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Opis urządzenia
CapsoView® to opatentowany program firmy CapsoVision służący do pobierania i przeglądania obrazów z
CapsoCam Plus® oraz generowania raportów z endoskopii kapsułkowej.
Wskazanie do użycia
CapsoView jest przeznaczony do pobierania obrazów z kapsułek CapsoCam Plus, generowania plików wideo,
przeglądania filmów, adnotacji obrazów i generowania raportów.
Przeciwwskazania
W przypadku CapsoView nie ma znanych przeciwwskazań.
Ostrzeżenia
Aby zapobiec nieprawidłowym raportom dotyczącym endoskopii w wyniku niewłaściwego użytkowania
programu, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem CapsoView. Niniejsze instrukcje są
dostarczane w formie elektronicznej. Wydrukowane instrukcje są udostępniane na życzenie. Aby poprosić o
wydrukowane instrukcje, należy skontaktować się z przedstawicielem CapsoVision lub CapsoVision, Inc.
korzystając z informacji kontaktowych znajdujących się na końcu tego dokumentu.
Przewidywany profil użytkownika
Lekarze i inny przeszkolony personel medyczny.
Przewidywane warunki użytkowania
Szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie.
Zasada działania
Wyświetlanie obrazów i filmów do przeglądu oraz diagnozy na komputerze osobistym.
Ryzyko
Chociaż wyeliminowano i zminimalizowano w możliwie największym stopniu każde ryzyko, istnieje możliwość,
że oprogramowanie CapsoView nie przyniesie oczekiwanych rezultatów z powodu błędów oprogramowania,
projektu interfejsu użytkownika lub błędu użytkownika, który może opóźnić diagnozę.
Tabela symboli
Symbol

Znaczenie
Oznaczenie lub numer
katalogowy producenta
Instrukcje są dołączone
i muszą być
przestrzegane
Symbol oznaczający ten
produkt spełnia
europejskie standardy
bezpieczeństwa i jakości
Ilość
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Symbol

Znaczenie
Numer partii towaru
(z numerem
towarzyszącym)
Kontakt /
Przedstawiciel
europejski
Producent
Data produkcji
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1. Co to jest CapsoView?
1.1.

Przegląd systemu

CapsoView jest jednym z czterech elementów systemu endoskopii kapsułkowej CapsoCam Plus®:

CapsoCam Plus®: Jednorazowa, połykana kapsułka wideo, która napędzana naturalną perystaltyką

zbiera i przechowuje obrazy endoskopii kapsułkowej w pamięci wbudowanej podczas przemieszczania
się przez przewód pokarmowy pacjenta.

CapsoRetrieve®: Zestaw do jednorazowego użytku dostarczany pacjentowi poddanemu endoskopii

kapsułkowej w celu pobrania kapsułki CapsoCam Plus.

CapsoAccess®: Stacja dokująca dostarczona przeszkolonemu personelowi medycznemu w celu

pobrania obrazów wykonanych podczas badania z pobranej kapsułki CapsoCam Plus. CapsoAccess
przesyła dane do komputera z oprogramowaniem CapsoView.

CapsoView®: Samodzielna aplikacja do pobierania i przeglądania obrazów z kapsułki CapsoCam Plus

oraz generowania raportów z endoskopii kapsułkowej.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Pacjent połyka kapsułkę CapsoCam© Plus, która ma rozmiar witaminy.
Pacjent odzyskuje CapsoCam© Plus za pomocą narzędzia CapsoRetrieve©.
Dane pacjenta można łatwo pobrać przy pomocy systemu CapsoAccess©.
Lekarz natychmiast odtwarza i przegląda dane pacjenta za pomocą aplikacji CapsoView©.

Przeznaczenie CapsoView

Po pobraniu i zwróceniu przez pacjenta kapsułki CapsoCam Plus CapsoView powinien zostać użyty w
połączeniu z CapsoAccess do pobrania danych z kapsułki. Klinicyści mogą następnie używać CapsoView do
przeglądania obrazów z badania i generowania raportu.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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2. Wymagania systemowe

Procesor

Pamięć

System operacyjny

Wyświetlacz

Wymagane minimum

Zalecany

Intel Core i3, 4. generacji
(do przeglądania obrazów)
Intel Core i5, 4. generacji, 4+ wątki
(do pobierania danych)

Intel Core Quad Core, 6. generacji,
8+ wątków

Wymagane minimum

Zalecany

4GB
Wymagane minimum

8GB
Zalecany

Windows 7 (Service Pack 1) (64-bit) Windows 10 (64-bit)
macOS X El Capitan

macOS Sierra

Wymagane minimum
Rozdzielczość wyświetlacza:
1366x768 (Windows)
1280x800 (Mac)

Zalecany
Rozdzielczość wyświetlacza:
1920x1080
Typ panelu: Gama kolorów IPS
(In-Plane Switching): 100% sRGB
z Delta-E <2

W przypadku monitorów o niskiej rozdzielczości skalowanie powinno być
ustawione na 100%.
Dodatkowe
oprogramowanie

PDF Reader

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Ponieważ CapsoView jest samodzielną aplikacją, obowiązkiem użytkownika jest ochrona poufności,
integralności i dostępności danych pacjenta. Zalecamy następujące praktyki bezpieczeństwa:
•
•
•
•
•
•

Przed zainstalowaniem aplikacji CapsoView należy za pomocą sumy kontrolnej pliku MD5 sprawdzić
integralność instalatora aplikacji.
Należy używać uwierzytelniania systemu operacyjnego i kontroli dostępu, aby ograniczyć dostęp do
CapsoView tylko dla upoważnionego personelu.
Należy dopilnować, aby wszystkie dane pacjentów były przechowywane w lokalizacji dostępnej wyłącznie
dla upoważnionego personelu.
Należy zawsze aktualizować zaporę i oprogramowanie antywirusowe na komputerze, na którym
zainstalowany jest CapsoView.
Należy używać szyfrowania, aby chronić przechowywane dane pacjenta.
Należy archiwizować i tworzyć kopie zapasowe danych pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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4. Jak zainstalować CapsoView?
4.1.

Windows OS
Krok 1

Potwierdź, że posiadasz wszystkie niezbędne
pliki. Pakiet instalacyjny CapsoView zawiera
instalator aplikacji (*.exe), sumę kontrolną pliku
MD5 i kod instalacyjny.

Krok 3

Krok 2

Potwierdź, że urządzenie CapsoAccess NIE
jest podłączone do Twojego komputera.

Krok 4

Kliknij instalator (*.exe) prawym przyciskiem.
Wybierz Uruchom jako administrator. Jeśli nie
posiadasz uprawnień administratora, skontaktuj
się z działem pomocy technicznej IT.

Wybierz Tak, aby uruchomić
instalację.

Krok 5

Krok 6

Kliknij Dalej.

Kliknij Dalej.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Krok 7

Krok 8

Wprowadź kod instalacji. Kliknij Dalej.

Instalacja rozpocznie się
automatycznie.

Krok 9

Pakiet kodeków zostanie
zainstalowany

Krok 11

Kliknij Zakończ, gdy instalacja sterownika
USB CapsoAccess zostanie zakończona.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.

Krok 10

Instalator sterownika USB CapsoAccess
uruchomi się w oddzielnym oknie.
Kliknij Dalej, aby go zainstalować.
Krok 12

Wróć do okna instalacji CapsoView. Kliknij
Zakończ po zakończeniu instalacji.
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Krok 13

Wybierz opcję Tak, aby włączyć
powiadomienia e-mail (zalecane).
Możesz zmienić swój wybór później.

4.2.

Krok 14

CapsoView uruchomi się
automatycznie.

Mac OS
Krok 1

Potwierdź, że posiadasz wszystkie niezbędne
pliki. Pakiet instalacyjny CapsoView zawiera
instalator aplikacji (*.dmg), sumę kontrolną
pliku MD5 i kod instalacyjny.

Krok 3

Kliknij dwukrotnie instalator.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.

Krok 2

Potwierdź, że urządzenie CapsoAccess NIE
jest podłączone do Twojego komputera.

Krok 4

Kliknij Dalej.
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Krok 5

Krok 6

Wprowadź kod instalacji. Kliknij Dalej.

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Kliknij OK. Jeśli nie posiadasz uprawnień
administratora, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej IT.

Krok 7

Krok 8

Instalacja rozpocznie się automatycznie.

Kliknij Zakończ.

Krok 9

Krok 10

Wybierz opcję Tak, aby włączyć
powiadomienia e-mail (zalecane).
Możesz zmienić swój wybór później.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.

CapsoView uruchomi się
automatycznie.
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5. Jak odinstalować CapsoView?

Jeśli instalujesz nową wersję oprogramowania CapsoView, stara wersja zostanie automatycznie
odinstalowana. Możesz również odinstalować stare oprogramowanie CapsoView ręcznie, postępując według
poniższych instrukcji.

5.1.

Windows OS

Krok 1: Uruchom program „Uninstaller.exe” w „C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3”.
Krok 2

Podłącz CapsoAccess do
komputera i włącz go.
Krok 4

Kliknij prawym przyciskiem myszy Dostęp do
danych z kapsułki CapsoVision
System 2 pod kontrolerami uniwersalnej
magistrali szeregowej. Kliknij Odinstaluj.

Krok 3

Uruchom Menedżera
urządzeń.
Krok 5

Zaznacz pole. Kliknij Odinstaluj.

Krok 6: Wyszukaj na komputerze „Odinstaluj K-Lite” Uruchom program Odinstaluj pakiet kodeków KLite .

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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5.2.

Mac OS
Krok 1

Krok 2

Znajdź aplikację Odinstaluj w Idź >
Aplikacje.

Kliknij lewym przyciskiem myszy
folder CapsoView3.

Krok 3

Krok 4

Przewiń w dół, aby zlokalizować
Aplikację deinstalatora.

Kliknij dwukrotnie Deinstalator, a
oprogramowanie zostanie
automatycznie usunięte.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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6. Konfigurowanie CapsoView
6.1.

Podstawowa konfiguracja

Aby przeprowadzić podstawową konfigurację, kliknij ikonę Ustawienia
karty.

w górnym menu i przejdź do żądanej

Zakładka Język: CapsoView jest dostępny w ponad
20 językach. Wybierz preferowany język z listy
rozwijanej. Nowe ustawienie języka zacznie
obowiązywać dopiero po ponownym uruchomieniu
CapsoView.

Karta Czcionka: Wybierz preferowany rozmiar
czcionki. Zauważ, że zmieni to rozmiar czcionki
tekstu w interfejsie użytkownika, ale nie zmieni
rozmiaru czcionki raportów (patrz Rozmiar czcionki
raportów).

Karta Preferencje — przewijanie kółkiem myszy:
Podczas przeglądania nagrania kółko myszy może
być używane do przewijania do następnej lub
poprzedniej klatki. Dostosuj te ustawienia, jeśli
wolisz przewijaniem kółka myszy w dół odtwarzać
nagranie wstecz (tj. krok wstecz) zamiast do przodu
(tj. krok do przodu).

Karta Preferencje — Opcje pobierania: Jeśli często
przeglądasz nagrania bezpośrednio po pobraniu
danych z kapsułki, zaznacz pola Automatycznie
otwórz wideo po pobraniu i Automatycznie
wygeneruj wideo po pobraniu kapsułki. Jeśli chcesz
wygenerować pliki DICOM, zaznacz pole
Automatycznie wygeneruj oddzielny plik DICOM.

Uwaga: Miejsce, w którym będą przechowywane Twoje nagrania, jest wyświetlane na dole karty
Preferencje. Jeśli chcesz zmienić lokalizację, patrz Konfiguracja zaawansowana.

6.2.

Konfiguracja zaawansowana (Wymagane uprawnienia administratora)

Aby uzyskać dostęp do opcji wymienionych poniżej, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę CapsoView
wybierz Uruchom jako administrator (skontaktuj się z działem pomocy technicznej IT, jeśli nie posiadasz
uprawnień administratora). Kliknij ikonę Ustawienia
w Menu głównym.

i

Karta System: Ta karta pozwala wybrać preferowane ścieżki plików (np. folder na komputerze) do pobierania
danych, eksportu klipów wideo i przechowywania szablonów raportów. Domyślna ścieżka otwierania
spowoduje przejście do określonej lokalizacji po kliknięciu ikony Otwórz wideo
. Przycisk łącza
zsynchronizuje ścieżki otwierania i eksportowania pliku do wybranej ścieżki pobierania.
IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Uwaga: Domyślna ścieżka
pliku to C:/capso_video. Ten
folder jest tworzony
automatycznie po
zainstalowaniu CapsoView.
Jeśli chcesz, możesz usunąć,
przenieść, zmienić nazwę lub
zachować folder w aktualnym
stanie.

Karta Instytucja: Ta karta umożliwia ustawienie nagłówka raportów endoskopii kapsułkowej. Wprowadź
informacje o swojej placówce (nazwa szpitala, adres, strona internetowa i numer telefonu) oraz prześlij logo tej
placówki. Aby zobaczyć podgląd nagłówka raportu, kliknij wewnątrz pola Podgląd. Możesz dostosować
pozycję swojego logo i informacji kontaktowych za pomocą strzałek
znajdujących się nad tym polem.

Uwaga: Pola dla nazwy
szpitala i adresu
umożliwiają wprowadzanie
tekstu wielowierszowego.
Pozostałe pola mogą
pomieścić tylko jeden
wiersz tekstu.

Karta Użytkownik — Dodawanie użytkowników: W tej karcie możesz dodać wszystkich użytkowników, którzy
będą korzystać z oprogramowania CapsoView. Jako minimum zaleca się dodanie dowolnego użytkownika,
który będzie pobierał kapsułki CapsoCam Plus lub który chciałby podpisywać raporty drogą elektroniczną.
Tylko użytkownicy będący lekarzami medycyny oraz medycyny osteopatycznej, którzy są dodani do tej listy
będą mogli korzystać z funkcji podpisu elektronicznego. Jednak użytkownicy, których nie ma na liście, wciąż
mogą pobierać kapsułki, jako Gość.
Aby dodać użytkownika, wybierz rolę, wprowadź nazwę użytkownika i adres e-mail, a następnie kliknij przycisk
Dodaj użytkownika.

Aby zmodyfikować informacje o użytkowniku, kliknij ikonę Ołówek
IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Aby usunąć użytkownika z listy, kliknij ikonę Kosz
obok ikony Ołówek.
Aby zresetować kod PIN użytkownika, kliknij ikonę Zresetuj PIN
obok ikony Kosz.
Uwaga: Tylko użytkownicy będący lekarzami medycyny oraz medycyny osteopatycznej mogą korzystać z
funkcji podpisu elektronicznego.
Karta Użytkownik — kody PIN: Po dodaniu użytkownika do listy, CapsoView wygeneruje i wyświetli 4-cyfrowy
numer PIN dla tego użytkownika. Użytkownik będzie musiał wprowadzić ten numer PIN podczas podpisywania
raportu elektronicznie lub podczas pobierania kapsułki.

Uwaga: Ten kod PIN zostanie wyświetlony tylko raz. Prosimy zapisać tę informację w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przyszłości.
Karta Użytkownik — powiadomienia e-mail: Możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia e-mail, zaznaczając
pole w prawym górnym rogu. Jeśli masz włączone powiadomienia e-mail, numer PIN z powyższego kroku
zostanie wysłany do użytkownika pocztą e-mail.
Możesz również skorzystać z powiadomień e-mail, aby poinformować użytkownika, gdy raport zostanie
podpisany elektronicznie (patrz Raporty podpisane elektronicznie). W razie potrzeby ten krok można pominąć,
nawet jeśli powiadomienia e-mail są włączone. Dlatego zaleca się włączenie powiadomień e-mail.

6.3.

Konfiguracje eksportu (Wymagane uprawnienia administracyjne)

CapsoView umożliwia użytkownikom eksportowanie ustawień z Karty Użytkownik, Karty Szpital i Karty System
do jednego pliku, aby skopiować te ustawienia na inny komputer. Można to zrobić za pomocą funkcji Importuj /
Eksportuj plik konfiguracyjny. Wymagane są uprawnienia administratora.

Na komputerze ze skonfigurowanymi ustawieniami CapsoView najedź na ikonę Ustawienia i zaznacz
Eksportuj plik konfiguracyjny. Wybierz miejsce docelowe i kliknij Eksportuj. Aby użyć tych ustawień na innym
komputerze, skopiuj nowo wygenerowany plik na inny komputer i zaimportuj go za pomocą opcji Importuj plik
konfiguracyjny .

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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7. Jak pobierać kapsułki?
7.1.

Podłączanie CapsoAccess

Aby podłączyć CapsoAccess do komputera i pobrać kapsułkę, wykonaj poniższe kroki. W razie potrzeby
zapoznaj się z ilustracją.
Krok 1: Podłącz kabel zasilający (3) do zasilacza sieciowego (2).
Krok 2: Podłącz zasilacz sieciowy (2) do wejścia 12 V DC w CapsoAccess (1).
Krok 3: Podłącz kabel zasilający (3) do gniazda o napięciu od 110 do 240 V AC.
Krok 4: Podłącz kabel USB (4) do wejścia USB CapsoAccess (1).
Krok 5: Podłącz drugi koniec kabla USB (4) do komputera przeznaczonego do uruchomienia
CapsoView.

Więcej informacji na temat systemu CapsoAccess można znaleźć w instrukcji użytkowania CapsoAccess ,
która została dostarczona wraz z systemem.

7.2.

Rozpoczynanie pobierania

Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że zostały zamknięte inne nieistotne programy działające w tle,
takie jak przeglądarka internetowa, odtwarzacz multimedialny itp. Kliknij ikonę Pobierz w Menu głównym
i wykonaj poniższe kroki.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Krok 1

Wprowadź informacje i kliknij Dalej. Imię
i nazwisko lekarza oraz nazwę szpitala można
wprowadzić ręcznie lub wybrać z rozwijanego
menu, jeśli już istnieją (patrz Karta Użytkownik).

Krok 2

Zaznacz pole Wygeneruj wideo. W przeciwnym
razie zostaną pobrane tylko surowe dane (patrz
Tworzenie zbiorowych nagrań wideo). Kliknij
Dalej.

Krok 3

Krok 4

Potwierdź informacje, wybierz swoje imię
i wpisz swój kod PIN. Kliknij Tak. Jeśli konta
użytkowników nie zostały skonfigurowane,
możesz użyć konta Gość bez wprowadzania
kodu PIN.

Po potwierdzeniu ukończenia pobierania
urządzenie przeprowadzi
kalibrację obrazów.

Krok 5

Krok 6

Pobieranie następuje automatycznie. Pobieranie
można przerwać, klikając przycisk Anuluj
poniżej paska postępu.

Kliknij Zakończ, aby zakończyć proces pobierania.
Jeśli chcesz, aby CapsoView otworzył wideo,
zaznacz pole Otwórz wideo.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Ostrzeżenie: CapsoView pobierze wszystkie pliki z badania do nowego folderu. Prosimy nie
dodawać ani nie usuwać zawartości z tego folderu. W przeciwnym razie CapsoView może nie
działać poprawnie. Możesz zmienić nazwę pliku wideo lub pliku BIN bezpośrednio w folderze.
Możesz także zmienić nazwę samego folderu. Aby udostępnić lub utworzyć kopię badania, patrz
Eksportowanie i udostępnianie danych.
7.3.

Tworzenie zbiorowych nagrań wideo

Możesz pobrać surowe dane z wielu kapsułek i utworzyć filmy później. Pobieranie surowych danych zajmuje
mniej czasu niż pobieranie i tworzenie filmów. Proces tworzenia zbiorowych nagrań wideo jest idealny
dla użytkowników, którzy chcieliby zainicjować pobieranie wielu kapsułek w ciągu nocy lub przez dłuższy czas,
gdy użytkownik znajduje się z dala od swojej stacji roboczej.
Krok 1: Kliknij ikonę Otwórz wideo.
Krok 2: Zmień Pliki typu na pliki binarne, aby otworzyć jeden lub więcej pobranych plików z badania.
Krok 3: Wybierz foldery zawierające surowe dane (pliki *.bin) filmów, które chcesz utworzyć. Przytrzymaj
klawisz CTRL, aby wybrać wiele folderów. Kliknij Choose. CapsoView wyświetli postęp, podczas gdy tworzone
są pliki wideo.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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8. Ekran główny
8.1.

Menu główne

Menu główne znajduje się w lewym górnym rogu Ekranu głównego.

Menu główne zapewnia dostęp do następujących funkcji:
Otwórz wideo
— Kliknij tę ikonę, aby otworzyć film do przeglądu (*xam lub *avi). Możesz także kliknąć
wewnątrz obszaru wyświetlania nagrania znajdującego się na środku ekranu.
Pobierz
— Kliknij tę ikonę, aby zainicjować pobieranie kapsułki CapsoCam Plus (patrz Rozpoczynanie
pobierania).
Zapisz
— Kliknij tę ikonę, aby zapisać wyniki. Pamiętaj, że Twoje wyniki zostaną również automatycznie
zapisane.
Eksportuj
danych).

— Kliknij tę ikonę, aby wyeksportować obraz lub klip wideo (patrz Eksportowanie i udostępnianie

Ustawienia
— Kliknij tę ikonę, aby skonfigurować CapsoView (patrz Konfiguracja podstawowa i
Konfiguracja zaawansowana).
Pomoc - Kliknij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do Umowy licencyjnej użytkownika końcowego CapsoView lub
sekcji Informacje o CapsoView. W sekcji Informacje wyświetli się link do tych instrukcji obsługi oraz wersja
oprogramowania.

8.2.

Informacje o badaniu

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Pole Informacje o badaniu znajduje się w Menu głównym.

W Informacjach o badaniu wyświetlane są następujące informacje wprowadzone w momencie pobierania.
Informacje te można edytować w sekcji raportu (patrz Jak utworzyć raport).
•
•
•
•
•
•
•

Instytucja
Identyfikator pacjenta
Imię i nazwisko pacjenta
Data urodzenia pacjenta
Data badania
Lekarz
Lekarz kierujący

Informacje o badaniu zawierają również następujące informacje, które są automatycznie generowane.
•
•

Nr seryjny kapsułki — to unikalny numer seryjny kapsułki, który jest programowany wewnątrz kapsułki.
Czas pracy kapsułki — czas pracy kapsułki wyświetla czas, przez jaki kapsułka rejestrowała obrazy.

Informacje o badaniu można ukryć podczas przeglądania nagrania. Kliknij ikonę Informacje o badaniu
znajdującą się w prawym górnym rogu, aby ukryć lub wyświetlić informacje o badaniu.

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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8.3.

Obszar wyświetlania

Obrazy z filmu zostaną wyświetlone na środku ekranu. Obszar wyświetlania zmieni swój rozmiar w zależności
od wybranego widoku Obszar wyświetlania również się zmieni, jeśli włączony jest tryb pełnoekranowy.
Obszar wyświetlania — widok panoramiczny

Obszar wyświetlania — widok duo

IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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8.4.

Komentarze do obrazu

Pole Komentarze do obrazu znajduje się pod Obszarem wyświetlania.

8.5.

Pasek czasu

Pasek czasu znajduje się pod polem Komentarze do obrazu.

Bieżąca klatka zostanie oznaczona jasnoniebieską linią.
IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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W górnej części Paska czasu zobaczysz Informacje o klatce, takie jak numer klatki, położenie klatki (procent
w odniesieniu do całego nagrania) i znacznik czasu klatki. Możesz przejść do określonej klatki, wpisując numer
ramki w polu tekstowym i naciskając klawisz Enter.

Jeśli punkty orientacyjne zostały ustawione (patrz Ustawianie punktów orientacyjnych), każdy odcinek
przewodu pokarmowego zostanie oznaczony innym kolorem.

Pomarańczowy — Przełyk
Niebieski — Żołądek
Żółty — Jelito cienkie
Zielony — Jelito grube
Gdy wyświetlany obraz znajduje się w żółtym segmencie jelita cienkiego, zostaną wyświetlone dodatkowe
informacje o lokalizacji klatki (procent i znacznik czasu tylko w odniesieniu do jelita cienkiego).

Poniżej kolorowych linii znajduje się Pasek tkanki. Pasek tkanki wyświetla profil kolorów odpowiedniej części
nagrania i może pomóc w zidentyfikowaniu interesujących Cię obszarów, takich jak części filmu o profilu koloru
czerwonego.

Jeśli obrazy zostały przechwycone (patrz Przechwytywanie obrazów), lokalizacja przechwyconych obrazów
zostanie oznaczona białymi pionowymi liniami.

Jeśli wyzwolono Wykrywanie czerwieni (patrz Kolory wirtualne ACE i wykrywanie czerwieni), miejsca
czerwonych klatek będą oznaczone czerwonymi pionowymi liniami.

W prawej górnej części Paska czasu znajdują się informacje o wersji oprogramowania CapsoView, która
została użyta do pobrania kapsułki. Pamiętaj, że ta wersja może różnić się od oprogramowania używanego do
wyświetlania wideo.
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8.6.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera główne elementy sterujące używane podczas przeglądania wideo.

Kliknięcie przycisku na pasku narzędzi uaktywni funkcję i/lub wyświetli menu podręczne z dalszymi opcjami.
Ponowne kliknięcie przycisku spowoduje dezaktywację tej samej funkcji i/lub ukrycie menu podręcznego.
8.6.1. Tryby wyświetlania
Aby przełączać między Trybami wyświetlania, najedź myszą na Ikonę trybu wyświetlania
Panoramiczny.

i wybierz Duo lub

Tryb panoramiczny (Wyświetla jedną klatkę 360◦)

Tryb duo (Wyświetla dwie kolejne klatki 360◦)
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8.6.2. Szybkość przeglądania
Aby ustawić szybkość, z jaką chcesz przejrzeć nagranie, ustaw wskaźnik myszy nad ikoną Szybkość
przeglądania
i wybierz prędkość. Prędkości wahają się od 1X (dla 5 klatek na sekundę) do 5X (dla 25
klatek na sekundę).
8.6.3. Opcje odtwarzania
Opcje odtwarzania są następujące:
Pojedyncza klatka wstecz
Pauza
Pojedyncza ramka do przodu
Odtwarzanie wstecz
Odtwarzanie do przodu
8.6.4. Kontrast i saturacja
Aby dostosować Kontrast
lub Saturację
, kliknij odpowiedni przycisk i przesuń suwak w górę / w dół.
Kliknij przycisk ponownie, a ustawienia zostaną zresetowane do 0%.
8.6.5. Kolory wirtualne ACE i wykrywanie czerwieni
Przycisk ACE (zaawansowane wzmocnienie kolorów)
umożliwia przełączanie między trzema trybami ACE
w celu uzyskania zaawansowanego widoku błony śluzowej. Kliknij ponownie przycisk ACE, aby wrócić do
oryginalnego trybu.
Przycisk Wykrywania czerwieni
identyfikuje czerwone klatki wideo, w których może występować
krwawienie. Kliknij przycisk i uważnie przejrzyj zidentyfikowane obrazy. Kliknij obraz dwukrotnie, aby przejść
do określonej klatki.

Kliknij ponownie ikonę Wykrywania czerwieni, aby zamknąć podręczne menu Wykrywania czerwieni.
Ostrzeżenie: Wykrywanie czerwieni ma być używane jako pomoc dla czytelnika. Funkcja ta nie powinna być
wykorzystywana do celów diagnostycznych.
8.6.6. Biblioteka referencyjna
Przycisk Biblioteka referencyjna umożliwia porównywanie obrazów referencyjnych z obrazami
w nagraniach. Korzystając z górnego menu Biblioteki referencyjnej, można filtrować obrazy według lokalizacji
(CEST) lub typu wyszukiwania (Diagnoza).
Strona 25 z 38
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8.6.7. Przechwytywanie obrazów
Możesz przechwycić dowolny obraz klikając dwukrotnie Obszar wyświetlania klatki, naciskając Enter lub
klikając ikonę Przechwyć obraz
. Zaleca się wstrzymanie nagrania przed przechwyceniem obrazu.
Przechwycone obrazy zostaną umieszczone na Liście obrazów. Obrazy z komentarzami i/lub adnotacjami
zostaną przechwycone automatycznie.
8.6.8. Ustawianie punktów orientacyjnych
Ustawienie punktu orientacyjnego można wykonać na jeden z trzech sposobów:
(1) Umieść wskaźnik myszy nad obrazem punktu orientacyjnego i kliknij prawym przyciskiem myszy
Obszar wyświetlania. Wybierz żądany punkt orientacyjny.

(2) Najedź kursorem na przycisk Przechwyć obraz. Wybierz żądany punkt orientacyjny.
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(3) Przechwyć obraz (patrz Przechwytywanie obrazów) i znajdź go na Liście obrazów. Najedź na
miniaturkę obrazu i wybierz literę odpowiadającą punktowi orientacyjnemu, który chcesz ustawić.

Jedyne ograniczenia dotyczące ustawiania punktu orientacyjnego to zachowywanie właściwej kolejności
odcinków zgodnie z anatomią. Na przykład, jeśli punkt orientacyjny żołądka był już ustawiony, punkt
orientacyjny dwunastnicy musi znajdować się za punktem orientacyjnym żołądka.
W zależności od informacji o badaniu, CapsoView może dostarczać Propozycje punktu orientacyjnego. Jeśli
takie propozycje są dostępne, pojawią się na górze Listy obrazów. Użytkownik może zaakceptować lub
odrzucić Propozycje punktu orientacyjnego.

W celu zaakceptowania Propozycji punktu orientacyjnego kliknij dwukrotnie miniaturkę obrazu, aby przejść do
obrazu i zaznaczyć punkt orientacyjny za pomocą jednej z trzech metod opisanych powyżej. Propozycja
punktu orientacyjnego zniknie, a nowa miniaturka obrazu będzie dostępna na Liście obrazów.
Aby odrzucić Propozycję punktu orientacyjnego, po prostu wybierz inny obraz dla odpowiedniego punktu
orientacyjnego. Sugerowany punkt orientacyjny zniknie, a na Liście obrazów zostanie zapisana nowa klatka
obrazu.
Jeśli sugerowane punkty orientacyjne nie będą dostępne, możesz ustawić je ręcznie, używając jednej z trzech
metod opisanych powyżej.
8.6.9. Notatka graficzna na obrazie
Ikona Rysuj notatkę graficzną
na obrazie.

znajdująca się na Pasku narzędzi pozwala umieścić notatkę graficzną
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Możesz rysować bezpośrednio na interesującej Cię klatce. Klatka zostanie dodana do Listy obrazów, jeśli
jeszcze jej tam nie ma. Najedź kursorem na ikonę Rysuj notatkę graficzną i wybierz narzędzie notatki.
Strzałka
Elipsa
Linia
Gumka

— Rysuj strzałkę wskazującą obszar zainteresowania.
— Rysuj elipsę.
— Rysuj linię w obszarze zainteresowania.
— Cofnij operację rysowania (najedź kursorem na region, który chcesz wymazać).

8.6.10. Powiększenie
CapsoView zapewnia użytkownikom możliwość powiększania obrazów, aby lepiej się im przyjrzeć. Kliknij
ikonę Powiększenie
, a kursor zmieni się w szkło powiększające. Kliknij przycisk ponownie, a kursor
powróci do ustawień domyślnych.

8.7.

Lista obrazów

Wszystkie przechwycone obrazy są zapisywane na Liście obrazów, która jest wyświetlana po prawej stronie
ekranu.

Aby otworzyć Listę obrazów, kliknij przycisk Wyjdź z trybu pełnoekranowego
Ekranu głównego.
IFU-2737 Rev A: Data aktualizacji: 11/2019 r.
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Aby zamknąć Listę obrazów, kliknij przycisk Włącz tryb pełnoekranowy
głównego.

w prawym dolnym rogu Ekranu

Na liście obrazów pod każdą miniaturą wyświetlany jest numer klatki, znacznik czasu i wszelkie adnotacje
tekstowe. Aby oznaczyć punkty orientacyjne, usuń obraz z Listy obrazów lub dołącz obraz do raportu. Umieść
wskaźnik myszy nad klatką na liście obrazów, po czym zostaną wyświetlone opcje miniatur.
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9. Jak utworzyć raport?
Aby uzyskać dostęp do sekcji Raport w CapsoView, kliknij ikonę

9.1.

Raport w prawym dolnym rogu ekranu.

Dołączanie obrazów

Aby dołączyć obraz do raportu, kliknij obraz na Liście obrazów, a wokół obrazu pojawi się jasnoniebieska
ramka. W tym czasie pojawi się niebieska ikona
folderu wskazująca, że obraz został dołączony do raportu.

Aby usunąć obraz z raportu, ponownie kliknij miniaturę obrazu. Niebieska ramka zniknie.
Aby dołączyć wszystkie przechwycone obrazy do raportu, zaznacz pole Zaznacz wszystko na dole Listy
obrazów. Zauważ, że ta opcja jest widoczna tylko na Ekranie głównym, a nie w Sekcji raportu.

Lista obrazów: Włączanie i wyłączanie Listy obrazów w interfejsie raportu.
Ikona
Listy obrazów: Możesz uzyskać dostęp do Listy obrazów, aby dołączyć / usunąć obrazy z raportu.
Możesz również wpisywać komentarze bezpośrednio pod każdym obrazem na Liście obrazów.

9.2.

Dodawanie tekstu

Główne pola tekstowe w raporcie to: Historia kliniczna, opis procedury, podsumowanie wyników i zalecenia.
Możesz pisać bezpośrednio w każdym polu, a tekst pojawi się w raporcie.
Jeśli historia kliniczna jest już wypełniona, tekst ten został wprowadzony w momencie pobierania kapsułki.
Pole Opis procedury jest już wypełnione, aby zapewnić łatwość użycia. W razie potrzeby przejrzyj i edytuj
tekst.
Tekst wpisany w każdym polu można zapisać jako szablon do wykorzystania w przyszłości. Aby zapisać go
jako szablon, kliknij przycisk Zapisz jako nowy szablon znajdujący się w prawym górnym rogu odpowiedniego
pola tekstowego. Szablon zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji szablonów (patrz Konfiguracja
zaawansowana). Szablony historii klinicznej nie są dostępne.
Aby dodać istniejący szablon, kliknij przycisk Zaimportuj istniejący szablon, który także znajduje się w prawym
górnym rogu każdego pola tekstowego. Tekst z szablonu pojawi się automatycznie w odpowiednim polu
tekstowym.
Oprócz wyżej wymienionych pól tekstowych, do każdego obrazu uwzględnionego w raporcie może być
dołączony komentarz (patrz Komentarze do obrazu). Możesz edytować wcześniej wprowadzone komentarze
pisząc bezpośrednio w sekcji komentarza pod miniaturką obrazu, bez konieczności powrotu do Ekranu
głównego.
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9.3.

Edycja informacji o badaniu

Aby edytować informacje o badaniu, kliknij przycisk Edytuj . Możesz również wybrać ocenę przygotowania
jelit za pomocą rozwijanego menu. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz .
Aby ukryć informacje o badaniu, kliknij przycisk Usuń dane identyfikacyjne . Ponowne kliknięcie przycisku
Usuń dane identyfikacyjne
spowoduje odblokowanie informacji o badaniu.

9.4.

Dostosowywanie układu raportu

Rozmiar czcionki raportu: Zwiększ lub zmniejsz rozmiar czcionki raportu, klikając menu rozwijane Czcionka
i wybierając rozmiar czcionki. Zmiana rozmiaru czcionki będzie miała wpływ na następujące pola tekstowe:
Historia kliniczna, Opis procedury, Podsumowanie wyników, Zalecenia i Komentarze do obrazu.
Nagłówek firmowy: Jeśli chcesz dodać nagłówek firmowy inny niż domyślny nagłówek firmowy raportu (patrz
Karta Szpital), kliknij przycisk Edytuj nagłówek firmowy . Zmiany zostaną zastosowane tylko do bieżącego
raportu. Domyślny nagłówek firmowy pozostanie niezmieniony.

9.5.

Zapisywanie raportu

CapsoView umożliwia użytkownikom podpisywanie raportów z endoskopii kapsułkowej drogą elektroniczną lub
zapisywanie raportu z pustym polem podpisu. Należy pamiętać, że w celu podpisywania raportów drogą
elektroniczną, należy wcześniej utworzyć konto użytkownika przy użyciu 4-cyfrowego kodu PIN
wygenerowanego przez system (patrz Karta Użytkownik).
Raporty podpisane elektronicznie: Aby podpisać raport elektronicznie, kliknij przycisk Podpisz elektronicznie
. Wybierz swoją nazwę użytkownika i wprowadź kod PIN, a następnie kliknij Podpisz. Raport zostanie
zapisany w folderze, w którym znajduje się nagranie. Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, możesz kliknąć przycisk
Zapomniany PIN. Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem zostanie wysłany nowy kod PIN. Jeśli nie
wybrano opcji otrzymywania powiadomień drogą e-mail, kod PIN nie zostanie Ci wysłany. Skontaktuj się z
administratorem systemu, aby zresetować kod PIN.

Po złożeniu elektronicznego podpisu możesz powiadomić innych o ukończeniu przygotowania raportu.
CapsoView wyśle Powiadomienie e-mail do określonych użytkowników. Ze względów bezpieczeństwa plik
raportu nie zostanie dostarczony wraz z powiadomieniem e-mail.
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Raporty podpisane ręcznie: Aby zapisać raport bez podpisu elektronicznego, kliknij przycisk Zapisz raport
CapsoView wygeneruje raport w formacie PDF i automatycznie zapisze go w tej samej lokalizacji,
co odpowiadające mu nagranie. W tym momencie możesz wydrukować raport i podpisać go ręcznie.

.

Należy zauważyć, że pliki DICOM są tworzone automatycznie razem z końcowym raportem PDF.
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10.

Eksportowanie i udostępnianie danych

CapsoView umożliwia użytkownikom eksportowanie obrazów i klipów wideo. Funkcje eksportu mogą być
również używane do eksportowania całego nagrania wideo do jednego pliku, aby ułatwić przesyłanie i/lub
udostępnianie danych. Jeśli chcesz wyeksportować konfiguracje CapsoView, patrz Eksportowanie konfiguracji.

10.1. Klatki obrazu
Aby wyeksportować i zapisać obraz jako plik *.JPG, kliknij przycisk Eksportuj w Menu głównym. Na Liście
obrazów kliknij obrazy, które chcesz wyeksportować. Po kliknięciu obramowanie obrazu powinno zmienić kolor
na niebieski.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Eksportuj obraz w prawym dolnym rogu Listy obrazów i wybierz
lokalizację (zazwyczaj domyślna ścieżka to C:\capso_video), w której chcesz zapisać wyeksportowane obrazy.
Wyeksportowany obraz będzie oznaczony Znacznikiem czasu i Datą badania pacjenta wyświetlanymi pod
nim.

10.2. Przycinanie obrazów przed eksportowaniem
CapsoView umożliwia użytkownikom przycinanie i eksportowanie fragmentu obrazu zamiast
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eksportowania całego obrazu. Funkcja ta może być używana do importowania przyciętych obrazów do
systemu EMR/EHR, jeśli taki system nie obsługuje obrazów z panoramicznym współczynnikiem proporcji.
Aby przyciąć i wyeksportować obraz do standardowego formatu kwadratowego, kliknij przycisk Przytnij
obok

przycisku Eksportuj obraz.

Po włączeniu funkcji kadrowania nad każdym obrazem na Liście obrazów zostanie wyświetlone okno
przycinania. Okno przycinania można przesuwać w lewo lub w prawo, aby przechwycić określony
fragment obrazu, jak pokazano poniżej.

10.3. Filmy i klipy wideo
Aby wyeksportować krótki klip lub cały film, kliknij przycisk Eksportuj
w Menu głównym. Wprowadź klatkę,
od której chcesz rozpocząć eksport, tj. Klatkę początkową, a także ostatnią klatkę klipu, tj. Klatkę końcową
(więcej informacji znajduje się w Informacje o klatce). Jeśli chcesz wyeksportować cały film, numery klatek
będą już dostępne w odpowiednich polach.

Jeśli chcesz, aby eksportowane nagranie było kompatybilne ze standardowymi odtwarzaczami
multimedialnymi, zaznacz pole wyboru Utwórz film do odtworzenia bez CapsoView, a nagranie będzie
eksportowane w formacie *.avi.
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Jeśli chcesz udostępnić film ORAZ odpowiednie adnotacje, zaznacz pole wyboru Dołącz adnotacje. Film
będzie eksportowany w formacie *.xam, a adnotacje będą zawarte w eksportowanym pliku. Zauważ, że ten plik
można otworzyć tylko za pomocą oprogramowania CapsoView. Po otwarciu tego pliku w CapsoView
rozpakowanie plików może potrwać kilka minut. Po rozpakowaniu zostanie utworzony nowy folder zawierający
wszystkie pliki dotyczące badania, a oryginalny plik *.xam zostanie automatycznie usunięty.

Uwaga: Aby chronić prywatność pacjenta, możesz wyeksportować film lub klip wideo i ukryć Informacje o
badaniu. W tym celu po prostu kliknij przycisk Usuń identyfikację przed rozpoczęciem eksportu.
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11. Szkolenie
Użytkownicy mogą skontaktować się z CapsoVision lub jego autoryzowanymi przedstawicielami w celu
uzyskania informacji na temat korzystania z aplikacji CapsoView. Informacje kontaktowe znajdują się na końcu
niniejszego dokumentu.
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12. Uzyskiwanie pomocy i rozwiązywanie problemów
Więcej informacji i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w witrynie internetowej CapsoVision.
Prosimy podać następujące informacje, jeśli zgłaszasz problem lub potrzebujesz pomocy od firmy
CapsoVision lub jej autoryzowanych przedstawicieli:

• Specyfikacja sprzętu komputerowego
• Wersja systemu operacyjnego na komputerze
• Wersja oprogramowania CapsoView
• Opis sytuacji błędu, wraz z dołączonymi zrzutami ekranu w stosownych przypadkach
• Kroki, które doprowadziły do błędu
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Przechowywanie

Oprogramowanie CapsoView jest przechowywane na płycie CD / DVD. Płyta CD / DVD powinna być
przechowywana w suchym, chłodnym miejscu, w normalnych warunkach otoczenia.

Gwarancja

Odnieś się do sekcji Gwarancja w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego, która jest dostępna w
menu Pomoc w programie CapsoView.

Informacje

Producent

CapsoVision®

18805 Cox Avenue, Suite 250
Saratoga, CA 95070, Stany Zjednoczone
Telefon: 1-(408)-624-1488
Adres e-mail:
customerservice@capsovision.com

Upoważniony
przedstawiciel
europejski

Dr. Hans-Joachim Lau
Airport Center (Building C)
Flughafenstraße 52a 22335
Hamburg, Niemcy
Faks: +49 40 53299-100
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Organ oceny zgodności

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Norymberga
Niemcy
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