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Beskrivelse af enheden
CapsoView® er CapsoVisions ophavsbeskyttede softwareprogram, der bruges til at downloade og se
CapsoCam Plus® billeder og til at oprette kapselendoskopirapporter.
Brugsanvisning
CapsoView er beregnet til download af billeder fra CapsoCam Plus-kapsler, fremstilling af videofiler,
gennemgang af videoer, kommentar af billeder og oprettelse af rapporter
Kontraindikationer
CapsoView har ingen kendte kontraindikationer.
Advarsler
For at forhindre ukorrekte endoskopierapporter som følge af forkert brug af programmet, skal du læse disse
brugsanvisninger omhyggeligt, inden du bruger CapsoView. Disse instruktioner leveres elektronisk. Trykte
instruktioner er tilgængelige efter anmodning. For at anmode om udskrevne instruktioner bedes du kontakte
din CapsoVision-repræsentant eller CapsoVision, Inc. via kontaktinformationen i slutningen af dette dokument.
Påtænkt brugerprofil
Læger og andet uddannet medicinsk personale.
Påtænkte betingelser for anvendelse
Hospitaler, ambulantklinikker og lægers kontorer.
Funktion
Viser billeder og video til gennemgang og diagnose på en computer.
Risiko
Selvom hver risiko er blevet behandlet og reduceret så meget som muligt, er der en mulighed for, at
CapsoView-softwaren muligvis ikke producerer forventede resultater på grund af softwarefejl,
brugergrænsefladedesign eller brugerfejl, der kan forsinke diagnosen.

Symboltabel
Symbol

Betydning
Producentens
katalogbetegnelse eller
nummer
Instruktioner er
inkluderet og skal følges
Symbol, der angiver, at
produktet opfylder
europæiske standarder
for sikkerhed og kvalitet
Mængde

Symbol

Betydning
Varepartinummer (med
tilhørende nummer)
Kontakt/Europæisk
repræsentant
Producent

Dato for fremstillingen
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1. Hvad er CapsoView?
1.1.

Systemoversigt

CapsoView er en af fire komponenter i CapsoCam Plus® Kapselendoskopisystemet:

CapsoCam Plus®: En indtagelig videokapsel til engangsbrug, der optager og lagrer endoskopibilleder i
en indbygget hukommelse, mens den bevæger sig gennem patientens gastrointestinale kanal ved hjælp
af naturlig peristaltik.

CapsoRetrieve®: Engangsindhentningssudstyr, der leveres til kapselendoskopipatienten for at
indsamle CapsoCam Plus-kapslen.

CapsoAccess®: En dockingstation, der leveres til uddannet medicinsk personale til at downloade
undersøgelsesbilleder fra den indsamlede CapsoCam Plus kapsel. CapsoAccess overfører dataene til
en computer, der kører CapsoView-softwaren.

CapsoView®: Den fritstående softwareapplikation bruges til at downloade og gennemgå billeder fra
CapsoCam Plus-kapslen og oprette kapselendoskopirapporter.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Patienten sluger CapsoCam Plus®, som er på størrelse med en vitaminpille.
Patienten får fat i CapsoCam Plus® vha. CapsoRetrieve®-værktøjet.
Patientdata kan nemt downloades vha. CapsoAccess®-systemet.
Lægen kan hurtigt afspille og gennemgå patientdata vha. CapsoView®-programmet.

CapsoView’s tilsigtede anvendelse

Efter at patienten har opsamlet og returneret CapsoCam Plus-kapslen, skal CapsoView bruges sammen med
CapsoAccess til at downloade data fra kapslen. Klinikere kan derefter bruge CapsoView til at gennemgå
undersøgelsesbillederne og oprette en rapport.
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2. Systemkrav

CPU

Datalager

Operativsystem

Minimumskrav

Anbefalet

Intel Core i3, 4. generation (til visning
af billeder og rapportering)
Intel Core i5, 4. generation, 4+ tråde
(til datadownload, gennemgang og
rapportering)
Minimumskrav

Intel Core i7 Quad-Core, 6.
generation (8+ tråde for en optimal
downloadingperformance)

4 GB
Minimumskrav

8 GB
Anbefalet

PC: Windows 7 (servicepakke 1) (64-bit)

PC: Windows 10 (64-bit)

Mac: macOS X El Capitan

Mac: macOS Sierra eller macOS
High Sierra

Anbefalet

Anbefalet
Display

Displayopløsning: 1920x1080 paneltype: IPS (In-Plane Switching)-farveskala: 100
% sRGB med Delta-E <2 (for maksimal farvenøjagtighed)

Yderligere
software

PDF-læser (f.eks. Adobe Reader)
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3. Sikkerheds- og privatindstillinger
CapsoView er en stationær applikation. Det er brugerens ansvar at beskytte fortroligheden, integriteten og
tilgængeligheden af patientdataene, der er opbevaret på computeren. CapsoView-datafiler kan indeholde de
følgende BHO (beskyttede helbredsoplysninger), som skal beskyttes:
•

Patientens navn

•

Patientens fødselsdato

•

Patient-id

•

Patientens ansigtsbilleder

Bemærk: E-mailnotifikationer indeholder ikke BHO:
Vi anbefaler følgende sikkerhedspraksis:
•

Hvis du ikke installerer CapsoView fra en CD/DVD, skal du bruge MD5-filens checksum til at kontrollere
integriteten af CapsoView-installationsprogrammet, før du forsøger at installere CapsoView.

•

Brug operativsystemets autentificering og adgangskontrol til at begrænse adgangen til det installerede
CapsoView til kun autoriseret personale.

•

Sørg for, at alle patientdata er gemt på et sted (uanset om det er på et lokalt drev på brugerens
computer eller i en delt netværksmappe), der kun er tilgængeligt for autoriseret personale.

•

Sørg for altid at have firewall- og antivirusprogrammet opdateret på den computer, hvor CapsoView er
installeret, og på den computer hvori data er gemt.

•

Brug kryptering for at beskytte dine gemte patientdata.

•

Sikkerhedskopier og arkiver patientdata i henhold til gældende regler.

•

Hvis du bruger den PIN-baserede elektroniske underskriftsfunktion i CapsoView, skal du sørge for, at
du ikke deler din tildelte PIN med andre.

•

(Hvis relevant) Hvis du bruger CapsoCloud-konti til den elektroniske underskriftsfunktion i CapsoView,
skal du sørge for, at du har en aktiv CapsoCloud-brugerkonto med et stærkt kodeord, der ikke deles
med andre.
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4. Hvordan installeres CapsoView?
4.1.

Windows OS
Trin 1

Bekræft, at du har alle nødvendige filer.
CapsoView-installationen indeholder et
installationsprogram (* .exe), MD5-fil
Checksum og en installationskode.

Trin 3

Trin 2

Bekræft, at CapsoAccess-enheden IKKE er
tilsluttet til din computer.

Trin 4

Højreklik på installationsprogrammet (*.exe).
Vælg Kør som administrator. Hvis du ikke har
administrative rettigheder, skal du kontakte din
it-help desk.

Vælg Ja for at køre
installationen.

Trin 5

Trin 6

Klik på Next (Næste).

Klik på Next (Næste).
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Trin 8

Trin 7

Indtast aktiveringskoden. Klik på Next
(Næste).

CapsoView-slutbrugerlicensaftalen vil dukke op
på skærmen. Læs venligst hele aftalen og
marker afkrydsningsfeltet for at acceptere.
Klik på Next (Næste).

Trin 10

Trin 9

Installationen starter automatisk.
Et codec pack installeres
automatisk.
Trin 11

Trin 12

CapsoAccess USB Driver Installer vil
starte i et separat vindue.
Klik på Næste for at installere det.

Klik på Udfør, når installationen af
CapsoAccess USB Driver er fuldført.
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Trin 13

Gå tilbage til CapsoView installationsvinduet.
Klik på Finish (Afslut), når installationen er
udført.

Trin 14

Vælg Ja for at aktivere
e-mailmeddelelser (anbefales).
Du kan ændre dit valg senere.

Trin 15

Windows understøtter også installation
fra kommandolinjen for at installere
CapsoView på flere computere. Kontakt
venligst CapsoVisions tekniske support
for flere detaljer, hvis du vil bruge
denne metode.

CapsoView starter automatisk.

4.2.

Mac OS
Trin 1

Bekræft, at du har alle nødvendige filer.
CapsoView-installationen indeholder et
installationsprogram (*.dmg), MD5-filchecksum
og en installationskode.

Trin 2

Dobbeltklik på installationsprogrammet.
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Trin 3

Klik på Next (Næste).

Trin 4

Indtast aktiveringskoden. Klik på Next
(Næste).

5

Trin 5

CapsoView-slutbrugerlicensaftalen vil dukke
op på skærmen. Læs venligst hele aftalen og
marker afkrydsningsfeltet for at acceptere.
Klik på Next (Næste).

Trin 7

Trin 6

Indtast bruger og adgangskode.
Klik på OK. Hvis du ikke har
administrative rettigheder, skal du
kontakte din it-help desk.

Trin 8

Installationen starter automatisk.
Klik på Finish (Afslut).
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Trin 9

Vælg Ja for at aktivere
e-mailmeddelelser (anbefales).
Du kan ændre dit valg senere.

Trin 10

CapsoView starter automatisk.
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5. Hvordan afinstalleres CapsoView?
Hvis du installerer en ny version af CapsoView-softwaren, afinstalleres den gamle version automatisk. Du kan
også afinstallere den gamle CapsoView-software manuelt ved at følge instruktionerne nedenfor.

5.1.

Windows OS

Trin 1 Kør “Unistaller.exe”-programmet i “C:\Program Files\CapsoVision Inc\CapsoView 3” eller
“C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3”, hvis du har installeret CapsoView 3.5 eller tidligere
versioner.
Trin 2

Trin 3

Tilslut CapsoAccess til din
computer og tænd for den.

Start Enhedshåndtering.

Trin 4

Trin 5

Højreklik CapsoVision Capsule Data Access
System 2" under Universal Serial Bus
controllers. Klik på Fjern enhed.

Marker afkrydsningsfeltet. Klik på Fjern.

Trin 6 Søg på din computer efter Uninstall K-Lite (Afinstallér K-Lite). Kør programmet Uninstall K-Lite
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Codec Pack (Afinstallér K-Lite Codec Pack).

5.2.

Mac OS

Trin 1

Trin 2

Find afinstallationsprogrammet i
Gå > Programmer.

Venstreklik på mappen
CapsoView3.

Trin 3

Trin 4

Rul ned for at finde
afinstallationsprogrammet.

Dobbeltklik på
afinstallationsprogrammet,
hvorefter softwaren fjernes
automatisk.
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6. Opsætning af CapsoView
6.1.

Grundlæggende konfiguration

For grundlæggende konfiguration skal du klikke på ikonet Indstillinger
ønskede fane.

i øverste menu og navigere til den

Sprog: CapsoView er tilgængelig på over 20 sprog.
Vælg dit foretrukne sprog fra rullemenuen. Den nye
sprogindstilling træder ikke i kraft, før du genstarter
CapsoView.

Fanen Skrifttyper: Vælg din foretrukne størrelse for
skrifttypen. Bemærk, at dette ændrer størrelsen af
skrifttypen for teksten i brugergrænsefladen, men det
ændrer ikke størrelsen af skrifttypen for dine
rapporter (se Rapporter – størrelse af skrifttype).

Fanen Præference – Indstilling af musehjulet: Når
du ser en video, kan dit musehjul bruges til at rulle
til det efterfølgende eller forrige billede. Juster disse
indstillinger, hvis du foretrækker at rulle med en
nedadgående bevægelse af musehjulet for at
spole videoen tilbage (dvs. gå tilbage) i stedet
for at afspille fremad (dvs. gå fremad).

Fanen Præference – Download-mulighed: Hvis
du ofte gennemgår videoer lige efter dataene fra
kapslen er blevet downloadet, skal du markere
afkrydsningsfelterne for Åbn automatisk video
efter download og Generer automatisk video
når kapsel er hentet.

Bemærk: Placeringen af dine videoer gemmes nederst i fanen Præference. Hvis du vil ændre placeringen,
skal du se Avanceret konfiguration.

6.2.

Avanceret konfiguration (kræver administrative rettigheder)

For at få adgang til nedenstående valgmuligheder skal du højreklikke på CapsoView-ikonet
og vælge
Kør som administrator (kontakt din it-helpdesk, hvis du ikke har administrative rettigheder). Klik på ikonet
Indstillinger
i Hovedmenuen.
Fanen System: Denne fane giver dig mulighed for at vælge dine foretrukne filstier (dvs. mapper på din
computer) til download af data, eksport af videoklip og til lagring af rapportskabeloner. Standardstien ved
åbning tager dig til det angivne sted, når du klikker på ikonet Åbn video . Linkknappen
synkroniserer
åbn og eksporter-filstier til den valgte sti til download.
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Bemærk: Standardfilstien er
C:/capso_video. Denne
mappe oprettes automatisk,
når CapsoView installeres.
Hvis det ønskes, kan du
slette, flytte, omdøbe eller
bevare mappen, som den er.

Fanen Institution: Denne fane giver dig mulighed for at oprette overskriften til dine kapselendoskopirapporter.
Indtast dit hospitals information (hospitalets navn, adresse, websted og telefonnummer) og upload dit hospitals
logo. For at se et eksempel på din rapportoverskrift, skal du klikke i Eksempel-feltet. Du kan justere
placeringen af dit logo og kontaktinformation ved at bruge piletasterne
over dette felt.

Bemærk: Felterne for
hospitalets navn og
adresse tillader flere
tekstindtastninger på flere
linjer. De andre felter har
kun plads til en tekstlinje.

Fanen Bruger – Tilføj brugere: I denne fane kan du tilføje alle de brugere, der anvender CapsoView-softwaren. I det
mindste anbefales det at tilføje enhver bruger, som vil downloade CapsoCam Plus-kapsler, eller som gerne vil
underskrive rapporter elektronisk. Kun MD/DO-brugere, der er tilføjet til denne liste, vil kunne bruge den elektroniske
signaturfunktion. Brugere, der ikke er på listen, kan dog stadig downloade kapsler som gæstebruger.
For at tilføje en bruger skal du vælge rollen, indtaste brugerens navn og e-mailadresse, og klikke på knappen
Tilføj bruger.

For at ændre brugerens information skal du klikke på ikonet Blyant
ved siden af brugerens e-mail.
Hvis du vil slette en bruger fra listen, skal du klikke på ikonet Papirkurv
ved siden af ikonet Blyant.
For at nulstille en brugers pinkode, skal du klikke på ikonet Nulstil pinkoden
ved siden af ikonet Papirkurv.
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Bemærk: Kun brugere med MD- eller DO-rolle kan bruge den elektroniske signaturfunktionalitet.
Fanen Bruger – Pinkoder: Efter at en bruger er tilføjet til listen, vil CapsoView generere og vise en 4-cifret
pinkode for denne bruger. Brugeren skal indtaste denne pinkode, når han/hun signerer en rapport elektronisk
eller ved download af en kapsel.

Bemærk: Pinkoden vises kun én gang. Gem venligst den information på et sikkert sted for fremtidig reference.
Fanen Bruger – E-mailmeddelelser: Du kan aktivere eller deaktivere e-mailmeddelelser ved at markere feltet i
øverste højre hjørne. Hvis du har aktiveret e-mailmeddelelser, vil pinkoden i ovenstående trin blive sendt til
brugeren.
Du kan også bruge e-mailmeddelelserne til at informere en bruger, når en rapport er blevet underskrevet
elektronisk (se Elektronisk underskrevne rapporter). Hvis det ønskes, kan dette trin springes over, selvom emailmeddelelser er aktiveret. Det anbefales derfor at aktivere e-mailmeddelelser.

6.3.

Eksport af konfigurationer (kræver administrative rettigheder)

CapsoView gør det muligt for brugerne at eksportere indstillingerne fra fanen Bruger, til fanen Institution og
fanen System til en enkelt fil for at kopiere disse indstillinger til en anden computer. Dette kan gøres ved hjælp
af funktionen Import/Eksport af konfigurationsfil. Der kræves administrative rettigheder.

På computeren med konfigurerede CapsoView-indstillinger, skal du klikke på ikonet Indstillinger og vælge
Eksport af konfigurationsfil. Vælg en destination, og klik på Eksport. For at bruge disse indstillinger med en
anden computer, skal du kopiere den nyligt genererede fil til den anden computer og importere den ved hjælp
af Import af konfigurationsfil.
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7. Hvordan downloades kapsler?
7.1.

Tilslutning af CapsoAccess

Følg nedenstående trin for at tilslute CapsoAccess til din computer og downloade en kapsel. Se illustrationen,
når det er nødvendigt.
Trin 1 Tilslut strømkablet (3) til vekselstrømsadapteren (2).
Trin 2: Tilslut vekselstrømsadapteren (2) til 12 V DC-indgangen på CapsoAccess-porten (1).
Trin 3: Tilslut strømkablet (3) til en stikkontakt med en spænding på mellem 110 og 240 V AC.
Trin 4: Tilslut USB-kablet (4) til USB-indgangen på CapsoAccess (1).
Trin 5: Tilslut den anden ende af USB-kablet (4) til computeren, der er tildelt til at køre CapsoView.

For mere information om dit CapsoAccess-system – se venligst Brugsanvisning til CapsoAccess , som blev
leveret med systemet.

7.2.

Initialisere download

Inden du initialiserer download, skal du sørge for at lukke andre ikke-essentielle programmer, der kører i
baggrunden, som f.eks. webbrowser, medieafspiller osv. Klik på ikonet Download i hovedmenuen, og følg
trinene herunder.
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Trin 1

Indtast informationen og klik på Næste. Navn på
læge og hospital kan indtastes manuelt eller
vælges fra rullemenuen, hvis de allerede findes
(se fanen Bruger).
Trin 3

Bekræft informationen, vælg dit navn og indtast
din pinkode. Klik på Ja. Hvis der ikke er
oprettet brugerkonti, kan du bruge en
Gæstekonto uden at indtaste en pinkode.

Trin 2

Markér afkrydsningsfeltet for at oprette video.
Ellers vil kun de rå data downloades (se
Batchvideooprettelse). Klik på Næste.

Trin 4

Når download er bekræftet, vil enheden
kalibrere billederne.

Trin 5

Trin 6

Download fortsætter automatisk. Download
kan afbrydes ved at klikke på knappen Annuller
under statuslinjen.

Klik på Afslut for at fuldføre download processen.
Hvis du vil have CapsoView til at åbne videoen, skal
du markere afkrydsningsfeltet Åbn video.
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Advarsel: CapsoView vil hente alle undersøgelsesfiler til en ny mappe. Tilføj venligst ikke indhold
til eller slet indhold fra denne mappe. Ellers kan CapsoView ikke fungere korrekt. Du kan omdøbe
videofilen eller BIN-filen direkte i mappen. Du kan også omdøbe selve mappen. For at dele eller
lave en kopi af undersøgelsen: se Eksport og deling af data.
7.3.

Batchvideooprettelse

Du kan downloade de rå data fra flere kapsler og oprette videoer senere. Download af de rå data vil tage
mindre tid end at downloade og oprette videoer. Batchvideooprettelsesprocessen er ideel til brugere, der gerne
vil initialisere flere kapsledownload over natten eller i en periode, hvor brugeren er væk fra deres arbejde.
Trin 1 Klik på ikonet Åbn video.
Trin 2: Skift Files of type (Filer af typen) til binære filer for at åbne en eller flere downloadede
undersøgelsesfiler.
Trin 3: Vælg de mapper, der indeholder de rå data (*.bin-filer) af de videoer, du gerne vil oprette. Hold CTRL
for at vælge flere mapper. Klik på Choose (Vælg). CapsoView vil vise status, mens videofilerne oprettes.
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8. Hovedskærm
8.1.

Hovedskærm

Hovedmenuen er placeret øverst til venstre på hovedskærmen

Hovedmenuen giver adgang til følgende funktioner:
Åbn video
– klik på dette ikon for at åbne en video til gennemgang (*.xam eller *.avi). Du kan også klikke
inde i Videovisningsområdet, der er placeret midt på skærmen.
Download
download).

– klik på dette ikon for at initialisere download af en CapsoCam Plus-kapsel (se Initialisere

Gem
– klik på dette ikon for at gemme dine resultater. Bemærk, at dine resultater også gemmes
automatisk.
Eksportér

– klik på dette ikon for at eksportere et billede eller et videoklip (se Eksport og deling af data).

Indstillinger
– klik på dette ikon for at konfigurere CapsoView (se Grundlæggende konfiguration og
Avanceret konfiguration).
Hjælp – klik på dette ikon for at få adgang til CapsoView-slutbrugerlicensaftalen eller Om-sektionen af
CapsoView. Om-sektionen vil vise et link til denne brugsanvisning og softwareversionen.

8.2.

Information om procedure

Afkrydsningsfeltet Information om procedure findes under hovedmenuen.
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Information om procedure viser følgende information, der er indtastet på tidspunktet for download. Denne
information kan redigeres i rapportafsnittet (se Hvordan du opretter en rapport).
•
•
•
•
•
•
•

Institution
Patient-id
Patientens navn
Patientens fødselsdato
Dato for procedure
Læge
Henvisende læge

Information om procedure indeholder også følgende oplysninger, som automatisk genereres.
•
•

Kapslens serienummer- Kapslens serienummer er unikt og er programmeret i kapslen.
Kapslens kørselstid- Kapslens kørselstid viser, i hvor lang tid kapslen optog billeder.

Information om procedure kan gemmes under videooversigten. Klik på ikonet Information om procedure
placeret øverst til højre for at skjule eller vise procedureinformation.

8.3.

Displayområde

Billeder fra videoen vises i midten af skærmen. Displayområdet ændrer størrelse, afhængigt af den valgte
visning. Displayområdet ændres også, hvis fuld skærm er aktiveret.
Displayområde - Vis panorama
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Displayområde - Dobbelt visning

8.4.

Billedkommentarer

Feltet Billedkommentarer er placeret under displayområdet.
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8.5.

Tidslinje

Tidslinje er placeret under feltet Billedkommentarer.

Det Aktuelle billede vil blive markeret med en lyseblå linje.
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Øverst i Tidslinje vises Billedinformation, f.eks. billednummer, billedplacering (procent i forhold til hele
videoen) og billedtidsstempel. Du kan flytte til et bestemt billede ved at indtaste billednummeret i
tekstfeltet og trykke på Enter.

Hvis landemærkerne er blevet indstillet (se Indstilling af landemærker), vil hvert segment af fordøjelseskanalen
blive markeret i en anden farve.

Orange – spiserør
Blå – mave
Gul – tyndtarm
Grøn – tyktarm
Når det viste billede er inde i det gule tyndtarmsegment, vises yderligere oplysninger om billedets placering
(kun procent og tidsstempel hvad angår tyndtarmen).

Under de farvede linjer finder du Vævslinjen. Vævslinjen viser farveprofilen for den tilsvarende del af videoen
og kan hjælpe med at identificere interessepunkter, såsom dele af videoen, der har en rød farveprofil.

Hvis der er taget billeder (se Tag billeder), vil placeringen af de optagne billeder blive markeret med hvide
vertikale linjer.

Hvis Registrering af rød er udløst (se ACE & Registrering af rød), vises placeringen af de røde billeder med
røde vertikale linjer.

På højre side af tidslinjen kan du finde oplysninger om CapsoView-softwareversionen, som blev brugt til at
downloade kapslen. Bemærk, at denne version kan være anderledes end den software, du bruger til at se
videoen.
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8.6.

Værktøjslinje

Værktøjslinje indeholder de vigtigste kontroller, der bruges under videogennemgang.

Hvis du klikker på en knap i Værktøjslinje, aktiveres en funktion og/eller der vises en pop op-menu med yderligere
valgmuligheder. Ved at klikke på knappen igen deaktiveres den samme funktion og/eller pop up-menuen skjules.
8.6.1. Visningstilstande
For at skifte mellem Visningstilstande, skal du holde musemarkøren over ikonet Visningstilstand
Dobbelt eller Vis panorama.

og vælge

Vis panorama-tilstand (viser et 360°-billede)

Dobbelt tilstand (viser to på hinanden følgende 360°-billeder)
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8.6.2. Gennemgangshastighed
For at indstille den hastighed, som du gerne vil gennemgå videoen med, skal du holde musemarkøren over
ikonet Gennemgangshastighed
og vælge en hastighed. Hastigheder spænder fra 1X (til 5 billeder pr.
sekund) til 5X (til 25 billeder pr. sekund).
8.6.3. Afspilningsindstillinger
Afspilningsindstillinger er som følgende:
Enkelt billede tilbage
Pause
Enkelt billede fremad
Afspil baglæns
Afspil fremad

8.6.4. Kontrast og mætning
For at justere Kontrast
eller Mætning
, skal du klikke på den tilsvarende knap og skubbe skyderen
op/ned. Klik på knappen igen, og indstillingerne nulstilles til 0 %.
8.6.5. ACE & Registrering af rød
Knappen ACE (Advanced Color Enhancement – avanceret farveforbedring)
giver dig mulighed for at skifte mellem tre
ACE-tilstande for en avanceret visning af slimhinden. Klik ACE-knappen igen for at gå tilbage til den oprindelige tilstand.
Knappen Registrering af rød identificerer røde videobilleder, hvor der muligvis er blødning. Klik på knappen
og gennemgå de identificerede billeder omhyggeligt. For at gå til et bestemt billede skal du dobbeltklikke på
billedet. Klik på “Tag alle billeder” for at tilføje alle røde billeder til billedlisten.

Klik på ikonet Registrering af rød igen for at lukke pop op-menuen Registrering af rød.
Advarsel: Registrering af rød skal bruges som en hjælp til læseren. Denne funktion bør ikke bruges alene til
diagnostiske formål.
8.6.6. Referencebibliotek
Knappen Referencebibliotek giver dig mulighed for at sammenligne referencebilleder med billederne i dine
videoer. Ved hjælp af øverste Referencebibliotek-menu kan du filtrere billederne efter placering (CEST) eller
typen af søgning (diagnose).
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8.6.7. Tag billeder
Du kan tage et billede ved at dobbeltklikke på billedets displayområde, trykke på “Enter” eller klikke på ikonet
Tag et skærmbillede
. Det anbefales, at videoen sættes i pause, før du tager et billede.
De tagne billeder vil blive placeret i din Billedliste. Billeder med kommentarer tages automatisk.
8.6.8. Indstilling af markeringer
Indstilling af en markering kan udføres på en af tre måder:
(1) Hold markøren over markering-billedet, og højreklik på Displayområdet. Vælg den ønskede markering.

(2) Hold musen over knappen Tag et skærmbillede. Vælg den ønskede markering.

(3) Tag billedet (se Tag skærmbilleder), og find det i Billedlisten. Hold markøren over billedets
miniaturebillede, og vælg det bogstav, der svarer til den markering, du vil indstille.
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De eneste begrænsninger for indstilling af en markering er at følge den korrekte, anatomiske sekvens. For
eksempel, hvis en gastrisk markering allerede var indstillet, skal en duodenale markering placeres efter
gastrisk markering.
Afhængigt af oplysningerne fra undersøgelsen kan CapsoView give markeringsforslag. Hvis sådanne forslag
er tilgængelige, vises de øverst på Billedlisten. Brugeren kan acceptere eller afvise Markeringsforslag.

For at acceptere et markeringsforslag skal du dobbeltklikke på miniaturebilledet for at navigere til billedet og
markere markeringen ved hjælp af en af de tre metoder, der er beskrevet ovenfor. Markeringsforslaget
forsvinder, og et nyt billede vil være tilgængeligt i din Billedliste.
For at afvise et markeringsforslag skal du blot vælge et andet billede for den tilsvarende markering. Den
foreslåede markering forsvinder, og det nye billede gemmes i din Billedliste.
Markeringsforslag er måske ikke tilgængelige. Hvis det er tilfældet, kan du kan indstille markeringerne manuelt
ved hjælp af de tre metoder, der er beskrevet ovenfor.

8.6.9. Billedkommentarer
Ikonet Tegningskommentar

i værktøjslinjen giver mulighed for grafiske kommentarer til et billede.
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Du kan tegne direkte på målbilledet. Billedet vil blive tilføjet til Billedliste, hvis det ikke allerede er der. Hold
musen over ikonet Tegningskommentar, og vælg et kommentarværktøj.
Pil

: Tegn en pil, der peger på et område af interesse.

Ellipse

: Tegn en ellipse.

Træk frit
Udvisk

: Tegn frit inden for et område af interesse.
: Fortryd en tegning (hold over det område, du ønsker at slette).

8.6.10. Zoom
CapsoView giver brugere mulighed for at forstørre billeder for at se detaljer. Klik på ikonet Zoom
markøren skifter til et forstørrelsesglas. Klik på knappen igen, og markøren skifter tilbage til
standardindstillingen.

8.7.

, hvorefter

Billedliste

Alle tagne billeder gemmes i Billedliste, som vises i højre side af skærmen.
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For at åbne billedlisten skal du klikke på knappen Afslut fuldskærm
For at lukke billedlisten skal du klikke på knappen Fuldskærm

nederst til højre på hovedskærmen.

nederst til højre på hovedskærmen.

I Billedlisten vises billednummeret, tidsstemplet og eventuelle tekstkommentarer under hver miniature.
For at markere markeringer, fjerner du et billede fra Billedliste eller inkluder et billede i din rapport.
Hold musemarkøren over et billede i Billedliste, hvorefter miniatureindstillingerne vises.
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9. Hvordan du opretter en rapport?
For at få adgang til rapportdelen af CapsoView skal du klikke på ikonet Rapport
skærmen.

9.1.

nederst til højre på

Inkluder billeder

Hvis du vil inkludere et billede i din rapport, skal du klikke på billedet i Billedliste, og der vises en lyseblå
ramme omkring billedet. I mellemtiden vises et blåt mappeikon
, der angiver, at billedet er inkluderet i
rapporten.

Hvis du vil ekskludere et billede fra din rapport, skal du klikke på miniaturebilledet igen. Den blå ramme
forsvinder.
Hvis du vil inkludere alle optagne billeder i din rapport, skal du markere feltet Vælg alle nederst i Billedliste.
Bemærk, at denne indstilling kun er synlig fra Hovedskærmen, ikke fra rapportsektionen.

Billedliste: Slå Billedliste til og fra i rapportgrænsefladen.
Billedliste
ikon: Du kan få adgang til Billedliste for at inkludere/ekskludere billeder fra rapporten.
Du kan også skrive kommentarer direkte under hvert billede i Billedlisten.

9.2.

Tilføj tekst

De vigtigste tekstfelter i rapporten er: Klinisk forhistorie, Beskrivelse af procedure, Oversigt over fund og
Anbefalinger. Du kan skrive direkte ind i hvert felt, og teksten vises i din rapport.
Hvis den kliniske forhistorie allerede er udfyldt, blev denne tekst indtastet på tidspunktet for kapseldownload.
For at gøre det lettere, har feltet Beskrivelse af procedure en forudindlæst tekst. Gennemgå og rediger teksten
efter behov.
Teksten, du skriver i hvert felt, kan gemmes som en skabelon til fremtidig brug. For at gemme som en
skabelon skal du klikke på knappen Gem som ny skabelon øverst til højre i det tilsvarende tekstfelt.
Skabelonen gemmes i standardskabelonens placering (se Avanceret konfiguration). Klinisk forhistorieskabeloner er ikke tilgængelige.
For at tilføje en eksisterende skabelon skal du klikke på knappen Importér en eksisterende skabelon, som
også er placeret øverst til højre for hvert tekstfelt. Teksten fra skabelonen vises automatisk i det tilsvarende
tekstfelt.
Udover de ovennævnte tekstfelter kan hvert billede, som er indeholdt i rapporten, ledsages af en kommentar
(se Billedkommentarer). Du kan redigere tidligere indtastede kommentarer ved at indtaste direkte ind i
kommentsektionen under billedminiaturen uden at skulle gå tilbage til hovedskærmen.
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9.3.

Redigering af information om procedure

For at redigere information om procedure skal du klikke på knappen Rediger
. Du kan også vælge
bedømmelse af forberedelse af tyktarmen ved hjælp af rullemenuen. Når du er færdig med at redigere, skal du
klikke på knappen Gem .
For at maskere information om procedure skal du klikke på knappen Afidentificér . Hvis du klikker på
knappen Ikke-afidentificér
igen, fjernes afidentificeringen af information om procedure.

9.4.

Justering af rapportlayout

Skrifttypens størrelse i rapporten: Øg eller reducer skrifttypens størrelse i rapporten ved at klikke på rullemenuen
Skrifttypeog vælge en skriftstørrelse. Ændringen af skrifttypens størrelse vil påvirke følgende tekstfelter: Klinisk
forhistorie, Beskrivelse af procedure, Oversigt over fund, Anbefalinger og Billedkommentarer.
Brevhoved: Hvis du vil tilføje et brevhoved, der adskiller sig fra standardrapportbrevhovedet (se fanen
Hospital), skal du klikke på knappen Redigér brevhoved . Ændringer vil kun blive anvendt i aktuelle rapport.
Standard brevhovedet forbliver uændret.

9.5.

Gem din rapport

CapsoView giver brugerne mulighed for at underskrive kapselendoskopirapporter elektronisk eller gemme
rapporten med et tomt signaturfelt. Bemærk, at før du underskriver rapporter elektronisk, skal du oprette en
brugerkonto med en systemgenereret 4-cifret pinkode (se fanen Bruger).
Elektronisk underskrevne rapporter: For at underskrive rapporten elektronisk, skal du klikke på knappen E-Sign
. Vælg dit brugernavn og indtast din pinkode, og klik derefter på Signatur. Rapporten gemmes i den mappe,
hvor videoen er placeret. Hvis du har glemt din pinkode, kan du klikke på knappen Glemt pinkode. Den nye
pinkode sendes til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Hvis du har valgt at ikke modtage emailmeddelelser, bliver pinkoden ikke sendt til dig. Kontakt din systemadministrator for at nulstille din pinkode.

Efter e-signering kan du underrette andre om afslutningen af rapporten. CapsoView sender en emailmeddelelse til de angivne brugere. Af sikkerhedsmæssige årsager vil rapportfilen ikke blive forsynet med
e-mailmeddelelsen.
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Håndskrevne rapporter: Klik på knappen Gem rapport
, hvis du vil gemme en rapport uden en elektronisk
signatur. CapsoView genererer rapporten i PDF-format og vil automatisk gemme den i samme placering som
den tilsvarende video. På dette tidspunkt kan du udskrive rapporten og underskrive den.
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10.

Eksport og deling af data

CapsoView giver brugerne mulighed for at eksportere billeder og videoklip. Eksportfunktionerne kan også
bruges til at eksportere hele videoen til en enkelt fil for at lette dataoverførsel og/eller datadeling. Hvis du gerne
vil eksportere CapsoView-konfigurationerne, skal du se Eksport af konfigurationer.

10.1. Billeder
Klik på knappen Eksportér i hovedmenuen for at eksportere og gemme et billede som en *.JPG-fil. Klik på
det eller de billeder, du vil eksportere, i Billedlisten. Derefter bliver billedrammen blå.

Når du har foretaget dit valg, skal du klikke på knappen Eksporter billede(r) nederst til højre for billedlisten
og vælge en placering (standardstien er typisk C:\capso_video) til at gemme de eksporterede billeder.
Det eksporterede billede vil have tidsstemplet og proceduredatoen for patienten vist under det.

10.2. Beskæring af billeder inden eksport
CapsoView lader brugere beskære og eksportere sektioner af billedet i stedet for at eksportere hele
billedet. Denne funktion kan bruges til at importere de beskårne billeder til et EMR/EHR-system, hvis
sådant system ikke understøtter billeder med panoramisk aspektforhold.
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Klik på knappen Beskær
ved siden af knappen Eksport Image(s) for at beskære og eksportere et
billede i et almindeligt firkantet format.

Når beskæring er aktiveret, bliver et beskæringsvindue vist over hvert billede på billedlisten.
Beskæringsvinduet kan flyttes til venstre eller højre for at indfange en specifik sektion af billedet som vist
nedenfor.

10.3. Videoer og videoklip
Hvis du vil eksportere et kort klip eller hele videoen, skal du klikke på knappen Eksport i hovedmenuen. Gå
til det billede, du vil starte eksporten fra, dvs. Startbillede og det sidste billede i klippet, dvs. Slutbillede (for
mere information, se Billedinformation). Hvis du gerne vil eksportere hele videoen, vil billednumrene allerede
være tilgængelige for dig i de tilsvarende felter.

Hvis du ønsker, at den eksporterede video skal være kompatibel med standard medieafspillere, skal du
markere afkrydsningsfeltet Opret video til brug uden CapsoView, og den eksporterede video vil være i *.avi
format.
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Hvis du vil dele videoen OG de tilsvarende kommentarer, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag
bemærkninger. Den eksporterede video vil være i *.xam format, og kommentarerne inkluderes i den
eksporterede fil. Bemærk, at denne fil kun kan åbnes med CapsoView-softwaren. Når du åbner denne fil i
CapsoView, kan det tage et par minutter at pakke filerne ud. Når den er pakket ud, oprettes en ny mappe, der
indeholder alle undersøgelsesfiler, og den originale *.xam-fil bliver automatisk slettet.

Bemærk: For at beskytte din patienters fortrolighed kan du eksportere en video eller et videoklip og skjule
informationen om procedure. Det gør du ved at klikke på knappen De-identificér, før du begynder din eksport.
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11. Uddannelse
Brugere kan kontakte CapsoVision eller deres autoriserede repræsentanter for træning i, hvordan man bruger
CapsoView-softwareprogrammet. Kontaktinformation findes i slutningen af dette dokument.
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12. Få hjælp og fejlfinding
Der henvises til CapsoVision-webstedet for yderligere hjælp og fejlfinding.
Indsend følgende oplysninger, hvis du rapporterer et problem eller anmoder om hjælp fra
CapsoVision eller deres autoriserede repræsentanter:

• Computer-hardware-specifikation
• Version af operativsystemet på computeren
• CapsoView-softwareversion
• Beskrivelse af fejlsituationen, herunder skærmbilleder, når det er relevant
• Trin, der førte til fejlen
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Opbevaring
CapsoView-softwaren findes på en CD/DVD. CD/DVD'en skal opbevares på et køligt, tørt sted under
normale omgivelser.

Garanti
Se afsnittet Garanti i slutbrugerlicensaftalen, som er tilgængelig under menuen Hjælp i
CapsoView-programmet.

Kontaktinformation

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

Europæisk autoriseret
Repræsentant
MedDevConsult GmbH
Airport Center (Bygning C)
Flughafenstraße 52a 22335
Hamburg, Tyskland
ec-rep@meddevconsult.de

Overensstemmelsesvurderingsorgan
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnburg
Tyskland
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