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Cihaz Tanımı
CapsoView®, CapsoVision’ın CapsoCam Plus® görüntülerini indirerek görüntülemek ve kapsül endoskopi
raporları oluşturmak için kullanılan tescilli yazılım programıdır.
Kullanım Endikasyonları
CapsoView , CapsoCam Plus kapsüllerine ait görüntülerin indirilmesi, video dosyalarının oluşturulması,
videoların incelenmesi, görüntülerin notlarla açıklanması ve raporların oluşturulması için tasarlanmıştır.
Kontrendikasyonlar
CapsoView’un hastalar üzerinde bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
Uyarılar
Programın hatalı kullanılmasından kaynaklanan yanlış endoskopi raporlarının önüne geçmek için,
CapsoView’u kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatlar
elektronik olarak temin edilmektedir. Basılı talimatlar istek üzerine temin edilir. Basılı talimatları talep
etmek için lütfen bu belgenin sonundaki iletişim bilgilerini kullanarak CapsoVision, Inc. ile veya
CapsoVision temsilciniz ile irtibata geçin.
Amaçlanan Kullanıcı Profili
Doktorlar ve diğer eğitimli tıp personeli.
Amaçlanan Kullanım Koşulları
Hastaneler, poliklinikler ve doktor muayenehaneleri.
Çalışma İlkesi
Kişisel bilgisayarlarda inceleyip tanı koymak için görüntü ve videoların görüntülenmesi.
Risk
Her risk ele alınmış ve mümkün olduğu kadar azaltılmış olsa da, CapsoView yazılımının tanı konmasını
geciktirebilecek kullanıcı hataları, kullanıcı arayüzü tasarımı veya kullanıcı hataları nedeniyle beklenen
sonuçları üretmekte başarısız olma olasılığı mevcuttur.

Semboller Tablosu
Sembol

Anlamı

Sembol

Anlamı

Üreticinin katalog işareti
veya numarası

Öge lot numarası
(verilen sayıyla birlikte)

Talimatlar verilmiştir ve
bunlara uyulmalıdır
Ürünün güvenlik ve
kalite açısından Avrupa
standartlarına uygun
olduğunu belirten sembol

İletişim/Üreticinin
Avrupa Temsilcisi

Miktar

Üretim Tarihi

Üretici
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1. CapsoView Nedir?
1.1.

Sisteme Genel Bakış

CapsoView, CapsoCam Plus® Kapsül Endoskopi Sisteminin dört bileşeninden biridir.

CapsoCam Plus®: Hastanın gastrointestinal kanalı boyunca doğal peristalsisle ilerlerken kapsül
endoskopi muayenesi görüntülerini alan ve yerleşik belleğinde saklayan tek kullanımlık, hazmedilebilir bir
video kapsülüdür.

CapsoRetrieve®: Kapsül endoskopi hastasının CapsoCam Plus kapsülü geri alması amacıyla
sağlanan tek kullanımlık bir geri kazanım kiti.

CapsoAccess®: Eğitimli tıp personeline, geri kazanılan CapsoCam Plus kapsülünden indirilen
muayene görüntülerini sağlamaya yönelik bir yerleştirme istasyonu. CapsoAccess, verileri CapsoView
yazılımını kullanan bir bilgisayara aktarır.

CapsoView®: CapsoVision’un CapsoCam Plus® görüntülerini indirerek görüntülemek ve kapsül
endoskopi raporları oluşturmak için kullanılan bağımsız yazılım uygulamasıdır.

1.
2.
3.
4.

1.2.

Hasta, vitamin boyutundaki CapsoCam Plus®'ı yutar.
Hasta, CapsoRetrieve® aracıyla CapsoCam Plus®'ı geri kazanır.
Hasta verileri CapsoAccess® sistemiyle kolaylıkla indirilir.
Doktor, hızlıca kayıttan yürütür ve CapsoView® uygulamasıyla hasta verilerini inceler.

CapsoView’un Kullanım Amacı

Hasta CapsoCam Plus kapsülünü geri kazanıp geri gönderdikten sonra, CapsoView, kapsülden verileri
indirmek için CapsoAccess ile birlikte kullanılmalıdır. Ardından klinisyenler muayene görüntülerini inceleyip
rapor oluşturmak için CapsoView’u kullanabilirler.
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2. Sistem Gereksinimleri

CPU

Bellek

İşletim Sistemi

Minimum Gereksinim

Tavsiye edilen

Intel Core i3, 4. nesil (sadece görüntü
incelemesi ve raporlama için)
Intel Core i5, 4. nesil (indirme, inceleme
ve raporlama için 4+ iş parçacığı)

Intel Core i7 Dört Çekirdek, 6. nesil
(optimum indirme performansı için
8+ iş parçacığı)

Minimum Gereksinim

Tavsiye edilen

4GB
Minimum Gereksinim

8GB
Tavsiye edilen

PC: Windows 7 (Hizmet Paketi 1) (64-bit)

PC: Windows 10 (64-bit)

Mac: OS X El Capitan

Mac: macOS Sierra veya macOS
High Sierra

Tavsiye edilen
Ekran

Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080 Panel Tipi: IPS (Düzlem İçi Anahtarlama) Renk
Skalası: %100 sRGB, Delta-E <2 (Maksimum renk doğruluğu için)

İlave
Yazılım

PDF Okuyucu (ör. Adobe Reader)
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3. Güvenlik ve Gizlilikle İlgili Hususlar
CapsoView bir masaüstü uygulamasıdır. Bilgisayarda saklanan hasta verilerinin gizlilik, bütünlük ve
bulunurluğunu korumak kullanıcının sorumluluğundadır. CapsoView veri dosyaları, korunması gereken
aşağıdaki PHI (Korunan Sağlık Bilgileri) ögelerini içerebilir:
•

Hasta adı

•

Hastanın doğum tarihi

•

Hasta kimlik no.

•

Hastanın yüz görüntüleri

Not: E-posta bildirimleri PHI içermez.
Aşağıdaki güvenlik uygulamalarını tavsiye ediyoruz:
•

CapsoView’u bir CD/DVD’den kuruyorsanız, CapsoView’u kurmadan önce, CapsoView Uygulama
Kurucusunun bütünlüğünü teyit etmek için size verilen MD5 dosya sağlamasını kullanın.

•

Kurulan CapsoView uygulamasına erişimi sadece yetkili personel ile sınırlandırmak için işletim sistemi
kimlik denetimini ve erişim kontrolünü kullanın.

•

Tüm hasta verilerinin yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilen konumda (kullanıcı bilgisayarının
yerel sürücüsünde veya ağa bağlı bir paylaşım klasöründe) saklandığından emin olun.

•

Güvenlik duvarını ve antivirüs yazılımını, CapsoView’un kurulu olduğu bilgisayarda ve verilerin
depolandığı bilgisayarda güncel tuttuğunuzdan emin olun.

•

Saklanan hasta verilerinizi korumak için şifreleme kullanın.

•

Hasta verilerini ilgili düzenlemelere uygun şekilde yedekleyin ve arşivleyin.

•

CapsoView’da PIN tabanlı elektronik imza özelliklerini kullanıyorsanız, size atanmış olan PIN kodunu
başkalarıyla paylaşmadığınızdan emin olun.

•

(Geçerli ise) CapsoView’daki elektronik imza özelliği için CapsoCloud hesapları kullanıyorsanız, başka
hiç kimseyle paylaşılmayan güçlü bir parolaya sahip olan, aktif bir CapsoCloud kullanıcı hesabınız
olduğundan emin olun.

Sayfa 6 / 39
IFU-2475-TR

Rev: K

05/2021

4. CapsoView Nasıl Kurulur?
4.1.

Windows OS
Adım 1

Gerekli tüm dosyalara sahip olduğunuzu
doğrulayın. CapsoView kurulum paketinde bir
Uygulama Kurucusu (*.exe), MD5 Dosya
Sağlaması ve Kurulum Kodu yer alır.
Adım 3

Kurucu’ya sağ tıklayın (*.exe).
Yönetici olarak çalıştır ögesini seçin.
Yönetici ayrıcalıklarınız yoksa BT Yardım
Masanız ile irtibata geçin.

Adım 2

CapsoAccess cihazının bilgisayarınıza bağlı
OLMADIĞINI doğrulayın.
Adım 4

Kurulumu başlatmak için Evet'i seçin.

Adım 5

Adım 6

Next (İleri) ögesine tıklayın.

Next (İleri) ögesine tıklayın.
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Adım 7

Adım 8

Kurulum Kodu’nu girin.
Next (İleri) ögesine tıklayın.

CapsoView Son Kullanıcı Lisans Anlaşması
ekranı görünecektir. Lütfen anlaşmanın tamamını
okuyun ve kabul etmek için kutuyu işaretleyin.
Next (İleri) ögesine tıklayın.

Adım 9

Adım 10

Kurulum otomatik olarak başlayacaktır.
Bir kod çözücü paketi otomatik
olarak kurulacaktır.
Adım 12

Adım 11

CapsoAccess USB Sürücü Kurulumu
ayrı bir pencerede başlatılacaktır.
Kurulumunu yapmak için İleri ögesine tıklayın.
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CapsoAccess USB Sürücü kurulumu
tamamlandığında Son ögesine tıklayın.
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Adım 13

CapsoView kurulum penceresine geri dönün.
Kurulum tamamlandığında Finish (Bitir) ögesine
tıklayın.

Adım 14

E-posta bildirimlerini açmak için
Evet’i seçin (önerilir).
Seçiminizi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Adım 15

Windows, CapsoView’u birden çok
bilgisayara dağıtmak için komut satırı
kurulumunu da destekler. Bu yöntemi
kullanmak istiyorsanız lütfen daha fazla
ayrıntı için CapsoVision teknik destek
ile iletişime geçin.

CapsoView otomatik olarak
başlatılacaktır.

4.2.

Mac OS
Adım 1

Gerekli tüm dosyalara sahip olduğunuzu
doğrulayın. CapsoView kurulum paketinde bir
Uygulama Kurucusu (*.dmg), MD5 Dosya
Sağlaması ve Kurulum Kodu yer alır.
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Adım 2

Yükleyici ögesine çift tıklayın.
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Adım 3

Next (İleri) ögesine tıklayın.

Adım 4

Kurulum Kodu’nu girin.
Next (İleri) ögesine tıklayın.

5

Adım 5

Adım 6

CapsoView Son Kullanıcı Lisans
Anlaşması ekranı belirecektir. Lütfen
anlaşmanın tamamını okuyun ve Kabul
etmek için kutuyu İşaretleyin. Next (İleri)
ögesine tıklayın.

Kullanıcı adını ve parolayı girin.
Tamam’a tıklayın. Yönetici
ayrıcalıklarınız yoksa BT Yardım
Masanız ile irtibata geçin.

Adım 7

Adım 8

Kurulum otomatik olarak başlayacaktır.

Finish (Bitir) ögesine tıklayın.
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Adım 9

E-posta bildirimlerini açmak için
Evet’i seçin (önerilir).
Seçiminizi daha sonra
değiştirebilirsiniz.

Adım 10

CapsoView otomatik olarak
başlatılacaktır.
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5. CapsoView Nasıl Kaldırılır?
CapsoView yazılımının yeni bir sürümünü kuruyorsanız, eski sürüm otomatik olarak kaldırılacaktır. Aşağıdaki
talimatları izleyerek eski CapsoView yazılımını manuel olarak da kaldırabilirsiniz.

5.1.

Windows OS

Adım 1: Cihazınıza CapsoView 3.5 veya daha eski bir sürüm yüklenmiş durumdaysa, ‘C:\Program
Files\CapsoVision Inc\CapsoView 3’ veya ‘C:\Program Files (x86)\CapsoVision Inc\CapsoView 3’ altında
‘Uninstaller.exe’ programını çalıştırın.
Adım 2

CapsoAccess’i bilgisayarınıza
bağlayın ve açık konuma getirin.
Adım 4

Adım 3

Device Manager ögesini
başlatın.
Adım 5

Adım 4

Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri altında
CapsoVision Data Access System Sistem 2’ye
sağ tıklayın. Cihazı kaldır’a tıklayın.

Kutuyu işaretleyin. Kaldır’a tıklayın.

Adım 6: Bilgisayarınızda “Uninstall K-Lite” (K-Lite’ı Kaldır)ı arayın. Uninstall K-Lite Codec Pack (K-Lite
Kod Çözücü Paket) programını çalıştırın.
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5.2.

Mac OS

Adım 1

Git > Uygulamalar’da Uygulama
Kaldır’ı bulun.

Adım 2

CapsoView3 klasörüne sol tıklayın.

Adım 3

Adım 4

Uninstaller Uygulamasını bulmak
için aşağı kaydırın.

Kaldırıcı’ya çift tıkladığınızda
yazılım otomatik olarak
kaldırılacaktır.

Sayfa 13 / 39
IFU-2475-TR

Rev: K

05/2021

6. CapsoView Kurulumu
6.1.

Temel Yapılandırma

Temel yapılandırma için üst menüde Ayarlar

simgesine tıklayın ve istenen sekmeye gidin.

Dil Sekmesi: CapsoView 20’den fazla dilde
sunulmaktadır. Açılır menüden tercih ettiğiniz dili
seçin. CapsoView’u yeniden başlatıncaya kadar yeni
dil ayarı etkin olmayacaktır.

Yazı Tipi Sekmesi: Tercih ettiğiniz yazı tipi boyutunu
seçin. Bunun kullanıcı arayüzündeki yazı tipi
boyutunu değiştireceğini, ancak raporlarınızdaki yazı
tipi boyutunu değiştirmeyeceğini unutmayın (Rapor
Yazı Tipi Boyutu’na bakın).

Tercihler Sekmesi - Fare Tekerleği ile Kaydırma: Bir
videoyu incelerken, bir sonraki veya önceki resim
karesine geçmek için fare tekerleğinizi
kullanabilirsiniz. Videoyu ileri oynatmak (ileriye
gitmek) yerine geri sarmak (geriye gitmek) için fare
tekerleğini aşağı kaydırma hareketini tercih
ediyorsanız bu ayarları kullanın.

Tercihler Sekmesi - İndirme Seçenekleri: Kapsülden
veriler indirildikten hemen sonra videoları sık sık
inceliyorsanız, İndirildikten sonra videoyu otomatik
olarak aç ve Kapsül indirildiğinde videoyu otomatik
olarak oluştur kutularını işaretleyin.

Not: Videolarınızın hangi konumda saklanacağı Tercihler Sekmesinin altında görüntülenir. Konumu
değiştirmek istiyorsanız, Gelişmiş Yapılandırma’ya bakın.

6.2.

Gelişmiş Yapılandırma (Yönetici Ayrıcalıkları Gereklidir)

Aşağıda listelenen seçeneklere erişmek için CapsoView simgesine
sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır
ögesini seçin (yönetici ayrıcalıklarına sahip değilseniz BT Yardım Masanızla irtibata geçin). Ana Menü’de
Ayarlar simgesine tıklayın.
Sistem Sekmesi: Bu sekme veri indirmek, video klibi dışa aktarmak ve rapor şablonlarınızı saklamak için
tercih ettiğiniz dosya yollarını (ör. bilgisayarınızdaki klasör) seçmenize olanak verir. Açılan için varsayılan yol,
Videoyu Aç
simgesine tıkladığınızda sizi belirlenen konuma götürecektir. Bağlantı butonu
dosya açma
ve dışa aktarma yollarıyla indirmek için seçilen yolu eşitleyecektir.
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Not: Varsayılan dosya yolu:
C:/capso_video. Bu klasör,
CapsoView kurulduğunda
otomatik olarak oluşturulur.
İsterseniz, klasörü olduğu gibi
silebilir, taşıyabilir, yeniden
adlandırabilir veya
saklayabilirsiniz.

Tesis Sekmesi: Bu sekme, kapsül endoskopisi raporlarınız için başlık düzenleyebilmenizi sağlar. Tesisinize
ilişkin bilgileri girin (Tesis Adı, Adresi, Web Sayfası ve Telefon Numarası) ve tesisinizin logosunu yükleyin.
Rapor başlığınızın ön izlemesini görmek için Ön İzleme kutusuna tıklayın. Kutunun üstünde bulunan
okları kullanarak logonuzun pozisyonunu ve iletişim bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Not: Tesis Adı ve Adresi
alanlarına birden çok
satırdan oluşan metinler
girebilirsiniz. Geri kalan
alanlara sadece tek satır
metin girilebilir.

Kullanıcı Sekmesi - Kullanıcı Eklemek: Bu sekmede, CapsoView yazılımını kullanacak olan tüm kullanıcıları
ekleyebilirsiniz. Asgari olarak, CapsoCam Plus kapsüllerini indirecek olan veya raporları elektronik olarak
imzalamak isteyen tüm kullanıcıları eklemeniz önerilir. Yalnızca bu listeye eklenmiş olan MD/DO kullanıcıları
elektronik imza işlevini kullanabilecektir. Bununla birlikte, listede yer almayan kullanıcılar kapsülleri konuk
kullanıcı olarak yine de indirebilirler.
Kullanıcı eklemek için; rolü seçin, kullanıcı adı-soyadını ve e-posta adresini girin ve Kullanıcı Ekle butonuna
tıklayın.

Bir kullanıcının bilgilerini değiştirmek için, kullanıcı e-postasının yanındaki Kalem simgesine

tıklayın.
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Bir kullanıcıyı listeden silmek için, Kalem simgesinin yanındaki Çöp Kutusu simgesine tıklayın.
Bir kullanıcının PIN kodunu sıfırlamak için, Çöp Kutusu simgesinin yanındaki PIN’i sıfırla simgesine

tıklayın.

Not: Yalnızca MD veya DO Görevine sahip olan kullanıcılar elektronik imza işlevini kullanabilir.
Kullanıcı Sekmesi - PIN’ler: Listeye bir kullanıcı eklendikten sonra, CapsoView bu kullanıcı için 4 haneli bir PIN
numarası oluşturacak ve görüntüleyecektir. Kullanıcının bir raporu elektronik olarak imzalarken veya bir
kapsülü indirirken bu PIN numarasını girmesi gerekecektir.

Not: PIN numarası sadece bir kez görüntülenecektir. İleride başvurabilmek için lütfen bu bilgileri güvenli bir
yere kaydedin.
Kullanıcı Sekmesi - E-posta Bildirimleri: Sağ üst köşedeki kutuyu işaretleyerek e-posta bildirimlerini açabilir
veya kapatabilirsiniz. E-posta bildirimlerini açtıysanız, yukarıdaki adımda yer alan PIN numarası kullanıcıya eposta yoluyla gönderilecektir.
Bir rapor elektronik olarak imzalandığında bir kullanıcıyı bilgilendirmek için de e-posta bildirimlerini
kullanabilirsiniz (Elektronik Olarak İmzalanmış Raporlar’a bakın). İstenirse, e-posta bildirimleri açık dahi olsa bu
adım atlanabilir. Dolayısıyla, e-posta bildirimlerini açmanız önerilir.

6.3.

Yapılandırmaları Dışarı Aktarmak (Yönetici Ayrıcalıkları Gereklidir)

CapsoView, kullanıcıların Kullanıcı Sekmesi, Tesis Sekmesi ve Sistem Sekmesi’nden ayarları tek bir dosyada
olacak şekilde dışarı aktarmasına ve bu ayarları bir diğer bilgisayara kopyalamasına izin verir. Bu,
Yapılandırma Dosyasını İçe Aktar/Dışa Aktar işlevi kullanılarak yapılabilir. Yönetici ayrıcalıkları gereklidir.

CapsoView ayarlarına göre yapılandırılmış bilgisayarda, Ayarlar simgesinin üzerine gidin ve Yapılandırma
Dosyasını Dışa Aktar’ı seçin. Bir hedef seçin ve Dışa aktar’a tıklayın. Bu ayarları farklı bir bilgisayarda
kullanmak için, yeni oluşturulmuş dosyayı bir diğer bilgisayara kopyalayın ve Yapılandırma Dosyasını İçe
Aktar seçeneğini kullanarak içeri aktarın.
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7. Kapsüller Nasıl İndirilir?
7.1.

CapsoAccess’e Bağlanmak

CapsoAccess’i bilgisayarınıza bağlamak ve bir kapsül indirmek için aşağıdaki adımları takip edin. Gerektiğinde
örneğe bakın.
Adım 1: Güç kablosunu (3) AC bağdaştırıcısına (2) bağlayın.
Adım 2: AC bağdaştırıcısını (2) CapsoAccess ’in 12V DC girişine (1) bağlayın.
Adım 3: Güç kablosunu (3) 110 ila 240V AC arasında voltaj değerine sahip olan bir prize bağlayın.
Adım 4: USB kablosunu (4) CapsoAccess’in USB girişine (1) takın.
Adım 5: USB kablosunun (4) diğer ucunu CapsoAccess’in çalıştırılması planlanan bilgisayara takın.

CapsoAccess Sisteminiz hakkında daha fazla bilgi almak için, lütfen sisteminizle birlikte verilen CapsoAccess
Kullanım Talimatlarına göz atın.

7.2.

İndirmeyi Başlatmak

İndirmeyi başlatmadan önce, arka planda çalışan web tarayıcısı, medya oynatıcı, vb. zorunlu olmayan diğer
programları kapattığınızdan emin olun. Ana Menüde İndir simgesine tıklayın ve aşağıdaki adımları takip edin.
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Adım 1

Bilgileri girin ve İleri ögesine tıklayın. Doktorun
Adı ve Tesis manuel olarak girilebilir veya
hâlihazırda mevcut ise, açılır menüden seçilebilir
(bkz. Kullanıcı Sekmesi).
Adım 3

Bilgileri onaylayın, ad-soyadınızı seçin ve PIN
kodunuzu girin. Evet’e tıklayın. Kullanıcı
hesapları kurulmadıysa, PIN girmeden bir
Konuk hesabı kullanabilirsiniz.

Adım 2

Video Oluşturma kutusunu işaretleyin. Aksi
takdirde, sadece işlenmemiş veriler indirilecektir
(bkz. Toplu Video Oluşturma). İleri ögesine
tıklayın.
Adım 4

İndirme tamamlandığında, cihaz
resimleri düzeltecektir.

Adım 5

Adım 6

İndirme otomatik olarak ilerler. İndirme
ilerleme çubuğunun altındaki İptal butonuna
tıklanarak sonlandırılabilir.

İndirme işlemini tamamlamak için Bitir ögesine
tıklayın. CapsoView’un videoyu açmasını
istiyorsanız, Videoyu Aç kutusunu işaretleyin.

Sayfa 18 / 39
IFU-2475-TR

Rev: K

05/2021

Uyarı: CapsoView tüm muayene dosyalarını yeni bir klasöre indirecektir. Lütfen bu dosyaya içerik
eklemeyin veya dosyadan içerik silmeyin. Aksi takdirde, CapsoView düzgün çalışmayabilir. Video
dosyasını veya BIN dosyasını doğrudan klasörün içinde yeniden adlandırabilirsiniz. Klasörün
kendisini de yeniden adlandırabilirsiniz. Muayeneyi paylaşmak veya kopyasını oluşturmak için,
bkz. Verileri Dışa Aktarmak ve Paylaşmak.
7.3.

Toplu Video Oluşturmak

Birden çok kapsülden işlenmemiş verileri indirerek videoları daha sonra oluşturabilirsiniz. İşlenmemiş verilerin
indirilmesi, videoların indirilmesi ve oluşturulmasından daha az zaman alır. Toplu Video Oluşturma işlemi;
çalışma yerlerinden uzaktayken geceleri veya uzatılmış bir süre boyunca birden çok kapsül indirme işlemini
başlatmak isteyen kullanıcılar için idealdir.
Adım 1 Videoyu Aç simgesine tıklayın.
Adım 2: Bir veya birden fazla indirilmiş muayene dosyasını açmak için Files of type (Dosya türleri) ögesini
binary files olarak değiştirin.
Adım 3: Oluşturmak istediğiniz videoların işlenmemiş verilerini (*.bin dosyalarını) içeren klasörleri seçin.
Birden çok klasör seçmek için CTRL’ye basılı tutun. Choose (Seç) ögesine tıklayın. CapsoView , video
dosyaları oluşturulurken ne kadar ilerlendiğini görüntüleyecektir.
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8. Ana Ekran
8.1.

Ana Menü

Ana Menü, Ana Ekranın sol üst tarafında yer alır.

Ana Menü aşağıdaki işlevlere erişim sağlar:
Videoyu Aç
- İncelemek üzere bir videoyu açmak için bu simgeye tıklayın (*xam veya *avi). Ekranınızın
ortasında yer alan Video Görüntüleme Alanının içine de tıklayabilirsiniz.
İndir
- Bir CapsoCam Plus kapsülünü indirmeye başlamak için bu simgeye tıklayın (Bkz. İndirmeyi
Başlatmak).
Kaydet
- Bulgularınızı kaydetmek için bu simgeye tıklayın. Bulgularınızın otomatik olarak da kaydedileceğini
unutmayın.
Dışa Aktar
- Bir görüntüyü veya video klibini dışa aktarmak için bu simgeye tıklayın (bkz. Verileri Dışa
Aktarmak ve Paylaşmak).
Ayarlar
- CapsoView’u yapılandırmak için bu simgeye tıklayın (bkz. Temel Yapılandırma ve Gelişmiş
Yapılandırma).
Yardım - CapsoView Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına veya CapsoView Hakkında bölümüne erişmek
için bu simgeye tıklayın. Hakkında bölümünde bu Kullanım Talimatlarına ve yazılım sürümüne giden bir
bağlantı görüntülenecektir.

8.2.

Prosedür Bilgileri

Prosedür Bilgileri kutusu Ana Menünün altında yer alır.
Sayfa 20 / 39
IFU-2475-TR

Rev: K

05/2021

Prosedür Bilgileri, indirme sırasında girilen aşağıdaki bilgileri görüntüler. Bu bilgiler rapor bölümünde
düzenlenebilir (bkz. Rapor Nasıl Oluşturulur).
•
•
•
•
•
•
•

Tesis
Hasta kimlik No.
Hasta Adı
Hastanın Doğum Tarihi
Prosedür Tarihi
Doktor
Sevk eden Doktor

Prosedür Bilgileri ayrıca otomatik olarak oluşturulan aşağıdaki bilgileri de içerir.
•
•

Kapsül SN: Kapsül seri numarası benzersizdir ve kapsülün içinde programlanmıştır.
Kapsülün Çalışma Süresi: Kapsülün çalışma süresi kapsüllerin görüntüleri kaydettiği süreyi görüntüler.

Prosedür Bilgileri video incelemesi sırasında gizlenebilir. Prosedür Bilgilerini gizlemek veya göstermek için sağ
üst köşede yer alan Prosedür Bilgileri simgesine

8.3.

tıklayın.

Görüntüleme Alanı

Video görüntüleri ekranın ortasında görüntülenecektir. Görüntüleme Alanının büyüklüğü, seçilen Görünüme
bağlı olarak değişecektir. Görüntüleme Alanı, Tam Ekran moduna geçildiğinde de değişecektir.
Görüntüleme Alanı – Panoramik Görünüm
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Görüntüleme Alanı – İkili Görünüm

8.4.

Görüntü Yorumları

Görüntü Yorumları kutusu Görüntüleme Alanının altında yer alır.
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8.5.

Zaman Çubuğu

Zaman Çubuğu, Görüntü Yorumları kutusunun altında yer alır.

Geçerli Resim Karesi açık mavi bir çizgi ile işaretlenecektir.
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Zaman Çubuğunun üstünde resim karesi numarası, resim karesi konumu (tüm videoya göre yüzde) ve resim
karesi zaman bilgisi gibi Resim Karesi Bilgilerini göreceksiniz. Metin kutusuna resim karesinin numarasını
yazıp Enter tuşuna basarak belli bir resim karesine gidebilirsiniz.

Yer işaretleri ayarlanmışsa (bkz. Yer İşaretlerinin Ayarlanması), sindirim sisteminin her segmenti farklı bir renk
ile işaretlenecektir.

Turuncu - Yemek Borusu
Mavi - Mide
Sarı - İnce Bağırsak
Yeşil - Kalın Bağırsak
Görüntülenen resim sarı ince bağırsak segmentinin içinde olduğunda, resim karesi konumu hakkında ilave
bilgiler görüntülenecektir (sadece ince bağırsağa göre yüzde ve zaman bilgisi).

Renkli çizgilerin altında Doku Çubuğunu göreceksiniz. Doku Çubuğu, videonun ilgili bölümüne ait renk
profilini görüntüler ve videonun kırmızı renk profiline sahip bölümleri gibi, ilgilendiğiniz yerleri bulmanıza
yardımcı olabilir.

Görüntüler yakalandıysa (bkz. Görüntüleri Yakalamak), yakalanan görüntülerin yeri beyaz dikey çizgilerle
işaretlenecektir.

Kırmızı Tespit başlatıldıysa (bkz. ACE ve Kırmızı Tespit), kırmızı resim karelerinin yeri kırmızı dikey çizgilerle
görüntülenecektir.

Zaman Çubuğunun sağ üst tarafında, kapsülü indirmek için kullanılan CapsoView yazılımının sürümü hakkında
bilgi bulabilirsiniz. Bu sürümün, videoyu izlemek için kullandığınız yazılımdan farklı olabileceğini unutmayın.
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8.6.

Araç Çubuğu

Araç Çubuğu, video incelemesi sırasında kullanılan ana kontrolleri içerir.

Araç Çubuğunda bir butona tıkladığınızda bir işlev etkin hâle gelir ve/veya diğer seçeneklerin bulunduğu bir açılır
menü görüntülenir. Butona yeniden tıkladığınızda aynı fonksiyon etkisiz hâle gelir ve/veya açılır menü gizlenir.
8.6.1. Görme Modları
Görme Modları arasında gezinmek için, Görme Modu simgesinin
Panoramik’i seçin.

üzerine gidin ve İkili veya

Panoramik Mod (360◦ derecelik bir Resim Karesi görüntüler)

İkili Mod (360◦ derecelik yan yana iki Resim Karesi görüntüler)
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8.6.2. İnceleme Hızı
Videoyu incelemek istediğiniz hızı ayarlamak için İnceleme Hızı simgesinin
üzerine gidin ve bir hız seçin.
Hızlar 1X (saniyede 5 kare için) ila 5X (saniyede 25 kare için) arasında değişir.
8.6.3. Kayıttan Yürütme Seçenekleri
Kayıttan Yürütme Seçenekleri aşağıdaki gibidir:
Tek Kare Geri Al
Duraklat
Tek Kare İleri Al
Geriye Doğru Oynat
İleriye Doğru Oynat
8.6.4. Kontrast ve Doygunluk
Kontrast
veya Doygunluk
ayarları için ilgili butona tıklayın ve çubuğu yukarı/aşağı kaydırın. Butona
tekrar tıkladığınızda ayarlar sıfırlanıp %0 olacaktır.
8.6.5. ACE ve Kırmızı Tespit
ACE (Gelişmiş Renk Güçlendirmesi)
butonu, gelişmiş mukoza görünümü için üç ACE modu arasında geçiş
yapabilmenizi sağlar. Orijinal moda geri gitmek için ACE butonuna yeniden tıklayın.
Kırmızı Tespit
butonu, bir kanamanın söz konusu olabileceği kırmızı video karelerini tespit edecektir.
Butona tıklayarak tespit edilen görüntüleri dikkatle inceleyin. Belli bir kareye gitmek için görüntüye çift tıklayın.
Tüm kırmızı resimleri görüntü listesine eklemek için “Tüm Görüntüleri Yakala” seçeneğine tıklayın.

Kırmızı Tespit açılır menüsünün yanındaki Kırmızı Tespit simgesine yeniden tıklayın.
Uyarı: Kırmızı tespit, okuyucuya yardımcı olarak kullanılmaya yöneliktir. Tanı koyma amacına yönelik olarak bu
özelliğe başvurulmamalıdır.
8.6.6. Referans Kütüphanesi
Referans Kütüphanesi butonu referans görüntülerle videolarınızdaki görüntüleri karşılaştırmanızı sağlar.
Üstteki Referans Kütüphanesi menüsünü kullanarak görüntüleri konuma (CEST) göre veya bulgu tipine (Tanı)
göre filtreleyebilirsiniz.
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8.6.7. Görüntüleri Yakalamak
Herhangi bir görüntüyü resim karesinin Görüntüleme Alanına çift tıklayarak, Enter butonuna basarak veya
Görüntüyü Yakala
simgesine tıklayarak yakalayabilirsiniz. Bir görüntü yakalamadan önce videoyu
duraklatmanız tavsiye edilir.
Yakalanan görüntüler Görüntü Listenize yerleştirilecektir. Yorum ve/veya notların yer aldığı görüntüler otomatik
olarak yakalanacaktır.
8.6.8. Yer İşaretlerinin Ayarlanması
Yer işareti ayarları üç farklı şekilde yapılabilir:
(1) Yer işareti görüntüsü üzerine gidin ve Görüntüleme Alanına sağ tıklayın. İstenen yer işaretini seçin.

(2) Görüntüyü Yakala butonunun üzerine gidin. İstenen yer işaretini seçin.
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(3) Görüntüyü yakalayın (bkz. Görüntü Yakalama) ve Görüntü Listesinde konumlandırın. Küçük resim
görüntüsünün üzerine gidin ve ayarlamak istediğiniz yer işaretine karşılık gelen harfi seçin.

Bir yer işareti ayarlamak için tek kısıtlama, doğru anatomik sıralamayı takip etmektir. Örneğin, gastrik bir yer
işareti hâlihazırda ayarlanmışsa, duodenal yer işareti gastrik yer işaretinden sonra olacak şekilde
konumlandırılmalıdır.
CapsoView, muayene bilgilerine bağlı olarak Yer İşareti Önerileri sunabilir. Böyle öneriler mevcutsa, bunlar
Görüntü Listesinin üstünde görünecektir. Kullanıcı, Yer İşareti Önerilerini kabul edebilir veya reddedebilir.

Bir Yer İşareti Önerisini kabul etmek için, görüntüye gitmek üzere küçük resim görüntüsüne çift tıklayın ve
yukarıda açıklanan üç yöntemden birini kullanarak yer işaretini işaretleyin. Yer işareti önerisi yok olacak ve
Görüntü Listenizde yeni bir küçük resim görüntüsü belirecektir.
Yer İşareti Önerisini reddetmek için, ilgili yer işaretine ilişkin başka bir görüntüyü seçmeniz yeterlidir. Önerilen
yer işareti yok olacak ve yeni resim karesi Görüntü Listenize kaydedilecektir.
Önerilen Yer İşaretleri mevcut olmayabilir; bu durumda, yukarıda anlatılan üç yöntemden birini kullanarak belirli
yerleri manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

8.6.9. Görüntü Notu
Araç Çubuğunda bulunan Not Çiz

simgesi bir görüntü için grafik not oluşturulabilmesini sağlar.
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Doğrudan ilgili karenin üzerine çizebilirsiniz. Kare, hâlihazırda orada değilse Görüntü Listesine eklenecektir.
Not Çiz simgesi üzerine gidin ve bir not aracını seçin.
Ok
Elips

- İlgili yeri işaret etmek için ok çizer.
- Elips çizer.
- İlgili yer içinde serbest çizim yapar.

Serbest Çizim
Sil

- Bir çizimi siler (silmek istediğiniz yerin üzerine gidin).

8.6.10. Yakınlaştırma
CapsoView, kullanıcılara görüntüleri büyüterek yakından bakma yeteneği sağlar. Yakınlaştır
simgesine
tıkladığınızda imleç, büyütece dönüşecektir. Butona tekrar tıkladığınızda imleç, varsayılan ayarlara geri döner.

8.7.

Görüntü Listesi

Yakalanan tüm görüntüler ekranın sağ tarafında görüntülenen Görüntü Listesine kaydedilir.
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Görüntü Listesini açmak için Ana Ekranın sağ altındaki Tam Ekran Modundan Çık
Görüntü Listesini kapatmak için Ana Ekranın sağ altındaki Tam Ekran Modunu Aç

butonuna tıklayın.
butonuna tıklayın.

Görüntü Listesinde resim karesi numarası, resim karesi zaman bilgisi ve diğer metin notları her bir küçük resim
sembolünün altında görüntülenir. Yer işaretlerini işaretlemek, Görüntü Listesinden bir görüntü çıkarmak veya
raporunuza bir görüntü eklemek için Görüntü Listesindeki bir karenin üzerine gidin, böylece küçük resim
seçenekleri görüntülenecektir.
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9. Rapor Nasıl Oluşturulur?
CapsoView Rapor bölümüne erişmek için ekranınızın sağ alt tarafındaki Rapor

9.1.

simgesine tıklayın.

Görüntü Ekleme

Raporunuza bir görüntü eklemek için, Görüntü Listesinde görüntüye tıklayın, ardından görüntünün etrafında
açık mavi bir kenarlık belirecektir. Bu esnada, görüntünün rapora eklendiğini gösteren mavi bir klasör
simgesi belirecektir.

Bir görüntüyü raporunuzdan hariç tutmak için, küçük resim simgesine yeniden tıklayın. Mavi kenarlık
yok olacaktır.
Yakaladığınız tüm görüntüleri raporunuza eklemek için, Görüntü Listesinin altındaki Tümünü Seç
(Hepsini seç) kutusunu işaretleyin. Bu seçeneğin Rapor Bölümünde değil, sadece Ana Ekranda
görünür olacağını unutmayın.

Görüntü Listesi: Rapor arayüzündeki Görüntü Listesi’ni açıp kapatın.
Görüntü Listesi simge: Görüntü Listesine erişerek rapora görüntü ekleyebilir veya rapordan görüntü çıkarabilirsiniz.
Görüntü Listesindeki her görüntünün tam altına yorum da yazabilirsiniz.

9.2.

Metin Ekleme

Rapordaki ana metin alanları şunlardır: Klinik Geçmişi, Prosedürün Tanımı, Bulguların Özeti ve Tavsiyeler. Her alanın
içine doğrudan yazı yazabilirsiniz; metin, raporunuzda görülecektir.
Klinik Geçmişine hâlihazırda metin girilmişse, bu metin kapsülün indirilmesi sırasında girilmiştir. Kullanım kolaylığı
açısından, Prosedürün Tanımı alanında önceden yüklenmiş metin bulunur. Lütfen metni gözden geçirip gerektiği
gibi düzenleyin.
Her alanın içine yazdığınız metin, gelecekte kullanılmak üzere şablon olarak kaydedilebilir. Şablon olarak kaydetmek
için, ilgili metin alanının sağ üst tarafında bulunan Yeni Şablon Olarak Kaydet butonuna tıklayın. Şablon, varsayılan
şablon konumuna kaydedilecektir (bkz. Gelişmiş Yapılandırma). Klinik Geçmişi şablonları mevcut değildir.
Mevcut bir şablonu eklemek için, her metin alanının sağ üst tarafında da bulunan Mevcut Şablonu İçeri Aktar
butonuna tıklayın. Şablondaki metin, ilgili metin alanında otomatik olarak belirecektir.
Yukarıda bahsedilen metin alanlarına ek olarak, rapora eklenen her görüntüye bir yorum eşlik edebilir (bkz. Görüntü
Yorumları). Ana Ekrana geri dönmenize gerek kalmadan, doğrudan görüntü küçük resim sembolünün altındaki yorum
bölümüne yazarak daha önce girilmiş olan yorumları düzenleyebilirsiniz.

9.3.

Prosedür Bilgilerini Düzenleme

Prosedür bilgilerini düzenlemek için, Düzenle

butonuna tıklayın. Açılır menüyü kullanarak bağırsağın
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hazırlanma hızını da seçebilirsiniz. Düzenlemeyi bitirdiğinizde Kaydet

butonuna tıklayın.

Prosedür bilgilerini maskelemek için, Kimliksizleştir
butonuna tıklayın. Kimliksizleştirmeyi geri al
butonuna yeniden tıkladığınızda prosedür bilgileri maskesiz hâle gelecektir.

9.4.

Rapor Planını Düzenleme

Rapor Yazı Tipi Boyutu: Rapor yazı tipi boyutunu azaltmak veya artırmak için Yazı Tipi açılır menüsüne tıklayın
ve bir yazı tipi boyutu seçin. Yazı tipi boyutundaki değişiklik aşağıdaki metin alanlarını etkileyecektir: Klinik
Geçmişi, Prosedürün Tanımı, Bulguların Özeti, Tavsiyeler ve Görüntü Notları.
Antet: Varsayılan rapor başlığından farklı bir antet seçmek istiyorsanız (bkz. Tesis Sekmesi), Anteti Düzenle
butonuna tıklayın. Değişiklikler sadece mevcut rapora uygulanacaktır. Varsayılan antet değişmeden
kalacaktır.

9.5.

Raporunuzu Kaydetme

CapsoView, kullanıcıların endoskopi raporlarını elektronik olarak imzalamalarına veya imza alanını boş
bırakarak raporu kaydetmelerine olanak sunar. Raporları elektronik olarak imzalamadan önce, sistem tarafından
oluşturulmuş 4 haneli PIN koduna sahip olan bir kullanıcı hesabı oluşturulması gerektiğini unutmayın (bkz.
Kullanıcı Sekmesi).
Elektronik Olarak İmzalanan Raporlar: Bir raporu elektronik olarak imzalamak için E-İmza
butonuna
tıklayın. Kullanıcı adınızı seçin ve PIN kodunuzu girin, ardından İmzala’ya tıklayın. Rapor, videonun bulunduğu
klasöre kaydedilecektir. PIN kodunuzu unuttuysanız, PIN’i unuttum butonuna tıklayabilirsiniz. Yeni PIN,
hesabınızla bağlantılı e-posta adresine gönderilecektir. E-posta bildirimleri almamayı seçtiyseniz, PIN size
gönderilmeyecektir. PIN kodunuzu sıfırlamak için lütfen sistem yöneticinizle irtibata geçin.

E-imza ile imzaladıktan sonra, raporun tamamlandığını diğerlerine bildirebilirsiniz. CapsoView, belirlenen
kullanıcılara bir E-posta Bildirimi gönderecektir. Güvenlik nedenleriyle, rapor dosyası e-posta bildirimiyle
sunulmayacaktır.
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Elle İmzalanan Raporlar: Bir raporu elektronik imza olmadan kaydetmek için, Raporu Kaydet
butonuna
tıklayın. CapsoView, raporu PDF formatında oluşturacak ve ilgili video ile aynı konuma otomatik olarak
kaydedecektir. Bu esnada raporu yazdırarak elle imzalayabilirsiniz.
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10.

Verileri Dışarı Aktarma ve Paylaşma

CapsoView, kullanıcıların görüntüleri ve video klipleri dışa aktarmasına olanak verir. Dışarı aktarma işlevleri,
veri transferini ve/veya veri paylaşımını kolaylaştırmak için tüm videoyu tek bir dosyaya dışarı aktarmak için de
kullanılabilir. CapsoView yapılandırmalarını dışa aktarmak isterseniz, lütfen Yapılandırmaları Dışa Aktarma
bölümüne bakın.

10.1. Görüntü Kareleri
Bir görüntüyü dışarı aktarıp bir *.JPG dosyası olarak kaydetmek için, Ana Menüdeki Dışarı Aktar
tıklayın. Görüntü Listesinde, dışarı aktarmak istediğiniz görüntünün/görüntülerin üzerine tıklayın.
Tıkladığınızda, görüntü kenarlığı maviye dönecektir.

butonuna

Seçiminizi yaptığınızda, Görüntü Listesinin sağ alt tarafındaki Görüntüyü Dışarı Aktar butonuna tıklayın ve
dışarı aktarılan görüntüleri kaydedeceğiniz yeri (tipik olarak varsayılan yol C:\capso_video’dur) seçin. Dışarı
aktarılan görüntü, altında görüntülenen hastanın Zaman Bilgisi ve Prosedür Tarihini içerecektir.

10.2. Dışarı Aktarmadan önce Görüntülerin Kırpılması
CapsoView, kullanıcıların görüntünün tamamını dışarı aktarmak yerine görüntüyü kırparak bölümlerini dışarı
aktarmalarına izin verir. Bu özellik, eğer böyle bir sistem panoramik en boy oranına sahip olan görüntüleri
desteklemiyorsa kırpılan görüntülerin bir EMR/EHR sistemine içeri aktarılması için kullanılabilir.
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Bir görüntüyü kırpmak ve standart bir kare formata dışa aktarmak için, Görüntüyü
butonunun yanındaki Kırp butonuna tıklayın.

Dışa Aktar

Kırpma etkinleştirildiğinde, Görüntü Listesindeki her bir görüntü üzerinde bir kırpma penceresi
görüntülenecektir. Aşağıda gösterildiği şekilde görüntünün belirli bir bölümünü yakalamak için kırpma
penceresi sola veya sağa oynatılabilir.

10.3. Videolar ve Video Klipler
Kısa bir klibi veya bütün videoyu dışarı aktarmak için, Ana Menüdeki Dışarı Aktar butonuna tıklayın. Dışarı
aktarmayı başlatmak istediğiniz resim karesini (Başlangıç Resim Karesi) girin, ayrıca klibin son resim karesini
(Bitiş Resim Karesi ) girin (daha fazla bilgi için bkz. Resim Karesi Bilgisi). Videonun tamamını dışarı aktarmak
istiyorsanız, resim karesi numarası ilgili kutularda hâlihazırda görünüyor olacaktır.

Videoyu standart medya oynatıcılarla uyumlu olacak şekilde dışarı aktarmak istiyorsanız, CapsoView
olmaksızın kullanmak için video oluştur kutusunu işaretleyin. Bunun üzerine, dışarı aktarılan video *.avi
formatında olacaktır.
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Videoyu VE ilgili notları paylaşmak istiyorsanız, Notları dâhil et kutusunu işaretleyin. Dışarı aktarılan video
*.xam formatında olacak ve notlar dışarı aktarılan dosyada barındırılacaktır. Bu dosyanın sadece CapsoView
yazılımı ile açılabileceğini unutmayın. Bu dosyayı CapsoView’da açtığınızda, dosya paketinin açılması birkaç
dakika sürebilir. Dosyalar açıldığında, tüm muayene dosyalarını içeren yeni bir klasör oluşturulacak ve orijinal
*.xam dosyası otomatik olarak silinecektir.

Not: Hastanızın gizliliğini korumak için bir videoyu veya video klibini dışarı aktarabilir ve Prosedür
Bilgilerini gizleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, dışarı aktarmaya başlamadan önce Kimliksizleştir
butonuna tıklamanız yeterlidir.
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11. Eğitim
Kullanıcılar CapsoView yazılım uygulamasının kullanımına yönelik eğitim için CapsoVision ile veya Yetkili
Temsilcileriyle irtibata geçebilirler. İletişim bilgileri bu belgenin sonunda verilmiştir.
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12. Yardım Alma ve Sorun Giderme
İlave yardım ve sorun giderme için lütfen CapsoVision web sitesine göz atın.
Bir sorunu raporluyor veya CapsoVision ya da Yetkili Temsilcilerinden yardım almak istiyorsanız lütfen şu
bilgileri temin edin:

• Bilgisayar donanım spesifikasyonu
• Bilgisayardaki işletim sisteminin sürümü
• CapsoView yazılım sürümü
• Uygun olduğunda ekran resimleri dâhil olmak üzere, hata durumunun açıklaması
• Hataya yol açan adımlar
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Saklama
CapsoView yazılımı bir CD/DVD’de saklanır. CD/DVD normal çevre koşullarında serin ve kuru bir
yerde saklanmalıdır.

Garanti
CapsoView programının Yardım Menüsünün altında bulunan Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasındaki
Garanti bölümüne bakın.

İletişim Bilgileri

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

Avrupa Yetkili
Temsilcisi

Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşu

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

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
90431 Nuremberg
Almanya
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