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Beskrivelse av enheten 
CapsoView® er en programvare som eies av CapsoVision, som brukes til å laste ned og vise CapsoCam 

Plus®-bilder og til å generere kapselendoskopirapporter. 

 
Bruksindikasjoner 
CapsoView er ment for å laste ned bilder fra CapsoCam Plus-kapsler, generere videofiler, se gjennom videoer, 
kommentere bilder og generere rapporter. 
 
Kontraindikasjoner 
CapsoView har ingen kjente kontraindikasjoner. 
 
Advarsler 
For å forhindre feilaktige endoskopirapporter som en følge av feil bruk av programmet, les denne 
bruksanvisningen nøye før du bruker CapsoView. Disse instruksjonene er elektroniske. Instruksjoner på papir 
er tilgjengelige etter forespørsel. For å be om instruksjoner på papir kontakt en representant fra CapsoVision 
eller CapsoVision, Inc. via kontaktinformasjonen nederst i dette dokumentet. 
 
Tiltenkte brukerprofiler 
Leger og annet utdannet helsepersonell. 
 
Tiltenkte bruksbetingelser 
Sykehus, poliklinikker og legekontorer. 
 
Driftsprinsipper 
Vise bilder og videoer for gjennomgang og diagnostisering på en personlig datamaskin. 
 
Fare 
Det er tatt hensyn til alle risikoer og de er redusert så mye som mulig. Det er likevel en mulighet for at 
CapsoView-programvaren ikke klarer å produsere forventede resultater på grunn av programvarefeil, 
brukergrensesnittets design eller brukerfeil som kan forsinke diagnosen. 
 
 

Symboloversikt 
 
  Symbol Betydning Symbol Betydning 

 

Produsentens 
katalogbetegnelse eller 
nummer  

Artikkelpartinummer 
(med tilhørende 
nummer) 

  
Instruksjoner er inkludert 
og må følges  

Kontakt / europeisk 
representant 

 

Symbol som viser at 
produktet oppfyller 
europeiske standarder 
for sikkerhet og kvalitet  

Produsent 

 Antall 
 

Produksjonsdato 



Side 2 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

Innholdsfortegnelse 
1. Hva er CapsoView? .................................................................................................................................... 4 

1.1. Systemoversikt .................................................................................................................................... 4 

1.2. Tiltenkt bruk av CapsoView ................................................................................................................. 4 

2. Systemkrav................................................................................................................................................. 5 

3. Sikkerhetsanbefalinger ............................................................................................................................... 6 

4. Slik installerer du CapsoView ..................................................................................................................... 7 

4.1. Windows OS ....................................................................................................................................... 7 

4.2. Mac OS ............................................................................................................................................... 9 

5. Slik avinstallerer du CapsoView ................................................................................................................ 11 

5.1. Windows OS ..................................................................................................................................... 11 

5.2. Mac OS ............................................................................................................................................. 12 

6. Konfigurere CapsoView ............................................................................................................................ 13 

6.1. Grunnleggende konfigurasjon ............................................................................................................ 13 

6.2. Avansert konfigurasjon (administratorrettigheter er påkrevd) ............................................................. 13 

6.3. Eksportere konfigurasjoner (administratorrettigheter er påkrevd) ...................................................... 15 

7. Slik laster du ned kapsler.......................................................................................................................... 16 

7.1. Koble til CapsoAccess ....................................................................................................................... 16 

7.2. Starte nedlasting ............................................................................................................................... 16 

7.3. Opprette videogruppe ........................................................................................................................ 18 

8. Hovedskjerm ............................................................................................................................................ 19 

8.1. Hovedmeny ....................................................................................................................................... 19 

8.2. Inngrepsinformasjon .......................................................................................................................... 19 

8.3. Visingsområde ................................................................................................................................... 20 

8.4. Bildekommentarer ............................................................................................................................. 21 

8.5. Tidslinje ............................................................................................................................................. 22 

8.6. Verktøylinje ....................................................................................................................................... 23 

8.6.1. Visningsmoduser ........................................................................................................................ 24 

8.6.2. Gjennomgangshastighet ............................................................................................................. 25 

8.6.3. Avspillingsalternativer ................................................................................................................. 25 

8.6.4. Kontrast og metning ................................................................................................................... 25 

8.6.5. ACE og rød-detektering .............................................................................................................. 25 

8.6.6. Referansebibliotek ...................................................................................................................... 25 

8.6.7. Hente bilder ................................................................................................................................ 26 

8.6.8. Opprette landemerker................................................................................................................. 26 

8.6.9. Bildekommentar ......................................................................................................................... 27 

8.6.10. Zoom ...................................................................................................................................... 28 

8.7. Bildeliste ............................................................................................................................................ 28 

9. Slik oppretter du en rapport ...................................................................................................................... 30 

9.1. Inkluder bilder .................................................................................................................................... 30 



Side 3 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

9.2. Legg til tekst ...................................................................................................................................... 30 

9.3. Rediger Inngrepsinformasjon ............................................................................................................. 30 

9.4. Juster rapportens utforming ............................................................................................................... 31 

9.5. Lagre rapporten din ........................................................................................................................... 31 

10. Eksportere og dele data ........................................................................................................................ 33 

10.1. Videobilder ..................................................................................................................................... 33 

10.2. Beskjære bilder før eksportering .................................................................................................... 34 

10.3. Videoer og videoklipp ..................................................................................................................... 34 

11. Opplæring ............................................................................................................................................. 36 

12. Hjelp og feilsøking ................................................................................................................................. 37 

 
  



Side 4 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

1. Hva er CapsoView? 
 
1.1. Systemoversikt 

 
CapsoView er én av fire komponenter i CapsoCam Plus® Capsule Endoscopy System: 
 

CapsoCam Plus®: En videokapsel, til engangsbruk som svelges, som samler og lagrer 
undersøkelsesbilder fra kapselendoskopi i et innebygget minne. Kapselen beveger seg gjennom 
pasientens fordøyelseskanal og drives fram av naturlig peristaltikk. 

 
CapsoRetrieve®: Et hentesett, til engangsbruk, gis til pasienten som skal utføre kapselendoskopi for 
å hente ut CapsoCam Plus-kapselen. 

 
CapsoAccess®: En dokkingstasjon gis til helsepersonell som kan laste ned undersøkelsesbilder fra 
CapsoCam Plus-kapselen. CapsoAccess overfører data til en datamaskin gjennom CapsoView-
programvaren. 

 
CapsoView®: Den frittstående programvaren brukes til å laste ned og vise bilder fra CapsoCam Plus-
kapselen og til å generere kapselendoskopirapporter. 

 
1. Pasient svelger CapsoCam© Plus, som er på størrelse med en vitamintablett. 
2. Pasient henter ut CapsoCam© Plus med CapsoRetrieve©-verktøyet. 
3. Pasientdata lastes enkelt ned med CapsoAccess©-systemet. 
4. Lege spiller raskt av og går gjennom pasientdataene med CapsoView©-programvaren. 

 
1.2. Tiltenkt bruk av CapsoView 

 
Etter at pasienten har hentet ut og returnert CapsoCam Plus-kapselen, skal CapsoView brukes sammen med 
CapsoAccess til å laste ned data fra kapselen. Klinikere kan deretter bruke CapsoView til å vise og undersøke 
bilder, og til å generere en rapport. 
  



Side 5 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

 

2. Systemkrav 
 

Prosessorenhet 

Minimumskrav Anbefalt 
Intel Core i3, 4. generasjon (for 
gjennomgang av bilder) 
Intel Core i5, 4. generasjon, 
minst 4 tråder (for å laste ned 
data) 

Intel Core Quad-Core, 6. generasjon, 
minst 8 tråder 

Minne 
Minimumskrav Anbefalt 

4 GB  8 GB  

Operativsystem 

Minimumskrav Anbefalt 
Windows 7 (Service Pack 1) 
(64-biter) 

macOS X El Capitan 

 

Windows 10 (64-biter) 

macOS Sierra 

Skjerm 

Minimumskrav Anbefalt 
Skjermoppløsning:  
1366 x 768 (Windows) 
1280 x 800 (Mac) 

Skjermoppløsning: 1920 x 1080  

Paneltype: IPS-fargeskala (In-Plane 
Switching): 100 % sRGB med Delta-
E <2  

For skjermer med lav oppløsing skal skalering settes til 100 %. 

Tilleggsprogramvare PDF-leser Adobe Reader 
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3. Sikkerhetsanbefalinger  
 
Fordi CapsoView er frittstående programvare, er det brukerens ansvar å beskytte konfidensialiteten, 
integriteten og tilgjengeligheten til pasientdataene. Vi anbefaler følgende sikkerhetstiltak: 
 
• Bruk MD5-filkontrollsum til å bekrefte integriteten til installasjonsprogrammet før du installerer 

CapsoView. 
• Bruk operativsystemets autentiserings- og tilgangskontroll til å begrense tilgangen til CapsoView til 

autorisert helsepersonell. 
• Sikre at all pasientdata er lagret på et sted som bare er tilgjengelig for autorisert helsepersonell. 
• Sørg for at brannmuren og antivirusprogrammer alltid er oppdaterte på datamaskinen der CapsoView er 

installert. 
• Bruk kryptering til å beskytte lagrede pasientdata. 
• Sikkerhetskopier og arkiver pasientdata i henhold til gjeldende reguleringer. 
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Trinn 3 

Høyreklikk på installasjonsprogrammet (*.exe). 
Velg Køyr som Administrator. Hvis du ikke har 

administratorrettigheter, må du kontakte de 
som er ansvarlige for dataanlegget deres. 

Trinn 4 

Velg Ja for å kjøre 
installasjonsprogrammet. 

Trinn 5 

Klikk på Next. 

Trinn 6 

Klikk på Next. 

Trinn 1 

Kontroller at du har alle nødvendige filer. 
CapsoView-installasjonspakken inneholder et 
installasjonsprogram (*.exe), MD5-kontrollsum 
(checksum) og installasjonskode (installation 

code). 
 

Trinn 2 

Kontroller at CapsoAccess-enheten IKKE er 
koblet til datamaskinen din. 

4. Slik installerer du CapsoView 
 

4.1. Windows OS 
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Trinn 7 

Skriv inn aktiveringskoden. Klikk på Next. 

Trinn 8 

Installasjonen starter automatisk. 

Trinn 9 

En kodekpakke installeres 
automatisk. 

Trinn 10 

CapsoAccess USB-driverinstallasjonen 
åpnes i et separat vindu.  

Klikk på Next for å installere den. 

Trinn 11 

Klikk på Finish når CapsoAccess USB-
driverinstallasjonen er fullført. 

Trinn 12 

Gå tilbake til CapsoView-installasjonsvinduet. 
Klikk på Finish når installasjonen er fullført. 
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Trinn 13 

Velg Ja for å aktivere e-postvarslinger 
(anbefalt). 

Du kan endre valget ditt senere.  

Trinn 14 

CapsoView starter automatisk. 

Trinn 1 

Kontroller at du har alle nødvendige filer. 
CapsoView -installasjonspakken inneholder et 
installasjonsprogram (*.dmg), MD5-kontrollsum 
(checksum) og installasjonskode (installation 

code). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. Mac OS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinn 3 

Dobbeltklikk på installasjonsprogrammet. 
 Klikk på Next. 

 

Trinn 4 

Trinn 2 

Kontroller at CapsoAccess-enheten IKKE er 
koblet til datamaskinen din. 
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Trinn 9 

Velg Ja for å aktivere e-postvarslinger 
(anbefalt). 

Du kan endre valget ditt senere. 

Trinn 10 

CapsoView starter automatisk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv inn brukernavn og passord. Klikk på OK. 
Hvis du ikke har administratorrettigheter, må 

du kontakte de som er ansvarlige for 
dataanlegget deres. 

 

Trinn 6 

Skriv inn aktiveringskoden. Klikk på 
Next. 

 

Trinn 5 

Installasjonen starter automatisk. 

Trinn 7 

Klikk på Finish. 

Trinn 8 
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5. Slik avinstallerer du CapsoView 
Hvis du skal installere en ny versjon av CapsoView-programvaren, avinstalleres den gamle versjonen 
automatisk. Du kan også avinstallere den gamle versjonen av CapsoView-programvaren manuelt, ved å følge 
instruksjonene nedenfor. 
 
5.1. Windows OS  

 
Trinn 1: Kjør «Uninstaller.exe»-programmet under «C:\Programfiler (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Trinn 6: Søk på datamaskinen etter «Uninstall  K-Lite». Kjør Uninstall K-Lite Codec Pack-programmet. 
  

Trinn 3 

Start Einingshandsaming. 

Trinn 4 

Høyreklikk på CapsoVision Capsule Data Access 
System 2 under USB-kontrollere. Klikk på 

Uninstall. 

Trinn 5 

Merk av boksen. Klikk på Uninstall. 

Trinn 2 

Koble CapsoAccess til 
datamaskinen din og slå den på. 
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5.2. Mac OS  
 

 
 
 

  

Trinn 1 

Finn avinstallasjonsprogrammet i 
Gå > Programmer. 

Trinn 2 

Venstreklikk på mappen 
CapsoView3. 

Trinn 3 

Rull ned for å finne Uninstaller 
(avinstallasjonsprogrammet). 

Trinn 4 

Dobbeltklikk på 
avinstallasjonsprogrammet, så 

fjernes programvaren automatisk.  
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6. Konfigurere CapsoView 
 
6.1. Grunnleggende konfigurasjon 

For grunnleggende konfigurasjon klikk på Innstillinger -ikonet i toppmenyen og gå til ønsket kategori. 
 

Kategorien Språk: CapsoView er tilgjengelig på mer 
enn 20 språk. Velg ønsket språk fra 
rullegardinmenyen. Den nye språkinnstillingen 
aktiveres ikke før du starter på CapsoView på nytt. 
 
 
 

Kategorien Skrifttype: Velg ønsket 
skrifttypestørrelse. Vær oppmerksom på at dette 
endrer skriftstørrelsen til teksten i 
brukergrensesnittet, men ikke skriftstørrelsen i 
rapportene dine (se Skrifttypestørrelse i rapporter). 
 

Kategorien Preferanse – Rull med musehjul: Når du 
ser på en video, kan musehjulet brukes til å rulle til 
forrige eller neste videobilde. Juster disse 
innstillingene hvis du ønsker at det å rulle ned med 
musehjulet skal spole videoen tilbake (skritt bakover) 
istedenfor å spille den fremover (skritt fremover). 
 

Kategorien Preferanse – Alternativer for nedlasting: 
Hvis du ofte ser på data rett etter at data fra 
kapselen er lastet ned, merk av boksene for Åpne 
video automatisk etter nedlasting og Generer 
automatisk video når kapselen lastes ned. Hvis du 
skal generere DICOM-filer, merk av boksen for 
Generer en separat DICOM-fil automatisk. 

  
 
Merk: Plasseringen der videoene lagres vises nederst i kategorien Preferanse. Hvis du ønsker å endre 
plasseringen, kan du se Avansert konfigurasjon. 

 
6.2. Avansert konfigurasjon (administratorrettigheter er påkrevd) 

 
For å få tilgang til alternativene nedenfor må du høyreklikke på CapsoView-ikonet  og velge Kjør som 
administrator (kontakt de som er ansvarlige for dataanlegget deres hvis du ikke har administratorrettigheter). 
Klikk på Innstillinger -ikonet på Hovedmenyen. 
 
Kategorien System: I denne kategorien kan du velge ønsket filbane (mapper på datamaskinen din) for å laste 
ned data, eksportere videoklipp og lagre rapportmalene dine. Standardbane for åpning fører til stedet du 
spesifiserte da du klikket på Åpne video -ikonet. Kobleknappen  synkroniserer åpne- og eksportfilbaner til 
banen som er valgt for nedlasting. 
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Kategorien Institusjon: I denne kategorien kan du konfigurere toppteksten i kapselendoskopirapportene dine. 
Oppgi institusjonens informasjon (Institusjonsnavn, Adresse, Nettsted og Telefonnummer) og last opp 
institusjonens logo. Klikk på Forhåndsvisning-boksen for å forhåndvise toppteksten i rapporten. Du kan justere 
plasseringen til logoen og kontaktinformasjonen ved å bruke pilene over den boksen. 
 

 
 
Kategorien Bruker – Legg til brukere: I denne kategorien kan du legge til alle brukerne som skal bruke 
CapsoView-programvaren. Som et minimum anbefales det at du legger til alle brukere som skal laste ned 
CapsoCam Plus-kapsler eller som skal signere rapporter elektronisk. Bare MD/DO-brukere som er lagt til på 
listen, kan signere rapporter elektronisk. Brukere som ikke er på listen, kan laste ned kapsler som en 
gjestebruker. 
 
For å legge til en bruker må du velge rollen, oppgi brukerens navn og e-postadresse og klikke på Legg til 
bruker-knappen. 
 

 
 
For å endre en brukers informasjon må du klikke på Blyant-ikonet  ved siden av brukerens navn.  
For å slette en bruker fra listen må du klikke på Papirkurv-ikonet  ved siden av Blyant-ikonet.  
For å tilbakestille en brukers PIN-kode må du klikke på Tilbakestill PIN-kode-ikonet  ved siden av Papirkurv-

Merk: Standard filbane er 
C:/capso_video. Mappen 
opprettes automatisk når 
CapsoView installeres. Du 
kan slette eller flytte mappen, 
gi den et nytt navn eller 
beholde den som den er.  

Merk: I feltene 
Institusjonsnavn og 
Adresse kan det legges inn 
flere linjer med tekst. Det er 
bare plass til én tekstlinje i 
de gjenværende feltene.  



Side 15 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

ikonet. 
 
Merk: Bare brukere med MD- eller DO-rolle kan signere rapporter elektronisk.  
 
Kategorien Bruker – PIN-koder: Etter at en bruker er lagt til listen, genererer og viser CapsoView en PIN-kode 
på fire sifre til denne brukeren. Brukeren må oppgi denne PIN-koden hver gang en rapport signeres elektronisk 
eller en kapsel lastes ned.  
 

 
 
Merk: PIN-koden vises bare én gang. Ta vare på denne informasjonen på et sikkert sted for senere bruk. 
 
Kategorien Bruker – E-postvarslinger: Du kan aktivere eller deaktivere e-postvarslinger ved å merke av boksen 
i det øverste hjørnet til høyre. Hvis du har aktivert varslinger, sendes PIN-koden i trinnet ovenfor på e-post til 
denne brukeren. 
 
Du kan også bruke e-postvarslinger til å informere en bruker når en rapport er signert elektronisk (se 
Elektronisk signerte rapporter). Det er mulig å hoppe over dette trinnet, selv om e-postvarslinger er aktivert. 
Det anbefales å aktivere e-postvarslinger. 
 
6.3. Eksportere konfigurasjoner (administratorrettigheter er påkrevd) 

 
I CapsoView kan brukere eksportere innstillinger fra kategorien Bruker, kategorien Institusjon og kategorien 
System til én fil, for å kopiere disse innstillingene til en annen datamaskin. Dette kan gjøres ved å bruke 
Importer/eksporter konfigurasjonsfil-funksjonen. Administratorrettigheter er påkrevd. 
 

 
 
På datamaskinen som er konfigurert med CapsoView-innstillinger, beveg musen over Innstillinger-ikonet og 
velg Eksporter konfigurasjonsfil. Veg en destinasjon og klikk på Eksporter. For å bruke disse innstillingene på 
en annen datamaskin kopier den genererte filen til den andre datamaskinen og importer den med Importer 
konfigurasjonsfil-alternativet. 
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7. Slik laster du ned kapsler 
 
7.1. Koble til CapsoAccess 

 
Følg trinnene nedenfor for å koble CapsoAccess til datamaskinen din og laste ned en kapsel. Se på bildet etter 
behov.  
 

Trinn 1: Koble strømkabelen (3) til vekselstrømadapteren (2). 
 
Trinn 2: Koble vekselstrømadapteren (2) til likestrømskontakten med 12 V på CapsoAccess (1). 
 
Trinn 3: Koble strømkabelen (3) til en likestrømskontakt med en spenning på mellom 110 V og 240 V. 
 
Trinn 4: Koble USB-kabelen (4) til USB-inngangen på CapsoAccess (1). 
 
Trinn 5: Koble den andre enden av USB-kabelen (4) til datamaskinen som CapsoView skal kjøre på. 
 

 
 
For mer informasjon om CapsoAccess System kan du se CapsoAccess-bruksanvisningen som ble levert 
sammen med systemet ditt. 
 
7.2. Starte nedlasting 

 
Før du starter nedlastingen må du lukke andre ikke-essensielle programmer som kjører i bakgrunnen, som 
nettleser, mediespiller, osv. Klikk på Last ned-ikonet på Hovedmenyen og følg trinnene nedenfor. 
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Trinn 2 

Merk av boksen for Generer video. Ellers vil bare 
rådata lastes ned (se Opprette videogruppe). 

Klikk på Neste. 

Trinn 3 

Bekreft informasjonen, velg navnet ditt og skriv 
inn PIN-koden. Klikk på Ja. Hvis brukerkontoer 
ikke er konfigurert, kan du bruke en Gjest-konto 

uten å skrive inn en PIN-kode. 

Trinn 4 

Når nedlastingen er bekreftet, kalibrerer 
enheten bilder. 

Trinn 5 

Nedlastingen fortsetter automatisk. Nedlastingen 
kan avbrytes ved å klikke på Avbryt-knappen 

nedenfor framdriftsindikatoren. 

Trinn 6 

Klikk på Fullfør for å fullføre nedlastingsprosessen. 
Hvis du vil at CapsoView skal åpne videoen, merk 

av Åpne video-boksen. 

Trinn 1 

Oppgi informasjonen og klikk på Neste. Legens 
navn og Institusjon kan oppgis manuelt, eller 
velges fra rullegardinmenyen hvis de allerede 

eksisterer (se kategorien Bruker). 
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7.3. Opprette videogruppe 
 
Du kan laste ned rådata fra flere kapsler og opprette videoer senere. Nedlasting av rådata går raskere enn å 
laste ned og opprette videoene. Opprett videogruppe-prosessen er egnet for brukere som skal starte 
nedlasting av flere kapsler over natten eller i løpet av en lengre periode, når brukeren ikke er ved 
arbeidsstasjonen sin.  
 
Trinn 1: Klikk på Åpne video-ikonet. 
Trinn 2: Endre Files of type til binary files (binære filer) for å åpne én eller flere nedlastede undersøkelsesfiler. 
Trinn 3: Velg mappene som inneholde rådata (*.bin-filer) til videoene du vil opprette. Hold CTRL nede for å 
velge flere mapper. Klikk på Choose. CapsoView viser fremdriften til videofilene som opprettes. 
 

  
  

 

Advarsel: CapsoView laster ned alle undersøkelsesfiler til en ny mappe. Ikke legg til eller slett 
innhold fra denne mappen. Hvis du gjør det, vil CapsoView kanskje ikke fungere som den skal. 
Du kan gi et nytt navn til video- eller BIN-filen i mappen. Du kan også gi mappen et nytt navn. For 
å dele eller ta en kopi av undersøkelsen se Eksportere og dele data.  
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8. Hovedskjerm 
 
8.1. Hovedmeny 

 
Hovedmenyen er plasser øverst til venstre på Hovedskjermen. 
 

 
 
Hovedmenyen gir tilgang til følgende funksjoner: 
 
Åpne video  – klikk på dette ikonet for å åpne en video for gjennomgang (*xam eller *avi). Du kan også 
klikke i Videovisningsområdet i midten av skjermen. 
 
Last ned  – klikk på dette ikonet for å starte nedlastingen av en CapsoCam Plus-kapsel (se Starte 
nedlasting). 
 
Lagre  – klikk på dette ikonet for å lagre funn. Vær oppmerksom på at funn også lagres automatisk. 
 
Eksporter   – klikk på dette ikonet for å eksportere et bilde eller videoklipp (se Eksportere og dele data). 
 
Innstillinger  – klikk på dette ikonet for å konfigurere CapsoView (se Grunnleggende konfigurasjon og 
Avansert konfigurasjon). 
 
Hjelp  – klikk på dette ikonet for å få tilgang til CapsoViews Lisensavtale for sluttbrukere eller Om-delen i 
CapsoView. Om-delen viser en lenke til denne bruksanvisningen og programvareversjonen. 
 
8.2. Inngrepsinformasjon 

 
Inngrepsinformasjon-boksen er plassert under Hovedmenyen.  
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Inngrepsinformasjon viser følgende informasjon som er oppgitt under nedlastingen. Informasjonen kan 
redigeres i rapportdelen (se Slik oppretter du en rapport). 
 

• Institusjon 
• Pasient-ID 
• Pasientnavn 
• Pasientens fødselsdato 
• Prosedyredato 
• Lege 
• Henvisende lege 

 
Inngrepsinformasjonen inneholder også følgende informasjon som generes automatisk. 
 

• Kapsel-SN – kapselens serienummer er unikt og programmeres inne i kapselen. 
• Kapselens kjøretid – kapselens kjøretid viser tiden kapselen bruker på å spille inn bildene. 

 
Inngrepsinformasjon kan skjules under visning av videoen. Klikk på Inngrepsinformasjon-ikonet  i øverste 
hjørnet til høyre, for å vise eller skjule inngrepsinformasjon.  

 
 
 
 
8.3. Visingsområde 
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Bilder fra videoen vises midt på skjermen. Visingsområdet endrer størrelse avhengig av valgt Visning. 
Visingsområdet endres også hvis Fullskjerm-modus er aktivert. 
 
Visningsområde – Panoramavisning 

 
 
Visningsområde – Duo-visning 

 
8.4. Bildekommentarer 

 
Bildekommentarer-boksen er plassert under Visningsområdet. 
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8.5. Tidslinje 

 
Tidslinjen er plassert under Bildekommentarer-boksen. 

 
 
Gjeldende videobilde merkes med en lyseblå linje.  

 
 
Øverst i Tidslinjen ser du Videobildeinformasjon, som videobildenummer, videobildeplassering (prosent i 
forhold til hele videoen) og videobildets tidsstempel. Du kan gå til et bestemt videobilde ved å skrive 
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videobildenummeret inn i tekstboksen og trykke på Enter. 

 
 
Hvis landemerkene er angitt (se Opprette landemerker), merkes hvert segment i fordøyelseskanalen i en egen 
farge. 

 

Oransje – spiserør 
Blå – mage 
Gul – tynntarm 
Grønn – tykktarm 

 
Når det viste bildet er i det gule tynntarmssegmentet, vises ytterligere informasjon om videobildets plassering 
(prosent og tidsstempel for bare tynntarmen).  

 
 
Nedenfor de fargede linjene er Vevslinjen. Vevslinjen viser fargeprofilene til korresponderende del av videoen, 
og kan hjelpe deg med å identifisere interessante områder, som deler av videoen som har en rød fargeprofil. 

 
 
Hvis bilder er hentet (se Hent bilder), vil plasseringen til bildene merkes med hvite, vertikale linjer. 

 
 
Hvis Rød-detektering er utløst (se ACE og rød-detektering), vises plasseringen til de røde videobildene med 
røde, vertikale linjer. 

 
 
Øverst til høyre på tidslinjen er det informasjon om programvareversjonen til CapsoView som ble brukt til å 
laste ned kapselen med. Vær oppmerksom på at denne versjonen kan være en annen enn den du bruker til å 
vise videoen med. 

 
 
8.6. Verktøylinje 

Verktøylinjen inneholder hovedkontrollene som brukes ved gjennomgang av videoer.  
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Når du klikker på verktøylinjen, vil det aktiveres en funksjon og/eller vises en hurtigmeny med andre 
alternativer. Hvis du klikker på den samme knappen en gang til, deaktiveres de samme funksjonene og/eller 
hurtigmenyen.  
 
8.6.1. Visningsmoduser 

 
For å veksle mellom Visningsmoduser beveg musen over Visningsmodus-ikonet og velg Duo eller 
Panorama. 
 
Panoramamodus (viser videobilder i 360°) 

 
 
Duo-modus (viser to sammenhengende videobilder i 360°) 
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8.6.2. Gjennomgangshastighet  
 
For å angi hastigheten du vil gjennomgå videoen i, beveg musen over Visningshastighet-ikonet  og velg en 
hastighet. Hastigheten strekker seg fra 1 X (fem videobilder per sekund) til 5 X (25 videobilder per sekund). 
 
8.6.3. Avspillingsalternativer 

 
Avspillingsalternativene er som følger: 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
8.6.4. Kontrast og metning 

For å justere Kontrast  eller Metning  klikk på den tilhørende knappen og skyv linjen opp/ned. Klikk på 
knappen igjen for å tilbakestille innstillingene til 0 %.  
 
8.6.5. ACE og rød-detektering 

ACE (avansert bildeforbedring) -knappen lar deg veksle mellom tre ACE-moduser for en avansert visning 
av slimhinnen. Klikk på ACE-knappen igjen for å gå tilbake til opprinnelig modus. 
 
Rød-detektering -knappen identifiserer røde videobilder der det kan være blødning. Klikk på knappen og 
kontroller de identifiserte bildene nøye. Dobbeltklikk på bildet for å gå til et bestemt videobilde.  

 
 
Klikk på Rød-detektering-ikonet på nytt for å lukke Rød-detektering-hurtigmenyen. 
 
Advarsel: Rød-detektering skal brukes som et hjelpemiddel for brukeren. Denne funksjonen skal ikke brukes til 
å stille diagnoser. 
 
8.6.6. Referansebibliotek 

 
Referansebibliotek -knappen kan brukes til å sammenlikne referansebilder med bilder i videoen din. I 
Referansebibliotek-menyen kan du filtrere bilder etter plassering (CEST) eller typen funn (diagnose). 
 

 
Ett videobilde bakover 

 
Pause 

 
Ett videobilde fremover 

 
Spill bakover 

 
Spill videre 
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8.6.7. Hente bilder 

 
Du kan hente et bilde ved å dobbeltklikke på Visningsområdet i videobildet, trykke på Enter eller klikke på Hent 
bilde -ikonet. Det anbefales at videoen settes på pause før du henter bilder. 
 
Hentede bilder legges i Bildelisten din. Bilder med kommentarer hentes automatisk. 
 
8.6.8. Opprette landemerker  

 
Landemerker kan opprettes på én av tre følgende måter: 
 

(1) Beveg musen over landemerkebilder og høyreklikk på Visingsområdet. Velg ønsket landemerke. 

 
 

(2) Beveg musen over Hent bilde-knappen. Velg ønsket landemerke. 

 
 
 

(3) Hent bildet (se Hent bilder) og finn det i Bildelisten. Beveg musen over miniatyrbildet og velg bokstaven 



Side 27 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

som korresponderer med landemerket du vil angi. 

 
 
De eneste begrensningene for å angi et landemerke er å følge riktig anatomisk sekvens. Hvis for eksempel et 
magesekklandemerke allerede er angitt, må tolvfingertarmlandemerket plasseres etter magesekklandemerket.  
 
Avhengig av undersøkelsesinformasjon kan CapsoView gi deg Forslag til landemerker. Hvis det er tilgjengelige 
forslag, vises de øverst i Bildelisten. Brukeren kan akseptere eller avvise Forslag til landemerker.  

 
 
For å akseptere et Forslag til landemerke dobbeltklikk på miniatyrbildet for å navigere til bilder og marker 
landemerket med én av de tre metodene som er beskrevet ovenfor. Det foreslåtte landemerket forsvinner og et 
nytt miniatyrbilde blir tilgjengelig i Bildelisten din. 
 
For å avvise et Forslag til landemerke kan du bare velge et annet bilde for det tilsvarende landemerket. Det 
foreslåtte landemerket forsvinner, og det nye videobildet lagres i Bildelisten din.  
 
Forslag til landemerker er ikke alltid tilgjengelig, da kan landemerker angis manuelt ved å bruke én av de tre 
metodene som er beskrevet ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6.9. Bildekommentar 

Tegn notat -ikonet i verktøylinjen kan brukes til grafisk kommentering av et bilde.  
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Du kan tegne rett i det videobildet du ønsker. Videobildet legges til på Bildelisten hvis det ikke allerede ligger 
der. Beveg musen over Tegn notat-ikonet og velg et kommenteringsverktøy. 

Pil  – tegn en pil som peker til interesseområdet. 
Ellipse  – tegn en ellipse. 

Fritegning  – fritegning i et interesseområde. 

Visk ut  – visk ut en tegning (beveg musen over den delen du ønsker å viske ut). 
 
8.6.10. Zoom 

I CapsoView kan brukere forstørre bilder for å ta en nærmere titt. Når du klikker på Zoom -ikonet, blir 
markøren et forstørrelsesglass. Klikk på knappen igjen for at markøren skal gå tilbake til standard innstilling. 
 
8.7. Bildeliste 

 
Alle bilder som er hentet, lagres i Bildelisten, som vises på høyre side av skjermen.

 
 

Klikk på Avslutt fullskjermsmodus -knappen nederst til høyre på Hovedskjermen for å åpne Bildelisten. 
 
Klikk på Start fullskjermsmodus -knappen nederst til høyre på Hovedskjermen for å lukke Bildelisten. 
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I Bildelisten vises videobildenummeret, tidsstempel og tekstkommentarer under hvert miniatyrbilde. For å 
markere landemerker fjern et bilde fra Bildelisten eller inkluder et bilde i rapporten din, beveg musen over 
videobildet i Bildelisten og miniatyrbildealternativene vises. 
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9. Slik oppretter du en rapport 
Klikk på Rapport -ikonet nederst til høyre på skjermen for å få tilgang til Rapport-delen i CapsoView. 
 
9.1. Inkluder bilder 

 
For å inkludere et bilde i rapporten din klikk på bildet i Bildelisten slik at en lyseblå kantlinje vises rundt bildet. 
Et blått mappe -ikon vises for å indikere at bildet er inkludert i rapporten.  
 

 
 
For å ekskludere et bilde fra rapporten din klikk på miniatyrbildet igjen. Den blå kantlinjen forsvinner. 
 
For å inkludere alle bildene du har hentet i rapporten, merk av Velg alle-boksen nederst i Bildelisten. Vær 
oppmerksom på at dette alternativet bare kan sees fra Hovedskjermen, ikke fra Rapport-delen. 

 
 
 
Bildeliste: Slå Bildelisten av og på i rapportens grensesnitt. 
Bildeliste      -ikon: Du kan gå til Bildeliste for å inkludere/ekskludere bilder fra rapporten. 
Du kan også kommentere direkte under hvert bilde i Bildelisten. 
 
9.2. Legg til tekst 
 

Hovedtekstfeltene i rapporten er: Sykehistorie, Inngrepsbeskrivelse, Sammendrag av funn og Anbefalinger. Du 
kan skrive i hvert felt, og teksten vises i rapporten din.  
 
Hvis Sykehistorie allerede er fylt ut, ble denne teksten lagt inn da kapselen ble lastet ned. For å forenkle 
bruken er feltet Inngrepsbeskrivelse allerede fylt ut. Se gjennom og rediger teksten etter behov. 
 
Teksten du skriver inn i feltene, kan lagres som en mal for fremtidig bruk. For å lagre en mal klikk på Lagre 
som ny mal-knappen øverst til høyre i det korresponderende tekstfeltet. Malen lagres på standard 
malplassering (se Avansert konfigurasjon). Maler for Sykehistorie er ikke tilgjengelig. 
 
For å legge til en eksisterende mal klikk på Importer en eksisterende mal-knappen, som også er plassert 
øverst til høyre i hvert tekstfelt. Tekst fra malen vises automatisk i tilsvarende tekstfelt.  
 
I tillegg til tekstfeltene som er nevnt ovenfor, kan alle bildene som er inkludert i rapporten, ha en kommentar 
(se Bildekommentarer). Du kan redigere tidligere opprettede kommentarer ved å skrive rett inn i 
kommentardelen under miniatyrbildet, uten at du må gå tilbake til Hovedskjermen.  
 
9.3. Rediger Inngrepsinformasjon 

 
For å redigere inngrepsinformasjon klikk på Rediger -knappen. Du kan også velge en rangering av 
tarmprepareringen med rullegardinmenyen. Klikk på Lagre -knappen når du er ferdig med redigeringen.  
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For å maskere Inngrepsinformasjon klikk på Avidentifiser -knappen. Klikk på Opphev avidentifisering -
knappen igjen for å fjerne maskeringen av Inngrepsinformasjon. 
 
9.4. Juster rapportens utforming 

 
Skrifttypestørrelse i rapporter: Øk eller reduser skriftstørrelsen i rapporten ved å klikke på Skrifttype-
rullegardinmenyen og velg en skrifttypestørrelse. Endringen av skriftstørrelsen skjer i følgende tekstfelt: 
Sykehistorie, Inngrepsbeskrivelse, Sammendrag av funn, Anbefalinger og Bildekommentarer. 
 
Brevhode: Hvis du ønsker å opprette et brevhode som er annerledes enn standard rapporttopptekst (se 
kategorien Institusjon), klikk på Rediger brevhode -knappen. Endringene vil bare gjelde for gjeldende 
rapport. Standard brevhode endres ikke. 
 
9.5. Lagre rapporten din 

 
I CapsoView kan brukere signere kapselendoskopirapporter elektronisk, eller lagre rapporten med et blankt 
signaturfelt. Vær oppmerksom på at før en rapport signeres elektronisk, må en brukerkonto med en 
systemgenerert PIN-kode på fire sifre opprettes (se kategorien Bruker). 
 
Elektronisk signerte rapporter: For å signere en rapport elektronisk klikk på E-signatur -knappen. Velg 
brukernavnet ditt og skriv inn PIN-koden din, og klikk deretter på Signer. Rapporten lagres i mappen der 
videoen ligger. Hvis du har glemt PIN-koden din, kan du klikke på Glemt PIN-kode-knappen. En ny PIN-kode 
sendes til e-postadressen som er koblet til kontoen din. Hvis du har valgt ikke å motta e-postvarslinger, sendes 
ikke PIN-koden til deg. Kontakt systemadministratoren din for å tilbakestille PIN-koden din. 
 

 
 
Etter at du har signert elektronisk kan du varsle andre brukere om at rapporten er fullført. CapsoView sender 
da en E-postvarsling til spesifiserte brukere. Av sikkerhetsmessige årsaker sendes ikke rapportfilen sammen 
med e-postvarslingen. 
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Håndsignerte rapporter: For å lagre en rapport uten en elektronisk signatur klikk på Lagre rapport -
knappen. CapsoView genererer rapporten i PDF-format og lagrer den automatisk på samme sted som 
korresponderende video. Du kan på dette tidspunktet skrive ut og signere rapporten for hånd. 
 
Vær oppmerksom på at DICOM-filer automatisk opprettes med en endelig PDF-rapport. 
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10. Eksportere og dele data 
 
CapsoView lar brukere eksportere bilder og videoklipp. Eksportfunksjoner kan også bruke til å eksportere hele 
videoen til én fil, for å forenkle overføring og/eller deling av data. Hvis du vil eksportere konfigurasjonene i 
CapsoView, kan du se Eksporter konfigurasjoner. 
 
10.1. Videobilder 

 
For å eksportere og lagre et bilde som en *.JPG-fil klikk på Eksporter -knappen på Hovedmenyen. Klikk på 
bildet(ene) du ønsker å eksportere i Bildelisten. Bildene får en blå kantlinje når du har klikket på dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du har gjort valget ditt, klikk på Eksporter bilde(r) -knappen nederst til høyre i Bildelisten og velg en 
plassering (vanligvis er standardbanen C:\capso_video) for å lagre de eksporterte bildene. Det eksporterte 
bildet skal ha tidsstempelet og inngrepsdatoen til pasienten vist under den. 
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10.2. Beskjære bilder før eksportering 
CapsoView gir brukere muligheten til å beskjære og eksportere deler av bildet snarere enn å 
eksportere hele bildet. Denne funksjonen kan brukes til å importere de beskårne bildene inn i et 
EMR/EHR-system hvis et slikt system ikke støtter bilder med panorama-sideforhold. 

Hvis du vil beskjære og eksportere et bilde med et standard kvadratisk format, klikk på Beskjær-knappen 
ved siden av Eksporter bilde-knappen. 

Når beskjæring er aktivert, vises et beskjæringsvindu over hvert bilde i Bildeliste. Beskjæringsvinduet kan 
flyttes til venstre eller høyre for å fange opp en bestemt del av bildet, som vist nedenfor.  

 

 
 
10.3. Videoer og videoklipp 
 
For å eksportere et kort klipp eller en hel video, klikk på Eksporter -knappen på Hovedmenyen. Oppgi 
videobildet du ønsker å starte eksporten fra, Startvideobilde, samt det siste videobildet i klippet, Sluttvideobilde 
(for mer informasjon, se Videobildeinformasjon). Hvis du vil eksportere hele videoen, er videobildenumrene 
tilgjengelige i de korresponderende boksene. 
 

 
Hvis du vil eksportere videoen slik at den er kompatible med standard mediespillere, merk av boksen Opprett 
video for bruk uten CapsoView så eksporteres videoen i *.avi-format. 



Side 35 av 38 
IFU-5997 Rev: A, Revisjonsdato: 11/2019 

 
 
Hvis du vil dele videoen OG korresponderende kommentarer, merk av boksen Ta med merknader. Videoen 
eksporteres i *.xam-format, og kommentarene eksporteres i filen. Vær oppmerksom på at denne filen bare kan 
åpnes med CapsoView-programvaren. Etter at filen er åpnet i CapsoView tar det noen minutter å pakke ut 
filene. Når filene er pakket ut, opprettes en ny mappe som inneholder undersøkelsesfilene og den opprinnelige 
*.xam-file slettes automatisk. 
 

 
 
Merk: For å beskytte pasientens personvern kan du eksportere en video eller et videoklipp og skjule 
Inngrepsinformasjon. For å gjøre dette klikk på Avidentifiser-knappen før du starter eksporten.  
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11. Opplæring 
 
Brukere kan kontakte CapsoVision eller autoriserte representanter for å få opplæring i hvordan CapsoView-
programvaren brukes. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på slutten av dette dokumentet.
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12. Hjelp og feilsøking 
 
Se CapsoVisions nettsted for ytterligere hjelp og feilsøking. 
 
Inkluder følgende informasjon hvis du skal rapportere et problem eller be om hjelp fra CapsoVision eller 
autoriserte representanter: 
 
• Spesifikasjoner for datamaskinens maskinvare 
 
• Operativsystemets versjon 
 
• Versjon av CapsoView-programvaren 
 
• Beskrivelse av problemet, inkludert skjermbilder når det kan være til hjelp 
 
• Handlingene som utløser feilen 
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Lagring 
CapsoView-programvaren er lagret på en CD/DVD. CD-/DVD-en skal oppbevares på et kjølig og tørt 
sted under normale forhold. 

Garanti 
Se Garanti-delen i Lisensavtale for sluttbruker, som er tilgjengelig under Hjelp-menyen i CapsoView-
programvaren. 

Kontaktinformasjon 

Europeisk autorisert 
representant 
Dr. Hans-Joachim Lau 
Airport Center (Building C) 
Flughafenstraße 52a 22335 
Hamburg, Tyskland 
Faks: +49 40 53299-100 

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

Organ for samsvarsvurdering 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
Tillystrasse 2 
90431 Nürnberg   
Tyskland 
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