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"Jeden dobrý snímek je lepší než 100 slov psaného textu."

Náš videoendoskopický systém ve spojení s Vaším endoskopem
umožní velmi jednoduše pořizovat obrazovou i video dokumentaci
ke každému vyšetření
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Úvod
Tato brožura si klade za cíl seznámit Vás s vlastnostmi a funkčností
aplikace Kettex EVision, systému na zobrazení a dokumentaci
endoskopického vyšetření. Systém Kettex EVision je určen pro
použití výhradně kvalifikovaným lékařem.
V první kapitole této uživatelské příručky je popsáno z čeho se
systém fyzicky skládá a jak je možné jej bez problémů rozpojit a
spojit. V druhé kapitole je popsáno jak se systém zapíná, jak se
připojuje na endoskop, a na co je pedálový spínač. V třetí kapitole
jsou popsané základní postupy práce se systémem. Ve čtvrté
kapitole jsou popsané možnosti expertního nastavení, které je jen
pro skutečné technické odborníky a pro běžnou práci není třeba. V
páté kapitole naleznete pokyny pro bezpečnost práce a v šesté
kapitole návod k řešení případných problémů.
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1. Součásti systému
Systém Kettex EVision se skládá ze dvou částí:
1. kamera Kettex KX-01 nebo Kettex KX-01-OR
2. software Kettex EVision SW
Systém Kettex EVision bývá připojen k počítači s dostatečným
výkonem, a program Kettex EVision SW běží na systému Windows
7 - 64b a vyšším. Počítač ani operační systém Windows není
součástí systému Kettex EVision.
1.1 Kamera a kabeláž
Kamera je připojená k počítači USB3 kabelem. USB3 kabel musí
být připojený do USB3 konektoru na počítači. Systém Kettex
EVision Vám náš technik nainstaluje a kabeláž zapojí. Nejlépe je si
pamatovat kam jaký kabel byl zapojen a při rozpojení a novém
zapojení je optimální kabely zapojit tam, kde byli. Při tomto zapojení
byl systém Kettex EVision extenzivně testován.
1.2 Software Kettex EVision SW
Software běží na systému Windows 10 - 64b a vyšším. Software
dovoluje ovládat kamery, zobrazovat obrázky z kamer, číst povely
ze šlapacího spínače, ukládat video, snímky i zvuk atd.
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2. První kroky
2.1 Zapnutí/Vypnutí
Pro spuštění systému Kettex EVision je třeba nejprve zapnout
počítač a počkat až naběhne do stavu, kdy kurzor počítače je šipka
(nikoliv wait kursor) a kdy počítač je připraven na další práci. V
případě, že Váš operační systém je Windows 8 a vyšší, další krok
je spuštění Plochy, pokud se nespustí sama. To se dělá poklepáním
buď prstem (v případě dotykového monitoru) nebo myší na ikonu
Plochy. Na Ploše je ikona Laryngoskopu se světlem s názvem
EndoscopyCam. Na tu je třeba 2x poklepat a počkat 1-3 vteřiny a
aplikace se spustí. Aplikaci se automaticky maximalizuje, tak aby
zabrala celou obrazovku. Tím je celý systém připravený k práci.
Pokud se po poklepání aplikace nespustila, zkuste to znovu - je
možné, že poklepání nebylo korektní. Pokud se Vám povede spustit
aplikaci 2x, nic se neděje, jedna instance aplikace oznámí, že je
požadovaná aplikace spuštěná a sama se ukončí.
Pokud není připojená žádná kamera, aplikace napíše, že systém je
bez kamery nefunkční a aplikace se sama ukončí.
Pro ukončení práce se systémem Kettex EVision je nutné jen
vypnout aplikaci kliknutím na červený křížek vpravo nahoře v okně
aplikace. Tj aplikace se ukončuje jako každá jiná v systému
Windows. Před tím je třeba ale ukončit veškeré činnosti Kettex
EVision - tj. například přestat nahrávat video. Následné vypnutí
počítače se dělá buď stisknutím HW tlačítka na počítači, nebo přes
nabídku Start, nebo přes pravou lištu Nastavení v případě systému
Windows 8 a vyšší.
Při vypínání není třeba věnovat kameře žádnou další starost.
(3)
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2.2 Připevnění adaptéru/kamery
Adaptér na kameře slouží jako optická cesta z okuláru endoskopu
do kamery a k připevnění okuláru endoskopu na kameru.
Okuláry endoskopů jsou standartizované - tj. například STORZ i
WOLF jsou stejné. Okulár je stejný i pro laryngoskop, fibroskop,
epipharyngoskop, sinoskop nebo otoskop. Veškeré tyto endoskopy
jdou uchytit pomocí zamykací hlavy. Kamera s adaptérem. viz
obrázek 1a, upevněný endoskop viz. obrázek 1b.

Obrázek 1: (a) kamera a adaptér s úchytem.

Obrázek 1: (b)epipharyngoskop uchycený v adaptéru.
Uchycení endoskopu je velmi jednoduché. Stačí stisknout dvě
páčky na hlavy proti sobě (viz obrázek 2), tím se zámek uvolní. Dál
můžete okulár vložit a páčky opět uvolnit. Tím ze zámek zamkne a
poloha endoskopu vůči adaptéru zůstane fixovaná až na otočení.
(4)
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Obrázek 2
2.3 Pedálový spínač
Pedálový spínač je hlavním ovládacím zařízením systému Kettex
EVision. Ovládá se nohou, aby lékař měl obě ruce volné. Spínač
má 3 oddělené šlapky. Pomocí tohoto spínače lze při vyšetření, bez
použití rukou, dát příkaz aplikaci například k uložení snímku/videa.
Spínač je připojený k počítači USB kabelem viz Obrázek 3.

Obrázek 3
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3. Běžné pracovní postupy

Po spuštění aplikace Kettex EVision SW, program je ve
startovní pozici vypadá Obrázek 4. V té chvíli kamera už snímá i
zobrazuje živý obrázek.

Obrázek 4
Počet a ikon pro volbu druhu vyšetření - FLEXI, Otoskop,
EPIPHAR, Laryngoskop, Stroboskop se může lišit podle
požadovaného nastavení při instalaci. Napřiklad horní lišta může
mít až pět ikon pro přepínání mezi různými druhy vyšetření. Nebo
nemusí obsahovat žádnou ikonu.
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Po spuštění aplikace Kettex EVision SW je tedy možné
buď přepínat mezi druhy vyšetření, nebo spustit expertní nastavení
(viz. Kapitola 4 - každý druh vyšetření má vlastní expertní nastavení
– které je uzamknuté heslem), nebo zobrazit složku pacienta nebo
začít vyšetření. Přepínání mezi druhy vyšetření nebo spuštění
vyšetření se provádí buď klepnutí prstem na ikonu (v případě
dotykového monitoru), nebo klepnutím myši. Standardní
nápověda/možnosti, co lze v daném stavu dělat se zobrazuje na
pravém panelu aplikace (viz Obrázek 4, pod horní lištou).
3.1 Příprava vyšetření
Před začátkem vyšetření je třeba k adaptéru připevnit potřebný
endoskop (viz. kap. 2.2) a přepnout na druh odpovídající vyšetření.
Optický adaptér může být buď s pevným nebo variabilním
ohniskem. Adaptér s pevným ohniskem dovoluje pouze zaostřovat
a adaptér s variabilním ohniskem dovoluje zaostřovat i
zvětšovat/zmenšovat přiblížení.
V případě adaptéru s pevným ohniskem je třeba endoskop namířit
na nějaký objekt - nejlépe papír s textem - a přiblížit ho do
vzdálenosti v jaké bude při následném vyšetření:
Epipharyngoskopie - cca 2cm
Otoskopie - cca 3cm
Laryngoskopie cca 7cm
a poté zaostřit ostřícím kroužkem adaptéru tak, aby byl text dobře
čitelný.
V případě adaptéru s variabilním ohniskem je nejprve třeba zvolit
požadované přiblížení (např. pro Laryngoskopii nejmenší přiblížení,
pro co nejlepší přehled přes celý hrtan) a poté provést ostření jako
v předchozím případě.
3.2 Založení vyšetření
Před vyšetřením nového (nebo vracejícího se pacienta), je potřeba
stisknout ikonu s nápisem "Další pacient" (viz Obrázek 3,4).
(7)
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Objeví se okno, kam je třeba zadat identifikační číslo pacienta, viz
Obrázek 5.

Obrázek 5
Zadání lze provést jak pomocí dotykové obrazkovky, tak pomocí
myši nebo pomocí klávesnice. Po stisknutí tlačítka OK, se aplikace
dostane do snímacího módu (viz Obrázek 6), kdy je možné ukládat
snímky i videa. Stisknutím tlačíka Storno se aplikace dostane do
předchozího stavu.
3.3 Sejmutí obrázku
Sejmutí obrázku se provádí nohou - stisknout krátce levý pedál
šlapacího spínače. Snímek se uloží do složky pacienta, který je
právě vyšetřován pod jménem ve formátu:
ID(ID Pacienta)_rok_měsíc_den_hodina_minuta_vteřina.jpg
tedy například ID12345_2014_01_12_07_35_02.jpg
Jméno právě uloženého souboru se napíše po sejmutí obrázku na
pravý panel. Je možné uložit jen jeden obrázek za vteřinu. Pokud
chcete ukládat obrázky častěji, použijte funkci uložení videa.
(8)
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Obrázek 6
3.4 Snímání videa
Snímání videa začíná buď klepnutím myší nebo prstu na ikonu
kamery na horní liště, nebo stačí nohou stisknout dlouze levý pedál
šlapacího spínače - aspoň 2 vteřiny. Kratší stisknutí levého pedálu
sejme snímek.
Video se ukládá do složky pacienta, který je právě vyšetřován pod
jménem ve formátu :
ID(ID Pacienta)_rok_měsíc_den_hodina_minuta_vteřina.avi
Během snímání videa je podklad ikony "Kamera" zbarvená do
červena - viz. Obrázek 7. Opětovným kliknutím na ikonu "Kamera",
nebo stisknutím prostřední šlapky na spínači se ukládání videa
ukončí.
Po stisknutí ikony "Kamera" (resp. stisknutím levé šlapky), se video
musí někdy synchronizovat a sloučit se zvukovou stopou, pokud se
zvuk nahrával. Po ukončení synchronizace se aplikace přejde do
stavu Obrázek 8 - ekvivalentnímu počátečnímu stavu z Obrázku 6.
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Obrázek 7

Obrázek 8
3.5 Exview
Systém podporuje kontrastní vykreslení červené. Prokreslování je
automaticky vypnuto a pro zapnutí je nutné stisknout buď prostřední
ikonu na toolbaře nebo šlápnout na prostřední šlapák.
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Obrázek 9
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3.6 Zesvětlení / Ztmavení obrázku
Během vyšetření se světlost obrázku sama udržuje na konstatní
hodnotě. Přesto ale může být potřeba zesvětlit nebo ztmavit
obrázek. Lze to udělat jednoduše během vyšetření prostřední
šlapkou. Šlapka přepíná stále dokola mezi třemi možnostmi.

Požadovaný obrázek má být méně světlý

Originální světlost

Požadovaný obrázek má být světlejší

(12)

Kettex Development s.r.o.
Na Pěšině 465/6, 184 00 Praha 8
IČ: 03267016
DIČ: CZ03267016
email: info@kettex.cz
web: www.kettex.cz

3.7 Otevření pacientovi složky
Klepnutím na ikonu se "Složkou" se otevře složka pacienta ve
Windows Průzkumníkovi, se všemi jeho uloženými soubory, tj. jak
snímky tak videí. Pokud není pacient zadán (tj. program není ve
vyšetřovacím stavu), nejprve se objeví dialog na zadání ID.
3.8 Nastavení fibroskopu - korekce fibroskopické
mřížky
V případě, že má aplikace povoleno vyšetření Fibroskopem (viz
Obrázek 4 - ikona FLEXI), pak v záznamovém módu lze nastavit
zda se bude korigovat snímání.
V principu jde o to, že fibroskop je složen nízkého počtu optických
vláken. Syrové přenesení obrazu z fibroskopu kamerou ukazuje
optickou mřížku, které je pro vyšetření velmi rušivá. Tuto mřížku lze
softwarově odstranit (zkorigovat). Korekce má jeden parametr –
vypnuto/zapnuto. Viz obrázek 12.
Postup práce s fibroskopem je takový, že nejprve se připojí
fibroskop na kameru, poté se zaostří na nějaký objekt, a nakonec
se zapne tlačítko korekce a mřížka zmizí.

(13)

Kettex Development s.r.o.
Na Pěšině 465/6, 184 00 Praha 8
IČ: 03267016
DIČ: CZ03267016
email: info@kettex.cz
web: www.kettex.cz

Obrázek 12
3.9 Ukončení vyšetření
Vyšetřování lze snadno ukončit klepnutím na červenou ikonu
"Ukončit". Tím se aplikace dostane opět do iniciálního stavu - viz
obrázek 4.

4. Fullscreen mód
Kdykoliv, kdy je potřeba je možné aplikaci přepnout do tzv.
fullscreen módu, tj. do stav, kdy je vidět jen obrázek z endoskopu a
žádné ikony, nápovědy etc.
Nastavení fullscreen módu se dělá pomocí dvojkliku na monitoru.
Toto lze udělat kdykoliv až na situaci, kdy jste v módu expertního
nastavení.Zpátky z fullscren módu lze vyskočit opět pomocí
dvojkliku na monitor.
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5. Nastavení
Pro kompletnost návodu bude tato kapitola ve stručnosti probírat
nastavení systému, které by může dělat jen odborník při instalaci
systému. Změnou nastavení se mění vniřní parametry systému.
Přístup pro běžného uživatele je blokovaný heslem.
Nastavení se vyvolá podržením prstu na obrazovce ve chvíli kdy
nejste v módu vyšetřování. Vyskočí kontextové menu.

První možnost „Tools definition“. Po zvolení této možností
se objeví následující dialog:

(15)
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Kde je možné změnit:
1) jazyk aplikace
2) aktivační hodnoty šlapáku – šlapák je vlastně klávesnice a každý
pedál je vlastně zmáčknutí jednoho písmena/čísla. Šlapacích
spínačů je hodně druhů a každý dává jiné hodnoty. Zde se dají
nastavit správné hodnoty, aby zrovna ten váš fungoval.
3) v dialogu se dá změnit vzhled toolbary aplikace – dá se nastavit
jaké ikony s jakými texty se tam budou objevovat a které připojená
kamera se na dané ikoně zapne, nebo zda daná pozice bude
neaktivní.
Druhá možnost „User setting“ otevře zjednodušené
uživatelské nastavení:

Kde uživatel po zmáčknutí tlačítka „Editova“ může nastavit některé
uživatelské parametry. Nastavení je unikátní pro každý endoskop –
tj. může se lišit.
Nastavit můžeme: vyvážení bílé – buď ručně nebo
automaticky, offset kamery – defakto místo v čipu, ze kterého se
bude brát živý obraz. Použité rozlišení (např. FullHD) je vždy menší
než skutečná velikost čipu. Dále můžeme vybrat převrácení obrazu
a zda se bude nahrávat mikrofon.
(16)
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Třetí možnost „Advanced Settings (for experts only)“
Je nastavní jen pro experty a nedoporučuje se ho spouštět. Je zde
přístup ke všem parametrům a nastavením.

Nastavení je apriory vyšedlé, aby nedošlo ke změně parametrů
náhodou. Povolení editace je možné tlačítkem "Editovat". Nebo se
dá nastavení zavřít tlačítkem "Zavřít".
Nastavení Expozice a Gainu
Expozice znamená jak dlouho se exponuje jednotlivý obrázek, gain
je zesílení signálu v obrázku - ekvivalent hodnoty ISO ve foťáku.
Tyto parametry mají tedy vliv na to kolik snímků poskytne kamera
za vteřinu (jak plynulý je obraz), jak je světlý a kolik obsahuje šumu.
Čím větší expozice, tím je obraz světlejší ale tím méňe dává
kamera snímků za vteřinu. Čím větší gain, tím je obraz světlejší ale
tím obsahuje víc šumu.
U expozice a gainu je možnost dát nastavení "Auto", a obě hodnoty
se nastavují dynamicky samy podle hodnoty Autorefer a AutoMax.
(17)
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Nastavení Autorefer a AutoMax
Obě hodnoty mají vliv na expozici a gain v případě, kdy je zvolena
hodnota Auto - tj. expozice a gain se nastavuje automaticky.
Autorefer je hodnota, ke které se snaží aplikace nastavením
expozice a gainu, dostat. Čím je hodnota vyšší, tím světlejší má být
výsledek automatické expozice a automatického gainu.
AutoMax je maximální hodnota expozice, která je dovolená
pro automatickou expozici.
Korekce bílé
Jako zdroj světla pro endoskop může být použité halogenové,
xenonové nebo LED světlo. Každý zdroj má jinou barvu světla a při
namíření na bílý objekt je vidět barva rozdílná od bílé. Proto, aby
zobrazení barev bylo korektní, je nutné udělat kalibraci bílé. Buď
manuální nebo automatickou. Automatická korekce se dělá
tak, že se endoskop namíří na bílý objekt a stiskne se tlačítko "Auto
korekce bílé". Do pěti vteřin se automaticky zkoriguje bílá barva.
"Manuální korekce bílé" se nastavuje třemi slidery tak, aby bílá
odpovídala bílé.
Barevná korekce
Barevná korekce - Pomocí ColorCheckeru se nastavuje
věrohodnost barev. Jedná se o velmi pokročilou funkci, kterou by
žádný uživatel neměl sám dělat. V opačném případě hrozí absolutní
nevěrohodnost barev, potenciálně špatně funkční ostatní části
zpracování a zobrazování celého systému. Pomocí barevné
korekce se dají nastavit křivky pro každou barvu i pro intenzitu. Viz
Obrázek 13.
Gamma
Sliderem je možné nastavit gamma korekci obrázku.
Ofset X, Ofset Y
U kamer se při zobrazování nepoužívá vždy celý chip a je tedy
možné tímto ofsetem říct, jaká část chipu se má použít. To má vliv
na to, jaká viditelná část z okuláru endoskopu má být zobrazovaná.
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Obrázek 13
Flip horizontální / vertikální
Může se změnit orientace obrázku, tak aby odpovídala orientaci v
realném prostředí. Provádí se tak, že se endoskop zaměří na
písmeno a flipy se změní tak, aby písmeno bylo správně
orientované.
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Přidaný filtr – Sharpness
Doostření postprocessing
Obraz se může buď doostřovat softwarově, nebo nedoostřovat.
Doostřování zvýrazňuje rozmyté hrany. Nastavit se dá jak síla
doostření, tak i úroveň detailů, které se mají zvýraznit. Úroveň
detailů znamená jestli se mají zvýraznit drobné nebo hrubší detaily.
Na výběr jsou dva filtry UnS a GuF. GuF se používá samotný, UnS
většinou se System Sharpness.
System Sharpness
Je doostřování, které probíhá rovnou v kameře, dřív než se obraz
dostane do počítače. Toto doostření zvýrazňuje hrany v
nejjemnějším detailu.
System Brightness
Mění jasnost nezávisle na Autoreferenci před tím, než obraz přijde
do počítače. Děje se to pomocí FPGA přímo v kameře.
Denoising
Obrázek snímaný s nenulovým gainem obsahuje šum. Denoising
ho umí odstranit a při tom nepoškodit data – struktury tkání. Je
možné mít denoising vypnutý, zapnutý automatický nebo ho naladit
manuálně, kde slider slouží k nastavení síly denoisingu – tj jak moc
se bude odšumovat. S větší silou se odstraní silnější šum ale i více
jemných struktur.
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Cílový adresář
Místo kam se na disku ukládají data pro všechny pacienty, tzv.
kořenový adresář. Data pro jednotlivého pacienta jsou potom
uloženy na adrese cílový adresář/ID pacienta/
Zvuky
Aplikace může vydávat zvuky při snímání obrázku, videa etc. Zvuky
je možné zapnout i vypnout.
Hot Pixely
V případě trvale přesvícených pixelů je možné je samostatně
korigovat touto funkcí.
Mikrofon
Při zapnuté této možnosti se spolu s videem nahrává zároveň i
zvuk.
Oříznutí okuláru
Nastavením oříznutí se při ukládání oříznuté části vybarví bíle, což
je vhodné pro následný tisk.
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6. Bezpečnostní a funkční pokyny
Zařízení je po všech stránkách bezpečné. Pokud pracujete s
kamerou pak dávejte pozor na následující body:
1)Ukončení vyšetření – Poté co odpojíte endoskop, připojte kameru
na držák kamery nebo jinak zaslepte její optiku. Je to kvůli tomu,
aby se prach neusazoval na optické cestě, protože prach v optické
cestě může velmi degradovat obraz v příštích vyšetření.
2)USB Kabel – pokud ho náhodou odpojíte, kamera přestane dávat
živý obraz a aplikace se ukončí. V tom případě je důležité připojit
kameru do stejného konektoru ve kterém dříve byla připojená.
Bezpečnostní opatření
V případě, že se vyskytnou libovolné problémy se zařízením, tj.
zařízení se začne chovat nestandartně, přestaňte ho okamžitě
používat. Lékař musí být schopen dokončit vyšetření pouze za
použití okuláru.
Před každým použitím pečlivě zkontrolujte kameru včetně kabelu a
pokud najdete viditelné poškození, nepoužívejte ji. Používání je v
takovém případě striktně zakázáno, protože byste pacienta mohli
vystavit nepřijatelnému riziku.
Nepoužívajte kameru v prostředí s vysokou vlhkostí. Nikdy
nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavými plyny nebo v prostředí
se zvýšenou koncentrací kyslíku.Opravy zařízení, až na ty, které
jsou zmíněné explicitně v manuálu, musí bý prováděny jen
výrobcem.
Příliš intenzivní světlo může poškodit senzor v kameře. Přímé
vystavení slunečnímu záření nebo osvícení z jiných super silných
světelných zdrojů, ať už ve viditelném nebo neviditelném spektru,
může poškodit senzor v kameře. Pro uložení kamery používejte
držák na kameru.
Zacházejte s kamerou s veškerou opatrností. Nemačkejte,
netahejte a neohýbejte záměrně kabel vedoucí z kamery.
(22)
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Kamera i příslušenství jsou velmi senzitivní na mechanické rázy.
Upuštění kamery nebo coupleru na podlahu ji může zničit.
Před každým použitím kamery ji zkontrolujte zda základní funkce
fungují. Pokud ne, kameru nepoužívejte.
Také zkontrolujte zda obrázek má správnou orientaci. Kameru
používejte pouze s endoskopy se standardním okulárem.
Pokud máte pochybnosti o věrohodnosti obrázku, dokončete
vyšetření jen pomocí okuláru.
Varování
Teplota kamery může při extrémních podmínkách dosáhnout až 46
stupňů celsia.
Zásady pro instalaci a následné použití nutné pro splnění
IEC/EN 60601-1
Kamera během normálního provozu ve spolupráci s dalšími
elektrickým zařízeními. Pokud kombinujete toto zařízení s jinými
prostředky, měli by být dodrženy požadavky normy
IEC/EN 60601-1. Prosím řiďte se doporučeními ze článku 16
IEC/EN 60601-1 vztahující se na zdravotnické prostředky (systémy)
– zvláště pak na technické požadavky.
Abysme mohli garantovat bezpečnost uživatele i pacienta,
používejte pouze součásti a náhradní díly doporučené a
specifikované výrobcem.
Věnujte pozornost tomu jaké výrobky a jak používat dohromady s
tímto zařízenímV pacientském prostředí mohou být umístěny jen takové aktivní
zdravotnické zařízení, které mají příslušný certifikát (prohlášení o
shodě) a jsou výrobcem poskytnuté pro takové použití.
Elektrické zařízení mimo pacientské prostředí musí odpovídat
požadavkům bezpečnosti podle příslušných ISO norem.
Pacientské prostředí podle IEC / EN 60601-1 je definováno
jako oblast okolo pacienta s poloměrem 1.5m.
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Když vybíráme komponenty systému, měli by být splněny základní
bezpečnostní požadavky:
1. Po instalaci zdravotnického prostředku, nebo po jeho modifikaci,
unikajicí proud by měl být změřen, aby bylo zabezpečeno
nepřekročení limitních hodnot podle EN 60601-1. Unikající proud
může být redukován transformátorem separujícím zařízení od el.
sítě, nebo může být instalována ochraná „země“ na zařízení.
2. Připojení kamery k nezdravotnickému prostředku – takovýto
prostředek musí být umísťen mimo pacientské prostředí (ve
vzdálenosti nad 1.5m od pacienta) a musí být napájen separujícím
transformátorem určeným pro zdravotnictví.
3. Připojení zdravotnického prostředku s nezdravotnickým
prostředkem používaným v místostni s nezdravotnickým využitím
přes dlouhý kabel je možné v případě že je použit galvanický
oddělovač mezi zdravotnickým a nezdravotnickým zařízením.
Pokud kamera je propojena s jiným zařízením nebo jinak se nez je
specifikováno nahoře, může to zvětšit riziko, že unikající proud
půjde přes pacienta.
Pokud je použitý rozbočovač, neměl by být položený na podlahu.
Připojení systému k dalším zdravotnickým/nezdravotnickým
prostředkům vyvolává potřebu nové analýzy a bezpečnostních
kontrol aby se ověřila shodnost s požadavky IEC/EN 60601-1.
Jakákoliv modifikace zdravotnického systému v rozporu s těmito
instrukcemi může nepřijatelně zvýšit riziko unikajícího proudu a
způsobí zvýšení rizika pro pacienta.
Během vyšetřování se nedotýkejte pacienta nebo jiného zařízení v
pacientském prostředí.
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Další obecné pokyny – nutné dodržovat za všech podmínek
Obecně práce se zařízením je dále podmíněna několika důležitými
body, které musí být splněny.
Za jakékoliv negativní události způsobené nedodržením
následujících pokynů nenese firma žádnou zodpovědnost.
6.1 Provádět instalaci smí jen zaškolený technický pracovník
výrobce/distributora (TP). Je striktně zakázáno zasahovat do
instalace kýmkoliv nepovolaným, zvláště pak zasahovat do
elektrické instalace.
6.2 Jen nutné pracovat s kamerou se zvýšenou opatrností zvláště
při vyšetřování pacienta a tím minimalizovat riziko vysmeknutí
kamery z ruky. Stejně tak je nutné zabránit nárazu kamery do
libovolného předmětu. Na uložení kamery mezi použitím je nutné
využívat zabezpečené místo nebo držák kamery s VESA
adaptérem dodaným výrobcem.
6.3 Není dovolené vypojovat USB kameru z počítače technicky
nezaškolenou osobou.
6.4 Případnou reinstalaci systému a nastavení systému smí
provádět jen technický pracovník firmy k tomu určený a to buď na
místě nebo přes vzdálenou správu.
6.5 Při nastavování parametrů aplikace Kettex EVision SW nechte
nastavení na technickém pracovníkovi firmy. Za špatné nastavení
aplikace osobou jinou než TP nenese firma za funkčnost
odpovědnost.
6.6 Při vložení endoskopu do zámku hlavy věnujte zvýšenou
pozornost správné poloze. Funkčnost zkontrolujte běžnou zkouškou
na známém vzoru.
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6.7 Při nahrávání videí dbejte na správné ukončení nahrávání.
Zabráníte tím předčasnému obsazení celého disku.
6.8 Počítač, na kterém běží aplikace Kettex EVision SW je nutné
zabezpečit proti používání neoprávněnou osobou. Je tedy nutné
počítač zaheslovat aby nikdo nepovolaný neměl přístup k
informacím o pacientech. V případě, že je exportovaný adresář s
daty pacientů do lokální sítě je nutné mít zaheslované všechny
počítače, kam je adresář exportován.
6.9 Ve chvíli kdy je počítač s aplikací Kettex EVision SW využíván
pro vyšetřování nebo operace se nesmí počítač využívat na jiné
uživatelské aplikace aby nebyl počítač zpomalován. Na počítač s
aplikací Kettex EVision SW nesmí být instalovaný žádný program
běžící na pozadí, který by mohl zpomalovat aplikaci Kettex EVision
SW.
6.10 Je nutné 1x za 2 měsíce čistit okulár kamerové hlavy vatovým
tampónem a alkoholem. Je nutné dbát na čistotu používaného
endoskopu – jak okulár tak tip endoskopu. Je nutné 1x za 2 měsíce
vizuálně kontrolovat množství světla vyzařovaného světlovodným
kabelem nebo přenosným zdrojem světla. V případě snížení
světelného toku je nutné buď vyměnit světlovodný kabel, nebo
lampu nebo dobít přenosný světelný zdroj.
6.11 Při změně stylu světla (led-halogen-xenon-metalhalid) nebo
změně endoskopu je nutné rekalibrovat systém pomocí expertního
nastavení.
6.12 Při změně fibroskopu je nutné systém na korekci fibroskopické
mřížky překalibrovat.
6.13 Při užívání kamery je nutné dbát na bezpečnost, ohleduplně
manipulovat s kabelem, nezalamovat ho, nenechávat kameru za
kabel viset, neodpojovat USB3 MiniUSB kabel od kamery. Před
každým vyšetřením je třeba kabel vizuálně zkontrolovat a v případě
viditelného opotřebení se nesmí systém používat.
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6.14 Systém se smí skladovat a používat jen v rozmezí teplot 0
Celsia až +40 Celsia při relativní nekondenzující vlhkosti do 85%.
6.15 Je nutné nevystavovat kameru a kabel statickým výbojům a
pro dlouhodobé skladování (více než 14 dnů) je nutné skladovat
kameru v antistatické schránce nebo pytli.
6.16 Na čištění těla kamery je zakázané používat látky založené na
bázi alkoholu nebo jiné hořlavé látky. Nemanipulujte s kamerou
blízko otevřeného zdroje ohně nebo blízko zdroje vysokého napětí.
6.17 Počítač, do kterého je kamera připojena, musí být připojen do
elektrické sítě přes přepěťovou ochranu s parametry ochrany
stejnými nebo lepšími než 2 MOPPs. Stejnou ochranu je třeba
používat i pro připojení dotykového monitoru v systému.
6.18 Je naprosto zakázáno odstraňovat izolaci z USB kabelu nebo
silikonovou izolaci kamery.
6.19 Je třeba zabránit kontaktu pacienta s kamerou nebo s jeho
tělními tekutinami. V případě kontaminace kamery tělními
tekutinami je nutné kameru desinfikovat sterilizačními vlhčenými
ubrousky. V případě kdy se dá předpokládat styk kamery tekutinou
je třeba používat jednorázový plastový návlek na kameru.
6.20 Je třeba zabránit styku kamery s tekutinou, zvláště pak styku
nekrytého USB konektoru s tekutinou. V případě že dojde k
takovému kontaktu, je třeba kameru okamžitě vypnout, osušit
zvenku a nechat kameru uschnout/vyschnout. Poté je třeba
zkontrolovat funkčnost kamery.
6.21 Se zařízením se nesmí pracovat ve chvíli kdy nějaká součást
vykazuje nefunkčnost.
6.22 Zařízení smí používat pouze zaškolený uživatel
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6.23 Před použití zařízení je nutné zkontrolovat vizuálně jeho
funkčnost, při používání dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny a
zařízení používat jen v případě, že je uživatel schopen úspěšně
dokončit vyšetření nebo výkon, v případě nefuknčnosti systému, i
přes okulár.
6.24 Při vyšetřování používejte optimální nastavení zjištěné při
instalaci technickým pracovníkem firmy.
6.25 Před použítím systému je nutné pokaždé zkontrolovat
funkčnost, bezpečnost, věrohodnost – zjistit správnost orientace
kamery, správnost zaostření, barevné věrnosti, správného
dosednutí zámku endoskopu, čistoty endoskopu. V případě
jakékoliv i částečné nefukčnosti se systém nesmí používat. Test
funkčnosti vyžadují i připojené periferie jako footswitch, dotykový
monitor, atp.

7. Čištění a desinfekce
Před čištěním a desinfekcí prosím vypněte počítač a odpojte ho od
zdroje el. energie, stejně tak monitor. Pokud je počítač připojený
kabelem k počítačové síti, odpojte i ten kabel.
Čištění a desinfekce zařízení musí být prováděná jen kvalifikovanou
osobou a to následujícím způsobem.
Je potřeba otírat adaptér i kameru aspoň 1x týdně vlhčeným
ubrouskem s desinfekcí. Zařízení není vyrobeno sterilní ani se
nesmí sterilizovat. Jakýkoliv pokus ho namočit do sterilizačního
roztoku nebo umístění do autoklávu ho zničí.
V případě náhodné kontaminace je třeba provést důkladné
vyčištění opět vlhčeným ubrouskem s desinfekcí. Je třeba zabránit
aby se desinfekce dostala na konektor kamery. Dále je vhodné
dbát, aby se neprášilo na optiku adaptéru a případné nečistoty
odstranit vatičkou namočenou v alkoholu (80%), jinak je možné, že
se zhorší kvalita obrazu snímaného kamerou.
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8. Řešení potíží
Problém: Aplikace nelze spustit
Řešení: Počkejte aspoň deset vteřin a pokud se aplikace nespustí,
zkuste dvojkliknout na aplikaci Kettex EVision SW znovu. Pokud se
aplikace stále nespustí počkejte jednu minutu a pokud aplikace
stále není spuštěná, kontaktujte podporu.
Problém: Aplikace hlásí, že nelze spustit aplikaci bez připojené
kamery, nebo některé ikony pro různá vyšetření zmizeli.
Řešení: Ukončete aplikaci, zkontrolujte připojení USB kabelu do
kamery a do počítače, popřípadě USB kabel vypojte a znovu
zapojte. Aplikaci znovu spusťte. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte podporu.
Problém:Nefunguje ovládání aplikace šlapacím spínačem.
Řešení: Ukončete aplikaci, zkontrolujte připojení USB kabelu do
šlapacího spínače a do počítače, popřípadě USB kabel vypojte a
znovu zapojte. Aplikaci znovu spusťte. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte podporu.
Problém:Nefunguje nahrávání zvuku při nahrávání videa
Řešení: Zkontrolujte expertní nastavení, zda je povoleno nahrávání
zvuku.
Zkontrolujte, zda není v systému Windows zakázaný nebo ztlumený
mikrofon.
Problém: Aplikace "spadla", provedla nesprávnou operaci a byla
automaticky ukončena.
Řešení: Kontaktujte technickou podporu.
V případě jakékoliv nespecifikované situace, prosím kontaktujte
technickou podporu.
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9. Likvidace
Současná legislativa Evropské Unie, implementovaná
ve všech členských státech požaduje aby elektrické a
elektronické zařízení označeno tímto symbolem bylo
likvidováno odděleně od ostatního odpadu. To zahrnuje
elektrická zařízení včetně přílušenství jako jsou kabely,
elektronika atp. V případě likvidace takového produktu
prosím postupujte podle pravidel platných v ČR. Symbol zobrazený
na elektrických a elektronických zařízení se vztahuje jen na
současné členy EU.
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Výrobce a Technická podpora:
Kettex Development s.r.o.
Na Pěšině 465/6
185 00 Praha 8
tel: 728 526 720
email: support@kettex.cz
Kettex KX-01, Kettex KX-01-OR
Zdravotnický prostředek kategorie I.
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