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Περιγραφή της συσκευής 
Το CapsoView® είναι ιδιόκτητο πρόγραμμα λογισμικού της CapsoVision που χρησιμοποιείται για τη λήψη και 
την προβολή εικόνων CapsoCam Plus® και τη δημιουργία εκθέσεων ενδοσκόπησης με κάψουλα. 

 
Ένδειξη χρήσης 
Το CapsoView προορίζεται για τη λήψη εικόνων από κάψουλες CapsoCam Plus, τη δημιουργία αρχείων 
βίντεο, την επισκόπηση βίντεο, τον σχολιασμό εικόνων και τη δημιουργία εκθέσεων. 
 
Αντενδείξεις 
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για το CapsoView . 
 
Προειδοποιήσεις 
Για να αποφύγετε λανθασμένες εκθέσεις ενδοσκόπησης ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης του 
προγράμματος, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε το CapsoView. Οι 
οδηγίες παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες οδηγίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Για να ζητήσετε 
τις έντυπες οδηγίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της CapsoVision ή την CapsoVision, Inc. 
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος του εγγράφου. 
 
Προβλεπόμενο προφίλ χρήστη 
Γιατροί και άλλο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό. 
 
Προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης 
Νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία και ιατρεία. 
 
Αρχή λειτουργίας 
Εμφάνιση εικόνων και βίντεο για επισκόπηση και διάγνωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
Κίνδυνος 
Αν και όλοι οι κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί και περιοριστεί στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, το 
λογισμικό CapsoView ενδέχεται να αποτύχει να παραγάγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα εξαιτίας 
προβλημάτων στο λογισμικό, του σχεδιασμού της διεπαφής χρήστη ή σφάλματος του χρήστη, με πιθανή 
συνέπεια την καθυστέρηση της διάγνωσης. 
 
 

Πίνακας συμβόλων 
 
  Σύμβολο Επεξήγηση Σύμβολο Επεξήγηση 

 

Κωδικός ή αριθμός 
καταλόγου 
κατασκευαστή  

Αριθμός παρτίδας τεμαχίου 
(συνοδεύεται από τον 
αριθμό) 

 

Οι οδηγίες 
περιλαμβάνονται και 
πρέπει να τηρούνται 

 

Στοιχεία 
επικοινωνίας/Αντιπρόσωπος 
στην Ευρώπη 

 

Σύμβολο που 
υποδεικνύει ότι το 
προϊόν πληροί τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφάλειας και ποιότητας 

 
Κατασκευαστής 

 
Ποσότητα 

 
Ημερομηνία κατασκευής 
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1. Τι είναι το CapsoView 
 

1.1. Επισκόπηση συστήματος 
 

Το CapsoView είναι ένα από τέσσερα στοιχεία του ενδοσκοπικού συστήματος με κάψουλα CapsoCam Plus®: 
 

CapsoCam Plus®: Βιντεοκάψουλα κατάποσης μίας χρήσης, η οποία λαμβάνει και αποθηκεύει εικόνες 
ενδοσκοπικής εξέτασης με κάψουλα στην ενσωματωμένη μνήμη, καθώς κινείται μέσω του γαστρεντερικού 
σωλήνα του ασθενούς και προωθείται από τη φυσιολογική περίσταλση. 

 

CapsoRetrieve®: Κιτ ανάκτησης μίας χρήσης, το οποίο παρέχεται στον ασθενή που υποβάλλεται σε 

ενδοσκόπηση με κάψουλα για την ανάκτηση της κάψουλας CapsoCam Plus. 
 

CapsoAccess®: Σταθμός σύνδεσης, ο οποίος παρέχεται σε εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό για τη 

λήψη των εικόνων της εξέτασης από την ανακτημένη κάψουλα CapsoCam Plus. Με το CapsoAccess 

μεταφέρονται τα δεδομένα στον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το λογισμικό CapsoView. 
 

CapsoView®: Αυτόνομη εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λήψη και την επισκόπηση 

εικόνων από την κάψουλα CapsoCam Plus και τη δημιουργία εκθέσεων ενδοσκόπησης με κάψουλα. 

 

 
1. Ο ασθενής καταπίνει το CapsoCam Plus® σε μέγεθος κάψουλας βιταμίνης. 

2. Ο ασθενής ανακτά το CapsoCam Plus® με το εργαλείο CapsoRetrieve®. 

3. Η λήψη των δεδομένων του ασθενούς γίνεται εύκολα με το σύστημα CapsoAccess®. 

4. Ο ιατρός μπορεί γρήγορα να εκτελέσει αναπαραγωγή και επισκόπηση των δεδομένων 

του ασθενούς με την εφαρμογή CapsoView®. 

 

1.2. Προβλεπόμενη χρήση CapsoView 
 

Μετά την ανάκτηση και την επιστροφή της κάψουλας CapsoCam Plus από τον ασθενή, το CapsoView θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το CapsoAccess για τη λήψη των δεδομένων από την κάψουλα. Στη συνέχεια, οι 

γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το CapsoView για να μελετήσουν τις εικόνες της εξέτασης και να 

δημιουργήσουν μια έκθεση. 
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2. Απαιτήσεις συστήματος 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

Ελάχιστες απαιτήσεις Συνιστώμενες απαιτήσεις 

Intel Core i3, 4ης γενιάς (για επισκόπηση 

εικόνων και δημιουργία εκθέσεων μόνο) 

Intel Core i5, 4ης γενιάς, 4 ή περισσότερα 

νήματα (για λήψη δεδομένων, επισκόπηση 

και δημιουργία εκθέσεων) 

Intel Core i7 Quad-Core, 6ης γενιάς (8+ 

νήματα για βέλτιστες επιδόσεις λήψης) 

Μνήμη 
Ελάχιστες απαιτήσεις Συνιστώμενες απαιτήσεις 

4GB  8GB  

Λειτουργικό 

σύστημα 

Ελάχιστες απαιτήσεις Συνιστώμενες απαιτήσεις 

PC: Windows 7 (Service Pack 1) (64-bit) 

Mac: OS X El Capitan 

PC: Windows 10 (64-bit) 

Mac: macOS Sierra ή macOS High 

Sierra 

Οθόνη 

Συνιστώμενες απαιτήσεις 

Ανάλυση οθόνης: 1920x1080 Τύπος πάνελ: Χρωματικό φάσμα IPS (In-Plane 

Switching): 100% sRGB με Delta-E <2 (Για μέγιστη χρωματική ακρίβεια) 

Πρόσθετο 

λογισμικό 

Εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων PDF (π.χ. Adobe Reader) 
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3. Ζητήματα ασφάλειας και απορρήτου  
 
Το CapsoView είναι μια εφαρμογή επιτραπέζιου συστήματος υπολογιστή. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη να 
προστατεύει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων των ασθενών που 
αποθηκεύονται στον υπολογιστή. Τα αρχεία δεδομένων του CapsoView ενδέχεται να περιέχουν τις ακόλουθες 
Προστατευόμενες Πληροφορίες για την Υγεία (Protected Health Information ή PHI ) οι οποίες πρέπει να 
παραμείνουν προστατευμένες: 

• Όνομα ασθενούς 

• Ημερομηνία γέννησης ασθενούς 

• Κωδικός αριθμός ασθενούς 

• Εικόνες προσώπου ασθενούς 

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις μέσω email δεν περιέχουν PHI. 

 

Συνιστούμε τις ακόλουθες πρακτικές ασφαλείας: 
 

• Αν δεν εκτελείτε εγκατάσταση του CapsoView από CD/DVD, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο άθροισμα 
ελέγχου για το αρχείο MD5, προκειμένου να επαληθεύσετε την ακεραιότητα του προγράμματος 
εγκατάστασης της εφαρμογής CapsoView, πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε το CapsoView. 

• Χρησιμοποιήστε την επαλήθευση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης του λειτουργικού συστήματος για 
να περιορίσετε την πρόσβαση στην εγκατεστημένη εφαρμογή CapsoView μόνο σε εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα ασθενών αποθηκεύονται σε τοποθεσία στην οποία έχει πρόσβαση μόνο το 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό (ανεξάρτητα αν αυτή βρίσκεται στον τοπικό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη 
ή σε συνδεδεμένο κοινόχρηστο φάκελο μέσω του δικτύου). 

• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε ενημερωμένα το τοίχος προστασίας και το λογισμικό προστασίας από ιούς του 
υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το CapsoView και του υπολογιστή όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα. 

• Χρησιμοποιήστε μέθοδο κρυπτογράφησης για να προστατέψετε τα αποθηκευμένα δεδομένα ασθενών. 

• Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και αρχειοθετείτε τα δεδομένα ασθενών σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 

• Αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ηλεκτρονικής υπογραφής βάσει PIN στο CapsoView, βεβαιωθείτε ότι δεν 
μοιράζεστε το εκχωρημένο PIN σας με κανέναν άλλο.  

• (Αν ισχύει) Αν χρησιμοποιείτε λογαριασμούς CapsoCloud για τη λειτουργία ηλεκτρονικής υπογραφής στο 
CapsoView, βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν ενεργό λογαριασμό χρήστη CapsoCloud με ισχυρό κωδικό 
πρόσβασης τον οποίον δεν χρησιμοποιείτε από κοινού με κανέναν άλλο. 
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Βήμα 3 

Κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης (*.exe). 
Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής. Αν δεν έχετε 

δικαιώματα διαχειριστή, επικοινωνήστε με το κέντρο 
μηχανογραφικής υποστήριξης του οργανισμού σας. 

 

Βήμα 4 

Επιλέξτε Ναι για να εκτελέσετε την 

εγκατάσταση. 

 

Βήμα 5 

Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 

 

Βήμα 6 

Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 

 

Βήμα 1 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα αρχεία. 

Το πακέτο εγκατάστασης του CapsoView περιέχει 

ένα πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογής 

(*.exe), το άθροισμα ελέγχου αρχείου MD5 (*.txt) 

και τον κωδικό εγκατάστασης (*.txt). 

 

Βήμα 2 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή CapsoAccess  
ΔΕΝ είναι συνδεδεμένη στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή σας. 
 

4. Πώς να εγκαταστήσετε το CapsoView 
 

4.1. Λειτουργικό σύστημα Windows 
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Βήμα 7 

Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης. Κάντε 
κλικ στο Next (Επόμενο). 

 

Βήμα 9 

Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα. 

 

Βήμα 10 

Ένα πακέτο codec θα εγκατασταθεί 

αυτόματα. 

Βήμα 11 

Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης USB 
CapsoAccess θα ξεκινήσει σε ένα ξεχωριστό 

παράθυρο.  

Κάντε κλικ στο Επόμενο για να το εγκαταστήσετε. 

 

Βήμα 12 

Κάντε κλικ στο Τέλος όταν η εγκατάσταση του 
προγράμματος οδήγησης USB CapsoAccess 

έχει ολοκληρωθεί. 

 

 

Θα εμφανιστεί η οθόνη συμφωνίας με την άδεια 
χρήσης τελικού χρήστη του CapsoView. Διαβάστε 
ολόκληρη τη συμφωνία και επιλέξτε το πλαίσιο για 
την αποδοχή της. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 

Βήμα 8 
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Βήμα 1 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα αρχεία. 

Το πακέτο εγκατάστασης για το CapsoView 

περιέχει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης (*.dmg), 

ένα άθροισμα ελέγχου αρχείου MD5 (*.txt) και 

έναν κωδικό εγκατάστασης (*.rtf). 

 

Βήμα 13 

Επιστρέψτε στο παράθυρο εγκατάστασης του 
CapsoView. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος) όταν η 

εγκατάσταση ολοκληρωθεί. 
 

Βήμα 14 

Επιλέξτε ΝAI για να ενεργοποιήσετε τις 
ειδοποιήσεις μέσω email (συνιστάται). 
Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας 

αργότερα.  
 

Βήμα 15 

Το CapsoView θα ξεκινήσει αυτόματα. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2. Λειτουργικό σύστημα Mac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βήμα 2 

Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα 
εγκατάστασης. 

 

Τα Windows υποστηρίζουν επίσης 
εγκατάσταση της εφαρμογής από τη 

γραμμή εντολών για την ανάπτυξη του 
CapsoView σε πολλούς υπολογιστές. 

Επικοινωνήστε με την τεχνική 
υποστήριξη της CapsoVision για 

περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε 
να ακολουθήσετε αυτήν τη μέθοδο. 
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Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 
 
 

Βήμα 3 

Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης. 
Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). 

 
 

Βήμα 4 

Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα. 
 

Βήμα 7 

Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). 
 

Βήμα 8 

Θα εμφανιστεί η οθόνη συμφωνίας με την 
άδεια χρήσης τελικού χρήστη του CapsoView. 
Διαβάστε ολόκληρη τη συμφωνία και επιλέξτε 

το πλαίσιο για την αποδοχή της. Κάντε κλικ στο 
Next (Επόμενο). 

Βήμα 5 

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και το 
συνθηματικό. Κάντε κλικ στο OK. Αν δεν 

έχετε δικαιώματα διαχειριστή, 
επικοινωνήστε με το κέντρο 

μηχανογραφικής υποστήριξης του 
οργανισμού σας. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα 

Βήμα 6 
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Βήμα 9 

Επιλέξτε ΝΑΙ για να ενεργοποιήσετε τις 
ειδοποιήσεις μέσω email (συνιστάται). 
Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας 

αργότερα.  
 

Βήμα 10 

Το CapsoView θα ξεκινήσει αυτόματα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Σελίδα 12 από 39 
IFU-2475-EL      Αναθ.: K     05/2021 
 

 

5. Πώς να εγκαταστήσετε το CapsoView 
Αν εγκαθιστάτε μια νέα έκδοση του λογισμικού CapsoView, η παλιά έκδοση θα καταργηθεί αυτόματα. Επίσης, 
μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του παλιού λογισμικού CapsoView χειροκίνητα ακολουθώντας τις 
παρακάτω οδηγίες. 

 

5.1. Λειτουργικό σύστημα Windows  

 

Βήμα 1: Εκτελέστε το πρόγραμμα «Uninstaller.exe» από τη διαδρομή «C:\Program Files\CapsoVision 

Inc\CapsoView 3» ή «C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3» αν έχετε εγκαταστήσει την έκδοση 

CapsoView 3.5 ή παλαιότερες εκδόσεις. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Βήμα 6: Εκτελέστε αναζήτηση στον υπολογιστή σας για «Uninstall K-Lite». Εκτελέστε το πρόγραμμα 
Uninstall K-Lite Codec Pack (Κατάργηση εγκατάστασης πακέτου codec K-Lite). 

Βήμα 4 

Κάντε δεξί κλικ στο CapsoVision Capsule Data Access 

System 2 κάτω από το στοιχείο Ελεγκτές ενιαίου 

σειριακού διαύλου. Κάντε κλικ στο Κατάργηση 

εγκατάστασης συσκευής. 

 

Βήμα 5 

Επιλέξτε το πλαίσιο. Κάντε κλικ στο Κατάργηση 
εγκατάστασης. 

 

Βήμα 3 

Ανοίξτε το Device 
Manager. 

Βήμα 2 

Συνδέστε το CapsoAccess στον 
υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε το. 
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5.2. Λειτουργικό σύστημα Mac  
 

 

  

Βήμα 3 

Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να 
εντοπίσετε την εφαρμογή 

κατάργησης εγκατάστασης. 
 

Βήμα 4 

Κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα 
κατάργησης εγκατάστασης και το 
λογισμικό θα αφαιρεθεί αυτόματα.  

 

Βήμα 2 

Κάντε αριστερό κλικ στον φάκελο 
CapsoView3. Ανοίξτε τη Διαχείριση 

Συσκευών. 
 

Βήμα 1 

Εντοπίστε την εφαρμογή κατάργησης 
εγκατάστασης στο Μετάβαση > Εφαρμογές. 

 



Σελίδα 14 από 39 
IFU-2475-EL      Αναθ.: K     05/2021 
 

6. Ρύθμιση του CapsoView 
 

6.1. Βασική διαμόρφωση 

Για τη βασική διαμόρφωση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις  στο πάνω μενού και μετακινηθείτε στην επιθυμητή καρτέλα. 
 

Καρτέλα Γλώσσα: Το CapsoView είναι διαθέσιμο σε 
περισσότερες από 20 γλώσσες. Επιλέξτε την 
επιθυμητή γλώσσα από το αναπτυσσόμενο μενού. Η 
νέα ρύθμιση γλώσσας θα ισχύσει μετά την 
επανεκκίνηση του CapsoView. 
 
 

Καρτέλα Γραμματοσειρά: Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος 
γραμματοσειράς. Σημειώστε ότι με αυτήν την ενέργεια θα 
αλλάξει το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου στη 
διεπαφή χρήστη, αλλά όχι το μέγεθος της γραμματοσειράς 
στις αναφορές σας (βλ. Μέγεθος γραμματοσειράς εκθέσεων). 
 

Καρτέλα Προτίμηση – Κύλιση ρόδας ποντικιού: Κατά την 
επισκόπηση ενός βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
ρόδα του ποντικιού σας για να μετακινηθείτε με κύλιση σε 
ένα επόμενο ή προηγούμενο καρέ. Προσαρμόστε τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις αν θέλετε η κύλιση της ρόδας του 
ποντικιού προς τα κάτω να εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω 
στο βίντεο (δηλ. μετάβαση προς τα προηγούμενα καρέ) αντί 
για αναπαραγωγή προς τα εμπρός (δηλ. μετάβαση προς τα 
επόμενα καρέ). 

Καρτέλα Προτίμηση – Επιλογές λήψης: Αν εκτελείτε 
συχνά επισκόπηση των βίντεο αμέσως μετά τη λήψη 
των δεδομένων από την κάψουλα, επισημάνετε τα 
πλαίσια για Αυτόματο άνοιγμα του βίντεο μετά τη λήψη 
και Αυτόματη δημιουργία βίντεο κατά τη λήψη των 
στοιχείων της κάψουλας.  

  
 
Σημείωση: Η τοποθεσία αποθήκευσης των βίντεο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της καρτέλας προτιμήσεων. Αν 
θέλετε να αλλάξετε την τοποθεσία, βλ. Προηγμένη διαμόρφωση. 

 

6.2. Προηγμένη διαμόρφωση (απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή) 
 
Για να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο CapsoView  και επιλέξτε Εκτέλεση 
ως διαχειριστής (αν δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, επικοινωνήστε με το κέντρο μηχανογραφικής υποστήριξης 

του οργανισμού σας). Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις  στο Βασικό μενού. 
 
Καρτέλα Σύστημα: Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές διαδρομές αρχείων (δηλ. έναν φάκελο 
στον υπολογιστή σας) για τη λήψη δεδομένων, την εξαγωγή αποσπάσματος βίντεο και την αποθήκευση των 
προτύπων έκθεσης που θα χρησιμοποιείτε. Η προεπιλεγμένη διαδρομή για άνοιγμα θα σας μεταφέρει στην 

καθορισμένη τοποθεσία όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Άνοιγμα βίντεο . Με το κουμπί σύνδεσης  
συγχρονίζονται οι διαδρομές αρχείου για το άνοιγμα και την εξαγωγή με την επιλεγμένη διαδρομή για τη λήψη. 
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Καρτέλα Νοσηλευτική μονάδα: Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να καθορίσετε την κεφαλίδα για τις εκθέσεις 
ενδοσκόπησης με κάψουλα. Εισαγάγετε τα στοιχεία της νοσηλευτικής μονάδας σας (ονομασία νοσηλευτικής 
μονάδας, διεύθυνση, ιστότοπος και αριθμός τηλεφώνου) και τηλεφορτώστε το λογότυπο της νοσηλευτικής μονάδας 
σας. Για να δείτε μια προεπισκόπηση της κεφαλίδας εκθέσεων, κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο προεπισκόπησης. 
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση του λογοτύπου σας και των στοιχείων επικοινωνίας χρησιμοποιώντας τα βέλη 

που βρίσκονται πάνω από το συγκεκριμένο πλαίσιο.  

 

 
 
Καρτέλα Χρήστης – Προσθήκη χρηστών: Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να προσθέσετε όλους τους χρήστες που 
θα χρησιμοποιούν το λογισμικό CapsoView. Ως ελάχιστη απαίτηση, συνιστάται να προσθέσετε τον χρήστη που θα 
εκτελεί λήψη δεδομένων από κάψουλες CapsoCam Plus ή θα ήθελε να υπογράφει ηλεκτρονικά τις εκθέσεις. Μόνο οι 
χρήστες MD/DO που προστίθενται στη συγκεκριμένη λίστα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία 
ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, χρήστες οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα θα μπορούν να εκτελούν 
λήψη δεδομένων από κάψουλες ως επισκέπτες. 
 
Για να προσθέσετε έναν χρήστη, επιλέξτε τον ρόλο, εισαγάγετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του χρήστη και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη χρήστη. 

 

 
 

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη 
διαδρομή αρχείου είναι 
C:/capso_video. Αυτός ο 
φάκελος δημιουργείται 
αυτόματα κατά την 
εγκατάσταση του CapsoView. 
Αν θέλετε, μπορείτε να 
διαγράψετε, να μετακινήσετε, 
να μετονομάσετε ή να 
διατηρήσετε τον φάκελο όπως 
είναι.  

Σημείωση: Στα πεδία 
ονομασίας νοσηλευτικής 
μονάδας και διεύθυνσης 
επιτρέπεται η καταχώρηση 
πολλών γραμμών κειμένου. 
Στα υπόλοιπα πεδία χωράει 
μόνο μία γραμμή κειμένου.  
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Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός χρήστη, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μολυβιού δίπλα στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εν λόγω χρήστη.  

Για να διαγράψετε έναν χρήστη από τη λίστα, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Κάδου αχρήστων δίπλα στο εικονίδιο 
του μολυβιού.  

Για να επαναφέρετε τον κωδικό PIN ενός χρήστη, κάντε κλικ στο εικονίδιο Επαναφορά PIN  δίπλα στο εικονίδιο 
του Κάδου αχρήστων. 
 
Σημείωση: Μόνο χρήστες με ρόλο MD ή DO μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες ηλεκτρονικής 
υπογραφής.  
 
Καρτέλα Χρήστης – Κωδικοί PIN: Αφού ένας χρήστης προστεθεί στη λίστα, το CapsoView θα δημιουργήσει και θα 

εμφανίσει έναν 4ψήφιο κωδικό PIN για τον συγκεκριμένο χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει αυτόν τον κωδικό 

ΡΙΝ όταν υπογράφει ηλεκτρονικά μια έκθεση ή εκτελεί λήψη δεδομένων από μια κάψουλα.  

 

 
Σημείωση: Ο κωδικός ΡΙΝ θα εμφανίζεται μόνο μία φορά. Αποθηκεύστε αυτήν την πληροφορία σε ασφαλές μέρος 

για μελλοντική αναφορά. 

 
Καρτέλα Χρήστης – Ειδοποιήσεις μέσω email: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις 
μέσω email επισημαίνοντας το πλαίσιο στην πάνω δεξιά γωνία. Αν έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις μέσω 
email, ο κωδικός ΡΙΝ που περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα θα αποσταλεί στον χρήστη με ηλεκτρονικό μήνυμα. 
 
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ειδοποιήσεις μέσω email για να ενημερώνετε έναν χρήστη όταν μια έκθεση 
έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά (βλ. Ηλεκτρονική υπογραφή εκθέσεων). Αν θέλετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το 
βήμα ακόμη και αν έχετε ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις μέσω email. Συνεπώς, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τις 
ειδοποιήσεις μέσω email. 

 

6.3. Εξαγωγή παραμέτρων διαμόρφωσης (απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή) 
 
Το CapsoView επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν τις ρυθμίσεις από την καρτέλα χρηστών, την καρτέλα 
οργανισμού και την καρτέλα συστήματος σε ένα ενιαίο αρχείο, προκειμένου να τις αντιγράψουν σε έναν άλλον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης 
ρυθμίσεων. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. 
 

 
 
Στον υπολογιστή με τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις για το CapsoView, περάστε πάνω από το εικονίδιο ρυθμίσεων και επιλέξτε 
Εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης ρυθμίσεων. Επιλέξτε τον προορισμό και κάντε κλικ στο Εξαγωγή. Για να χρησιμοποιήσετε τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε άλλον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αντιγράψτε το αρχείο που μόλις δημιουργήσατε στον άλλον 
υπολογιστή και εκτελέστε εισαγωγή χρησιμοποιώντας την επιλογή Εισαγωγή αρχείου διαμόρφωσης ρυθμίσεων.  
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7. Πώς να εκτελέσετε λήψη δεδομένων από κάψουλες 
 

7.1. Σύνδεση του CapsoAccess 
 
Για να συνδέσετε το CapsoAccess στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και να εκτελέσετε λήψη δεδομένων από μια 
κάψουλα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ανατρέξτε στην εικόνα αν χρειαστεί.  
 

Βήμα 1: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (3) στον προσαρμογέα AC (2). 
 
Βήμα 2: Συνδέστε τον προσαρμογέα AC (2) στην είσοδο 12V DC του CapsoAccess (1). 
 
Βήμα 3: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (3) σε πρίζα με ονομαστική τιμή τάσης μεταξύ 110 και 240V AC. 
 
Βήμα 4: Συνδέστε το καλώδιο USB (4) στην είσοδο USB του CapsoAccess (1). 
 
Βήμα 5: Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB (4) στον ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίον πρόκειται 
να εκτελεστεί το CapsoView. 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα CapsoAccess που διαθέτετε, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης 

του CapsoAccess τις οποίες παραλάβατε μαζί με το σύστημα. 

 

7.2. Εκκίνηση της λήψης 
 
Προτού ξεκινήσετε τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει άλλα προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο και 
δεν χρειάζονται, όπως πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, πρόγραμμα αναπαραγωγής μέσων κ.λπ. Κάντε κλικ στο 
εικονίδιο Λήψη στο βασικό μενού και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 
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Βήμα 2 

Επιλέξτε το πλαίσιο Δημιουργία βίντεο. 
Διαφορετικά, θα γίνει λήψη μόνο των μη 

επεξεργασμένων δεδομένων (βλ. Συγκεντρωτική 
δημιουργία βίντεο). Πατήστε Επόμενο. 

 

Βήμα 3 

Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες, επιλέξτε το 
όνομά σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό ΡΙΝ 

σας. Κάντε κλικ στο Ναι. Αν δεν έχετε 
δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη 

χωρίς να καταχωρήσετε κωδικό ΡΙΝ. 

Βήμα 4 

Μόλις επιβεβαιώσετε τη λήψη, η συσκευή 

θα εκτελέσει βαθμονόμηση των εικόνων. 

 

Βήμα 5 

Η λήψη συνεχίζεται αυτόματα. Η λήψη μπορεί να 
τερματιστεί κάνοντας κλικ στο κουμπί ΑΚΥΡΟ κάτω 

από τη γραμμή προόδου. 

 

Βήμα 6 

Κάντε κλικ στο Ολοκλήρωση για να ολοκληρώσετε τη 
διαδικασία λήψης. Αν θέλετε το CapsoView να ανοίξει 

το βίντεο, επισημάνετε το πλαίσιο Άνοιγμα βίντεο. 

 

Βήμα 1 

Εισαγάγετε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο 

Επόμενο. Μπορείτε να καταχωρήσετε χειροκίνητα το 

όνομα του ιατρού και τη νοσηλευτική μονάδα ή να τα 

επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού εφόσον 

υπάρχουν ήδη (βλ. Καρτέλα χρηστών). 
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7.3. Συγκεντρωτική δημιουργία βίντεο 
 
Μπορείτε να εκτελέσετε λήψη των μη επεξεργασμένων δεδομένων από πολλές κάψουλες και να δημιουργήσετε τα 
βίντεο αργότερα. Η λήψη των μη επεξεργασμένων δεδομένων θα διαρκέσει λιγότερο χρόνο σε σχέση με τη λήψη και 
τη δημιουργία των βίντεο. Η διαδικασία συγκεντρωτικής δημιουργίας βίντεο είναι ιδανική για χρήστες που επιθυμούν 
να εκκινήσουν λήψεις από πολλές κάψουλες στη διάρκεια της νύχτας ή μιας παρατεταμένης απουσίας του χρήστη 
από τον σταθμό εργασίας.  
 
Βήμα 1: Κάντε κλικ στο εικονίδιο Άνοιγμα βίντεο. 
Βήμα 2: Αλλάξτε τον τύπο αρχείου στο Files of type (Αρχεία τύπου) σε δυαδικά αρχεία για να ανοίξετε ένα ή 
περισσότερα αρχεία εξέτασης για τα οποία ολοκληρώθηκε η λήψη. 
Βήμα 3: Επιλέξτε τους φακέλους που περιέχουν τα μη επεξεργασμένα δεδομένα (αρχεία *.bin) των βίντεο που 
θέλετε να δημιουργήσετε. Κρατήστε πατημένο το CTRL για να επιλέξετε πολλούς φακέλους. Κάντε κλικ στο Choose 

(Επιλογή). Το CapsoView θα εμφανίσει την πρόοδο της διαδικασίας δημιουργίας των αρχείων βίντεο. 
 

  
  

 

Προειδοποίηση: Το CapsoView θα εκτελέσει λήψη όλων των αρχείων της εξέτασης σε έναν νέο φάκελο. Μην 

προσθέτετε στοιχεία και μη διαγράφετε το περιεχόμενο αυτού του φακέλου. Σε διαφορετική περίπτωση, το 

CapsoView ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο βίντεο ή το αρχείο ΒΙΝ 

απευθείας μέσα στον φάκελο. Επίσης, μπορείτε να μετονομάσετε τον ίδιο τον φάκελο. Για να κοινοποιήσετε την 

εξέταση ή να κάνετε ένα αντίγραφο, βλ. Εξαγωγή και κοινή χρήση δεδομένων.  
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8. Βασική οθόνη 
 

8.1. Βασικό μενού 
 
Το βασικό μενού βρίσκεται στην πάνω αριστερή πλευρά της βασικής οθόνης.  

 

 
 
Από το βασικό μενού έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες: 
 

Άνοιγμα βίντεο  - Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε ένα βίντεο για επισκόπηση (*xam ή *avi). 
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ μέσα στην Περιοχή προβολής βίντεο που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης σας. 
 

Λήψη  - Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εκκινήσετε τη λήψη δεδομένων από μια κάψουλα CapsoCam Plus 
(βλ. Εκκίνηση της λήψης). 
 

Αποθήκευση  - Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τα ευρήματά σας. Σημειώστε ότι τα ευρήματά 
σας αποθηκεύονται επίσης αυτόματα. 
 

Εξαγωγή  - Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εξαγάγετε μια εικόνα ή ένα απόσπασμα βίντεο (βλ. Εξαγωγή και 
κοινή χρήση δεδομένων). 
 

Ρυθμίσεις  - Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να διαμορφώσετε το CapsoView (βλ. Βασική διαμόρφωση και 
Προηγμένη διαμόρφωση). 
 

Βοήθεια  - Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να μεταβείτε στην Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη του 
CapsoView ή στην ενότητα Σχετικά του CapsoView. Στην ενότητα Σχετικά θα εμφανιστεί ένας σύνδεσμος για τις 
παρούσες Οδηγίες χρήσης και η έκδοση του λογισμικού. 

 

8.2. Στοιχεία ιατρικής πράξης 
 
Το πλαίσιο στοιχείων ιατρικής πράξης βρίσκεται κάτω από το βασικό μενού.  
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Στα στοιχεία ιατρικής πράξης εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία που καταχωρούνται τη στιγμή της λήψης. Αυτές οι 
πληροφορίες μπορούν να υποστούν επεξεργασία στο τμήμα εκθέσεων (βλ. Πώς να δημιουργήσετε μια έκθεση). 
 

• Νοσηλευτική μονάδα 

• Κωδ. ασθενούς 

• Όνομα ασθενούς 

• Ημερομηνία γέννησης ασθενούς 

• Ημερομηνία ιατρικής πράξης 

• Ιατρός 

• Παραπέμπων ιατρός 
 
Στα στοιχεία ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία που δημιουργούνται αυτόματα. 
 

• Αριθμός σειράς κάψουλας - Ο αριθμός σειράς της κάψουλας είναι μοναδικός και έχει προγραμματιστεί μέσα 
στην κάψουλα. 

• Χρόνος εκτέλεσης κάψουλας - Ο χρόνος εκτέλεσης κάψουλας υποδεικνύει το χρονικό διάστημα καταγραφής 
εικόνων από την κάψουλα. 

 
Τα στοιχεία ιατρικής πράξης μπορούν να αποκρύπτονται κατά τη διάρκεια της επισκόπησης βίντεο. Κάντε κλικ στο 

εικονίδιο Στοιχεία ιατρικής πράξης  που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε 
τα Στοιχεία ιατρικής πράξης.  

 

8.3. Περιοχή προβολής 
 
Οι εικόνες του βίντεο θα εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης. Η περιοχή προβολής θα αλλάζει μέγεθος ανάλογα με 
την επιλεγμένη προβολή. Η περιοχή προβολής θα αλλάξει επίσης αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία πλήρους οθόνης. 
 
Περιοχή προβολής – Πανοραμική προβολή 
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Περιοχή προβολής – Διπλή προβολή 

 
 

8.4. Σχόλια εικόνων 
 
Το πλαίσιο για Σχόλια εικόνων βρίσκεται κάτω από την περιοχή προβολής.  
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8.5. Γραμμή χρονικής διάρκειας 
 
Η γραμμή χρονικής διάρκειας βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο σχολίων εικόνας. 
 

 
 
Το τρέχον καρέ θα επισημαίνεται με μια ανοιχτή μπλε γραμμή.  
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Πάνω από τη Γραμμή χρονικής διάρκειας, θα βλέπετε τις Πληροφορίες καρέ, όπως τον αριθμό καρέ, τη θέση καρέ 
(ποσοστό % σε σχέση με ολόκληρο το βίντεο) και τη χρονοσήμανση καρέ. Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα 
συγκεκριμένο καρέ πληκτρολογώντας τον αριθμό του καρέ στο πλαίσιο κειμένου και πατώντας Enter. 

 
 
Αν έχουν οριστεί τα σημεία αναφοράς (βλ. Καθορισμός σημείων αναφοράς), κάθε τμήμα του πεπτικού σωλήνα θα 
επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα. 

 

Πορτοκαλί - Οισοφάγος 
Μπλε - Στόμαχος 
Κίτρινο - Λεπτό έντερο 
Πράσινο - Παχύ έντερο 

 
Όταν η εμφανιζόμενη εικόνα βρίσκεται μέσα στο κίτρινο τμήμα του λεπτού εντέρου, θα εμφανιστούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τη θέση του καρέ (ποσοστό % και χρονοσήμανση μόνο σε σχέση με το λεπτό 
έντερο).  

 
 
Κάτω από τις χρωματιστές γραμμές, θα βρείτε τη γραμμή ιστών. Στη γραμμή ιστών εμφανίζεται το χρωματικό 
προφίλ για το αντίστοιχο τμήμα του βίντεο και χάρη σε αυτήν μπορείτε να εντοπίσετε περιοχές ενδιαφέροντος, όπως 
τμήματα του βίντεο με κόκκινο χρωματικό προφίλ. 

 
 
Αν έχουν καταγραφεί εικόνες (βλ. Καταγραφή εικόνων), η θέση των καταγεγραμμένων εικόνων θα επισημαίνεται με 
λευκές κάθετες γραμμές.  

 
 
Αν έχει ενεργοποιηθεί η Ανίχνευση κόκκινου χρώματος (βλ. ACE και Ανίχνευση κόκκινου χρώματος), η θέση των 
κόκκινων καρέ θα εμφανίζεται με κόκκινες κάθετες γραμμές. 

 
 
Στην πάνω δεξιά πλευρά της γραμμής χρονικής διάρκειας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την έκδοση 
λογισμικού του CapsoView που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη δεδομένων από την κάψουλα. Σημειώστε ότι αυτή η 
έκδοση ενδέχεται να διαφέρει από το λογισμικό που χρησιμοποιείτε για την προβολή του βίντεο. 
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8.6. Γραμμή εργαλείων 

Η γραμμή εργαλείων περιέχει τα βασικά στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται στην επισκόπηση ενός βίντεο.  

 
Αν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων, θα ενεργοποιηθεί μια λειτουργία ή/και θα εμφανιστεί ένα 
αναδυόμενο μενού με περισσότερες επιλογές. Αν ξανακάνετε κλικ στο κουμπί, η ίδια λειτουργία θα απενεργοποιηθεί 
ή/και το αναδυόμενο μενού θα εξαφανιστεί.  

 

8.6.1. Λειτουργίες προβολής 
 
Για εναλλαγή ανάμεσα στις Λειτουργίες προβολής, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από το εικονίδιο Λειτουργία 

προβολής και επιλέξτε Διπλή ή Πανοραμική. 
 
Πανοραμική λειτουργία (εμφανίζει ένα καρέ 360◦) 

 
 
Διπλή λειτουργία (εμφανίζει δύο διαδοχικά καρέ 360◦) 
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8.6.2. Ταχύτητα επισκόπησης  
 
Για να ορίσετε την ταχύτητα με την οποία θέλετε να παρακολουθήσετε το βίντεο, τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από 

το εικονίδιο Ταχύτητα επισκόπησης και επιλέξτε μια ταχύτητα. Οι ταχύτητες κυμαίνονται από 1X (για 5 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο) ως 5X (για 25 καρέ ανά δευτερόλεπτο). 

 

8.6.3. Επιλογές αναπαραγωγής 
 
Οι επιλογές αναπαραγωγής είναι οι εξής: 
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

8.6.4. Αντίθεση και κορεσμός 

Για να προσαρμόσετε την Αντίθεση  ή τον Κορεσμό , κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί και μετακινήστε τη γραμμή 
με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ξανακάντε κλικ στο κουμπί και οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στο 0%.  

 

8.6.5. ACE και ανίχνευση κόκκινου χρώματος 

Το κουμπί ACE (Προηγμένη Ενίσχυση Χρώματος) σας επιτρέπει να εναλλάσσετε τρεις λειτουργίες ACE για 
προηγμένη προβολή του βλεννογόνου. Ξανακάντε κλικ στο κουμπί ACE για να επιστρέψετε στην αρχική λειτουργία. 
 

Το κουμπί Ανίχνευση κόκκινου χρώματος  θα ανιχνεύει τα κόκκινα καρέ του βίντεο όπου ενδέχεται να υπάρχει 
αιμορραγία. Κάντε κλικ στο κουμπί και εξετάστε τις εντοπισμένες εικόνες προσεκτικά. Για να μεταβείτε σε ένα 
συγκεκριμένο καρέ, κάντε διπλό κλικ στην εικόνα. Κάντε κλικ στο «Καταγραφή όλων των εικόνων» για να 
προσθέσετε όλες τις κόκκινες εικόνες στη λίστα εικόνων. 

 
 
Ξανακάντε κλικ στο εικονίδιο ανίχνευσης κόκκινου χρώματος για να κλείσετε το αναδυόμενο μενού ανίχνευσης 
κόκκινου χρώματος. 
 
Προειδοποίηση: Η ανίχνευση κόκκινου χρώματος χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τον διαγνώστη. Αυτή η 
λειτουργία δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη για διαγνωστικούς σκοπούς. 

 

8.6.6. Βιβλιοθήκη αναφοράς 
 

Το κουμπί ReferenceLibrary  σάς επιτρέπει να συγκρίνετε εικόνες αναφοράς με τις εικόνες στα βίντεό σας. 
Χρησιμοποιώντας το πάνω μενού βιβλιοθήκης αναφοράς, μπορείτε να φιλτράρετε τις εικόνες ανά τοποθεσία (CEST) 
ή είδος ευρήματος (Diagnosis).  

 
Κίνηση πίσω ένα καρέ 

 
Παύση 

 
Κίνηση μπροστά ένα καρέ 

 
Αναπαραγωγή προς τα πίσω 

 
Αναπαραγωγή προς τα εμπρός 
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8.6.7. Καταγραφή εικόνων 
 
Μπορείτε να κάνετε καταγραφή οποιασδήποτε εικόνας με διπλό κλικ στην Περιοχή προβολής του καρέ και 

πατώντας Enter ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Λήψη εικόνας . Συνιστάται η παύση του βίντεο πριν από την 
καταγραφή μιας εικόνας.  
 
Οι καταγεγραμμένες εικόνες θα τοποθετούνται στη λίστα εικόνων σας. Οι εικόνες με σχόλια ή/και επισημάνσεις θα 
καταγράφονται αυτόματα. 

 

8.6.8. Καθορισμός σημείων αναφοράς  
 
Μπορείτε να καθορίσετε ένα σημείο αναφοράς με τρεις τρόπους: 

 
(1) Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στην εικόνα του σημείου αναφοράς και κάντε δεξί κλικ στην περιοχή 

προβολής. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο αναφοράς. 

 
 

(2) Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στο κουμπί Λήψη εικόνας. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο αναφοράς. 
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(3) Εκτελέστε καταγραφή της εικόνας (βλ. Καταγραφή εικόνων) και εντοπίστε την στη λίστα εικόνων. 
Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στη μικρογραφία της εικόνας και επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στο 
σημείο αναφοράς που θέλετε να ορίσετε. 

 
 
Ο μόνος περιορισμός που επιβάλλεται για τον καθορισμό ενός σημείου αναφοράς είναι ότι πρέπει να τηρηθεί η 
σωστή ανατομική ακολουθία. Για παράδειγμα, αν έχει ήδη καθοριστεί ένα σημείο αναφοράς στον στόμαχο, το 
σημείο αναφοράς του δωδεκαδακτύλου πρέπει να βρίσκεται μετά το σημείο αναφοράς του στομάχου.  
 
Ανάλογα με τις πληροφορίες της εξέτασης, το CapsoView ενδέχεται να κάνει προτάσεις σημείων αναφοράς. Αν 
υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, αυτές θα εμφανίζονται στο πάνω μέρος της λίστας εικόνων. Ο χρήστης μπορεί να 
αποδεχτεί ή να απορρίψει τις προτάσεις σημείων αναφοράς.  

 
 
Για να αποδεχθείτε μια πρόταση σημείου αναφοράς, κάντε διπλό κλικ στη μικρογραφία της εικόνας για να μεταβείτε 
στην εικόνα και επισημάνετε το σημείο αναφοράς χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις τρόπους που 
προαναφέρθηκαν. Η πρόταση σημείου αναφοράς θα εξαφανιστεί και μια νέα μικρογραφία εικόνας θα είναι διαθέσιμη 
στη λίστα εικόνων σας. 
 
Για να απορρίψετε μια πρόταση σημείου αναφοράς, απλώς επιλέξτε μια άλλη εικόνα για το αντίστοιχο σημείο 
αναφοράς. Το προτεινόμενο σημείο αναφοράς θα εξαφανιστεί και το νέο καρέ εικόνας θα αποθηκευτεί στη λίστα 
εικόνων σας.  
 
Ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις για σημεία αναφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να 
καθορίσετε τα σημεία αναφοράς χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρεις προαναφερόμενους τρόπους. 

 
 

8.6.9. Σχολιασμός εικόνων 

Το εικονίδιο Σχεδίαση σχολίου  που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων επιτρέπει τον σχολιασμό μιας εικόνας με 

γραφικά.  
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Μπορείτε να σχεδιάσετε απευθείας στο καρέ που σας ενδιαφέρει. Το καρέ θα προστεθεί στη λίστα εικόνων εφόσον 
δεν συμπεριλαμβάνεται ήδη. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω στο εικονίδιο Σχεδίαση σχολίου και επιλέξτε ένα εργαλείο 
σχολιασμού. 

Βέλος - Σχεδιάστε ένα βέλος με κατεύθυνση προς μια περιοχή ενδιαφέροντος. 

Έλλειψη - Σχεδιάστε μια έλλειψη. 

Ελεύθερη σχεδίαση   - Σχεδιάστε ελεύθερα σε μια περιοχή ενδιαφέροντος. 

Απαλοιφή - Αναίρεση ενός σχεδίου (τοποθετήστε τον δείκτη πάνω στην περιοχή που θέλετε να 

διαγράψετε).  

 

8.6.10. Μεγέθυνση 
Με το CapsoView οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μεγεθύνουν εικόνες για προσεκτικότερη παρατήρηση. Κάντε 

κλικ στο εικονίδιο Μεγέθυνση και ο δείκτης θα μετατραπεί σε μεγεθυντικό φακό. Ξανακάντε κλικ στο κουμπί 
ώστε ο δείκτης να επιστρέψει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. 

 

8.7. Λίστα εικόνων 
 
Όλες οι καταγεγραμμένες εικόνες αποθηκεύονται στη Λίστα εικόνων που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.  
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Για να ανοίξετε τη Λίστα εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος          από τη λειτουργία πλήρους οθόνης στην κάτω 
δεξιά πλευρά της Βασικής οθόνης. 
 
Για να κλείσετε τη Λίστα εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος          στη λειτουργία πλήρους οθόνης στην κάτω 
δεξιά πλευρά της Βασικής οθόνης. 
 
Στη λίστα εικόνων, ο αριθμός του καρέ, η χρονοσήμανση και οποιαδήποτε σχόλια κειμένου εμφανίζονται κάτω από 
κάθε μικρογραφία. Για να τοποθετήσετε σημεία αναφοράς, να αφαιρέσετε μια εικόνα από τη λίστα εικόνων ή να 
συμπεριλάβετε μια εικόνα στην έκθεσή σας, μετακινήστε τον δείκτη πάνω από ένα καρέ στη λίστα εικόνων και οι 
επιλογές μικρογραφίας θα εμφανιστούν. 

 
  



Σελίδα 31 από 39 
IFU-2475-EL      Αναθ.: K     05/2021 
 

9. Πώς να δημιουργήσετε μια έκθεση 

Για να μεταβείτε στο τμήμα εκθέσεων του CapsoView, κάντε κλικ στο εικονίδιο έκθεσης  στην κάτω δεξιά πλευρά 
της οθόνης σας. 

 

9.1. Συμπερίληψη εικόνων 
 

Για να συμπεριλάβετε μια εικόνα στην έκθεσή σας, κάντε κλικ στην εικόνα στη λίστα εικόνων και ένα ανοιχτό μπλε 

πλαίσιο θα εμφανιστεί γύρω από την εικόνα. Παράλληλα, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο μπλε φακέλου που 
υποδεικνύει ότι η εικόνα έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση.  

 

 
 
Για να εξαιρέσετε μια εικόνα από την έκθεσή σας, ξανακάντε κλικ στη μικρογραφία της εικόνας. Το μπλε πλαίσιο θα 
εξαφανιστεί. 
 
Για να συμπεριλάβετε όλες τις καταγεγραμμένες εικόνες στην έκθεσή σας, επιλέξτε το πλαίσιο Επιλογή όλων στο 
κάτω μέρος της λίστας εικόνων. Σημειώστε ότι αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο από τη βασική οθόνη και όχι 
από το τμήμα εκθέσεων. 

 
 

 
Λίστα εικόνων: Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήσετε τη Λίστα εικόνων μέσα από τη διασύνδεση εκθέσεων. 

Λίστα εικόνων      : Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα εικόνων για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε εικόνες από την 
έκθεσή σας. 

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε σχόλια απευθείας κάτω από κάθε εικόνα στη λίστα εικόνων. 

 

9.2. Προσθήκη κειμένου 
 

Τα βασικά πεδία κειμένου στην έκθεση είναι τα εξής: Ιατρικό ιστορικό, Περιγραφή ιατρικής πράξης, Περίληψη 
ευρημάτων και Συστάσεις. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε απευθείας μέσα σε κάθε πεδίο και το κείμενο θα 
εμφανιστεί στην έκθεσή σας.  
 
Αν το ιατρικό ιστορικό είναι ήδη συμπληρωμένο, το κείμενο καταχωρήθηκε τη στιγμή της λήψης δεδομένων από την 
κάψουλα. Για λόγους διευκόλυνσης, στο πεδίο περιγραφής ιατρικής πράξης υπάρχει ήδη συμπληρωμένο κείμενο. 
Ελέγξτε και επεξεργαστείτε το κείμενο κατά περίσταση. 
 
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κείμενο που πληκτρολογείτε σε κάθε πεδίο ως υπόδειγμα για μελλοντική χρήση. Για 
να αποθηκεύσετε το κείμενο ως υπόδειγμα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως νέο υπόδειγμα που βρίσκεται 
στην πάνω δεξιά πλευρά του αντίστοιχου πεδίου κειμένου. Το υπόδειγμα θα αποθηκευτεί στην προεπιλεγμένη 
τοποθεσία υποδειγμάτων (βλ. Προηγμένη διαμόρφωση). Δεν υπάρχουν διαθέσιμα υποδείγματα ιατρικού ιστορικού. 
 
Για να προσθέσετε ένα υπάρχον υπόδειγμα, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή υφιστάμενου υποδείγματος που 
βρίσκεται επίσης στην πάνω δεξιά πλευρά κάθε πεδίου κειμένου. Το κείμενο του υποδείγματος θα εμφανιστεί 
αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο κειμένου.  
 
Επιπλέον των προαναφερόμενων πεδίων κειμένου, κάθε εικόνα που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση μπορεί να συνοδεύεται 
από ένα σχόλιο (βλ. Σχόλια εικόνων). Μπορείτε να επεξεργαστείτε ήδη καταχωρημένα σχόλια πληκτρολογώντας απευθείας στο 
τμήμα σχολίου κάτω από τη μικρογραφία της εικόνας, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.  
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9.3. Επεξεργασία στοιχείων ιατρικής πράξης 

 

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ιατρικής πράξης, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία  . Μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε τον βαθμό προετοιμασίας του εντέρου από το αναπτυσσόμενο μενού. Αφού ολοκληρώσετε την 

επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση .  

 

Για να αποκρύψετε τα στοιχεία ιατρικής πράξης, κάντε κλικ στο κουμπί Ανωνυμοποίηση . Κάνοντας ξανά κλικ στο 

κουμπί Κατάργηση ανωνυμοποίησης  τα στοιχεία ιατρικής πράξης εμφανίζονται. 
 

9.4. Προσαρμογή διάταξης έκθεσης 
 
Μέγεθος γραμματοσειράς έκθεσης: Αυξήστε ή μειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην έκθεση κάνοντας κλικ 
στο αναπτυσσόμενο μενού Γραμματοσειρά και επιλέγοντας ένα μέγεθος γραμματοσειράς. Η αλλαγή στο μέγεθος της 
γραμματοσειράς επηρεάζει τα ακόλουθα πεδία κειμένου: Ιατρικό ιστορικό, Περιγραφή ιατρικής πράξης, Περίληψη 
ευρημάτων, Συστάσεις και Σχόλια εικόνων. 
 
Κεφαλίδα: Αν θέλετε να προσθέσετε μια διαφορετική κεφαλίδα σε σχέση με την προεπιλεγμένη κεφαλίδα έκθεσης 

(βλ. Καρτέλα Νοσηλευτική μονάδα), κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία κεφαλίδας . Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν 
μόνο στην τρέχουσα έκθεση. Η προεπιλεγμένη κεφαλίδα θα παραμείνει ίδια. 
 

9.5. Αποθήκευση της έκθεσής σας 
 

Με το CapsoView, οι χρήστες μπορούν να υπογράφουν ηλεκτρονικά εκθέσεις ενδοσκόπησης με κάψουλα ή να 
αποθηκεύουν την έκθεση με ένα κενό πεδίο υπογραφής. Σημειώστε ότι πριν από την ηλεκτρονική υπογραφή 
εκθέσεων θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό χρήστη με 4ψήφιο κωδικό PIN από το σύστημα (βλ. 
Καρτέλα Χρήστης). 

 
Ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες εκθέσεις: Για να υπογράψετε μια έκθεση ηλεκτρονικά, κάντε κλικ στο κουμπί 

Ηλεκτρονική υπογραφή . Επιλέξτε το όνομα χρήστη σας, εισαγάγετε τον κωδικό PIN σας και, έπειτα, κάντε κλικ 
στο Υπογραφή. Η έκθεση θα αποθηκευτεί στον φάκελο που περιέχει το βίντεο. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό ΡΙΝ 
σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ξεχάσατε το ΡΙΝ. Ο νέος κωδικός ΡΙΝ θα αποσταλεί στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας. Αν επιλέξατε να μη λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις μέσω email, ο κωδικός ΡΙΝ δεν θα σας αποσταλεί. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος για 
την επαναφορά του κωδικού ΡΙΝ σας. 
 

 
 

Μετά την ηλεκτρονική υπογραφή, μπορείτε να ενημερώσετε και άλλα άτομα για την ολοκλήρωση της έκθεσης. Το 
CapsoView θα αποστείλει μια ειδοποίηση μέσω email στους καθορισμένους χρήστες. Για λόγους ασφαλείας, το 
αρχείο της έκθεσης δεν θα αποσταλεί μαζί με την ηλεκτρονική ειδοποίηση.  
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Εκθέσεις με χειρόγραφη υπογραφή: Για να αποθηκεύσετε μια έκθεση χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή, κάντε κλικ στο 

κουμπί Αποθήκευση έκθεσης . Το CapsoView θα δημιουργήσει την έκθεση σε μορφή PDF και θα την 
αποθηκεύσει αυτόματα στην ίδια τοποθεσία με το αντίστοιχο βίντεο.  Τότε, μπορείτε να εκτυπώσετε την έκθεση και 
να την υπογράψετε χειρόγραφα.  
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10. Εξαγωγή και κοινή χρήση δεδομένων 
 
Με το CapsoView οι χρήστες μπορούν να εξάγουν εικόνες και αποσπάσματα βίντεο. Οι λειτουργίες εξαγωγής 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή ολόκληρου του βίντεο σε ένα ενιαίο αρχείο, προκειμένου να 
διευκολύνεται η μεταφορά ή/και η κοινή χρήση δεδομένων. Αν θέλετε να εξαγάγετε τις παραμέτρους διαμόρφωσης 
του CapsoView, ανατρέξτε στην ενότητα Εξαγωγή παραμέτρων διαμόρφωσης.   

 

10.1. Καρέ εικόνων 
 

Για την εξαγωγή και την αποθήκευση μιας εικόνας με μορφή αρχείου *.JPG, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή  στο 

βασικό μενού. Στη λίστα εικόνων, κάντε κλικ στις εικόνες που θέλετε να εξαγάγετε. Μόλις κάνετε κλικ, το πλαίσιο της 

εικόνας θα πρέπει να γίνει μπλε.  

 

 Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Export Image(s) στην κάτω δεξιά πλευρά της 

λίστας εικόνων και επιλέξτε μια τοποθεσία (συνήθως η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι C:\capso_video) για την 

αποθήκευση των εικόνων που θα εξαχθούν. Η εικόνα που θα εξαχθεί θα έχει τη χρονοσήμανση και την 

ημερομηνία ιατρικής πράξης του ασθενή που εμφανίζεται κάτω από αυτήν. 

 

10.2. Περικοπή εικόνων πριν την εξαγωγή 

Το CapsoView παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εκτελούν περικοπή και εξαγωγή τμημάτων μιας 

εικόνας αντί για εξαγωγή ολόκληρης της εικόνας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εισαγωγή των εικόνων που έχουν υποστεί περικοπή σε ένα σύστημα EMR/EHR, εφόσον το συγκεκριμένο 

σύστημα δεν υποστηρίζει εικόνες με πανοραμικές διαστάσεις. 
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Για την περικοπή και την εξαγωγή μιας εικόνας σε τυπική μορφή τετραγώνου, κάντε κλικ στο κουμπί 

Περικοπή δίπλα στο κουμπί Εξαγωγή εικόνας. 

Όταν η λειτουργία περικοπής είναι ενεργή, ένα παράθυρο περικοπής θα εμφανίζεται πάνω από κάθε εικόνα 

στη λίστα εικόνων. Μπορείτε να μετακινήσετε το παράθυρο περικοπής αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μια 

συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας, όπως φαίνεται παρακάτω.  

 

 

10.3. Βίντεο και αποσπάσματα βίντεο 
 

Για να εξαγάγετε ένα σύντομο απόσπασμα ή ολόκληρο το βίντεο, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή  στο βασικό 
μενού. Εισαγάγετε το καρέ από το οποίο θέλετε να ξεκινήσει η εξαγωγή, δηλ. το Καρέ έναρξης, καθώς και το 
τελευταίο καρέ του αποσπάσματος, δηλ. το Καρέ λήξης (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Πληροφορίες καρέ). Αν 
θέλετε να εκτελέσετε εξαγωγή ολόκληρου του βίντεο, οι αριθμοί καρέ θα υπάρχουν ήδη στα αντίστοιχα πλαίσια. 
 

 
 
Αν θέλετε το βίντεο που θα εξαγάγετε να είναι συμβατό με τα κοινά προγράμματα αναπαραγωγής μέσων, 
επισημάνετε το πλαίσιο Δημιουργία βίντεο για αναπαραγωγή χωρίς το CapsoView, ώστε το βίντεο να είναι σε μορφή 
*.avi. 
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Αν επιθυμείτε την κοινή χρήση του βίντεο ΚΑΙ των αντίστοιχων παρατηρήσεων, επισημάνετε το πλαίσιο για Να 
συμπεριληφθούν σχόλια. Το βίντεο που θα εξαχθεί θα είναι σε μορφή *.xam και οι παρατηρήσεις θα 
περιλαμβάνονται στο αρχείο εξαγωγής. Σημειώστε ότι το συγκεκριμένο αρχείο μπορεί να ανοίξει μόνο με το 
λογισμικό CapsoView. Κατά το άνοιγμα του αρχείου στο CapsoView, η αποσυμπίεση των αρχείων ενδέχεται 
να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μετά την αποσυμπίεση, θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος ο οποίος θα περιέχει 
όλα τα αρχεία της εξέτασης και το αρχικό αρχείο *.xam θα διαγραφεί αυτόματα. 
 

 
 
Σημείωση: Για να προστατέψετε τα ευαίσθητα δεδομένα του ασθενή σας, μπορείτε να εξαγάγετε ένα βίντεο ή 
απόσπασμα βίντεο και να αποκρύψετε τα στοιχεία ιατρικής πράξης. Για τον σκοπό αυτό, απλώς κάντε κλικ στο 
κουμπί Ανωνυμοποίηση, προτού ξεκινήσετε την εξαγωγή.  
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11. Εκπαίδευση 
 
Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την CapsoVision ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της για 
εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής λογισμικού CapsoView. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στο 
τέλος του εγγράφου.
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12. Βοήθεια και αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της CapsoVision για πρόσθετη βοήθεια και λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων. 

 

Συμπεριλάβετε τις παρακάτω πληροφορίες εάν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα ή ζητάτε υποστήριξη από την 

CapsoVision ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της: 

 

• Προδιαγραφές υλικού εξοπλισμού υπολογιστή 
 

• Έκδοση λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή 
 

• Έκδοση λογισμικού CapsoView  
 

• Περιγραφή της κατάστασης σφάλματος, με στιγμιότυπα οθόνης κατά περίσταση 
 

• Βήματα που εκτελέστηκαν και κατέληξαν στο σφάλμα 
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Φύλαξη 
Το λογισμικό CapsoView είναι αποθηκευμένο σε CD/DVD. Το CD/DVD πρέπει να φυλάσσεται σε 

δροσερό και ξηρό χώρο υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Εγγύηση 
Ανατρέξτε στην ενότητα Εγγύηση στην Άδεια χρήσης τελικού χρήστη, η οποία είναι διαθέσιμη στο 

μενού Βοήθεια στο λογισμικό CapsoView . 

Στοιχεία 
επικοινωνίας 

Εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος 
MedDevConsult GmbH 

Airport Center (Building C) 

Flughafenstraße 52a 22335 

Hamburg, Γερμανία 

ec-rep@meddevconsult.de 

Κατασκευαστής 

CapsoVision® 
18805 Cox Avenue, Suite 250 

Saratoga, CA 95070, Η.Π.Α. 

Τηλέφωνο: 1-(408) 624-1488 

Email:  
customerservice@capsovision.com 

Οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH 

Tillystrasse 2 

90431 Nuremberg   

Γερμανία 

 

 

 

mailto:Email:%20customerservice@capsovision.com
mailto:Email:%20customerservice@capsovision.com

