde edilen 
görüntüleri almasını, işlemesini ve görüntülemesini sağlar. Program bu taramaları araştırma 
çalışması, hayvan denekler, tetkikçi ve hekim ile tetkik, vizit veya tarama seansı bazında 
organize etme olanağı sunar. Bu bilgiler ile gerçek imaj verilerini içeren dosyalar arasındaki 
bağlantılara ait bilgiler bir veritabanında depolanır. 

Yazılımın Düzeni 

Yazılımın kullanıcı arayüzünde genel iş akışlarını yansıtmak üzere düzenlenmiş dört sekme 
(Study, Patient/Exam, Imaging, Reports) bulunur. 

Study sekmesi veri toplanan çalışmaların adını girmek için kullanılır. Verileri çalışmalara göre 
düzenlemek, çalışmanın adına göre filtre uygulayarak ilgili veri setlerini bulma konusunda 
yardımcı olabilir. Bu sekme genellikle yazılımın kurulmasında ve ardından sadece yeni bir 
çalışma başladığında ziyaret edilir. Bununla birlikte, okuyucu olarak çalışan sistemlerde 
kullanıcılar bu sekmeyi verilerini inceleyecekleri bölgeyi değiştirmek için ziyaret eder. 

Patient / Exam sekmesi yeni hasta bilgilerinin girildiği yerdir; ayrıca yeni tetkikler de burada 
tanımlanır. Yeni bir hasta eklendiğinde, eklenen kişi ana hasta listesinde yer alır. Bu listeden bir 
hasta seçildiğinde hastanın kişisel detayları ve kendisiyle ilgili olarak yapılan tetkikler 
görüntülenir. Bu sekmede, seçilen hasta için yeni bir tetkik başlatılabilir ve hekim, tetkikçi ve 
çalışma bilgileri gibi detayların tetkiklerle ilişkilendirilmesi yapılabilir. 

Imaging sekmesinde veri çekimi ve incelemesi gerçekleştirilir. Yeni taramalar tanımlama ve 
devam etmekte olan bir tetkik için yeni taramalar ekleme konusunda kontroller içerir. 
Kullanıcının imaj verilerini oynatmasını sağlayan kontroller de içerir. 

Son olarak, Reports sekmesi çekilen veriler için rapor oluşturma olanağı sağlar. 

Ana menüde dört alt menü bulunur. File menüsünde verileri farklı biçimlerde kaydetmek ve 
imajları yazdırmak için seçenekler bulunur. Tools menüsü veri dosyalarını yönetmek üzere içe 
alım/dışa alım arşivleme/geri çekme seçeneklerini içerir. Özel yapılandırma dosyalarını 
oluşturmak ve yüklemek için de seçenekler mevcuttur. Gelişmiş kullanıcılar, donanımla alt 
düzeyde etkileşim sağlayacak seçenekleri de görebilir. Reports menüsü raporları yapılandırmak 
ve oluşturmak için Reports sekmesindeki seçeneklerin yaklaşık olarak aynısını sunar. 
Help menüsünde kullanım kılavuzu ve sürüm notlarını incelemek ve ayrıca sistem iletişim 
kutularını ve kurulum bilgilerini görmek için kısayollar bulunur. 
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Kullanıcı Arayüzü 

Çalışma Bilgileri 

 Study sekmesindeki ana liste (1) tanımlanmış olan tüm çalışmaları gösterir. Bu listeden 
seçilen bir çalışmaya ait detaylar sağ taraftaki 2, 3 ve 4 numaralı kutularda görüntülenir. 
Add Study (5) düğmesini tıklayarak yeni bir çalışma ekleyebilirsiniz. Bu detayları daha sonra 
Edit Study (6) düğmesini tıklayarak değiştirebilirsiniz. Kullanılmayan bir çalışmayı silmek için 
Delete Study (7) düğmesi kullanılabilir; ancak söz konusu çalışmayla ilgili veriler içeren bir 
tetkik varsa program kullanıcının çalışmayı silmesine izin vermez. 

 

Şekil 1: Study Sekmesi 

Çalışmaların listesi çok uzunsa çalışmayı ID (8) veya Name (9) metin kutularını 
kullanarak aramak yardımcı olabilir: listede seçilmiş olan tetkik yazılanlara uygun olarak 
değişecektir. 

Diğer bölgelerden elde edilen veriler içe alınarak okuyucu sistemlerde görüntülenebilir. 
Bununla birlikte, bir seferde sadece tek bir bölgeye ait veriler görüntülenebilir. Program, 
varsayılan olarak sadece nativ bölgeye ait verileri listeler; ancak, veriler içe alındıysa kullanıcı 
Switch Sites (10) düğmesini tıklayarak farklı bir bölgeyi görüntüleyebilir. İçe alınan veri 
olmadığı zaman bu düğme görüntülenmez. 

10 
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Çalışma Ekleme 

InVivoVue için tüm tetkiklerin bir çalışmayla ilişkilendirilmesi gerekir; bu nedenle verileri 
almadan önce en az bir çalışma tanımlanmış olmalıdır. Bununla birlikte, verilerini çalışmalara 
göre gruplandırmamayı tercih eden kullanıcılar bir yer tutucu çalışma tanımlayarak bölgelerine 
göre adlandırabilirler; bu durumda yeni tetkikler otomatik olarak bu çalışmayla ilişkilendirilir ve 
aksi durumda, kullanıcı bu özelliği göz ardı edebilir. 

Ancak, araştırma yapılan bölgeler ve kullanıcılar verilerin gruplar halinde organize 
edilmesini isterlerse diledikleri sayıda çalışma tanımlayabilir ve tetkikleri çalışmaya ve 
kategoriye göre filtreleyebilirler. 

Yeni çalışma tanımlamak için Add Study düğmesini tıklayın; bu düğme sizi çalışma 
düzenleyicisine yönlendirir. 

 

Şekil 2: Çalışma Düzenleyicisi  

 Study Name (1) metin kutusunda çalışmanın kimliği bulunur; bu kimlik bölge içinde 
benzersiz olmalı ve uzunluğu 40 alfanümerik karakteri geçmemelidir. Study ID (2) alanı da 
20 karakteri aşmayan benzersiz bir alfanümerik karakterler dizisi olmalıdır. Ana çalışma 
listesinde Ad ve Kimlik alanları görüntülendiğinden, birden fazla çalışma tanımlamayı planlayan 
kullanıcılar kolay akılda kalacak tanıtıcılar sağlamak üzere dikkatle düşünmelidir. 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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15 16 
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 Study Description (3) alanı Study sekmesinde bulunur ve sadece burada bir çalışma 
seçildiyse görüntülenir. Bu alanın boyutu 2000 karakterle sınırlıdır ve tekli tırnak işareti dışındaki 
tüm karakterler kullanılabilir. Bir çekim bölgesinin planlanan kullanımının kullanıcılar tarafından 
paylaşılması amacıyla sunulmuştur. 

 Tarama protokolü özel bir modele, belirli fiziksel boyutlara ve veri yoğunluğuna sahip 
olan ve belirli bir sırayla yürütülen bir taramalar listesidir. Çok sayıda hasta için toplanacak bir 
grup taramayı protokol olarak tanımlamak genellikle yarar sağlar; böylece yeni tetkikler kolayca 
bu listeye eklenebilir. Tanımlı herhangi bir tarama protokolü varsa bu protokoller çalışma 
düzenleyicisinin sol tarafındaki Available scan protocols (11) listesinde yer alır. İlgili çalışmada 
yeni bir tetkik tanımlanırken sadece çalışmayla ilişkilendirilmiş protokoller arasından seçim 
yapılabilir. Bir çalışmayla ilişkilendirilen protokoller çalışma düzenleyicisinin sağ tarafındaki 
Scan protocols in study (12) listesinde yer alır. 

 Kullanılabilen bir protokolü çalışmaya eklemek için Add >> (13) düğmesini tıklayın; 
seçilen protokol soldan silinir ve sağa geçer. Bir çalışmadaki protokol sayısında herhangi bir 
sınır bulunmaz; yeni protokoller ekleme, seçim listesini uzatma dışında özel bir olumsuzluğa 
neden olmaz. Çalışmadaki bir protokolü kaldırmak için << Remove (14) düğmesini tıklayın; 
seçilen protokol sağdan silinir ve sola geçer. Bir çalışmadan protokol çıkarmak, o protokolü 
seçememek dışında bir olumsuzluğa neden olmaz. 

 Save Changes (15) düğmesi başta devre dışı durumdadır; ancak geçerli bir çalışma 
tanımı girildiğinde etkin duruma gelir. Tanımın geçerli kabul edilebilmesi için Study Name ve 
Study ID metin alanlarının her ikisinde de geçerli uzunlukta ve benzersiz metinler bulunmalıdır. 

 Cancel (16) düğmesi tıklandığında çalışma düzenleyicisi derhal kapanır ve iletişim 
kutusunun açılışından beri yapılan tüm değişiklikler iptal edilir. 
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Çalışma Düzenleme 

Daha önceden tanımlanmış çalışmalarla ilgili detayları düzenlemek için Edit Study 
düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda aynı çalışma düzenleyicisi karşınıza gelir, 
ancak bazı küçük değişiklikler bulunur. İlk değişiklik, iletişim kutusunun üzerinde düzenleme 
yapılan çalışmaya ait tüm alanların doldurulmuş olarak görünmesidir. 

Bütün alanlar değiştirilebilir; hatta çalışma adı ve kimlik bile değiştirilebilir, ancak 
kuşkusuz mevcut raporlar hala eski bilgileri yansıtacaktır. 

Mevcut çalışmaya tedavi kolu eklemeyle ilgili UI kontrolleri de etkinleştirilir. Tedavi kolu 
basitçe bir veri kategorisi olarak düşünülebilir ve tetkikleri düzenleme veya filtreleme 
konusunda yardımcı olur. Tedavi kolu doğrudan bir klinik tedaviye de karşılık gelebilir. 

 

Şekil 3: Mevcut çalışmaya tedavi kolu ekleme  

Şekil 4 üzerindeki Tedavi Kolu kontrolleri tanımlanmakta olan çalışmalar için devre 
dışıdır; bu kontroller sadece mevcut çalışmaları düzenlerken etkinleştirilir. Add >> (5) 
butonunu tıkladığınızda, kullanılabilen Tedavi Kollarını (4) mevcut çalışmaya ekleyebilirsiniz. 
<< Remove (6) butonu seçilmiş olan tedavi kolunu Treatment arms in study (7) listesinden 
çıkarır. Kol, sağdaki listeden çıkarılır ve soldaki listeye eklenir. (Uncategorized tedavi kolu 
kaldırılamaz.) Mevcut bir çalışmada, Create Treatment Arm (10) düğmesini kullanarak 
çalışmaya eklenecek tedavi kollarına ad verebilir (8) ve açıklama ekleyebilirsiniz (9).  
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Çalışma Silme 

Bir çalışmanın açıklamasını tümüyle kaldırmak için Çalışmayı Sil düğmesini tıklayın. Bir 
çalışma ile ilişkilendirilmiş tetkikler varsa o çalışma silinemez. Bunu sağlamanın bir yolu, 
tetkikleri farklı bir çalışmayla ilişkilendirmektir. Bunun için her bir tetkik seçilerek Edit Exam 
tıklanır ve tetkik düzenleyicisinden farklı bir çalışma seçilebilir. Alternatif olarak, ilgili tetkik için 
hiçbir zaman veri alınmadıysa tetkikin kendisi Delete Exam butonu tıklanarak silinebilir. Tetkikin 
durumuna bağlı olarak bu işlem program tarafından tamamen otomatik olarak yapılabilir veya 
tetkikin kendisinin silinmesinden önce tetkikteki kullanım dışı taramaların silinmesi gerekebilir.  
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Hasta Bilgileri 

 Patient / Exam sekmesindeki ana liste (1), veritabanına bilgileri girilmiş olan tüm 
hastaları gösterir. İlgili hasta için yapılan tetkiklerin bir dökümü sağdaki listede (2) bulunur. 
Seçilen hastaya ait diğer bilgiler tetkik listesinin altında bulunan ve View Patient Details (3) 
etiketli kutular grubunda görüntülenir. 

Add Patient (4) düğmesini tıklayarak yeni bir hasta ekleyebilirsiniz. Bu detayları daha 
sonra Edit Patient (5) düğmesini tıklayarak değiştirebilirsiniz. Kullanılmayan bir hasta kaydını 
silmek için Delete Patient (6) düğmesi kullanılabilir; ancak söz konusu hastayla ilgili veriler 
içeren bir tetkik varsa program kullanıcının hastayı silmesine izin vermez. 

 

Şekil 4: Patient / Exam Sekmesi  
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Hasta Ekleme 

Yeni bir hasta tetkik için geldiğinde tarama verilerinin otomatik olarak toplanabilmesi için 
hastanın bilgilerini içeren bir kayıt oluşturulur. Yeni bir hastaya ait bilgileri girmek için: 

1. Patient/Exam sekmesine gidin. 

2. Hasta listesinin altında, ekranın alt bölümünde bulunan Add Patient düğmesini 
tıklayın; ardından Add Patient iletişim kutusu açılır. 

 

Şekil 5: Add Patient iletişim kutusu 

3. Bir ID girin ve ardından First ve Last adları, MRN (tıbbi kayıt numarası) ve DOB 
(doğum tarihi) alanlarını doldurup hastanın cinsiyetini M veya F olarak girin.  

 

Not 
InVivoVue, cinsiyet seçimi yapılmadan ve ID ve her iki ad alanına bilgi girilmeden 
hasta kaydı yapılmasına izin vermez. ID ve MRN değerleri benzersiz olmalıdır: 
Aynı ID veya MRN bilgisine sahip bir başka hasta daha varsa InVivoVue bir hata 
ikonu görüntüler ve Save & Exit düğmesi etkinleşmez. MRN alanı isteğe bağlıdır, 
ancak bir değer girilirse bu değer benzersiz olmalıdır. 

Ayrıca, aynı First ve Last ada sahip bir başka hasta daha mevcutsa InVivoVue bir 
uyarı ikonu görüntüler. Bununla birlikte hastanın adı tekrarlanıyorsa da kayıt 
yapılabilir. 

ID alanında sadece harfler ve sayılar bulunabilir. ID, bu hasta için toplanan veri 
dosyalarının adlarında önek olarak kullanılır. ID bir dosya adı parçası olarak 
kullanılacağı için bu alana sadece alfanümerik karakterler girilebilir. 

4. Bu hastanın gözleriyle ilgili Refractive Error ve Axial Length değerlerini biliyorsanız, 
şimdi bunları girebilirsiniz; bilmiyorsanız varsayılan değerleri bırakın. 
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5. Notes alanına kayıt oluşturulurken veya daha sonra bilgi girilebilir. Notes alanındaki 
bilgiler, ilgili hasta seçildiğinde Patient/Exam sekmesinde görüntülenir. 

6. Bilgi girişini tamamladığınızda yeni kaydı kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak 
üzere Save & Exit düğmesini tıklayın. 

Kaydı oluşturduğunuzda, hasta bilgilerini Patient/Exam sekmesinin sağ alt köşesindeki View 
Patient Details grup kutusunda görebilirsiniz. 

 

 Anonim Hasta 

Bazı durumlarda, tetkik öncesinde yeni hasta bilgilerini girmek üzere yeterli zaman olmayabilir. 
Bir tetkik, yeni bir hasta oluşturmadan veya listeden mevcut bir hastayı seçmeden önce 
başlatıldıysa bu tetkik otomatik olarak anonim hasta ile ilişkilendirilir. Anonim hasta, kimlik 
bilgisi olmayan veriler için InVivoVue tarafından kullanılan bir yer tutucudur. Diğer hastalara 
yapılan işlemler anonim hastaya da yapılabilir: tetkikler yürütülebilir, taramalar alınabilir ve 
raporlar oluşturulabilir...ancak gerçek deneğin kimliğini belirleyecek hiçbir bilgi bulunmaz. Her 
ne kadar bu özellik planlanmayan bir tetkik öncesinde vakit sıkıntısı olan kullanıcılar için bir 
kolaylık olarak düşünülmüş olsa da, Leica klinik bilgilerin fazla gecikmeden girilmesini tavsiye 
eder. 

Anonim hasta, hasta listesinde her zaman ilk sırada yer alır. ID alanı Anonymous metnini 
içerir. 

 

Şekil 6: Anonim Hasta 

En sonunda, anonim hastaya ait detayların girilmesi veya hastanın kimliğinin mevcut 
hastalardan birinin seçilmesiyle belirlenmesi yararlı olacaktır. Bu işlem her zaman yapılabilir: 
tetkik öncesinde, tetkik sırasında veya sonrasında, aynı seans içinde veya sonrasında, tetkik 
tarihinde veya sonrasında. Bir hastanın anonim olma durumunu ortadan kaldırma adımları 
günlük iş akışının anonim hastaları belirleme ile ilgili bölümünde açıklanmıştır. 

 

Not 
Anonim bir hastayı mevcut bir hastaya atarken kullanıcıdan, seçtiği mevcut hastanın 
doğru olduğunu onaylaması istenir. 

 

Hasta Düzenleme 

Zaman zaman son tetkiklerle ilgili bilgiler girmek veya dosyalara notlar eklemek amacıyla 
kayıtları güncellemeniz gerekir. Kayıtları güncellemek için şu adımları uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesini (Şekil 4) seçin. 

2. Değiştirmek istediğiniz hastaya ait kaydı bulup seçin. Eğer anonim hasta seçilecek 
olursa girilen bilgiler yeni bir hasta kaydı oluşturmak için kullanılır ve geçerli tetkik artık 
anonim hasta ile değil, yeni hasta ile ilişkilendirilir. 
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3. Sekmenin alt bölümündeki Edit Patient düğmesini tıkladığınızda Edit Patient iletişim 
kutusu açılır (Şekil 8). 

 

Şekil 7: Hasta Ekleme, Düzenleme ve Silme düğmeleri. 

4. Kayıt için gereken yeni bilgileri girin ve mevcut bilgileri düzenleyin.  

5. Bilgileri güncellemeyi tamamladığınızda yeni kaydı kaydetmek ve iletişim kutusunu 
kapatmak üzere Save & Exit düğmesini tıklayın. 

Kaydı güncellediğinizde, değişikliklerinizi Patient/Exam sekmesinin sağ alt köşesindeki View 
Patient Details grup kutusunda görebilirsiniz. 

 

Şekil 8: Edit Patient iletişim kutusu 

 

Hasta Kaydı Silme 

Bir hastanın kaydını silebilmeniz için hiçbir tetkik bulunmamalıdır. Mevcut tetkikler varsa ancak 
bu tetkikler hiç veri içermiyorsa hasta kaydını silmek için bu tetkikleri silebilirsiniz. Kayıtları 
silmek için şu adımları uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesini seçin. 

2. Silmek istediğiniz hastaya ait kaydı bulup seçin. 

3. Sekmenin alt bölümündeki Delete Patient (Şekil 4) düğmesini tıkladığınızda Confirm 
Delete iletişim kutusu açılır. 
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4. Hasta kaydını silmek istediğinizden eminseniz Yes düğmesini tıklayın. Böylece kayıt, 
veritabanından silinir. 

Bir Hastayı Bulma 

Veritabanında uzun bir hasta listesine ait bilgiler tutuluyorsa belirli bir hastaya ait bilgileri 
bulmak zor olabilir. InVivoVue hasta listelerini çeşitli yöntemlerle filtreleme ve sıralama olanağı 
sağlar; böylece belirli hastaları kolayca bulabilirsiniz. Patient/Exam sekmesine giderek 
başlayın. 

• Belirli bir kaydı aramak için Find Patient grup kutusundaki alanlara kimlik belirleme 
bilgileri girin. Hastaya ait ID, MRN, First veya Last ad bilgilerini girdiğiniz zaman 
InVivoVue girişinize uyan ilk kaydı seçer. Girdiğiniz bilgiler ne kadar ayrıntılı olursa, 
eşleşme o kadar hassas olur. 

 

Şekil 9: Find Patient grup kutusu 

Örneğin Last ad alanına Smith yazdığınızda InVivoVue, adı Smith ile başlayan ilk 
hastayı bulacaktır: Seçilen ad Annie Smith olacaktır. Ancak sonraki karakteri girerek 
Last ad kutusunda Smithf yazdığınızda InVivoVue, Annie Smith'i geçecek ve Robert 
Smithfield'i seçecektir. Dört arama kutusu da aynı yöntemle çalışır. 

• Görüntülenecek hastaları filtrelemek için filtre onay kutularının bir veya birkaç tanesini 
işaretleyin. Örneğin, sadece tetkikleri belirli bir çalışmaya ait olan hastaları göstermek 
için Filter by study kutusunu işaretleyin ve kayıtlarını bulmak istediğiniz çalışmayı 
seçin: sadece seçilen çalışmayla ilişkilendirilmiş tetkikleri olan hastalar listelenir. Veya, 
sadece belirli bir at içinde tetkik yapılmış hastaları görüntülemek için Filter by exam 
date kutusunu işaretleyin ve uygun From ve To tarihlerini seçin: sadece belirlenen 
tarih aralığında kendilerine tetkik uygulanan hastalar gösterilir. 
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Şekil 10: List Patients grup kutusunda hastaları filtreleme ve seçme 

 

• Birden fazla filtre bir arada kullanılabilir: belirli bir çalışma kapsamında özel bir tetkikçi 
tarafından tetkik uygulanan hastaları görmek için hem Filter by study hem de Filter 
by examiner kutularını işaretleyin ve uygun seçimleri yapın. Sadece her iki kriteri 
birden karşılayan hastalar listelenir. 

• Liste filtreleniyorsa ve siz hastaların tam listesini yeniden görmek istiyorsanız Display 
All Patients düğmesini tıklamanız yeterlidir. Tüm işaretli filtre kutularının işareti 
kaldırılır ve listenin tamamı yeniden gösterilir. Bu düğmenin sadece listeye filtre 
uygulandığı zaman görüntülendiğine dikkat edin. 

• Hasta listesini sıralamak istiyorsanız sütun başlıklarından herhangi birini tıkladığınızda 
ilgili sütundaki değerlere göre sıralama yapılır (Şekil 10). Sütun başlığını tekrar 
tıklayarak küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe sıralama arasında geçiş 
yapabilirsiniz. Liste sıralandığında görüntülenen hastalar değişmez, sadece sıralama 
değişir; diğer bir deyişle, listeye filtre uygulanıyorsa sıralama sonrasında da filtrelenmiş 
olarak kalır. 

Hekim ve Tetkikçi Bilgileri 

Hekim Kaydı Oluşturma 

Hekim kayıtları tetkiklerle ilişkilendirilmiştir ve her yeni tetkik oluşturmanızda bir hekim kaydı 
seçilir. İstediğiniz hekim kaydı sistemde yoksa hastanın kaydına tetkik eklerken aynı zamanda 
hekim kaydını da oluşturabilirsiniz. Hekim kayıtlarını tetkiklerden bağımsız bir biçimde, 
yönetim fonksiyonu olarak da oluşturabilirsiniz; örneğin kliniğinize veya tetkik merkezinize yeni 
bir hekim katıldığında ona ait kaydı oluşturabilir ve böylece hekiminizin hastalarına ait tetkikler 
yaptığınızda hekimin kaydının hazır olmasını sağlayabilirsiniz. 

Hekim kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin: 

1. Tools menüsündeki Setup Examiners & Physicians... seçeneğini veya 
Patient/Exam sekmesindeki Setup Examiners & Physicians düğmesini tıklayın. 
Setup Examiners & Physicians iletişim kutusu açılır. 
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Şekil 11: Tools menüsü içindeki Setup and Examiners & Physicians... 

 

 

Şekil 12: Set Exam Defaults/Add Exam kutusunun sağ tarafındaki Setup Examiners & Physicians 
düğmesi 

2. İletişim kutusunun altındaki Select Physician grup kutusundan <NEW PHYSICIAN> 
öğesini seçin. 

3. Yeni kayıt için hekime ait First Name ve Last Name bilgilerini girin. (Sisteminizdeki 
First Name ve Last Name alanlarındaki bilgiler birlikte benzersiz olmalıdır.) 

4. Create New Physician düğmesini tıklayın. 

5. Diğer bir hekim kaydı oluşturmanız gerekiyorsa önceki adımları tekrarlayın; aksi halde, 
iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesini tıklayın; kaydı yeni tetkiklerde seçerek 
kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 13: Yeni Hekim Oluşturma 
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Hekim Kaydını Düzenleme 

Hekim kayıtları, herhangi bir tetkikle ilişkilendirilmiş olup olmadıklarından bağımsız olarak 
düzenlenebilir. Bir hekim adını değiştirecek olursa on ait kaydı düzenlemeyi isteyebilirsiniz. 

Hekim kaydını düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Tools menüsündeki Setup Examiners & Physicians... seçeneğini veya 
Patient/Exam sekmesindeki Setup Examiners & Physicians düğmesini tıklayın. 
Setup Examiners & Physicians iletişim kutusu açılır. 

2. İletişim kutusunun altındaki Select Physician grup kutusunda, üzerinde değişiklik 
yapmak istediğiniz hekimin adını seçin. 

 

Şekil 14: Önceden oluşturulmuş bir hekim kaydını düzenleme 

3. Hekime ait First Name ve Last Name bilgilerinde kayıt için gereken değişiklikleri 
yapın. (Sisteminizdeki First Name ve Last Name alanlarındaki bilgiler birlikte benzersiz 
olmalıdır.) 

4. Save Changes düğmesini tıklayın. 

5. Diğer bir hekim kaydında değişiklik yapmanız gerekiyorsa önceki adımları tekrarlayın; 
aksi halde, iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesini tıklayın. Değişiklik tüm 
mevcut tetkiklere yansıtılır ve güncellenmiş kaydı yeni tetkiklerde seçerek 
kullanabilirsiniz. 

 

Hekim Silme 

Bir hekimin kaydını veritabanından silebilmeniz için o hekimle ilişkilendirilmiş hiçbir tetkik 
bulunmamalıdır. InVivoVue, bir hekimle ilişkilendirilmiş tetkik varsa hekimi silmemeniz 
konusunda uyarı yapar ve silmenize izin vermez. 

Hekim kaydını silmek için aşağıdaki adımları izleyin: 

1. Tools menüsündeki Setup Examiners & Physicians... seçeneğini veya 
Patient/Exam sekmesindeki Setup Examiners & Physicians düğmesini tıklayın. 
Setup Examiners & Physicians iletişim kutusu açılır. 

2. İletişim kutusunun altındaki Select Physician grup kutusunda, kaydını silmek 
istediğiniz hekimin adını seçin. 

3. Delete Physician (Şekil 14) düğmesini tıklayın. 

4. Diğer bir hekim kaydını silmeniz gerekiyorsa önceki adımları tekrarlayın; aksi halde, 
iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesini tıklayın; kayıt artık yeni tetkiklerde 
seçilerek kullanılamaz. 
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Tetkikçi Kaydı Oluşturma 

Tetkikçi kayıtları tetkiklerle ilişkilendirilmiştir ve her yeni tetkik oluşturmanızda bir tetkikçi kaydı 
seçilir. Tetkik işlemini yapacak tetkikçi için sistemde bir kayıt yoksa tetkik bilgilerini eklemeden 
hemen önce bir kayıt oluşturabilirsiniz. Kuşkusuz, kliniğinize veya tetkik merkezinize yeni 
katılan çalışma arkadaşınıza ait detayları girmek için tetkik gelmesini beklemeniz gerekmez; 
aşağıda verilen adımları uygun bir zamanda gerçekleştirebilirsiniz. 

Tetkikçi kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Tools menüsündeki Setup Examiners & Physicians... seçeneğini veya 
Patient/Exam sekmesindeki Setup Examiners & Physicians düğmesini tıklayın. 
Setup Examiners & Physicians iletişim kutusu açılır. 

2. İletişim kutusunun üst bölümündeki Select Examiner grup kutusundan 
<NEW EXAMINER> öğesini seçin. 

3. Yeni kayıt için tetkikçiye ait Name bilgisini girin. Girilen ad sisteminizde benzersiz 
olmalıdır. 

4. Kayıt eklemek için Create New Examiner düğmesini tıklayın. 

 

Şekil 15: Yeni Tetkikçi Oluşturma 

5. Diğer bir tetkikçi kaydı oluşturmanız gerekiyorsa önceki adımları tekrarlayın. İşiniz 
bittiğinde, iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesini tıklayın. Yeni tetkikçi bilgileri 
hemen yeni tetkiklerle ilişkilendirilebilir. 

 

Tetkikçi Kaydı Düzenleme 

Tetkikçi kayıtları, herhangi bir tetkikle ilişkilendirilmiş olup olmadıklarından bağımsız olarak 
düzenlenebilir. Bir tetkikçi adını değiştirecek olursa on ait kaydı düzenlemeyi isteyebilirsiniz. 

Tetkikçi kaydı oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Tools menüsündeki Setup Examiners & Physicians... seçeneğini veya 
Patient/Exam sekmesindeki Setup Examiners & Physicians düğmesini tıklayın. 
Setup Examiners & Physicians iletişim kutusu açılır. 

2. İletişim kutusunun üzerindeki Select Examiner grup kutusunda, üzerinde değişiklik 
yapmak istediğiniz tetkikçinin adını seçin. 

3. Tetkikçiye ait Name alanında istenilen değişikliği yapın. Girilen ad sisteminizde yine 
benzersiz olmalıdır. 

4. Save Changes düğmesini tıklayın. 
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Şekil 16: Bir tetkikçinin düzenlenmesi ve silinmesi 

5. Diğer bir tetkikçi kaydında değişiklik yapmanız gerekiyorsa önceki adımları tekrarlayın; 
aksi halde, iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesini tıklayın. Değişiklik tüm 
mevcut tetkiklere yansıtılır ve güncellenmiş kaydı yeni tetkiklerde seçerek 
kullanabilirsiniz. 

 

Bir tetkikçinin silinmesi 

Tetkikçi kayıtlarını veritabanından silebilmeniz için söz konusu tetkikçiyle ilişkilendirilmiş hiçbir 
tetkik bulunmamalıdır. InVivoVue, bir tetkikçiyle ilişkilendirilmiş tetkik varsa tetkikçiyi 
silmemeniz konusunda uyarı yapar ve silmenize izin vermez.  

Tetkikçi kaydı silmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Tools menüsündeki Setup Examiners & Physicians... seçeneğini veya 
Patient/Exam sekmesindeki Setup Examiners & Physicians düğmesini tıklayın. 
Setup Examiners & Physicians iletişim kutusu açılır. 

2. İletişim kutusunun üzerindeki Select Examiner grup kutusunda, silmek istediğiniz 
tetkikçinin adını seçin. 

3. Delete Examiner (Şekil 16) düğmesini tıklayın. 

4. Diğer bir tetkikçi kaydında değişiklik veya silme işlemi yapmanız gerekiyorsa önceki 
adımları tekrarlayın; aksi halde, iletişim kutusunu kapatmak için OK düğmesini tıklayın; 
kayıt artık yeni tetkiklerde seçilerek kullanılamaz. 

 

Tetkik Bilgileri 

Yeni Tetkik Oluşturma 

Belirli bir günde program ilk başladığında anonim hasta için otomatik olarak bir tetkik 
oluşturulur. Kullanıcı veri almadan önce farklı bir hasta seçmezse veriler bu geçici tetkik ile 
ilişkilendirilir. 

Buna karşılık, bilinen bir hasta için tetkik yapmak için önce Patient / Exam sekmesinden 
hastanın adını seçerek başlayın. Ardından, bilinen hastaya yeni tetkik oluşturmak için 
aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz: 

• Patient / Exam sekmesindeki Add Exam düğmesini tıklayın. Tek bir beklemedeki 
tarama içeren yeni bir tetkik oluşturulur. 
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• Geçmişte hastaya yapılan bir tetkiki seçip Copy Exam düğmesini tıklayın. Son tetkik 
sırasında çekilen taramaları aynı sırayla içeren bir tetkik oluşturulur. 

• Imaging sekmesine gidin, tetkik işlemleri açılır listesini tıklayın ve Add Exam öğesini 
seçin. Tek bir beklemedeki tarama içeren yeni bir tetkik oluşturulur. 

 

• Imaging sekmesine gidin, tetkik işlemleri açılır listesini tıklayın ve kopyalama 
işlemlerinden birini seçin. 

o Copy Exam öğesini seçerseniz , mevcut tetkikle aynı taramaları aynı sırayla 
içeren yeni bir tetkik oluşturulur. 

o Copy Exam (Other Eye) öğesini seçerseniz , mevcut tetkikle aynı taramaları 
aynı sırayla içeren yeni bir tetkik oluşturulur. Bununla birlikte, sağ göz (OD) için 
ayarlanmış olan tüm taramalar yeni tetkikte sol göze (OS) göre ayarlanmış 
olacaktır; bu durumun tersi de söz konusudur. (Bazı kullanıcılar sağ göze ait 
taramaları bir tetkik içinde, sol göze ait taramaları ise diğer bir tetkik içinde 
birleştirmeyi tercih ederler.) 

Tetkikin nasıl oluşturduğunuzdan bağımsız olarak, tetkiki doğru bilgilerle ilişkilendirmeye 
dikkat edin. Bu bilgileri girerken göstereceğiniz dikkat, ileride tetkikle ilgili verileri kolayca 
bulabilmenize yardımcı olacaktır. 

1. Tetkik işlemini gerçekleştirecek tetkikçiyi Select examiner açılır listesinden seçin. 

2. Tetkik işlemini yönetecek ve sonuçlarını inceleyecek hekimi Select physician açılır 
listesinden seçin. 

3. Tetkik işleminin sonuçlarının ilişkilendirileceği çalışmayı Select study açılır listesinden 
seçin. 

4. Tetkik işleminin sonuçlarının ilişkilendirileceği kategoriyi Select treatment arm açılır 
listesinden seçin. 

Tetkik Kaydı Düzenleme 

Bir tetkik kaydında düzenleme işlemini sadece kaydın oluşturulduğu gün yapabilirsiniz. 
Hekimi, tetkikçiyi ve ayrıca ilişkilendirilen çalışmayı ve tedavi kolunu değiştirebilirsiniz. Bu 
işlemi yapmak için şu adımları uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesinde (Şekil 4), düzenlemek istediğiniz tetkik kaydını içeren 
hastayı bulun. 

2. Patient Exams grup kutusunda, düzenlemek istediğiniz tetkik kaydını seçin; bu 
durumda Edit Exam düğmesi etkin duruma geçer. 

3. Edit Exam düğmesini tıklayarak tetkik düzenleyicisini açın. 
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Şekil 17: View Patient Details iletişim kutusunun üzerinde yer alan Edit Exam ve Delete Exam 
düğmeleri 

4. İletişim kutusu içinde farklı bir Study veya Treatment Arm seçebilir ve tetkik ile ilgili 
notlar varsa Notes alanına girebilirsiniz. Farklı bir Examiner veya Physician 
seçebilirsiniz. 

5. Hatta, Add New... alanlarına yeni Examiner veya Physician adı da girebilirsiniz. Bu 
alanlardan birine ad girerseniz adı kaydetmek ve mevcut tetkik için seçmek üzere 
Create... düğmesini tıklayın. 

 

Not 
Tetkik bilgilerini düzenleme işlemini sadece tetkik kaydının oluşturulduğu 
gün yapabilirsiniz. Tetkik oluşturma tarihi sonrasında sadece tetkikle ilişkili 
notlar girebilirsiniz. Diğer alanlarda düzenleme yapılamaz.  

Tetkik kaydında yaptığınız değişiklikler tamamlandığında iletişim kutusunun altındaki 
Save Changes (Şekil 18) düğmesini tıklayın. 
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Şekil 18: Exam Details iletişim kutusu 

 

Tetkik Silme 

Bir tetkik kaydını silebilmeniz için o kayıtla ilişkilendirilmiş hiçbir kayıtlı tarama olmaması 
gerekir. Tetkik içinde bekleme durumunda veya kullanım dışı taramalar varsa önce bunları 
silip ardından tetkik kaydını silebilirsiniz. Kriterlere uygun bir tetkik kaydını silmek üzere 
aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesinde (Şekil 4), silmek istediğiniz tetkiki içeren kaydı bulun. 

2. Patient Exams grup kutusunda, silmek istediğiniz tetkik kaydını seçin. Tetkik silme 
kriterlerini karşılıyorsa Delete Exam düğmesi etkin duruma geçer. 

3. Tetkikte beklemede olan taramalar varsa, Start Exam düğmesini tıklayarak ayrıntıları  
Imaging sekmesinde inceleyin. (Tetkik tarihi geçmişteyse Review Exam düğmesini 
tıklayın.) 
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Şekil 19: Patient Exams kutusu içindeki tetkikler. Start exam düğmesi etkin durumda 

4. Beklemedeki tetkiklerin her birini tek tek seçin ve taramayı listeden kaldırmak üzere 
Delete Selected Scan düğmesini tıklayın. 

5. Tüm taramalar silindikten sonra Patient/Exam sekmesine geri dönün. 

6. Delete Exam düğmesini tıklayın; karşınıza Confirm Delete iletişim kutusu gelir. 

7. Kaydı silmek istediğinizden eminseniz Yes düğmesini tıklayın. Böylece kayıt, 
veritabanından silinir. 

 

Şekil 20: Confirm Delete iletişim kutusu 

Tetkik Bulma 

Patient Exams listesindeki (Şekil 19) başlık çubuğunu tıklayarak belirli bir tetkik için filtreleme 
yapabilirsiniz. Bu durumda liste, ilgili sütun başlığına göre sıralanacaktır.  
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Imaging Sekmesi 

Genel Bakış 

 

Şekil 21: Imaging Sekmesi 

Imaging sekmesinde Envisu'daki görüntülemeyle ilgili bilgiler ve çeşitli kontroller 
bulunur. Patient Information Section (1) mevcut hastanın Adını, Kimliğini ve MRN bilgisini 
verir.  

Patient Actions bölünmüş düğmesiyle (2) mevcut hasta üzerinde işlemler yapabilir veya 
yeni hasta oluşturabilirsiniz. Bu düğmenin varsayılan değeri Edit Patient Details şeklindedir. 
Edit Patient Details (2) işlemi kullanıcıya mevcut bir hastaya ait bilgileri düzenleme olanağı 
sunar. Associate Patient (2) işlemi kullanıcıya anonim bir tetkiki mevcut bir hastayla 
ilişkilendirme olanağı sunar; böylece kullanıcı InVivoVue cihazını açtıktan hemen sonra 
görüntülemeye başlayabilir ve işlem sonrasında bu tetkiki mevcut bir hastayla ilişkilendirebilir. 
Select Patient (2) işlemi kullanıcının anonim bir hastanın kimliğini belirlemesine ve seçilen 
hasta için hemen yeni bir tetkik başlatmasına olanak sağlar. Exam Information Section (3) 
mevcut tetkiklerin tarih, saat ve durum bilgilerini gösterir.  

Exam Actions bölünmüş düğmesi (4) mevcut tetkik üzerinde yapılabilecek yeni tetkik 
oluşturma ve mevcut tetkiki kopyalama işlemlerini içerir. Edit Exam (4) işlemi kullanıcıya 
mevcut tetkikin detaylarını düzenleme olanağı sunar. Add Exam (4) işlemi seçili olan hastaya 
yeni bir tetkik ekler. Copy Exam (4) işlemi mevcut tetkikin beklemedeki taramalarıyla birlikte 
bir kopyasını oluşturur. Copy Exam (Other Eye) (4) işlemi seçili olan gözün tersindeki göz 
için mevcut tetkikin beklemedeki taramalarıyla birlikte bir kopyasını oluşturur. Edit Exam 
Notes (5) düğmesi kullanıcının mevcut tetkikle ilgili notları Imaging sekmesinden 
düzenlemesine olanak verir. 

Physician (6) seçicisi kullanıcının mevcut tetkiki önceden var olan bir hekimle 
ilişkilendirmesine olanak sağlar. Examiner (6) seçicisi kullanıcının mevcut tetkiki önceden var 
olan bir tetkikçiyle ilişkilendirmesine olanak sağlar. Study (7) seçicisi kullanıcının mevcut 
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tetkiki önceden var olan bir çalışmayla ilişkilendirmesine olanak sağlar. Seçilmiş durumdaki 
taramaya ait File Name (8), Eye (25) ve Index of Refraction (9) bilgileri de görüntülenir. 

Yapılandırmaları değiştirmek için Select Configuration (24) açılır iletişim kutusunu 
kullanın. Protokol yüklemek için Load Protocol (10) açılır iletişim kutusunu kullanın. 
QuickStart Grid (11) kullanıcıya tarama tipleri arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma olanağı 
sağlar. Dynamic Scan Control (16) penceresini kullanarak mevcut taramada değişiklik 
yapabilirsiniz. Kontrolün en sağındaki düğmeyi kullanarak bir Preset Scan (17) veya özel 
tarama ekleyebilirsiniz.  

Tipler Aiming Mode içinde seçilebilir, ancak Free Run modunda değiştirilemez. Aiming 
Mode, Aim (12) düğmesi kullanılarak başlatılır. Free Run modu Free Run (13) düğmesi 
kullanılarak başlatılır. Aim düğmesi tıklandığında, düğme Snapshot düğmesine dönüşür ve 
kullanıcıya hedefleme pozisyonundan anlık görüntü alma olanağı sağlar. Çekilen verileri 
kaydetmek için Save (14) düğmesini kullanın. Save OCU?  onay kutusunu (15) işaretleyerek 
ilişkili ham spektral veriyi kaydedebilirsiniz.   

OCT imajı B-Scan Penceresi (18) içinde görüntülenir. B-Scan'in yanında Volume 
Intensity Projection (VIP) (19) görüntülenir. Aiming mode etkinleştirildiğinde bu pencerenin 
yerine ortogonal aiming taraması görüntülenir. Display Line (24), o anda görüntülenen B-
Scan lokasyonunu gösterir.  

B-Scan penceresini sağ tıkladığınızda B-Scan Context Menüsü (Şekil 22 ve Şekil 23) 
görüntülenir. Caliper menüsü, B-Scan içine yerleştirilebilecek kaliperleri seçme olanağı sunar. 
Configure Calipers seçildiğinde kaliper yapılandırma iletişim kutusu açılır; kullanıcı bu kutu 
aracılığıyla kaliperlerde adlandırma, yatay veya dikey kilitleme ve etiketleri görüntüleme 
olanağına kavuşur. Save Calipers mevcut kaliper yapılandırmasını daha sonra kullanmak 
üzere kaydeder. Fiducial Visible görüntüleme sırasında taramanın her seferinde aynı 
konuma yerleştirilmesini sağlamak üzere ekranda bir referans işaretleyicisi gösterir. Fiducial 
Color indeks referans işaretleyicisinin rengini belirlemenize olanak sağlar. Fiducial Position 
ekranın üstüne göreceli olarak referans işaretleyicisinin konumunu değiştirir.  

 

Şekil 22: B-Scan Context Menüsü, Caliper Menüsü 



 Kullanıcı Arayüzü 
 

9054-10054_TR Rev E  Sayfa 31 / 123 
 

 

Şekil 23: B-Scan Context Menüsü, Fiducial Position Menüsü 

 VIP Context Menüsü (Şekil 24) içinde kaliperleri VIP'e yerleştirmek için Caliper menüsü 
bulunur (B-Scan Context Menüsü içindeki Configure Calipers seçeneği kullanılarak 
yapılandırılabilir). SNIT Labels Visible VIP ve B-Scan pencerelerindeki Superior (S), 
Nasal (N), Inferior (I) ve Temporal (T) etiketlerin görüntülenmesini açar veya kapatır. Bu 
etiketler InVivoVue yüklemesi sırasında kullanılan yapılandırmadaki oryantasyona dayalıdır. 
Cursor Visible yeşil Display Line'ın görüntülenmesini açar veya kapatır.  

 

Şekil 24: VIP Context Menüsü 

 

Not 
SNIT etiketleri kullanıldığında, sadece prob hastaya göre dik veya 180 
derece (supin) pozisyonda tutulduğu zaman etiketlerin oryantasyonu 
doğrudur. 

 

Frame seçimi, VIP penceresindeki Frame Selector Çizgisi'ni (24) sürükleyerek 
yapılabilir. Playback Kontrolleri(20) ilk ve son frame'e atlama, ileri veya geri yönde bir frame 
ilerleme, oynatma, duraklatma veya oynatmayı durdurma olanağı sağlar. Frame Selector (21) 
kullanıcının görüntülenen frame'i seçmesini sağlar. Çekilen taramalar Tarama kuyruğu (23) 
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içine görüntülenir ve her bir Tarama (22) bir küçük resimle gösterilir. Renk, imajın alındığı 
gözü ifade eder (sarı OD, mor OS demektir).  

Tarama kuyruğundaki herhangi bir tarama sağ tıklandığında taramaya ait context 
menüsü görüntülenir (Şekil 25). Edit tarama düzenleyicisini açar ve kullanıcının tarama 
parametrelerini düzenlemesine olanak sağlar. Save mevcut taramayı kaydeder. Average 
çoklu frame verisi mevcutsa taramayı kaydeder ve ortalama alır. Delete taramaya ait hiç veri 
kaydedilmediyse taramayı kuyruktan kaldırır. Load OCT data mevcut seçili dosyayı yükler. 
Load R&A data kayıtlı ve ortalaması alınmış verileri (varsa) yükler. Load OCU data ham 
verileri (varsa) yükler. Go to Data seçili veri dosyasının olduğu klasörü açar.  

Leica’in Diver yazılımı sistemde yüklüyse Load OCT ve Load R&A seçeneklerinin her 
ikisinde de ek bir açılır menü olarak Send OCT to Diver seçeneği gelir. Bu seçenek mevcut 
dosyayı analiz için Diver'a yükler. 

 

Şekil 25: Scan Context Menüsü 

 Tarama kuyruğu üzerinde sağ tıklama yapıldığında ilgili context menüsü açılır (Şekil 26). 
Add QuickStart Scan hızlı başlangıç gridinde mevcut olan seçimlere uygun yeni bir tarama 
ekler; bu seçimler değiştirildiğinde ilgili tarama da anında değişir. Add Custom Scan özel 
tarama oluşturmak için tarama düzenleyicisini açar. Delete Pending Scans seçeneği 
tıklandığında, veri alınmamış taramalar silinir. 

 

Şekil 26: Tarama kuyruğu context menüsü 

Save As Protocol… seçeneğinde, yeni protokol için isim girmenizi sağlayan bir iletişim 
kutusu açılır (Şekil 27); burada protokole ad verilir ve Tarama kuyruğundaki taramaların listesi 
yeni protokol olarak kaydedilir. 

 

Şekil 27: Save As Protocol iletişim kutusu  
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 Tetkiklere eklenen, ancak çekimi yapılmayan taramalar sahipsiz taramalar olarak kabul 
edilir ve bu durumları tespit edildiğinde otomatik olarak silinir (genellikle tetkikten bir gün 
sonra). Beklemede olan taramalar Delete Pending Scans seçeneğiyle manuel olarak 
silinebilir. 

Insert tuşuna basılması, Add QuickStart Scan seçeneği ile aynı etkiye sahiptir. Delete 
tuşuna basıldığında o sırada seçili olan tarama silinir; ancak bu tarama için herhangi bir veri 
alınmamış olmalıdır. 

Hangi Taramaların Çalıştırılacağını Seçme 

Quick Start Grid 

Görüntüleme sekmesinin solunda, üzerinde büyük yeşil düğmeler bulunan alna quick start grid 
adı verilir. Beklemede olan bir taramayı, her bir satırdaki tuşlardan birini seçerek yaygın 
kullanılan seçeneklere göre tümüyle tanımlayabilirsiniz. Quick start grid içinde sunulan 
seçenekler, kullanılan merceğe göre değişir; sadece, ilgili mercek için uygun olan seçenekler 
görüntülenir. Bir seçenekten ayrılıp diğeri tıklandığında yeşil vurgulama hareket eder ve hangi 
taramanın gerçekleşeceğini gösterir. Ayrıca, beklemedeki taramanın metni de değişerek bu 
hızlı başlangıç seçeneklerini gösterir. 

           

Şekil 28: Hızlı Başlangıç Seçenekleri 

Bir tetkikteki bütün taramaları hızlıca tanımlamak üzere ilk tarama için quick start grid içindeki 
seçimleri kullanın, ardından Insert tuşunu kullanarak tarama kuyruğuna bir sonraki tarama için 
yeni bir kutu ekleyebilirsiniz. Tetkik tanımı tatmin edici düzeye gelinceye kadar quick start 
seçimleri yapmaya ve yeni taramalar eklemeye devam edin. 

Alternatif olarak, taramaları tetkik devam ederken de tanımlayabilirsiniz. İlk taramayı 
tanımlamak üzere quick start seçimlerini kullanın, ardından Aim / Free Run / Snapshot 
düğmeleriyle verileri toplayın. Verileri bir dosyaya yazmak üzere Save düğmesini kullanın; 
kayıt işlemi bittikten sonra yeni bir quick start taraması tetkik sonuna otomatik olarak eklenir 
ve tarama kuyruğunda seçilir. Siz bir sonraki taramaya hazır olana kadar, quick start grid 
tıklandığında bu tarama tanımı güncellenir. Tetkik tamamlanana kadar bu şekilde devam 
edebilirsiniz. Otomatik eklenen son beklemedeki taramayı güvenle göz ardı edebilirsiniz; 
InVivoVue programının gelecek çalışması sırasında bu tarama temizlenecektir. 
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Özel Tarama Tanımlama 

Tarama tanımlaması üzerine daha hassas bir kontrole sahip olmak istiyorsanız veya grid 
içindeki seçeneklerin hiçbiri sizin istediklerinizi karşılamıyorsa kesin detayları girmek için 
tarama düzenleyicisini kullanabilirsiniz. Tarama editörünü çalıştırmak için beklemede olan bir 
taramaya ait kutu üzerinde sağ tıklayıp Edit… seçeneğini belirleyebilir veya tarama 
kuyruğunun üzerinde sağ tıklayıp Add Custom Scan'i seçebilirsiniz. 

Tarama düzenleyicisinin ortasında beş yeşil düğme bulunur; bu düğmeler InVivoVue 
yazılımının çalıştırabildiği tarama paternlerine karşılık gelir. İlgilendiğiniz paterni seçin; alttaki 
sütunlarda ilgili patern için gerçekleştirilen en son özel taramaya ait detaylar gösterilir. 

En soldaki sütunda, taramanın fiziksel boyutları yer alır: taramanın uzunluğu ve yüksekliği, 
yatay plana göre bir açıyla olup olmayacağı ve çekimin hedef konumuna göre belirli bir 
ofsetten başlayıp başlamayacağı. Bu alanlar ışının pozisyonunu belirlemek için kullanılan 
fiziksel donanım limitleriyle sınırlıdır; bunlar dışında herhangi bir değer girilebilir. 

 

Şekil 29: Özel Tarama Tanımlama 

 

Not 
InVivoVue izin verilen aralıklar dışındaki değerleri girmenizi engeller. Aralık 
dışında bir değer girecek olursanız, InVivoVue otomatik olarak değeri aralığın en 
yakın uç değerine ayarlar ve sizi bu durum konusuna uyarmak için yazı 
karakterlerini kırmızıya çevirir. 
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Ortadaki sütunda, çekilecek verilerin boyutları bulunur: her bir frame için çekilecek A-scan 
sayısı, her bir hacim için çekilecek B-scan sayısı ve aynı hacmin kaç defa çekileceği. Her bir 
B-scan için aynı frame'in kaç defa çekileceği bilgisi varsayılan değer olan bir değerinden 
artırılabilir; ancak bu tür çoklu frame içeren verilerin ayrı bir adım olarak kaydedilmesi ve 
ortalamasının alınması gereklidir. 

Daha fazla sayıda A-scan, B-scan ve frame tekrarı eklerseniz çekilen imajların hassasiyeti 
artar; ancak bu durumda çekimin süresi uzar ve çekim süresinde kullanılmak üzere daha fazla 
tampon bellek gerekir. Her bir taramanın ne kadar süre alacağı konusunda yaklaşık bir 
tahmin, beklemedeki taramaya ait kutuda görüntülenir. Tarama düzenleyicisindeki System 
Memory çubuğunda her bir taramanın yüklü olan RAM miktarına göre ne kadar bellek 
gerektirdiği görüntülenir. Bellek çubuğunun rengi yeşil olduğu sürece, verilmiş olan tarama 
tanımı rahatlıkla çalıştırılabilir. Kullanılabilir belleğin %70'i civarında çubuğun rengi kırmızıya 
döner; Bu taramayı tetkik içine eklerseniz sistem taramayı çalıştıramayabilir. Kullanılabilir 
belleğin %90'ından fazlasını gerektiren taramalar tetkik içine eklenemez; Add to Exam 
düğmesi devre dışıdır. 

Karma yoğunluklu hacim, merkezinde tek bir yüksek yoğunluklu B-scan alınmış olan 
dikdörtgen biçimli bir taramadır. Karma hacimli tarama paterni seçili olduğu zaman en sağdaki 
sütunda yüksek yoğunluktaki bölgeye ait verilerin boyutları gösterilir. 

Oculus Selection grubunda, yapacağınız taramanın OD veya OS için olacağını 
belirleyebilirsiniz. InVivoVue bu bilgileri taramayla birlikte kaydeder, ancak gerçekte tarama 
yapılan gözün belirtilen göz olup olmadığını tespit edemez. Kullanıcılar, seçilen göz ile 
taranan gözün aynı olmasına dikkat etmelidir. 

Doppler bilgileri de aynı anda .OCT verileri biçiminde alınabilir. Ayrıca, bu bilgilerin çekilmesi 
ek süre ve bellek gerektirir. Doppler aralıklarının sayısının artışına bağlı olarak, bellek 
çubuğunda belirtilen RAM gereksinimi de güncellenir. 

Dahili fikse etme hedefi bulunan Envisu sistemleri için bir fikse etme hedefini taramayla 
ilişkilendirmek yararlı olabilir. Tarama yapılırken bu fikse etme hedefi denek için arka plan 
resmi olarak görüntülenecektir. Bir fikse etme hedefini tarama tanımlamasıyla eşleştirmek için 
Select a Fixation Target grup kutusundaki açılır listeden bir tanımlı hedef seçin.  

 

Not 
Fixation Target kontrolü, dahili fikse etme hedefi bulunan Envisu sistemlerinde 
fikse etme hedefinin yerleşimini belirlemek için kullanılır. Bu şekilde bir dahili 
hedefi olmayan bir sistemde tarama çalıştırmanın etkisi yoktur. 

 

 

Şekil 30: Fixation Target grubu seçimi 

 

Oluşturduğunuz tarama tanımından memnunsanız Add to Exam üzerine tıklayın. Tarama 
düzenleyicisi kapatılacak ve tetkikin sonuna, yeni oluşturduğunuz taramaya ait bir kutu 
eklenecektir. 
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Preset Scan oluşturma 

Bir tarama tanımını sıklıkla kullanıyorsanız bu tanımı ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Ön 
ayarı hızlı bir biçimde tetkik içine eklemek için tarama kuyruğunun solundaki ön ayar 
düğmelerini tıklayabilirsiniz.  

 

Şekil 31: Scan Preset düğmeleri 

Ön ayar tanımlamak üzere tarama düzenleyicisini çalıştırın; bunu yapmak için mevcut bir 
beklemedeki taramayı sağ tıklayıp Edit… seçeneğini belirleyebilir veya tarama kuyruğunu ya 
da devam eden bir tetkiki tıklayıp Add Custom Scan seçeneğini belirleyebilirsiniz. 

Tarama düzenleyicisi kullanarak tarama tanımlıyorsanız taramayı ön ayarlı tarama olarak 
kaydetme seçeneğiniz de bulunur. Taramayı yukarıda açıklandığı biçimde tanımlayın ve daha 
sonra ön ayarınız için New Scan Preset grubu içinde, diğer ön ayarlar arasında kolayca 
hatırlayabileceğiniz açıklayıcı bir ad girin. 

 

Şekil 32: Tarama ön ayarını adlandırma 

Metin girildiği anda Create Preset düğmesi etkinleştirilir (girilen ad benzersiz olduğu 
durumda). Aynı anda her iki göz için birden ön tarama ayarı oluşturamazsınız; istediğiniz 
buysa, OD ve OS için ayrı ön ayarlar oluşturmanız gerekir. Ön ayarınızı bilinen ön ayarlar 
listesine eklemek için bu düğmeyi tıklayın; ön ayarınız formun üst bölümündeki açılan kutuda 
bulunan Defined Scan Presets içinde hemen görünecektir. 

Defined Scan Presets açılır kutusu, tarama düzenleyicisine uygulamak istediğiniz ayarları bir 
ön ayardan almak istediğinizde kullanılır. Copy Settings from Selected Preset düğmesini 
tıkladığınızda tarama düzenleyicisinin alanları, açılır kutuda görüntülenen ön ayarı yansıtır. 
Mevcut bir ön ayara benzeyen, ancak onunla tamamen aynı olmayan yeni bir ön ayar 
tanımlamak istiyorsanız bu düğmeyi kullanarak alanları hızla doldurmaya başlayabilirsiniz. 

Bir tarama ön ayarını tanımlamak üzere tarama düzenleyicisini kullandığınızda bu ayar tetkik 
içine otomatik olarak eklenmez. Bunu sağlamak için Save Changes düğmesini tıklamanız 
gerekir. 
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Tarama Protokolü Tanımlama 

Yeni hazırlanan veya eskiden gelen bir tetkikteki taramaları kullanarak yeni bir tarama 
protokolü oluşturabilirsiniz. Eğer güncel tetkikten bağımsız olarak sadece yeni bir tarama 
protokolü oluşturmak istiyorsanız, bunu da yapabilirsiniz. Elinizde, tarama protokolünü 
hazırlarken yararlanabileceğiniz tetkik yoksa sadece yeni tarama protokolünü oluşturmak için 
bir test kaydı ve tetkik oluşturmayı düşünebilirsiniz; böylece mevcut kayıtlarda da değişiklik 
yapmamış olursunuz. 

Aşağıdaki prosedürde yeni bir tarama protokolü oluşturmak için bir hasta kaydı ve tetkik kaydı 
oluşturacak ve ardından tetkik içine taramalar ekleyeceksiniz. Tarama protokolünü 
oluşturduktan sonra sistemde yanlış bilgiler kalmaması için bu bilgileri sileceksiniz. 

1. Patient/Exam sekmesinden test hastasını (ID = Test-01) seçin. 

2. Hasta kaydına bir tetkik eklemek için Start Exam düğmesini tıklayın. InVivoVue 
Imaging sekmesini karşınıza getirir. 

 

Şekil 33: Patient Exams kutusunda bulunan Start Exam düğmesi 

3. Özelleştirilmiş taramalar oluşturarak veya ön ayarlı taramalar ekleyerek yeni tarama 
protokolünüzle ilgili taramaları tetkik içine ekleyin. 

 

Şekil 34: Preset Scan Düğmeleri 

4. Oluşturmak istediğiniz tarama protokolündekilere benzer taramalar içeren bir tarama 
protokolünüz zaten varsa, taramaları bu protokolden ekleyin. 

5. Ön ayarlı taramalardan veya diğer bir tarama protokolünden eklediğiniz taramalarla 
çalışırken, bu taramalar için yeni tarama protokolüne uyacak doğru tarama 
parametrelerini tanımlayın. 

6. Mevcut bir tarama protokolüne ait taramaları eklediyseniz istenmeyen taramaları silin. 

7. Protokolü, Tarama kuyruğundaki context menüsünü (Şekil 26) kullanarak kaydedin.  

 

Not 
Girdiğiniz ad benzersiz değilse name alanının sağ yanında bir "!" işareti 
görüntülenir ve Save Protocol düğmesi etkinleştirilmez. 

8. Yeni tarama protokolünü kaydettikten sonra tetkikteki tüm taramaları silin ve 
Patient/Exam sekmesine geri dönün. 

9. Patient/Exam sekmesinde, bu prosedür için oluşturduğunuz tetkik kaydını silin. 
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Bir Çalışmaya Tarama Protokolü ekleme 

Bir çalışmanın içine, o çalışmanın kaydını oluştururken veya daha sonra çalışma kaydında 
düzenleme yaparak bir veya daha fazla tarama protokolü ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz 
protokol henüz yoksa, önce bir protokol tanımlamanız gerekir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki 
İlgili Başlıklar arasından seçim yapın. 

Mevcut bir tarama protokolünü çalışmaya eklemek için şu adımları uygulayın: 

1. Study sekmesinde, içine tarama protokolü eklemek istediğiniz çalışmayı seçin ve Edit 
Study... düğmesini tıklayın. Edit Study iletişim kutusu açılır. 

2. İletişim kutusunun altındaki Scan Protocols bölümü içindeki Available Protocols 
listesinden bir veya daha fazla öğe seçin ve Add>> düğmesini tıklayın. Seçilen 
protokoller Scan Protocols in Study listesine taşınır. 

3. Çalışmaya protokoller ekleme işlemini tamamladığınızda iletişim kutusunun altındaki 
Save Changes düğmesini tıklayarak kutuyu kapatın ve değişikliklerinizi kaydedin. 
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Leica İmaj Verileri 

InVivoVue Tarafından Oluşturulan Dosya Türleri 

InVivoVue yazılımında verileri ve imajları depolamak üzere uygulamaya özel olarak veya 
yaygın kullanılan çok çeşitli türlerde dosyalar bulunur. Kullanılan her bir dosya türü ve kısa 
açıklaması aşağıda verilmiştir: 

.OCT: İşlenmiş, görüntülenebilir imajlar ve bir dosya başlığı içeren Leica dosya biçimi. 

.OCU: İşlenmemiş imajlar şeklinde taramaya ait ham spektral veri içeren Leica dosya 
biçimi. 

.RAW: Ham bir bayt dizisi içinde ve başlıksız olarak .OCT imaj verilerini içeren dosyadır.  

.UNP: İşlenmemiş ve görüntülenebilir imaj verilerini ham bir bayt dizisi içinde başlıksız 
olarak içeren dosyadır. 

.BMP: Özellikle Microsoft Windows işletim sistemi üzerinde, görüntülenebilir imajları 
depolama ve oluşturma amacıyla kullanılabilecek, cihazdan bağımsız bir dosya. 
InVivoVue tek frame'den oluşan B-Scan imajlarını, Volume Intensity Projection ve 
Video Fundus pencerelerini ve ayrıca Kullanıcı Arayüzü ve raporlar tarafından 
kullanılan küçük resimleri depolamak için .BMP dosyalarını kullanır. 

InVivoVue bir imaj taraması kaydettiğinde şu dosyalar kaydedilir: 

• taramanın ham spektral verileri, .OCU dosya uzantısı (Save OCU? onay kutusu 
kullanılarak seçildiyse) 

• taramanın işlenmiş verileri, .OCT dosya uzantısı 

• B-Scan'in frame 0 (sıfır) bitmap imajı, .BMP uzantısı 

• fundus imajının bitmap imajı, .BMP uzantısı 

• VIP penceresinin bitmap imajı (sadece hacim taramaları için), .BMP uzantısı 

 

OCU Verilerinden İmaj Yükleme 

Kimi zaman bir imaja ait OCU (ham spektral veri) dosyasını yüklemek isteyebilirsiniz. Örneğin 
görüntülemenin kalitesini iyileştirmek için imaj dağılımını optimize etmek üzere InVivoVue’nün 
algoritmasını kullanmak isteyebilirsiniz. Hangi nedenle olursa olsun, OCU verilerini iki 
yöntemle yükleyebilirsiniz: Kendi veritabanınızın dışından bir imaj seçebilir veya 
veritabanınıza kayıtlı herhangi bir imaj için OCU verilerini yükleyebilirsiniz. 

Veritabanınızdaki imajlar için OCU verilerini yüklemek üzere şu adımları uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesinde ilgilendiğiniz verileri içeren tetkik kaydını seçin. 

2. Imaging sekmesine gidin. 

3. Tarama kuyruğunda bulunan kayıtlı bir taramayı sağ tıklayarak tarama context 
menüsünü görüntüleyin. Eğer .OCU verileri mevcutsa Load OCU Data menü seçeneği 
etkin duruma gelir. Spektral verileri yüklemek için bu seçeneği tıklayın. 
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InVivoVue Yapılandırma 

Yapılandırmalar Arası Geçiş 

InVivoVue kurulduğunda, çok çeşitli kullanımlar için tasarlanmış yapılandırmalara sahiptir. 
Çekim yapan sistemler için tipik olarak yüklemiş olduğunuz merceğin türüne göre değişebilen 
özel bir yapılandırma seçersiniz. InVivoVue bu durumda ilgili yapılandırma için yeni ayarları 
yükler, Kullanıcı Arayüzünü günceller ve sonraki taramalarda yeni donanım ayarları kullanılır. 

Select Configuration açılan kutusu Imaging sekmesinin sol üst bölümünde yer alır. Burada 
geçerli durumdaki yapılandırma görüntülenir. 

 

Şekil 35: Yapılandırma Seçimi 

Açılan kutu tıklandığında, bilinen yapılandırmaların bir listesi görüntülenir. Yeni bir 
yapılandırma seçerseniz InVivoVue uygulanabilen ayarları yükleyip uygular ve geçerli olan 
yapılandırma ekranını günceller. Bu işlem aynı zamanda InVivoVue tekrar çalıştırıldığında 
yeni yapılandırmanın başlatılmasını sağlar. 

 

Şekil 36: Standart Yapılandırmalar 
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Program Varsayılan Değerlerini Değiştirme 

InVivoVue ile çalışmanız sırasında belirli bir yapılandırmayla birlikte yüklenen varsayılan 
ayarların bazılarını değiştirmek isteyebilirsiniz. 

InVivoVue size pek çok yapılandırılabilir ayar sunar; bunların başlıcaları şöyledir: 

• İmaj taramalarının görüntülenmesi (parlaklık, kontrast, Doppler ayarlamaları, vb.) 

• Fikse Etme Hedefi (hedefin boyutu ve pozisyonu) 

• İndeks görüntüleme (Aç/Kapat, pozisyon, renk) 

• İmaj İşleme (işleme ve dağılım gibi yeniden örnekleme kontrolleri ) 

• Tarama tipi (lineer B-Scan, anüler hacim, karma hacim, vb.) 

• Kaliper yapılandırma (adlar, renk, açı kilitleme, görüntüleme uzunluğu ve konumu) 

Bu ayarlar çeşitli yerlerden değiştirilebilir. Örneğin, 

• İmaj tarama ayarlarının gösterimi Display Options iletişim kutusu üzerinden 
değiştirilebilir. 

• Fikse etme hedefi ayarları fikse etme hedefi bölgesinden değiştirilir 

• İndeks gösterim ayarları, B-scan görüntülemesine ait context menüsünden değiştirilir 

• İmaj işleme ayarları, işleme kontrol formundan değiştirilir. 

• Tarama tipi ayarları, tarama düzenleyicisinden değiştirilir. 

• Kaliper yapılandırma ayarları Configure Calipers iletişim kutusundan değiştirilir. 

Ancak, bu şekilde değiştirilen ayarlar sadece programın çalıştığı süre içinde geçerlidir. 
Program kapatıldığında, eğer yüklenen yapılandırma dosyasını güncelleştirmediyseniz yapılan 
değişiklikler unutulacaktır. 

Geçerli kullanıcı yapılandırmasını belirleme 

Hangi kullanıcı yapılandırma dosyasının yüklenmiş olduğunu belirlemek için Help menüsü 
altındaki System Information iletişim kutusunu açın. Kullanıcı dosyasının adı görüntülenir. 
Mouse ile dosya adının üzerine gelince dosya yolu tam olarak görüntülenir. 
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Şekil 37: System Information - Kullanıcı Yapılandırma Dosyası 

Yeni kullanıcı yapılandırma ayarlarını kaydetme 

Bu kullanıcı yapılandırma dosyasındaki varsayılan ayarları değiştirmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın: 

1. InVivoVue yazılımını yukarıda açıklanan araçları kullanarak dilediğiniz biçimde 
yapılandırın. 

2. Tools menüsünden Save Settings...'i seçin 

 

Şekil 38: Tools Menüsü 
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Şekil 39: Save Settings File iletişim kutusu 

3. Sonuçta karşınıza çıkan dosya seçicisi içinden, adı System Information iletişim 
kutusunda geçen kullanıcı yapılandırma dosyasını seçin. 

4. Ayarlarınızı kaydetmek üzere Save düğmesini tıklayın. Mevcut dosyanın 
değiştirilmesini onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. 

5. Mesaj penceresini ve iletişim kutusunu kapatmak üzere Yes'i tıklayın. 

Kaydettiğiniz ayarlar, siz onları yeniden değiştirmediğiniz sürece varsayılan ayarlarınız olarak 
kalacaktır. 

 

Örnek: imaj görüntüleme için varsayılan ayarları değiştirme 

Örneğin, InVivoVue tarafından başlangıçta uygulanan parlaklık ve kontrast değerleri, 
aşağıdaki adımlar uygulanarak değiştirilebilir: 

1. Imaging sekmesini seçin. 

2. Soldaki B-Scan görüntü alanında sağ tıklayıp Display Options… öğesini seçin. 
Display Options iletişim kutusu açılır.  

 

Şekil 40: Edit Display Options İletişim kutusu 

3. Parlaklık ve kontrast sürgülerini yeni değerlere göre ayarlayın. 
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4. Geçerli kullanıcı yapılandırmanızı belirleme 

5. Yeni kullanıcı yapılandırmasını kaydetme. 

 

Örnek: imaj işleme için varsayılan ayarları değiştirme 

1. Tools menüsünden (Şekil 38) Configure Processing... öğesini seçin. Processing 
Control iletişim kutusu görüntülenir. 

 

Şekil 41: İmaj İşleme ve Yeniden Örnekleme Kontrolleri 

2. Processing ve Resampling sekmelerinde istenilen değişiklikleri yapın. 

3. Geçerli kullanıcı yapılandırmanızı belirleme 

4. Yeni kullanıcı yapılandırmasını kaydetme. 

 

Örnek: varsayılan tarama ayarlarını değiştirme 

Tarama tiplerine ait ayarları değiştirmek için önce değiştirmek istediğiniz türden bir özel 
tarama oluşturmanız gerekir. Özel bir tarama oluşturmak için taramayı bir tetkike eklemeli ve 
böylece ona ait ayarları bu tür tetkikler için varsayılan olarak kaydetmelisiniz. Özel taramayı 
bir gerçek bir tetkik sırasında oluşturabilir veya bu iş için bir "örnek" tetkik oluşturup daha 
sonra sistemden silebilirsiniz. Her iki durumda da, aşağıdaki adımları uygulayın. 

1. Patient/Exam sekmesinde bir tetkik oluşturun veya bugüne ait geçerli bir tetkik seçin, 
ardından Start/Continue Exam düğmesini tıklayın. InVivoVue tetkiki Imaging 
sekmesinde görüntüler. 

2. Tarama kuyruğu üzerindeyken sağ tıklayıp Add Custom Scan seçeneğini belirleyin. 
Tarama  düzenleyicisi görüntülenir. 
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Şekil 42: Yeni Tarama iletişim kutusu 

3. İstenilen tarama yapılandırmasını seçin ve Add to Exam düğmesini tıklayın. 

4. Ayarlarınızı yukarıda açıklandığı biçimde kaydedin. 

Kaydettiğiniz değerler, artık bu türden tetkikler için varsayılan değerler haline gelir. 

 

Yeni Kullanıcı Ayarları Dosyası Oluşturma 

Yukarıda da açıklandığı gibi, pek çok sistem ayarı varsayılan olarak kullanıcı yapılandırma 
dosyalarında saklanır. InVivoVue yazılımının her yeni çalıştırılmasında sistem son seansta 
çalışmakta olan yapılandırmayı yansıtan ayarlarla çalışmaya başlar. 

Bazı kullanıcılar varsayılan sistem ayarlarını birden fazla set halinde kaydetmeyi daha yararlı 
bulurlar; örneğin çok farklı protokoller kullanan birden fazla çalışma yürütüyorsanız farklı 
tarama tipleri için farklı varsayılan değerler oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu durumda, varsayılan 
değerleri gereken şekilde ayarlayıp farklı bir .INI dosyasında kaydedebilirsiniz; böylece ihtiyaç 
olduğunda bu alternatif ayarlar yüklenebilir. 

Yeni bir ayarlar dosyası oluşturmak için şu adımları izleyin: 

1. Program Varsayılan Değerlerini Değiştirme bölümündeki bilgileri inceleyerek hangi 
ayarları değiştirebileceğinizi ve bu işi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. 

2. Yapmak istediğiniz değişiklikleri tamamladıktan sonra Tools menüsünden Save 
Settings...'i seçin 

3. Karşınıza çıkan kayıt iletişim kutusunda yeni ayar dosyası için bir ad girin. Standart 
olarak, Leica kullanıcı yapılandırma dosyalarının adını User_ şeklinde başlatır; sizin de 
bu standarda göre hareket etmenizi öneririz. 

4. Ayarlarınızı kaydetmek üzere Save düğmesini tıklayın. 
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Bu alternatif ayar dosyalarından gereken sayıda oluşturabilir ve ihtiyaca göre dosyalar 
arasında geçiş yapabilirsiniz. Geçerli olan ayarlardan diğer bir varsayılan ayarlar setine geçiş 
yapmak için aşağıdaki adımları izleyin. 

 

Mevcut bir Ayarlar Dosyasını Yükleme 

Kimi zaman sistemin çeşitli bölümleri için varsayılan ayarları yüklemeniz veya sıfırlamanız 
gerekebilir. Örneğin, imaj taramalarının görüntülenmesi, imaj taramalarının işlenmesi veya 
fikse etme gibi şeylerde varsayılan değerlerin değişmiş olduğunu görürseniz bu değerleri geri 
yükleyebilirsiniz. Veya daha önceden bir alternatif ayarlar dosyası oluşturduysanız mevcut 
ayar dosyaları arasında geçiş yapabilirsiniz. 

Her durumda, değerleri bir sistem ayarları dosyasından yüklemek veya geri yüklemek için şu 
adımları uygulayın: 

1. Tools menüsünden (Şekil 38), Load Settings... öğesini seçerek Load Settings File 
iletişim kutusunu açın. 

 

Şekil 43: Load Settings File iletişim kutusu 

2. İletişim kutusunda, yüklemek veya geri yüklemek istediğiniz ayarları içeren dosyanın 
adını seçin. 

 

Not 
Yapılandırılabilir ayarlara ait değerler .INI dosyaları içinde saklanır. Bu 
dosyaların adı User_ ile başlar. Ayarların bu adlandırma standardına 
uymayan bir .INI dosyasına kaydedilmesi de mümkündür. Örneğin, 
LineSpectrum.INI adını kullanmaktan kaçınabilirsiniz; çünkü bu dosya 
sadece hat spektrumunu kontrol etmek için kullanılır. 

 

3. Ayarlar dosyasını açmak ve iletişim kutusunu kapatmak için Open düğmesini tıklayın. 

Yüklediğiniz İmaj İşleme, Fikse etme ve Görüntüleme Seçeneği ayarları, siz bunları 
değiştirmediğiniz sürece varsayılan ayarlar olarak kalır. Varsayılan tarama parametresi 
ayarları (boyutlar, açı, çizgiler, taramalar, frame'ler, vb.) bir sistem ayarları dosyasını dinamik 
olarak yüklerken geri yüklenmez. 
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Veri Yönetimi 

Hasta bilgisi içermeyen bir .OCT dosyası yükleme 

Bazı durumlarda, içinde hasta bilgisi bulunmayan bir .OCT (veya .OCU) dosyasını yüklemek 
yararlı olabilir: bir iş arkadaşınız sizinle veri paylaşabilir (hasta bilgilerini koruyan dışa alım 
özelliğini kullanmadan) veya bir kişi bazı InVivoVue dosyalarını programın kaydettiği yerden 
başka bir yere taşımış olabilir. File menüsü altında bir Open… seçeneği bulunur. Bu seçeneği 
tıkladığınızda normal bir dosya seçimi iletişim kutusu açılır. Bu kutuyu kullanarak ilgili dosyayı 
seçin ve 

• InVivoVue anonim hasta altında, seçilen dosyanın oluşturma tarihiyle aynı tarih 
damgasına sahip bir tetkik oluşturacaktır; ardından da dosya başlığından alınan 
detayları içeren bir tarama kaydı oluşturulur. Bu durumda, ilgili tetkik seçildiğinde 
Imaging sekmesinde bir kutu görüntülenir. 

• .OCT ve .OCU dosyalarının her ikisi birden bulunduysa iki dosya da tarama kaydına 
eklenir. Aksi halde, sadece seçilen dosya taramaya eklenir. 

• Söz konusu tarihe sahip bir tetkik varsa tarama bu mevcut tetkik kaydına eklenir. 

• Dosya hemen yüklenir. .OCT dosyası seçildiyse veriler anında görüntülenir. 
.OCU dosyası seçildiyse görüntüleme öncesinde verilerin işlenmesi gerekir. 

Bu özellik bir yedek çözüm olarak tasarlanmıştır: bir kullanıcı hatası olursa ve programın 
kullanabileceği hasta veya tetkik bilgisi yoksa uygulanabilecek bir kurtarma yöntemidir. Bu 
işlemi normal çalışma olarak yapmaktan kaçınmalısınız; çünkü verileri anonim hastaya 
yüklemeye devam ettikçe kimlik belirleme giderek zorlaşacaktır. 

Tetkikleri Arşivleme 

Veri arşivleme, veri dosyalarının bilgisayarınızdan fiziksel olarak kaldırılması işlemidir. 
InVivoVue tarafından toplanan veri dosyaları oldukça büyük boyuttadır ve eğer bu dosyalar 
sistemden çıkarılmazsa bilgisayarın diski sonunda dolacaktır. Leica, kullanılabilir disk alanı 
toplam kapasitenin %10'undan daha düşük bir düzeye inerse tetkikleri arşivlemenizi önemle 
tavsiye eder; ayrıca, disk alanınız bitmek üzereyse bunu düzeltecek bir şeyler yapmadığınız 
sürece Save düğmesini her tıklamanızda bir uyarı alırsınız. 

Envisu'dan tetkikleri çıkardıktan sonra kimi zaman dosyaları geri almak yararlı olabilir; örneğin 
yeni bir tetkik hazırlarken eski verilere göz atmak için. Verileri arşivlediğinizde, dosyaların 
nereye taşınması gerektiğini de belirtirsiniz. InVivoVue dosyaların nereye kopyalandığını takip 
eder ve siz bu dosyaları geri almak istediğinizde dosyaları hızlıca geri getirmek üzere bu 
bilgiden yararlanır. 

İmajların boyutları büyük olduğundan, arşivleme için geniş boş alana sahip bir depolama 
konumu gerekir; buna örnek olarak bir veya birden fazla ağ sürücüsü ya da harici diskler gibi 
ikincil depolama araçları düşünülebilir.  

Arşivleme devam ederken InVivoVue başka görevler yapmanıza izin vermez. Arşivleme 
işleminin süresi bir seferde kaç tetkik arşivlediğinizle yakından ilişkilidir. Arşivleme işlemini, 
Envisu'nun hastaların tetkiki için kullanılmadığı sakin bir zamanda yapılacak biçimde 
planlamanız tavsiye edilir. Arşivlenecek tetkikler seçilip arşivleme işlemi başlatıldıktan sonra 
sistemin çalışmasını izlemenize gerek yoktur; InVivoVue arşivleme işlemini kendi başına 
tamamlar (arşivleme hedefinde yer olduğu sürece). 

Tetkikleri arşivlemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 
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1. Tools menüsünden (Şekil 38), Archive Scans... öğesini seçin. Archive Exams 
iletişim kutusu görüntülenir. 

 

Şekil 44: Archive Exams iletişim kutusu 

2. Henüz arşivlenmemiş tüm tetkikler Archivable Data grup kutusunda, eskiden yeniye 
doğru tarih sıralı olarak listelenir. Tetkikler ay ve tarih bazlı olarak gruplandırılmıştır; 
böylece, kolay bir şekilde set olarak seçim yapabilir ve birlikte arşivleyebilirsiniz. 

3. Her bir tarihi çift tıkladığınızda ilgili tüm tetkikler Selected Exams grup kutusuna 
eklenir. Alternatif olarak ay satırlarını tek tek günleri gösterecek biçimde, günleri de tek 
tek hastaları gösterecek şekilde açabilirsiniz. Sistemden çıkarmak istediğiniz öğeleri 
çift tıklayın. Bu işlemi yaptığınızda ilgili tetkikler Selected Exams grubunda, içerdikleri 
dosya sayısı ve göreceli boyutları ile birlikte görüntülenecektir. Alttaki çubuk, arşivleme 
işleminin hedefteki kullanılabilecek arşiv alanının ne kadarını dolduracağını gösterir. 

4. Belirli bir tarihten önceki tüm tetkikleri seçmek için bir tarih girin ve Select All Exams 
Prior To düğmesini tıklayın. Sisteminizde bulunan ve seçtiğiniz tarihten önce 
gerçekleştirilen tüm tetkikler Selected Exams grubuna eklenir. Pencerenin altında 
bulunan Required Space alanı seçilen tetkikleri depolamak için ne kadar alan 
gerektiğini gösterir. 

5. Dosyaların arşivlenmesini istediğiniz konumu seçmek için iletişim kutusunun üst 
bölümündeki Browse düğmesini kullanın. Available Space alanı seçtiğiniz cihazda 
(ağ sürücüsü, harici cihaz, vb.) ne kadar depolama alanı kaldığını gösterecek biçimde 
güncellenir. 

6. Start Archiving düğmesini tıkladığınız zaman InVivoVue seçtiğiniz tetkiklere ait imaj 
dosyalarını arşivleme konumuna taşımaya başlar. 

İşlemin dakikalarca süreceğini unutmayın; hastaların tetkiklerini aksatmayacak biçimde yeterli 
zamanınız olduğundan emin olun. 

 

Arşivlenmiş Taramaları Geri Alma 

Arşivlenmiş taramalar ve raporlar sistemden kaldırılır ve başka bir yerde saklanır. Arşivlenmiş 
taramalara ve raporlara bakmaya ihtiyaç duyacak olursanız InVivoVue bu bilgileri almanıza 
olanak sağlar. Retrieve Archived Scans fonksiyonu seçili taramaları ve raporları arşivden 
alarak sisteminizdeki orijinal konumuna geri yükler. 
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Tıpkı arşivleme gibi, taramaları geri yükleme de sisteminizi kilitleyecektir; bu işlem sırasında 
başka görevler uygulanamaz ve geri yükleyeceğiniz tarama sayısına bağlı olarak bu işlem 
oldukça uzun süre alabilir. Bu nedenle hasta tetkikleri yapmak gibi diğer görevler için 
sisteminize ihtiyaç duyduğunuz vakitlerde taramaları geri yüklemekten kaçınmalısınız. 

Tek bir tetkikle ilgili verileri geri yüklemenin en kolay yöntemi Patient / Exam sekmesine gidip 
ilgilendiğiniz arşivlenmiş tetkiki bulmak ve Archived sütunu altındaki Y işaretini çift tıklamaktır. 
Tetkik verilerini geri yüklemeyi onaylamanız istenecektir. 

Birden fazla tetkik için geri yükleme yapmak istiyorsanız şu adımları uygulayın: 

1. Tools menüsünden (Şekil 38), Retrieve Archived Scans... seçeneğini tıklayın. 
Retrieve Exams iletişim kutusu görüntülenir. 

 

Şekil 45: Retrieved Archived Exams iletişim kutusu 

2. Retrievable Data grup kutusunda, geri yüklenebilecek tüm veriler hasta adına göre 
alfabetik sırayla listelenir.  

3. Verilerini geri yüklemek istediğiniz her bir hastayı seçip, adını çift tıklayın veya hastayı 
Selected Exams grup kutusundaki listeye taşımak için >> düğmesini tıklayın. 

4. Sadece belirli tetkiklerle ilgili verileri geri yüklemek istiyorsanız + düğmesini 
tıkladığınızda her bir hasta için tarih sıralı tetkikleri içeren bir açılır liste karşınıza çıkar; 
bu listeden geri yüklemek istediğiniz tetkikleri seçebilirsiniz. 

5. Geri yüklemek üzere seçtiğiniz tetkikler Selected Exams listesine taşınır ve verilerin 
geri yükleneceği orijinal konumu gösteren dosya yoluyla birlikte görüntülenir. Buna ek 
olarak, Space Needed alanı geri yüklenen imajlar için toplam ne kadar yer gerektiğini 
ve sisteminizde ne kadar yer kaldığını gösterir. 

6. Start Retrieving düğmesini tıkladığınız zaman InVivoVue seçtiğiniz tetkiklere ait imaj 
dosyalarını orijinal konumuna taşımaya başlar. 

İşlemin dakikalarca süreceğini unutmayın; hastaların tetkiklerini aksatmayacak biçimde yeterli 
zamanınız olduğundan emin olun. 

Bazı bölgelerde arşivleme için birden fazla ağ konumu kullanılır, diğer bazı yerlerde de harici 
sürücüler bulunur ve bir süre sonra verilerin nerede arşivlendiğini hatırlamak zor olabilir. Bir 
tetkikin nerede arşivlendiğini hatırlamıyorsanız ve geri yükleme öncesinde ilgili cihazı 
bağlamak için bu yeri bilmeniz gerekiyorsa tetkiki seçin, Imaging sekmesine gidin ve mouse 
ile tarama kutularının üzerine gelin. Arşiv yolu araç ipucu olarak görüntülenir. 
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Tetkikleri Dışa Alım 

Dışa alım bir tetkike ait verilerin kopyasının çıkarılması işlemidir; bu kopya daha sonra diğer 
bir sistemle paylaşılabilir. Veriler sisteminizden silinmez; Aslında, kopyayı Envisu’nun diskinde 
hazırlarsanız, dışa alım kopyası silinene kadar daha az disk alanına sahip olursunuz. 

İçe alım daha önce bir Envisu sisteminden dışa alınmış dosyaları ekleme ve bu dosyaları bir 
okuyucu sisteminde veya bir diğer iş arkadaşınızın InVivoVue kurulumunda yerel olarak 
kullanıma sunma işlemidir. Dışa alım kopyasındaki dosyaları içe alım sistemine ekler. 

Bir tetkikle ilişkilendirilmiş tüm hasta ve imaj verilerinin kopyasını oluşturmak üzere onu dışa 
alabilirsiniz. Ek olarak, dışa alım işlemi merkezi bir veritabanında içe alım için de dosyalar 
oluşturur; bu dosyalar programın salt okunur bir sürümünde kullanılabilir. InVivoVue ayrıca 
dışa alımı hasta bilgilerini içerecek veya içermeyecek şekilde hazırlama seçeneğini de sunar. 
Dışa alımı bilgisayarınıza, ağ sürücüsüne veya DVD üzerine yapabilir ve InVivoVue 1.4 ile 
kullanılacak biçimde hazırlayabilirsiniz. 

Bir tetkiki dışa aldığınızda InVivoVue tetkikteki her bir taramayla ilgili tüm dosyaları kopyalar. 
Gerçek sayı, tarama paternine ve raporlar oluşturma durumuna bağlıdır. Dışa alınan tetkikleri 
depolamak için gereken toplam disk depolama alanı ciddi boyutlara ulaşabilir; örneğin lineer 
tarama için dışa alınan dosyaların toplamı 170 megabayt (Mb) veya daha yüksek bir boyuta 
ulaşırken, hacim taramayla ilgili dosyaların boyutu 400 megabaytı geçebilir. Bu nedenle 
bilgisayarınızda, ağ sürücünüzde veya (özellikle) USB sürücünüzde yeterli yer bulunduğundan 
emin olun. 

Bir hastanın tetkikini dışa almak için şu adımları izleyin: 

1. Patient/Exam sekmesinde verilerini dışa almak istediğiniz hastayı seçin.  

2. Patient Exams grup kutusunda, Export sütununun altını tıklayarak geçerli hasta kaydı 
içinden dışa alınacak tetkiki seçin. Sütundaki işaret, tetkikin dışa alınacağını belirtmek 
üzere yeşil bir ok işareti haline gelir. Gerekirse birden fazla hastaya yayılacak biçimde, 
dilediğiniz sayıda tetkik işaretleyebilirsiniz. Tetkikleri dışa alım için işaretledikçe Export 
düğmesindeki metin de aktarılması planlanan tetkik sayısını gösterecek biçimde değişir: 
Export 1 Exam, Export 2 Exams, vb. 

 

Şekil 46: Dışa alım için tek bir tetkik seçme 
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Şekil 47: Dışa alım için birden fazla tetkik seçme 

3. Dışa alınacak tüm tetkikler işaretlendiğinde Export Exam düğmesini tıklayın. Export 
Exams iletişim kutusu açılır. 

4. İletişim kutusu açıldığında, dışa alınacak dosyaların oluşturulacağı dosya yolu Export 
to metin kutusunda görüntülenir. Bu yol, kullanıcı yapılandırma dosyasındaki 
EXPORT_PATH ayarıyla belirlenir ve programın her çalıştırılmasında aynı yerden 
başlar; bu yolun varsayılan değeri şöyledir: D:\Bioptigen\Export. Export to metin 
kutusu üzerinde doğrudan düzenleme yapılamaz. Dışa alım dosyalarının kaydedildiği 
yolu değiştirmek için Export to düğmesinin yanındaki klasör ikonuna tıklayın ve 
karşınıza çıkacak klasör seçimi iletişim kutusunu kullanarak uygun konumu seçin. 
InVivoVue gereken alt dizinleri kendisi oluşturduğundan dışa alım için artık boş bir 
klasör oluşturmaya gerek yoktur. Şimdi bir klasör oluşturmak istiyorsanız Make New 
Folder düğmesini tıklayarak tetkik verileri için yeni bir boş klasör oluşturabilirsiniz; 
klasöre vereceğiniz adın dışa aldığınız bilgilerle ilgili olması önerilir. Yeterli disk alanına 
sahip bir konum seçmeye dikkat edin. 

5. Hastaya ait kimlik bilgilerini de dahil etmek istiyorsanız tetkikler listesinin altında 
bulunan when exporting exam, include patient identifiers onay kutusunu 
işaretleyin. Dışa alınan verilere Hasta kimliği, doğum tarihi ve hastanın adı 
eklenecektir. Kimlik bilgilerini hariç tutmayı seçerseniz hastanın adı saklı tutulur ve 
doğum tarihi 01 Ocak 1901 olur. 

6. Tetkik veri dosyalarını kopyalamak isterseniz when exporting exam, make copies of 
the data files onay kutusunu işaretleyin. Veri dosyalarını kopyalamamayı seçerseniz, 
dışa alım işlemi çok daha hızlı ilerler; ancak bu durumda içe alım yaparken veriler 
bulunamayacaktır ve veri dosyalarını sizin manuel olarak belirlemeniz gerekecektir. 

7. InVivoVue 2.0 sürümünden itibaren tetkik dışa alımlarının biçiminde küçük bir 
değişiklik olmuştur. Verileri InVivoVue 1.4 sisteminde okumak için dışa alıyorsanız, 
Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader kutusunu işaretleyin. Bu kutuyu 
işaretlemezseniz, 1.4 sürümünü bir okuyucuda içe alım işlemi hata verecektir. 

8. Dışa alım için işaretlediğiniz tetkikler soldaki listede görüntülenir. Tetkiklerin yanındaki 
işaretleri kaldırarak seçiminizi iptal etmek için son şansınız buradadır. 

9. Uygun gördüğünüz tüm değişiklikleri yaptıktan sonra, Start Export düğmesini tıklayın. 
InVivoVue her bir benzersiz tetkik tarihi için ExamDate_MM.DD.YYYY adında bir alt 
klasör oluşturur. Bunun altında, PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn 
adını taşıyan bir alt klasör oluşturulur (burada XXX hastanın kimliğini, tarih, tetkik 
verilerinin dışa alındığı tarihi (bugün) ve nn ise hastanın tetkik verilerinin o tarihte kaç 
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defa dışa alındığını gösterir). Bu klasör yapılandırmasını bilmeniz kritik öneme sahip 
değildir; InVivoVue dosyaları okuyucu sisteminde içe aldığınızda bulabilecektir. 
InVivoVue daha sonra PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn 
klasöründe bir çift .SQL dosyası oluşturur ve (veri dosyaları kopyalanıyorsa) tetkik 
verileri bugünün tarihini taşıyan alt klasöre kopyalanır. İletişim kutusu kapanır. 
 

Tetkikleri İçe Alma 

İçe alım daha önce bir Envisu sisteminden dışa alınmış dosyaları ekleme ve bu dosyaları bir 
okuyucu sisteminde veya bir diğer iş arkadaşınızın InVivoVue kurulumunda yerel olarak 
kullanıma sunma işlemidir. Dışa alım kopyasındaki dosyaları içe alım sistemine ekler. 

Diğer bir InVivoVue bölgesinden (Sürüm 1.1 ve üzeri) dışa alınan bir tetkiki kendi bölgenizde 
içe alabilir ve bu tetkiki, ilişkili taramalarını ve raporlarını görebilirsiniz.  

InVivoVue tetkik ve imaj dosyalarının sizin bölgenizde önceden bulunup bulunmadığını tespit 
edecek ve aynı tetkiki tekrar içe almanızı engelleyecektir. Dosyalar zaten mevcutsa 
InVivoVue, devam ederek mevcut dosyaların üzerine yazmak isteyip istemediğinizi soracaktır.  

Bir tetkiki içe almak için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Tools menüsünden (Şekil 38), Import Exam'i seçin. Bir klasör seçimi iletişim kutusu 
açılır.  

 

Şekil 48: Browse for Folder iletişim kutusu 

2. İletişim kutusunu kullanarak, bilgisayarınızda içe almak istediğiniz tetkikin bulunduğu 
tetkik klasörünü bulun. Tetkik klasörünü açarak PatientID_XXX (XXX hastanın kimlik 
numarasıdır) adlı alt klasörü seçmeyin. Hasta kimliği klasörünü seçecek olursanız içe 
alım işlemi hata verir. 

3. OK düğmesini tıklayın. InVivoVue tetkik klasörünün içeriğini sizin bölgenizdeki 
veritabanına ekler ve tetkikteki taramaları ve raporları varsayılan kaydetme 
sürücünüzde depolar. İletişim kutusu kapanır. 

Başka InVivoVue bölgesinde oluşturulmuş bir tetkik sizin bölgenizde içe alındığında Study 
sekmesinde Switch Sites… düğmesi görünür. Bu düğme tıklanacak olursa inceleme 
yapabilmeniz için yeni içe alınan tetkik ile ilişkilendirilmiş bölgeye geçiş yapmanıza olanak 
sağlayacak bir iletişim kutusu açılır. (InVivoVue uygulamasını bir okuyucu uygulaması olarak 
kullanma konusuna daha fazla bilgi için İçe Alınan Verileri Okuma bölümündeki bilgilere göz 
atın.) 
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İçe Alınan Verileri Okuma 

InVivoVue içe alınan tetkiklerin diğer InVivoVue tarayıcılarında görüntülenmesi olanağını 
sağlar (1.1 ve sonraki sürümlerde). Bir tetkik içe alındığında, tetkikle ilişkili diğer bütün bilgiler 
de içe alınır.  

Buna şunlar dahildir: 

• Bölge bilgileri – Bölge, imajın çekildiği InVivoVue tarayıcısını belirler. İmaj çekimi 
sırasında kullanılan donanım ve yazılım da bölge adı ve açıklaması gibi genel bölge 
bilgileriyle birlikte içe alınır. Leica diğer InVivoVue bölgelerini nativ olmayan bölgeler 
olarak kabul eder, tetkiklerin içe alındığı bölgeyi ise nativ bölge olarak kabul eder. 

• Çalışma ve Tedavi Kolu bilgileri – Bu bilgiler, tetkikle ilişkili çalışma ve tedavi kolu 
bilgileridir ve tetkikle ilgili taramalar bir tarama protokolünden yüklenmişse protokol 
bilgileri de buna dahildir. 

• Hasta bilgileri – Bu bilgiler, dışa alım sırasındaki bilgilerle sınırlıdır. Dışa alım 
yapılırken tanıtıcı bilgilerin atlanması istenirse gerçek ad ve doğum tarihi bulunmaz. 

• Tetkik bilgileri – Bu bilgilere hekim ve tetkikçi de dahil olmak üzere tetkikle ilgili tüm 
bilgiler dahildir. 

• İmaj taramaları ve raporlar – Bu bilgilere tetkikle birlikte kaydedilmiş tüm imaj dosyaları 
ve raporlar dahildir. 

• Fikse etme Ön ayarları – Bir taramayla açık bir şekilde ilişkilendirilmiş tüm fikse etme 
ön ayarlarını kapsar. 

Başka InVivoVue bölgesinde oluşturulmuş bir tetkik sizin bölgenizde içe alındıktan sonra 
InVivoVue o sırada görüntülediğiniz bölgenin adını Study sekmesinde görüntüler; ayrıca bir de 
Switch Sites düğmesi görüntülenir. Switch Sites düğmesi tıklanacak olursa inceleme 
yapabilmeniz için yeni içe alınan tetkik ile ilişkilendirilmiş bölgeye geçiş yapmanıza olanak 
sağlayacak bir iletişim kutusu açılır.  

İçe alınmış bir tetkiki görmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Study sekmesinde Switch Sites düğmesini tıklayın; Display Data From Which Site? 
iletişim kutusu açılacaktır. İçe alınmış tetkikin kaynağı olan bölgeyi seçin ve sonra 
Choose Other Site düğmesini tıklayın. 

 

Şekil 49: Switch Sites... düğmesi 
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Şekil 50: Display Data from Which Site? iletişim kutusu 

2. Seçilmiş olan bölge geçerli bölge haline gelir ve bölgenin adı ana pencerenin başlık 
çubuğunda ve aynı zamanda Study sekmesinin tepesinde, Viewing Data From 
etiketinin sağında görüntülenir. İçe alınan tetkikle ilişkili çalışma, Çalışmalar listesinde 
görüntülenir. 

3. Patient/Exam sekmesini tıklayarak, seçili olan bölgeye içe alınan tetkiklerle ilişkili 
hastaların listesini görebilirsiniz. İçe alınan tetkikle ilişkili görmek istediğiniz hastayı 
bulmak için sekmenin üst bölümündeki Find Patient grup kutusunu veya onun 
altındaki List Patients grup kutusunu kullanabilirsiniz.  

4. İçe alınan kaydı listeden seçtiğinizde kayıttan gelen temel bilgiler sekmenin sağ 
altındaki View Patient Details grup kutusunda görüntülenir. Hastayla ilişkilendirilmiş 
olan ve içe alınan tetkikler View Patient Details grup kutusunun üstündeki Patient 
Exams grup kutusunda görüntülenir.  

5. İçe aktarılan tetkiki Patient Exams listesinden seçin ve içe aktarılan hasta tetkiki ile 
ilişkili taramaları görmek için Review Exam düğmesini tıklayın. (Veya tetkiki seçebilir 
ve taramaları görmek için Imaging sekmesini tıklayabilirsiniz.) 

6. InVivoVue uygulamasını kullanarak imaj taramalarını görme hakkında daha fazla bilgi 
almak için İncelemek İçin bölümündeki bilgileri inceleyin. 

7. Nativ bölgeye geri dönmek için Display Data From Which Site? iletişim kutusunu 
açın (Study sekmesindeki Switch Sites düğmesini tıklayarak) ve Choose Native Site 
düğmesini tıklayın. 

Nativ olmayan bir bölgeyle çalışırken bu bölgeyle ilişkili olan ve içe alınan tüm bilgileri 
görebilirsiniz. InVivoVue size özellikle şu olanakları sağlar: 

• Nativ olmayan bölgeyle ilgili tüm içe alınan çalışma bilgilerini görme. 

• Nativ olmayan bölgeyle ilgili tüm içe alınan hasta bilgilerini görme. 

• Nativ olmayan bölgeyle ilgili tüm içe alınan tetkik bilgilerini görme; buna tetkiki yöneten 
hekim ve imajların çekimini yapan tetkikçi de dahildir. 
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• Nativ olmayan bölgeyle ilgili içe alınan tetkikleri dışa alma. 

• Nativ olmayan bölgeyle ilgili içe alınan imaj taramalarını görme. Buna şu olanaklar 
dahildir: 

o .OCT dosyasını yükleme ve geri oynatma. 

o .OCU dosyasını yükleme ve üzerinde yeniden işlem yapma. 

o Tools menüsündeki Save As... fonksiyonunu kullanarak .OCT ve/veya .OCU 
dosyalarını kaydetme.  

o İmaj taramasını 3D View içinde görüntüleme (dikdörtgen hacim taraması 
olmalıdır). 

o B-scan ve VIP pencerelerini yazdırma. 

o Raporları yazdırma ve kaydetme. 

• Nativ olmayan bölge tetkikleriyle ilgili içe alınan tetkikleri arşivleme. Aslında, Leica disk 
depolamasını yönetmek için hem nativ hem de nativ olmayan bölgelere ait tetkiklerin 
arşivlenmesini önerir. 

• İçe alınmış ve arşivlenmiş tetkiklerin geri yüklenmesi. 

Nativ olmayan bir bölgeyle çalışırken görüntülenen bilgilerin hiçbirini değiştiremezsiniz. 
InVivoVue özellikle şunları yapmanıza izin vermez: 

• Nativ olmayan bir bölgeye çalışma veya tedavi kolu ekleme; ayrıca nativ olmayan 
bölgeyle ilişkilendirilmiş bir çalışmayı veya tedavi kolunu da değiştiremez veya 
silemezsiniz. 

• Nativ olmayan bir bölgeye hasta ekleme; ayrıca nativ olmayan bölgeyle ilişkilendirilmiş 
bir hastayı da değiştiremez veya silemezsiniz. 

• Nativ olmayan bir bölgeye tetkik ekleme; ayrıca nativ olmayan bölgeyle ilişkilendirilmiş 
bir tetkiki de değiştiremez veya silemezsiniz. 

• Nativ olmayan bir bölgeye tetkikçi veya hekim ekleme; ayrıca nativ olmayan bölgeyle 
ilişkilendirilmiş bir tetkikçi veya hekimi de değiştiremez veya silemezsiniz. 

• Nativ olmayan bir bölgedeki tetkike tarama ekleme; ayrıca nativ olmayan bölgeyle 
ilişkilendirilmiş bir taramayı da değiştiremez veya silemezsiniz. 

• Nativ olmayan bir bölgeyle çalışırken tarama yapma. 
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Günlük İş Akışı 

Tetkik Gerçekleştirme 

 Tetkikler Imaging sekmesinden gerçekleştirilir. InVivoVue ilk çalıştırıldığında bir anonim 
hasta oluşturulur; kimlik bilgisi için günün tarihinden yararlanılır. Hasta bilgileri için giriş 
yapılabilir veya tetkik mevcut bir hastayla ilişkilendirilerek anonim olmaktan çıkarılabilir; bu işlem 
kullanıcı için en uygun zamanda, tetkikten önce veya sonra yapılabilir. Bu konudaki kontroller 
şöyledir: 

Şekil 21.  

Bu hastaya ait tetkik içinde başlangıçta tek bir tarama bulunmaktadır; bu taramanın 
özellikleri quick start grid içinde sunulan seçimlerle belirlenmiştir. Bu grid, yapılacak taramanın 
geometrisini, fiziksel boyutlarını ve veri yoğunluğunu belirleyen düğmeler içerir. Kesin ayarlar 
kullanıcının sistemindeki yapılandırma dosyaları tarafından belirlenir; ancak mouse ile bu 
düğmelerin üzerine gelecek olursanız ilgili düğmenin ifade ettiği ayarı bir araç ipucu içinde 
görebilirsiniz. Kullanıcı, her bir satırdan bir düğme seçip düğmedeki açıklamayı ve düğmeye ait 
araç ipucunu kullanarak hasta için uygun taramayı seçebilir. 
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Şekil 51: İmaj Verileri içeren Imaging Sekmesi 

Farklı hızlı başlangıç tercihlerine göre düğmelerin vurguları hareket eder ve karşılık 
gelen beklemedeki taramayı gösteren küçük resim de güncellenir. InVivoVue hangi göz için 
tarama yapıldığını kendi başına saptayamadığı için bu küçük resim doğru olduğu düşünülen 
göze göre renklendirilmiştir: Sağ göz (OD) için sarı ve sol göz (OS) için fuşya kullanılır. Küçük 
resmi çift tıklayarak göz seçimini değiştirebilirsiniz; metin açıklaması ve arka plan rengi uygun 
biçimde değişecektir. 

Tarama ayarları tatmin edici şekilde yapıldıktan sonra Aim düğmesini tıklayarak veri 
çekimini başlatabilirsiniz. Böylece bir crosshair tarama başlatılır: biri yatay, diğeri dikey olmak 
üzere hızlı bir şekilde değişen iki dik açılı lineer tarama. Görüntüsü alınan yüzey, birincil ve 
ikincil B-scan ekranlarında görünür. 
 

Video kamera bulunan sistemlerde bir fundus imajı Dynamic Scan Control adlı 
pencerede görüntülenir. Bu canlı imajın üzerine, taranan fiziksel alanı temsil eden bir grafik 
bindirilir; buna Dynamic Scan Control grafiği adı verilir. İlgili alana ait bir imaj elde etmek için 
kullanıcı elde kullanılan probun hedefini ayarlayabilir, dinamik tarama kontrol grafiğinin 
tutamaklarını sürükleyerek yatay ve dikey ofsetlerini, genişlik ve yüksekliğini ve tarama açısını 
değiştirebilir. B-scan ekranı, küçük resimdeki açıklamayla birlikte gerçek zamanlı olarak 
güncellenir. 

Kullanıcı, hedefleme noktasından memnun olduğunda Snapshot düğmesini tıklar. 
Böylece tarama ayarları küçük resimde belirtilmiş olan tam bir veri hacmi toplanır. Hedefleme 
taramasının aksine bu tarama, quick start grid içinde yapılan veri yoğunluğu seçimine bağlı 
olarak birkaç saniyeden uzun sürebilir; taramanın fiziksel boyutlarının çekim süresi üzerinde 
görülebilir bir etkisi yoktur. Hacim bilgileri toplanırken dikey hedefleme göstergesinin yerini 
yavaşça doldurulan bir hacim projeksiyonu alır. Çekilen B-scan'ler geldikleri anda, gerçek 
zamanlı olarak görüntülenir. VIP'teki yeşil işaret çizgisi B-scan pozisyonunu takip eder. 
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 Hacim tamamen çekildikten sonra tarama durur. Kullanıcı çekilen verileri VIP'e bakarak 
veya taramalar listesinin (Tarama kuyruğu) solunda bulunan Playback Kontrolleri'ni kullanarak 
inceleyebilir. Playback Kontrolleri tıpkı video oynatıcılarındaki gibi çalışır: İleri veya geri yönde 
tek bir frame ilerleyebilir, hacimdeki ilk veya son frame'e gidebilir, frame'ler çekildikçe onları bir 
çevrim halinde döndürerek B-Scan Ekranında hareket ettirebilir veya ilgilendiğiniz belirli bir 
frame'de hareketi durdurabilirsiniz. Oynatma hızı, frame'lerin çekilme hızına bağlıdır. 

 Veriler tatmin edici olmazsa tüm çekim sekansını tekrarlayabilir ve yetersiz verileri daha 
iyi imajlarla değiştirebilirsiniz. Kullanıcı görüntülemeyi tekrar başlatırken soru sorulmaz: 
Program, tetkikçinin ne yaptığının farkında olduğunu kabul eder. Ayrıca, yeni bir tarama seçip 
başlattığınızda önceden alınan veriler tamamen silinir; ancak bu durumda bir uyarı mevcuttur. 

 Öte yandan, verilerin kalitesi kaydetmek için yeterliyse Save düğmesini tıklayarak verileri 
bellekten diske kopyalayabilirsiniz. Çok sayıda dosya oluşturulur. InVivoVue uzaysal verileri 
(ekranda B-scan olarak görüntülenen veriler) .OCT uzantılı bir dosya içine kaydeder. Bu 
dosyaları daha sonra oynatma, kaliper ölçümü yapma veya raporlama amacıyla 
yükleyebilirsiniz. Eğer Save OCU? onay kutusu işaretlendiyse InVivoVue aynı zamanda spektral 
verileri de (spektrometre tarafından çekilen ham veriler) .OCU uzantılı bir dosya içine kaydeder. 
Ayrıca, birincil B-scan ekranına görünen frame'e ait bir bitmap imajı da kaydedilir (ve kayıt işlemi 
tamamlandığında Tarama kuyruğunda küçük resim olarak görünür).   Hacim taramaları için 
(lineer taramalar dışındaki her şey), VIP'in bir bitmap imajı kaydedilir. Son olarak, fundus 
kamerası bulunan sistemlerde anlık görüntünün başlatıldığı an çekilen ve fundus'a ait olan 
hareketsiz bir bitmap imajı da kaydedilir. 

 

Hasta Seçimi 

Tetkiklerde başlarken tipik olarak önce üzerinde tetkik yapılacak hasta seçilir. Tetkik 
yapmak için önce mevcut bir hastanın kaydını seçmeli veya yeni bir kayıt oluşturmalısınız. 
Mevcut bir kaydı seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın. Yeni bir kayıt oluşturmanız 
gerekiyorsa, Hasta Ekleme ile ilgili adımları uygulayın veya InVivoVue tarafından oluşturulan 
Anonim Hastayı kullanın.  

1. InVivoVue uygulama penceresinin üst bölümündeki Patient/Exam sekmesini seçin. 

2. Mevcut bir kaydı seçmek için sekmenin üst bölümündeki Find Patient grup kutusunu 
veya onun hemen altındaki List Patients grup kutusunu kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 52: Find Patient kutusu 
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Şekil 53: List Patients kutusu 

3. Bir hastaya ait kaydı bulmak için kayıt bilgisinin bir bölümünü veya tamamını Find 
Patient grup kutusundaki Patient ID, Patient MRN ve First Name veya Last Name 
alanlarına girin. Siz alanlar içine yazıları yazdıkça, InVivoVue List Patients grup 
kutusunda sizin girdiğiniz bilgilerle eşleşen ilk kaydı seçer. 

4. Alternatif olarak List Patients grup kutusundan da bir kayıt seçebilirsiniz. Hastaları 
tetkik tarihlerine göre bulabilirsiniz. From ve To tarih alanlarının her ikisine birden tarih 
girin (veya tarih metin kutusunun yanındaki aşağı oku tıklayarak takvim seçeneğini 
kullanın). Eşleşen kayıtlar seçiminizin altında listelenir. 

Kayıt listesini sütunların herhangi birine göre sıralayabilirsiniz; bunun için sütun 
başlığını tıklamanız yeterlidir. Aynı başlığı iki kez tıklarsanız sıralamanın yönü değişir. 

5. İstediğiniz kaydı listeden seçtiğinizde kayıttan gelen temel bilgiler sekmenin sağ 
altındaki View Patient Details grup kutusunda görüntülenir. 

6. Ardından varsayılan tetkik değerlerini ayarlama işlemini yapmanız gerekir. 
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Hastayı anonim olmaktan çıkarma 
 
Anonim hastayla ilişkili bir tetkik gerçekleştirirken Imaging sekmesinin üst bölümündeki hasta 
kontrollerini kullanarak tetkikin kime ait olduğunu belirtebilirsiniz. 

 

Şekil 54: Anonim hasta tetkiki 

 
Açılır ok işaretini tıklayıp Select Patient öğesini seçin. Yukarıda açıklanan hasta seçimi ve 
filtreleme kontrollerini içeren bir iletişim kutusu açılır. Hasta seçimini yaptığınızda tetkik ilgili 
hastaya atanır. 
  
Hastaya ait veriler henüz sisteme girilmediyse bu durumda Associate Patient öğesini seçin. 
Bu durumda, tıpkı Patient/Exam sekmesindeki Add Patient düğmesine bastığınız zaman 
olduğu gibi, hasta düzenleyicisi açılır. Yeni hastaya ait detayları girmeyi tamamladıktan sonra 
Save & Exit düğmesini tıklayın. Yeni hasta sisteme eklenecek ve tetkik de kendisiyle 
ilişkilendirilecektir. 
 
Select Patient öğesini seçmek de aynı işi yapar: Mevcut tetkiki önceden bilinen hastalar 
listesinden bir hastayla ilişkilendirir ve bu hasta için yeni bir tetkik başlatır. Select Patient 
seçeneğini kullanarak hem bilinen hastalar için tetkik başlatabilir, hem de bir tetkikin hangi 
hastaya ait olduğunu belirleyebilirsiniz. 

Tetkik Varsayılan Değerlerini Ayarlama 

Bir tetkik için hasta seçtiğinizde hangi tetkikçi, hekim, çalışma ve tedavi kolunun da bu tetkikle 
ilişkili olduğunu not etmeniz gerekir. Bu öğelerde istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz; 
mevcut öğeler arasından seçim yapabilir veya yeni bir tetkikçi ya da hekim ekleyebilirsiniz. 

Geçerli olan tetkikle ilgili varsayılan değerleri doğrulamak veya değiştirmek için şu adımları 
uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesinde, sekmenin sağ üst bölümündeki Set Exam Defaults/Add 
Exam grup kutusunu bulun. 

 

Şekil 55: Set Exam Defaults/Add Exam kutusu 

2. Examiner, Physician, Study ve Treatment Arm öğelerini kontrol edin ve bunların 
hastanın geçerli tetkiki için doğru olduğundan emin olun. 

3. Bu öğelerden herhangi birini değiştirmeniz gerekirse ilgili alana ait açılır listeden yeni 
bir öğe seçin. 

4. Yeni bir tetkikçi veya hekim oluşturmanız gerekiyorsa, Tetkikçiler ve Hekimler 
ayarlama bölümlerine göz atın. 
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5. Bu tetkik için tüm varsayılan değerleri seçtikten sonra Add Exam düğmesini tıklayın; 
bu durumda tetkik kaydı, geçerli olan hastaya ait tetkikler listesine eklenir. 

6. Bir hata yaparsanız veya tetkikin varsayılan değerlerinden herhangi birini değiştirmek 
isterseniz tetkik kaydını düzenleyebilir veya silebilirsiniz 

7. Bir tetkiki başarıyla hastanın kaydına ekledikten sonra, tetkiki Patient Exams 
listesinden seçin ve Start Exam düğmesini tıklayın. Bunun ardından, InVivoVue 
Imaging sekmesini karşınıza getirir. 

8. Artık seçilmiş olan tetkik için tarama türleri seçimi yapabilirsiniz. 

 

Tarama Seçimi 

Bir hastanın imajlarını çekebilmeniz için önce hasta tetkikine bir veya birkaç tür tarama 
eklemeniz gerekir. Bir protokolle ilişkilendirilmiş ön ayarlı taramalar ya da kişisel ön ayarlı 
taramalar seçebilir veya hastanız için özelleştirilmiş bir tarama oluşturabilirsiniz. 

 

Not 
Sadece güncel (bugüne ait) tarihli bir tetkik kaydına tarama ekleyebilirsiniz. 
Geçmiş tarihli tetkikler için sadece Durumu "Kullanım dışı" olan taramaları 
silebilirsiniz; tarama ekleme veya düzenlemeyle ilgili diğer tüm fonksiyonlar 
devre dışıdır. 

 

Ön ayarlı taramalar seçmek için şu adımları uygulayın: 

1. Imaging sekmesini seçin. 

2. Tipik tarama ayarlarını kullanan tek bir taramayı hızlıca tanımlamak için quick start grid 
içindeki düğmelerin herhangi bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Tarama kuyruğu 
içinde seçilen beklemedeki tarama, sizin seçimlerinize karşılık gelen tarama 
parametrelerini yansıtacak biçimde değişecektir. 

3. Bağımsız ön ayarlı taramalar eklemek için her biri InVivoVue'nün anladığı tarama 
paternlerinden birini temsil eden Preset tarama düğmelerinden birini tıklayın. 
Görüntülenecek olan Add preset to exam iletişim kutusunda listelenen ön ayarlar 
arasından seçim yapabilirsiniz. Seçilen ön ayarlı tarama, Tarama kuyruğuna eklenir. 

4. Tetkikin özel bir protokol çalıştırmasını istiyorsanız bu protokolü Load Protocol açılır 
listesinden seçin. Bu protokoldeki tüm taramalar Tarama kuyruğuna eklenecektir. 

5. Ayrıca, tetkik kaydına özel taramalar da ekleyebilirsiniz; bunun için Beklemede olan bir 
taramayı sağ tıklayıp Edit öğesini seçebilirsiniz. Tarama düzenleyicisinin nasıl 
kullanılacağı konusunda detaylı bilgi için bkz. Özelleştirilmiş Taramalar Oluşturma . 

7. İmajlar çekmeye hazır olana kadar Tarama kuyruğuna beklemedeki taramalar 
eklemeye devam edin. 

 

Not 
Halen bir tetkik için seçilmiş durumda olan imajlar içeren yeni bir tarama 
protokolü tanımlamak istiyorsanız, Yeni Tarama Protokolü Oluşturma 
bölümündeki adımları uygulayın. 
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İmajlar Çekme 

Video Fundus Özelliği 

 

Not 
Bu özellik sadece video fundus yeteneğine sahip Leica ürünlerinde sunulur. 

 

Video fundus özelliği, gözdeki belirli konumları daha iyi analiz edebilmek için taramanın 
yerleşimini takip etmek amacıyla kullanılır. OCT imajları çekildiğinde otomatik olarak kayda 
alınır ve saklanır. Hedefleme, anlık görüntü alma ve serbest çalıştırma sırasında video çekimi 
yapılır. Anlık görüntü almaya başlarken ve serbest çalıştırmanın tamamlanması başlarken bir 
imaj çekimi yapılır. İmaj, OCT verileriyle birlikte kaydedilir ve daha sonra OCT verileri 
yüklendiği zaman bu verilerle birlikte yüklenir. 

 

Şekil 56: Fundus ekranının sol alt bölümündeki Video Fundus kontrolleri 

Video fundus özelliğini sistem boştayken bir canlı besleme ve anlık görüntüler kullanarak, 
taramanın yerleşimini manuel olarak hizalamak için kullanabilirsiniz: 

1. Canlı beslemeyi başlatmak için Toggle video capture düğmesini seçin (bilgisayar 
monitörü ikonu).  

2. Anlık görüntü almak için canlı besleme açıkken Take snapshot of video düğmesini 
(kamera ikonu) seçin. 

 

Not 
Eğer toggle video capture düğmesi kullanılamıyorsa sistemin OCT imajı 
çekmek üzere kullanılmakta olmadığından emin olun. 

 

Mod, parlaklık, kontrast ve ekspozür üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Bu ayarlar Mode, 
Brightness, Contrast, and Exposure controls düğmesi altındadır (İngiliz anahtarı).  

1. Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls düğmesini tıklayın (Şekil 56). 
Ayarları içeren bir iletişim kutusu açılır. 

2. Modu değiştirmek için açılır menüyü seçin ve 1x (yüksek çözünürlük), 2x (standart 
çözünürlük) ve 4x (yüksek hız çözünürlüğü) arasından seçim yapın. 

3. Parlaklık, kontrast ve ekspozür değerlerini değiştirmek için ilgili etiketin yanında 
bulunan sürgüleri kullanın veya sayı kutusuna belirli bir sayı girin.  

4. "OK" düğmesini seçin. 

Fundus kameranın aydınlatmasını ayarlamak için: 

1. Elde kullanılan probun arayüz kutusunda Fundus Ayarlama düğmesini bulun. 
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2. Düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek aydınlatmayı azaltabilir veya saat yönünde 
çevirerek aydınlatmayı artırabilirsiniz. 

Ayrıca, fundus video ekranında bulunan dinamik tarama kontrol kaplamasını gösterme veya 
gizleme yeteneği de mevcuttur: 

1. Video fundus araç çubuğundaki Show/Hide overlay düğmesini (oklar) tıklayın (Şekil 
56). Kaplama, varsayılan olarak görüntülenir ve Show/hide overlay düğmesi 
tıklanarak görüntüleme kapatılabilir. 

Araç çubuğunda görünürlüğü ve çubuk yerleşimini de içeren bazı seçenekler bulunur. Bu 
seçenekleri video fundus ekranındaki sağ tıklama menüsüyle değiştirebilirsiniz. 

Görünürlüğü değiştirmek için: 

1. Araç çubuğunu kapatmak ve açmak için sağ tıklayıp Toolbar Visible öğesini seçin. 

Araç çubuğunun konumunu değiştirmek için: 

1. Sağ tıklayıp Toolbar Dock öğesini seçin ve sonra Bottom veya Left olarak seçim 
yapın. Araç çubuğu belirlenen kenara yapıştırılacaktır. 

Video üzerinde baskı önizleme, kaydetme ve anlık görüntü yazdırma işlemleri yapabilirsiniz.  

Kaydetmek için: 

1. Araç çubuğundaki Save ikonunu tıklayın. 

Baskı önizlemesi için: 

1. Pencerenin altındaki Print Preview düğmesini tıklayın; Print Preview iletişim kutusu 
açılır. 

2. Önizleme imajının boyutunu değiştirmek için Zoom düğmesini tıklayıp bir seçeneği 
belirleyin. 

3. Print Preview ekranı içindeyken yazdırmak için Print düğmesini tıklayın. 

İmajı önizleme yapmadan yazdırmak için  

1. Pencerenin altındaki Printer düğmesini tıklayın; Print iletişim kutusu açılır. 

2. Yazdırmak istediğiniz yazıcıyı seçin, diğer gereken ayarları yapın ve sonra OK 
düğmesini tıklayın. 

 

Dinamik Tarama Kontrolü 

Dinamik tarama kontrolü özelliği, fundus kamerasıyla hedefleme için kaba ayarlar yapıldıktan 
sonra kullanıcıya, konumu hareket ettirme, boyutları yeniden belirleme ve tarama açısını 
döndürme konularında ince ayar yapma olanağı sağlar. Bu ayarlamaları sistem boştayken, 
hedefleme modunda ve serbest tarama modlarında yapabilirsiniz. Tarama yapılırken ayar 
yapamazsınız. 

Kullanıcı, dinamik tarama kontrolü kaplamasının fundus video ekranında görüntülenmesini 
veya gizlenmesini ayarlayabilir: 

1. Video fundus araç çubuğundaki Show/Hide overlay düğmesini (Şekil 56) tıklayarak 
dinamik tarama kontrol grafiğini kapatabilir veya açabilirsiniz. 

Dinamik tarama kontrol grafiği, seçilen taramanın paternini yansıtır. Seçili tarama yoksa 
grafiğin varsayılan değeri son çalıştırılan patern olacaktır. 
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Beş tarama tipi için kullanılan üç farklı kaplama paterni şöyledir: 

1. Yeşil Dikdörtgen grafik (Şekil 57)  

a. Dikdörtgen hacim taramaları 

b. Karma hacimli taramalar 

2. Kırmızı Çizgi tipi grafik (Şekil 58) 

a. Bu, lineer B-scan'ler için görüntülenir 

3. Mavi dairesel grafik (Şekil 59) 

a. Radyal hacim taramaları 

b. Anüler hacim taramaları 

 

Şekil 57: Dikdörtgen kaplama grafik 

 

Şekil 58: Çizgi tipi kaplama grafik 
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Şekil 59: Dairesel kaplama grafiği 

Fundus videoya dayalı olarak ve kaplamayı kullanarak taramanın konumunu değiştirebilirsiniz: 

1. Kaplama grafiğinin merkezini sol tıklayıp tutun (Şekil 60 üzerindeki siyah ok). 

2. Kaplamayı fundus video üzerinde istenilen alana sürükleyin. 

3. Mouse'un düğmesini bırakın. Bu işlem, kaplama grafiğinin hareketini serbest bırakır ve 
istenilen alanın taranmasını sağlayacak biçimde tarama üzerinde anlık düzeltmeler 
yapar. 

 

Şekil 60: Kaplama grafiğinin konumunu değiştirme 

Fundus videoya dayalı olarak ve kaplamayı kullanarak taramanın açısını değiştirebilirsiniz: 

1. Kaplama grafiğindeki merkez işaretleyicisinin yanındaki açı işaretleyicisini (siyah okla 
gösterilen yeşil sekme) sol tıklayıp tutun (Şekil 61). 

2. Grafiği istediğiniz açıya getirmek üzere tıklayıp sürükleyerek döndürün.  

3. Mouse'un düğmesini bırakın. Bu işlem, kaplama grafiğinin hareketini serbest bırakır ve 
istenilen açının elde edilmesini sağlayacak biçimde tarama üzerinde anlık düzeltmeler 
yapar. 
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Şekil 61: Kaplama grafiğinin açısını değiştirme 

Fundus videoya dayalı olarak ve kaplamayı kullanarak taramanın boyutlarını değiştirebilirsiniz: 

1. Kaplama grafiğinin kenarındaki bir sekmeyi sol tıklayın ve tutun (Şekil 62). 

2. Uzunluğu veya genişliği istenilen boyuta getirecek biçimde tıklayın ve sürükleyin. 
Düzeltme sırasında boyut anında güncellenir. 

3. Mouse'un düğmesini bırakın. Bu işlem, hareketi serbest bırakır ve taramayı istenilen 
boyuta getirir. 

 

Şekil 62: Kaplama grafiğinin boyutlarını değiştirme 

 

İmaj Çekmek için Hedefleme 

Tarayıcıyı hedeflemek ve imaj çekmek için aşağıdaki adımları uygulayın. 

1. Aim düğmesini tıklayın; sistem Imaging sekmesinin üst bölümünde iki imaj 
etkinleştirir: Yatay ve Dikey B-Scan hizalamaları. Bu imajlar yatay ve dikey tarama 
ışınlarını gösterir ve imajı ilgilendiğiniz noktadaki (fovea, optik sinir başı, lezyon, vb.) 
tarama için daha hassas biçimde merkezlemenizi sağlar. 

2. Elle tutulan probu hastanın gözünün önüne (veya üzerine) yerleştirin.  
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3. Merceği deneğin gözüne olabildiğince yakın bir noktaya yerleştirerek başlayıp açıyı 
sabit tutarak dışa doğru hareket ettirebilir veya alternatif olarak, probu uzakta tutarak 
başlayıp imajı bulmak için göze doğru yaklaştırabilirsiniz.  

6. Probu yanal olarak, sol veya sağ yönde ve bir bütün halinde hareket ettirerek, imajı 
göze tanjansiyel olan yatay planda merkezleyin. İmaj, ilgilendiğiniz noktaya yatay 
olarak merkezlenmelidir. 

7. İmajı dikey planda merkezlemek için probu aşağı veya yukarı doğru bir bütün halinde 
hareket ettirerek ilgilendiğiniz noktaya dikey olarak merkezleyin. Tarayıcıyı 
hedeflemeyi tamamladığınızda, imajın üst bölümü, Yatay B-Scan penceresinin üstteki 
üçte birlik veya yüzde ellilik bölümüne yerleşmelidir. (Doğru biçimde hizalanmış bir 
imaj için aşağıdaki örneğe bakın.) 

Prob ile ilgili bazı açısal ayarlar yapmayı da deneyebilirsiniz; her seferinde tek bir 
yönde ayar yaparak taramanın orta noktasının deneğin gözündeki doğru yere 
oturduğundan emin olun. Bütün bu ayarlamalar, en parlak imajı elde etmek için yapılır. 

İmajın keskinliğini artırmak üzere, insan retina deliğinde fıçı görünümü için odaklama 
ayarı (Diyoptri ayarı) yaparak en parlak imajı elde edebilirsiniz.  

8. İmaj doğru hizaya getirildiğinde ve en keskin odak sağlandığında Start Snapshot 
düğmesini tıklayın. Böylece tarayıcı, hedefleme modundan tarama çekim moduna 
geçer. Artık Yatay ve Dikey pencereler B-Scan'leri gerçek zamanlı olarak gösterir ve 
imaj oluşturulurken hacim yoğunluk projeksiyonu görüntülenir. 

 

Not 
Anlık görüntüyü başlatmak üzere ayak pedalının sağdaki anahtarını 
kullanabilirsiniz.  

 

 

Not 
InVivoVue taramayı çekmek için yeterli belleği ayıramazsa, bellek ayırma 
hatasıyla karşılaşıldığını bildiren bir mesaj verilir. Bu durumda, aşağıdaki 
tarama parametrelerinin bir veya birkaçını değiştirerek taramanın boyutunu 
küçültün: satır sayısı, tarama, frame sayısı ve/veya hacim sayısı. 

   

9. Tarama tamamlandığında taramanın Durum bilgisi Beklemede yerine Kaydedilmedi 
olarak değişir ve Kaydet düğmesi etkin duruma geçer. Taramanın çekildiği saat, 
tarama durumunun altında görüntülenir. İmaj tatmin edici olduysa Kaydet düğmesini 
tıklayın; böylece tarama Durum bilgisi Kaydedilmedi yerine Kaydedildi olarak değişir. 
Beklemedeki imaj tatmin edici değilse yukarıdaki adımları tekrarlayın. 

 

Not 
Taramayı kaydetmek üzere ayak pedalının sağdaki anahtarını 
kullanabilirsiniz.    
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Not 
InVivoVue varsayılan kayıt sürücüsünde yeterli yer olup olmadığını kontrol 
eder. Varsayılan kayıt sürücüsündeki boş alan %10 düzeyinin altındaysa yer 
açmak için tetkikleri arşivlemeniz önerilir; bununla birlikte, taramayı 
kaydedebilirsiniz. Varsayılan kayıt sürücüsündeki boş alan 2 gigabaytın 
altındaysa, taramaları arşivlemeniz önerilir ve tarama kaydetmek üzere 2 
gigabayt boş alan olmadığı sürece yeni taramalar kaydetmenize izin 
verilmez. 

 

10. Hedefleme işlemini, istediğiniz an Stop düğmesini tıklayarak iptal edebilirsiniz. 

B-Scan penceresindeki imajı, pencerenin altındaki Playback kontrollerini kullanarak 
görüntüleyebilirsiniz. Frame için sürgü kontrollerini kullanarak tek tek frame'leri görüntülemek 
üzere ayar yapabilirsiniz. 

 

İmaj Çekimi için Serbest Çalıştırma Modunu Kullanma 

İmaj çekerken Hedefleme moduna alternatif olarak Serbest Çalıştırma modu kullanılabilir. 
Serbest Çalıştırma modunda sistem sürekli tarama modundadır ve B-Scan imajları ve hacim 
yoğunluk projeksiyonları (Hacim imajları için) çekildikleri anda görüntülenir. Bu moddayken, 
imaj tampon belleğinin boyutu taramanın tanımına bağlıdır ve sadece tek bir imaj frame veri 
seti kaydedilebilir. Bu nedenle neyi kaydetmek istediğiniz konusunda dikkatli olun. 

Serbest Çalıştırma Modunu Kullanarak imaj çekmek için şu adımları uygulayın: 

1. Free Run düğmesini tıklayın. Sistem sürekli taramaya başlar ve düğmenin üzerindeki 
etiket End şeklinde değişir. 

2. Probu deneğin gözünün önünde veya üzerinde konumlandırın ve iyi bir imaj çekecek 
biçimde hizalamak için önceki bölümde açıklandığı şekilde manuel ayarlamalar yapın. 

3. Serbest Çalıştırma başladıktan sonra taramayı durdurmak isterseniz End düğmesini 
tıklayın; geçerli olan çalıştırmadan sonra tarama durur. Ayrıca, End düğmesini 
tıklarsanız üzerindeki etiket Abort olarak değişir; böylece çalıştırmanın 
tamamlanmasını beklemeden taramayı iptal edebilirsiniz. 

4. İmajı, üst bölümü (ör. doku yüzeyi) yatay B-Scan penceresinin üstteki üçte biri veya 
yarısına gelecek şekilde frame içinde hizaladığınızdan emin olun. 

5. Sistem imaj için tatmin edici frame'ler çektikten sonra, tarama işlemini sonlandırmak 
için End düğmesini tıklayın. Tarama tamamlandığında taramanın Durum bilgisi 
Beklemede yerine Kaydedilmedi olarak değişir ve Kaydet düğmesi etkin duruma 
geçer. Taramanın çekildiği saat, tarama durumunun altında görüntülenir. 

 

Not 
Serbest çalıştırma modunu durdurmak üzere ayak pedalının sağdaki 
anahtarını kullanabilirsiniz.  
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Not 
InVivoVue taramayı çekmek için yeterli belleği ayıramazsa, bellek ayırma 
hatasıyla karşılaşıldığını bildiren bir mesaj verilir. Bu durumda, aşağıdaki 
tarama parametrelerinin bir veya birkaçını değiştirerek taramanın boyutunu 
küçültün: satır sayısı, tarama, frame sayısı ve/veya hacim sayısı.   

 

6. Beklemedeki imaj tatmin edici olduysa Kaydet düğmesini tıklayın; böylece tarama 
Durum bilgisi Kaydedilmedi yerine Kaydedildi olarak değişir. Beklemedeki imaj tatmin 
edici değilse yukarıdaki adımları tekrarlayın. 

 

Not 
Taramayı kaydetmek üzere ayak pedalının sağdaki anahtarını 
kullanabilirsiniz.  

 

 

Not 
InVivoVue varsayılan kayıt sürücüsünde yeterli yer olup olmadığını kontrol 
eder. Varsayılan kayıt sürücüsündeki boş alan %10 düzeyinin altındaysa yer 
açmak için tetkikleri arşivlemeniz önerilir; bununla birlikte, taramayı 
kaydedebilirsiniz. Varsayılan kayıt sürücüsündeki boş alan 2 gigabaytın 
altındaysa, taramaları arşivlemeniz önerilir ve tarama kaydetmek üzere 2 
gigabayt boş alan olmadığı sürece yeni taramalar kaydetmenize izin 
verilmez. 

 

B-Scan penceresindeki imajı, pencerenin altındaki Playback kontrollerini kullanarak 
görüntüleyebilirsiniz. Frame için sürgü kontrollerini kullanarak tek tek frame'leri görüntülemek 
üzere ayar yapabilirsiniz. 

 

Ayak Pedalı Kontrolü 

İmajları eller serbest olarak çekmek ve kaydetmek için ayak pedalını kullanabilirsiniz. Tarama 
listesindeki ilk tarama için Aim düğmesini kullandıktan sonra ayak pedalı kullanılabilir. Bu 
aşamada ayak pedalına basıldığında Kaydet seçeneği etkinleşir. Kayıt işleminden sonra ayak 
pedalına yeniden basılınca, tarama listesinde bulunan bir sonraki tarama için tekrar 
Hedefleme moduna girilir; bu şekilde imaj çekme ve kaydetme işlemine devam edebilirsiniz.  

 

Tarama Paternleri 

Leica SDOCT sisteminde şu an kullanılabilecek beş tarama paterni mevcuttur. Aşağıdaki 
bölümlerde bulunan tablolarda bu paternlere ait bilgiler ve bu tarama paternlerinin kurulumu 
sırasında göz önünde tutulacak parametreler verilmiştir. 
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Lineer Tarama (B-Scan)  

Lineer tarama (B-scan), imajı çekilen dokunun aksiyal bir kesitini gösterir; imajın görünürdeki 
çözünürlüğü, onu oluşturan A-scan sayısına bağlıdır. Bir denekteki aynı noktadan seri halde 
B-scan çekilmesi mümkündür; daha sonra bu grupların ortalaması alınarak kontrast ve sinyal-
gürültü oranı iyileştirilebilir. Aşağıdaki tabloda bulunan parametreler kullanılabilecek ayarları 
gösterir.  

 

  Parametre Tipik Ayarı Notlar 

Uzunluk 0,5 – 12 mm 
İstenilen lateral "tarama uzunluğunu" mm olarak 
ayarlayın. 

 

Açı 

 

0 – 180 

Bu açıyı ayarlayarak (derece olarak) taramanın 
yatay, dikey veya ikisinin arasında olarak mı 
yapılacağını belirleyin. 0 yatay, 90 dikey taramadır. 

Yatay Ofset 0 mm 
Taramanın yataydaki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

Dikey Ofset 0 mm 
Taramanın dikeydeki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

A-scan sayısı/ 
B-scan 

200 – 5000 Bu aksiyal örnekleme parametresi çekim hızını 
belirler. Tipik bir ayar 1000 olabilir. 

B-scan'ler 1 – 100 Bu parametre aynı noktada çekilen B-scan sayısını 
gösterir; böylece zaman içindeki değişimler 
izlenebilir. 

Frame sayısı/ 
B-scan 

1 – 10 Bu parametre, bir adet ortalama değerli B-scan elde 
etmek için ortalaması alınan frame sayısını gösterir; 
parametre 1 olarak ayarlanırsa ortalama alınmaz. 

Aktif olmayan 
A-scan sayısı/ 

B-scan 

100 – 1024 Bir frame içindeki veri çekilmeyen (hareket ettirme 
voltajı gerekmeyen) satır sayısına ayarlanır.  
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Dikdörtgen Hacim Tarama 

Dikdörtgen hacim tarama, hacmin altından (veya önünden) üstüne (veya arkasına) doğru 
hareket eden çizgisel tarama paterniyle alınan bir B-scan'ler dizisinden oluşmuş hacimsel bir 
çekimdir. 180 derece ayarında bu çekimin yönünün ters çevrildiğine dikkat edin 
(parametrelerin supin olarak yatan bir deneğin taranmasına izin verecek biçimde ayarlandığı 
ve elle tutulan probun deneğin gözünün üzerinde tutulduğu durumda). Bu tarama çekilirken bir 
Hacim Yoğunluk Projeksiyon imajı hesaplanır ve görüntülenir. Bu imaj B-scan'lerin 
görüntülenen derinliği üzerinden toplamı alınan voksel projeksiyondur. Tablodaki parametreler 
dikdörtgen hacim tarama çekimiyle ilgili ayarları gösterir. 

 

Parametre Tipik Ayarı Notlar 

(Azimut) Uzunluk 0,5 – 12 mm 
İstenilen azimut tarama uzunluğunu mm olarak 
ayarlayın. 

(Yükselme) 
Genişlik 

0,5 – 12 mm 
İstenilen yükselme tarama uzunluğunu mm olarak 
ayarlayın. Bu, azimut taramaya göre ortogonal 
yöndedir. 

Açı 0 – 360 
Bu açıyı ayarlayarak (derece olarak) taramanın yatay, 
dikey veya ikisinin arasında olarak mı yapılacağını 
belirleyin. 0 yatay, 90 dikey taramadır. 

Yatay Ofset 0 mm 
Taramanın yataydaki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

Dikey Ofset 0 mm 
Taramanın dikeydeki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

A-scan sayısı/ 
B-scan 

200 – 5000 Bu aksiyal örnekleme parametresi çekim hızını 
belirler. Tipik bir ayar 1000 olabilir. Daha düşük bir 
sayı girilirse daha yüksek tarama hızı elde edilir; daha 
yüksek bir sayı ise daha yoğun bir aksiyal örnekleme 
sağlar. 

B-scan'ler 2 – 400 Bu parametre, hacimdeki B-scan sayısını gösterir ve 
yükselme tarama yoğunluğunu belirler. B-scan'lerin 
sayısı ne kadar artarsa, VIP imajı da o kadar yüksek 
düzeyde örneklenmiş olur.  

Frame sayısı/ 
B-scan 

1 – 10 Bu parametrenin değeri 1'den yüksek olursa Kayıt ve 
Ortalama işlemlerinin yapılmasına olanak verir.  

Hacim sayısı 1 – 4 Bu parametre çoklu hacimle çekim olanağı sağlar; 
böylece 3D oluşturma sırasında daha yüksek bir 
sinyal-gürültü oranı elde edilebilir.  

Aktif olmayan 
A-scan sayısı/ 

B-scan 

100 – 1024 Bir frame içindeki veri çekilmeyen (hareket ettirme 
voltajı gerekmeyen) satır sayısına ayarlanır. 
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Karma Hacim Modu 

Bu tarama hacim boyunca düşük aksiyal örnekleme yoğunluğuna sahip olan, ancak hacmin 
ortasında gömülü olarak yüksek yoğunluklu lineer tarama bulunan bir tür dikdörtgen hacim 
çekimidir. Bu tarama türü kayıt bilgileri bulunan ve yüksek yoğunluklu, ortalaması alınmış B-
scan gerekli olduğunda yararlıdır. İlgili parametreler aşağıda listelenmiştir: 

 

Parametre Tipik Ayarı Notlar 

(Azimut) Uzunluk 0,5 – 12 mm 
İstenilen azimut tarama uzunluğunu mm olarak 
ayarlayın. 

(Yükselme) 
Genişlik 

0,5 – 12 mm 
İstenilen yükselme tarama uzunluğunu mm olarak 
ayarlayın. Bu, azimut taramaya göre ortogonal 
yöndedir. 

Açı 0 – 360 
Bu açıyı ayarlayarak (derece olarak) taramanın yatay, 
dikey veya ikisinin arasında olarak mı yapılacağını 
belirleyin. 0 yatay, 90 dikey taramadır. 

Yatay Ofset 0 mm 
Taramanın yataydaki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

Dikey Ofset 0 mm 
Taramanın dikeydeki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

A-scan sayısı/B-
scan 

200 – 400 Bu aksiyal örnekleme parametresi hacimsel çekim 
hızını belirler. Tipik bir ayar, hızlı çekim sağlayan 200 
veya 250 değeridir. 

B-scan 
sayısı/Hacim 

100 – 200 Bu parametre, hacimdeki B-scan sayısını gösterir ve 
yükselme örnekleme yoğunluğunu etkiler. 

Yüksek 
Yoğunluklu    

A-scan sayısı/ 
B-scan 

1000 Bu parametre hacmin merkezindeki yüksek 
yoğunluklu B-scan aksiyal örneklemeyi belirler. 

Yüksek 
Yoğunluklu    

B-scan sayısı 

1 – 20 Bu parametre hacmin ortasında tek bir yüksek 
yoğunluklu B-scan elde etmek için ortalaması alınan 
yüksek yoğunluklu frame sayısını gösterir. 

Aktif olmayan 
A-scan sayısı/ 

B-scan 

100 – 1024 Bir frame içindeki veri çekilmeyen (hareket ettirme 
voltajı gerekmeyen) satır sayısına ayarlanır. 
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Radyal Hacim 

Radyal tarama, bir denekte radyal olarak tarama yapan B-scan'lerle hacimsel çekim yapmaya 
olanak verir. Bu tür bir çekimde görüntü alanının merkezi bölgesinde yüksek örnekleme 
yapılırken, hacmin dış kısımlarına doğru örnekleme seyrekleşir. Radyal tarama paterni 
ayarlama ile ilgili parametreler şöyledir: 

 

Parametre Tipik Ayarı Notlar 

Çap 0,5 – 12 mm 
Hacimdeki radyal taramalar için istenilen çapı girin. 

Yatay Ofset 0 mm 
Taramanın yataydaki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 
 

Dikey Ofset 0 mm 
Taramanın dikeydeki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

A-scan sayısı/ 
B-scan 

200 – 5000 Bu aksiyal örnekleme parametresi çekim hızını 
belirler. Tipik bir ayar 1000 olabilir. Daha düşük bir 
sayı girilirse daha yüksek tarama hızı elde edilir; daha 
yüksek bir sayı ise daha yoğun bir aksiyal örnekleme 
sağlar. 

B-scan 
sayısı/Hacim 

2 – 400 Bu parametre, hacimdeki B-scan sayısını gösterir ve 
tarama yoğunluğunu belirler. B-scan'lerin sayısı ne 
kadar artarsa, VIP imajı da o kadar yüksek düzeyde 
örneklenmiş olur.  

Frame sayısı/ 
B-scan 

1 – 10 Bu parametrenin değeri 1'den yüksek olursa Kayıt ve 
Ortalama işlemlerinin yapılmasına olanak verir.  

Hacim sayısı 1 – 4 Bu parametre çoklu hacimle çekim olanağı sağlar. 

Aktif olmayan 
A-scan sayısı/ 

B-scan 

100 – 1024 Bir frame içindeki veri çekilmeyen (hareket ettirme 
voltajı gerekmeyen) satır sayısına ayarlanır. 
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Anüler Hacim 

Anüler hacim, ilgilenilen bölge çevresinde eşmerkezli halkalar şeklinde bir dizi B-scan'den 
oluşan hacimsel bir çekimdir. Son B-scan'e ait maksimum çapa ek olarak bir de minimum çap 
tanımlanabilir ve bu ayar sayesinde anüler hacimdeki örnekleme yoğunluğu belirlenebilir. Bir 
düzeltme faktörü yardımıyla, hacimdeki her bir B-scan'in içinde aynı sayıda örnekleme 
bulunması sağlanır. İlgili parametreler aşağıda listelenmiştir: 

 

Parametre Tipik Ayarı Notlar 

Min. Çap 0,5 – 12 mm 
Anüler hacim çekimi için istenilen iç çapı girin. 

Maks. Çap 0,5 – 12 mm 
Bu değeri anüler hacim için istenilen çapa ayarlayın. 

Yatay Ofset 0 mm 
Taramanın yataydaki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

Dikey Ofset 0 mm 
Taramanın dikeydeki merkez noktasını değiştirmek 
için ayarlayın (mm olarak). İzin verilen aralık 
+/- 5 mm'dir. 

A-scan sayısı/ 
B-scan 

200 – 5000 Bu aksiyal örnekleme parametresi çekim hızını 
belirler. Tipik bir ayar 1000 olabilir. Daha düşük bir 
sayı girilirse daha yüksek tarama hızı elde edilir; daha 
yüksek bir sayı ise daha yoğun bir aksiyal örnekleme 
sağlar. 

B-scan 
sayısı/Hacim 

2 – 400 Bu parametre, hacimdeki B-scan sayısını gösterir ve 
tarama yoğunluğunu belirler. B-scan'lerin sayısı ne 
kadar artarsa, VIP imajı da o kadar yüksek düzeyde 
örneklenmiş olur.  

Frame sayısı/ 
B-scan 

1 – 10 Bu parametrenin değeri 1'den yüksek olursa Kayıt ve 
Ortalama işlemlerinin yapılmasına olanak verir.  

Hacim sayısı 1 – 4 Bu parametre çoklu hacimle çekim olanağı sağlar. 

Aktif olmayan 
A-scan sayısı/ 

B-scan 

100 – 1024 Bir frame içindeki veri çekilmeyen (hareket ettirme 
voltajı gerekmeyen) satır sayısına ayarlanır. 
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Taramalarla Çalışma 

Bellek Kullanımı 

InVivoVue, Select Parameters for New Scan iletişim kutusunda özel taramanın bellek ayak 
izi konusunda geri bildirim sağlayan bir çubuk görüntüler. Özelliklerden her biri 
düzenlendiğinde bu çubuk da güncellenir ve her bir tercihin maliyetini yansıtır. Taramayı 
çekmek için bellek miktarı yeterli görünüyorsa bellek çubuğu yeşil renkte görüntülenir. 
Bilgisayar sisteminin hesaplamasına göre tarama, kullanılabilir belleğin %70'ten fazlasını 
kullanacaksa bu renk kırmızıya döner. Burada küçük bir belirsizlik söz konusudur; çünkü 
belleğin sadece kullanılabilir olması değil, aynı zamanda frame verilerini depolamaya olanak 
verecek büyüklükte parçalardan oluşması da gerekir. 
 
System Memory çubuğunu soldan sağa doğru okurken: 

• Yekpare yeşil alan o anda kullanılan belleğin tahmini yüzdesini gösterir 

• Yekpare yeşil alanın sağındaki taralı alan, kalan sistem belleğinde taramanın çekilmesi 
için gereken yüzdeyi tahmini olarak gösterir. Taramanın çekilmesi için yeterli sistem 
belleği varsa taralı alan yeşil renktedir; aksi halde taralı alanın rengi kırmızı olur. 

Ek olarak, InVivoVue grafik ekrandaki bilgilere karşılık gelen yazılı bilgiler de görüntüler:  

• O anda kullanılan belleğin yüzdesi  

• Kalan belleğin içinde taramayı çekmek için gereken yüzde  

• Özel tarama için gereken bellek (MB olarak) 

InVivoVue, tarama bellek çubuğunun rengi kırmızı bile olsa taramayı tetkike eklemenize izin 
verir. Bununla birlikte, tarama başlatıldığında bellek yetersizse InVivoVue sizi uyaracak ve 
satır, tarama ve frame sayılarını ve/veya hacim parametrelerini değiştirerek taramanın 
boyutunu küçültmenizi önerecektir. 

 
Şekil 63: System memory çubuğu ve metin bilgileri. Yeşil renk, taramanın çekilebileceğini gösterir. Kırmızı, 

yeterli bellek bulunmadığını gösterir 

Özel Taramalar Oluşturma 

Sisteminizde sunulan ön ayarlı taramaları kullanmak yerine, tetkike eklenecek taramalar için 
kendi parametrelerinizi tanımlamayı isteyebilirsiniz. 

 

Not 
Sadece güncel (bugüne ait) tarihli bir tetkik kaydına özelleştirilmiş tarama 
ekleyebilirsiniz. Geçmiş tarihli tetkikler için sadece Durumu "Kullanım dışı" 
olan taramaları silebilirsiniz; tarama ekleme veya düzenlemeyle ilgili diğer 
tüm fonksiyonlar devre dışıdır. 
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Şu adımları uygulayın: 

1. Tarama kuyruğunda beklemede olan bir taramayı sağ tıklayıp Edit öğesini seçin; 
ardından Select Parameters for New Scan iletişim kutusu açılır. 

 

Şekil 64: Select Parameters for New Scan 

2. Özelleştirilmiş taramanızı bir ön ayarlı taramaya dayalı olarak yapmak istiyorsanız 
Defined Scan Presets açılır listesinden bir tarama seçin ve Copy Settings from 
Selected Preset düğmesini tıklayın. Seçili ön ayarlı taramanın parametreleri Select 
Parameters grubuna yüklenir. 

3. Özelleştirilmiş taramanızı bir ön ayarlı taramaya dayalı olarak yapmak istemiyorsanız 
çekmek istediğiniz tarama paterniyle ilgili düğmeyi tıklayın (Anüler Hacim, Lineer 
B-Scan, vb.); bu türe ait varsayılan parametreler Select Parameters grubuna yüklenir. 

4. Tarama parametrelerinde dilediğiniz değişiklikleri yapın (Çaplar, Ofsetler, vb.). Bunun 
için kaydırma düğmelerini kullanarak değerleri seçebilir veya alan seçip içine 
istediğiniz değeri yazabilirsiniz. 

5. Taramak istediğiniz gözü OD (sağ), OS (sol) veya OU (ikisi birden) şeklinde seçin. 
(OU seçerseniz tetkik içine, her biri bir göze ait olarak iki tarama eklenir.) 

6. Tarama verileriyle birlikte Doppler verilerini de çekmek istiyorsanız Doppler scan? 
onay kutusunu seçin ve çekilecek Örnek Sayısını belirtin. Bu sayı, B-scan tarafından 
çekilen Doppler örneklerinin sayısıdır. 

 

Not 
Leica 2-5 örnek çekilmesini önerir; aksi halde taramanın süresi, işi 
engelleyecek kadar uzayabilir. 
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7. Tarama parametrelerini ayarlama işini tamamladıktan sonra parametreleri yeni bir ön 
ayarlı tarama olarak kaydedebilirsiniz. Yeni ön ayarlı tarama için benzersiz bir ad girin, 
göz seçimini yapın ve Create Preset düğmesini tıklayın. 

8. Add to Exam düğmesinin üst bölümündeki System Memory çubuğuna dikkat etmeniz 
iyi bir fikirdir. System Memory çubuğu seçilen tarama parametreleri (satır, tarama ve 
frame sayıları, hacimler) çekilemeyecek kadar büyük bir tarama çıkaracak olursa bunu 
size bildirir. Taramayı çekmek için bellek miktarı yeterliyse System Memory çubuğu 
yeşil renkte görüntülenir. Bilgisayar sistemi, taramayı çekecek kadar bellek 
ayıramıyorsa çubuğun rengi kırmızı olur. (System Memory çubuğu konusunda daha 
fazla bilgi için bkz. Bellek Yönetimi.) 

9. Taramaları tetkike ekleyip iletişim kutusunu kapatmak için Add to Exam düğmesini, 
tetkike tarama eklemeden iletişim kutusunu kapatmak için Cancel düğmesini tıklayın. 

Tetkike yeni özel taramalar eklemek istiyorsanız her bir ek tarama için bu başlıkta açıklanan 
adımları tekrarlayın. 

 

Taramaları Düzenleme 

Ön ayarlı veya özelleştirilmiş taramaları, durumları Beklemede olduğu sürece (imaj çekimi 
yapmadıysanız) düzenleyebilirsiniz. Not: Bir protokolden eklenen taramalar düzenlenemez. 
Ön ayarlı taramayı düzenlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:  Şu adımları uygulayın: 

1. Tarama kuyruğunda bekleyen bir taramayı sağ tıklayıp Edit öğesini seçin. 

2. Listenin üst bölümündeki Customize Scans grup kutusundaki Edit Selected Scan... 
düğmesini tıklayın. Edit Scan Parameters iletişim kutusu açılacaktır. 

 

Şekil 65: Edit Scan Presets iletişim kutusu 
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3. İletişim kutusu içinde farklı bir ön ayarlı taramayı veya tarama tipini seçebilir ya da 
hangi gözün taranacağı da dahil, tek tek parametreleri değiştirebilirsiniz. 

4. Değişikliklerinizi yeni bir ön ayarlı tarama olarak kaydetmek istiyorsanız iletişim 
kutusunun alt tarafında bulunan Enter Name for Preset alanına bir ad yazın. 

5. Tüm değişiklikleri tamamladığınızda iletişim kutusunun altındaki Save Changes 
düğmesini tıklayın. 

 

Not 
Tarama parametrelerini imaj çekimi sonrasında değiştirmek isterseniz imajı 
temizlemek için farklı bir tarama seçebilir veya Imaging sekmesinden 
değişiklik yapabilirsiniz. Verileri kaydetmek isteyip istemediğinizi soran 
mesaj kutusunda No düğmesini tıklayın. Taramayı tekrar seçin ve 
yukarıdaki adımları uygulayın. 

 

 

Taramaları Silme 
Bir tetkikteki taramaları silebilmeniz için taramanın durumunun Beklemede olması gerekir 
(imaj çekimi yapmamış olmalısınız). Örneğin, bir protokol içindeki bir grup taramayı seçebilir, 
ancak bu taramaların birini veya birkaçını çalıştırmamayı seçebilirsiniz. Kullanım dışı 
taramalar da silinebilir. Kullanım dışı taramaları silmek için şu adımları uygulayın: 

1. Tarama kuyruğundan, silmek istediğiniz taramayı seçin. Seçilen tarama yeşil renkle 
vurgulanır. 

2. Taramayı sağ tıklayıp Delete öğesini seçerek silin.  

 

İmaj Taramalarını Kaydetme 

Tarama için tatmin edici bir imaj çekimi yaptıktan sonra, taramayı hastanın güncel tetkik kaydı 
içine kaydedebilirsiniz. Kayıt öncesinde, çektiğiniz imajların tatmin edici olduğundan emin 
olmak için imaj taramalarını inceleyebilirsiniz. 

İmaj çekimi yapıldıktan sonra, taramanın durumu Kaydedilmedi olarak değişir. Taramayı 
kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklayın. Bir imaja ait OCU (ham spektral veri) dosyasını 
kaydetmek istemiyorsanız, taramayı kaydetmeden önce Save OCU data? onay kutusunun 
işaretini kaldırın. 

 

Not 
InVivoVue varsayılan kayıt sürücüsünde yeterli yer olup olmadığını kontrol 
eder. Varsayılan kayıt sürücüsündeki boş alan %10 düzeyinin altındaysa yer 
açmak için tetkikleri arşivlemeniz önerilir; bununla birlikte, taramayı 
kaydedebilirsiniz. Varsayılan kayıt sürücüsündeki boş alan 2 gigabaytın 
altındaysa, taramaları arşivlemeniz önerilir ve tarama kaydetmek üzere 2 
gigabayt boş alan olmadığı sürece yeni taramalar kaydetmenize izin 
verilmez. 
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Kaydedilen her tarama için InVivoVue dosya türüne göre dört ya da beş ayrı dosya oluşturup 
kaydeder; bunlara Hasta Kimliğine, hangi gözün tarandığına ve diğer bazı tarama 
parametrelerine bağlı, sıralı bir ad verir. Beş dosya türü şöyledir: 

• taramanın ham spektral verileri, .OCU dosya uzantısı 

• taramanın işlenmiş verileri, .OCT dosya uzantısı 

• B-Scan'in frame 1 (bir) bitmap imajı, .BMP uzantısı 

• fundus imajının bitmap imajı, .BMP uzantısı 

• VIP penceresinin bitmap imajı (sadece hacim taramaları için), .BMP uzantısı 

 

Not 
B-Scan için frame 1 dışında farklı bir bitmap imajı kaydetmek istiyorsanız 
seçim yapmak üzere B-Scan'i VCR oynatma düğmeleriyle oynatarak her bir 
frame'i inceleyebilir ve kaydetmek istediğiniz frame'de oynatmayı 
durdurabilirsiniz. 

 

Ayrıca, imaj taramalarını çekerken veya incelerken, VIP ve Fundus Video/Scan Control 
pencerelerinden imaj kopyalarını kaydedebilirsiniz. Bu imaj kopyalarını daha sonra, örneğin 
konsültasyon veya inceleme amacıyla kullanabilirsiniz. Herhangi bir penceredeki imajların 
kopyalarını kaydetmek için pencerenin altındaki Kaydet düğmesini tıklayın. 

 

İncelemek İçin Taramaları Yükleme 

Kaydedilmiş taramaları istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz; ancak bunun için taramaların 
arşivlenmemiş olmaları gerekir. Arşivlenmiş taramalar sistemden kaldırılır. (Arşivlenmiş 
taramaları incelemek için onları arşivden geri çekmeniz gerekir.) Devam eden güncel tetkikteki 
kayıtlı olan veya olmayan taramaları inceleyebilir ya da önceki bir tetkik kaydını 
yükleyebilirsiniz.  

Güncel tetkikten taramalar seçmek için şu adımları uygulayın: 

1. Imaging sekmesindeki tarama kuyruğunda güncel tetkikle ilgili taramaları bulun. 

2. Bir taramayı tamamladıysanız ve henüz kaydetmediyseniz, bu kaydedilmemiş 
taramayı Playback düğmelerini kullanarak tekrar oynatabilirsiniz. 

3. Kayıtlı bir taramayı incelemek için tarama kuyruğundaki ikonu çift tıklayın. 

Önceki bir tetkikten taramalar seçmek için şu adımları uygulayın: 

1. Patient/Exam sekmesinde imaj taramalarını incelemek istediğiniz hasta kaydını seçin. 
(Bir hastayı bulma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bkz: Hasta Seçme veya 
Ekleme.) Hasta kaydını seçtiğinizde, hastaya ait tüm tetkikler sağdaki Patient Exams 
grup kutusundaki listeye yüklenir. 

2. Hasta tetkikleri listesinden, taramalarını incelemek istediğiniz tetkik kaydını seçin ve 
Review Exam düğmesini tıklayın. Seçilen tetkik, içinde bulunulan güne aitse ve 
tamamlanmamışsa Review Exam düğmesi yerine Continue Exam veya Start Exam 
düğmesi görüntülenir. InVivoVue Imaging sekmesine geçer ve seçili olan tetkikle ilgili 
taramalar aşağıdaki Tarama kuyruğunda listelenir. 

3. Kayıtlı bir taramayı incelemek için tarama kuyruğundaki ikonu çift tıklayın. 



InVivoVue (Sürüm 2.4) 

Sayfa 80 / 123  9054-10054_TR Rev E 
 

İnceleyeceğiniz kayıtlı taramayı seçtikten sonra, şu adımları uygulayın: 

1. Playback düğmelerini kullanarak imajı tekrar oynatın. 

2. Oynatma sırasında parlaklığı veya kontrastı ayarlamak için B-scan görüntü alanında 
sağ tıklayıp Display Options seçeneğini ve ardından Edit Display Options iletişim 
kutusunu açın. 

 

Şekil 66: Edit Display Options 

3. Adjustments sekmesi içinde Brightness ve Contrast ayarlarını artırmak veya 
azaltmak için sürgüleri kullanın. Bu ayarları imajın ilk yakalandığı düzeylere geri 
döndürmek için Reset düğmesini kullanın. 

4. OCT başlığında bulunan tarama ayrıntılarını görüntülemek için Volume Intensity 
Projection penceresi üzerinde görüntülenen dosya adını çift tıklayın. 

 

İmaj Taramalarını Geri Oynatma 

İmajları oynatırken oynatmayı durdurmak ve başlatmak, bazı frame'leri seçip birbiri ardından 
oynatmak ve oynatma hızını ayarlamak için pek çok kontrol mevcuttur. 

Birincil oynatma kontrolleri, video veya müzik oynatıcılarındaki kontrollere benzer: 

 Taramadaki ilk frame'i görüntüler 

 Önceki frame'e geri gider 

 Herhangi bir düğmeye basılana kadar sürekli tekrarlayarak tüm frame'leri birbiri 
ardından sırayla oynatır 

 Oynatmayı durdurur 

 İleri yönde bir sonraki frame'e atlar 

 Taramadaki son frame'i görüntüler 

Mouse ile kontrol edebileceğiniz iki sürgüyü kullanarak oynatma hızını belirleyebilir ve tek tek 
frame'ler seçebilirsiniz: 

Rate oynatma sırasında saniyede görüntülenecek frame sayısını seçmenize olanak 
sağlar; görünen nümerik değer, seçili olan güncel hızdır. 



 Günlük İş Akışı 
 

9054-10054_TR Rev E  Sayfa 81 / 123 
 

Frame sıralı olarak tek tek frame'ler seçmenize olanak verir; nümerik değer ise, geçerli 
olan frame'in tüm frame'ler içindeki numarasını gösterir. 

 

Şekil 67: Rate ve Frame sürgü kontrolleri 

 

B-Scan Penceresi Ayarlarını Değiştirme 

B-scan penceresinde imajların görüntülenmesini değiştirmek veya iyileştirmek için pek çok 
düzeltme yapabilirsiniz. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayabilir, Doppler görüntüleyip ayarlarını 
değiştirebilir, imajın anlamsız bölümlerini atmak için başlangıç ve bitiş çizgisi örneklerini 
seçebilir ve ekranın tipini ve renk haritasını değiştirebilirsiniz. 

Bu ayarları yapmak için şu adımları uygulayın: 

1. B-Scan penceresini sağ tıklayıp Display Options… öğesini seçin ve Edit Display 
Options penceresini açın. 

2. Adjustments sekmesini seçin (Şekil 66). 

a. Sürgü kontrolleri kullanarak B-Scan penceresindeki imajın Brightness ve 
Contrast ayarlarını yapın. Siz ayarlamaları yaparken imajın da değiştiğine 
dikkat edin. 

b. Doppler verileri görüntülüyorsanız, Display Doppler onay kutusunu işaretleyin 
ve ardından sürgü kontrolleri kullanarak Ölçekleme, OCT, Doppler Level 
Threshold ve Şeffaflık ayarlarını yapın. 

c. Herhangi bir gruptaki orijinal ayarları geri yüklemek için Reset düğmesini 
tıklayın. 

3. Options sekmesini seçin. Custom Range grup kutusundaki kontroller görüntülenecek 
satır örnekleri sayısını daraltmanıza, imajın dikey boyutu üzerinde belirli bir alanı 
büyütmenize veya o alana odaklanmanıza olanak sağlar. 

a. Görüntülenecek satır örneklerinin sayısını ayarlamak için Custom Sample 
Range onay kutusunu tıklayın. 

b. Üstteki satır örneklerini hariç tutmak için Start'ı soldan sağa doğru kaydırın. 

c. İmajın altındaki satır örneklerini hariç tutmak için End'i sağdan sola doğru 
kaydırın. 

d. İmajın varsayılan ayarlarını geri yüklemek için Reset düğmesini tıklayın. 

e. İmajı yatay eksende çevirmek için Invert onay kutusunu işaretleyin. 
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Şekil 68: Options sekmesi seçili olarak Edit Display Options ekranı 

4. Display Type grup kutusunda bütün B-scan imajını görmek için Frame, imajdaki satır 
örneklerini tek tek görmek için Line öğesini seçin. Tek tek satırları görüntülemek için 
sürgü kontrolünü tıklayıp sürükleyebilir veya uçlardaki ok işaretli düğmeleri 
tıklayabilirsiniz. Ok işaretli düğmelerden birini tıklayıp basılı tutarsanız imajı oluşturan 
satırlar hızlı biçimde birbiri ardından görüntülenir. 

5. Display Color Map grup kutusu içinde opsiyon düğmelerini kullanarak imajı 
Grayscale veya Color olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz. 

 

VIP Pencere Örneklerini ayarlama 

Hacim taramalarında karşıdan çekilen imaj Volume Intensity Projection (VIP) penceresinde 
gösterilir. Bu imaj, varsayılan olarak bütün derinlik aralığındaki imaj yoğunluklarının B-Scan 
penceresinde görüntülenecek biçimde yansıtılması veya toplanması yöntemiyle oluşturulur. 
Bununla birlikte ayarları değiştirerek, seçtiğiniz bir tarama derinliğinde ve daha ince bir aralık 
üzerinden toplam alınmasını sağlayabilirsiniz. Örnek toplam alma aralığını değiştirmek için B-
Scan'deki Windowing Satırları kullanılır. 

Windowing Satırlarını görüntülemek üzere, B-Scan penceresini sağ tıklayıp Windowing 
Display On'u seçin. B-scan penceresinde üç yatay çizgi görünür. Merkezdeki çizgi pencerenin 
merkezini, üstteki ve alttaki çizgiler ise örnek genişliğini gösterir. Bu çizgileri sürükleyerek VIP 
imajını oluşturmada kullanılan satır örneklerinin aralığını ayarlayabilirsiniz. 
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Hastalarla ve Tetkiklerle Çalışma 

Imaging sekmesi bir tetkik sırasında hastalar ve tetkikler üzerinde değişiklikler yapmayı 
kolaylaştıran çeşitli düğmeler içerir. Bu düğmeler sol üst bölümde, sekmelerin altında ve diğer 
öğelerin üstünde yer alır. Her ne kadar düğmeler üzerinde metin olmasa da, mouse ile 
düğmelerin üzerine geldiğinizde düğmenin varsayılan fonksiyonunu açıklayan bir araç ipucu 
metni görüntülenir. 

 

Şekil 69: Hasta ve Tetkik düğmeleri 

Hasta bilgileri bölümündeki bölünmüş düğme, hasta bilgilerini değiştirmenizi sağlar. Bölünmüş 
düğme açılır menüsündeki ilk işlem Edit Patient Details seçeneğidir. Bu işlem Patient/Exam 
sekmesindeki Edit Patient düğmesiyle aynı fonksiyona sahiptir: tıkladığınızda Edit Patient 
iletişim kutusu açılır. Bu, kullanıcıların anonim bir hastaya kimlik atamak için kullanabilecekleri 
yöntemlerden biridir. 

Associate Patient işlemi kullanıcıya bir hastanın tetkiklerini diğer bir hastayla ilişkilendirme 
olanağı sunar. Bu işlem genellikle tetkikin anonim hasta üzerinde tamamlanmasından sonra, 
tetkik verilerinin kimliği daha önceden bilinen bir hastaya ait olduğunu belirtmek için kullanılır. 
Tıkladığınız zaman, aşağıda resmi verilen Associate exam with selected patient iletişim 
kutusu açılır. Tetkikin ilişkilendirileceği hastanın adını seçin ve OK düğmesini tıklayın. 

 

Şekil 70: Associate Exam iletişim kutusu 
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Anonim bir hastanın kimliği belirlendiğinde bu hastaya ait giriş Patient/Exam sekmesindeki 
hasta listesinden silinir. Bu bilinen hasta seçildiği zaman, önceden anonim olan tetkikler atık 
onun listesine görünür. 

Üçüncü işlem New Anonymous Patient işlemidir. Pek çok hastaya birbiri ardından tetkik 
yapıldığında, program ne zaman bir tetkikin bitip diğerinin başladığını dışarıdan yardım 
almadan belirleyemez. Yeni bir anonim hasta eklemek için bu düğmeyi tıklayın; varsayılan 
olarak yeni bir (boş) tetkik oluşturulur. Kuşkusuz, her zaman Patient/Exam sekmesini ziyaret 
ederek oradaki listeden bilinen bir hastayı seçmek mümkündür. 

Tetkik bilgileri bölümündeki bölünmüş düğme, tetkik bilgilerini değiştirmenizi sağlar. Düğmeyi 
tıkladığınızda varsayılan işlem seçilir ve Edit Exam iletişim kutusu açılır. Bu işlem aynı 
zamanda bölünmüş düğme açılır menüsündeki ilk işlemdir. İkinci işlem, Add Exam işlemidir. 
Bu işlem Patient/Exam sekmesindeki Add Exam düğmesiyle aynı fonksiyona sahiptir: 
tıkladığınızda seçili olan hasta için yeni ve boş bir tetkik başlatır. Üçüncü işlem Copy Exam 
işlemidir. Bu işlemde güncel tetkikin bir kopyası oluşturulur ve açılır. Son işlem Copy Exam 
(Other Eye) işlemidir. Bu işlemde güncel tetkikin bir kopyası oluşturulup açılır, ancak bütün 
taramalar diğer göz seçimiyle değiştirilir.  

 

İmajları yazdırma 

InVivoVue, imajları File menüsü içindeki Print seçeneğini (Şekil 71) kullanarak yazdırmanızı 
sağlar; ayrıca birkaç farklı yöntemle imajları baskı öncesinde önizleme olanağını da sunar. 
B-Scan, Volume Intensity Projection ve Video Fundus/Scan Control pencerelerindeki tekli 
imajları önizleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Yazdırmak istediğiniz pencereye ait talimatlar için 
aşağıdaki bölümler arasından seçim yapın: 

 

Şekil 71: Yazdırma Menüsü 

B-scan Penceresi 

B-Scan penceresinden yazdırma işlemi öncesinde, yazdırmak istediğiniz frame'i seçin. Şu 
adımları uygulayın: 

1. Bir frame'i önizlemek ve yazdırmak üzere seçmek için yazdırmak istediğiniz frame 
pencereye yükleninceye kadar Frame Advance düğmesini sürekli biçimde tıklayın. 
İsterseniz, frame seçmek için Frame sürgü kontrolünü de sürükleyebilirsiniz. 
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2. File menüsü altında, Print Preview iletişim kutusunu açmak için Print Preview 
öğesini seçin. B-scan imajını veya hacim imajını önizleme arasında seçim 
yapabilirsiniz. 

 

Şekil 72: Print preview 

3. Önizleme imajının boyutunu değiştirmek için Zoom düğmesini tıklayıp bir seçeneği 
belirleyin. 

4. Print Preview ekranı içindeyken yazdırmak için Print düğmesini tıklayın. 

5. İmajı önizlemeden yazdırmak için File menüsü içinden Print | B-Scan Image 
seçeneğini kullanın. Print iletişim kutusu açılır. 

6. Yazdırmak istediğiniz yazıcıyı seçin, diğer gereken ayarları yapın ve sonra OK 
düğmesini tıklayın. 

 

Volume Intensity Projection Penceresi 

1. Yazdırmadan önce önizlemek için pencerenin altındaki Print Preview düğmesini 
tıklayın; Print Preview iletişim kutusu açılır (Şekil 72). 

2. Önizleme imajının boyutunu değiştirmek için Zoom düğmesini tıklayıp bir seçeneği 
belirleyin. 

3. Print Preview ekranı içindeyken yazdırmak için Print düğmesini tıklayın. 

4. İmajı önizlemeden yazdırmak için Pencerenin altındaki Printer düğmesini tıklayın; Print 
iletişim kutusu açılır. (Alternatif olarak, File menüsünden Print Volume Image öğesini 
seçerek Print iletişim kutusunu açabilirsiniz.) 

5. Yazdırmak istediğiniz yazıcıyı seçin, diğer gereken ayarları yapın ve sonra OK 
düğmesini tıklayın. 
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Envisu'nun Kapatılması 

Envisu'nun Kapatılması Hakkında 

Leica her günün sonunda sistemi kapatmanızı önerir. Envisu'nun kapatılmasından önceki 
zaman, hasta tetkiklerini dışa alma veya Arşivleme için uygun bir zamandır.  

 

Gücü Kapatma 

Günlük işlemleri tamamladıktan sonra, öncelikle bilgisayarı normal yöntemlerle kapatın. 
Bilgisayarın kapanma işlemleri tamamlandıktan sonra, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 
üzerindeki ana güç sviçini kapatın. Bu şekilde, görüntüleme cihazının ve prob arayüz 
kutusunun da elektriği kesilecektir.  
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Gelişmiş Yazılım İşlemleri 
 

Doppler Modu 

Doppler Verilerini Çekme 

InVivoVue imajlar için Doppler verilerini çekme olanağı sunar; bu veriler her bir A-scan için 
çoklu bilgi satırları biçiminde gelir. Ardından, Doppler verileri görüntülenen B-Scan imajının 
üzerine yansıtılır. Doppler verilerini çekmeye karar verirseniz önce taramanızdaki 
parametrelerin bu veriler için yeterli ek bellek bırakıp bırakmayacağını kontrol edin. Kullanılan 
bellek miktarı, A-scan'ler x (1 + Doppler satırlarının sayısı) olarak ölçeklenir. System Memory 
çubuğu ve Tarama Bellek Gereksinimleri kullanılabilecek sistem belleği ve tarama boyutu 
hakkında geri bildirim sağlar. 

Özel bir taramada Doppler verilerini çekmek için şu adımları uygulayın: 

1. Imaging sekmesinde, bir bekleyen taramayı sağ tıklayıp Edit'i seçerek tarama 
düzenleyicisini açın. (Şekil 42). 

2. Bir tarama paterni seçin ve tarama parametrelerini (boyut, açı, satır sayısı, tarama 
sayısı, frame sayısı, vb.) ayarlayın ve göz seçimini yapın. 

3. Doppler scan? kutusunu işaretleyin ve A-Scan başına çekmek istediğiniz Doppler 
aralıklarının sayısını Number of Intervals metin kutusunda belirtin. Leica, Number of 
Doppler Intervals alanını 5'ten büyük ayarlamamanızı önerir. 

4. Eye Selection grup kutusunun altında bulunan System Memory çubuğuna dikkat 
edin. 

• Çubuğun rengi yeşilse tarama için yeterli sistem belleği bulunması yüksek 
ihtimaldir. Taramayı tetkike ekleyin. 

• Çubuk kırmızı renkteyse taramanın boyutu çekim için fazla büyük olabilir. 
Taramayı tetkike ekleyebilirsiniz; bununla birlikte, taramayı çekmeyi denediğinizde, 
ayrılabilecek sistem belleği yetersiz kalabilir ve InVivoVue taramayı çekemez. 
Böyle bir durumda, InVivoVue size taramanın boyutunu küçültmenizi öneren bir 
mesaj kutusu görüntüler. 

5. Save Changes öğesini seçerek tarama düzenleyicisini kapatın. Artık taramayı çekmek 
için hazırsınız. (Tarama çekme konusunda daha fazla bilgi için İmajlar Çekme 
bölümüne bakın.) 

Doppler Verileri içeren Taramayı Görüntüleme 

Bir taramada Dopppler verileri çekildiyse ve Display Doppler seçeneği işaretlendiyse 
InVivoVue Doppler verilerini görüntüler. Doppler verileri B-scan penceresinde OCT imajının 
yanında görüntülenir. B-scan penceresinin sağ tarafında Doppler sinyalinin şiddetini gösteren 
bir Doppler sinyal skalası bulunur.  

Kan akışının yönü, transdüserden uzaklaşan veya transdüsere doğru gelen akışı ifade etmek 
üzere kırmızı veya mavi renkle belirtilir.  
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Doppler verilerinin görüntülenmesini ayarlamak için ölçeklemeyi, şeffaflığı ve OCT ve Doppler 
verileri eşiğini değiştirebilirsiniz. Doppler görüntülemesini kapatabilir veya Doppler 
görüntüleme ayarlarını orijinal değerlerine reset edebilirsiniz. 

B-scan penceresinde Doppler verilerinin görüntülenmesini ayarlamak için şu adımları 
uygulayın: 

1. Imaging sekmesinde, Doppler verilerine sahip bir tarama yükleyin. (Taramayla birlikte 
Doppler verilerinin nasıl çekileceğini öğrenmek için Doppler Verilerini Çekme 
bölümünde verilen bilgilere bakın.) 

2. B-Scan penceresini sağ tıklayıp Display Options… öğesini seçtiğinizde Edit Display 
Options iletişim kutusu açılır.  

3. Adjustments sekmesini tıklayın. 

4. Display Doppler onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Doppler 
görüntülemesini kapatmak istiyorsanız onay kutusunun işaretini kaldırın. 

5. Taramayı görmek için ana penceredeki Playback düğmelerini kullanın. Doppler 
görüntülemesini ayarlarken taramayı ekranda sürekli oynayacak biçimde ayarlayın 
(Şekil 40). 

6. Doppler Scaling sürgüsünü kullanarak sinyal ölçeklemesini ve Doppler görüntüsünü 
şiddetlendirmeyi veya azaltmayı ayarlayabilirsiniz.  

7. Doppler verilerini görüntülemek için bulunması gereken OCT verilerinin eşiğini 
ayarlamak için OCT Level Threshold sürgüsünü kullanabilirsiniz. Bu ayar, B-scan 
üzerindeki Doppler gürültüsünü bastırmak için kullanılır. Doppler'i nerede gördüğünüzü 
kontrol eder ve Doppler verilerinin görüntülenebilmesi için OCT verileri seviyesinin, 
maksimum seviye yüzdesinin üzerinde olması koşulunu getirir. 

8. Doppler sinyali eşiğini ayarlamak için Doppler Level Threshold sürgüsünü kullanın. 
Bu ayarlamaya göre, Doppler verilerinin görüntülenmesi için Doppler seviyesi eşiğin 
üzerinde olmalıdır. 

9. OCT ve Doppler sinyallerinin göreceli şeffaflığını ayarlamak için Doppler 
Transparency sürgüsünü kullanın. Böylece şeffaflık ayarına ve OCT ve Doppler 
sinyallerinin göreceli değerlerine bağlı olarak bu verilerin her ikisi de görüntülenebilir.  

10. Doppler ayarlarını orijinal varsayılan değerlerine ayarlamak istiyorsanız Doppler 
Adjustments grup kutusundaki Reset düğmesini tıklayın. 

11. İletişim kutusunu kapatın. 
 

İşlem Kontrolü 

İmaj Dağılımını Optimize Etme 

InVivoVue imaj dağılımını optimize eden bir algoritmaya sahiptir. Bu algoritmayı uygulayarak 
imajı önemli ölçüde netleştirebilirsiniz. Optimizasyon öncesinde, referans kolunun doğru yerde 
olduğundan emin olmanız gerekir. 

Optimizasyonu yeni çekilen (dolayısıyla, oynatma tampon belleğinde bulunan) bir imaj 
üzerinde veya başka bir imaja ait .OCU dosyasını yükleyerek (imajın ham spektral verisini 
içerir) uygulayabilirsiniz. Üzerinde çalışacağınız imajı seçtikten sonra şu adımları uygulayın: 
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1. B-Scan penceresinin görmek istediğiniz özellikleri içeren bir frame görüntülediğinden 
emin olun. Oynatmayı bu frame üzerindeyken duraklatabilir veya Frame sürgü 
kontrolünü kullanarak frame seçimi yapabilirsiniz. 

2. Retina imajının tüm ekranı kapladığından emin olun. (İmajın üstünde veya altında ciddi 
bir karanlık bölge varsa bu alanları ortadan kaldırmak için görüntüleme seçeneklerini 
değiştirebilirsiniz .) 

3. Tools menüsünden, Configure Processing... öğesini seçin; karşınıza Image 
Processing and Resampling Controls iletişim kutusu gelir. 

 

Şekil 73: Resampling sekmesindeki Image Processing and Resampling Controls ekranı 

4. Resampling sekmesini seçin ve Optimize Frame düğmesini tıklayın. Yukarıda seçmiş 
olduğunuz frame numarası düğme üzerinde görüntülenir. 

5. Reprocess Now düğmesini tıklayın.  

6. İsteğe bağlı olarak, görüntünün oynatılması (ve görüntülenen Dağılım Katsayılarına 
göre yeniden işlenmesi) sırasında en çok ilgilendiğiniz frame B-scan penceresinde 
görünürken Optimize düğmesini tıklayabilirsiniz. 

7. Optimizasyon işlemi tamamlandıktan sonra, Reprocess Now düğmesini tekrar 
tıklayarak yeni Dağılım Katsayılarının yukarıda seçilen frame'den önceki tüm 
frame'lere uygulandığından emin olun. 

 

Satır / Frame Ortalama 

Çekilen bir imajda kayıt zorunluluğu yoksa belirli bir düzeyde ortalama alma işlemi yapılabilir. 
Yazılımın sağladığı seçenekler yardımıyla, birbirini izleyen A-scan gruplarının bir hareketli 
pencere ortalamasını sunan "satır ortalama" ve birbirini izleyen B-scan'lerin veya frame'lerin 
oluşturduğu grupların ortalamasının alındığı "frame ortalama" yapılabilir.  

Bu seçeneğe Tools menüsündeki Configure Processing seçeneğinde, Image Processing 
and Resampling Controls iletişim kutusunu açarak ulaşabilirsiniz (Şekil 73). Kutunun 
merkezinde Filtering etiketli bir bölüm bulunur. Line Filter onay kutusunda işleme alınacak 
birbirini izleyen satır sayısının girilebileceği bir alan bulunur.  

Seçili bir veri setine satır veya frame ortalama seçeneğini uygulamak için önce .OCU 
dosyasını tarama listesinden yükleyin (taramanın yanındaki dosya ikonunu sağ tıklayıp Load 
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OCU data seçeneğini kullanarak). Sonra, yukarıda açıklandığı şekilde uygun kutuları 
işaretleyip değerler girerek Satır veya Frame Ortalama seçeneğini belirleyin. Ardından, 
Configure Processing penceresindeki Reprocess Now düğmesini tıklayarak (Şekil 73) işleme 
seçeneğini verilere uygulayın. Orijinal verileri görmek istiyorsanız seçeneklerin işaretlerini 
kaldırıp Reprocess Now düğmesini tıklayabilirsiniz. 

 

İpucu:  Kullanılan işleme seçeneklerini dosyanın adında belirtmek iyi bir fikirdir. 

 

Ekran Üzerindeki Ölçüm Araçları 

Kaliperler 

Çekilen bir imaj üzerinde kaliperleri kullanarak B-scan'de görünen farklı katmanlar için katman 
kalınlıklarını veya projeksiyonda görünen özellikler arasındaki mesafeleri ölçebilirsiniz.  

Kaliper kullanımı sırasında, kalınlık ölçümünü etkileyen refractive indeks ayarına dikkat 
edilmelidir. Refractive indeksin doğru ayarlandığını kontrol edin. Bunun için Tools menüsünü 
tıklayıp Configure Processing seçeneğini belirleyin ve ardından Apply Refractive Index 
kutusunu işaretleyip veri setine uygulanmasını istediğiniz refractive indeksi yazın.  

Imaging sekmesindeki sayfaya görüntüleme amacıyla yüklenen tüm imajlar üzerine kaliperler 
uygulanabilir.  

1. İlk adım olarak, üzerinde ölçüm yapmak istediğiniz imajın tarama listesinden 
yüklendiğinden emin olun.  

2. İlgilendiğiniz frame'e (B-scan) gidin, sağ tıklayın ve Configure Calipers öğesini 
seçerek B-Scan ve VIP calipers sekmelerine ulaşın. Yapılandırmayı 
uygulamadan ve/veya kaydetmeden önce uzun ya da kısa adlar verebilir, açı 
kilidi belirleyebilir ve renk seçimi yapabilirsiniz. Maksimum 10 taneye kadar olmak 
üzere çeşitli tiplerde kaliperler resim üzerine yerleştirilebilir. 

 

Şekil 74: Configure Calipers iletişim kutusu 
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3. B-Scan veya VIP pencerelerini sağ tıklayın, mouse'u Calipers üzerine getirin ve 
eklenecek kaliperi seçin. Kaliperleri resim üzerinde hareket ettirmek için merkez 
noktasını tıklayıp sürükleyebilirsiniz. 

 

Şekil 75: B-scan ekranına kaliperler ekleme 

   

4. Yeniden boyutlandırmak için dış köşeleri kavrayıp istenilen uzunluğa 
sürükleyebilirsiniz.  

 

 

Şekil 76: Kaliperlerin kullanılması 
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5. B-scan görüntü penceresini sağ tıklayın. Configure Calipers (Şekil 74) öğesini 
seçin ve B-scan veya VIP caliper sekmesinde bulunan Display Caliper Length 
ya da Display Caliper Location öğelerini etkinleştirip/devre dışı bırakarak 
karşılık gelen pencerede görüntülenecek bilgilerin uygulanmasını sağlayın. 
Hacim Yoğunluk Projeksiyon imajındaki yeşil çizginin, üzerinde bulunan 
kaliperleri yeşil çizgi üzerine bindirilmiş renkli çizgiler olarak gösterdiğine dikkat 
edin. 

6. Kaliper verileri CSV dosyası olarak dışa alınabilir; bunun için B-scan görüntü 
penceresini sağ tıklayıp Save Calipers öğesi seçildiğinde, dosya otomatik olarak 
oluşturulur ve resim verileri klasörüne yerleştirilir. 

7. B-scan'in bitmap görüntüsünü kaydetmek için File menüsünü tıklayıp Save 
As…'i seçin; açılan menüden BMP files seçeneğini belirleyip bir dosya adı yazın 
ve Save seçeneğini tıklayın. VIP ekranının kaliperleriyle birlikte imajını 
kaydetmek için görüntülenen VIP'in altındaki Save ikonunu kullanabilirsiniz. 

 

Sonradan İşleme 

Kayıt ve Ortalama 

Yazılımda, bir B-scan veya hacimdeki frame'lerin kaydını ve ortalamasını sağlayacak bir 
seçenek bulunur. Bu mod, birden fazla frame/B-scan içeren bir tarama çekildiğinde etkinleştirilir.  

İlk adım, birden fazla frame/B-scan içeren bir tarama çekilmesidir. Bunun için Imaging 
sekmesindeki sayfada bulunan Add a Custom Scan düğmesini tıklayın, number of frames/ 
B-scan alanının değerini 1'den büyük yapın. Her bir B-scan'in oluşturulması için ortalaması 
alınacak frame sayısını seçin ve kutuya girin. Bu seçenek B-scan dahil her türlü tarama paterni 
için kullanılabilir.  

Birden fazla frame/B-scan içeren bir tarama çektikten sonra kaydetme öncesinde ve 
sonrasında, kayıt ve ortalama algoritmasını çalıştırma seçeneğiniz mevcuttur; bu işlemi tarama 
kuyruğundaki taramadan sağ tıklamayla ulaşılan context menüsündeki Average seçeneğiyle 
yapabilirsiniz. Bu işlemin uzun sürebileceğini unutmayın.  

Kayıt ve ortalama işlemi gerçekleştirildikten sonra, işlenmiş verileri içeren yeni bir dosya 
kaydedilir ve bu dosyaya tarama kutusunu sağ tıklayarak erişilen context menüsünden 
ulaşılabilir. Context menüsünde Load R&A data şeklinde yeni bir seçenek mevcuttur.  

Raporlar Oluşturma 

Kayıtlı tüm taramalar için hasta kaydını ve taramaya ait imajların kopyalarını içeren 3 farklı 
rapor oluşturabilirsiniz. Bilgiler içinde hastanın adı, yaşı, tıbbi kayıt numarası, tetkikle ilgili 
notlar, tetkik tarihi, yazdırma tarihi ve taraması yapılan göz bulunur. Raporda, tarama imajı için 
tarama tipi ve parametreleri, seçilen B-scan frame'i ve hacim yoğunluk projeksiyonu (hacim 
imajları için) bulunur.  
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Şekil 77: Basit Rapor Örneği 

 

Şekil 78: Çoklu Frame Rapor Örneği 
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Şekil 79: Kaliperler Rapor Örneği 

 
Rapor, Envisu bilgisayarınızda bulunan Microsoft Word ile oluşturulur. Hasta raporunu 
kaydetmek için önce hastayı ve raporunu oluşturacağınız tetkiki seçin, ardından şu adımları 
uygulayın: 

1. Imaging sekmesinde, kayıtlı bir taramayı sağ tıklayıp Load OCT data'yı seçin. 

2. OCT imajını oynatmaya başlayın ve rapora eklenecek frame'e gelince durun. 

3. Rapor oluşturmak için B-scan ekranının üstündeki Reports sekmesine gidin. Sunulan 
üç rapor türü arasından birini seçerek ilgili Create… düğmesini tıklayın. InVivoVue, 
raporu içeren bir Microsoft Word veya Excel dokümanı oluşturur; bu doküman verilerin 
yanında Reports alt klasöründe kaydedilir. 

 

Şekil 80: Rapor oluşturma 

4. Alternatif olarak, istediğiniz rapor tipini oluşturmak için Reports menüsünü 
kullanabilirsiniz. 
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Şekil 81: Rapor oluşturmanın alternatif yöntemi 

  

Rapor dosyaları, tarama veri dosyalarına benzer bir yöntemle adlandırılır. Bir sayılar ve harfler 
dizisi olan dosya adı hasta kimliğiyle başlar ve taranan göze ait referans, tarama tipi, tarama 
boyutları ve açısı, B-scan frame sayısı ve ayrıca dosya adının benzersiz olmasını sağlamak 
üzere rastgele bir sıralı numara içerir. 

InVivoVue yeterli bellek olmadığı için bir VIP bitmap'i oluşturamazsa raporda şu ifade yer alır: 
"Hacim bitmap dosyası kaydedilmedi – imaj bellek için çok büyük". 

Rapor şablonunda (SimpleReport.dot) değişiklik yaparak VIP ve/veya OCT imaj yer 
tutucularını hareket ettirebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bunun için önce MS Word 
programını çalıştırın; ardından simpleReport.dot dosyasını açıp (dosyanın yeri: 
C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) rapor şablonunda değişiklikler 
yapabilirsiniz. Değişiklik yapmadan önce rapor şablonunun bir kopyasını almak iyi bir fikirdir. 

İmaj Taramalarının 3 Boyutlu Oluşturmasını Görüntüleme 

3D Analiz Aracı Hakkında 

Bir dikdörtgen hacim taramasını 3 boyutlu (3D) analiz aracına yükleyerek dikdörtgen hacim 
taramasının 3 boyutlu (3D) oluşturmasını görüntüleyebilirsiniz. 3D View içinde dört pencere 
bulunur. 3D etiketini taşıyan ana pencerede dikdörtgen hacim taramasının yüksek 
çözünürlüklü 3D oluşturma görüntülenir. Daha küçük boyutlu olan üç pencerede taramanın 
2-D oluşturmaları görüntülenir. Küçük boyutlu üç pencere, taramayı aksiyal, koronal ve sagital 
planlarda kesitlere ayırma ve/veya kesme amacıyla kullanılır. 

3D imaj üzerinde çalışırken eksiksiz bir araç setine erişme olanağınız bulunur; bu seti 
kullanarak imajı yönlendirme (çevirme ve/veya eğme), imajı yüksek veya orta çözünürlükte 
oluşturma, imajı çeşitli planlar boyunca kesme veya kesitlere ayırma, B-scan'leri kaydetme ve 
3D analiz aracınızın varsayılan ayarlarını özelleştirme işlemlerini yapabilirsiniz.   

3D analiz aracıyla çalışmaya başlamak için önce kayıtlı bir dikdörtgen hacim taramasını 
yüklemeniz gerekir. 

 

Dikdörtgen Hacim Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme 

Bir dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yüklemek için şu adımları uygulayın: 

1. Imaging sekmesine gidin. Imaging sekmesinde bir tetkike ait tarama listesinden bir 
dikdörtgen hacim .OCT dosyası yükleyin.  

2. Tools öğesini ve ardından View 3D Volume… öğesini tıklayın  
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3. InVivoVue .OCT dosyasını (tam ve kaydedilmemiş) 3D analiz aracına yüklemeye 
başlar. Büyük 3D penceresinin altındaki ilerleme çubuğu, .OCT verisinin 3D imaj 
şeklinde oluşturmasını takip eder. İlerleme çubuğunun sağ tarafında yükleme sürerken 
3D aracının çalıştırdığı işlemin adını belirten bir metin görüntülenir. 3D aracı, 3D imajın 
oluşturmasını tamamladığında ilerleme çubuğu temizlenir ve metin olarak "Done" 
görüntülenir.  

 

Şekil 82: 3D analiz aracına yüklenen .OCT verileri 

4. Mouse'un imlecini ana 3D penceresine yerleştirin.  

a. Bu alanın içindeki herhangi bir noktada sol tıklayarak ve mouse'u sürükleyerek 
3D imajı farklı açılardan görebilirsiniz.  

b. Bu alanın içindeki herhangi bir noktada sağ tıklayarak ve mouse'u sürükleyerek 
3D imajı yukarı veya aşağı ya da sağa veya sola doğru hareket ettirebilirsiniz.   

c. 3D imajı büyütmek veya küçültmek için mouse'un tekerleğini kullanabilirsiniz. 
 

3D İmajı Görüntülenen Örneklere göre Kesme 

Bir .OCT dosyası 3D analiz aracına yüklendiğinde önce tüm olarak yüklenir ve daha sonra 
kesilir. Yani, .OCT dosyası tıpkı B-Scan penceresinde olduğu gibi Display Options iletişim 
kutusunun Options sekmesinde tanımlanan şekilde, görüntülenen satır örneklerine göre 
otomatik olarak kesilir. (Görüntüleme seçenekleri konusunda daha fazla bilgi için bkz. B-Scan 
Penceresi Ayarlarını Değiştirme.)   

Örneği eski boyutuyla geri yükleyebilir ve özel bir boyutla kesebilirsiniz: 

1. Pencerede sağ tıklayın ve Crop → Restore Original Uncropped Image Data öğesini 
seçin 

a. Bu işlem 3D verilerini görüntülenen örnekler olarak kesilmeden önceki orijinal 
durumlarına geri döndürür. 

İmajı kullandıktan sonra orijinal kesilmiş haline geri döndürebilirsiniz: 

1. Sağ tıklayın ve Crop'u seçin. 

2. Default Crop'u seçin. 

a. Bu işlem, 3D imajı orijinal kesilmiş imaj haline getirecektir. 
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3D İmaj içindeki B-Scan'leri Kaydetme 

Bir .OCT dosyası 3D analiz aracına yüklendiğinde, .OCT dosyasındaki B-scan'ler örneğin göz 
hareketlerini düzeltmek için otomatik olarak kaydedilmez. Bir dikdörtgen hacim taraması 3D 
analiz aracında oluşturulduğunda B-scan'leri kaydederek imajı iyileştirmek isteyebilirsiniz. 

.OCT dosyasındaki B-scan'leri kaydetmek ve 3D imajı yeniden oluşturmak için aşağıdaki 
adımları uygulayın: 

1. Bir dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yükleyin (bkz. Dikdörtgen Hacim 
Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme). 

2. Ekranı sağ tıklayın ve Registration→ Register b-scans öğesini seçin. InVivoVue .OCT 
dosyasındaki B-scan'leri kaydetmeye başlar. Büyük 3D penceresinin altındaki ilerleme 
çubuğu, B-scan'lerin kaydedilmesini ve .OCT verisinin yeniden oluşturmasını takip 
eder. İlerleme çubuğunun sağ tarafında kayıt talebi işlenirken 3D aracının çalıştırdığı 
işlemin adını belirten bir metin görüntülenir. 3D aracı, kayıt işlemini ve 3D imajın 
yeniden oluşturmasını tamamladığında ilerleme çubuğu temizlenir ve metin olarak 
"Done" görüntülenir. 

 

Şekil 83: 3D İmaj içindeki B-Scan'leri Kaydetme 

  

3. Mouse'un imlecini ana 3D penceresine yerleştirin.  

a. Bu alanın içindeki herhangi bir noktada sol tıklayarak ve mouse'u sürükleyerek 
3D imajı farklı açılardan görebilirsiniz.  

b. Bu alanın içindeki herhangi bir noktada sağ tıklayarak ve mouse'u sürükleyerek 
3D imajı yukarı veya aşağı ya da sağa veya sola doğru hareket ettirebilirsiniz.   

c. 3D imajı büyütmek veya küçültmek için mouse'un tekerleğini kullanabilirsiniz. 

4. İmajı kayıt öncesindeki duruma geri yüklemek için mouse'u sabit tutun ve mouse 
menüsünü görüntülemek üzere sağ tıklayın. Registration→ Restore Original Data Image 
öğesini seçin. (Veya imajı kayıt öncesi durumuna geri getirmek için dikdörtgen hacim 
taramasını Load Rectangular Volume düğmesini kullanarak 3D view'a yeniden 
yükleyebilirsiniz.) 

 



InVivoVue (Sürüm 2.4) 

Sayfa 98 / 123  9054-10054_TR Rev E 
 

3D Görüntüleme Seçeneklerini Değiştirme 

3D analiz aracındaki görüntüleme seçeneklerini değiştirmek için mouse imlecini 3D 
görüntüleme alanını oluşturan 4 pencereden birinin üzerine yerleştirin. Mouse'u tamamen 
hareketsiz tutun ve mouse menüsüne ulaşmak için sağ tıklayın. Aşağıdaki görüntüleme 
seçeneklerini değiştirebilirsiniz: 

• Renk haritası: Renk haritasını değiştirmek için Show Color Map mouse menüsü 
seçeneğini tıklayın. Color Map iletişim kutusu açılır. İletişim kutusunun sağ alt 
bölümündeki renk haritaları açılır listesinden bir renk haritası seçin. Seçtiğiniz renk 
haritası, siz farklı bir renk haritası seçmediğiniz takdirde aktif InVivoVue seansları 
süresince etkin kalacaktır. Color Map iletişim kutusunu kapatın. 

• Görüntüleme Seçenekleri:  Görüntüleme seçeneklerini değiştirmek için View Options 
mouse menüsünü seçin. Değiştirebileceğiniz pek çok görüntüleme seçeneği bulunur: 

o Siyah arka plan: 3D arka planının varsayılan rengi beyazdır. Arka planı siyah 
olarak belirlemek için Black Background'u seçin. Seçtiğiniz arka plan rengi (siyah 
veya beyaz), siz değiştirmediğiniz takdirde aktif InVivoVue seansları süresince 
etkin kalacaktır. 

o Yüksek Kaliteli 3D (daha yavaştır): Yüksek Kaliteli 3D seçeneği varsayılan 
ayardır. Bu ayar yapılırsa .OCT dosyası 3D Analiz aracına yüklendiğinde ve imaj 
hareketsiz olduğunda 3D Analiz aracı yüksek çözünürlüklü bir imaj oluşturur. 
İmajın yüksek çözünürlüklü olması, oluşturmayı yavaşlatır. Yüksek çözünürlüklü 
imaj istemiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar hangisi 
olursa olsun, siz değiştirmediğiniz takdirde aktif InVivoVue seansları süresince 
etkin kalacaktır. 

o Adaptif Oluşturma (daha hızlıdır): Adaptif Oluşturma varsayılan ayardır. Bu ayar 
yapılırsa, 3D Analiz aracı imaj hareket halinde olduğunda daha hızlı bir oluşturma 
sağlamak üzere imajın daha düşük çözünürlüklü bir kopyasını kullanır. İmaj 
hareket halindeyken hızlı bir oluşturma istemiyorsanız bu seçeneğin işaretini 
kaldırabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar hangisi olursa olsun, siz değiştirmediğiniz 
takdirde aktif InVivoVue seansları süresince etkin kalacaktır. 

o Zemin Göster: Zemin Göster varsayılan ayardır. Bu ayar yapılırsa, 3D Analiz 
aracı 3D imajının altında bir grid görüntüler. Zemin gösterildiğinde imaj 
oryantasyonu iyileşir. Zemini görmek istemiyorsanız bu seçeneğin işaretini 
kaldırabilirsiniz. Seçtiğiniz ayar hangisi olursa olsun, siz değiştirmediğiniz 
takdirde aktif InVivoVue seansları süresince etkin kalacaktır. 

o A-scan Eksenini Döndür: Bu ayar, imajı A-scan ekseni boyunca döndürür. Bu 
ayar farklı InVivoVue seansları süresince etkin kalmaz. 

o A-Scan genişletme: Bu özelliği kullanarak 3D imajı 100'lük adımlar halinde 
%800'e kadar genişletebilirsiniz. Bu ayar farklı InVivoVue seansları süresince 
etkin kalmaz. 
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Şekil 84: Görüntüleme Seçenekleri 

 

3D İmajı Kesme Çizgileriyle Kesme 

3D imajı görüntülenen örneklere göre kesmenin yanında, 3D imajı aksiyal, koronal ve sagital 
planlarda kesebilir veya kesitlere ayırabilirsiniz.  

İmajı aksiyal, koronal ve/veya sagital planlara göre kesmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Bir dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yükleyin (bkz. Dikdörtgen Hacim 
Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme). 

2. Mouse imlecini ana 3D pencereye veya daha küçük pencerelerden birinin üzerine 
getirin. Mouse'u hareketsiz tutun ve mouse menüsünü görüntülemek için sağ tıklayın. 

3. Crop→Show Crop Lines seçeneğini tıklayın. 3 küçük pencerenin her birinde imajın 
ayarlanabilir kenarları boyunca kesik çizgiler görüntülenir.  

 

Şekil 85: 3D imajı kesme 
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4. Aksiyal, koronal veya sagital pencerede çalışırken mouse imlecini kesik çizgilerden 
birine yerleştirin ve çizgiyi içeri (Aksiyal veya Sagital pencere) veya yukarı ya da aşağı 
(Koronal pencere) yönde hareket ettirin. İmajın büyük 3D pencerede nasıl değiştiğine 
dikkat edin.  

5. 3D imajı, 3D penceresinde görünen kesilmiş imaj olarak ayarlamak için sağ tıklayarak 
mouse menüsünü açın. Crop→Crop Image (Şekil 85) öğesini seçin. 

6. 3D imaj aksiyal, koronal ve sagital pencerelerdeki kesme çizgilerinin pozisyonuna 
dayalı olarak kesilir. 

7. İmajı kesim öncesindeki duruma geri yüklemek için mouse'u sabit tutun ve mouse 
menüsünü görüntülemek üzere sağ tıklayın. Crop→Restore Original Data Image 
öğesini seçin. (Veya imajı kayıt öncesi durumuna geri getirmek için dikdörtgen hacim 
taramasını Load Rectangular Volume düğmesini kullanarak 3D view'a yeniden 
yükleyebilirsiniz.) 

 

Sürgü Kontrolleriyle 3D İmajı Kesitlere Ayırma 

3D imajı aksiyal, koronal ve sagital planlarda kesitlere ayırabilirsiniz.  

Bir 3D imajı kesitlere ayırmak için şu adımları uygulayın: 

1. Bir dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yükleyin (bkz. Dikdörtgen Hacim 
Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme). 

2. Aksiyal Kesit: Mouse imlecini 2-D aksiyal penceresinin altındaki sürgü kontrolüne 
yerleştirin ve sürgüyü yukarı veya aşağı yönde hareket ettirin. Siz sürgüyü hareket 
ettirdikçe 3D analiz aracı B-scan serisi boyunca kesitler alır; her kesit tek bir B-scan'i 
gösterir.  

3. Koronal Kesit: Mouse imlecini 2-D koronal penceresinin altındaki sürgü kontrolüne 
yerleştirin ve sürgüyü yukarı veya aşağı yönde hareket ettirin. Siz sürgüyü hareket 
ettirdikçe 3D analiz aracı dikdörtgen hacmin koronal planı boyunca A-scan 
gruplarından kesitler alır.  

4. Sagital Kesit: Mouse imlecini 2-D sagital penceresinin altındaki sürgü kontrolüne 
yerleştirin ve sürgüyü yukarı veya aşağı yönde hareket ettirin. Siz sürgüyü hareket 
ettirdikçe 3D analiz aracı dikdörtgen hacmin sagital planı boyunca A-scan gruplarından 
kesitler alır.  

 

3D İmajı yakalama 

İstediğiniz an 3D imajı (veya 2-D imajlardan herhangi birini) .JPEG dosyası (veya taşınabilir 
bitmap ".PBM" dosyası) olarak kaydedebilirsiniz. 3D analiz aracındaki bir imajı yakalamak 
.OCT dosyasında değişiklik yapmaz. 

3D imajı bir .jpeg (veya .PBM ) dosyası olarak kaydetmek için şu adımları uygulayın: 

1. Bir dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yükleyin (bkz. Dikdörtgen Hacim 
Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme). 

2. Mouse imlecini ana 3D pencereye veya 2-D pencerelerden birinin üzerine getirin. 
Mouse'u hareketsiz tutun ve mouse menüsünü görüntülemek için sağ tıklayın. 

3. Capture→Capture Image (3D) öğesini seçin; Save As iletişim kutusu açılır. 
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Şekil 86: 3D İmajı yakalama 

4. Dosyanın nereye kaydedileceğini belirtin. 

5. File name alanına dosya için bir ad girin.  

6. Save as type alanında seçim yapın (.JPEG veya .PBM). 

7. İmajı kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak üzere Save düğmesini tıklayın. 

 

3D İmajın Resetlenmesi 

3D imajı orijinal durumuna resetlemek için çeşitli yöntemler vardır.   

• Dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yeniden yükleyin (bkz. Dikdörtgen 
Hacim Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme). 

• Mouse'u hareketsiz tutun ve mouse menüsünü görüntülemek için sağ tıklayın. 
Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklayın: 

o 3D View'u Resetle  

o Crop→Restore Original Data Image 

o Register→Restore Original Data Image 

 

2-D Pencerelerden Ana Pencereye Geçiş 

Küçük 2-D pencerelerin birindeki imajı büyük ana pencerede görüntülemek isteyebilirsiniz.  

Bir 2-D imajı ana pencerede görüntülemek için şu adımları uygulayın: 

1. Bir dikdörtgen hacim taramasını 3D analiz aracına yükleyin (bkz. Dikdörtgen Hacim 
Taramasını 3D Analiz Aracına Yükleme). 

2. Ana pencerede görüntülemek istediğiniz imajı içeren 2-D pencerenin etiketini tıklayın. 
Örneğin Aksiyal penceredeki 2-D imajı ana pencerede görüntülemek istiyorsanız 
Aksiyal etiketli düğmeyi tıklayın. 
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3. Aksiyal pencere ana pencereye geçer ve 3D imaj ise ana pencereden Aksiyal 
pencerenin boşalttığı yere yerleştirilir. Aksiyal imaj 2-D imaj olarak kalır. 

 

Şekil 87: Aksiyal pencereyi görüntüleme 

4. 3D imajı ana pencereye geri göndermek için 3D etiketini tıklayın. 

 

Fundus İmajlarını Çekme ve İşleme 

Bir seri hızlandırılmış tek tek fundus imajından yüksek kaliteli bir fundus imajı oluşturmak için 
aşağıdaki protokolü uygulayın.  

 

1. Öncelikle, IVV yazılımı içinden kamerayı kapatın. Bu işlemi önceki bölümde kullanılan 
menü üzerinden yapabilirsiniz; kamerayı devre dışı bırakmak için aşağıdaki düğmeyi 
tıklayın. 

 
Şekil 88: Fundus kamerasını devre dışı bırakma 

2. Ardından, IC Capture 2.2 yazılımını çalıştırın (kısayol, bilgisayarın masaüstündedir).  
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3. Sonra, iki pencere açılmalıdır: (1) Sequence Settings ve (2) Sequence Timer. Bu iki 
pencere Capture menüsü kullanılarak açılabilir ve belirtilen sırayla açılmalıdır. 

 
Şekil 89: Sequence Settings ve Sequence Timer 

4. Sequence Settings içinde dört sekme bulunur: Filename and Target, File Type, 
Miscellaneous ve Automated Sequence. Aşağıda, bu sekmelere ait ekran görüntüleri 
sunulmuştur; bu görüntülerde ayarlarınızın doğru olması için her bir alana girilmesi 
gereken değerler belirtilmiştir. 

5. "Change" düğmesini tıklayarak fundus imaj frame'lerinin depolanacağı yeni bir dizin 
oluşturun. Dosya adının önekini "Image" ve Index değerini 100 olarak belirleyin. Veri 
setlerinin karışmasını önlemek için her yeni sekansı ayrı bir klasöre kaydedin. Bu 
ayarla, ortalama çıkarmak için 100 frame kaydedilecektir. 999 frame'den fazlasını 
çekmek istiyorsanız Index değerini 1000 olarak ayarlayın.  

 
Şekil 90: Sequence Settings hedef dizini 

6. İmaj dosya tipinin BMP olduğundan emin olun. 
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Şekil 91: Sequence Settings dosya tipi 

 
Şekil 92: Sequence Settings çeşitli ayarlar 

7. Interval Minutes ve Seconds alanlarının her ikisini birden 0 olarak ayarlayın. Ayrıca 
sekansın 100 Frame'den sonra bittiğinden emin olun. Böylece sekans içinde 100 frame 
yakalanır; Daha fazla veya daha az frame çekip ortalama almak istiyorsanız bu değeri 
ayarlayın.  

 
Şekil 93: Sequence Settings otomatik sekans ayarları 

8. Dört sekmenin hepsinde yukarıdaki değerleri girdikten sonra OK düğmesini tıklayın ve 
Sequence Timer'ı açın. 
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9. Fundus kameradan kayıt başlatmak için "Start Timer" öğesini tıklayın. Frame'ler hedef 
dizine kaydedilecektir. 

 

 
Şekil 94: Sequence Timer 

10. İmajların çekilmesi ve hedef dizinde depolanması sonrasında, ImageJ'yi açın ve imaj 
sekansını içeren klasörü ImageJ penceresine sürükleyin. Böylece tüm imajlar tek bir 
seri olarak açılabilir. 

 
Şekil 95: ImageJ sürükle ve bırak 
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11. Son iletişim kutusuna "Yes" cevabını verin: 

 
Şekil 96: Seri olarak açılmış ImageJ 

12. Seriyi tek ve işlenmiş bir fundus imajına dönüştürmek için Plugins>Leica menüsünden 
Fundus Video Filter plugin'ine gidin: 

 
Şekil 97: Fundus Video Filtresini çalıştırma 

13. Bu plugin 1 dakikadan kısa sürede 100 fundus imajının tümünü kaydedip ortalamasını 
alacak ve sonuçta bir renkli 2D fundus imajı ortaya çıkacaktır. Bu imajı 
"File>Save As>Tiff" öğelerini seçerek sıkıştırılmamış TIFF (veya JPG, GIF, PNG, vb.) 
olarak kaydedebilirsiniz. 
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Sorun giderme 

Yazılım Sorunlarını Çözme 

Bu bölümde çeşitli yazılım sorunları ve bu sorunları gidermek için önerilen yollar açıklanmıştır. 
Bazı sorun belirtilerinde, sorunları gidermek için yapılacak işlemler ileri düzeyde eğitim 
gerektirir. 

 

Sorununuz şöyleyse . . .  Bunu deneyin . . . 

Taranmış imaj karanlık görünüyor. Hat spektrumunu kontrol edip optimize edin; 
referans kolunun gücü çok düşük olabilir.  

Taranmış imaj bulanık görünüyor. İmajı netleştirmek için dağılım ayarlarını 
optimize edin. Bu işlem sorunu çözmezse 
odaklanmayı değiştirin ve referans kolunun 
pozisyonunun değişip değişmediğine bakın. 

Derinlik yetersiz görünüyor. Uygulama penceresinde bulunan imaj 
görüntüleme ölçeğini değiştirin. Bu işlem 
sorunu çözmezse referans kolunun yol 
uzunluğunu ayarlayın. 

Taranan imajın bir kısmı görünmüyor 
veya imaj, taramanın başında veya 
sonunda solgunlaşıyor. 

Taramayla ilişkili yatay ve dikey ofset 
parametrelerini genişletin. 

Ekranda "Hayalet" imajlar görünüyor. Referans kolunun yol uzunluğunu değiştirin. 

Ekranda imaj yok. Odak noktasına imaj gelip gelmediğini kontrol 
etmek için örneği hareket ettirin. Bu işlem 
sorunu çözmezse Leica müşteri desteğine 
telefon edin. 

İmaj bozuk veya "çarpık". Odak noktasına imaj gelip gelmediğini kontrol 
etmek için örneği hareket ettirin. Bu işlem 
sorunu çözmezse hat spektrumunu optimize 
edin. 

Arka plan gürültüsü var Display iletişim kutusundaki Brightness ve 
Contrast ayarları üzerinde çalışın. Sorun 
devam ediyorsa Leica müşteri desteğiyle 
bağlantı kurun.  

Taranan imaj çok küçük ya da çok 
büyük. 

İmaj görüntüleme ölçeğini değiştirin.  
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Sorununuz şöyleyse . . .  Bunu deneyin . . . 

Taranan imaj anormal biçimde 
titreşiyor. 

InVivoVue'yü kapatıp yeniden başlatın. Bu 
işlem sorunu çözmezse Leica müşteri 
desteğine telefon edin. 

Taranan imajda dikey çizgiler 
görünüyor. 

Hat spektrumunu kontrol edip yüksekliği 
optimize edin.  

Taranan imajda yatay çizgiler 
görünüyor. 

DC Removal seçeneğini kontrol edip Auto 
veya Manual olarak ayarlayın. 

 

Hat Spektrumunu Kontrol Etme 

Hat spektrumunu kontrol edip ayarlayarak, sistem tarafından çekilen imajların kalitesi optimize 
edilebilir. Spektrum optimize edilmemişse şöyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz: karanlık imaj, 
bozuk veya "çarpık" imajlar, arka plan gürültüsü ve taranan imajda dikey çizgiler.  

Hat spektrumunu kontrol etmek için şu adımları uygulayın: 

1. "Test Hastasının" seçili olduğundan emin olun (seçili değilse, jenerik bilgilere sahip 

yeni bir hasta oluşturun) ve bugünün tarihini taşıyan bir tetkik oluşturun. Start Exam 
(veya Review Exam) düğmesini tıklayın; Imaging sekmesi görüntülenir. 

2. Tools menüsünden Load Settings... öğesini seçin; Load Settings File iletişim kutusu 
görüntülenir. 

3. C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config dizinine gidin. İletişim kutusundaki dosya 
listesinden Line_Spectrum.INI adlı dosyayı seçin ve Open düğmesini tıklayın. Hat 
spektrumunu kontrol etme ayarları InVivoVue içine yüklenir. 

Not: LineSpectrum.INI dosyasını bulamadıysanız dosyayı oluşturmak için Hat 
Spektrumu Yapılandırma Dosyası Oluşturma prosedürüne bakın. Ardından dosyayı 
yukarıda açıklandığı biçimde yükleyin ve aşağıdaki adımlarla devam edin. 

4. Bir lineer tarama oluşturun (1000x10x1) ve tarama listesine ekleyin. 

5. Imaging sekmesinin ortasındaki Free Run düğmesini tıklayın; Yatay B-Scan 
penceresinde yeşil ve eğimli bir çizgi görünecektir (Şekil 98). (Ünitenizdeki güç 
kaynağının çeşitli özelliklerine bağlı olarak çizgi üzerinde, ona bir çan görünümü veren 
tek bir tepe veya birden fazla tepe noktası olabilir. Hat spektrumunun iyi bir örneği için 
aşağıdaki resme bakın.) 

Eğrinin sahip olduğu şekilden bağımsız olarak tepe noktası, B-scan penceresinin yarısı 
(½) ile üçte ikisi (2/3) arasında olmalıdır. 

6. Eğrinin yüksekliğini ayarlamak için cihazın önünde bulunan küçük Referans Kolu güç 

düğmesini (donanım) saat yönünde çevirerek tepe noktasını yükseltebilir veya saat 
yönünün tersine çevirerek tepe noktasını alçaltabilirsiniz. Bu düğmeyi kilitleyen küçük 
bir çıkıntı bulunduğuna dikkat edin. Düğme kilitliyken çıkıntı aşağı yöndedir 
(saat 5 konumu). Kilitli değilken saat 4 konumundadır. 
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7. Eğimi doğru yüksekliğe göre ayarladıktan sonra Stop Free Run düğmesini tıklayarak 
taramayı durdurun. Yukarıdaki 7. adımda açıklandığı şekilde çıkıntıyı yeniden kilitleyin. 

8. Hat spektrumunu kaydetmek istiyorsanız , Save Scan'i tıklayın. 

9. Tools menüsünden Load Settings... öğesini seçin; Load Settings File iletişim kutusu 
görüntülenir. 

10. İletişim kutusunda uygun User.INI dosyasını seçin. (Retina görüntülemesi yapıyorsanız 
retina User.INI dosyasını yükleyin; kornea görüntülemesi yapıyorsanız cornea User.INI 
dosyasını yükleyin.) Hastaları taramayla ilgili InVivoVue ayarları geri yüklenir ve hasta 
taramalarına devam edebilirsiniz. 

 

Şekil 98: Hat spektrumu kontrol sürecinin akışı 
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Hat Spektrumu Yapılandırma Dosyası Oluşturma 

Hat spektrumu yapılandırma dosyası (LineSpectrum.INI) InVivoVue donanımının güç hattı 
spektrumunu kontrol etmek için gereken sistem ayarlarını yüklemek için kullanılır. Hat 
spektrumunu kontrol etmek istiyorsanız ve elinizde LineSpectrum.INI dosyası yoksa, dosyayı 
oluşturmak için şu adımları uygulayın. 

1. Imaging sekmesini seçin. 

2. Bir tarama seçin ve B-Scan görüntü alanında sağ tıklayıp Display Options öğesini 
seçin.  

3. İletişim kutusunun üst bölümündeki Options sekmesini tıklayın. 

4. Options sekmesinin üst bölümündeki Custom onay kutusunun işaretini kaldırın. 

5. Sekmenin ortasındaki Display Type grup kutusunda Line option düğmesini seçin. 

6. Edit Options iletişim kutusunu kapatın. 

7. Tools menüsünden, Configure Processing öğesini seçin. Image Processing and 
Resampling Controls iletişim kutusu açılacaktır. 

8. Processing sekmesinin üst tarafındaki Clear All düğmesini tıklayın ve iletişim kutusunu 
kapatın. 

9. Tools menüsünden Save Settings... öğesini seçin; Save Settings File iletişim kutusu 
görüntülenir. 

10. İletişim kutusunun altındaki File Name alanına LineSpectrum yazın ve Save düğmesini 
tıklayın. İletişim kutusu kapanır. 

Hat spektrumunu kontrol etmek üzere artık bu dosyayı oluşturduysanız, Hat Spektrumunu 
Kontrol Etme konusuna dönebilirsiniz. 
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Ek I: Ağ Okuyucu Kurulumu 

Giriş 

Leica Envisu SDOIS kullanıcıları, bütün veri dosyalarının birden fazla kullanıcının 
kullanabileceği biçimde merkezi olarak sunulduğu ağ tabanlı bir okuyucu kurulumuna ihtiyaç 
duyabilir. Bu yapılandırma, çekilen verilere bir veya birden fazla okuyucu cihazın paylaşılan 
ortak bir ağ klasörü üzerinden erişebilmesini sağlar.  

Arka Plan ve Varsayımlar 

Leica OCT okuyucu veritabanı ve ilişkili imaj dosyaları bir ağ depolaması konumunda 
bulunacaktır ve böylece birden fazla Okuyucu bilgisayarı tetkiklere erişebilecektir (Şekil 99). 
Leica InVivoVue™ (IVV) yazılımı her bir Okuyucu bilgisayarı üzerinde bulunacaktır. Çekim 
sistemi yerel ağa bağlıysa veriler ağ üzerinden geçici bir depolama konumuna aktarılabilir 
("Aktarma sürücüsü"). Çekim sisteminde ağ bağlantısı yoksa verileri aktarmak için bir harici 
sabit disk sürücüsü kullanılabilir.  

 

İçe alım işlemi, verileri aktarma sürücüsünden alıp en son ağ 
depolama konumuna kopyalar. Aktarma sürücüsündeki veriler arşiv 
amacıyla kullanılabilir veya ağ okuyucusunda içe alım 
tamamlandıktan sonra silinebilir.  

Ağ Okuyucu yapılandırmasına göre, her bir Okuyucu bilgisayarında ağ depolama konumu 
yolunu oluşturmak üzere bu işe özel eşlenmiş bir sürücü harfi bulunmalıdır. Atanan sürücü 
harfi tüm Okuyucu bilgisayarları için aynı olmalıdır. Bu dokümanda sürücü harfi olarak "N" 
kullanılmıştır, ancak başka bir harf de kullanılabilir. Bu harfin her yerde aynı kullanılması Ağ 
Okuyucu yapılandırmasının etkin çalışması için kritik önem taşır. 

Okuyucu yazılımı ve ağ okuyucu yapılandırmasının kullanımı için gereken tüm dosyalar Leica 
tarafından sağlanacaktır.  

 
Şekil 99: Ağ Okuyucusu İş Akışı 

Okuyucu 
Bilgisayar 

1 

Okuyucu 
Bilgisayar 

N 

İmaj 
Verileri 
Kopya 

Okuyucu 
Verita-

banı 

İmaj 
Verileri 
Orijinal 

Sistem 
Verita-

banı 

Uzak  
Görün-
tüleme 

Ağ Paylaşımı Leica Envisu Aktarma Sürücüsü 

İmaj 
Verileri 
Kopya 

Meta 
Veri 
Dışa 
Alım 

İçe Alım Dışa Alım 
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Ağ Depolama Konumu Kurulumu 

1. Ağ depolama konumu üzerinde imaj verilerinin depolanacağı sürücü yolunu ayarlayın. 

1.1. IT departmanınızla birlikte çalışarak Leica tetkik verilerinin depolanacağı en üst 
düzey klasörü oluşturun. Örneğin:  \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\ 

1.1.1. {Network Path} yerel ağınızda, Okuyucu bilgisayarları tarafından erişilebilen 
bir yoldur; ör. \\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Leica Reader Folder} Leica Okuyucu verilerini depolamak istediğiniz 
klasördür; ör. LeicaSDOIS.  

1.1.3. Leica veri depolama klasörünün son dosya yolu şöyle olacaktır: 
\\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS.  

1.1. \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\InVivoVue Reader\ yolunu oluşturmak 
üzere "InVivoVue Reader" adında bir klasör oluşturun. 

1.2. \\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\Bioptigen\Data\ yolunu oluşturmak 
üzere "Leica" ve "Data" adlı iki klasör ekleyin. 

 

Leica en az 2 TB depolama alanı ayırmanızı önerir. Gereken boyut, 
ağ üzerinde erişilmesi veya arşivlenmesi gereken veri miktarına 
bağlıdır.  

 

Bu ağ yolundaki hiçbir klasörün adında boşluk karakteri 
kullanılamaz.  

Okuyucu Bilgisayarı Kurulumu 

1. Okuyucu bilgisayarında ağ depolama konumu yolunu eşleştirin. 

1.1. Bir dosya penceresi açarak Tools → Map Network Drive'ı seçin 

1.2. "N:" ağ sürücüsünü seçin ve Ağ Depolama Konumu Kurulumu içinde tanımlı 
\\{Network Path}\{Leica Reader Folder}\ adresine gidin.  

1.3. Klasörün adresini belirtmek için "OK" düğmesini seçin. Ağ sürücüsünü ayarlamak 
üzere "Finish"i seçin. 

1.4. Ağ sürücüsü yolunu onaylamak üzere Start → Computer öğesini seçin. 

 

Ağ yolunun doğru sürücü harfine eşlendiğini görebilmek için 
bilgisayarınızdan çıkış yapıp sonra yeniden girmeniz gerekebilir. 

2. InVivoVue Yazılımını, InVivoVue kurulum ortamında sunulan Okuyucu kurulum 
prosedürüne uygun olarak Okuyucu bilgisayarlarına yükleyin.  

3. InVivoVue ağ Okuyucusu veritabanını, Okuyucu yapılandırma dosyasını ve Okuyucu 
yazılımı kısayolunu ayarlayın. 

3.1. Yeni bir explorer penceresi açın ve N:\InvivoVue Reader\ adresindeki ağ 
depolama konumuna gidin.  

3.2. Leica Teknik Desteği size ağ okuyucusunun kullanacağı veritabanı dosyasını, 
kullanıcı yapılandırma dosyasını ve kısayolu sağlayacaktır.  
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3.3. Ağ okuyucusu veritabanını ve kullanıcı dosyalarını N:\InVivoVue Reader\ 
klasörüne yerleştirin. 

3.4. "IVV Network Reader" kısayolunu her bir bilgisayara kopyalayın. 

 

InVivoVue Ağ Okuyucusu'na InVivoVue Network Reader kısayolu 
üzerinden erişilmelidir. InVivoVue Okuyucusu'nu InVivoVue 
yazılımının kurulumu sırasında oluşturulan kısayol aracılığıyla 
çalıştırmak, ağ konumunda depolanan dosyalara erişme olanağı 
sağlamaz. 

4. Ağ Okuyucusu kurulumunu test edin.  

4.1. InVivoVue Ağ Okuyucusu kısayolunu çift tıklayın.  

4.2. Leica açılış ekranı görüntülenir ve yazılım Clinical Study sekmesinde açılır. 

4.3. Herhangi bir hata yoksa, tetkik verilerinin N:\Bioptigen\Data ağ konumunda içe 
alımı için hazırsınız. 

5. Diğer bilgisayarlar için de InVivoVue kurulumunu tekrarlayın ve InVivoVue ağ okuyucu 
kısayolunu her bir bilgisayara kopyalayın.  

Verilerin Ağ Okuyucusuna Aktarılması 

Leica OCT imaj verilerinin ağ üzerindeki diğer okuyucular tarafından görüntülenebilmesi için 
çekim sisteminden ağ klasörüne aktarılması gerekir.   

Aktarma Sürücüsünü Ayarlama 

1. Aşağıdaki klasörleri ayarlayın; bu sürücü bir ağ konumu veya harici sabit disk olabilir. 
Aktarma sürücüsü için sistemin atadığı herhangi bir harfi kullanabilirsiniz: 
{Transfer Drive Letter}:\.  

1.1. Aktarma sürücüsü üzerinde, root düzeyinde bir klasör oluşturun:  
{Transfer Drive Letter}:\Bioptigen. 

1.2. Dışa alınan tetkik dosyalarını depolamak için bir klasör oluşturun: 
{Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Ardından, tetkikler OCT çekim sisteminden aktarma sürücüsü üzerine dışa 
alınmalıdır. Burada her bir dışa alım için Exported Exams üst klasöründe benzersiz 
bir klasör oluşturulmalıdır; ör. {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported 
Exams\Export_1, {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_2. 

Tetkikleri Leica Sisteminden Dışa Alım 

Dışa alım işlemi farklı bir konumda tetkik verilerinin kopyasını oluşturur; bu kopya InVivoVue 
Okuyucularıyla içe alınabilir. Dışa alım, tetkikler düzeyinde yapılır. Dışa alım işlemi tetkikle 
ilişkilendirilen meta verilerin ve imaj dosyalarının bir kopyasını oluşturur. 

 

İçe alım ve dışa alım özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için yazılım 
kullanım kılavuzuna bakın. 

Dışa Alım Talimatları 

1. InVivoVueClinic SDOIS içinden Patient/Exam sekmesini seçin.  
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2. Hastaya gidin ve dışa almak istediğiniz tetkikleri seçin. Export Exams düğmesini 
tıklayın. 

3. "When exporting exams, make copies of the data files" kutusunun işaretli olduğunu 
onaylayın.  

4. Hasta kimliği (ör. Adı ve Soyadı) dışındaki bilgilerin Okuyucu bilgisayarlar tarafından 
görülebilmesini istiyorsanız "when exporting exam, include patient identifier" kutusunu 
işaretleyin.  

5. "Export to" konumunun yanındaki Browse düğmesini tıklayın. {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\ altında yeni bir klasör oluşturun ve uygun 
biçimde adlandırın. 

6. Browse For Folder iletişim kutusunda OK düğmesini tıklayın. 

7. Start Export'u tıklayın.  

8. Dışa alım meta verileri ve imaj verileri, adını belirttiğiniz dışa alım klasöründe 
oluşturulur.  

Tetkikleri Aktarma Sürücüsünden İçe Alım 

İçe alım işlemi, tetkik verilerini ağ Okuyucusuyla kullanılan aktarma sürücüsünden kopyalar. 
İçe alım, tetkikler düzeyinde yapılır. İçe alım işlemi, dışa alım meta verilerini Okuyucu 
veritabanındaki verilerle birleştirir ve imaj veri dosyalarını tanımlı olan depolama konumuna 
kopyalar.  

İçe Alım Talimatları 

1. Okuyucu bilgisayarında IVV yazılımını açın ve Tools → Import Exam'i seçin. 

2. {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams klasöründen adını verdiğiniz dışa 
alım klasörünü seçin. 

3. İçe alım işlemi, imaj verilerinin depolama konumuna kopyalanması bitene kadar devam 
eder. İçe alım işlemi tamamlanana kadar yazılım başka işler için kullanılamaz.  

 

Ağınızın hızına bağlı olarak içe alım işleminin tamamlanması 
dakikalarca sürebilir. Yazılımı kapatarak içe alım işlemini kesecek 
olursanız veriler ağ konumunda kısmi olarak içe alınabilir.  

Ağ Sürücüsündeki Verileri Görüntüleme 

1. Okuyucu bilgisayarında InVivoVue yazılımını açın.  

2. Study sekmesini seçin ve "Switch Sites" düğmesini tıklayın. 

3. "Choose Other Site" düğmesini seçin ve çekim yapan sistemin bölge adını çift tıklayın. 

4. Patient/Exam sekmesini seçin. Hastayı seçin; içe alınan tüm tetkikler sağdaki Patient 
Exams listesinde bulunur. 

5. Belirli bir tetkiki çift tıklayarak incelemek için yükleyebilirsiniz.  

6. Tarama kuyruğundan bir tarama seçerseniz ilgili dosya ağdan yüklenir ve Okuyucu 
bilgisayarında görüntülenir.  

 

Verilerin Okuyucuda görüntülenmek üzere ağdan yüklenme hızı ağ 
bağlantınızın hızına bağlıdır. Ağ konumundaki verilere erişen bir 
okuyucuda büyük dosyaların görüntülenmesi daha uzun sürebilir.  
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Sorun giderme 

Bu prosedür pek çok ağ ortamında çalışacak olsa bazı durumlarda ek destek gerekebilir. 
Lütfen aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını inceleyin. Bu açıklananlar sorunu gidermiyorsa 
lütfen Leica Müşteri Desteği ile bağlantı kurun. Ağ sorunlarının çözümü için IT 
departmanınızla bir toplantı yapmanız gerekebilir.  

 

Sorun Çözüm 

Kısayol çalışmıyor.  Lütfen ağ yolunun doğru olduğunu ve kurulumda tanımlanan 
sürücü harfiyle eşleştirildiğini onaylayın, ör. N:\. 

Veritabanı bulunamadı. Lütfen ağ yolunun doğru olduğunu ve veritabanının doğru klasöre 
kopyalandığını doğrulayın. 

Veri Yolu bulunamadı. Bir hata penceresi açılabilir ve "Configured save path does not 
exist. Please select a valid save path" şeklinde bir mesaj 
alabilirsiniz. Bu durumda, sürücü harfi ve/veya klasör yapısı doğru 
olmayabilir. 

 

 

 

Okuyucu yazılımını çalıştırdığınızda Veri Yolu bulunamazsa başka bir 
konum seçmeyin. Ağ Okuyucusunun doğru çalışması için ağ yolunun 
veya yapılandırma dosyasının düzeltilmesi gerekir. 
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EK II: InVivoVue 2.4 Yazılım Kurulumu ve Sürüm 
Yükseltme Talimatları 

Amaç 

InVivoVue 2.4 kurulumu veya InVivoVue 2.x sürümünden InVivoVue 2.4 sürümüne geçişle 
ilgili talimatlar. Bu dokümanda IVV 2.0 öncesi sürümlerden yeni sürüme geçişle ilgili bilgi 
bulunmaz. 2.0 öncesi sürümlerden yeni sürüme geçişle ilgili olarak lütfen Müşteri Hizmetleri 
departmanıyla bağlantı kurun. 

Gerekli Malzemeler 

1. Leica InVivoVue 2.2 USB belleği. 

InVivoVue Reader Yazılımının İlk Defa Kurulumu 

Bu bölümde, InVivoVue Reader yazılımının bir bilgisayarda ilk kurulum işlemi açıklanmaktadır. 
Mevcut bir kurulumda yeni sürüme geçiş için bkz. InVivoVue Yazılımını 2.x sürümünden 2.4 
sürümüne geçirme. 

 

1. Veri Yönetimi 

a) InVivoVue2.4 Reader yazılımında varsayılan okuyucu veri depolama yolu 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data olarak belirlenmiştir. 

b) Yaklaşık 3.5 GB boyutlu örnek verileri varsayılan olarak bu veri depolama yoluna 

kaydedilecektir.  

c) InVivoVue  veri depolama yolunda, tüm içe alınan verilerin bir kopyasını 

oluştururken çok sayıda tetkik içe alınıyorsa bu yapılandırma nedeniyle C: sürücüsü 

hızlı bir biçimde dolabilir.  

d) Lütfen imaj verilerini depolamak üzere harici disk kullanımı gibi alternatif 

yapılandırmalar için Leica Müşteri Desteği ile bağlantıya geçin. 

 

2. Kurulum Prosedürü 

a) Leica USB cihazını okuyucu bilgisayarının USB portuna yerleştirin.  

b) USB üzerinde "InVivoVue\Software" klasörünü açın. 

c) USB'den "setup.exe" programını çalıştırın.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Açılış penceresinde Next'i tıklayın.  

 
 

e) Kurulumu Acquisition olarak mı, yoksa Reader only olarak mı yapacağınız 

sorulduğunda Reader only seçeneğini tıklayın. 

 
 

f) Kurulum tamamlandığında USB bellek çubuğunun bağlantısını kesin ve çubuğu 

porttan çıkarın. 

g) Uygulamayı çalıştırmak üzere masaüstündeki InVivoVue Reader kısayolunu çift 

tıklayın. Herhangi bir uyarı veya sorun çıkması durumunda lütfen Leica Müşteri 

Desteğiyle bağlantı kurun. 

 

3. InVivoVue Reader Yazılımının Kullanılması 

a) Mevcut tetkiklere ait imaj verileri üzerinde çalışmak için bu tetkikleri OCT 

sisteminden dışa almanız ve ardından InVivoVue Reader yazılımını kullanarak 

bilgisayarda içe almanız gerekir.  

b) Dışa alım işlemi sırasında verileri harici diske veya ağ sürücüsüne kaydedebilirsiniz. 

InVivoVue Reader verileri her iki konumdan da içe alabilir.  

c) Lütfen Yazılım Kullanım Kılavuzu içindeki "Tetkikleri Dışa Alma" bölümünü 

inceleyin. 
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d) Lütfen Yazılım Kullanım Kılavuzu içindeki "Tetkikleri İçe Alma" bölümünü 

inceleyin. 

e) Tetkikleri görüntülemek için "Switch Sites" işlemini yapmanız gerekecektir. Bu konu 

Yazılım Kullanım Kılavuzu içindeki "Nativ Olmayan Bölge Verilerini Okuma" 

bölümünde açıklanmıştır. 

 

InVivoVue Yazılımını 2.x sürümünden 2.4 sürümüne geçirme 

Bu bölümde mevcut bir InVivoVue yazılımının (2.x ve üzeri) üst sürüme geçirilmesi süreci 
açıklanmıştır. Bu doküman, sürüm yükseltme işlemini Çekim Sistemi veya Okuyucu kurulumu 
olarak yapma konusunda yol gösterir. 

 

Bu işlem sırasında mevcut InVivoVue sürümünüz kaldırılacak ve ardından yeni sürüm 
kurulacaktır. InVivoVue yazılımı kaldırıldığında yapılandırma veya imaj verileri durumdan 
etkilenmez. Sadece program dosyaları kaldırılır. 

 

1. InVivoVue programının 2.0 veya 2.1 sürümlerini kaldırma 

2.2 veya sonraki bir sürümden yükseltme yapıyorsanız yüklemeyi kaldırmanıza gerek yoktur. 

Bununla birlikte, 2.0 veya 2.1 sürümlerinin InVivoVue 2.4'e geçiş öncesinde kaldırılması 

gerekir. 

 

a) Windows'daki Start düğmesini ve arkasından Control Panel'i seçin. 

b) Kontrol Panelinin yerleşimine bağlı olarak Programs and Features veya Uninstall a 

program öğesini seçin. 

c) Basler cIBBProtocol Library programı yüklenmişse programı seçin ve Uninstall 

düğmesini tıklayın. Programın yüklemeyi kaldırmasını bekleyin ve Control Panel 

üzerindeki Programs and Features veya Uninstall a program bölümüne geri 

dönün. Program kaldırılmışsa, d adımıyla devam edin.    

d) Programlar listesinden Leica InVivoVue programını seçin. 

e) Listenin üstündeki Uninstall düğmesini tıklayın. 

f) InVivoVue yazılımının kurulumunu kaldırmak için ekranda verilen talimatları 

uygulayın. 

 

2. InVivoVue Yazılımının Yeni Sürümünü Yükleme 

a) Leica USB cihazını bilgisayarın USB portuna yerleştirin.  

b) USB üzerinde "InVivoVue\Software" klasörünü açın. 

c) USB'den "setup.exe" programını çalıştırın.  
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d) Açılış penceresinde Next'i tıklayın.  

 
 

e) Envisu çekim sisteminin sürüm yükseltmesi yapılıyorsa Acquisition öğesini seçin. 

InVivoVue Reader kurulumunun sürüm yükseltmesi yapılıyorsa Reader only öğesini 

seçin. 

 
 

f) Next 'i tıklayın ve ekranda verilen talimatları uygulayın. 

g) Kurulum tamamlandığında USB bellek çubuğunun bağlantısını kesin ve çubuğu 

porttan çıkarın. 

h) Uygulamayı çalıştırmak üzere masaüstündeki InVivoVue kısayolunu çift tıklayın. 

Herhangi bir uyarı veya sorun çıkması durumunda lütfen Leica Müşteri Desteğiyle 

bağlantı kurun. 

 

 

Envisu çekim 
sistemi için 

InVivoVue 
Reader için 
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