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Produktbeskrivning
CapsoView® är programvara som tillhör CapsoVision och används för att ladda ner och visa bilder från
CapsoCam Plus®, samt för att skapa kapselendoskopirapporter.
Indikationer för användning
CapsoView är avsedd att användas för nedladdning av bilder från CapsoCam Plus-kapslar, för att skapa och
granska filmer samt för att göra anteckningar på bilder och generera rapporter.
Kontraindikationer
CapsoView har inga kända kontraindikationer.
Varningar
För att förhindra att inkorrekta endoskopirapporter skapas på grund av felaktig användning av programmet
bör du läsa följande bruksanvisning noggrant innan du använder CapsoView. Anvisningarna tillhandahålls
elektroniskt. Tryckta anvisningar tillhandahålls på begäran. För att beställa tryckta anvisningar kontaktar du
din kontaktperson hos CapsoVision eller CapsoVision, Inc. med hjälp av de kontaktuppgifter som finns i
slutet av detta dokument.
Avsedd användarprofil
Läkare och annan utbildad medicinsk personal.
Avsedd för användning på
Sjukhus, öppenvårdsmottagningar och vårdcentraler.
Funktionsbeskrivning
Visa bilder och videofiler för granskning och diagnos på persondator.
Risk
Trots att alla risker har adresserats och minimerats så långt detta är möjligt finns det en möjlighet att
CapsoView-programvaran inte producerar de resultat som förväntas på grund av felaktigheter i
programvaran, användargränssnittets utformning eller felaktig användning, vilket kan fördröja diagnosen.

Symbolförteckning
Symbol

Betydelse
Tillverkarens
produktbeteckning
eller -nummer
Bruksanvisning medföljer
och måste följas
Symbol som visar att
produkten uppfyller
europeiska säkerhetsoch kvalitetsstandarder
Antal

Symbol

Betydelse
Artikelns partinummer
(med medföljande antal)
Kontakt/representant i
Europa
Tillverkare

Tillverkningsdatum
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1. Vad är CapsoView?
1.1.

Systemöversikt

CapsoView är en av fyra komponenter i kapselendoskopisystemet CapsoCam Plus®:

CapsoCam Plus®: En sväljbar videokapsel för engångsbruk som tar och lagrar bilder från en
kapselendoskopiundersökning när den rör sig genom patientens mag-tarmkanal med hjälp av dennes
naturliga peristaltik.

CapsoRetrieve®: Ett engångskit för avlägsnande av kapseln som ges till endoskopipatienten så att
denne kan avlägsna CapsoCam Plus-kapseln.

CapsoAccess®: En dockningsstation där utbildad vårdpersonal kan ladda ner undersökningsbilder från
den återlämnade CapsoCam Plus-kapseln. CapsoAccess för över informationen till en dator som kör
CapsoView-programvaran.

CapsoView®: Det fristående programmet som används för att ladda ner och utvärdera bilder från
CapsoCam Plus-kapseln och skapa kapselendoskopirapporter.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Patienten sväljer CapsoCam Plus® som är lika stor som en vitamintablett.
Patienten avlägsnar CapsoCam Plus® med CapsoRetrieve®-verktyget.
Patientinformationen laddas enkelt ner med CapsoAccess®-systemet.
Läkaren kan snabbt spela upp och utvärdera bildmaterialet med CapsoView®-applikationen.

Avsedd användning av CapsoView

När patienten har avlägsnat och återlämnat CapsoCam Plus-kapseln används CapsoView tillsammans med
CapsoAccess för att ladda ner informationen från kapseln. Vårdpersonalen kan sedan använda CapsoView för
att utvärdera bildmaterialet från undersökningen och skapa en rapport.
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2. Systemkrav

CPU

Minne

Operativsystem

Minimikrav

Rekommendation

Intel Core i3, generation 4 (endast för
granskning av bilder och rapportering)
Intel Core i5, generation 4 (minst 4
trådar för nedladdning av data,
granskning och rapportering)
Minimikrav

Intel Core i7 Quad-Core, generation 6
(minst 8 trådar för optimal
nedladdningsprestanda)

4 GB
Minimikrav

8 GB
Rekommendation

PC: Windows 7 (servicepaket 1)
(64-bitars)

PC: Windows 10 (64-bitars)

Mac: OS X El Capitan

Rekommendation

Mac: macOS Sierra eller
macOS High Sierra

Rekommendation
Skärm

Skärmupplösning: 1920x1080 paneltyp: IPS-färgskala: 100 % sRGB med DeltaE <2 (för optimal färgåtergivning)

Ytterligare
programvara

PDF-läsare (t.ex. Adobe Reader)
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3. Säkerhets- och sekretessöverväganden
CapsoView är ett datorprogram. Det är användarens ansvar att säkerställa att den patientdata som lagras på
datorn förblir säker, sekretessbelagd och tillgänglig. Datafiler från CapsoView kan innehålla följande känsliga
hälsouppgifter som måste skyddas:
•

Patientens namn

•

Patientens födelsedatum

•

Patientens ID-nummer

•

Bilder på patientens ansikte

Obs! E-postmeddelanden innehåller ingen känslig hälsoinformation.
Vi rekommenderar följande säkerhetsåtgärder:
•

Om du inte installerar CapsoView från en CD/DVD bör du använda MD5-kontrollsumman för att
verifiera att installationsprogrammet är oförvanskat innan du försöker installera CapsoView.

•

Använd operativsystemets autentiseringsfunktioner och åtkomststyrning för att säkerställa att endast
behörig personal får tillgång till det installerade CapsoView-programmet.

•

Kontrollera att all patientdata lagras på en plats (oavsett om denna finns på en lokal plats i
användarens dator eller i en delad mapp på nätverket) som enbart är tillgänglig för behörig personal.

•

Se till att brandväggen och virusskyddet alltid är uppdaterade till den senaste versionen både på den
dator där CapsoView är installerat och på den dator där datan lagras.

•

Använd kryptering för att skydda lagrade patientdata.

•

Säkerhetskopiera och arkivera patientdata i enlighet med gällande regelverk.

•

Om du använder de PIN-kodsbaserade elektroniska signeringsfunktionerna i CapsoView, var noga
med att inte avslöja den PIN-kod du har tilldelats för någon annan.

•

(Om tillämpligt) Om du använder CapsoCloud-konton för den elektroniska signeringsfunktionen i
CapsoView, säkerställ att du har ett aktivt användarkonto på CapsoCloud och att kontot har ett starkt
lösenord som inte delas med någon annan.
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4. Så här installerar du CapsoView
4.1.

Windows OS
Steg 1

Kontrollera att du har alla filer som behövs.
Installationspaketet för CapsoView innehåller
ett installationsprogram (*.exe), en MD5kontrollsumma och en aktiveringskod.

Steg 3

Steg 2

Kontrollera att CapsoAccess-enheten INTE
är ansluten till din dator.

Steg 4

Högerklicka på installationsprogrammet (*.exe).
Välj Kör som administratör. Kontakta din ITavdelning om du inte har administratörs-privilegier.

Välj Ja för att utföra
installationen.

Steg 5

Steg 6

Klicka på Next (Nästa).

Klicka på Next (Nästa).
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Steg 7

Steg 8

Ange aktiveringskoden. Klicka på Next
(Nästa).

Skärmen med CapsoViews licensavtal för
slutanvändare visas. Läs igenom hela
avtalet och kryssa för rutan för att godkänna.
Klicka på Next (Nästa).
Steg 10

Steg 9

Installationen startar automatiskt.
Ett codecpaket installeras
automatiskt.
Steg 12

Steg 11

Installationsprogrammet för CapsoAccess
USB-drivrutin startas i ett separat fönster.
Klicka på Nästa för att installera den.

Klicka på Slutför när installationen av
CapsoAccess USB-drivrutin är klar.
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Steg 13

Gå tillbaka till installationsfönstret för
CapsoView. Klicka på Finish (Slutför) när
installationen är klar.

Steg 14

Välj Ja för att aktivera epostmeddelanden (rekommenderas).
Du kan ändra ditt val senare.

Steg 15

Windows har även stöd för installation
via kommandoraden, som kan
användas för att installera CapsoView
på flera datorer. Kontakta CapsoVisions
tekniska support för ytterligare
information om du vill använda den här
metoden.

CapsoView startas automatiskt.

4.2.

Mac OS
Steg 1

Kontrollera att du har alla filer som behövs.
Installationspaketet för CapsoView innehåller
ett installationsprogram (*.dmg), en MD5kontrollsumma och en aktiveringskod.

Steg 2

Dubbelklicka på installationsprogrammet.
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Steg 3

Steg 4

Klicka på Next (Nästa).

Ange aktiveringskoden. Klicka på
Next (Nästa).

5

Steg 5

Skärmen med CapsoViews licensavtal
för slutanvändare visas. Läs igenom hela
avtalet och kryssa för rutan för att
godkänna. Klicka på Next (Nästa).

Steg 7

Steg 6

Fyll i användarnamn och lösenord.
Klicka på OK. Kontakta din IT-avdelning
om du inte har administratörsprivilegier.

Steg 8

Installationen startar automatiskt.
Klicka på Finish (Slutför).
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Steg 9

Välj Ja för att aktivera epostmeddelanden (rekommenderas).
Du kan ändra ditt val senare.

Steg 10

CapsoView startas automatiskt.
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5. Så här avinstallerar du CapsoView
Om du installerar en ny version av CapsoView-programvaran avinstalleras den gamla versionen
automatiskt. Du kan välja att avinstallera den gamla CapsoView-programvaran manuellt genom att
följa instruktionerna nedan.

5.1.

Windows OS

Steg 1: Kör programmet Uninstaller.exe under C:\Program Files\CapsoVision Inc\CapsoView 3 eller
C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3 om du har installerat CapsoView 3.5 eller
tidigare versioner.
Steg 2

Anslut CapsoAccess till din dator
och sätt på den.
Steg 4

Steg 3

Öppna Enhetshanteraren.

Steg 5

Kryssa för rutan. Klicka på Avinstallera.
Högerklicka på CapsoVision Capsule Data
Access System 2 under USB-styrenheter. Klicka
på Avinstallera enhet.
Steg 6: Sök efter ”Uninstall K-Lite” (Avinstallera K-Lite) på din dator. Kör Uninstall K-Lite Codec Pack
(avinstallationsprogrammet för K-Lite Codec Pack).
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5.2.

Mac OS

Steg 1

Steg 2

Sök upp programmet som ska
avinstalleras under Gå > Program.

Vänsterklicka på mappen
CapsoView3.

Steg 3

Steg 4

Bläddra neråt tills du hittar Uninstaller
(avinstallationsprogrammet).

Dubbelklicka på Uninstaller
(avsinstallationsprogrammet) så
raderas programvaran automatiskt.

Sida 13 av 39
IFU-2475-SV

Rev: K

05/2021

6. Inställning av CapsoView
6.1.

Grundläggande konfigurering

För att utföra grundläggande konfigurering, klicka på ikonen för inställningar
navigera till önskad flik.

i den översta menyn och

Språkfliken: CapsoView är tillgängligt på över 20
språk. Välj ditt språk i rullgardinsmenyn.
Språkinställningen verkställs inte förrän CapsoView
startas om.

Teckensnittsfliken: Välj önskad teckenstorlek.
Observera att detta ändrar storleken på texten i
användargränssnittet, men inte i rapporter (se
Teckensnittsstorlek i rapporter).

Preferensfliken – mushjulets scrollerinställningar:
När du granskar en video kan mushjulet användas
för att bläddra till en efterföljande eller tidigare
bildruta. Justera de här inställningarna om du
föredrar att scrolla nedåt med mushjulet för att
snabbspola videon bakåt (dvs. gå bakåt) istället
för att snabbspola den framåt (dvs. gå framåt).

Preferensfliken – nedladdningsalternativ: Om du
ofta granskar videor omedelbart efter det att
informationen från kapseln har laddats ner, kryssa
för rutorna Generera video automatiskt när kapseln
är nedladdad och Öppna video automatiskt efter
nedladdning.

Obs! Platsen där dina videofiler sparas visas längst ner i preferensfliken. Om du vill ändra denna plats, se
Avancerade inställningar.

6.2.

Avancerade inställningar (Administratörsprivilegier krävs)

För att komma åt de alternativ som visas nedan, högerklicka på CapsoView-ikonen
och välj Kör som
administratör (kontakta din IT-avdelning om du inte har administratörsprivilegier). Klicka på ikonen för
inställningar i Huvudmenyn.
Systemfliken: Den här fliken ger dig möjlighet att välja sökvägar (dvs. mappar på din dator) för
datanedladdning, export av videoklipp och lagring av rapportmallar. Standardväg för att öppna tar dig till den
angivna platsen när du klickar på ikonen för öppna video
. Länkknappen
synkroniserar sökvägarna för
öppning och export med den valda sökvägen för nedladdning.
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Obs! Den förinställda sökvägen
är C:/capso_video. Den här
mappen skapas automatiskt när
CapsoView installeras. Du kan
välja att radera, flytta, byta
namn på eller behålla mappen
som den är.

Mottagningsfliken: Den här fliken ger dig möjlighet att skapa ett brevhuvud för dina kapselendoskopirapporter.
Fyll i information om din mottagning (mottagningens namn, adress, webbplats och telefonnummer) och ladda
upp er logotyp. Klicka på förhandsvisningsrutan för att förhandsvisa brevhuvudet för din rapport. Logotypens
och kontaktuppgifternas placering kan justeras med hjälp av pilarna
ovanför rutan.

Obs! Fälten för
mottagningens namn och
adress har plats för flera
rader text. Resten av fälten
har bara plats för en rad text.

Användarfliken – lägga till användare: I den här fliken kan du lägga till alla användare som kommer att
använda CapsoView-programvaran. Vi rekommenderar att du åtminstone lägger till alla användare som
kommer att ladda ner CapsoCam Plus-kapslar eller som vill signera rapporter elektroniskt. Enbart användare
som har lagts till i den här listan kommer att kunna använda den elektroniska signeringsfunktionen. Användare
som inte finns med på listan kan dock fortfarande ladda ner kapslar som gästanvändare.
För att lägga till en användare, välj roll, ange användarnamn och e-postadress, och klicka på knappen
Lägg till användare.

För att ändra informationen om en användare, klicka på pennikonen
bredvid användarens e-postadress.
För att ta bort en användare från listan, klicka på papperskorgsikonen
bredvid pennikonen.
För att återställa en användares PIN-kod, klicka på ikonen för återställ PIN-kod
bredvid papperskorgsikonen.
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Obs! Endast användare med rollen MD eller DO kan använda den elektroniska signeringsfunktionen.
Användarfliken – PIN-koder: När en användare har lagts till i listan kommer CapsoView att generera och visa
en fyrsiffrig PIN-kod för användaren. Användaren måste ange denna PIN-kod när han/hon signerar en rapport
elektroniskt eller laddar ner en kapsel.

Obs! PIN-koden visas bara en gång. Spara informationen på en säker plats för att kunna hänvisa till
den i framtiden.
Användarfliken – e-postmeddelanden: Du kan aktivera eller inaktivera e-postmeddelanden genom att kryssa
för rutan högst upp i högra hörnet. Om e-postmeddelanden är aktiverade skickas PIN-koden i föregående steg
till användaren via e-post.
Du kan även använda e-postmeddelanden för att meddela en användare när en rapport har signerats
elektroniskt (se Elektroniskt signerade rapporter). Om så önskas kan det här steget hoppas över även om epostmeddelanden är aktiverade. Vi rekommenderar därför att e-postmeddelanden aktiveras.

6.3.

Exportera inställningar (Administratörsprivilegier krävs)

CapsoView ger användarna möjlighet att exportera inställningarna från Användarfliken, Mottagningsfliken och
Systemfliken till en gemensam fil, så att de kan kopieras till en annan dator. Detta kan utföras med hjälp av
funktionen Importera/exportera konfigureringsfil. Administratörsprivilegier krävs.

På datorn där CapsoView-inställningarna har konfigurerats, håll muspekaren över inställningsikonen och välj
Exportera konfigureringsfil. Välj en destination och klicka på Exportera. För att använda de här inställningarna
på en annan dator, kopiera den nyligen skapade filen till den andra datorn och importera den via funktionen
Importera konfigureringsfil.
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7. Så här laddar du ner kapslar
7.1.

Ansluta CapsoAccess

Utför nedanstående steg för att ansluta CapsoAccess till din dator och ladda ner en kapsel. Se illustrationerna
där så behövs.
Steg 1: Anslut strömsladden (3) till AC-adaptern (2).
Steg 2: Anslut AC-adaptern (2) till 12 V-ingången på CapsoAccess (1).
Steg 3: Anslut strömsladden (3) till ett vägguttag med 110–240 V AC.
Steg 4: Anslut USB-kabeln (4) till USB-porten på CapsoAccess (1).
Steg 5: Anslut den andra änden av USB-kabeln (4) till den dator som ska köra CapsoView.

För ytterligare information om ditt CapsoAccess-system, se bruksanvisningen för CapsoAccess som
medföljde systemet.

7.2.

Starta nedladdningen

Innan nedladdningen påbörjas, stäng alla andra icke nödvändiga program som körs i bakgrunden, som
webbläsare, mediaspelare och liknande. Klicka på nedladdningsikonen i Huvudmenyn och utför
nedanstående steg.
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Steg 1

Fyll i informationen och klicka på Nästa.
Läkarens namn och mottagningen kan anges
manuellt eller väljas i rullgardinsmenyn om de
redan finns (se Användarfliken).
Steg 3

Bekräfta informationen, välj ditt namn och skriv
in din PIN-kod. Klicka på Ja. Om inga
användarkonton har skapats kan du använda
ett Gästkonto utan att ange någon PIN-kod.

Steg 2

Kryssa för rutan Generera video. Annars laddas
enbart rådatan ner (se Skapa batchvideo).
Klicka på Nästa.

Steg 4

När nedladdningen har bekräftats kommer
enheten att kalibrera bilderna.

Steg 5

Steg 6

Nedladdningen utförs automatiskt. Den kan
avbrytas genom att klicka på Avbryt under
förloppsindikatorn.

Klicka på Slutför för att slutföra
nedladdningsprocessen. Om du vill att CapsoView
ska öppna videon, markera rutan Öppna video.
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Varning: CapsoView laddar ner alla undersökningsfiler till en ny mapp. Lägg inte till eller ta bort
innehåll i denna mapp. Annars kan det hända att CapsoView inte fungerar korrekt. Det går att byta
namn på videofilen eller BIN-filen direkt i mappen. Det går även att byta namn på själva mappen.
För att dela eller skapa en kopia av undersökningen, se Export och delning av data.
7.3.

Skapa batchvideo

Du kan ladda ner rådata från flera kapslar och skapa videofilmerna senare. Det går snabbare att bara ladda
ner rådata än att både ladda ner och skapa videofilmer. Processen för att skapa batchvideor är perfekt för
användare som vill genomföra flera kapselnedladdningar över natten eller då han/hon inte befinner sig vid sin
arbetsplats under en längre period.
Steg 1: Klicka på ikonen öppna video.
Steg 2: Ändra Filer av typen till binära filer för att öppna en eller flera nedladdade undersökningsfilmer.
Steg 3: Markera de mappar som innehåller rådatan (*.bin-filer) för de videofilmer du vill skapa. Håll
CTRL intryckt för att välja flera mappar. Klicka på Choose (Välj). CapsoView visar förloppet medan
videofilerna skapas.
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8. Huvudskärm
8.1.

Huvudmeny

Huvudmenyn finns högst upp till vänster på huvudskärmen.

Huvudmenyn ger åtkomst till följande funktioner:
Öppna video
– Klicka på den här ikonen för att öppna en video för granskning (*xam eller *avi). Du kan
även klicka i videovisningsområdet mitt på skärmen.
Ladda ner
– Klicka på den här ikonen för att påbörja nedladdning av en CapsoCam Plus-kapsel
(se Starta nedladdning).
– Klicka på den här ikonen för att spara dina fynd. Observera att fynden även sparas automatiskt.

Spara
Exportera
av data).

– Klicka på den här ikonen för att exportera en bild eller ett videoklipp (se Export och delning

Inställningar
– Klicka på den här ikonen för att konfigurera CapsoView (se Grundläggande inställningar och
Avancerade inställningar).
Hjälp – Klicka på den här ikonen för att visa CapsoViews licensavtal för slutanvändare i avsnittet ”Om
CapsoView”. Avsnittet Om CapsoView innehåller en länk till den här bruksanvisningen och
programvaruversionen.

8.2.

Information om procedur

Rutan med information om procedur finns under huvudmenyn.
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Procedurinformationen visar följande uppgifter som angavs vid tiden för nerladdningen. Informationen kan
redigeras i rapportavsnittet (se Så här skapar du en rapport).
•
•
•
•
•
•
•

Mottagning
Patient-ID
Patientnamn
Patientens födelsedatum
Procedurdatum
Läkare
Remitterande läkare

Procedurinformationen innehåller även följande uppgifter som skapas automatiskt.
•
•

Kapselns serienummer – kapseln har ett unikt serienummer som programmerats på dess insida.
Kapselns körtid – kapselns körtid visar under hur lång tid kapseln spelade in bilder.

Information om procedur kan döljas medan videon utvärderas. Klicka på ikonen för procedurinformation
övre högra hörnet för att dölja eller visa procedurinformationen.

8.3.

i

Visningsområde

Bilder från videon visas i mitten av skärmen. Visningsområdet ändrar storlek beroende på vilken vy som valts.
Visningsområdet ändras också om helskärmsläget aktiveras.
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Visningsområde – panoramavy

Visningsområde – duovy

8.4.

Bildkommentarer

Rutan för bildkommentarer återfinns under visningsområdet.
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8.5.

Tidfält

Tidfältet visas under rutan för bildkommentarer.

Den aktuella bildrutan markeras med en ljusblå linje.
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Ovanför tidfältet visas information om bildrutan, som bildrutenummer, bildrutans plats (i procent av hela videon)
och bildrutans tidsstämpel. Du kan gå till en enskild bildruta genom att skriva in bildrutenumret i textrutan och
klicka på Retur.

Om riktmärken har angetts (se Ange riktmärken) markeras alla segment i mag-tarmkanalen med olika färger.

Orange – matstrupe
Blå – magsäck
Gul – tunntarm
Grön – tjocktarm
Om bilden som visas är tagen inuti det gula tunntarmssegmentet visas ytterligare information om bildrutans
plats (procent och tidsstämpel enbart med avseende på tunntarmen).

Under de färgade linjerna finns vävnadsfältet. Vävnadsfältet visar färgprofilen på motsvarande del av
videofilmen och kan hjälpa dig att identifiera områden av intresse, exempelvis delar av videon som har en röd
färgprofil.

Om bilder har tagits (se Ta bilder) markeras platsen där bilderna togs med vita lodräta linjer.

Om rödfärgsidentifiering har aktiverats (se ACE och Rödfärgsdetektion) markeras platsen för de röda
bildrutorna med röda lodräta linjer.

I den övre högra delen av tidfältet hittar du information om vilken programvaruversion av CapsoView som
användes när kapseln laddades ner. Observera att detta kan vara en annan programvaruversion än den du
använder för att visa videon.
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8.6.

Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller de vanligaste kontrollerna som används vid videoutvärdering.

När du klickar på en knapp i verktygsfältet aktiveras en funktion och/eller öppnas en meny med fler alternativ.
Om du klickar på samma knapp igen inaktiveras funktionen och/eller menyn stängs.
8.6.1. Visningslägen
För att byta mellan visningslägena, håll muspekaren över ikonen för visningsläge
eller Panorama.

och välj antingen Duo

Panoramaläge (visar en bildruta i 360°)

Duoläge (visar två på varandra följande bildrutor i 360°)
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8.6.2. Uppspelningshastighet
För att ange vilken hastighet videon ska spelas upp i, håll muspekaren över ikonen för uppspelningshastighet
och välj en hastighet. Hastigheten kan varieras mellan 1X (5 bildrutor per sekund) och 5X (25 bildrutor per
sekund).
8.6.3. Uppspelningsalternativ
Följande uppspelningsalternativ är tillgängliga:
En bildruta bakåt
Pausa
En bildruta framåt
Spela bakåt
Spela framåt

8.6.4. Kontrast och mättnad
För att justera kontrast
eller mättnad
, klicka på motsvarande knapp och dra uppåt eller neråt. Klicka
på knappen igen för att återställa inställningarna till 0 procent.
8.6.5. ACE och rödfärgsidentifiering
ACE-knappen
(avancerad färgförbättring) ger dig möjlighet att byta mellan tre ACE-lägen för att få en
avancerad vy över slemhinnan. Klicka på ACE-knappen igen för att återgå till ursprungsläget.
Knappen Rödfärgsdetektion
identifierar röda bildrutor där det eventuellt finns en blödning. Klicka på
knappen och utvärdera de identifierade bilderna noggrant. För att öppna en viss bildruta, dubbelklicka på den.
Klicka på Ta alla bilder för att lägga till alla de röda bilderna i bildlistan.

Klicka på ikonen för rödfärgsidentifiering igen för att stänga menyn.
Varning: Rödfärgsidentifiering är endast avsedd att användas som ett hjälpmedel. Den här funktionen ska inte
användas för diagnostikändamål.
8.6.6. Referensbibliotek
Knappen Referensbibliotek ger dig möjlighet att jämföra bilderna i dina videor med referensbilder. Från
referensbiblioteksmenyn högst upp på sidan kan du filtrera bilder efter plats (CEST) eller resultattyp (diagnos).
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8.6.7. Ta bilder
Du kan när som helst ta en bild genom att dubbelklicka i bildrutans visningsområde, trycka på Retur eller klicka
på ikonen för ta bild
. Vi rekommenderar att videon pausas innan bilden tas.
Tagna bilder placeras i din bildlista. Bilder med kommentarer och/eller anteckningar tas automatiskt.
8.6.8. Ange riktmärken
Riktmärken kan anges på tre olika sätt:
(1) Håll muspekaren över bilden med riktmärket och högerklicka på visningsområdet. Välj önskat
riktmärke.

(2) Håll muspekaren över ikonen för ta bild. Välj önskat riktmärke.
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(3) Ta en bild (se Ta bilder) och leta upp den i bildlistan. Håll muspekaren över bildens miniatyrbild och välj
den bokstav som motsvarar det riktmärke du vill ange.

Den enda begränsningen för att ange riktmärken är att de måste vara i rätt anatomisk ordning. Om ett
gastriskt riktmärke redan har angetts måste till exempel riktmärket för duodenum komma efter detta.
Beroende på informationen om undersökningen ger CapsoView eventuellt förslag på riktmärken. Om
sådana förslag finns tillgängliga visas de högst upp i bildlistan. Användaren kan godkänna eller avvisa
föreslagna riktmärken.

För att godkänna ett föreslaget riktmärke, dubbelklicka på bildens miniatyrbild för att navigera till den och
markera riktmärket med någon av de tre metoder som beskrivs ovan. Riktmärkesförslaget försvinner och en ny
miniatyrbild blir tillgänglig i bildlistan.
För att avvisa ett föreslaget riktmärke, välj helt enkelt en annan bild för riktmärket i fråga. Riktmärkesförslaget
försvinner och den nya bildrutan sparas i din bildlista.
Om inga föreslagna riktmärken finns kan du istället ange riktmärken manuellt med någon av de tre metoder
som beskrivs ovan.

8.6.9. Bildanteckning
Ikonen för bildanteckning

i verktygsfältet gör det möjligt att göra en grafisk notering på en bild.
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Du kan rita direkt på den bildruta som är av intresse. Bildrutan läggs till i bildlistan om den inte redan finns där.
Håll muspekaren över ikonen för bildanteckning och välj ett ritverktyg.
Pil

– rita en pil som pekar på ett område av intresse.

Ellips

– rita en ellips.

Egen markering

– rita fritt inom ett område av intresse.

– ångra ett ritobjekt (håll muspekaren över det område som du vill radera).

Radera
8.6.10. Zooma

CapsoView erbjuder möjligheten att förstora bilder för att ta en närmare titt. Klicka på zoom-ikonen
så
förvandlas muspekaren till ett förstoringsglas. Klicka på knappen igen för att få muspekaren att återgå till sitt
standardutseende.

8.7.

Bildlista

Varje gång en bild tas sparas den i bildlistan som visas på höger sida av skärmen.
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För att öppna bildlistan, klicka på knappen Lämna helskärmsläge
huvudskärmen.

i det nedre högra hörnet av

För att stänga bildlistan, klicka på knappen Öppna helskärmsläge
huvudskärmen.

i det nedre högra hörnet av

I bildlistan visas bildrutenummer, tidstämpel och eventuella textanteckningar under varje miniatyrbild. För att
markera riktmärken, radera en bild från bildlistan eller inkludera en bild i en rapport, håll muspekaren över en
bildruta i bildlistan så visas tillgängliga alternativ.
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9. Så här skapar du en rapport
För att öppna rapportfunktionen i CapsoView, klicka på rapportikonen

9.1.

i det nedre högra hörnet på skärmen.

Inkludera bilder

För att inkludera en bild i rapporten, klicka på bilden i bildlistan så omges den av en ljusblå ram. Samtidigt
visas en blå mappikon
för att indikera att bilden har inkluderats i rapporten.

För att utesluta en bild från rapporten, klicka på dess miniatyrbild igen. Den blå ramen försvinner.
För att inkludera alla tagna bilder i din rapport, kryssa för rutan Välj alla längst ner i bildlistan. Observera att det
här alternativet endast visas på huvudskärmen, inte i rapportavsnittet.

Bildlista: Slå av och på Bildlistan i rapportgränssnittet.
Ikon för bildlista : Bildlistan kan användas för att inkludera/exkludera bilder i eller från rapporten.
Du kan även skriva kommentarer direkt under varje bild i bildlistan.

9.2.

Lägg till text

De viktigaste textfälten i rapporten är: Medicinsk historik, beskrivning av proceduren, sammanfattning av
undersökningsresultat och rekommendationer. Det går att skriva direkt i valfritt fält och all text finns med i
din rapport.
Om den medicinska historiken redan är ifylld angavs den här texten vid tidpunkten då kapseln laddades
ner. För att underlätta har fältet Beskrivning av proceduren förinställd text. Texten kan granskas och
redigeras efter behov.
All text du anger i de olika fälten sparas som en mall för framtida bruk. För att spara som mall, klicka på
knappen Spara som ny mall längst upp till höger i motsvarande textfält. Mallen sparas i standardmappen för
mallar (se Avancerade inställningar). Mallar för medicinsk historik är ej tillgängliga.
För att lägga till en befintlig mall, klicka på knappen Importera en befintlig mall som också återfinns i det övre
högra hörnet i varje textfält. Texten från mallen visas automatiskt i motsvarande textfält.
Förutom de textfält som nämns ovan kan alla bilder i rapporten även åtföljas av en kommentar
(se Bildkommentarer). Du kan redigera tidigare inskrivna kommentarer genom att skriva direkt i
kommentarrutan under miniatyrbilden, utan att behöva återgå till huvudskärmen.

Sida 31 av 39
IFU-2475-SV

Rev: K

05/2021

9.3.

Redigera information om procedur

För att redigera procedurinformationen, klicka på knappen Redigera . Du kan också gradera
tarmförberedelsen med hjälp av rullgardinsmenyn. När du har redigerat klart, klicka på Spara .
För att dölja procedurinformationen, klicka på knappen Avidentifiera
avidentifiering
för att visa procedurinformationen igen.

9.4.

. Klicka på knappen Ångra

Ändra rapportens layout

Rapportens teckenstorlek: Öka eller minska teckenstorleken i rapporten genom att klicka på rullgardinsmenyn
Teckensnitt och välja en teckenstorlek. Den ändrade teckenstorleken påverkar följande textfält: medicinsk
historik, beskrivning av proceduren, sammanfattning av undersökningsresultat, rekommendationer och
bildkommentarer.
Brevhuvud: Om du vill använda ett brevhuvud som skiljer sig från det brevhuvud som används som standard
(se Mottagningsfliken), klicka på knappen Redigera brevhuvud . Ändringarna påverkar bara den aktuella
rapporten. Vilket brevhuvud som används som standard förändras inte.

9.5.

Spara din rapport

CapsoView ger användarna möjlighet att signera endoskopirapporter elektroniskt eller spara rapporterna med
ett tomt namnteckningsfält. Observera att ett användarkonto med en systemgenererad fyrsiffrig PIN-kod måste
skapas innan det går att signera rapporter elektroniskt (se Användarfliken).
Elektroniskt signerade rapporter: För att signera rapporten elektroniskt, klicka på knappen E-signera
. Välj
ditt användarnamn och fyll i din PIN-kod. Klicka sedan på Signera. Rapporten sparas i den mapp där videon
finns. Om du har glömt din PIN-kod kan du klicka på knappen Glömt PIN-kod. Den nya PIN-koden skickas till
den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Om du har valt att inte ta emot e-postmeddelanden skickas inte
PIN-koden till dig. Kontakta din systemadministratör för att återställa din PIN-kod.

När du har signerat rapporten elektroniskt kan du meddela andra att den är klar. CapsoView skickar ett epostmeddelande till de angivna användarna. Av säkerhetsskäl bifogas inte rapportfilen i e-postmeddelandet.
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Rapporter som skrivs under för hand: För att spara en rapport utan en elektronisk signatur, klicka på knappen
Spara rapport
. CapsoView skapar rapporten i PDF-format och spara den automatiskt på samma plats som
den tillhörande videon. Du kan sedan skriva ut rapporten och skriva under den för hand.
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10.

Export och delning av data

CapsoView ger användarna möjlighet att exportera bilder och videoklipp. Exportfunktionerna kan även
användas för att exportera hela videofilmen till en enda fil för att underlätta dataöverföring och/eller
datadelning. Om du vill exportera CapsoView-inställningarna, se Exportera inställningar.

10.1. Bildrutor
För att exportera och spara en bild som en *.JPG-fil, klicka på knappen Exportera i huvudmenyn. I bildlistan,
klicka på de(n) bild(er) som du vill exportera. När du har klickat på en bild ska ramen bli blå.

När du har gjort dina val, klicka på knappen Exportera bild(er) längst ner till höger i bildlistan och välj en plats
där de exporterade bilderna ska sparas (den förinställda sökvägen är normalt C:\capso_video). Tidsstämpel
och procedurdatum för patienten visas under den exporterade bilden.

10.2. Beskärning av bilder före export
CapsoView ger användarna möjlighet att beskära och exportera delar av bilder istället för att exportera
hela bilden. Den här funktionen kan användas för att importera beskurna bilder till ett EMR-/EHR-system,
i fall där ett sådant system inte stöder bilder med panoramavy.
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För att beskära en bild till ett kvadratiskt standardformat och exportera den, klicka på knappen Beskär
bredvid knappen Exportera bild(er).

När beskärning har aktiverats kommer ett beskärningsfönster att visas ovanpå varje bild i bildlistan.
Beskärningsfönstret kan flyttas åt vänster eller höger för att täcka önskad del av bilden, enligt vad som
visas nedan.

10.3. Videor och videoklipp
För att exportera hela videofilmer eller klipp, klicka på knappen Exportera i huvudmenyn. Ange vilken
bildruta du vill starta exporten från, dvs. startbild, och den sista bildrutan som ska ingå i klippet, dvs. slutbild
(för ytterligare information, se Bildruteinformation). Om du vill exportera hela videofilmen är bildrutenumren
redan ifyllda i motsvarande rutor.

Om du vill att den exporterade videon ska vara kompatibel med vanliga mediaspelare, kryssa för rutan Skapa
video för användning utan CapsoView så får den exporterade videon formatet *.avi.
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Om du vill dela både videon OCH de tillhörande anteckningarna, kryssa för rutan Inkludera anteckningar. Den
exporterade videon får formatet *.xam och anteckningarna finns med i den exporterade filen. Observera att
den här filen enbart kan öppnas med CasioView-programvaran. Det kan ta en liten stund att extrahera filerna
när filen öppnas i CapsoView. När de väl har extraherats skapas en ny mapp som innehåller alla
undersökningsfiler och den ursprungliga *.xam-filen raderas automatiskt.

Obs! För att skydda patientens integritet kan du dölja procedurinformationen när du exporterar en videofilm
eller ett videoklipp. För att göra detta, klicka på avidentifieringsknappen innan du startar exporten.
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11. Utbildning
Användaren kan kontakta CapsoVision eller dess auktoriserade representanter för att få utbildning i hur man
använder CapsoView-programvaran. Kontaktuppgifter finns längst ner i detta dokument.
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12. Hjälp och felsökning
Se CapsoVisions webbplats för mer hjälp och felsökning.
Inkludera följande information om du rapporterar ett problem eller ber om hjälp från
CapsoVision eller dess auktoriserade representanter:

• Datorns hårdvaruspecifikation
• Version av operativsystemet på datorn
• Version av CapsoView-programvaran
• Beskrivning av situationen då felet uppstod, inklusive skärmbilder i lämpliga fall
• Steg som utfördes innan felet uppstod
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Lagring
CapsoView-programvaran lagras på en CD/DVD. Denna CD/DVD ska förvaras på en sval plats under
normala miljöförhållanden.

Garanti
Se garantiavsnittet i licensavtalet för slutanvändare, som finns tillgängligt under hjälpmenyn i
CapsoView-programmet.

Kontaktuppgifter

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

Auktoriserad europeisk
representant

Organ för bedömning av
överensstämmelse

MedDevConsult GmbH
Airport Center (Building C)
Flughafenstraße 52a
22335 Hamburg
Tyskland
ec-rep@meddevconsult.de

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Tyskland
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