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Opis pripomočka 
CapsoView® je lastniška programska oprema podjetja CapsoVision, ki se uporablja za prenos in ogled slik iz 
kapsule CapsoCam Plus® ter ustvarjanje poročil kapsulne endoskopije. 

 
Indikacije za uporabo 
Program CapsoView je namenjen za prenašanje slik iz kapsul CapsoCam Plus, ustvarjanje video datotek, 
pregledovanje videoposnetkov, dodajanje opomb slikam in ustvarjanje poročil. 
 
Kontraindikacije 
Ni znanih kontraindikacij za uporabo pripomočka CapsoView. 
 
Opozorila 
Preden uporabite program CapsoView, pozorno preberite ta navodila za uporabo, da preprečite nepravilna 
endoskopska poročila zaradi napačne uporabe programa. Ta navodila so na voljo v elektronski obliki. Navodila 
v tiskani obliki so na voljo na zahtevo. Če želite navodila v tiskani obliki, se obrnite na zastopnika podjetja 
CapsoVision ali na podjetje CapsoVision, Inc. Kontaktni podatki so navedeni na koncu tega dokumenta. 
 
Profil predvidenega uporabnika 
Zdravniki in drugo usposobljeno zdravstveno osebje. 
 
Predvideni pogoji uporabe 
Bolnišnice, klinike in zdravniške ambulante. 
 
Princip delovanja 
Prikaz slik in videoposnetkov za pregled in diagnosticiranje na osebnem računalniku. 
 
Tveganje 
Čeprav so bila vsa tveganja obravnavana in zmanjšana v največji možni meri, obstaja možnost, da 
programska oprema CapsoView ne bo ustvarila pričakovanih rezultatov zaradi napak programske opreme, 
zasnove uporabniškega vmesnika ali napake uporabnika, kar lahko povzroči zamudo pri postavljanju 
diagnoze. 
 
 

Tabela simbolov 
 
  Simbol Pomen Simbol Pomen 

 
Kataloška oznaka ali 
številka proizvajalca  

Številka serije izdelka 
(s spremno številko) 

  
Priložena so navodila, ki 
jih morate upoštevati  

Stik/zastopnik za 
Evropo 

 

Ta simbol označuje, da 
izdelek izpolnjuje 
evropske standarde 
glede varnosti in 
kakovosti 

 
Proizvajalec 

 Količina 
 

Datum izdelave 
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1. Kaj je CapsoView? 
 
1.1. Pregled sistema 

 
CapsoView je ena od štirih komponent sistema za kapsulno endoskopijo CapsoCam Plus®: 
 

CapsoCam Plus®: video kapsula, ki se pogoltne, za enkratno uporabo, ki pridobiva in shranjuje slike 
endoskopske preiskave v vgrajeni pomnilnik kapsule med premikanjem skozi pacientov gastrointestinalni 
trakt, skozi katerega se premika z naravno peristaltiko. 

 
CapsoRetrieve®: povrnitveni komplet za enkratno uporabo, ki ga pacient kapsulne endoskopije 
uporabi za povrnitev kapsule CapsoCam Plus. 

 
CapsoAccess®: priklopna postaja, namenjena usposobljenemu zdravstvenemu osebju, za prenos slik 
preiskave iz povrnjene kapsule CapsoCam Plus. CapsoAccess prenese podatke v računalnik, v 
katerem je nameščena programska oprema CapsoView. 

 
CapsoView®: samostojna programska aplikacija, ki se uporablja za prenos in pregled slik iz kapsule 
CapsoCam Plus ter ustvarjanje poročil kapsulne endoskopije. 

 
1. Pacient pogoltne kapsulo CapsoCam© Plus velikosti vitaminske kapsule. 
2. Pacient znova pridobi kapsulo CapsoCam© Plus z orodjem CapsoRetrieve©. 
3. Podatke pacienta enostavno prenesete s sistemom CapsoAccess©. 
4. Zdravnik hitro predvaja in pregleda podatke pacienta s programom CapsoView©. 

 
1.2. Predvidena uporaba programske opreme CapsoView 

 
Ko pacient znova pridobi in vrne kapsulo CapsoCam Plus, morate za prenos podatkov iz kapsule uporabiti 
programsko opremo CapsoView skupaj z napravo CapsoAccess. Zdravniki nato s pomočjo programske 
opreme CapsoView pregledajo slike preiskave in ustvarijo poročilo. 
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2. Sistemske zahteve 
 

CPE 

Minimalno zahtevano Priporočeno 
Intel Core i3, 4. generacije (za pregled 
slik) 
Intel Core i5, 4. generacije, 4+ niti (za 
prenos podatkov) 

Štirijedrni Intel Core, 6. generacije, 8+ niti 

Pomnilnik 
Minimalno zahtevano Priporočeno 

4 GB  8 GB  

Operacijski sistem 

Minimalno zahtevano Priporočeno 

Windows 7 (servisni paket 1) (64-
bitni) 

macOS X El Capitan 

 

Windows 10 (64-bitni) 

macOS Sierra 

Zaslon 

Minimalno zahtevano Priporočeno 
Ločljivost zaslona:  
1366 x 768 (Windows) 
1280 x 800 (Mac) 

Ločljivost zaslona: 1920 x 1080  

Vrsta matrike: IPS (In-Plane Switching) 
Barvna paleta: 100 % sRGB z Delta-E <2  

Pri monitorjih z nizko ločljivostjo mora biti povečava nastavljena na 100 %. 

Dodatna 
programska 
oprema 

Bralnik dokumentov PDF Adobe Reader 
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3. Varnostna priporočila  
 
Ker je CapsoView samostojna programska aplikacija, je uporabnik odgovoren za zaščito zaupnosti, celovitosti 
in razpoložljivosti podatkov pacienta. Priporočamo naslednje varnostne ukrepe: 
 
• Pred namestitvijo programa CapsoView s kontrolno vsoto datoteke MD5 preverite celovitost 

namestitvenega programa za aplikacijo. 
• S funkcijo preverjanja pristnosti in nadzora dostopa operacijskega sistema omejite dostop do programa 

CapsoView samo na pooblaščeno osebje. 
• Poskrbite, da so vsi podatki pacienta shranjeni na lokaciji, ki je dostopna samo pooblaščenemu osebju. 
• Vedno posodabljajte požarni zid in protivirusno programsko opremo v računalniku, v katerem je 

nameščen program CapsoView. 
• Shranjene podatke pacientov zaščitite s šifriranjem. 
• Podatke pacientov varnostno kopirajte in arhivirajte v skladu z veljavnimi predpisi. 
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Korak 3 

Z desno tipko miške kliknite namestitveni 
program (*.exe). 

Izberite Zaženi kot skrbnik. Če nimate 
skrbniških pravic, se obrnite na IT-podporo. 

Korak 4 

Izberite Da, da zaženete 
namestitev. 

Korak 5 

Kliknite Next. 

Korak 6 

Kliknite Next. 

Korak 1 

Prepričajte se, da imate vse potrebne datoteke. 
Namestitveni paket CapsoView vsebuje 

namestitveni program za aplikacijo (*.exe), 
kontrolno vsoto datoteke MD5 in namestitveno 

kodo. 
 

Korak 2 

Prepričajte se, da naprava CapsoAccess NI 
priključena v računalnik. 

4. Namestitev programa CapsoView 
 

4.1. Operacijski sistem Windows 
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Korak 7 

Vnesite namestitveno kodo. Kliknite Next. 

Korak 8 

Namestitev se bo začela samodejno. 

Korak 9 

Samodejno bo nameščen 
paket kodekov. 

Korak 10 

Namestitveni program za gonilnik USB za 
CapsoAccess se bo zagnal v ločenem 

oknu.  
Kliknite Naprej, da ga namestite. 

Korak 11 

Ko je namestitev gonilnika USB za 
CapsoAccess končana, kliknite Dokončaj. 

Korak 12 

Vrnite se v okno za namestitev programa 
CapsoView. Ko je namestitev končana, kliknite 

Finish. 
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Korak 13 

Izberite Da, da omogočite e-poštna 
obvestila (priporočeno). 

Svojo izbiro lahko pozneje 
spremenite.  

Korak 14 

Program CapsoView se bo 
samodejno zagnal. 

Korak 1 

Prepričajte se, da imate vse potrebne datoteke. 
Namestitveni paket CapsoView vsebuje 

namestitveni program za aplikacijo (*.dmg), 
kontrolno vsoto datoteke MD5 in namestitveno 

kodo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Mac OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korak 3 

Dvokliknite namestitveni program. 
 Kliknite Next. 

 

Korak 4 

Korak 
2 

Prepričajte se, da naprava CapsoAccess NI 
priključena v računalnik. 
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Korak 9 

Izberite Da, da omogočite e-poštna 
obvestila (priporočeno). 

Svojo izbiro lahko pozneje 
spremenite.  

Korak 10 

Program CapsoView se bo 
samodejno zagnal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vnesite uporabniško ime in geslo. 
Kliknite OK. Če nimate skrbniških pravic, 

se obrnite na IT-podporo. 
 

Korak 6 

Vnesite namestitveno kodo. Kliknite 
Next. 

 

Korak 5 

Namestitev se bo začela samodejno. 

Korak 7 

Kliknite Finish. 

Korak 8 
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Korak 3 

Zaženite Upravitelj 
naprav. 

Korak 4 

Z desno tipko miške kliknite CapsoVision Capsule 
Data Access System 2 pod možnostjo Krmilniki 
USB. Kliknite Odstrani napravo. 

Korak 5 

Označite polje. Kliknite Odstrani. 

Korak 2 

Priključite napravo CapsoAccess v 
računalnik in jo vklopite. 

5. Odstranitev programa CapsoView 
Če želite namestiti novo različico programske opreme CapsoView, bo starejša različica samodejno 
odstranjena. Starejšo programsko opremo CapsoView lahko odstranite tudi ročno tako, da sledite spodnjim 
navodilom. 
 
5.1. Operacijski sistem Windows  

 
Korak 1: Zaženite program "Uninstaller.exe" v mapi "C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 
3". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Korak 6: V računalniku poiščite "Uninstall K-Lite". Zaženite program Uninstall K-Lite Codec Pack. 
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Korak 2 

Z levo tipko miške kliknite mapo 
CapsoView3. 

Korak 3 

Pomaknite se navzdol, da poiščete 
program Uninstaller. 

Korak 4 

Dvokliknite odstranitveni program 
Uninstaller in programska oprema 

bo samodejno odstranjena.  

5.2. Mac OS  
 

 
 
 

  

Korak 1 

Poiščite aplikacijo za odstranitev v 
Go > Applications. 
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6. Nastavitev programa CapsoView 
 
6.1. Osnovna konfiguracija 

Za osnovno konfiguracijo kliknite ikono Nastavitve  v zgornjem meniju in se pomaknite na želeni zavihek. 
 
Zavihek Jezik: CapsoView je na voljo v več kot 20 
jezikih. Izberite želeni jezik s spustnega seznama. 
Nova nastavitev jezika bo uporabljena šele po 
vnovičnem zagonu programa CapsoView. 
 
 

Zavihek Pisava: izberite želeno velikost pisave. S 
tem bo spremenjena velikost pisave besedila v 
uporabniškem vmesniku, ne pa tudi v poročilih (glejte 
Velikost pisave poročil). 
 

Zavihek Nastavitev – drsenje kolesca miške: med 
pregledovanjem videoposnetka se lahko s kolescem 
miške pomaknete na naslednji ali prejšnji posnetek. 
Prilagodite te nastavitve, če želite s pomikanjem 
kolesa miške navzdol zavrteti videoposnetek nazaj 
(tj. korak nazaj) namesto predvajanja naprej (tj. 
korak naprej). 
 

Zavihek Nastavitev – možnosti prenosa: če pogosto 
pregledujete videoposnetke takoj po prenosu 
podatkov iz kapsule, označite polji za možnosti 
Samodejno odpri video, ko je prenos končan in 
Samodejno ustvari video, ko so preneseni podatki iz 
kapsule. Če morate ustvariti datoteke DICOM, 
označite polje pri možnosti Samodejno ustvari 
ločeno datoteko DICOM.  

  
 
Opomba: Lokacija, kjer bodo shranjeni videoposnetki, je prikazana na dnu zavihka Nastavitev. Če želite 
spremeniti lokacijo, si oglejte razdelek Napredna konfiguracija. 
 
6.2. Napredna konfiguracija (zahtevane so skrbniške pravice) 

 
Za dostop do spodaj navedenih možnosti z desno tipko miške kliknite ikono CapsoView  in izberite Zaženi 
kot skrbnik (če nimate skrbniških pravic, se obrnite na IT-podporo). Kliknite ikono Nastavitve  v glavnem 
meniju. 
 
Zavihek Sistem: v tem zavihku lahko izberete želene poti datotek (tj. mapo v računalniku) za prenos podatkov, 
izvoz videoizrezkov in shranjevanje predlog poročil. Z možnostjo Privzeta pot za odpiranje se boste prestavili 
na določeno lokacijo ob kliku ikone Odpri video . Z gumbom za povezavo  boste uskladili poti datotek za 
odpiranje in izvoz na izbrano pot za prenos. 
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Zavihek Ustanova: v tem zavihku lahko nastavite glavo poročil kapsulne endoskopije. Vnesite podatke svoje 
ustanove (ime ustanove, naslov, spletno mesto in telefonsko številko) ter naložite logotip ustanove. Če si želite 
ogledati predogled glave poročila, kliknite znotraj polja Predogled. Položaj logotipa in kontaktnih podatkov 
lahko prilagodite s puščicama nad tem poljem.  
 

 
 
Zavihek Uporabnik– dodajanje uporabnikov: V tem zavihku lahko dodate vse uporabnike, ki bodo uporabljali 
programsko opremo CapsoView. Priporočeno je, da dodate vsaj uporabnike, ki bodo prenašali podatke iz 
kapsul CapsoCam Plus ali ki bodo želeli elektronsko podpisovati poročila. Funkcijo elektronskega podpisa 
bodo lahko uporabljali samo uporabniki z vlogo MD/DO, dodani na ta seznam. Vendar pa lahko uporabniki, ki 
niso navedeni na seznamu, vseeno prenašajo podatke iz kapsul kot gostujoči uporabniki. 
 
Za dodajanje uporabnika izberite vlogo, vnesite ime in e-poštni naslov uporabnika ter kliknite gumb Dodaj 
uporabnika. 
 

 
 
Če želite spremeniti podatke uporabnika, kliknite ikono svinčnika ob e-poštnem naslovu uporabnika.  
Če želite izbrisati uporabnika s seznama, kliknite ikono koša za smeti  ob ikoni svinčnika.  
Če želite ponastaviti PIN uporabnika, kliknite ikono za ponastavitev PIN-a  ob ikoni koša za smeti. 

Opomba: Privzeta pot datotek 
je C:/capso_video. Ta mapa 
se samodejno ustvari ob 
namestitvi programa 
CapsoView. Po želji lahko 
mapo izbrišete, premaknete, 
preimenujete ali jo ohranite.  

Opomba: V polji Ime 
ustanove in Naslov lahko 
vnesete večvrstično 
besedilo. V preostalih poljih 
lahko vnesete samo eno 
vrstico besedila.  
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Opomba: Funkcijo elektronskega podpisa lahko uporabljajo samo uporabniki z vlogo MD ali DO.  
 
Zavihek Uporabnik – številke PIN: ko je uporabnik dodan na seznam, bo program CapsoView ustvaril in 
prikazal 4-mestno številko PIN za tega uporabnika. Uporabnik bo moral to številko PIN vnesti ob elektronskem 
podpisovanju poročila ali ob prenosu podatkov iz kapsule.  
 

 
 
Opomba: Številka PIN bo prikazana samo enkrat. Ta podatek shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. 
 
Zavihek Uporabnik – e-poštna obvestila: e-poštna obvestila lahko omogočite ali onemogočite tako, da označite 
polje v zgornjem desnem kotu. Če ste omogočili e-poštna obvestila, bo številka PIN iz zgornjega koraka 
poslana na e-poštni naslov uporabnika. 
 
Z e-poštnimi obvestili lahko tudi obvestite uporabnika, da je bilo poročilo elektronsko podpisano (glejte 
Elektronsko podpisana poročila). Po želji lahko ta korak preskočite, tudi če so e-poštna obvestila omogočena. 
Zato je priporočeno, da e-poštna obvestila omogočite. 
 
6.3. Izvažanje konfiguracij (zahtevane so skrbniške pravice) 

 
CapsoView uporabnikom omogoča izvažanje nastavitev iz zavihka Uporabnik, zavihka Ustanova in zavihka 
Sistem v eno samo datoteko, ki jo je nato mogoče kopirati v drug računalnik. To lahko storite z uporabo 
funkcije Uvozi/izvozi konfiguracijsko datoteko. Zahtevane so skrbniške pravice. 
 

 
 
V računalniku s konfiguriranimi nastavitvami programa CapsoView se pomaknite na ikono nastavitev in izberite 
Izvozi konfiguracijsko datoteko. Izberite ciljno lokacijo in kliknite Izvozi. Za uporabo teh nastavitev v drugem 
računalniku kopirajte novo ustvarjeno datoteko v drug računalnik in jo uvozite z uporabo možnosti Uvozi 
konfiguracijsko datoteko. 
  



Stran 16 od 38 
IFU-5996 Rev. A, datum revizije: 11/2019 

7. Prenos podatkov iz kapsul 
 
7.1. Priključitev naprave CapsoAccess 

 
Za priključitev naprave CapsoAccess v računalnik in prenos podatkov iz kapsule sledite spodnjim korakom. Po 
potrebi si oglejte slikovno ponazoritev.  
 

Korak 1: Priključite napajalni kabel (3) v adapter AC (2). 
 
Korak 2: Priključite adapter AC (2) v vhod 12 V DC na napravi CapsoAccess (1). 
 
Korak 3: Priključite napajalni kabel (3) v vtičnico z nazivno napetostjo med 110 in 240 V AC. 
 
Korak 4: Priključite kabel USB (4) v vhod USB na napravi CapsoAccess (1). 
 
Korak 5: Priključite drugi konec kabla USB (4) v računalnik, v katerem bo deloval program CapsoView. 
 

 
 
Za več informacij o sistemu CapsoAccess si oglejte navodila za uporabo naprave CapsoAccess, ki ste jih 
prejeli skupaj s sistemom. 
 
7.2. Sprožitev prenosa 

 
Pred sprožitvijo prenosa morate zapreti druge nebistvene programe, ki se izvajajo v ozadju, kot so spletni 
brskalnik, predvajalnik predstavnostnih vsebin itd. Kliknite ikono Prenesi v glavnem meniju in sledite spodnjim 
korakom. 
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Korak 3 

Potrdite podatke, izberite svoje ime in vnesite 
svojo številko PIN. Kliknite Da. Če uporabniški 
računi niso nastavljeni, lahko uporabite račun 
gosta brez vnosa številke PIN.  

Korak 4 

Ko je prenos potrjen, bo naprava 
kalibrirala slike. 

Korak 5 

Prenos se samodejno nadaljuje. Prenos lahko 
prekinete s klikom gumba Prekliči pod vrstico 

napredovanja. 

Korak 6 

Kliknite Dokončaj za dokončanje postopka prenosa. 
Če želite, da se videoposnetek odpre v programu 

CapsoView, označite polje Odprite video. 

Korak 1 

Vnesite podatke in kliknite Naprej. Ime zdravnika 
in ustanovo lahko vnesete ročno ali ju izberete v 
spustnem meniju, če že obstajata (glejte Zavihek 
Uporabnik).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Korak 2 

Označite polje ob možnosti Ustvari 
videoposnetek. V nasprotnem primeru bodo 
preneseni samo neobdelani podatki (glejte 

Ustvarjanje paketnih videoposnetkov). Kliknite 
Naprej. 
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Opozorilo: CapsoView bo prenesel vse datoteke preiskav v novo mapo. Ne dodajajte vsebine v 
to mapo in ne brišite vsebine iz nje. V nasprotne primeru CapsoView morda ne bo pravilno 
deloval. Video datoteko ali datoteko BIN lahko preimenujete neposredno v mapi. Preimenujete 
lahko tudi samo mapo. Če želite deliti ali ustvariti kopijo preiskave, glejte Izvoz in skupna raba 
podatkov.  

 

7.3. Ustvarjanje paketnih videoposnetkov 
 
Prenesete lahko neobdelane podatke iz več kapsul in ustvarite videoposnetke pozneje. Prenos neobdelanih 
podatkov traja manj časa kot prenos in ustvarjanje videoposnetkov. Postopek ustvarjanja paketnih 
videoposnetkov je kot nalašč za uporabnike, ki želijo sprožiti prenose iz več kapsul čez noč ali med daljšim 
obdobjem odsotnosti od delovne postaje.  
 
Korak 1: Kliknite ikono Odpri video. 
Korak 2: Spremenite možnost Vrste datotek v binarne datoteke, če želite odpreti eno ali več prenesenih 
datotek preiskave. 
Korak 3: Izberite mape, ki vsebujejo neobdelane podatke (datoteke *.bin) videoposnetkov, ki jih želite ustvariti. 
Če želite izbrati več map, pridržite tipko CTRL. Kliknite Izberite. Program CapsoView bo prikazoval napredek 
ob ustvarjanju video datotek. 
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8. Glavni zaslon 
 
8.1. Glavni meni 

 
Glavni meni se nahaja v zgornjem levem kotu glavnega zaslona.  
 

 
 
Glavni meni omogoča dostop do naslednjih funkcij: 
 
Odpri video  – kliknite to ikono, če želite odpreti videoposnetek za pregled (*xam ali *avi). Prav tako lahko 
tudi kliknete znotraj območja za prikaz videa na sredini zaslona. 
 
Prenesi  – kliknite to ikono za sprožitev prenosa podatkov iz kapsule CapsoCam Plus (glejte Sprožitev 
prenosa). 
 
Shrani  – kliknite to ikono, če želite shraniti svoje ugotovitve. Vaše ugotovitve bodo shranjene tudi 
samodejno. 
 
Izvozi  – kliknite to ikono, če želite izvoziti sliko ali videoizrezek (glejte Izvoz in skupna raba podatkov). 
 
Nastavitve  – kliknite to ikono za konfiguracijo programa CapsoView (glejte Osnovna konfiguracija in 
Napredna konfiguracija). 
 
Pomoč  – kliknite to ikono za dostop do Licenčne pogodbe za končne uporabnike programa CapsoView ali 
razdelka O programu CapsoView. V razdelku O programu sta prikazani povezava do teh navodil za uporabo in 
različica programske opreme. 
 
8.2. Informacije o postopku 

 
Okvirček z informacijami o postopku se nahaja pod glavnim menijem.  
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V informacijah o postopku so prikazane naslednje informacije, vnesene ob času prenosa. Te informacije lahko 
urejate v razdelku poročil (glejte Ustvarjanje poročila). 
 

• Ustanova 
• ID pacienta 
• Ime pacienta 
• Datum rojstva pacienta 
• Datum postopka 
• Zdravnik 
• Napotni zdravnik 

 
Informacije o postopku vsebujejo tudi naslednje informacije, ki so ustvarjene samodejno. 
 

• Serijska št. kapsule – serijska številka kapsule je edinstvena in je programirana v kapsuli. 
• Trajanje delovanja kapsule – čas delovanja kapsule prikazuje, kako dolgo je kapsula snemala slike. 

 
Informacije o postopku lahko med pregledom videoposnetkov skrijete. Kliknite ikono informacij o postopku  
v zgornjem desnem kotu, če želite skriti ali prikazati informacije o postopku.  
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8.3. Območje prikaza 
 
Slike iz videoposnetka so prikazane na sredini zaslona. Območje prikaza spremeni svojo velikost glede na 
izbrani pogled. Območje prikaza se spremeni tudi, če omogočite celozaslonski način. 
 
Območje prikaza – panoramski pogled 

 
 
Območje prikaza – dvojni pogled 
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8.4. Komentarji k slikam 
 
Okvirček za komentarje k slikam se nahaja pod območjem prikaza.  

 
 
 
8.5. Časovna vrstica 

 
Časovna vrstica se nahaja pod okvirčkom za komentarje k slikam. 

 
 
Trenutni posnetek je označen s svetlomodro črto.  
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Na vrhu časovne vrstice so prikazani podatki o posnetku, kot so številka posnetka, mesto posnetka (odstotek 
glede na celotni videoposnetek) in časovni žig posnetka. Lahko se pomaknete na določen posnetek tako, da 
vnesete številko posnetka v besedilno polje in pritisnete tipko Enter. 

 
 
Če ste nastavili oznake (glejte Nastavitev oznak), bo vsak segment prebavnega trakta označen z drugo barvo. 

 

Oranžna – požiralnik 
Modra – želodec 
Rumena – tanko črevo 
Zelena – debelo črevo 

 
Ko je slika prikazana znotraj rumenega segmenta tankega črevesa, so prikazani dodatni podatki o mestu 
posnetka (samo odstotek in časovni žig v sklopu tankega črevesa).  

 
 
Pod barvnimi črtami je prikazana vrstica tkiva. V vrstici tkiva je prikazan barvni profil ustreznega dela 
videoposnetka, pomaga pa vam lahko prepoznati obravnavana območja, kot so deli videoposnetka z rdečim 
barvnim profilom. 

 
 
Če so bile zajete slike (glejte Zajemanje slik), bo mesto zajetih slik označeno z belimi navpičnimi črtami.  

 
 
Če je sproženo zaznavanje rdečega odtenka na sliki (glejte ACE in zaznavanje rdečega odtenka na sliki), bo 
mesto rdečih posnetkov prikazano z rdečimi navpičnimi črtami. 

 
 
Na zgornji desni strani časovne vrstice so prikazane informacije o različici programske opreme CapsoView, ki 
je bila uporabljena za prenos podatkov iz kapsule. Ta različica je lahko drugačna od različice programske 
opreme, ki jo uporabljate za ogled videoposnetka. 

 
 
8.6. Orodna vrstica 

Orodna vrstica vsebuje glavne krmilne elemente, uporabljene med pregledom videoposnetka.  
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S klikom gumba v orodni vrstici se aktivira funkcija in/ali prikaže pojavni meni z dodatnimi možnostmi. S 
ponovnim klikom gumba se ista funkcija deaktivira in/ali se skrije pojavni meni.  
 
8.6.1. Načina ogleda 

 
Za preklop med načinoma ogleda se z miško pomaknite na ikono načina ogleda in izberite Dvojni ali 
Panoramski pogled. 
 
Panoramski način (prikazuje en 360-stopinjski posnetek) 

 
 
Dvojni način (prikazuje dva zaporedna 360-stopinjska posnetka) 

 
 
 
8.6.2. Hitrost pregledovanja  

 



Stran 25 od 38 
IFU-5996 Rev. A, datum revizije: 11/2019 

Če želite nastaviti hitrost, pri kateri bi pregledali videoposnetek, se z miško pomaknite na ikono za hitrost 
pregledovanja in izberite hitrost. Območje hitrosti je od 1-kratna (za 5 posnetkov na sekundo) do 5-kratna 
hitrost (za 25 posnetkov na sekundo). 
 
8.6.3. Možnosti predvajanja 

 
Na voljo so naslednje možnosti predvajanja: 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
8.6.4. Kontrast in nasičenost 

Če želite prilagoditi kontrast  ali nasičenost , kliknite ustrezni gumb in premaknite drsnik gor/dol. Če 
znova kliknete gumb, se nastavitev ponastavi na 0 %.  
 
8.6.5. ACE in zaznavanje rdečega odtenka na sliki 

Gumb ACE (Advanced Color Enhancement; napredna izboljšava barv) omogoča preklapljanje med tremi 
načini ACE za napredni ogled sluznice. Če se želite vrniti na izvirni način, znova kliknite gumb ACE. 
 
Gumb za zaznavanje rdečega odtenka na sliki  omogoča prepoznavo rdečih posnetkov na videu, kjer je 
morda prisotno krvavenje. Kliknite gumb in pozorno preglejte označene slike. Če se želite pomakniti na 
določen posnetek, dvokliknite sliko.  

 
 
Znova kliknite ikono zaznavanja rdečega odtenka na sliki, da zaprete pojavni meni zaznavanja rdečega 
odtenka na sliki. 
 
Opozorilo: Zaznavanje rdečega odtenka na sliki se uporablja kot pripomoček za uporabnika. Na to funkcijo se 
ne smete zanašati za diagnostične namene. 
 
8.6.6. Referenčna knjižnica 

 
Gumb Referenčna knjižnica  omogoča primerjavo referenčnih slik s slikami v vaših videoposnetkih. Z 
uporabo zgornjega menija referenčne knjižnice lahko filtrirate slike glede na lokacijo (CEST) ali vrsto 
ugotovitve (diagnoza).  
 

 
Nazaj za en posnetek 

 
Premor 

 
Naprej za en posnetek 

 
Predvajanje nazaj 

 
Predvajanje naprej 
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8.6.7. Zajemanje slik 

 
Sliko lahko zajamete tako, da dvokliknete v območju prikaza posnetka ter pritisnete Enter ali kliknete ikono za 
zajem slike . Priporočljivo je, da pred zajemom slike začasno ustavite predvajanje videoposnetka.  
 
Zajete slike bodo dodane na seznam slik. Slike s komentarji in/ali opombami bodo zajete samodejno. 
 
8.6.8. Nastavitev oznak  

 
Oznako lahko nastavite na enega od treh načinov: 
 

(1) Pomaknite se na sliko z oznako in z desno tipko miške kliknite območje prikaza. Izberite želeno 
oznako. 

 
 

(2) Pomaknite se na gumb za zajem slike. Izberite želeno oznako. 

 
 

(3) Zajemite sliko (glejte Zajemanje slik) in jo poiščite na seznamu slik. Pomaknite se na sličico slike in 
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izberite črko, ki se ujema z oznako, ki jo želite nastaviti. 

 
 
Edina omejitev za nastavitev oznake je, da morate upoštevati ustrezno anatomsko zaporedje. Na primer če ste 
že nastavili oznako želodca, se mora oznaka dvanajstnika nahajati za oznako želodca.  
 
Odvisno od podatkov preiskave lahko program CapsoView zagotovi predloge oznak. Če so na voljo predlogi, 
bodo prikazani na vrhu seznama slik. Uporabnik lahko sprejme ali zavrne predloge oznak.  

 
 
Če želite sprejeti predlog oznake, dvokliknite sličico slike, da se pomaknete na sliko, in nastavite oznako na 
enega od zgoraj opisanih treh načinov. Predlog oznake bo izginil in na seznamu slik bo na voljo nova sličica 
slike. 
 
Če želite zavrniti predlog oznake, samo izberite drugo sliko za ustrezno oznako. Predlagana oznaka bo izginila 
in na seznam slik bo shranjen nov posnetek slike.  
 
Predlogi oznak morda ne bodo na voljo in v tem primeru lahko oznake nastavite ročno na enega od zgoraj 
opisanih treh načinov. 
 
 
8.6.9. Dodajanje opomb slikam 

Ikona Slikovna opomba  v orodni vrstici omogoča dodajanje grafičnih opomb sliki.  
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Rišete lahko neposredno na obravnavanem posnetku. Posnetek bo dodan na seznam posnetkov, če tam še 
ne obstaja. Pomaknite se na ikono slikovne opombe in izberite orodje za dodajanje opomb. 

Puščica – narišite puščico, ki kaže na obravnavano območje. 
Elipsa – narišite elipso. 

Prosto risanje  – prosto risanje znotraj obravnavanega območja. 

Izbriši – razveljavite risbo (pomaknite se na območje, ki ga želite izbrisati).  
 
8.6.10. Povečava 

CapsoView uporabnikom omogoča možnost povečave slik za pogled od blizu. Kliknite ikono povečave  in 
kazalec se bo spremenil v povečevalno steklo. Če znova kliknete gumb, se kazalec spremeni nazaj na privzeto 
nastavitev. 
 
8.7. Seznam slik 

 
Vse zajete slike se shranijo na seznam slik, ki je prikazan na desni strani zaslona. 

 
 

Če želite odpreti seznam slik, kliknite gumb za izhod iz celozaslonskega načina  v spodnjem desnem delu 
glavnega zaslona. 
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Če želite zapreti seznam slik, kliknite gumb za vstop v celozaslonski način  v spodnjem desnem delu 
glavnega zaslona. 
 
Na seznamu slik so pod vsako sličico prikazani številka posnetka, časovni žig in morebitne besedilne opombe. 
Če želite dodati oznake, odstranite sliko s seznama slik ali vključite sliko v vaše poročilo, se pomaknite na 
posnetek na seznamu slik in prikazane bodo možnosti sličic. 
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9. Ustvarjanje poročila 
Za dostop do razdelka Poročilo v programu CapsoView kliknite ikono poročila  v spodnjem desnem delu 
zaslona. 
 
9.1. Vključevanje slik 

 
Če želite vključiti sliko v poročilo, kliknite sliko na seznamu slik in okrog slike bo prikazana svetlomodra obroba. 
Medtem se bo prikazala ikona modre mape , ki označuje, da je slika vključena v poročilo.  
 

 
 
Če želite izključiti sliko iz poročila, ponovno kliknite sličico slike. Modra obroba bo izginila. 
 
Če želite v poročilo vključiti vse zajete slike, označite polje Izberi vse na dnu seznama slik. Ta možnost je 
prikazana samo na glavnem zaslonu, ne pa v razdelku Poročilo. 

 
 
 
Seznam slik: seznam slik vklopite in izklopite v vmesniku poročila. 
Ikona seznama slik     : dostop do seznama slik za vključitev slik v poročilo/izključitev slik iz poročila. 
Prav tako lahko tudi vnašate komentarje neposredno pod posamezno sliko na seznamu slik. 
 
9.2. Dodajanje besedila 
 

Glavna besedilna polja v poročilu so: Klinična anamneza, Opis postopka, Povzetek ugotovitev in Priporočila. 
Pišete lahko neposredno v posamezno polje in besedilo bo prikazano v poročilu.  
 
Če je polje Klinična anamneza že izpolnjeno, je bilo to besedilo vneseno ob prenosu podatkov iz kapsule. Za 
enostavnejšo uporabo polje Opis postopka vsebuje vnaprej naloženo besedilo. Preglejte in po potrebi uredite 
besedilo. 
 
Besedilo, ki ga vnesete v posamezno polje, lahko shranite kot predlogo za prihodnjo uporabo. Če želite shraniti 
predlogo, kliknite gumb Shrani kot novo predlogo v zgornjem desnem delu ustreznega besedilnega polja. 
Predloga bo shranjena na privzeto lokacijo za predloge (glejte Napredna konfiguracija). Predloge za klinično 
anamnezo niso na voljo. 
 
Če želite dodati obstoječo predlogo, kliknite gumb Uvozi obstoječo predlogo, ki se prav tako nahaja v zgornjem 
desnem delu posameznega besedilnega polja. Besedilo iz predloge bo samodejno prikazano v ustreznem 
besedilnem polju.  
 
Poleg zgoraj navedenih besedilnih polj je lahko vsaki sliki, ki je vključena v poročilo, dodan tudi komentar 
(glejte Komentarji k slikam). Predhodno vnesene komentarje lahko urejate tako, da pišete neposredno v 
razdelek komentarjev pod sličico slike, ne da bi se vrnili na glavni zaslon.  
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9.3. Urejanje informacij o postopku 
 
Če želite urediti informacije o postopku, kliknite gumb Uredi . S spustnega menija lahko izberete tudi oceno 
priprave črevesja. Po končanem urejanju pritisnite gumb Shrani .  
 
Če želite zakriti informacije o postopku, kliknite gumb Razveljavi identifikacijo . Če ponovno kliknete gumb 
Prekliči razveljavitev identifikacije , se informacije o postopku razkrijejo. 
 
9.4. Prilagoditev postavitve poročila 

 
Velikost pisave poročila: povečajte ali zmanjšajte velikost pisave poročila tako, da kliknete spustni meni Pisava 
in izberete velikost pisave. Sprememba velikosti pisave vpliva na naslednja besedilna polja: Klinična 
anamneza, Opis postopka, Povzetek ugotovitev, Priporočila in Komentarji k slikam. 
 
Glava pisma: če želite dodati glavo pisma, ki je drugačna od privzete glave poročila (glejte Zavihek Ustanova), 
kliknite gumb Uredi glavo . Spremembe bodo uporabljene samo za trenutno poročilo. Privzeta glava bo 
ostala nespremenjena. 
 
9.5. Shranjevanje poročila 

 
CapsoView uporabnikom omogoča elektronsko podpisovanje poročil kapsulne endoskopije ali shranjevanje 
poročil s praznim poljem za podpis. Pred elektronskim podpisovanjem poročil mora biti ustvarjen uporabniški 
račun s sistemsko ustvarjeno 4-mestno številko PIN (glejte Zavihek Uporabnik). 
 
Elektronsko podpisana poročila: Če želite elektronsko podpisati dokument, kliknite gumb E-podpiši . Izberite 
svoje uporabniško ime in vnesite številko PIN, nato kliknite Podpiši. Poročilo bo shranjeno v mapo, v kateri se 
nahaja videoposnetek. Če ste pozabili svojo številko PIN, kliknite gumb Pozabljen PIN. Nova številka PIN bo 
poslana na e-poštni naslov, povezan z vašim računom. Če ste izbrali, da ne želite prejemati e-poštnih obvestil, 
vam številka PIN ne bo poslana. Skrbniku sistema naročite, naj ponastavi vašo številko PIN. 
 

 
 
Po elektronskem podpisu lahko ostale obvestite o dokončanju poročila. Program CapsoView bo poslal e-
poštno obvestilo izbranim uporabnikom. Zaradi varnostnih razlogov datoteka poročila ne bo vključena v e-
poštno obvestilo.  
 



Stran 32 od 38 
IFU-5996 Rev. A, datum revizije: 11/2019 

 
 
Ročno podpisana poročila: Če želite shraniti poročilo brez elektronskega podpisa, kliknite gumb Shrani 

poročilo . CapsoView bo ustvaril poročilo v obliki PDF in ga samodejno shranil na isti lokaciji, kjer je 
shranjen pripadajoči videoposnetek.  Zdaj lahko poročilo natisnete in ga ročno podpišete.  
 
Datoteke DICOM se samodejno ustvarijo skupaj z datoteko PDF končnega poročila. 
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10. Izvoz in skupna raba podatkov 
 
CapsoView uporabnikom omogoča izvoz slik in videoizrezkov. Funkcije izvoza lahko uporabljate tudi za izvoz 
celotnega videoposnetka v eno datoteko za enostavnejši prenos podatkov in/ali skupno rabo podatkov. Če 
želite izvoziti konfiguracije programa CapsoView, si oglejte razdelek Izvažanje konfiguracij.   
 
10.1. Slikovni posnetki 

 
Če želite izvoziti sliko in jo shraniti kot datoteko *.JPG, kliknite gumb Izvozi  v glavnem meniju. Na seznamu 
slik kliknite eno ali več slik, ki jih želite izvoziti. Ko kliknete sliko, bi se morala njena obroba obarvati modro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko opravite svojo izbiro, kliknite gumb Izvoz slike  v spodnjem desnem delu seznama slik in izberite lokacijo 
(privzeta pot je običajno C:\capso_video) za shranjevanje izvoženih slik. Izvožena slika bo vsebovala časovni 
žig in datum postopka, opravljenega na pacientu, ki je naveden pod njo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Obrezovanje slik pred izvozom 
Program CapsoView uporabnikom omogoča obrezovanje in izvažanje odsekov slike namesto 
izvoza celotne slike. To funkcijo lahko uporabljate za uvažanje obrezanih slik v sistem 
EMR/EHR, če takšen sistem ne podpira slik s panoramskim razmerjem stranic. 
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Če želite sliko obrezati in jo izvoziti v standardnem kvadratnem formatu, kliknite gumb Obreži poleg 
gumba Izvozi sliko. 

Ko je obrezovanje omogočeno, je na seznamu slik nad vsako sliko prikazano okno za obrezovanje. Okno 
za obrezovanje lahko premikate levo ali desno, da zajamete določen odsek slike, kot je prikazano spodaj.  

 

 
 
10.3. Videoposnetki in videoizrezki 
 
Če želite izvoziti kratek videoizrezek ali celoten videoposnetek, kliknite gumb Izvozi  v glavnem meniju. 
Vnesite posnetek, od katerega naprej želite začeti izvoz, tj. začetna slika, ter zadnji posnetek videoizrezka, tj. 
končna slika (za več informacij glejte Podatki o posnetku). Če želite izvoziti celoten videoposnetek, bodo 
številke posnetkov že prikazane v ustreznih poljih. 
 

 
Če želite, da je izvoženi videoposnetek združljiv s standardnimi predvajalniki predstavnostnih vsebin, označite 
polje Ustvari video za uporabo brez CapsoView-a in izvoženi videoposnetek bo shranjen v obliki *.avi. 

 
 
Če želite videoposnetek IN povezane opombe deliti z drugimi, označite polje Vključi opombe. Izvoženi 
videoposnetek bo shranjen v obliki *.xam in opombe bodo vključene v izvoženi datoteki. To datoteko lahko 
odprete samo s programsko opremo CapsoView. Ko odprete to datoteko v programu CapsoView, lahko traja 
nekaj minut, da se datoteke razširijo. Ko se razširijo, se ustvari nova mapa, ki vsebuje vse datoteke preiskave, 
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izvirna datoteka *.xam pa se samodejno izbriše. 
 

 
 
Opomba: Ob izvozu videoposnetka ali videoizrezka lahko skrijete informacije o postopku, da zaščitite zaupne 
podatke pacienta. To storite tako, da kliknete gumb Razveljavi identifikacijo pred začetkom izvoza.  
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11. Usposabljanje 
 
Uporabniki se lahko za usposabljanje za uporabo programske opreme CapsoView obrnejo na podjetje 
CapsoVision ali njegovega pooblaščenega zastopnika. Kontaktni podatki so navedeni na koncu tega 
dokumenta.
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12. Pomoč in odpravljanje napak 
 
Za dodatno pomoč in odpravljanje napak obiščite spletno mesto CapsoVision. 
 
Ko poročate o težavi ali zahtevate pomoč od podjetja CapsoVision ali njegovih pooblaščenih zastopnikov, 
navedite naslednje podatke: 
 
• specifikacijo strojne opreme računalnika 
 
• različico operacijskega sistema v računalniku 
 
• različico programske opreme CapsoView 
 
• opis napake (in po potrebi priložite posnetke zaslona) 
 
• opis korakov, ki so privedli do napake 
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Shranjevanje 
Programska oprema CapsoView je shranjena na plošči CD/DVD. Ploščo CD/DVD shranite na hladnem 
in suhem mestu v običajnih okoljskih pogojih. 

Garancija 
Glejte razdelek Garancija v Licenčni pogodbi za končne uporabnike, ki je na voljo v meniju Pomoč v 
programu CapsoView. 

Kontaktni podatki 

Pooblaščeni zastopnik 
za Evropo 
Dr. Hans-Joachim Lau 
Airport Center (stavba C) 
Flughafenstraße 52a 22335 
Hamburg, Nemčija 
Faks: +49 40 53299-100 

Proizvajalec 
CapsoVision® 
18805 Cox Avenue, Suite 250  
Saratoga, CA 95070, ZDA  
Telefon: 1-(408) 624-1488 
E-pošta: 
customerservice@capsovision.com 

Organ za oceno skladnosti 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystrasse 2 
90431 Nürnberg   
Nemčija 
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