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Popis přístroje
CapsoView® je chráněný softwarový program společnosti CapsoVision používané ke stahování a zobrazování
snímků CapsoCam Plus® a vytváření endoskopických zpráv kapsle.
Indikace pro použití
Program CapsoView je určen ke stahování snímků z kapslí CapsoCam Plus, vytváření video souborů, náhledu
videí, popisu snímků a vytváření zpráv.
Kontraindikace
Program CapsoView nemá žádné známé kontraindikace.
Varování
Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze před použitím programu CapsoView, aby se předešlo nesprávným
endoskopickým zprávám v důsledku nevhodného použití programu. Tyto pokyny jsou zpřístupněny
elektronicky. Pokyny v tištěné podobně jsou k dispozici na požádání. Chcete-li si vyžádat pokyny v tištěné
podobě, kontaktujte zástupce CapsoVision nebo společnost CapsoVision, Inc. prostřednictvím kontaktních
informací uvedených na konci tohoto dokumentu.
Určený profil uživatele
Lékaři a ostatní vyškolený zdravotnický personál.
Určené podmínky použití
Nemocnice, ambulance a lékařské ordinace.
Princip fungování
Zobrazování snímků a videa pro náhled a diagnózu na osobním počítači.
Riziko
Přestože bylo každé riziko řešeno a co nejvíce zmírněno, je tu možnost, že software CapsoView nevytvoří
očekávané výsledky kvůli softwarovým chybám, návrhu uživatelského rozhraní nebo uživatelské chybě, která
může zpozdit diagnózu.
Tabulka symbolů
Symbol

Význam

Symbol

Význam

Označení nebo číslo
katalogu výrobce
Pokyny jsou součástí
dodávky a musejí
být dodržovány.
Symbol sdělující,
že produkt vyhovuje
evropským normám
bezpečnosti a kvality.

Číslo šarže položky
(s průvodním číslem)

Množství

Datum výroby

Kontakt / zastoupení
v Evropě

Výrobce
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1. Co je software CapsoView?
1.1.

Přehled systému

Software CapsoView je jednou ze čtyř složek kapslového endoskopického systému CapsoCam Plus®:

CapsoCam Plus®: Poživatelná videokapsle na jedno použití, která snímá a ukládá snímky kapslového
endoskopického vyšetření do vestavěné paměti během svého pohybu zažívacím traktem pacienta, kde je
poháněná přirozenou peristaltikou.

CapsoRetrieve®: Jednorázová sada pro vyzdvižení dodávaná pacientovi podstupujícímu kapslovou
endoskopii k vyzdvižení kapsle CapsoCam Plus.

CapsoAccess®: Dokovací stanice určená pro vyškolený zdravotnický personál pro stažení snímků
vyšetření z vyzdvižené kapsle CapsoCam Plus. CapsoAccess přenáší data do počítače, na němž běží
software CapsoView.

CapsoView®: Samostatná softwarová aplikace používaná ke stahování a revizi snímků z kapsle
CapsoCam Plus a vytváření endoskopických zpráv kapsle.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Pacient spolkne CapsoCam Plus® ve velikosti vitaminové tablety.
Pacient vyjme CapsoCam Plus® pomocí nástroje CapsoRetrieve®.
Údaje o pacientovi lze snadno stáhnout prostřednictvím systému CapsoAccess®.
Lékař si rychle přehraje údaje o pacientovi a zkontroluje je v aplikaci CapsoView®.

Určené použití CapsoView

Poté, co pacient vyzdvihne a vrátí kapsli CapsoCam Plus, je nutné použít software CapsoView ve spojení
s CapsoAccess ke stažení dat z kapsle. Lékaři pak mohou použít software CapsoView k revizi snímků vyšetření
a vytvoření zprávy.
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2. Požadavky na systém

Procesor

Rozsah paměti

Operační systém

Minimální požadovaný

Doporučený

Intel Core i3, 4. generace (pouze pro
revizi snímků a hlášení)
Intel Core i5, 4. generace (4+ vláken, pro
stahování dat, revizi a hlášení)

Intel Core i7, čtyřjádrový, 6. generace
(8+ vláken, pro optimální výkon při
stahování dat)

Minimální požadovaný

Doporučený

4 GB
Minimální požadovaný

8 GB
Doporučený

PC: Windows 7 (Service Pack 1)
(64bitový)

PC: Windows 10 (64bitový)

Mac: OS X El Capitan

Mac: macOS Sierra nebo macOS
High Sierra

Doporučený
Displej

Rozlišení displeje: 1920 × 1080 Typ panelu: IPS (In-Plane Switching) barevná škála:
100% sRGB s Delta-E <2 (pro maximální věrnost barev)

Další
software:

PDF Reader (např. Adobe Reader)
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3. Aspekty bezpečnosti a ochrany osobních údajů
CapsoView je stolní počítačová aplikace. Za ochranu důvěrného charakteru, neporušenosti a dostupnosti
údajů pacientů uložených v počítači odpovídá uživatel. Datové soubory CapsoView mohou obsahovat
chráněné informace o zdravotním stavu (Protected Health Information, PHI), které je nutno chránit:
•

jméno pacienta,

•

datum narození pacienta,

•

číslo ID pacienta,

•

snímky tváře pacienta.

Poznámka: E-mailová oznámení neobsahují chráněné informace o zdravotním stavu.
Doporučujeme následující bezpečnostní praxi:
•

Pokud neinstalujete programu CapsoView z CD/DVD, použijte před zahájením instalace programu
CapsoView kontrolní součet souboru MD5 k ověření neporušenosti Instalačního programu aplikace
CapsoView.

•

Použijte ověření operačního systému a kontrolu přístupu k programu CapsoView, abyste omezili
přístup k nainstalovanému programu CapsoView pouze na autorizovaný personál.

•

Všechny údaje o pacientovi se musí uložit na místě (bez ohledu na to, zda jde o místní disk v počítači
uživatele, nebo sdílenou složku na síti), které je přístupné pouze autorizovanému personálu.

•

V počítači, kde je nainstalován software CapsoView, a v počítači, kde jsou uložena data, udržujte vždy
aktuální ochranné rozhraní (firewall) a antivirový software.

•

Na ochranu uložených údajů o pacientovi použijte šifrování.

•

Údaje o pacientovi zálohujte a archivujte podle platných předpisů.

•

Používáte-li v programu CapsoView funkce elektronického podpisu s použitím PIN kódu, nesmíte
přidělený PIN kód s nikým sdílet.

•

(Je-li relevantní) Používáte-li v programu CapsoView funkci elektronického podpisu s použitím účtů
služby CapsoCloud, musíte mít aktivní uživatelský účet ve službě CapsoCloud se silným heslem, které
nesmíte s nikým sdílet.
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4. Jak nainstalovat software CapsoView?
4.1.

Windows OS
Krok 1

Zkontrolujte, zda máte všechny nezbytné
soubory. Instalační balíček CapsoView
obsahuje Instalační program aplikace (*.exe),
kontrolní součet souboru MD5 a aktivační kód.

Krok 3

Pravým tlačítkem myši klikněte na instalační
program (*.exe).
Vyberte Spustit jako správce. Nemáte-li práva
správce, obraťte se na svou IT podporu.

Krok 2

Zkontrolujte, že zařízení CapsoAccess
NENÍ připojeno k Vašemu počítači.

Krok 4

Vyberte Ano pro spuštění
instalace.

Krok 5

Krok 6

Klikněte na tlačítko Next (Další).

Klikněte na tlačítko Next (Další).
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Krok 7

Krok 8

Vložte aktivační kód. Klikněte na tlačítko
Next (Další).

Zobrazí se obrazovka s Licenční smlouvou
s koncovým uživatelem CapsoView. Pro
odsouhlasení si přečtěte celou smlouvu a zaškrtněte
políčko. Klikněte na tlačítko Next (Další).

Krok 10

Krok 9

Instalace se zahájí automaticky.
Balíček kodeku bude nainstalován
automaticky.
Krok 11

Krok 12

Instalační program ovladače USB
CapsoAccess se spustí v samostatném okně.
Kliknutím na Další jej nainstalujete.

Jakmile bude dokončena instalace ovladače
USB CapsoAccess, klikněte na Dokončit.
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Krok 13

Vraťte se do instalačního okna CapsoView.
Jakmile bude instalace dokončena, klikněte na
Finish (Dokončit).

Krok 14

Výběrem Ano povolíte e-mailová
oznámení (doporučeno).
Svůj výběr můžete později změnit.

Krok 15

OS Windows podporuje i instalaci
prostřednictvím příkazového řádku při
instalaci CapsoView na více počítačů.
Chcete-li použít tento způsob, obraťte
se pro další informace na technickou
podporu společnosti CapsoVision.

Program CapsoView se spustí
automaticky.

4.2.

Mac OS
Krok 1

Zkontrolujte, zda máte všechny nezbytné
soubory. Instalační balíček CapsoView
obsahuje Instalační program aplikace (*.dmg),
kontrolní součet souboru MD5 a aktivační kód.

Krok 2

Dvakrát klikněte na instalační program.
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Krok 3

Krok 4

Klikněte na tlačítko Next (Další).

Vložte aktivační kód. Klikněte na
tlačítko Next (Další).

5

Krok 5

Zobrazí se obrazovka s Licenční smlouvou
s koncovým uživatelem CapsoView. Pro
odsouhlasení si přečtěte celou smlouvu
a zaškrtněte políčko. Klikněte na tlačítko
Next (Další).

Krok 6

Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Klikněte na OK Nemáte-li práva správce,
obraťte se na svou IT podporu.

Krok 7

Krok 8

Instalace se zahájí automaticky.

Klikněte na Finish (Dokončit).
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Krok 9

Výběrem Ano povolíte e-mailová
oznámení (doporučeno).
Svůj výběr můžete později změnit.

Krok 10

Program CapsoView se spustí
automaticky.
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5. Jak odinstalovat software CapsoView?
Pokud budete instalovat novou verzi softwaru CapsoView, stará verze se odinstaluje automaticky. Starý
software CapsoView můžete také odinstalovat ručně podle následujících pokynů.

5.1.

Windows OS

Krok 1: Máte-li nainstalovanou verzi CapsoView 3.5 nebo starší, spusťte program „Uninstaller.exe“
z umístění „C:\Program Files\CapsoVision Inc\CapsoView 3“ nebo „C:\Program Files (x86)\CapsoVision
Inc\CapsoView 3“.
Krok 2

Krok 3

Připojte CapsoAccess ke svému
počítači a zapněte jej.

Spusťte Správce
zařízení.

Krok 4

Krok 5

Klikněte pravým tlačítkem na CapsoVision Capsule
Data Access (Přístup k datům kapsle CapsoVision)
System 2 (Systém 2) pod ovladač Universal Serial
Bus (Univerzální sériová sběrnice).
Klikněte na Odinstalovat zařízení.

Zaškrtněte políčko. Klikněte na tlačítko
Odinstalovat.

Krok 6: Vyhledejte na svém počítači „Uninstall K-Lite“ (Odinstalovat K-Lite). Spusťte program Uninstall
K-Lite Codec Pack (Odinstalovat balíček kodeku K-Lite).
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5.2.

Mac OS

Krok 1

Krok 2

Vyhledejte Uninstall application
(Odinstalovat aplikaci) v Otevřít >
Aplikace.

Klikněte levým tlačítkem na složku
CapsoView3.

Krok 3

Krok 4

Posunujte dolů, až najdete
Uninstaller Application (Aplikace
odinstalačního programu).

Dvakrát klikněte na Uninstaller
(Odinstalační program) a software
se odstraní automaticky.
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6. Nastavení CapsoView
6.1.

Základní konfigurace

U základní konfigurace klikněte na ikonu Nastavení
záložku.

v horní části nabídky a přejděte na požadovanou

Záložka Jazyk: CapsoView je k dispozici ve
více než 20 jazycích. Z rozbalovací nabídky
vyberte preferovaný jazyk. Nové jazykové
nastavení se neprojeví, dokud nebudete
aplikaci CapsoView restartovat.

Záložka Font: Vyberte upřednostňovanou velikost
písma. Nezapomeňte, že tím se změní velikost
písma textu v uživatelském rozhraní, ale nezmění
se tím velikost písma ve zprávách (viz Velikost
písma zprávy).

Záložka Preference – Nastavení kolečka myši: Při
revizi videa můžete použít kolečko myši k přejíždění
na následný nebo předchozí snímek. Pokud budete
upřednostňovat pohyb přejíždění dolů kolečkem
myši pro převíjení videa dozadu (tj. krok zpět) místo
přehrávání vpřed (tj. krok vpřed), tato nastavení upravte.

Záložka Preference – Možnosti stahování: Pokud
budete často kontrolovat videa ihned po stažení dat
z kapsle, zaškrtněte pole Automatically open video after
download a Automatically generate video when capsule
is downloaded (Po stažení automaticky otevřít video
a Při stažení kapsle automaticky generovat video).

Poznámka: Umístění, kam budete videa ukládat, se zobrazí na spodním okraji záložky Preference. Pokud
budete chtít umístění změnit, viz část Pokročilá konfigurace.

6.2.

Pokročilá konfigurace (vyžaduje práva správce)

Pro přístup k dále uvedeným možnostem klikněte pravým tlačítkem na ikonu CapsoView
a vyberte Spustit
jako správce (nemáte-li práva správce, obraťte se na svou IT podporu). Klikněte na ikonu Nastavení
v Hlavní nabídce.
Záložka Systém: Tato záložka Vám umožní vybrat upřednostňovanou cestu k souboru (tj. složku na počítači)
pro stahování dat, export videoklipů a ukládání šablon zpráv. Výchozí cesta pro otevření Vás přivede na
předepsané místo po kliknutí na ikonu Otevřít video
. Tlačítko propojení
bude synchronizovat otevření a
export cest k souboru na vybranou cestu ke stažení.
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Poznámka: Výchozí cesta k
souboru je C:/capso_video. Tato
složka se vytvoří automaticky při
instalaci softwaru CapsoView.
Pokud si to budete přát, složku
můžete odstranit, přesunout,
přejmenovat nebo nechat, jak je.

Záložka Instituce: Tato záložka Vám umožní nastavit záhlaví pro zprávy kapslové endoskopie. Uveďte
informace o instituci (název instituce, adresa:, webové stránky a telefonní číslo) a stáhněte logo instituce.
K náhledu záhlaví své zprávy klikněte uvnitř pole Náhled. Můžete upravit polohu svého loga a kontaktní
informace pomocí šipek
umístěných nad polem.

Poznámka: Pole Název
instituce a Adresa dovolují
zadání textu ve více
řádcích. Zbývající pole
mohou pojmout pouze
jeden řádek textu.

Záložka Uživatel – Přidání uživatelů: Na této záložce můžete přidat všechny uživatele, kteří budou software
CapsoView používat. Minimálně se doporučuje, abyste přidali kteréhokoliv uživatele, který bude stahovat
kapsle CapsoCam Plus nebo který bude chtít podepisovat zprávy elektronicky. Funkci elektronického podpisu
budou moci využívat pouze uživatelé MD/DO přidaní na tento seznam. Uživatelé, kteří na seznamu nejsou,
mohou přesto kapsle stahovat jako Hostující uživatel.
Uživatele přidáte tak, že vyberete funkci, zadáte jméno uživatele a e-mailovou adresu a kliknete na tlačítko Přidat uživatele.

Informace o uživateli upravíte kliknutím na ikonu Tužka vedle
e-mailu uživatele.
Uživatele z tohoto seznamu odstraníte kliknutím na ikonu Odpadkový koš
vedle ikony Tužka.
PIN uživatele resetujete kliknutím na ikonu Resetovat PIN
vedle ikony Odpadkový koš.
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Poznámka: Funkci elektronického podpisu mohou používat pouze uživatelé s funkcí MD nebo DO.
Záložka Uživatel – PIN: Po přidání uživatele na seznam, CapsoView pro tohoto uživatele vygeneruje a zobrazí
4místný PIN. Při elektronickém podpisu zprávy nebo při stahování kapsle musí uživatel zadat tento PIN.

Poznámka: PIN se zobrazí pouze jednou. Uložte tyto informace na bezpečném místě pro pozdější použití.
Záložka Uživatel – Oznámení e-mailem: E-mailová oznámení můžete povolit nebo zakázat zaškrtnutím pole
v pravém horním rohu. Pokud máte povolená e-mailová oznámení, číslo PIN ve výše uvedeném kroku bude
uživateli zasláno emailem.
E-mailová oznámení můžete také použít k informování uživatele o elektronickém podpisu zprávy (viz
Elektronicky podepsané zprávy). Když budou povolena e-mailová oznámení, můžete tento krok přeskočit.
Proto doporučujeme povolit e-mailová oznámení.

6.3.

Konfigurace pro export (vyžaduje práva správce)

CapsoView umožňuje uživatelům exportovat nastavení ze záložky Uživatel, záložky Nemocnice a záložky
Systém do jediného souboru pro kopírování těchto nastavení na jiný počítač. To lze provést pomocí funkce
Importovat/exportovat konfigurační soubor. Vyžadována jsou práva správce.

Na počítači s nakonfigurovaným nastavením CapsoView přejeďte nad ikonou Nastavení a vyberte
Exportovat konfigurační soubor. Vyberte cíl a pak klikněte na Export. Chcete-li použít tato nastavení na
jiném počítači, zkopírujte nově vytvořený soubor na druhý počítač a importujte jej pomocí možnosti
Importovat konfigurační soubor.
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7. Jak stahovat kapsle?
7.1.

Připojení k CapsoAccess

Připojte CapsoAccess ke svému počítači a stáhněte kapsli podle následujících kroků. Pokud to bude potřeba,
podívejte se na obrázek.
Krok 1: Připojte napájecí kabel (3) k napájecímu adaptéru (2).
Krok 2: Připojte napájecí kabel (2) k 12V stejnosměrnému vstupu CapsoAccess (1).
Krok 3: Připojte napájecí kabel (3) k výstupu se jmenovitým napětím od 110 do 240 V střídavých.
Krok 4: Připojte USB kabel (4) k USB vstupu CapsoAccess (1).
Krok 5: Připojte druhý konec USB kabelu (4) k počítači určenému pro spuštění CapsoView.

Další informace o systému CapsoAccess naleznete v návodu k použití CapsoAccess, který Vám byla dodán
se systémem.

7.2.

Zahájení stahování

Před zahájením stahování musíte zavřít ostatní nedůležité programy, které běží na pozadí, jako je
internetový prohlížeč, přehrávač médií atd. Klikněte na ikonu Stažení v Hlavní nabídce a postupujte
podle dále uvedených kroků.
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Krok 1

Zadejte požadované informace a klikněte na
Další. Jméno lékaře a nemocnici lze zadat
manuálně, nebo vybrat z rozevírací nabídky,
pokud již existuje (viz záložka Uživatel).
Krok 3

Potvrďte informace tak, že zvolíte své jméno a
vypíšete svůj PIN. Klikněte na Ano. Pokud
nebyly nastaveny účty uživatele, můžete použít
účet Host bez zadání PIN.

Krok 2

Zaškrtněte pole pro Generovat Video. Jinak se
budou stahovat pouze nezpracovaná data (viz
Vytvoření série videa). Klikněte na tlačítko Další.

Krok 4

Jakmile se stažení potvrdí, zařízení bude
snímky kalibrovat.

Krok 5

Krok 6

Stažení probíhá automaticky. Stažení
lze ukončit kliknutím na tlačítko Zrušit pod
indikátorem průběhu.

Proces stahování dokončete kliknutím na Dokončit.
Pokud chcete, aby software CapsoView otevřel
video, zaškrtněte pole Otevřít video.
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Varování: CapsoView bude stahovat všechny soubory vyšetření do nové složky. Do složky
nepřidávejte obsah a ani z ní obsah neodstraňujte. Jinak CapsoView nemusí správně pracovat.
Video soubor nebo soubor BIN můžete přejmenovat přímo uvnitř složky. Můžete přejmenovat
složku samotnou. Sdílení vyšetření nebo pořízení kopie viz Exportování a sdílení dat.
7.3.

Vytvoření série videa

Můžete stáhnout nezpracované údaje z více kapslí a video vytvořit později. Stahování nezpracovaných údajů
zabere méně času než stahování a vytváření videí. Proces Vytvoření série videa je ideální pro uživatele, kteří
by chtěli zahájit stažení více kapslí přes noc nebo během prodlouženého období, kdy je uživatel mimo
pracovní stanici.
Krok 1: Klikněte na ikonu Otevřít video.
Krok 2: Aby se otevřel jeden či více stažených souborů vyšetření, změňte Files of type (Typ souborů) na
binární soubory.
Krok 3: Vyberte složky, které obsahují nezpracovaná data (soubory *.bin) videí, která byste chtěli vytvořit.
Přidržte CTRL pro výběr více složek. Klikněte na Choose (Vybrat). CapsoView zobrazí průběh během
vytváření video souborů.
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8. Hlavní obrazovka
8.1.

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka se nachází v levé horní části Hlavní obrazovky.

Hlavní nabídka zajišťuje přístup k následujícím funkcím:
Otevřít video
– Kliknutím na tuto ikonu otevřete video pro kontrolu (*xam nebo *avi). Můžete také kliknout
uvnitř Video Display Area (Plochy k zobrazení videa) umístěné ve středu obrazovky.
Stažení

– Kliknutím na tuto ikonu zahájíte stažení kapsle CapsoCam Plus (viz Zahájení stažení).

Uložit
– Kliknutím na tuto ikonu uložíte svá zjištění. Nezapomeňte, že Vaše zjištění se budou také ukládat
automaticky.
Export

– Kliknutím na tuto ikonu exportujete snímek nebo videoklip (viz Exportování a sdílení dat).

Nastavení
– Kliknutím na tuto ikonu nastavíte konfiguraci CapsoView (viz části Základní konfigurace
a Pokročilá konfigurace).
Nápověda – Kliknutím na tuto ikonu získáte přístup k Licenční smlouvě koncového uživatele CapsoView
nebo k odstavci O softwaru CapsoView. Odstavec O softwaru zobrazí odkaz na tento návod k použití a verzi
softwaru.

8.2.

Informace o proceduře

Pole Informace o proceduře se nachází pod Hlavní nabídkou.
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Informace o proceduře zobrazuje následující informace zadané v době stažení. Tyto informace lze upravit v
části Report (Zprávy) (viz Jak vytvořit zprávu).
•
•
•
•
•
•
•

Instituce
ID pacienta
Jméno pacienta
Datum narození pacienta
Datum procedury
Lékař
Referující lékař

Informace o proceduře rovněž obsahuje následující informace, které se generují automaticky.
•
•

Kapsle SN – sériové číslo kapsle je jedinečné a je naprogramováno uvnitř kapsle.
Runtime kapsle – runtime kapsle zobrazuje délku doby, po níž kapsle nahrávala snímky.

Informace o proceduře lze během kontroly videa skrýt. Kliknutím na ikonu Procedure Information (Informace o
proceduře)

8.3.

umístěné v horním pravém rohu skryjete nebo zobrazíte informace o proceduře.

Oblast zobrazení

Obrázky z videa se zobrazí ve středu obrazovky. Oblast zobrazení změní svou velikost v závislosti na
vybraném Zobrazení. Oblast zobrazení se změní i v případě, že bude povolen režim Na celou obrazovku.
Oblast zobrazení – Panoramatické zobrazení
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Oblast zobrazení – Duo zobrazení

8.4.

Připomínky k obrázku

Pole Připomínky k obrázku se nachází pod oblastí zobrazení.
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8.5.

Časová lišta

Časová lišta se nachází pod polem Připomínky k obrázku.

Aktuální snímek bude označen světlemodrou čárou.
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Na horní straně časové lišty uvidíte Informace o snímku, jako jsou číslo snímku, umístění snímku (procento
v poměru k celému videu) a časové razítko snímku. Můžete přejít ke konkrétnímu snímku vypsáním čísla
snímku do textového pole a stisknutím klávesy Enter (Zadat).

Pokud byly nastaveny orientační body (viz Nastavení orientačních bodů), každý segment trávicího traktu bude
označen odlišnou barvou.

Oranžová – jícen
Modrá – žaludek
Žlutá – tenké střevo
Zelená – tlusté střevo
Když bude zobrazený obrázek uvnitř žlutého segmentu tenkého střeva, zobrazí se další informace o poloze
snímku (procenta a časové razítko týkající se pouze tenkého střeva).

Pod barevnými čárami naleznete Tkáňový panel. Tkáňový panel zobrazuje barevný profil příslušné části videa
a může Vám pomoci identifikovat zájmové oblasti, jako jsou části videa, které mají červený barevný profil.

Pokud byly obrázky nasnímány (viz Nasnímání obrázků), místo nasnímaných obrázků bude označeno bílými
svislými čarami.

Pokud byla spuštěna funkce Red Detection (Detekce červené) (viz ACE a detekce červené), zobrazí se
umístění červených snímků pomocí červených svislých čar.

Na pravé horní straně časové lišty můžete nalézt informace o verzi softwaru CapsoView, která byla použita ke
stažení kapsle. Nezapomeňte, že se tato verze může lišit od softwaru, který používáte ke zobrazení videa.
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8.6.

Panel nástrojů

Panel nástrojů obsahuje hlavní ovládací prvky použité během kontroly videa.

Kliknutím na tlačítko v panelu nástrojů budete aktivovat funkci a/nebo zobrazíte místní nabídku s dalšími
možnostmi. Opakovaným kliknutím na tlačítko deaktivujete tu stejnou funkci a/nebo skryjete místní nabídku.
8.6.1. Režimy prohlížení
Pro přepínání mezi režimy prohlížení přejeďte nad ikonou Viewing Mode (Režim prohlížení)
nebo Panoramic (Panoramatický).

a vyberte Duo

Panoramatický režim (zobrazuje jeden 360° snímek)

Režim Duo (zobrazuje dva po sobě jdoucí 360° snímky)
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8.6.2. Rychlost kontroly
Rychlost, při níž byste chtěli kontrolovat video, nastavíte umístěním ukazatele myši na ikonu Rychlost kontroly
a vyberete
sekundu).

rychlost. Rychlost se pohybuje od 1X (pro 5 snímků za sekundu) po 5X (pro 25 snímků za

8.6.3. Možnosti přehrávání
Možnosti přehrávání jsou následující:
Posun o jediný snímek dozadu
Pauza
Posun o jediný snímek dopředu
Zpětné přehrávání
Přehrávání dopředu

8.6.4. Kontrast a sytost
Kontrast
nebo Sytost
upravíte kliknutím na příslušné tlačítko a posunutím jezdce nahoru/dolů.
Opakovaným kliknutím na tlačítko se nastavení resetuje na 0 %.
8.6.5. ACE a Detekce červené
Tlačítko ACE (Pokročilé vylepšení barvy)
Vám umožní přepínat mezi třemi režimy ACE pro pokročilé
zobrazení sliznice. Opětovným kliknutím na tlačítko ACE se vrátíte do původního režimu.
Tlačítko Detekce červené
bude označovat červené videosnímky, kde může být přítomno krvácení. Klikněte
na tlačítko a pečlivě zkontrolujte označené obrázky. Dvojitým kliknutím na obrázek přejdete na konkrétní
snímek. Kliknutím na možnost „Capture All Images“ (Nasnímat všechny obrázky) přidáte všechny červené
snímky na seznam snímků.

Místní nabídku Detekce červené zavřete opětovným kliknutím na ikonu Detekce červené.
Varování: Detekce červené se má používat jako pomůcka pro čtenáře. Na tuto funkci nespoléhejte pro
diagnostické účely.
8.6.6. Referenční knihovna
Tlačítko Referenční knihovna Vám umožní porovnat referenční obrázky se snímky ve Vašem videu. Pomocí nabídky
Referenční knihovna můžete filtrovat obrázky podle umístění (CEST) nebo typu nálezu (Diagnóza).
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8.6.7. Nasnímání obrázků
Jakýkoliv obrázek můžete nasnímat dvojitým kliknutím na Display Area (Oblast zobrazení snímku) stisknutím
klávesy Enter (Zadat) nebo kliknutím na ikonu Snímání obrázku . Doporučuje se, aby bylo před snímáním
obrazu video pozastaveno.
Nasnímané obrázky budou umístěny do Vašeho Seznamu obrázků. Obrázky s komentáři a/nebo popisky
budou snímány automaticky.
8.6.8. Nastavení orientačních bodů
Nastavení orientačního bodu lze provést jedním ze tří způsobů:
(1) Přesuňte ukazatel myši na obrázek orientačního bodu a klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast
zobrazení. Vyberte požadovaný orientační bod.

(2) Najeďte ukazatelem myši na tlačítko Snímání obrázku. Vyberte požadovaný orientační bod.
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(3) Nasnímejte obrázek (viz Snímání obrázků) a umístěte jej do Seznamů obrázků. Umístěte ukazatel myši
na miniaturu obrázku a vyberte písmeno odpovídající orientačnímu bodu, který byste chtěli nastavit.

Jediným omezením pro nastavení orientačního bodu je sledování správné anatomické sekvence. Například,
pokud byl nastaven žaludeční orientační bod, po žaludečním orientačním bodu se musí umístit dvanáctníkový
orientační bod.
V závislosti na informacích o vyšetření může CapsoView poskytnout Návrhy orientačních bodů. Pokud budou
takové návrhy k dispozici, objeví se na horní straně Seznamu obrázků. Uživatel může Návrhy orientačních
bodů přijmout nebo odmítnout.

Chcete-li přijmout Návrh orientačního bodu, dvakrát klikněte na miniaturu obrázku pro navigaci na obrázek
a označte orientační bod pomocí jedné ze tří metod popsaných výše. Návrh orientačního bodu zmizí a bude
k dispozici nová miniatura obrázku ve Vašem Seznamu obrázků.
Chcete-li odmítnout Návrh orientačního bodu, jednoduše vyberte jiný obrázek pro příslušný orientační bod.
Navrhovaný orientační bod zmizí a do Vašeho Seznamu obrázků se uloží nový snímek obrázku.
Navrhované orientační body nemusí být dostupné, v takovém případě můžete nastavit orientační body ručně
jednou ze tří metod popsaných shora.

8.6.9. Anotace obrázku
Ikona Anotace obrázku

umístěná na panelu nástrojů umožňuje grafickou anotaci obrázku.
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Můžete přímo kreslit na snímek, který Vás zajímá. Snímek bude přidán k Seznamu obrázků, pokud tam již
není. Umístěte ukazatel myši na ikonu Nakreslit anotaci a vyberte nástroj anotace.
Šipka

– nakreslete šipku ukazující do zájmové oblasti.

Elipsa

– nakreslete elipsu.
– volně kreslete uvnitř zájmové oblasti.

Volná kresba
Vymazat

– zrušte kreslení (umístěte ukazatel myši na oblast, kterou si přejete vymazat).

8.6.10. Přiblížení
CapsoView přináší uživatelům schopnost zvětšovat obrázky pro získání detailnějšího pohledu. Klikněte na
ikonu Přiblížit
nastavení.

8.7.

a kurzor se změní v lupu. Znovu klikněte na tlačítko a kurzor se vrátí do výchozího

Seznam obrázků

Všechny nasnímané obrázky se uloží na Image List (Seznam obrázků), který se zobrazí na pravé straně obrazovky.
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Seznam obrázků otevřete kliknutím na tlačítko Ukončit režim celé obrazovky
Hlavní obrazovky.

v pravé dolní části

Seznam obrázků zavřete kliknutím na tlačítko Vstoupit do režimu celé obrazovky
Hlavní obrazovky.

v pravé dolní části

Pod každou miniaturou se v Seznamu obrázků zobrazí číslo snímku, časové razítko a jakékoliv textové
anotace. Orientační body označíte tak, že obrázek odstraníte ze Seznamu obrázků nebo obrázek začleníte do
své zprávy, umístěte ukazatel myši na snímek v Seznamu obrázků a zobrazí se možnosti miniatury.
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9. Jak vytvořit zprávu?
Do části Report (Zpráva) v CapsoView získáte přístup kliknutím na ikonu Report (Zpráva)
části obrazovky.

9.1.

v pravé dolní

Začlenění obrázků

Obrázek začleníte do své zprávy kliknutím na obrázek v Seznamu obrázků a okolo obrázku se objeví světle
modré ohraničení. Mezitím se objeví modrá ikona složky
signalizující, že je obrázek začleněn do zprávy.

Obrázek vyloučíte ze své zprávy opětovným kliknutím na miniaturu snímku. Modré ohraničení zmizí.
Chcete-li začlenit všechny nasnímané obrázky do své zprávy, zaškrtněte pole Vybrat vše v dolní části
Seznamu obrázků. Nezapomeňte, že je tato možnost viditelná pouze z Hlavní obrazovky, nikoli z části Zpráva.

Seznam obrázků: Zapněte a vypněte Seznam obrázků v rozhraní zprávy.
Seznam obrázků
ikona: Můžete získat přístup k Seznamu obrázků pro začlenění/vyloučení snímků ze
zprávy.
Můžete také přímo vypsat připomínky pod každý snímek v Seznamu obrázků.

9.2.

Přidání textu

Hlavní textová pole ve zprávě jsou: Klinická historie, Popis postupu, Souhrn zjištění a Doporučení. Můžete
přímo vypsat text do každého pole a text se objeví ve Vaší zprávě.
Pokud je již pole Klinická historie zaplněno, tento text byl zadán v době stažení kapsle. Pro snadné použití má
pole Popis postupu předem načtený text. Zkontrolujte a upravte text podle potřeby.
Text, který vypíšete do každého pole, může být uložen jako šablona pro budoucí použití. Pro uložení šablony
klikněte na tlačítko Uložit jako novou šablonu umístěné v pravé horní části příslušného textového pole.
Šablona bude uložena ve výchozím umístění šablon (viz část Pokročilá konfigurace). Šablony Klinická historie
nejsou dostupné.
Pro přidání stávající šablony klikněte na tlačítko Importovat stávající šablonu umístěné v horní pravé části
každého textového pole. Text z této šablony se objeví automaticky v příslušném textovém poli.
Kromě výše uvedených textových polí může být ke každému obrázku, který je součástí zprávy, připojen
komentář (viz část Připomínky k obrázku). Můžete upravit již dříve zadané připomínky přímým vypsáním do
části připomínky pod miniaturou obrázku bez potřeby vrátit se na Hlavní obrazovku.
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9.3.

Upravit informace o proceduře

Informace o proceduře upravíte kliknutím na tlačítko Upravit . Můžete také vybrat hodnocení přípravy střev
pomocí rozbalovací nabídky. Jakmile dokončíte úpravu, klikněte na tlačítko Uložit .
Informace o proceduře skryjete kliknutím na tlačítko Znemožnit určení totožnosti
tlačítko Znemožnit určení totožnosti
informace o proceduře odkryje.

9.4.

. Opakované kliknutí na

Úprava rozvržení zprávy

Velikost písma zprávy: Velikost písma zprávy zvětšíte nebo zmenšíte kliknutím na položku Font v rozbalovací
nabídce a výběrem velikosti písma. Změna velikosti písma ovlivní následující textová pole: Klinická historie,
Popis postupu, Souhrn zjištění, Doporučení a Připomínky k obrázku.
Záhlaví dopisu: Pokud byste chtěli přidat záhlaví dopisu, které se odlišuje od výchozího záhlaví zprávy (viz
část Záložka Instituce), klikněte na tlačítko Upravit záhlaví dopisu . Změny se projeví pouze v aktuální
zprávě. Výchozí záhlaví dopisu zůstane beze změny.

9.5.

Uložení zprávy

CapsoView umožňuje uživatelům podepsat zprávy o kapslové endoskopii elektronicky nebo zprávu uložit
s nevyplněným podpisovým polem. Nezapomeňte, že před elektronickým podepisováním zpráv je nutné vytvořit
uživatelský účet se systémově generovaným 4místným PIN (viz část Záložka Uživatel).
Elektronicky podepsané zprávy: Chcete-li zprávu podepsat elektronicky, klikněte na tlačítko E-podpis
.
Vyberte své uživatelské jméno a zadejte svůj PIN, poté klikněte na Podepsat. Zpráva se uloží do složky, kde je
umístěno video. Pokud jste zapomněli PIN, můžete kliknout na tlačítko Zapomenutý PIN. Nový PIN bude
odeslán na e-mailovou adresu propojenou s Vaším účtem. Pokud jste si vybrali, že nebudete přijímat emailová oznámení, PIN Vám zaslán nebude. Kontaktujte svého správce systému kvůli resetu svého PIN.

Po elektronickém podepsání můžete ostatní informovat o dokončení zprávy. CapsoView odešle e-mailové
oznámení určeným uživatelům. Z bezpečnostních důvodů nebude soubor zprávy součástí e-mailového
oznámení.
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Ručně podepsané zprávy: Chcete-li uložit zprávu bez elektronického podpisu, klikněte na tlačítko Uložit zprávu
. CapsoView vytvoří zprávu ve formátu PDF a automaticky ji uloží do stejného umístění jako příslušné
video. V tuto chvíli můžete vytisknout zprávu a vlastnoručně ji podepsat.
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10.

Exportování a sdílení dat

CapsoView umožňuje uživatelům exportovat obrázky a videoklipy. Exportní funkce lze rovněž použít k exportu
celého videa do jediného souboru, aby byl možný přenos dat a/nebo sdílení dat. Pokud byste chtěli exportovat
konfigurace CapsoView, podívejte se prosím do části Exportování konfigurací.

10.1. Snímky obrázků
Pro export a uložení snímku jako souboru *.JPG klikněte na tlačítko Export v Hlavní nabídce. V Seznamu
obrázků klikněte na obrázek/y, které chcete exportovat. Po kliknutí by se ohraničení obrázku mělo změnit na
modré.

Po provedení výběru klikněte na tlačítko Export obrázku(ů) na pravé dolní straně Seznamu obrázků
a vyberte umístění pro uložení exportovaných obrázků (typická výchozí cesta je C:\capso_video). Exportovaný
snímek bude opatřen časovým údajem a datem procedury pacienta, který se zobrazuje pod ním.

10.2. Oříznutí snímků před exportem
ProgramCapsoView dovoluje uživatelům oříznout a exportovat části snímku namísto exportu celého
snímku. Tuto funkci lze používat k importu oříznutých snímků do systému EMR/EHR, pokud takový
systém nepodporuje snímky s panoramatickým poměrem stran.
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Chcete-li snímek oříznout a exportovat ve standardním čtvercovém formátu, klikněte na tlačítko Oříznout
vedle tlačítka Exportovat snímek/snímky.

Je-li ořezávání aktivní, přes každý snímek v Seznamu snímků se zobrazí ořezové okno. Ořezové okno lze
posouvat doleva nebo doprava pro zachycení konkrétního úseku snímku, jak je znázorněno níže.

10.3. Videa a videoklipy
Pro export krátkého klipu nebo celého videa klikněte na tlačítko Export v Hlavní nabídce. Zadejte snímek, od
kterého byste chtěli začít export, tj. Počáteční snímek, dále i poslední snímek klipu, tj. Konečný snímek (další
informace viz Informace o snímku). Pokud chcete exportovat celé video, čísla snímků budou k dispozici v
příslušných polích.

Pokud byste chtěli, aby bylo exportované video kompatibilní se standardními přehrávači médií, zaškrtněte pole
pro Vytvořit video pro použití bez CapsoView a exportované video bude ve formátu *.avi.
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Pokud byste chtěli sdílet video A příslušné vysvětlivky, zkontrolujte pole Zahrňte vysvětlivky. Exportované
video bude ve formátu *.xam a poznámky budou zahrnuty v exportovaném souboru. Nezapomeňte, že tento
soubor může být otevřen pouze v souboru CapsoView. Po otevření tohoto souboru v CapsoView může
rozbalení souborů trvat několik minut. Po rozbalení se vytvoří nová složka, která obsahuje nové soubory
vyšetření, a originální soubor *.xam se odstraní automaticky.

Poznámka: V zájmu ochrany důvěrných údajů o pacientovi můžete exportovat video nebo videoklip a skrýt
Informace o proceduře. Chcete-li to provést, jednoduše klikněte na tlačítko Zrušit identifikaci předtím, než
začnete exportovat.
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11. Školení
Uživatelé mohou kontaktovat společnost CapsoVision nebo její autorizované zástupce kvůli školení
o používání softwarové aplikace CapsoView. Kontaktní informace jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
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12. Nápověda a řešení problémů
Další pomoc a řešení problémů naleznete na webových stránkách CapsoVision.
Začleňte prosím následující informace v případě, že budete hlásit problém nebo vyžadovat pomoc od
CapsoVision nebo jejích autorizovaných zástupců:

• Specifikace technického vybavení počítače
• Verze operačního systému v počítači
• Verze softwaru CapsoView
• Popis chybové situace, případně i snímky obrazovky
• Kroky vedoucí k chybě
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Uložení
Software CapsoView je uloženo na CD/DVD. CD/DVD je nutno uchovávat na chladném suchém místě
za normálních podmínek prostředí.

Záruka
Viz kapitola Záruka v Licenční smlouvě koncového uživatele, která je k dispozici v nabídce Nápověda
v programu CapsoView.

Kontaktní údaje

Výrobce
CapsoVision®
18805 Cox Avenue, Suite 250
Saratoga, CA 95070, U.S.A.
Telefon: 1-(408) 624-1488
E-mail: customerservice@capsovision.com

Autorizovaný zástupce
pro Evropu
MedDevConsult GmbH
Airport Center (Building C)
Flughafenstraße 52a 22335
Hamburk, Německo
ec-rep@meddevconsult.de

Subjekt pro posuzování shody
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Německo
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