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Descrierea dispozitivului
CapsoView® este software-ul proprietar al CapsoVision folosit pentru a descărca și vizualiza imagini
CapsoCam Plus® și pentru a genera rapoarte de endoscopie capsulară.
Domeniul de utilizare
CapsoView este destinat descărcării de imagini de pe capsulele CapsoCam Plus, generării de fișiere video,
analizei înregistrărilor video, adnotării imaginilor și generării de rapoarte.
Contraindicații
CapsoView nu prezintă contraindicații cunoscute.
Avertismente
Pentru a preveni întocmirea unor rapoarte endoscopice incorecte ca urmare a utilizării necorespunzătoare a
programului, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de funcționare înainte de a folosi CapsoView.
Aceste instrucțiuni sunt furnizate în format electronic. Instrucțiunile în format tipărit sunt disponibile la cerere.
Pentru a solicita instrucțiunile în format tipărit, vă rugăm să contactați reprezentantul CapsoVision sau
CapsoVision, Inc. prin intermediul informațiilor de contact de la sfârșitul acestui document.
Profilul de utilizatori căruia se adresează
Medici și alt personal medical calificat.
Unități medicale căruia se adresează
Spitale, ambulatorii și cabinete medicale.
Principiul de funcționare
Afișarea de imagini și înregistrări video în vederea analizării și diagnosticării pe un computer personal.
Risc
Deși fiecare risc a fost abordat și redus pe cât posibil, există posibilitatea ca software-ul CapsoView să nu
producă rezultatele preconizate din cauza erorilor de software, a designului interfeței de utilizator sau a unei
erori de utilizator care pot întârzia diagnosticul.

Tabel cu simboluri
Simbol

Semnificație
Denumirea sau numărul
de catalog al
producătorului
Sunt incluse instrucțiuni
care trebuie respectate
Simbol care
desemnează faptul că
produsul îndeplinește
standardele europene
de siguranță și calitate
Cantitate

Simbol

Semnificație
Număr lot articol (cu
numărul de însoțire)
Contact/reprezentant
pentru Europa

Producător

Data fabricației
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1. Ce este CapsoView?
1.1.

Prezentarea Sistemului

CapsoView reprezintă una din cele patru componente ale sistemului de endoscopie capsulară CapsoCam
Plus®:

CapsoCam Plus®: O capsulă video ingerabilă de unică folosință, care înregistrează și stochează în
memoria on-board, imagini ale examenului de endoscopie capsulară în timp ce se deplasează prin tractul
gastrointestinal al pacientului propulsată de peristaltismul natural.

CapsoRetrieve®: Un kit de unică folosință furnizat pacientului supus procedurii de endoscopie
capsulară pentru recuperarea capsulei CapsoCam Plus.

CapsoAccess®: O stație de andocare furnizată personalului medical calificat pentru descărcare
imaginilor examinării de pe capsula CapsoCam Plus recuperată. CapsoAccess transferă datele pe un
computer pe care rulează software-ul CapsoView.

CapsoView®: Aplicația software autonomă folosită pentru descărcarea și analiza imaginilor de pe
capsula CapsoCam Plus și generarea de rapoarte de endoscopie capsulară.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Pacientul înghite CapsoCam Plus® de dimensiunea unei vitamine.
Pacientul recuperează CapsoCam Plus® cu kitul CapsoRetrieve®.
Datele pacientului se descarcă ușor cu ajutorul sistemului CapsoAccess®.
Medicul redă rapid și revizuiește datele pacientului cu ajutorul aplicației CapsoView®.

Domeniu de utilizare CapsoView

După ce pacientul a recuperat și returnat capsula CapsoCam Plus, CapsoView trebuie folosit împreună cu
CapsoAccess pentru a descărca datele de pe capsulă. Apoi, clinicienii pot folosi CapsoView pentru a analiza
imaginile examinării și pentru a genera un raport.
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2. Cerințe de sistem

CPU

Memorie

Sistem de operare

Minimum obligatoriu

Recomandat

Intel Core i3, generația 4 (doar pentru
analiza imaginilor și raportare)
Intel Core i5, generația 4 (4+ fire pentru
descărcarea datelor, analiză și raportare)

Intel Core i7 Quad-Core, generația 6,
(8+ fire pentru performanță de
descărcare optimă)

Minimum obligatoriu

Recomandat

4 GB
Minimum obligatoriu

8 GB
Recomandat

Computer: Windows 7 (Service Pack 1)
(64 de biți)

PC: Windows 10 (64 de biți)

Mac: OS X El Capitan

Mac: macOS Sierra sau macOS
High Sierra

Recomandat
Afișaj

Rezoluție afișaj: Tip panou 1920 x 1080: IPS (In-Plane Switching) Color Gamut:
100% sRGB cu Delta-E <2 (pentru acuratețe maximă de culoare)

Software
suplimentar

PDF Reader (de ex., Adobe Reader)
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3. Principii de Securitate și Confidențialitate
CapsoView este o aplicație desktop. Este responsabilitatea utilizatorului să protejeze confidențialitatea,
integritatea și disponibilitatea datelor pacienților stocate pe calculator. Fișierele de date CapsoView pot
conține următoarele PHI (Protected Health Information) (informații protejate privind sănătatea) care ar
trebui să fie protejate:
•

Nume pacient

•

Data de naștere pacient

•

Număr ID pacient

•

Imagini faciale pacient

Notă: Notificările de e-mail nu conțin PHI.
Recomandăm următoarele practici de securitate:
•

Dacă nu instalați CapsoView de pe un CD/DVD, folosiți suma de control a fișierului MD5 furnizat pentru
a verifica integritatea programului de instalare a aplicației CapsoView înainte de a încerca să instalați
CapsoView.

•

Folosiți controalele de autentificare și acces ale sistemului de operare pentru a limita accesul la
aplicația instalată CapsoView doar la personalul autorizat.

•

Asigurați-vă că toate datele pacienților sunt stocate în locație (indiferent dacă este pe drive-ul local
al utilizatorului de computer sau într-un folder share în rețea) care este accesibil doar pentru
personalul autorizat.

•

Asigurați-vă că firewallul și antivirusul de pe computerul unde este instalat programul CapsoView sunt
întotdeauna actualizate la zi și pe computerul unde datele sunt stocate.

•

Pentru a proteja datele stocate ale pacienților, folosiți criptarea.

•

Efectuați copii de rezervă și arhivați datele pacienților conform reglementărilor aplicabile.

•

Dacă folosiți funcțiile de semnătură electronică în CapsoView pe bază de PIN, asigurați-vă că nu
partajați PIN-ul atribuit cu nimeni.

•

(Dacă se aplică) Dacă folosiți conturi CapsoCloud pentru funcția de semnătură electronică în
CapsoView, asigurați-vă că dețineți un cont de utilizator CapsoCloud activ cu parolă puternică care nu
este partajată cu altcineva.
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4. Cum să instalați CapsoView?
4.1.

Windows OS
Pasul 1

Confirmați că aveți toate fișierele necesare.
Pachetul de instalare CapsoView conține un
program de instalare a aplicației (*.exe), suma
de control a fișierului MD5 (checksum) și codul
de instalare (installation code).
Pasul 3

Faceți clic dreapta pe programul de instalare (*.exe).
Selectați Executare ca administrator. În cazul în
care nu aveți privilegii administrative, contactați
Biroul de asistență IT.

Pasul 2

Confirmați că dispozitivul CapsoAccess NU
este conectat la computerul dvs.
Pasul 4

Selectați Da pentru a rula instalarea.

Pasul 5

Pasul 6

Faceți clic pe Next (Înainte).

Faceți clic pe Next (Înainte).
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Pasul 7

Pasul 8

Introduceți Codul de activare.
Faceți clic pe Next (Înainte).

Se va afișa ecranul cu Acordul de licență
CapsoView pentru utilizator final. Citiți
acordul integral și bifați căsuța pentru a
accepta. Faceți clic pe Next (Înainte).
Pasul 10

Pasul 9

Instalarea va începe automat.
Un codec pack se va instala automat.

Pasul 12

Pasul 11

Programul de instalare a driverului USB
CapsoAccess se va lansa într-o fereastră
separată. Faceți clic pe Next (Înainte) pentru
a-l instala.

În momentul finalizării instalării driverului USB
CapsoAccess, faceți clic pe Finish
(Finalizare).
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Pasul 13

Reveniți la fereastra de instalare CapsoView.
În momentul finalizării instalării, faceți clic pe
Finish (Finalizare).

Pasul 14

Selectați Da pentru a activa notificările
prin e-mail (recomandat).
Selecția se poate modifica ulterior.

Pasul 15
Windows acceptă și instalarea prin
linie de comandă pentru implementarea
CapsoView pe mai multe computere.
Contactați echipa de suport tehnic
CapsoVision pentru mai multe detalii
în cazul în care doriți să urmați
această metodă.

CapsoView se va lansa automat.

4.2.

SO Mac
Pasul 1

Confirmați că aveți toate fișierele necesare.
Pachetul de instalare CapsoView conține un
program de instalare a aplicației (*.dmg), suma
de control a fișierului MD5 și codul de instalare.

Pasul 2

Faceți dublu clic pe programul de instalare.
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Pasul 3

Pasul 4

Faceți clic pe Next (Înainte).

Introduceți Codul de activare.
Faceți clic pe Next (Înainte).

5

Pasul 5

Se va afișa ecranul cu Acordul de licență
CapsoView pentru utilizator final. Citiți
acordul integral și bifați căsuța pentru a
accepta. Faceți clic pe Next (Înainte).

Pasul 7

Pasul 6

Introduceți numele de utilizator și parola.
Faceți clic pe OK. În cazul în care nu
aveți privilegii administrative, contactați
Biroul de asistență IT.

Pasul 8

Instalarea va începe automat.
Faceți clic pe Finish (Finalizare).

Pagina 10 din 39
IFU-2475-RO Rev: K

05/21

Pasul 9

Selectați Da pentru a activa notificările
prin e-mail (recomandat).
Selecția se poate modifica ulterior.

Pasul 10

CapsoView se va lansa automat.
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5. Cum să dezinstalați CapsoView?
În cazul în care instalați o versiune nouă a software-ului CapsoView, versiunea veche se dezinstalează
automat. Versiunea veche a software-ul CapsoView poate fi dezinstalată și manual urmând instrucțiunile
de mai jos.

5.1.

SO Windows

Pasul 1: Rulați programul ‘Uninstaller.exe’ din ‘C:\Program Files\CapsoVision Inc\CapsoView 3’
sau ‘C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3’ dacă ați instalat CapsoView 3.5 sau
versiuni recente.
Pasul 2

Pasul 3

Conectați CapsoAccess la
computer și porniți-l.

Lansați Device Manager.

Pasul 4

Pasul 5

Faceți clic dreapta pe
CapsoVision Capsule Data Access System 2
de sub Controlere Magistrală serială universală.
Faceți clic pe Dezinstalare dispozitiv.

Bifați căsuța. Faceți clic pe Dezinstalare.

Pasul 6: Căutați în computer Uninstall K-Lite (Dezinstalați K-Lite). Rulați programul Uninstall K-Lite
Codec Pack (Dezinstalați K-Lite Codec Pack).
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5.2.

SO Mac

Pasul 1

Localizați aplicația de dezinstalare
în Accesare > Aplicații.

Pasul 3

Derulați în jos pentru a localiza
Uninstaller Application.

Pasul 2

Faceți clic stânga pe folderul
CapsoView3.

Pasul 4

Faceți dublu clic pe uninstaller și
software-ul se va șterge automat.
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6. Configurarea programului CapsoView
6.1.

Configurarea de bază

Pentru configurarea de bază, faceți clic pe pictograma Setări

din meniul de sus și navigați la fila dorită.

Fila Limbă: CapsoView este disponibil în peste 20
de limbi. Selectați limba preferată din lista verticală.
Noua setare de limbă se va aplica după ce reporniți
CapsoView.

Fila Font: Selectați dimensiunea preferată a fontului.
Acest lucru va modifica dimensiunea fontului textului
existent în cadrul interfeței de utilizator, dar nu va
modifica dimensiunea fontului din rapoartele dvs.
(consultați Dimensiunea fontului rapoartelor).

Fila Preferințe – Derulare cu rotița mouse-ului: Atunci
când analizați un videoclip, puteți folosi rotița mouseului pentru a derula la un cadru ulterior sau anterior.
Ajustați aceste setări dacă preferați o mișcare de
derulare în jos a rotiței mouse-ului pentru a derula
înregistrarea video (de ex., un pas înapoi) în loc de
redare înainte (de ex., un pas înainte).

Fila Preferințe - Opțiuni descărcare: În cazul în care,
de obicei, analizați înregistrările video imediat după
descărcarea datelor de pe capsulă, bifați căsuțele
pentru Deschide automat videoclipul după
descărcare și Generează automat videoclipul când
capsula este descărcată.

Notă: Locația unde vor fi stocate înregistrările video este afișată în partea de jos a filei Preferințe.
Dacă doriți să schimbați locația, consultați secțiunea Configurarea avansată.

6.2.

Configurarea avansată (Sunt necesare privilegii administrative)

Pentru a accesa opțiunile de mai jos, faceți clic dreapta pe pictograma CapsoView
și selectați Rulare ca
administrator (contactați Biroul de asistență IT dacă nu aveți privilegii administrative). Faceți clic pe pictograma
Setări
din Meniul principal.
Fila Sistem: Această filă vă permite să selectați adresele preferate ale fișierelor (de ex., un folder de pe
computerul dvs.) pentru descărcarea datelor, exportul videoclipurilor și pentru stocarea șabloanelor de
rapoarte. Adresă implicită pentru deschidere vă va duce la locația specificată atunci când faceți clic pe
pictograma Deschide Video
. Butonul link
va sincroniza adresele fișierelor deschise și exportate cu
adresa selectată pentru descărcare.
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Notă: Adresa implicită a
fișierului este C:/capso_video.
Acest folder se creează
automat în momentul în care
instalați CapsoView. Dacă
doriți, folderul poate fi șters,
mutat, redenumit sau păstrat
așa cum este.

Fila Spital: Această filă vă permite să configurați antetul pentru rapoartele de endoscopie capsulară. Introduceți
informațiile spitalului (denumirea spitalului, adresa, pagina web și numărul de telefon) și încărcați logoul
spitalului. Pentru a previzualiza antetul raportului, faceți clic în interiorul casetei Previzualizare. Poziția logoului
și informațiile de contact pot fi ajustate prin folosirea săgeților
de deasupra casetei.

Notă: În câmpurile pentru
Denumirea spitalului și
Adresă se pot introduce
mai multe rânduri de text.
În câmpurile rămase, se
poate introduce doar un
singur rând de text.

Fila Utilizator – Adăugarea de utilizatori: În cadrul acestei file, puteți adăuga toți utilizatorii care vor utiliza
software-ul CapsoView. Se recomandă să adăugați cel puțin utilizatorii care vor descărca capsule CapsoCam
sau care ar dori să semneze rapoartele electronic. Doar utilizatorii MD/DO adăugați în această listă vor putea
să folosească funcția de semnătură electronică. Utilizatorii care nu sunt pe listă vor putea să descarce
capsulele în calitate de utilizator invitat.
Pentru a adăuga un utilizator, selectați rolul, introduceți numele și adresa de e-mail a utilizatorului și faceți clic
pe butonul Adaugă utilizator.

Pentru a modifica informațiile unui utilizator, faceți clic pe pictograma Creion
de lângă e-mailul utilizatorului.
Pentru a șterge un utilizator din listă, faceți clic pe pictograma Coș de gunoi
de lângă pictograma Creion.
Pentru a reseta PIN-ul unui utilizator, faceți clic pe pictograma Resetează PIN de lângă pictograma Coș
de gunoi.
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Notă: Funcția de semnătură electronică poate fi utilizată doar de utilizatorii cu rol MD sau DO.
Fila Utilizatori – PIN-uri: După adăugarea unui utilizator la listă, CapsoView va genera și afișa un număr PIN
de 4 cifre pentru respectivul utilizator. Atunci când semnează electronic un raport sau când descarcă o
capsulă, utilizatorul va trebui să introducă acest PIN.

Notă: PIN-ul va fi afișat o singură dată. Vă rugăm să salvați aceste informații într-un loc sigur pentru
consultare ulterioară.
Fila Utilizatori – Notificări prin e-mail: Notificările prin e-mail pot fi activate sau dezactivate prin bifarea căsuței
din colțul din dreapta sus. În cazul în care ați activat notificările prin e-mail, PIN-ul de la pasul de mai sus va fi
transmis prin e-mail utilizatorului.
Notificările prin e-mail pot fi folosite și pentru a informa un utilizator în momentul în care un raport a fost
semnat electronic (consultați Rapoartele semnate electronic). Dacă doriți, acest pas poate fi ignorat chiar
dacă notificările prin e-mail sunt activate. Astfel, se recomandă să activați notificările prin e-mail.

6.3.

Exportarea configurațiilor (Sunt necesare privilegii administrative)

CapsoView permite utilizatorilor să exporte setările din Fila Utilizatori, Fila Spital și Fila Sistem într-un singur
fișier pentru a le copia pe un alt computer. Acest lucru se poate efectua prin folosirea funcției Importă/Exportă
fișier configurare. Pentru acest lucru sunt necesare privilegii administrative.

Pe un computer care are configurate setările CapsoView, treceți cu mouse-ul peste pictograma Setări și
selectați Exportă fișier de configurare. Selectați o destinație și faceți clic pe Exportă. Pentru a folosi aceste
setări pe un alt computer, copiați fișierul nou generat pe celălalt computer și importați-l folosind opțiunea
Importă fișier de configurare.
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7. Cum descărcați capsulele?
7.1.

Conectarea dispozitivului CapsoAccess

Pentru a conecta CapsoAccess la computerul dvs. și pentru a descărca o capsulă, urmați pașii de mai jos.
Consultați desenul, dacă este necesar.
Pasul 1: Conectați cablul de alimentare (3) la adaptorul AC (2).
Pasul 2: Conectați adaptorul AC (2) la intrarea DC de 12 V a dispozitivului CapsoAccess (1).
Pasul 3: Conectați cablul de alimentare (3) la o priză cu o tensiune nominală între 110 și 240 VAC.
Pasul 4: Atașați cablul USB (4) la intrarea USB a dispozitivului CapsoAccess (1).
Pasul 5: Conectați celălalt capăt al cablului USB (4) la computerul pe care urmează să ruleze
CapsoView.

Pentru mai multe informații despre sistemul CapsoAccess , consultați instrucțiunile de utilizare a CapsoAccess
furnizate împreună cu sistemul.

7.2.

Inițierea descărcării

Înainte de a iniția descărcarea, închideți alte programe neesențiale care rulează în fundal, ca de ex, browserul
web, media playerul etc. Faceți clic pe pictograma Descărcare din meniul principal și urmați pașii de mai jos.
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Pasul 1

Pasul 2

Introduceți informațiile și faceți clic pe Următorul.
Datele despre Nume medic și Spital pot fi introduse
manual sau selectate din meniul vertical, dacă
acestea există deja (consultați Fila Utilizatori).

Bifați căsuța pentru Generare înregistrare video.
Altfel, se vor descărca doar datele brute
(consultați Creare videoclipuri pe loturi).
Faceți clic pe Următorul.

Pasul 3

Confirmați informațiile, alegeți numele dvs. și
introduceți PIN-ul. Faceți clic pe Da. În cazul în
care nu au fost configurate conturi de utilizator,
puteți folosi un cont de tip Invitat fără a
introduce un PIN.
Pasul 5

Descărcarea începe automat. Descărcarea
poate fi sistată făcând clic pe butonul
Anulează de sub bara de progres.

Pasul 4

După confirmarea descărcării, dispozitivul
va calibra imaginile.

Pasul 6

Faceți clic pe Finalizare pentru a finaliza procesul de
descărcare. Dacă doriți ca programul CapsoView să
deschidă înregistrarea video, bifați căsuța Deschide
Video.
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Avertisment: CapsoView va descărca toate fișierele examinării în acest folder nou. Nu adăugați
sau ștergeți conținuturi din acest fișier. În caz contrar, s-ar putea ca programul CapsoView să nu
funcționeze corect. Fișierul video sau fișierul BIN pot fi redenumite direct în interiorul folderului.
De asemenea, puteți redenumi și folderul. Pentru a partaja sau efectua o copie a examinării,
consultați Export și partajarea datelor.
7.3.

Crearea de videoclipuri pe loturi

Puteți descărca datele brute de mai multe capsule, iar ulterior puteți crea videoclipurile. Descărcarea datelor
brute durează mai puțin decât descărcarea și crearea videoclipurilor. Procesul de creare a videoclipurilor pe
loturi este ideal pentru utilizatorii care doresc să descarce imagini peste noapte de pe mai multe capsule sau
pe timpul unei perioade prelungite atunci când utilizatorul nu se află la stația de lucru.
Pasul 1: Faceți clic pe pictograma Deschide Video.
Pasul 2: Modificați opțiunea Files of type (Fișiere de tipul) în fișiere binare pentru a deschide unul sau mai
multe fișiere descărcate.
Pasul 3: Selectați folderele care conțin datele brute (fișiere *.bin) ale videoclipurilor pe care doriți să le creați.
Țineți apăsat pe CTRL pentru a selecta mai multe foldere. Faceți clic pe Choose (Selectați). Pe măsură ce
videoclipurile sunt create, CapsoView va afișa progresul.
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8. Ecranul principal
8.1.

Meniul principal

Meniul principal este amplasat în partea din stânga sus a ecranului principal.

Meniul principal asigură acces la următoarele funcții:
Deschide Video
- Faceți clic pe această pictogramă pentru a deschide un video pentru analiză (*.xam sau
*.avi). De asemenea, puteți face clic în interiorul zonei de afișare a videoclipului localizată în centrul ecranului.
Descarcă
- Faceți clic pe această pictogramă pentru a inițializa descărcarea unei capsule CapsoCam Plus
(consultați Inițierea descărcării).
Salvează
- Faceți clic pe această pictogramă pentru a salva constatările. Rețineți că și constatările dvs. se
vor salva automat.
Exportă
- Faceți clic pe această pictogramă pentru a exporta o imagine sau un videoclip (consultați Export
și partajarea datelor).
Setări
- Faceți clic pe această pictogramă pentru a configura CapsoView (consultați Configurarea de bază
și Configurarea avansată).
Ajutor - Faceți clic pe această pictogramă pentru a accesa acordul de licență pentru utilizatorul final
CapsoView sau secțiunea Despre din cadrul CapsoView. Secțiunea Despre va afișa un link către aceste
instrucțiuni de utilizare și versiunea software-ului.

8.2.

Informații Procedură

Caseta Informații Procedură este localizată sub meniul principal.
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Caseta Informații Procedură afișează următoarele informații introduse la momentul descărcării. Aceste
informații pot fi editate în secțiunea raport (consultați Cum să creați un raport).
•
•
•
•
•
•
•

Spital
CNP Pacient
Nume pacient
Data de naștere pacient:
Dată procedură
Medic
Medicul care a trimis pacientul

Caseta Informații Procedură conține și următoarele informații care sunt generate automat.
•
•

Număr serial SN capsulă - Numărul serial al capsulei este unic și este programat în interiorul acesteia.
Timp rulare capsulă - Timpul de rulare a capsulei afișează perioada de timp în care capsula a
înregistrat imagini

Secțiunea Informații Procedură poate fi ascunsă în cadrul analizei înregistrării video. Faceți clic pe
pictograma Informații Procedură
informațiile despre procedură.

8.3.

situată în colțul din dreapta sus pentru a ascunde sau afișa

Zona de afișare

Imaginile din înregistrarea video vor fi afișate în centrul ecranului. Zona de afișare își va modifica
dimensiunea în funcție de modul de vizualizare selectat. Zona de afișare se va modifica și în cazul
activării modului Ecran întreg.
Zonă de afișare - Vizualizare Panoramic

Pagina 21 din 39
IFU-2475-RO Rev: K

05/21

Zonă de afișare - Vizualizare Duo

8.4.

Comentarii imagine

Căsuța Comentarii imagine este localizată sub zona de afișare.
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8.5.

Bara de timp

Bara de timp este localizată sub caseta Comentarii imagine.

Cadrul curent va fi marcat cu o linie albastru deschis.

Deasupra barei de timp veți vedea Informații cadru, ca de ex., număr cadru, locație cadru (procentaj cu privire
la întregul video) și marcă de timp cadru. Vă puteți deplasa la un anumit cadru tastând numărul cadrului în
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caseta text și apăsând Enter.

În cazul în care au fost setate repere (consultați Setarea de repere), fiecare segment al tractului digestiv va fi
marcat cu o culoare diferită.

Portocaliu - Esofag
Albastru - Stomac
Galben - Intestin subțire
Verde - Colon
Când imaginea afișată este în interiorul galben al intestinului subțire, se vor afișa informații suplimentare
despre locația cadrului (procentaj și marcă de timp cu privire doar la intestinul subțire).

Sub liniile colorate, veți găsi Bara țesut. Bara Țesut afișează profilul de culoare al parții corespunzătoare din
înregistrarea video și vă poate ajuta să identificați zonele de interes, ca de ex., părți din înregistrarea video
care au un profil de culoare roșie.

În cazul în care s-au captat imagini (consultați Captarea imaginilor), locația imaginilor captate va fi marcată cu
linii albe verticale.

În cazul în care s-a declanșat detecția culorii roșii (consultați ACE și detecție roșu), locația cadrelor roșii va fi
afișată cu linii verticale roșii.

În partea dreaptă sus a barei de timp, puteți găsi informații despre versiunea software-ului CapsoView folosită
la descărcarea capsulei. Această versiune poate fi diferită față de software-ul pe care îl folosiți pentru a
vizualiza înregistrarea video.

8.6.

Bara de instrumente

Bara de instrumente conține principalele comenzi folosite în timpul analizei videoclipului.
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Acționarea unui buton din bara de instrumente va activa o funcție și/sau va afișa un meniu vertical cu opțiuni
suplimentare. Acționarea din nou a butonului va dezactiva respectiva funcție și/sau va ascunde meniul vertical.
8.6.1. Modurile de vizualizare
Pentru a comuta între Modurile de vizualizare, treceți cu mouse-ul peste pictograma Mod Vizualizare
selectați Duo sau Panoramic.

și

Mod Panoramic (afișează un cadru de 360◦)

Mod Duo (afișează două cadre consecutive de 360◦)

8.6.2. Viteză de analiză
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Pentru a seta viteza cu care doriți să analizați înregistrarea video, treceți cu mouse-ul peste pictograma Viteză
analiză și
selectați o viteză. Vitezele variază de la 1X (pentru 5 cadre pe secundă) până la 5X (pentru 25
de cadre pe secundă).
8.6.3. Opțiuni playback
Opțiunile de playback sunt după cum urmează:
Derulează înapoi un singur cadru
Pauză
Derulează înainte un singur cadru
Derulează înapoi
Derulează înainte
8.6.4. Contrastul și saturația
Pentru a regla contrastul
sau saturația
, faceți clic pe butonul corespunzător și glisați bara sus/jos. Dați
din nou clic pe buton și setările vor reveni la 0%.
8.6.5. ACE și detecție roșu
Butonul ACE (Advanced Color Enhancement)
vă permite să comutați între trei moduri ACE pentru o
vizualizare avansată a mucoasei. Faceți din nou clic pe butonul ACE pentru a reveni la modul original.
Butonul Detecție roșu
va identifica cadrele roșii din cadrul înregistrării video unde pot fi prezente hemoragii.
Faceți clic pe buton și analizați cu atenție imaginile identificate. Pentru a merge la un anumit cadru, faceți dubluclic pe imagine. Click „Capturează toate imaginile” pentru a adăuga toate imaginile roșii la lista de imagine.

Faceți din nou clic pe pictograma Detecție roșu pentru a închide meniul vertical Detecție roșu.
Avertisment: Opțiunea Detecție roșu trebuie folosită ca un mijloc de asistență pentru persoana care efectuează
citirea. Aceasta nu trebuie utilizată în scopul diagnosticării.
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8.6.6. Librărie referință
Butonul Librărie referință vă permite să comparați imagini de referință cu imaginile din înregistrările dvs.
video. Prin folosirea meniului de sus al Librărie referință, puteți filtra imaginile după locație (CEST) sau tipul de
constatare (Diagnostic).

8.6.7. Captarea imaginilor
Imaginile pot fi captate făcând dublu-clic pe zona de afișare a cadrului, prin apăsarea tastei Enter sau făcând
clic pe pictograma Captează Imagine
. Înainte de a capta o imagine, se recomandă să puneți înregistrarea
video pe pauză.
Imaginile captate vor fi incluse în Listă imagine. Imaginile cu comentarii și/sau adnotări vor fi captate automat.
8.6.8. Setarea de repere
Setarea unui reper se poate face prin una din cele trei metode:
(1) Treceți cu mouse-ul peste imaginea reper și faceți clic dreapta pe zona de afișare. Selectați reperul
dorit.

(2) Treceți mouse-ul peste butonul Captează Imagine. Selectați reperul dorit.
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(3) Captați imaginea (consultați Captarea imaginilor) și localizați-o în Listă imagine. Treceți cu mouse-ul
peste miniatură și selectați litera corespunzătoare reperului pe care doriți să-l setați.

Singura restricție pentru setarea unui reper este să urmați secvența anatomică corectă. De exemplu, în cazul
în care a fost setat deja un reper gastric, reperul duodenal trebuie amplasat după reperul gastric.
În funcție de informațiile examenului, CapsoView poate furniza sugestii de repere. În cazul în care aceste
sugestii sunt disponibile, acestea vor apărea în partea de sus a Listă imagine. Utilizatorul poate accepta sau
refuza sugestiile de repere.

Pentru a accepta o sugestie de reper, faceți dublu-clic pe miniatură pentru a naviga la imagine și marcați
reperul cu ajutorul uneia din cele trei metode descrise mai sus. Sugestia de reper va dispărea, iar în Listă
imagine va deveni disponibilă o nouă miniatură.
Pentru a refuza o sugestie de reper, pur și simplu alegeți o altă imagine pentru reperul corespunzător. Reperul
sugerat va dispărea, iar noul cadru al imaginii va fi salvat în Listă imagine
Reperele sugerate pot să nu fie disponibile, caz în care trebuie să setați reperele manual folosind una din cele
trei metode descrise mai sus.

8.6.9. Adnotarea imaginilor
Pictograma Adnotare Tragere

localizată în Bara de instrumente permite adnotarea grafică a unei imagini.
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Puteți desena direct pe cadrul de interes. Cadrul va fi adăugat în Listă imagine, dacă nu se află deja. Treceți
cu mouse-ul peste pictograma Adnotare Tragere și selectați o unealtă de adnotare.
Săgeată
Elipsă

- Desenează o săgeată orientată cu vârful către o zonă de interes.
- Desenează o elipsă.

Tragere Liberă
Șterge

- Desenează o săgeată orientată cu vârful către o zonă de interes.

- Anulează un desen (treceți cu mouse-ul peste regiunea pe care doriți să o ștergeți).

8.6.10. Zoom
CapsoView oferă utilizatorilor posibilitatea de a mări imaginile pentru a le vedea mai aproape. Faceți clic pe
pictograma Zoom
la setarea implicită.

8.7.

și cursorul se va transforma într-o lupă. Faceți din nou clic pe buton și cursorul va reveni

Listă imagine

Toate imaginile captate sunt salvate în Listă imagine afișată în partea dreaptă a ecranului.
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Pentru a deschide Listă imagine, faceți clic pe butonul Ieșire ecran întreg
ecranului principal.
Pentru a închide Listă imagine, faceți clic pe Intrare ecran întreg
ecranului principal.

din partea din dreapta jos a

din partea din dreapta jos a

În Listă imagine, sub fiecare miniatură sunt afișate numărul cadrului, marca de timp și eventualele adnotări de
text. Pentru a marca repere, pentru a elimina o imagine din Listă imagine sau pentru a insera o imagine în
raport, treceți cu mouse-ul peste un cadru din Listă imagine, după care se vor afișa opțiunile pentru miniaturi.
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9. Cum să creați un raport?
Pentru a accesa secțiunea Raport din cadrul CapsoView, faceți clic pe pictograma Raport
dreapta jos a ecranului.

9.1.

din partea din

Includere de imagini

Pentru a include o imagine în raport, faceți clic pe imaginea din Listă imagine. În jurul imaginii, va apărea o
margine de culoare albastru deschis. Între timp, va apărea o pictogramă
cu un folder albastru care indică
că imaginea este inclusă în raport.

Pentru a exclude o imagine din raport, faceți clic din nou pe miniatură. Marginea albastră va dispărea.
Pentru a include în raport toate imaginile captate, bifați caseta Selectează tot din partea de jos a Listă imagine.
Această opțiune este vizibilă doar de pe ecranul principal și nu din secțiunea Raport.

Listă imagine: Activați și dezactivați Listă imagine cu ajutorul interfeței raportului.
Listă imagine
: Pentru a include/exclude imagini din raport puteți accesa Listă imagine.
De asemenea, puteți introduce comentarii direct sub fiecare imagine din Listă imagine.

9.2.

Adăugarea de text

Principalele câmpuri de tip text din cadrul raportului sunt: Istoricul clinic, Descriere procedură, Sumar rezultate
și Recomandări. Puteți scrie direct în fiecare câmp iar textul va apărea în cadrul raportului.
Dacă Istoricul clinic este deja populat, acest text a fost introdus la momentul descărcării capsulei. Pentru
ușurința utilizării, câmpul Descriere procedură conține text preîncărcat. Vă rugăm să revizuiți și să editați textul
în funcție de necesități.
Textul introdus în fiecare câmp poate fi salvat ca șablon pentru utilizare ulterioară. Pentru a salva un șablon,
faceți clic pe butonul Salvează ca șablon nou situat în partea din dreapta sus a câmpului text corespunzător.
Șablonul va fi salvat în locația implicită pentru șabloane (consultați Configurarea avansată). Șabloanele
Istoricul clinic nu sunt disponibile.
Pentru a adăuga un șablon existent, faceți clic pe butonul Importă un șablon existent situat tot în dreapta sus
a fiecărui câmp de tip text. Textul din cadrul șablonului va apărea automat în câmpul text corespunzător.
Pe lângă câmpurile de tip text menționate mai sus, fiecare imagine inserată în raport poate fi însoțită de un
comentariu (consultați Comentarii imagine). Comentariile efectuate anterior pot fi editate tastând direct în
secțiunea de comentarii de sub miniatură, fără a mai fi nevoie să reveniți la ecranul principal.
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9.3.

Editarea Informații Procedură

Pentru e edita informațiile cu privire la procedură, faceți clic pe butonul Editare
. De asemenea, puteți
selecta evaluarea pregătirii intestinului folosind meniul vertical. După ce finalizați editarea, faceți clic pe
butonul Salvează .
Pentru a masca informațiile despre procedură, faceți clic pe butonul Dezidentificare
butonului Refaceți dezidentificarea
va demasca informațiile despre procedură.

9.4.

. Acționarea din nou a

Ajustarea aspectului raportului

Dimensiunea fontului raportului: Măriți sau micșorați dimensiunea fontului raportului făcând clic pe meniul
vertical Font și selectând o dimensiune. Modificarea dimensiunii fontului va afecta următoarele câmpuri de tip
text: Istoricul clinic, Descriere procedură, Sumar rezultate, Recomandări și Comentarii imagine.
Antetul: Dacă doriți să adăugați un antet diferit față de antetul implicit al raportului (consultați Fila Spital), faceți
clic pe butonul Editează antet . Modificările se vor aplica doar în cazul raportului curent. Antetul implicit va
rămâne nemodificat.

9.5.

Salvarea raportului

CapsoView permite utilizatorilor să semneze electronic rapoartele de endoscopie capsulară sau să salveze
raportul cu un câmp gol pentru semnătură. Înainte de a semna rapoartele în mod electronic, trebuie creat un
cont de utilizator cu un PIN de 4 cifre generat de sistem (consultați Fila Utilizatori).
Rapoartele semnate electronic: Pentru a semna raportul în mod electronic, dați clic pe butonul E-Sign
.
Selectați numele dvs. de utilizator, introduceți PIN-ul, apoi faceți clic pe Semnează. Raportul va fi salvat în
folderul unde se găsește videoclipul. Dacă v-ați uitat PIN-ul, puteți face clic pe butonul PIN uitat . Noul PIN va fi
trimis pe adresa de e-mail asociată contului dvs. Dacă ați optat să nu primiți notificări prin e-mail, PIN-ul nu va
fi trimis. Pentru resetarea PIN-ului, vă rugăm să contactați administratorul de sistem.

După ce ați semnat electronic, puteți informa alte persoane de finalizarea raportului. CapsoView va transmite o
notificare prin e-mail utilizatorilor specificați. Din motive de securitate, fișierul raportului nu va fi furnizat
împreună cu notificarea prin e-mail.
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Rapoartele semnate de mână: Pentru a salva un raport fără o semnătură electronică, faceți clic pe butonul
Salvează raport
. CapsoView va genera raportul în format PDF și îl va salva automat în aceeași locație
ca și înregistrarea video aferentă. În acest moment raportul poate fi imprimat și semnat de mână.
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10.

Export și partajarea datelor

CapsoView permite utilizatorilor să exporte imagini și clipuri video. Funcțiile de export pot fi folosite și pentru a
exporta întregul video într-un singur fișier pentru a facilita transferul și/sau partajarea datelor. Dacă doriți să
exportați configurațiile CapsoView, consultați secțiunea Exportarea configurațiilor.

10.1. Cadrele imaginilor
Pentru a exporta și a salva o imagine ca fișier *.JPG, faceți clic pe butonul Export din meniul principal. În
Listă imagine, faceți clic pe imaginea (imaginile) pe care doriți să o (le) exportați. După ce ați făcut clic,
marginea imaginii ar trebui să se devină albastră.

După efectuarea selecției, faceți clic pe butonul Exportați imagine din partea dreaptă jos din Listă imagine
și selectați o locație (în mod normal, calea implicită este C:\capso_video) pentru a salva imaginile exportate.
Imaginea exportată va avea afișat în partea de jos marca de timp și data efectuării proceduri la pacient.

10.2. Decupare imagine înainte de exportare
CapsoView permite utilizatorilor să decupeze și să exporte secțiuni ale imaginii fără a exporta toată
imaginea. Această caracteristică poate fi folosită pentru a importa imaginile decupate într-un sistem
EMR/EHR, dacă acest sistem nu suportă imagini cu raport de aspect panoramic.
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Pentru a decupa și exporta o imagine într-un format pătrat standard, faceți clic pe
Decupați aflat lângă butonul Exportă imagine.

butonul

Când este activată decuparea, o fereastră de decupare va fi afișată lângă fiecare imagine din Listă
imagine. Fereastra de decupare poate fi deplasată la stânga sau dreapta pentru a prinde o anumite
secțiune a imaginii, așa cum se poate vedea mai jos.

10.3. Înregistrări videoși videoclipuri
Pentru a exporta un clip scurt sau întreaga înregistrare video, faceți clic pe butonul Exportă din meniul
principal. Introduceți cadrul de unde doriți să începeți exportul, de ex., Cadru de început, precum și ultimul
cadru al clipului, de ex., Cadru final (pentru mai multe informații, consultați Informații cadru). Dacă doriți să
exportați întreaga înregistrare video, numerele cadrelor vor fi deja disponibile în casetele aferente.

Dacă doriți ca videoclipul exportat să fie compatibil cu media playerele standard, bifați caseta pentru Creare
videoclip pentru utilizare fără CapsoView, iar videoclipul exportat va fi în format *.avi.
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Dacă doriți să partajați înregistrarea video ȘI adnotările aferente, bifați căsuța Includeți adnotări. Înregistrarea
video exportată va fi în format *.xam, iar adnotările vor fi incluse în fișierul exportat. Rețineți: acest fișier poate
fi deschis doar cu software-ul CapsoView. În momentul deschiderii acestui fișier în CapsoView, este posibil să
dureze câteva minute pentru a dezarhiva fișierele. După dezarhivare, se va crea un folder nou care conține
toate fișierele examinării, iar fișierul original *.xam va fi șters automat.

Notă: Pentru a proteja confidențialitatea pacientului, puteți exporta o înregistrare video sau un videoclip și
ascunde informațiile cu privire la procedură. Pentru a efectua acest lucru, pur și simplu faceți clic pe butonul
Dezidentificare înainte de a începe exportul.
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11. Instruire
Utilizatorii pot contacta CapsoVision sau reprezentanții săi autorizați pentru programe de instruire cu privire la
utilizarea software-ului CapsoView. Informațiile de contact se găsesc la sfârșitul acestui document.
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12. Asistență și depanare
Pentru asistență suplimentară și depanare, consultați site-ul CapsoVision.
Vă rugăm să includeți următoarele informații în cazul în care sesizați o problemă sau solicitați asistență din
partea CapsoVision sau a reprezentanților săi autorizați:

• Specificațiile hardware ale computerului
• Versiunea sistemului de operare de pe computer
• Versiunea software-ului CapsoView
• Descrierea erorii, inclusiv capturi ale ecranului unde este cazul
• Pașii efectuați care au condus la eroare
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Depozitare
Software-ul CapsoView este stocat pe un CD/DVD. CD-ul/DVD-ul trebuie păstrat într-un loc răcoros în
condiții normale de mediu.

Garanție
Consultați secțiunea Garanție din acordul de licență pentru utilizatorului final, disponibil în meniul Ajutor
din programul CapsoView.

Informații de
contact

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

Reprezentant autorizat
pentru Europa

Organism de evaluare a
conformității

MedDevConsult GmbH
Airport Center (Clădirea C)
Flughafenstraße 52a 22335
Hamburg, Germania
ec-rep@meddevconsult.de

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Germania
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