
IFU-2730 Rev: E revisiedatum: 11/2019 

0197 
  

GEBRUIKSAANWIJZING 
PRODUCTCODE: CVV 
VERSIE 3.5.1, INTERNATIONALE EDITIE 

Dit document is te vinden op www.capsovision.com/capsoview-ifu 
 



Pagina 1 van 39 
IFU-2730 Rev: E revisiedatum: 11/2019 

Omschrijving apparaat 
CapsoView® is CapsoVision's eigen softwareprogramma dat gebruikt wordt om CapsoCam Plus®-beelden te 
downloaden en bekijken, en om capsule-endoscopierapporten aan te maken. 

 
Gebruiksindicatie 
CapsoView is bedoeld voor het downloaden van CapsoCam Plus-capsules, het aanmaken van 
videobestanden, het bekijken van video's, annoteren van beelden en het genereren van rapporten. 
 
Contra-indicaties 
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor CapsoView. 
 
Waarschuwingen 
Lees deze handleiding nauwkeurig voordat u CapsoView gaat gebruiken. Zo voorkomt u dat er onjuiste 
endoscopierapporten worden verkregen door het verkeerd gebruiken van het programma. Deze instructies 
worden elektronisch verstrekt. Gedrukte instructies zijn verkrijgbaar op aanvraag. Neem voor het aanvragen 
van gedrukte instructies contact op met uw CapsoVision-vertegenwoordiger of CapsoVision, Inc. Gebruik 
daarvoor de contactgegevens onderaan dit document. 
 
Profiel beoogde gebruiker 
Artsen en ander opgeleid medisch personeel. 
 
Beoogde gebruiksomstandigheden 
Ziekenhuizen, poliklinieken en artsenpraktijken. 
 
Functioneerwijze 
Weergave van afbeeldingen en video op een pc voor bestudering en diagnose. 
 
Risico 
Hoewel alle risico's bekeken en voor zover mogelijk beperkt zijn, is er een mogelijkheid dat de CapsoView-
software niet het verwachte resultaat produceert door softwareproblemen, het ontwerp van het 
gebruikersmenu of fouten gemaakt door de gebruiker, wat de diagnose kan vertragen. 
 
 

Legenda 
 
  Symbool Betekenis Symbool Betekenis 

 
Naam of nummer 
catalogus fabrikant  

Partijnummer item (met 
bijbehorend nummer) 

  

Instructies zijn 
bijgesloten en moeten 
worden gevolgd 

 
Contactpersoon/Europese 
vertegenwoordiger 

 

Symbool dat aangeeft 
dat het product voldoet 
aan de Europese 
normen voor veiligheid 
en kwaliteit. 

 
Fabrikant 

 Aantal 
 

Productiedatum 
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1. Wat is CapsoView? 
 
1.1. Systeemoverzicht 

 
CapsoView is één van de vier componenten van het endoscopische systeem met de CapsoCam Plus®-
capsule: 
 

CapsoCam Plus®: Een oraal in te nemen videocapsule voor eenmalig gebruik die afbeeldingen maakt 
voor endoscopisch onderzoek en ze opslaat in een ingebouwd geheugen. Dit alles terwijl de capsule zich 
door het maagdarmkanaal van de patiënt beweegt, aangedreven door natuurlijke peristaltiek 

 

CapsoRetrieve®: Een recuperatiekit voor eenmalig gebruik die aan de patiënt wordt gegeven om de 
CapsoCam Plus-capsule te recupereren. 

 

CapsoAccess®: Een dockingstation dat wordt verstrekt aan opgeleid medisch personeel voor het 
downloaden van de onderzoeksbeelden uit de gerecupereerde CapsoCam Plus-capsule. CapsoAccess 
brengt de gegevens over naar een computer waarop CapsoView-software draait. 

 
CapsoView®: De op zichzelf staande applicatie die wordt gebruikt om beelden uit de CapsoCam Plus-
capsule te downloaden en bekijken en om capsule-endoscopierapporten aan te maken. 

 
1. Patiënt slikt de CapsoCam© Plus ter grootte van een vitaminecapsule door. 
2. Patiënt recupereert de CapsoCam© Plus met de CapsoRetrieve©-tool. 
3. Patiëntgegevens worden eenvoudig gedownload met het CapsoAccess©-systeem. 
4. Arts kan patiëntgegevens snel afspelen en beoordelen met de CapsoView©-applicatie. 

 
1.2. Beoogd gebruik CapsoView 

 
Nadat de patiënt de CapsoCam Plus-capsule gerecupereerd en teruggegeven heeft, moet CapsoView worden 
gebruikt in combinatie met CapsoAccess om de gegevens uit de capsule te downloaden. Clinici kunnen dan 
CapsoView gebruiken om de onderzoeksbeelden te bekijken en een rapport te maken. 
  



Pagina 5 van 39 
IFU-2730 Rev: E revisiedatum: 11/2019 

 

2. Systeemvereisten 
 

CPU 

Vereist minimum Aanbevolen 
Intel Core i3, 4e generatie (voor het 
bestuderen van beelden) 
Intel Core i5, 4e generatie, 4+ threads 
(voor het downloaden van gegevens) 

Intel Core Quad-Core, 6e generatie, 8+ 
threads 

Geheugen 
Vereist minimum Aanbevolen 

4 GB  8 GB  

Besturingssysteem 

Vereist minimum Aanbevolen 

Windows 7 (Service Pack 1) (64-bits) 

macOS X El Capitan 
 

Windows 10 (64-bits) 

macOS Sierra 

Weergave 

Vereist minimum Aanbevolen 
Weergaveresolutie:  
1366x768 (Windows) 
1280x800 (Mac) 

Weergaveresolutie: 1920x1080  

Schermtype: IPS (In-Plane Switching) 
kleurenspectrum: 100% sRGB met Delta-
E <2  

Voor schermen met een lage resolutie moet de schaal worden ingesteld op 100%. 

Extra 
software PDF Reader Adobe Reader 
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3. Beveiligingsaanbevelingen  
 
Omdat CapsoView een op zichzelf staande applicatie is, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van patiëntgegevens te beschermen. Wij adviseren de 
volgende beveiligingsmaatregelen: 
 
• Gebruik voordat u CapsoView installeert de checksum van het MD5-bestand om de integriteit van het 

installatieprogramma te controleren. 
• Gebruik de authenticatie- en toegangscontrole van het besturingssysteem om de toegang tot CapsoView 

te beperken tot bevoegd personeel. 
• Zorg dat alle patiëntgegevens opgeslagen worden op een locatie die alleen toegankelijk is voor bevoegd 

personeel. 
• Zorg dat er altijd actuele firewall- en antivirussoftware staat op de computer waarop CapsoView is 

geïnstalleerd. 
• Gebruik encryptie om uw opgeslagen patiëntgegevens te beschermen. 
• Maak back-ups van en archiveer patiëntgegevens volgens de geldende voorschriften. 
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Stap 3 

Klik met de rechtermuisknop op het 
installatieprogramma (*.exe). 

Selecteer Als administrator uitvoeren. Heeft u 
geen beheerdersrechten, neem dan contact op 

met de helpdesk van uw IT-afdeling. 

Stap 4 

Selecteer Ja om de 
installatie uit te voeren. 

Stap 5 

Klik op Next. 

Stap 6 

Klik op Next. 

Stap 1 

Controleer of u alle benodigde bestanden 
heeft. Het CapsoView-installatiepakket bevat 
een installatieprogramma (*.exe), checksum 
voor MD5-bestanden en een installatiecode. 

 

Stap 2 

Verzeker u ervan dat het CapsoAccess-
apparaat NIET is aangesloten op uw 

computer. 

4. CapsoView installeren 
 

4.1. Windows OS 
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Stap 7 

Voer de installatiecode in. Klik op Next. 

Stap 8 

De installatie begint automatisch. 

Stap 9 

Er wordt automatisch een codec pack 
geïnstalleerd. 

Stap 10 

Het installatieprogramma voor de 
CapsoAccess USB Driver opent in een apart 

scherm.  
Klik op Volgende om de driver te installeren. 

Stap 11 

Klik op Voltooien als de installatie van de 
CapsoAccess USB Driver voltooid is. 

Stap 12 

Ga terug naar het CapsoView-
installatiescherm. Klik op Finish als de 

installatie voltooid is. 
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Stap 13 

Selecteer Ja om e-mailmeldingen in te 
schakelen (aanbevolen). 

U kunt uw keuze later aanpassen.  

Stap 14 

CapsoView start automatisch. 

Stap 1 

Controleer of u alle benodigde bestanden 
heeft. Het CapsoView-installatiepakket bevat 
een installatieprogramma (*.dmg), checksum 
voor MD5-bestanden en een installatiecode. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Mac OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 3 

Dubbelklik op het installatieprogramma. 
 Klik op Next. 

 

Stap 4 

Stap 2 

Verzeker u ervan dat het CapsoAccess-
apparaat NIET is aangesloten op uw 

computer. 
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Stap 9 

Selecteer Ja om e-mailmeldingen in te 
schakelen (aanbevolen). 

U kunt uw keuze later aanpassen.  

Stap 10 

CapsoView start automatisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik 
op OK. Heeft u geen beheerdersrechten, 

neem dan contact op met de helpdesk van 
uw IT-afdeling. 

Stap 6 

Voer de installatiecode in. Klik op Next. 
 

Stap 5 

De installatie begint automatisch. 

Stap 7 

Klik op Finish. 

Stap 8 
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5. CapsoView verwijderen 
Als u een nieuwe versie van de CapsoView-software installeert, wordt de vorige versie automatisch verwijderd. 
U kunt de oude CapsoView-software ook handmatig verwijderen door de onderstaande aanwijzingen te 
volgen. 
 
5.1. Windows OS  

 
Stap 1: Voer het ‘Uninstaller.exe’-programma onder ‘C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 
3’ uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stap 6: Zoek 'Uninstall K-Lite' op uw computer. Voer het Uninstall K-Lite Codec Pack-programma uit. 
  

Stap 3 

Start Apparaatbeheer. 

Stap 4 

Klik met de rechtermuisknop op CapsoVision 
Capsule Data Access 

System 2 onder Universal Serial Bus controllers. 
Klik op Apparaat verwijderen. 

Stap 5 

Vink het vakje aan.  
Klik op Installatie ongedaan maken. 

Stap 2 

Sluit de CapsoAccess aan op uw 
computer en zet hem aan. 
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5.2. Mac OS  
 

 
 
 

  

Stap 1 

Zoek de verwijderapplicatie in Ga 
> Programma's. 

Stap 2 

Klik met de linkermuisknop op de 
map CapsoView3. 

Stap 3 

Scrol omlaag naar de 
verwijderapplicatie (Uninstaller). 

Stap 4 

Als u dubbelklikt op de 
verwijderapplicatie (Uninstaller)  
wordt de software automatisch 

verwijderd.  



Pagina 13 van 39 
IFU-2730 Rev: E revisiedatum: 11/2019 

6. CapsoView instellen 
 
6.1. Basisconfiguratie 

Klik voor de basisconfiguratie op het pictogram Instellingen  in het menu bovenaan en ga naar het gewenste 
tabblad. 
 

Tabblad Taal: CapsoView is beschikbaar in meer 
dan 20 talen. Selecteer uw voorkeurstaal uit het 
vervolgkeuzemenu. De nieuwe taalinstelling treedt 
pas in werking wanneer u CapsoView opnieuw 
gestart heeft. 
 
 

Tabblad Lettertype: Selecteer uw 
voorkeurslettergrootte. Hiermee wordt de grootte van 
het lettertype gewijzigd in het gebruikersmenu, maar 
niet in de rapporten (zie Grootte lettertype voor 
rapporten). 
 

Tabblad Voorkeur – Scrol-instelling muiswieltje: 
Tijdens het bestuderen van een video kan het 
muiswieltje worden gebruikt om te scrollen naar een 
volgend of vorig frame. Pas deze instellingen aan als 
u liever heeft dat met het naar beneden scrollen van 
het muiswieltje de video wordt teruggespoeld (d.w.z. 
per beeld achteruit) in plaats van vooruitgespoeld 
(d.w.z. per beeld vooruit). 

Tabblad Voorkeur – Downloadopties: Als u vaak 
video's bestudeert direct nadat de gegevens uit de 
capsule zijn gedownload, vink dan de vakjes aan 
voor Video automatisch openen na downloaden en 
Video automatisch genereren als capsule wordt 
gedownload. Moet u DICOM-bestanden genereren, 
vink dan het vakje aan voor Separaat DICOM-
bestand automatisch genereren.  

  
 
Opmerking: De locatie waar uw video's worden opgeslagen, wordt weergegeven onderaan het Tabblad 
Voorkeur. Wilt u de locatie wijzigen, zie dan Geavanceerde configuratie. 

 
6.2. Geavanceerde configuratie (Beheerdersrechten vereist) 

 
Wilt u toegang tot de onderstaande opties, klik dan met de rechtermuisknop op het CapsoView-pictogram  
en selecteer Uitvoeren als beheerder (neem contact op met de helpdesk van uw IT-afdeling als u geen 
beheerdersrechten heeft). Klik op het pictogram Instellingen  in het Hoofdmenu. 
 
Tabblad Systeem: In dit tabblad kunt u uw voorkeursbestandspaden selecteren (d.w.z. de map op uw 
computer) voor het downloaden van gegevens, exporteren van videoclips en voor het opslaan van uw 
rapportsjablonen. Het standaardpad om te openen brengt u naar de opgegeven locatie wanneer u op het 
pictogram Video openen  klikt. Met de linkknop  worden de bestandspaden voor openen en exporteren 
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gesynchroniseerd naar het geselecteerde pad voor downloaden. 
 

 
 
Tabblad Instelling: In dit tabblad kunt u de header voor uw capsule-endoscopierapporten instellen. Voer de 
informatie voor uw instelling in (naam instelling, adres, website en telefoonnummer) en upload het logo van uw 
instelling. Klik in het vak Preview als u een preview van de rapportheader wilt bekijken. U kunt de positie van 
het logo en de contactinformatie aanpassen door de pijlen boven dat vak te gebruiken.  
 

 
 
Tabblad Gebruiker – Gebruikers toevoegen: In dit tabblad kunt u alle gebruikers toevoegen die de CapsoView-
software gaan gebruiken. U wordt geadviseerd op zijn minst de gebruikers toe te voegen die de CapsoCam 
Plus-capsules zullen downloaden of die de rapporten elektronisch willen ondertekenen. Alleen MD/DO-
gebruikers die worden toegevoegd aan deze lijst zullen de functie elektronische handtekening kunnen 
gebruiken. Gebruikers die niet op de lijst staan, zullen echter nog steeds capsules kunnen downloaden als 
gastgebruiker. 
 
Selecteer voor het toevoegen van een gebruiker de rol. Voer vervolgens de naam en het e-mailadres in van de 
gebruiker en klik op de knop Gebruiker toevoegen. 
 

 
 

Opmerking: Het 
standaardbestandspad is 
C:/capso_video. Deze map wordt 
automatisch aangemaakt 
wanneer CapsoView wordt 
geïnstalleerd. Indien gewenst, 
kunt u de map verwijderen, 
verplaatsen, een nieuwe naam 
gegeven of ongewijzigd laten.  

Opmerking: In de velden 
Naam instelling en Adres 
kunnen meerdere regels 
tekst worden ingevoerd. In de 
andere velden is slechts 
ruimte voor één regel tekst.  
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Om de gegevens voor een gebruiker aan te passen, klikt u op het Potlood-pictogram naast het e-mailadres 
van de gebruiker.  
Om een gebruiker uit de lijst te verwijderen, klikt u op het Prullenmand-pictogram  naast het Potlood-
pictogram.  
Om de Pincode van een gebruiker te resetten, klikt u op het Pincode resetten-pictogram  naast het 
Prullenmand-pictogram. 
 
Opmerking: Alleen gebruikers met de rol MD of DO kunnen de functionaliteit elektronische handtekening 
gebruiken.  
 
Tabblad Gebruiker – Pincodes: Nadat een gebruiker is toegevoegd aan de lijst, genereert CapsoView 
automatisch een 4-cijferige pincode voor deze gebruiker en geeft deze weer. De gebruiker moet deze pincode 
invoeren bij het elektronisch ondertekenen van een rapport of het downloaden van een capsule.  
 

 
 
Opmerking: De pincode wordt maar eenmaal weergegeven. Bewaar deze informatie op een veilige plek om 
later te raadplegen. 
 
Tabblad Gebruiker – E-mailmeldingen: U kunt e-mailmeldingen in- of uitschakelen door een vinkje te plaatsen 
in het vakje in de rechterbovenhoek. Als u e-mailmeldingen heeft ingeschakeld, wordt de pincode in de 
bovenstaande stap per e-mail naar de gebruiker gestuurd. 
 
U kunt de e-mailmeldingen ook gebruiken om een gebruiker te informeren wanneer een rapport elektronisch 
ondertekend is (zie Elektronisch ondertekende rapporten). Indien gewenst kan deze stap worden 
overgeslagen, zelfs als de functie e-mailmeldingen is ingeschakeld. Het advies is daarom e-mailmeldingen in 
te schakelen. 
 
6.3. Configuraties exporteren (Beheerdersrechten vereist) 

 
In CapsoView kunnen gebruikers de instellingen exporteren van het Tabblad Gebruiker, Tabblad Instelling en 
Tabblad Systeem naar één bestand om deze instellingen te kopiëren naar een andere computer. Dit kunt u 
doen met de functie Configureerbestand importeren/exporteren. Hiervoor zijn beheerdersrechten vereist. 
 

 
 
Hiervoor moet u op de computer met de geconfigureerde CapsoView-instellingen de muis bewegen over het 
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Instellingen-pictogram en Configureerbestand exporteren selecteren. Selecteer een bestemming en klik op 
Exporteren. Om deze instellingen op een andere computer te gebruiken, moet u het aangemaakte bestand 
kopiëren naar de andere computer en importeren met de optie Configureerbestand importeren. 
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7. Capsules downloaden 
 
7.1. De CapsoAccess aansluiten 

 
Volg de onderstaande stappen voor het aansluiten van de CapsoAccess op de computer en het downloaden 
van een capsule. Raadpleeg zo nodig de afbeelding.  
 

Stap 1: Steek de stekker van de stroomkabel (3) in de AC-adapter (2). 
 
Stap 2: Sluit de AC-adapter (2) aan op de 12V DC-voeding van de CapsoAccess (1). 
 
Stap 3: Steek de stekker van de stroomkabel (3) in een contactdoos die geschikt is voor een voltage 
tussen 110 en 240 V AC. 
 
Stap 4: Sluit de USB-kabel (4) aan op de USB-poort van de CapsoAccess (1). 
 
Stap 5: Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel (4) aan op de computer waarop CapsoView 
gedraaid zal worden. 
 

 
 
Raadpleeg voor meer informatie over het CapsoAccess-systeem de bij het systeem geleverde 
gebruiksaanwijzing van CapsoAccess. 
 
7.2. Het downloaden initiëren 

 
Sluit voordat u het downloaden initieert de andere niet-essentiële programma's die op de achtergrond draaien, 
zoals een webbrowser, mediaspeler enz. Klik op het pictogram Downloaden in het Hoofdmenu en volg de 
onderstaande stappen. 
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Stap 2 

Vink het vakje voor Video aanmaken aan. 
Anders worden alleen de onbewerkte gegevens 
gedownload (zie Batch-video aanmaken). Klik op 

Volgende. 

Stap 3 

Bevestig de informatie, selecteer uw naam en 
voer uw pincode in. Klik op Ja. Als er geen 
gebruikersaccounts zijn ingesteld, kunt u een 
Gastaccount gebruiken zonder pincode in te 
voeren.  

Stap 4 

Zodra het downloaden is bevestigd, zal het 
apparaat 

de beelden kalibreren. 

Stap 5 

Het downloaden begint automatisch. Het 
downloaden kan worden afgebroken door te 

klikken op de knop Annuleren onder de 
voortgangsbalk. 

Stap 6 

Klik op Beëindigen om het downloadproces te 
voltooien. Vink het vakje Video openen aan als u 

wilt dat CapsoView de video opent. 

Stap 1 

Voer de informatie in en klik op Volgende. Naam 
arts en Instelling kunnen ook handmatig worden 
ingevoerd of geselecteerd in het 
vervolgkeuzemenu als ze al bestaan (zie 
Tabblad Gebruiker).  
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7.3. Batch-video aanmaken 
 
U kunt de onbewerkte gegevens uit meerdere capsules downladen en de video's later aanmaken. Het 
downloaden van onbewerkte gegevens kost minder tijd dan het downloaden en aanmaken van video's. Het 
proces Batch-video's aanmaken is ideaal voor gebruikers die 's nachts of wanneer de gebruiker langere tijd 
niet achter de computer zit meerdere capsules wil downloaden.  
 
Stap 1: Klik op het pictogram Video openen. 
Stap 2: Wijzig Bestandstype in binaire bestanden om een of meer gedownloade onderzoeksbestanden te 
openen. 
Stap 3: Selecteer de mappen die de onbewerkte gegevens bevatten (*.bin-bestanden) van de video's die u wilt 
aanmaken. Houd de Ctrl-toets ingedrukt om meerdere mappen te selecteren. Klik op Kiezen. Tijdens het 
aanmaken van de videobestanden laat CapsoView de voortgang zien. 
 

  
  

 

Waarschuwing: CapsoView downloadt alle onderzoeksbestanden naar een nieuwe map. Voeg 
geen inhoud toe aan deze map en verwijder er ook geen inhoud uit. Anders is het mogelijk dat 
CapsoView niet naar behoren werkt. U kunt de naam van het videobestand of het BIN-bestand 
direct in de map wijzigen. U kunt ook de naam van de map zelf wijzigen. Zie Gegevens exporteren 
en delen voor het delen of kopiëren van het onderzoek.  
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8. Hoofdscherm 
 
8.1. Hoofdmenu 

 
Het Hoofdmenu bevindt zicht links bovenaan het Hoofdscherm.  
 

 
 
Het Hoofdmenu biedt toegang tot de volgende functionaliteiten: 
 
Video openen  - Klik op dit pictogram om een video te openen en bestuderen (*xam of *avi). U kunt ook 
klikken in het Videoweergavegebied in het midden van het scherm. 
 
Downloaden  - Klik op dit pictogram om het downloaden van een CapsoCam Plus-capsule te initialiseren 
(Zie Downloaden initiëren). 
 
Opslaan  - Klik op dit pictogram om uw bevindingen op te slaan. Uw bevindingen worden ook automatisch 
opgeslagen. 
 
Exporteren  - Klik op dit pictogram om een afbeelding of videoclip te exporteren (zie Gegevens exporteren 
en delen). 
 
Instellingen  - Klik op dit pictogram om CapsoView te configureren (zie Basisconfiguratie en Geavanceerde 
configuratie). 
 
Help  - Klik op dit pictogram om toegang te krijgen tot de licentieovereenkomst eindgebruiker voor 
CapsoView of de sectie Over van CapsoView. Het onderdeel Over geeft een link weer naar deze 
Gebruiksaanwijzing en de softwareversie. 
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8.2. Procedure-informatie 
 
Het vak Procedure-informatie bevindt zich onder het Hoofdmenu.  
 

 
 
Procedure-informatie geeft de volgende informatie weer die is ingevoerd op het moment dat de gegevens 
worden gedownload. Deze informatie kan worden bewerkt in het onderdeel over rapporten (zie Een rapport 
aanmaken). 
 

• Instelling 
• ID patiënt 
• Naam patiënt 
• Geboortedatum patiënt 
• Datum procedure 
• Arts 
• Doorverwijzende arts 

 
De Procedure-informatie bevat ook de volgende informatie die automatisch wordt gegenereerd. 
 

• SN-capsule: - Het serienummer van de capsule is uniek en geprogrammeerd in de capsule. 
• Afspeeltijd capsule: - De afspeeltijd van de capsule geeft aan hoe lang de capsule beelden heeft 

vastgelegd. 
 
De Procedure-informatie kan worden verborgen tijdens het bestuderen van video's. Klik op het pictogram 
Procedure-informatie  in de rechterbovenhoek om de Procedure-informatie te verbergen of zichtbaar te 
maken. 
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8.3. Weergavegebied 

 
Beelden uit de video worden weergegeven in het midden van het scherm. De grootte van het Weergavegebied 
verandert afhankelijk van de geselecteerde Weergave. Het Weergavegebied verandert ook als de modus 
Volledig scherm is ingeschakeld. 
 
Weergavegebied - Panoramaweergave 

 
 
Weergavegebied - Dubbele weergave 
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8.4. Opmerkingen bij afbeeldingen 

 
Het vak Opmerkingen bij afbeeldingen bevindt zich onder het Weergavegebied.  

 
 
 
8.5. Tijdbalk 
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De Tijdbalk bevindt zich onder het vak Opmerkingen bij afbeeldingen. 

 
 
Het Huidige frame wordt aangegeven met een lichtblauwe lijn.  

 
 
Boven de tijdbalk ziet u de Framegegevens, zoals framenummer, framelocatie (percentage ten opzicht van de 
hele video) en frametijdstempel. U kunt naar een bepaald frame gaan door het framenummer in het tekstvak te 
typen en op Enter te drukken. 

 
 
Als de herkenningspunten zijn ingesteld (zie Herkenningspunten instellen), wordt elk segment van het 
spijsverteringsstelsel met een andere kleur aangegeven. 

 

Oranje - Slokdarm 
Blauw - Maag 
Geel - Dunne darm 
Groen - Dikke darm 

 
Wanneer de weergegeven afbeelding zich in het gele dunne darm-segment bevindt, wordt aanvullende 
informatie over de framelocatie weergegeven (alleen percentage en tijdsstempel met betrekking tot de dunne 
darm).  

 
 
Onder de gekleurde lijnen vindt u de Weefselbalk. De Weefselbalk geeft het kleurprofiel aan van het 
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bijbehorende deel van de video en kan u helpen aandachtsgebieden te identificeren, zoals de delen van de 
video met een rood kleurprofiel. 

 
 
Als afbeeldingen zijn vastgelegd (zie Afbeeldingen vastleggen), wordt de locatie van de vastgelegde 
afbeeldingen aangeduid met witte verticale lijnen.  

 
 
Als Rooddetectie is getriggerd (zie ACE en Rooddetectie), wordt de locatie van de rode frame aangeduid met 
rode verticale lijnen. 

 
 
Rechtsboven de Tijdbalk wordt informatie weergegeven over de CapsoView-softwareversie die werd gebruikt 
om de capsule te downloaden. Deze versie kan verschillen van de software die u gebruikt om de video te 
bekijken. 

 
 
8.6. Werkbalk 

In de Werkbalk staan de belangrijkste bedieningsknoppen die worden gebruikt tijden het bestuderen van de 
video.  

 
Door te klikken op een knop in de Werkbalk wordt een functie geactiveerd en/of een pop-upmenu 
weergegeven met meer opties. Als u nog een keer op de knop klikt, wordt diezelfde functie gedeactiveerd of 
verdwijnt het pop-upmenu.  
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8.6.1. Weergavemodi 

 
Om te wisselen tussen verschillende Weergavemodi beweegt u de muis over het pictogram Weergavemodus 

en selecteert u Dubbel bekijken of Panorama bekijken. 
 
Panoramamodus (geeft één 360◦-frame weer) 

 
 
Dubbelmodus (geeft twee opeenvolgende 360◦-frames weer) 

 
 
 
8.6.2. Bestudeersnelheid  

 
Beweeg de muis over het pictogram Bestudeersnelheid  en selecteer een snelheid om de snelheid in te 
stellen waarbij u de video wilt bestuderen. De snelheden variëren van 1X (voor 5 beelden per seconde) tot 5X 
(voor 25 beelden per seconde). 
 
8.6.3. Weergaveopties 

 
U kunt kiezen uit de volgende Weergaveopties: 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
8.6.4. Contrast en verzadiging 

Klik voor het aanpassen van het Contrast  of de Verzadiging  op de bijbehorende knop en schuif de 
balk omlaag of omhoog. Als u weer op de knop klikt, worden de instellingen teruggezet naar 0%.  
 

 
Frame-voor-frame achteruit afspelen 

 
Pauzeren 

 
Frame-voor-frame vooruit afspelen 

 
Achteruitspoelen 

 
Vooruitspoelen 
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8.6.5. ACE en Rooddetectie 

Met de knop ACE (Advanced Color Enhancement) kunt u schakelen tussen drie ACE-modi voor een 
geavanceerde weergave van het slijmvlies. Klik nog een keer op de ACE-knop om terug te gaan naar de 
oorspronkelijke modus. 
 
Met de knop Rooddetectie  worden rode videoframes vastgesteld waarop bloedingen te zien kunnen zijn. 
Klik op de knop en bestudeer de gevonden afbeeldingen zorgvuldig. Dubbelklik op de afbeelding om naar een 
bepaald frame te gaan.  

 
 
Klik weer op het Rooddetectie-pictogram om het pop-upmenu voor Rooddetectie te sluiten. 
 
Waarschuwing: Rooddetectie is alleen bedoeld om de gebruiker te helpen. Deze functie moet niet gebruikt 
worden als een betrouwbaar middel om diagnoses te stellen. 
 
8.6.6. Referentiebibliotheek 

 
Met de knop Referentiebibliotheek  kunt u referentieafbeeldingen vergelijken met de afbeeldingen in uw 
video's. Als u het bovenste menu van de Referentiebibliotheek gebruikt, kunt u de afbeeldingen per locatie 
(CEST) of type bevinding (Diagnose) filteren.  
 

 
 
8.6.7. Beelden vastleggen 

 
U kunt elke afbeelding vastleggen door op het Weergavegebied van het frame te dubbelklikken, op Enter te 
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drukken of op het pictogram Beeld vastleggen  te klikken. U wordt aangeraden de video te pauzeren voordat 
u een beeld vastlegt.  
 
Vastgelegde beelden worden in de Afbeeldingslijst gezet. Beelden met opmerkingen en/annotaties worden 
automatisch vastgelegd. 
 
8.6.8. Herkenningspunten instellen  

 
Er zijn drie manieren waarop een herkenningspunt kan worden ingesteld: 
 

(1) Beweeg de muis over het beeld dat een herkenningspunt moet worden en klik met de rechtermuis in 
het weergavegebied. Selecteer het gewenste herkenningspunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Beweeg de muis over de knop Beeld vastleggen. Selecteer het gewenste herkenningspunt. 

 
 

(3) Leg het beeld vast (zie Beelden vastleggen) en zoek het op in de Afbeeldingslijst. Beweeg de muis 
over de miniatuurafbeelding en selecteer de letter die hoort bij het herkenningspunt dat u wilt instellen. 

 
 
De enige beperkingen voor het instellen van een herkenningspunt is het volgen van de juiste anatomische 
volgorde. Als er bijvoorbeeld al een herkenningspunt voor de maag is ingesteld, moet het duodenale 
herkenningspunt zich na dat herkenningspunt bevinden.  
 
Afhankelijk van de onderzoeksinformatie kan CapsoView Herkenningspuntsuggesties doen. Als er dergelijke 
suggesties beschikbaar zijn, dan verschijnen die boven de Afbeeldingslijst. De gebruiker kan 
Herkenningspuntsuggesties accepteren of afwijzen.  
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Om een Herkenningspuntsuggestie te accepteren, dubbelklikt u op de miniatuurafbeelding om naar de 
afbeelding te gaan en het herkenningspunt aan te geven via een van de drie hierboven beschreven methodes. 
De herkenningspuntsuggestie verdwijnt en er wordt een nieuwe miniatuur toegevoegd aan de Afbeeldingslijst. 
 
Om een Herkenningspuntsuggestie af te wijzen hoeft u alleen maar een ander beeld te kiezen voor het 
bijbehorende herkenningspunt. Het voorgestelde herkenningspunt verdwijnt en de nieuwe afbeelding wordt 
opgeslagen in de Afbeeldingslijst.  
Het kan zijn dat er geen herkenningspuntsuggesties zijn. In dat geval kunt u herkenningspunten handmatig 
instellen via een van de drie hierboven beschreven methodes. 
 
 
8.6.9. Beeldannotatie 

Met het pictogram Tekeningannotatie  in de werkbalk kunt u grafische annotaties toevoegen aan een beeld.  

 
 
U kunt rechtstreeks op het gewenste frame tekenen. Het frame wordt toegevoegd aan de Afbeeldingslijst als 
het daar nog niet in staat. Beweeg de muis over het pictogram Tekeningannotatie en selecteer een 
annotatietool. 

Pijl -  Teken een pijl die wijst naar een aandachtsgebied. 
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Ellips -  Teken een ellips. 

Uit losse hand tekenen  - Teken uit de losse hand in een aandachtsgebied. 

Wissen - Een tekening wissen (beweeg de muis over het gebied dat u wilt wissen).  
 
8.6.10. Zoomen 

CapsoView geeft gebruikers de mogelijkheid beelden te vergroten om details van dichterbij te bekijken. Klik op 

het pictogram Zoomen . De cursor verandert dan in een vergrootglas. Klik nogmaals op de knop en de 
cursor gaat terug naar de standaardinstelling. 
 
8.7. Afbeeldingslijst 

 
Alle vastgelegde afbeeldingen worden opgeslagen in de Afbeeldingslijst die wordt weergegeven aan de 
rechterkant van het scherm.  

 
 

Klik op de knop Volledige schermmodus verlaten  rechts onderaan het Hoofdscherm om de afbeeldingslijst 
te openen. 
 
Klik op de knop Volledige schermmodus verlaten  rechts onderaan het Hoofdscherm om de afbeeldingslijst 
te sluiten. 
 
In de Afbeeldingslijst worden het framenummer, tijdstempel en eventuele tekstannotaties weergegeven onder 
elke miniatuurafbeelding. Om herkenningspunten aan te geven, een afbeelding uit de Afbeeldingslijst te 
verwijderen of een afbeelding toe te voegen aan uw rapport, beweegt u de muis over een frame in de 
Afbeeldingslijst. De miniatuuropties worden dan weergegeven. 
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9. Een rapport aanmaken 
Klik op het pictogram Rapport  rechts onderaan het scherm om naar de sectie Rapport van CapsoView te 
gaan. 
 
9.1. Afbeeldingen opnemen 

 
Om een afbeelding op te nemen in een rapport, klikt u op de afbeelding in de Afbeeldingslijst; er verschijnt dan 
een lichtblauwe rand rond de afbeelding. Er verschijnt een blauw map-pictogram dat aangeeft dat de 
afbeelding is opgenomen in het rapport.  
 

 
 
Klik nogmaals op de miniatuurafbeelding als u een beeld niet in het rapport wilt opnemen. De blauwe rand 
verdwijnt. 
 
Om alle vastgelegde beelden op te nemen in het rapport, vinkt u het vakje Selecteer alles onderaan de 
Afbeeldingslijst aan. Deze optie is alleen zichtbaar in het Hoofdscherm, niet in de sectie Rapport. 

 
 
Afbeeldingslijst: Schakel de Afbeeldingslijst in of uit in de rapportinterface. 
Afbeeldingslijst-      pictogram: U kunt naar de Afbeeldingslijst gaan om beelden in het rapport op te nemen of 
eruit te verwijderen. 
U kunt ook opmerkingen direct onder elk beeld in de Afbeeldingslijst typen. 
 
9.2. Tekst toevoegen 
 

De belangrijkste tekstvelden in het rapport zijn: Klinische Voorgeschiedenis, Procedurebeschrijving, Overzicht 
bevindingen en Aanbevelingen. U kunt rechtstreeks in elk veld typen; de tekst verschijnt dan in het rapport.  
 
Als het veld Klinische voorgeschiedenis al gevuld is, dan werd deze tekst ingevoerd toen de capsule werd 
gedownload. Met het oog op het gebruiksgemak bevat het veld Procedurebeschrijving al tekst. Controleer de 
tekst en bewerk deze als dat nodig is. 
 
De tekst die u in elk veld typt, kan worden opgeslagen als sjabloon voor toekomstig gebruik. Klik op de knop 
Opslaan als nieuw sjabloon rechts bovenin het betreffende tekstveld om de tekst op te slaan als sjabloon. Het 
sjabloon wordt opgeslagen in de standaard sjabloonlocatie (zie Geavanceerde configuratie). Er zijn geen 
sjablonen beschikbaar voor Klinische voorgeschiedenis. 
 
Klik op de knop Een bestaand sjabloon importeren die zich ook rechts bovenin elk tekstveld bevindt om een 
bestaand sjabloon toe te voegen. De tekst uit het sjabloon verschijnt automatisch in het bijbehorende 
tekstveld.  
 
Naast de bovengenoemde tekstvelden kan elke afbeelding die wordt opgenomen in het rapport vergezeld 
gaan van een opmerking (zie Opmerkingen bij afbeeldingen). U kunt eerder ingevoerde opmerkingen 
bewerken door rechtstreeks in het opmerkingenvak onder de miniatuurafbeelding te typen. U hoeft hiervoor 
niet terug te gaan naar het Hoofdscherm.  
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9.3. Procedure-informatie bewerken 
 
U kunt de procedure-informatie bewerken door te klikken op de knop Bewerken . U kunt ook via het 
vervolgkeuzemenu de kwalificatie van de darmvoorbereiding selecteren. Als u klaar bent met bewerken, klikt u 
op de knop Opslaan. .  
 
U kunt de procedure-informatie maskeren door te klikken op de knop De-identificeren . Als u op de knop Niet 
de-identificeren  klikt, wordt de procedure-informatie weer zichtbaar. 
 
9.4. Rapportlay-out aanpassen 

 
Lettergrootte rapport: Vergroot of verklein de lettergrootte van het rapport door te klikken op het 
vervolgkeuzemenu voor Lettertype en een lettergrootte te kiezen. Het wijzigen van de lettergrootte heeft impact 
op de volgende tekstvelden: Klinische Voorgeschiedenis, Procedurebeschrijving, Overzicht bevindingen, 
Aanbevelingen, Opmerkingen bij afbeeldingen. 
 
Briefhoofd: Wilt u een briefhoofd toevoegen dat afwijkt van de standaardrapportheader (zie Tabblad Instelling), 
klik dan op de knop Briefhoofd bewerken . Wijzigingen worden alleen toegepast op het huidige rapport. Het 
standaardbriefhoofd blijft ongewijzigd. 
 
9.5. Uw rapport opslaan 

 
In CapsoView kunnen gebruikers capsule-endoscopierapporten elektronisch ondertekenen of het rapport 
opslaan met een leeg handtekeningveld. Voordat u een rapport elektronisch ondertekent, moet u een 
gebruikersaccount met een systeemgegenereerde 4-cijferige pincode aanmaken (zie Tabblad Gebruiker). 
 
Elektronisch ondertekende rapporten: Klik op de knop Elektronisch ondertekenen  om het rapport 
elektronisch te ondertekenen. Selecteer uw gebruikersnaam en voer uw pincode in. Klik vervolgens op 
Ondertekenen. Het rapport wordt opgeslagen in de map waarin ook de video zich bevindt. Als u uw pincode 
bent vergeten, kunt u klikken op de knop Pincode vergeten. De nieuwe pincode wordt verstuurd naar het e-
mailadres dat is gekoppeld aan uw account. Als u ervoor heeft gekozen geen e-mailmeldingen te ontvangen, 
dan wordt de pincode niet naar u verstuurd. Neem contact op met uw systeembeheerder om de pincode te 
resetten. 
 

 
 
Na het elektronisch ondertekenen kunt u anderen informeren dat het rapport is voltooid. CapsoView view 
stuurt een E-mailmelding naar de aangeduide gebruikers. Om veiligheidsredenen zal het rapportbestand niet 
worden meegestuurd met de e-mailmelding.  
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Handmatig ondertekende rapporten: U kunt een rapport opslaan zonder elektronische handtekening door te 

klikken op de knop Rapport opslaan . CapsoView maakt het rapport aan in pdf-formaat en slaat het 
automatisch op in de zelfde locatie als de bijbehorende video.  U kunt het rapport nu afdrukken en handmatig 
ondertekenen.  
 
DICOM-bestanden worden automatisch tegelijk met het eindrapport in pdf-formaat aangemaakt. 
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10. Gegevens exporteren en delen 
 
Met CapsoView kunnen gebruikers afbeeldingen en videoclips exporteren. De exportfuncties kunnen ook 
worden gebruikt om de hele video te exporteren naar één bestand om de gegevensoverdracht en/of het delen 
van gegevens te vergemakkelijken. Wilt u de CapsoView-configuratie exporteren, zie dan Configuraties 
exporteren.   
 
10.1. Afbeeldingsframes 

 
Klik op de knop Export  in het Hoofdmenu om een afbeelding als *.JPG-bestand te exporteren en op te 
slaan. Klik in de Afbeeldingslijst op de afbeelding(en) die u wilt exporteren. Als er op de afbeelding is geklikt, 
hoort de rand blauw te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u een selectie gemaakt, klik kan op de knop Afbeelding exporteren rechts onderaan de 
Afbeeldingslijst en selecteer een locatie (standaardpad is doorgaans C:\capso_video) voor het opslaan van de 
geëxporteerde afbeeldingen. De tijdstempel en proceduredatum van de patiënt worden weergegeven onder de 
geëxporteerde afbeelding. 
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10.2. Afbeeldingen afknippen vóór ze worden geëxporteerd 
Met CapsoView kunnen gebruikers delen uit de afbeelding snijden en exporteren in plaats van de hele 
afbeelding exporteren. Deze functie kan worden gebruikt om de bijgesneden (afgeknipte) afbeeldingen te 
importeren in een EPD-systeem als een dergelijk systeem geen afbeeldingen met een panoramische 
beeldverhouding ondersteunt. 

Om een afbeelding af te knippen tot een standaard vierkant formaat en te exporteren, klikt u op de knop  

Afknippen naast de knop Afbeelding exporteren. 

Als afknippen is ingeschakeld, wordt er een bijsnijdvenster over elke afbeelding in de Afbeeldingslijst 
heen gelegd. Het bijsnijdvenster kan naar links of rechts worden bewogen om een specifiek deel van de 
afbeelding vast te leggen, zoals hieronder getoond.  

 
 
 
10.3. Video's en videoclips 
 
Klik op de knop Exporteren  in het Hoofdmenu om een korte clip of de hele video te exporteren. Voer het 
frame in vanaf waar u het exporteren wilt laten beginnen, d.w.z. het Startframe, en het laatste frame van de 
clip, d.w.z. het Eindframe (zie Frame-informatie voor meer informatie. Wilt u de hele video exporteren, dan 
staan de framenummers al in de bijbehorende vakken. 
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Wilt u dat de geëxporteerde video compatibel is met standaard mediaspelers, vink dan het vakje aan voor 
Video aanmaken voor gebruik zonder CapsoView. De geëxporteerde video krijgt dan het *.avi-formaat. 

 
 
Als u de video EN de bijbehorende annotaties wilt delen, vink dan het vakje aan voor Annotaties toevoegen. 
De geëxporteerde video krijgt dan het *.xam-formaat en de annotaties zullen in het geëxporteerde bestand 
staan. Dit bestand kan alleen worden geopend met de CapsoView-software. Na het openen van dit bestand in 
CapsoView kan het enkele minuten duren voordat de bestanden zijn uitgepakt. Als de bestanden zijn 
uitgepakt, wordt er een nieuwe map aangemaakt met daarin de onderzoekbestanden; het oorspronkelijke 
*.xam-bestand wordt automatisch verwijderd. 
 

 
 
Opmerking: Om de vertrouwelijkheid van uw patiënt te beschermen, kunt u een video of videoclip exporteren 
en de Procedure-informatie verbergen. Hiervoor hoeft u alleen de knop De-identificeren aan te klikken voordat 
u begint met exporteren.  
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11. Training 
 
Gebruikers kunnen contact opnemen met CapsoVision of geautoriseerde vertegenwoordigers voor het 
verkrijgen van training in het gebruik van de CapsoView-software. De contactgegevens staan aan het einde 
van dit document.
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12. Hulp en probleemoplossing 
 
Raadpleeg de website van CapsoVision voor meer hulp en oplossingen voor problemen. 
 
Vermeld de volgende informatie wanneer u een probleem rapporteert of de hulp inroept van 
CapsoVision of een erkende vertegenwoordiger: 
 
• Specificatie van de computerhardware 
 
• Versie van het besturingssysteem op de computer 
 
• Versie van de CapsoView-software 
 
• Beschrijving van de fout/het probleem, inclusief schermafbeelding als dat van toepassing is 
 
• Stappen die tot de fout/het probleem hebben geleid 
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Opslag 
De CapsoView-software is opgeslagen op een cd/dvd. Bewaar de cd/dvd op een koele, droge plaats, 
onder normale omgevingsomstandigheden. 

Garantie 
Raadpleeg de informatie over garantie in de Licentieovereenkomst eindgebruiker, beschikbaar in het 
Helpmenu van het CapsoView-programma. 

Contactgegevens 

Erkende Europese 
vertegenwoordiger 
Dr. Hans-Joachim Lau 
Airport Center, (Building C) 
Flughafenstraße 52a, 
22335 Hamburg, Duitsland 
Fax: +49 (40) 53299-100 

Fabrikant 
CapsoVision® 
18805 Cox Avenue, Suite 250  
Saratoga, CA 95070, Verenigde Staten, 
telefoonnummer: +1 (408) 624-1488 
E-mailadres: 
customerservice@capsovision.com 

Beoordelingsinstantie voor 
conformiteit 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 
Tillystrasse 2, 
90431 Neurenberg   
Duitsland 
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