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RTVue 

 

Model - RT100 

Instrukcja użytkowania 

Do użytku wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych 

 

 Wersja 6.3  
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Etykieta skanera RT: (wspólna dla modeli RT100-1 i RT100-2) 

 

 

Etykieta komputera PC 

 

 

 

 



Opis urządzenia 
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Skaner RTVue  
i Etykieta 

 

Przełącznik sterujący 
ruchem podpórki pod 
podbródek do góry i do 
dołu 
 

Stolik systemowy 

 

Monitor 

Wyłącznik 
zasilania 

 

Drukarka 
(opcjonalna) 

 

Klawiatura i 
mysz 

Przełącznik 
sterujący 
ruchem 
stolika do 
góry i do dołu 

 

Etykieta i numer seryjny 
urządzenia RTVue 

 

 Wtyczka przewodu 
zasilającego 

 

Przycisk 
resetowania 
zasilania 

 

Komputer 
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3 Menu pacjentów 
Menu pacjentów składa się z trzech komponentów: 

1. Lista pacjentów 

2. Informacje o pacjencie 

3. Informacje o wizycie 

Za pomocą menu pacjentów, użytkownik może wyszukiwać, dodawać i edytować 
informacje o pacjentach. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby można było 
zaplanować z wyprzedzeniem wizytę pacjenta, przeglądać pacjentów umówionych na 
bieżący dzień lub tydzień i wyszukać historię pacjenta. 

3.1 Lista pacjentów: 

Na liście pacjentów są wyświetlone wyniki wyszukiwań zdefiniowanych przez 
użytkownika. 

1. Wszyscy pacjenci 

2. Bieżący pacjent 

3. Bieżący tydzień 

4. Dzisiaj 

Listę pacjentów można filtrować według 
następujących kryteriów: 

1. Nazwisko lekarza 

2. Schorzenie 

3. Protokół skanowania 

Wyniki można sortować wyniki według: 

1. Nazwisko pacjenta 

2. Czasu ostatniej wizyty 

Można wyszukiwać określony ciąg znaków 

1. Identyfikator EMR 

2. Imię lub nazwisko 

3. Tylko nazwisko 

4. Tylko imię 
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Aby wyszukiwać: 

1. Wpisz identyfikator EMR, nazwisko lub nazwisko/imię w polu [Search By] i 
kliknij odpowiedni przycisk; spowoduje to przesunięcie wyszukiwanego 
pacjenta na górę listy. 

2. Po kliknięciu nazwiska pacjenta zostanie wyświetlona lista wszystkich wizyt 
tego pacjenta oraz dotyczące go informacje. 

3. Kliknięcie wizyty spowoduje wyświetlenie informacji o tej wizycie.  

 

3.2 Nowy pacjent i informacje o pacjencie: 

Aby utworzyć nowego pacjenta, kliknij przycisk [Nowy pacjent], wypełnij pola 
informacyjne (wpisanie informacji w pola oznaczone znakiem „*” jest obowiązkowe - 
jeżeli refrakcja wynosi „0” dioptrii [ekwiwalent sferyczny] lub nie jest znana, można 
pozostawić to pole puste. 

 

Pola z wymaganymi informacjami są oznaczone (*). 

 Pola z imieniem i nazwiskiem są wymagane. Mogą zawierać dowolną 
kombinację liter i cyfr. Symbole mogą być stosowane, ale może to źle wpływać 
na działanie funkcji zapisywania obrazów JPEG. Zaleca się, aby użytkownicy 
przestrzegali stosowanych w biurach zasad używania wielkich liter w imionach i 
nazwiskach. 

 Podana wartość refrakcji (aktualna refrakcja pacjenta - ekwiwalent sferyczny z 
wartością Dodaj) służy do wyznaczenia początkowego ogniskowania skanera. 
Ostrość (wiązki skanującej i obrazu dna oka) można ustawić lub dokładnie 
dostroić, podczas skanowania, za pomocą karty Clinical. 

 Kategoria choroby to „zdefiniowana przez użytkownika” lista chorób. Kategoria 
choroby (możliwość wyboru wielu pozycji) może również być użyta jako filtr listy 
pacjentów. 

 Choroby można wprowadzać pojedynczo, klikając przycisk [add  new] (dodaj 
nową pozycję]. 
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 Nazwisko wybranego pacjenta, data urodzenia oraz ID EMR są wyświetlane na 
pasku tytułu okna Report. 

 Zaleca się używanie pola Ethnicity (pochodzenie etniczne), w celu 
zarejestrowania właściwego przyporządkowania etnicznego. W fazie 2 NDB 
zastosowano Segmentację Etniczną oprócz wcześniej używanej segmentacji na 
podstawie wieku i rozmiaru tarczy nerwu wzrokowego. 

 Jeśli przyciski [Save] i [Save/Examine] są wyszarzone, sprawdź, czy wszystkie 
wymagane pola zostały wypełnione. 

Jeśli dodajesz listę pacjentów z terminami skanowania OCT wyznaczonymi na dany 
dzień, kliknij 

przycisk [Save] na dole. 

 

Jeśli wprowadzasz dane pacjenta bezpośrednio przed skanowaniem pacjenta, użyj 
przycisku [Save / Examine] na dole. To spowoduje dodanie pacjenta, utworzenie 
nowej wizyty z dzisiejszą datą oraz bezpośrednie przejście do trybu Examine 
(Badanie). 

• Jeśli chcesz anulować wykonywaną czynność, kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj), 
aby opuścić ekran New Patient (Nowy Pacjent). 

3.3 Nowa wizyta 

Aby utworzyć nową wizytę dla już zarejestrowanego pacjenta, kliknij przycisk [New 
Visit], a następnie kliknij przycisk [Save]. Jeśli chcesz anulować wykonywaną 
czynność, kliknij przycisk [Cancel] aby opuścić ekran New Visit. 

Można również utworzyć nową wizytę dla istniejącego pacjenta klikając prawym 
przyciskiem myszy nazwisko pacjenta na liście i wybierając opcję „Add New Visit” 

Home
Оборудование для оптик,офтальмологических кабинетов
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Wybór formatu daty urodzenia 

Domyślny format daty urodzenia można ustawić w sekcji User Preference (Ustawienia 
użytkownika): 

 

3.4 Edycja informacji o pacjentach i wizytach 

• Aby edytować informacje o pacjencie, wybierz nazwisko pacjenta i kliknij przycisk 
[Edit] (Edytuj). 

• Aby edytować informacje o wizycie pacjenta, wybierz datę wizyty i kliknij przycisk 
[Edit] (Edytuj). 

 

 

3.5 Skróty dostępne z poziomu listy pacjentów 

Kliknij nazwisko pacjenta, aby przejrzeć wizyty pacjenta. Kliknij prawym przyciskiem 
nazwisko pacjenta lub datę wizyty, aby wyświetlić następujące opcje: 

• Add New Visit (Dodaj nową wizytę) - automatycznie utwórz nową wizytę, 
używając bieżącej daty dla wybranego pacjenta. System przejdzie bezpośrednio 
do ekranu Examination (Badanie). Pole informacji o wizycie jest pozostawione 
puste.  

• Delete Current Visit (Usuń bieżącą wizytę) - Trwale usuwa wybraną wizytę 
(każdą wizytę w historii wizyt pacjenta). 
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• Delete Current Patient (Usuń bieżącego pacjenta) - Trwale usuwa wybranego 
pacjenta (wyświetlany jest najpierw komunikat ostrzegawczy, w celu 
potwierdzenia, że użytkownik chce wykonać taką czynność). 

 

Kliknij [OK], aby potwierdzić usunięcie lub [Cancel], aby 
anulować czynność. 

 

 

• Jeśli przyciski [Save] i [Save/Examine] są wyszarzone, sprawdź, czy wszystkie 
wymagane pola zostały wypełnione. 

3.6 Poprawianie wizyty przypisanej do niewłaściwego pacjenta 

Użytkownik może zmienić nieprawidłowe przypisanie wizyty do pacjenta (całej wizyty, 
nie poszczególnych skanów), zastępując je właściwym przypisaniem do pacjenta.  

(Użytkownik powinien zwrócić uwagę na to, czy skanowany pacjent jest tym 
pacjentem, który został wybrany w aplikacji w celu przypisania do niego danych 
ze skanowania). 

1. Wybierz wizytę, której przypisanie chcesz zmienić, za pomocą polecenia 
Patient > Visit. 

2. Wybierz opcję „Move a visit to another patient” (Przenieś wizytę do innego 
pacjenta) z menu Database Management (Zarządzanie bazą danych).  

(Rys. 3.7A)  
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3. Potwierdź, zamiar przeniesienia wybranej wizyty (pierwsze żądanie 
potwierdzenia) 

 

Rys. 3.7B 

4. Wybierz pacjenta, do którego chcesz przenieść wizytę [TO] (Do), a następnie 
wybierz OK. 

 

Rysunek 3.7C 

5. Potwierdzenie (drugie żądanie potwierdzenia) przeniesienia wybranej wizyty 
do wybranego właściwego pacjenta. Kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby 
dokończyć przenoszenie. 

 

Rysunek 3.7D 
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4 Menu badań 

4.1 Pozyskanie obrazów OCT (Skrócona instrukcja) 

Poniżej przedstawiona jest ogólna procedura pozyskiwania obrazów OCT: 

1. Wybierz istniejącego pacjenta  [Existing Patient] lub utwórz nowego pacjenta [Create 
a New Patient]. 

2. Wybierz dzisiejszą wizytę (jeśli już istnieje) utwórz nową wizytę. Uwaga: nie można 
dodawać nowych skanów do wizyt z datą wcześniejszą niż dzisiejsza. 

3. Kliknij kartę Examine (jeśli nie nastąpiło automatyczne przekierowanie). 

4. Wybierz protokół skanowania lub wzorce skanowania (kliknij raz, aby załadować 
menu skanowania). 

5. Aby rozpocząć proces skanowania, wykonaj jedną z następujących czynności. 

a) Kliknij dwukrotnie nazwę skanu na liście skanowania. 

b) Zaznacz nazwę skanu (jednym kliknięciem), a następnie kliknij przycisk SCAN, 
znajdujący się na dole, po środku ekranu. 

c) Naciśnij przycisk joysticka. 

6. Należy sprawdzić czy pacjent znajduje się we właściwym położeniu: Podbródek 
pacjenta powinien być oparty o podpórkę podbródka, zęby zwarte, a czoło pacjenta 
powinno spoczywać na przeznaczonym do tego oparciu. Oko pacjenta, które ma być 
skanowane powinno być dopasowane w pionie do znaku kąta ocznego, 
umieszczonego na ramce urządzenia, okalającej głowę pacjenta. 

a) Proszę zapoznać się z rozdziałem 7.1 (Konserwacja i rozwiązywanie 
problemów), w którym w punkcie nr 3 jest omówione czyszczenie 
powierzchni podpórki podbródka i oparcia czoła. 

7. Ustaw środek źrenicy pacjenta w jednej osi ze środkiem skanu (wzór na 
wyświetlanym na żywo obrazie wideo na ekranie) i przesuń głowicę skanującą w 
stronę pacjenta, tak aby obraz wideo przechodził przez źrenicę pacjenta. Powiedz 
pacjentowi, gdzie ma patrzeć. 

8. Dostosuj odległość do pacjenta, aby uzyskać najlepiej oświetlony obraz dna oka w 
podczerwieni (widok dna od krawędzi do krawędzi - ciemne obszary mogą 
występować po obu stronach przy obrazowaniu tarczy nerwu wzrokowego). 

a) (Nie należy przerywać ruchu do przodu, jeśli skan pozyskany na żywo 
pojawi się w oknie skanowania, przed uzyskaniem dobrego obrazu dna oka 
w podczerwieni. Należy najpierw ustawić odległość roboczą) 

9. Zatrzymaj głowicę skanera i kliknij przycisk „Auto All”, jeśli skan nie jest widoczny w 
oknie skanowania. To zoptymalizuje obraz i powinno spowodować jego 
umieszczenie w obszarze docelowym (między czerwonymi liniami przerywanymi). 
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a. Podwójne kliknięcie w oknie skanowania spowoduje również aktywację przycisku 
"Auto All", co z kolei uruchomi funkcje Auto Z (długość osiowa) i Auto F 
(ogniskowanie), aby zrównoważyć stan refrakcji oraz Auto P (Polaryzacja), w 
celu skompensowania różnic pomiędzy polaryzacjami urządzenia i pacjenta. 

b. Jeśli skan jest widoczny, w jakimś miejscu okna, kliknij raz w oknie skanowania i 
użyj kółka przewijania myszy, aby przenieść skan do obszaru docelowego. 
Następnie użyj funkcji Auto F i Auto P w celu optymalizacji skanu. 

10. Ustaw położenie skanu w obszarze dna oka, widocznym na wyświetlanym w czasie 
rzeczywistym obrazie IR (jeśli obraz nie jest w żądanym miejscu) poprzez: 

c. Dwukrotne kliknięcie kursorem myszki po środku miejsca, w którym chcesz 
wykonać skan (obraz IR) LUB 

a) Kliknij wzorzec skanowania i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie 
przesuń do żądanej lokalizacji i zwolnij lewy przycisk myszy. 

11. Zoptymalizuj siłę sygnału skanującego / jakość obrazu używając funkcji ustawiania 
położenia - position (X / Y), funkcji Focus lub P-Motor. Staraj się uzyskać wysoki 
ZIELONY pasek po prawej stronie okna podglądu skanowania. 

12. Zapisz skan (naciskając przycisk joysticka) - to jest funkcja rejestracji obrazów. 

13. Oceń poprawność i kompletność skanu. Jeśli są wystarczające zapisz skan. 

4.2 Sterowanie skanowaniem 

Przyciski, które są wyświetlane przed rozpoczęciem skanowania 

 

Rozpoczyna skanowanie 

Przyciski, które są wyświetlane w trybie skanowania na żywo 

 

 

Capture/Acquire the data (scan)    Cancel/abort scanning 
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Przyciski wyświetlane po pozyskaniu obrazu (przerwaniu) skanowania 

Ponownie uruchom skanowanie    Zapisz skan 

 

 

Wzory skanów z wieloma zapisami: Użyj Strzałek, aby przewijać przez inne zapisane 
zestawy skanów (skany z wieloma zapisami) 

1. W przypadku schematów skanowania, zawierających wiele możliwych zestawów 
zapisów (EMM5 = 2 zestawy; Grid = 5 zestawów; ONH = 1-3 zestawów; GCC = 1-3 
zestawów) wyświetlone zostaną przyciski strzałek po obu stronach przycisku Save 
[zapisz], umożliwiając użytkownikowi przeglądanie innych zestawów danych. 

2. Należy pamiętać, że w przypadku EMM5, zostanie zapisany jeden z dwóch 
zestawów. W przypadku schematu Grid, najlepsze 3 z 5 zestawów zostaną 
uśrednione, w celu uzyskania wolnych od zniekształceń (redukcja szumów) wyników 
dla każdego z 10 ostatecznych skanów. 

3. W przypadku schematu Grid wykonanie przewijania przez inne zestawy skanów, po 
użyciu funkcji Auto Average spowoduje utratę uśrednionych wyników, co oznacza, 
że użytkownik powinien kliknąć przycisk "Auto Average" na karcie "Auto" lub 
Manual. 

4.3 Schematy i protokoły skanowania 

Dostępne schematy skanowania są podzielone dwie grupy, w oparciu o ich podstawowy 
cel: Retina (siatkówka) i Glaucoma (jaskra) 

Karta Protocol (protokół) to pierwsza karta od lewej na ekranie Examine. Zaleca się, 
aby w celu jak najsprawniejszej obsługi pacjentów każdy ośrodek medyczny korzystał z 
zalecanych Protokołów, które są fabrycznie zainstalowane w urządzeniu lub opracował 
własny protokół na podstawie charakterystyki demograficznej pacjentów. Umożliwi to 
pojedynczy „wybór” pacjentów i przypisanie ich do kategorii badania siatkówki lub 
jaskry. 

Protokoły standardowe protokoły to OU Baseline i OU Follow-up dla siatkówki i jaskry. 

Zaleca się, aby skonfigurować protokoły, na podstawie charakterystyki 
demograficznej zmian chorobowych u pacjentów oraz stosowanej w danym 
ośrodku medycznym terminologii. Na przykład „Optic disc Analysis” (Analiza 
tarczy nerwu wzrokowego), „Retina - First Visit” (Siatkówka - pierwsza wizyta), 
„Glaucoma - Follow Up” (Jaskra - kolejne wizyty) itd. 
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Karta Protocol (Protokół) 

 

Karta Retina (Siatkówka) 

 

 

Karta Glaucoma (Jaskra) 

 

 

UWAGA: Protokół ONH (Optic Nerve Head - tarcza nerwu wzrokowego) był 
wcześniej oznaczony NHM4 

UWAGA DOTYCZĄCA OPCJI CAM: Jeśli urządzenie RTVue jest wyposażone w 
opcję CAM (Cornea-Anterior Module - moduł do badania rogówki i przedniego 
odcinka oka), to na ekranie Examine będą dostępne dodatkowe karty. Zapoznaj 
się z instrukcją obsługi Opcji CAM,  w celu uzyskania szczegółowych informacji 
odnośnie korzystania z Opcji CAM dla systemu RTVue. 

Home
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4.4 Wybór pacjenta, który ma być badany: 

Dostępne są dwa sposoby wyboru pacjenta, który ma zostać zbadany: 

1. Można wybrać Pacjenta z Patient Menu (Menu Pacjentów), używając albo 
[Patient Name] (nazwisko pacjenta) w celu posortowania listy w porządku 
alfabetycznym, albo [Last Visit Date] (data ostatniej wizyty), aby wyświetlić wizyty 
zapisane w bazie danych, w kolejności od najnowszej do najstarszej. 

2. Użyj karty <Search>  (Szukaj) w menu ekranu Examine. Aby opuścić okno 
wyszukiwania, kliknij dowolne miejsce poza tym oknem. 

 

 

Okno wyszukiwania 
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4.5 Lista skanów: 

Lista skanów zawiera skany, które mają zostać wykonane podczas bieżącej wizyty. 

1. Wybierz schemat skanowania w górnej części okna lub protokół skanowania 
(kliknij kartę <Exam Protocol>, aby wyświetlić okno protokołu skanowania). 

a. Pojedyncze kliknięcie schematu skanowania spowoduje „załadowanie” skanu w 
oknie listy badań. 

2. Opcje OD i OS są domyślnie zaznaczone. 

3. Jeśli chcesz wykonać skany w ramach wybranego schematu skanowania więcej 
niż raz, musisz określić najpierw ile razy ma być wykonany każdy zestaw 
skanów. 

 

1). Wybierz schemat skanowania, jednym 
kliknięciem „ładując” go na listę „To Do List” 
(Lista czynności do wykonania) 

 

 

2). Wybierz ile razy (jeśli więcej niż raz) ma 
być wykonany każdy skan PRZED wybranie 
określonego skanu. 

 

 

Opcje OD i OS są domyślnie zaznaczone. 

 

 

Puste zielone kółko wskazuje, że pojedynczy skan nie został ukończony. Pełne zielono 
kółko oznacza, że skan został ukończony.  

4.6 Karty sterowania skanerem 

Domyślne ustawienia GUI przewidują wyświetlanie dwóch kart w procedurze 
Examination (badanie) - Auto i Manual (tryb automatyczny i ręczny) 
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4.6.1 Karta Auto 

Karta Auto zawiera tylko minimalny zestaw przycisków funkcyjnych, umożliwiający 
automatyczne pozyskiwania zoptymalizowanych skanów przy minimum czynności 
użytkownika. 

a. Przyciski dla jasnych i ciemnych oczu: Dostęp do domyślnych ustawień jasności i 
kontrastu, wpływających na wyświetlany na żywo obraz w podczerwieni 

b. Przyciski sterowania oświetleniem: Zmniejsza lub zwiększa natężenie 
oświetlenia promieniami podczerwonymi, dzięki któremu uzyskiwany jest 
wyświetlany na żywo obraz IR. 

c. Przyciski wyboru pomiędzy wyświetlaniem skanu na żywo w skali szarości / w 
kolorze: Wybór preferencji wyświetlania dla wyświetlanego na żywo skanu OCT 
w górnym oknie (jeśli inny niż ustawienie domyślne). UWAGA: Domyślne 
wyświetlanie w kolorze lub w skali szarości można ustawić w oknie [OCT 
Image>Scan Parameter Setting] (Obraz OCT>Ustawienia parametrów 
skanowania). 

d. Auto All: ten przycisk uruchamia wszystkie automatyczne funkcje, dostępne za 
pomocą przycisków Auto Z, Auto F i Auto P. 

e. Auto Z: Automatyczne dostosowanie - długość osiowa 

f. Auto F: automatyczne dostosowanie sferyczne do stanu refrakcji 

g. Auto P: Automatyczne dostosowanie - polaryzacja 

 

4.6.1.1  Zastosowanie elementów sterujących na karcie Auto.  

1. Po prawidłowym ustawieniu źrenicy oraz przesunięciu głowicy skanującej do 
przodu przez źrenicę (obraz IR) w celu uzyskania maksymalnego zakresu 
widoku dna oka, zatrzymaj głowicę skanera, a jeśli żaden obraz nie jest będzie 
widoczny w oknie podglądu na żywo, kliknij przycisk „Auto All”. Wyświetlone 



Menu badań 
 

 
Instrukcja obsługi RTVue Wersja 6.3  29   P/N 580-45046-004A Wer. A  

zostanie od jednego do czterech okien skanowania, w zależności od typu 
skanowania. 

2. UWAGA: Możliwe, że przycisków Auto będzie trzeba użyć tylko do pierwszego 
skanu, wykonywanego podczas pierwszej wizyty. Gdy pierwszy skan zostanie 
zoptymalizowany i zarejestrowany, te same ustawienia powinny być stosowane 
dla wszystkich kolejnych skanów w ramach danej wizyty. System zapamięta 
ustawienia dla tego pacjenta (dla każdego oka), w celu ich wykorzystywania przy 
kolejnych wizytach. 

3. Podwójne kliknięcie w oknie skanowania spowoduje również aktywację przycisku 
„Auto All”, co z kolei uruchomi funkcje Auto Z (długość osiowa) i Auto F 
(ogniskowanie), aby zrównoważyć stan refrakcji oraz Auto P (Polaryzacja) która 
kompensuje różnice pomiędzy polaryzacjami urządzenia i pacjenta. 

4. Jeśli skan jest widoczny w oknie kliknij raz w oknie skanowania i użyj kółka 
przewijania myszy, aby przenieść skan do obszaru docelowego. Następnie użyj 
funkcji Auto F  i Auto P w celu optymalizacji skanu. 

5. Jeśli schemat skanu wykorzystuje funkcję uśredniania wyników (Averaging) po 
zakończeniu skanowania zostanie wyświetlony przycisk Auto Average. Przycisk 
Manual Average (Uśrednianie ręczne) będzie dostępny również na karcie 
Manual 

4.6.2 Karta Manual 

Karta Manual (Ustawienia ręczne) zawiera suwaki, za pomocą których można ręcznie 
bezpośrednio ustawiać wartości Z, Focus i Polarization, a także elementy sterujące 
odpowiadające innym krokowym przyciskom sterowania na karcie Auto 

 

4.6.2.1  Używanie elementów sterujących na karcie Manual 

1. Kolor oczu: Wybierz ciemny lub jasny w zależności od koloru  tęczówki 
pacjenta, w celu optymalizacji ustawień oświetlania, jasności i kontrastu obrazu 
IR. Indywidualne ustawienia jasności (Brightness) i kontrastu (Contrast) są 
dostępne na karcie Advanced. 
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a. Jeśli żaden kolor oczu nie został wybrany, domyślne ustawienia stanowią 
średnią odpowiednich wartości oświetlenia, jasności i kontrastu dla ciemnego 
i jasnego oka. 

2. Oświetlenie: Dostosowuje poziom oświetlenia w podczerwieni, używanego w 
celu uzyskania obrazu wideo IR. Poziom jest ustawiany przez wybranie 
odpowiedniej opcji Eye Color (kolor oczu), ale można go również ustawiać 
oddzielnie, w celu uzyskania jak najlepszego obrazu. 

3. Grey Scale /Color Scale (Skala szarości / Skala kolorów): Przełączanie 
prezentacji obrazu OCT w skali szarości i w kolorze. 

4. Z Motor / Auto: regulacja położenia: Kliknij w oknie obrazu OCT, a następnie 
użyj pokrętła myszy w celu dostosowania pozycji Z. Podwójne kliknięcie w oknie 
obrazu OCT spowoduje automatyczne wyszukanie pozycji Z. Pełni taką samą 
rolę jak kliknięcie przycisku „Auto” obok opcji „Z Motor”. 

5. Regulacja Ostrości: Służy do regulacji ostrości OCT i obrazu video w wyniku 
ostrzejszego obrazu. Użyj suwaka aby dostroić ostrość obrazu IR oraz siłę 
sygnału skanowania OCT. 

6. P Motor: Korekta polaryzacji w celu optymalizacji siły sygnału obrazu OCT, 
dająca w efekcie bardziej wyraźny obraz. 

7. Vitreoretinal / Chorioretinal: Ustawienia są zaprogramowane, zgodnie z celem 
skanowania, w taki sposób aby zwiększyć zakres informacji ponad RPE 
(Vitreoretinal) lub informacji dotyczących naczyniówki i informacji ogólnych 
(Chorioretinal) 

b. Vitreoretinal: To ustawienie zapewnia najwyższą moc sygnału w górnej 
części okna skanowania, co oznacza większą moc skanowania w 
wewnętrznych warstwach siatkówki (RPE, następnie ILM i ciało szkliste) 

c. Chorioretinal: To ustawienie zapewnia najwyższą moc sygnału na dole 
ekranu, co powoduje wzmocnienie sygnału i lepszą wizualizację naczyniówki. 

8. Fixation Control: Służy do zmiany preferowanej lokalizacji punktu fiksacji (jeżeli 
jest inna niż ustawienie domyślne) na którym pacjent ma skupić swój wzrok. 
Dostępne jest pięć ustawień fiksacji. 

9. Process Average: W przypadku skanowania typu Line, Cross Line i Grid można 
zastosować uśrednianie wielu skanów w celu uzyskania ostatecznego 
„uśrednionego" obrazu. Ten proces jest stosowany do zmniejszenia zakłóceń na 
obrazie OCT i uzyskania pozbawionego przypadkowych plamek wyniku 
skanowania typu B. Ruch oczu lub operatora mogą ograniczać liczbę klatek, 
które mogą być wykorzystane w tym procesie. Szybki ruch oczu może również 
rozmazać obraz OCT i pogorszyć jakość. 

4.7 Elementy sterujące na karcie Advanced: (Zalecane wyłącznie dla 
zaawansowanych użytkowników) 

Przy zastosowaniu ustawień domyślnych ta karta jest ukryta 
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1. OCT Image Noise: Ta funkcja zmienia poziom szumów w OCT, w celu 
uzyskania najlepszej wizualizacji tkanki siatkówki. Wartością domyślną jest „3”. 
Zmian tej wartości może dokonywać wyłącznie bardzo zaawansowany 
użytkownik. 

2. Scan Length: Ustawianie długości skanu, przy ustalonym centrum skanu. 

3. Scan Width: Ustawianie szerokości skanu rastrowego. Liczba linii skanu 
rastrowego będzie równo rozmieszczona na przestrzeni wybranego schematu 
skanowania. 

4. Scan Angle: Funkcja służąca do obrotu skanu wokół środka. Użyj suwaka, aby 
obrócić skan lub kliknij graficzną reprezentację skanu w oknie IR i użyj kółka 
myszy, aby obracać kierunek skanowania. 

5. Video Brightness: Funkcja wpływa wyłącznie na jasność obrazu wideo (nie 
skanu OCT) 

6. Video Contrast: Funkcja wpływu na intensywność kontrastu i cienia w różnych 
obszarach, wyłącznie na obrazie wideo (nie na skanie OCT) 

7. XY Offset: Można użyć klawiszy strzałek do przesuwania szablonu skanowania 
po obrazie IR bardzo małymi krokami. Poniżej przedstawione są dwa najczęściej 
używane sposoby ustawiania skanu w żądanej lokalizacji: 

a. Kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na obrazie graficznym skanu w 
obrębie wyświetlanego na żywo obrazu wideo i powoli przeciągnij szablon 
skanowania do żądanej lokalizacji. 

b. Kliknij dwukrotnie kursorem myszy w środku obszaru w którym chcesz 
umieścić skan. Schemat skanowania zmieni położenie i przesunie się do 
wybranego miejsca. (Metoda zalecana). 

4.8 Domyślne ustawienia parametrów obrazu 

Aby wyświetlić menu Scan Parameter Setting należy kliknąć menu OCT Image. 

 

Następnie użytkownik może ustawić odmienny domyślny tryb widoku skanowania, w 
sesjach typu 

Examine (Badanie) i Review (Przegląd). Widok można ustawiać indywidualnie dla 
prezentacji 

w trybie Grayscale (skala szarości) i w trybie Color (kolor) na podglądzie skanu na 
żywo. Przejdź do Scan Parameter 
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Setting w menu OCT Image 

 

UWAGA: Ustawienia parametru „Image Quality Signal Strength Index” mogą 
zmieniać wyłącznie użytkownicy z ośrodków Badawczych po uprzedniej akceptacji 
przez pracownika Optovue.Menu Examine  

4.9 Korygowanie ustawienia obrazu OCT wyświetlanego na żywo 

We wszystkich schematach skanowania wyświetlana jest jedna lub więcej par 
równoległych, czerwonych linii przerywanych. Niektóre skany mogą posiadać aż cztery 
okna „skanu na żywo” z liniami równoległymi, określającymi strefę docelową. W 
przypadku każdego skanowania, optymalne położenie skanu widocznego na żywo 
mieści się pomiędzy czerwonymi liniami przerywanymi. Jeśli te linie są poziome, skan 
powinien znajdować się w górnej części obszaru docelowego. (Jest dopuszczalne, aby 
w przypadku skanowania tarczy nerwu wzrokowego w trybie 3D część obrazu skanu 
znalazła się poniżej dolnej linii) 

W przypadku pionowych czerwonych linii przerywanych (np. w ONH) docelowy aspekt 
anatomiczny powinien znajdować się pomiędzy dwiema równoległymi liniami. (Patrz 
poniżej) 

Jeśli zostanie wybrany inny tryb skanowania (Vitreoretinal / Chorioretinal) niż ustawienie 
domyślne, lokalizacja czerwonych przerywanych linii zostanie przeniesiona w górę lub 
w dół ekranu, w zależności od tego, gdzie znajduje się położenie domyślne. 

Poniżej przedstawiony jest przykład prawidłowego wyrównania skanu ONH. 
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1. Umieść punkty krańcowe Naczyniówki (krańce RPE) (Czerwona strzałka) 
pomiędzy dwiema pionowymi liniami wskaźnikowymi 

2. Umieść okrągły skan pomiędzy dwiema poziomymi liniami prowadzącymi 

W tej wersji linia pionowa jest umieszczona również po środku okien „skanu na żywo”, 
pełniąc funkcję pomocniczą przy wyśrodkowywaniu skanu. 

Uwaga: We wszystkich schematach skany na żywo należy umieszczać pomiędzy 
czerwonymi liniami przerywanymi, wytyczającymi „strefę docelową”. Strefa docelowa 
może znajdować się w pobliżu górnej lub dolnej krawędzi okna skanu na żywo, w 
zależności od wybranego ustawienia Vitreoretinal lub Chorioretinal. 

4.10 Uśrednianie (automatyczne i ręczne) 

Uśrednianie automatyczne jest wykonywane bezpośrednio po zarejestrowaniu skanu 
zgodnego ze schematem Line, Cross Line lub Grid. Za pomocą tej funkcji redukcji 
szumów można uzyskać prezentację B-skanu pozbawioną zakłóceń. 

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z wyników działania funkcji Auto Averaging 
(korzystanie z niej jest zalecane), może ponownie kliknąć przycisk Auto Average lub 
wybrać opcję Manual Average (Uśrednianie ręczne). 

W celu uzyskania ostatecznego, uśrednionego obrazu w przypadku skanów, które są 
wykonywane wg schematu Line lub Cross: 

1. Przesuń prostokąt(y) na lub nad obszar lub na obszar zainteresowania 

2. Następnie kliknij przycisk OK w oknie komunikatu. 

Prostokąty można dostosować do dowolnego rozmiaru, tak aby obejmowały główny 
obszar zainteresowania. Funkcję „Process Average” można zastosować dowolną ilość 
razy, używając dowolnych skanów jako danych wyjściowych do uśredniania. 

1. Kliknij dowolny obraz spośród poszczególnych skanów, wyświetlanych po lewej 
stronie ekranu, aby umieścić go w dużym oknie. Umieść prostokąt w żądanym 
położeniu i kliknij przycisk Process Average. 
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UWAGA: Większy zakres ROI może czasami umożliwić uzyskanie lepszych wyników, 
ale zwiększenie rozmiaru prostokąta zwiększa również czas przetwarzania. 

 

 

 

Domyślny obszar ROI / Anchor, wykorzystywany do uśredniania 
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Wyniki ręcznego uśredniania 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Przeglądanie zeskanowanych obrazów: 

Home
Оборудование для оптик,офтальмологических кабинетов
заказы на сайте       www.euromed.in.ua
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Po zatrzymaniu skanowania, w oknie automatycznie zostanie wyświetlona lista miniatur. 
Kliknięcie na dowolny obraz miniaturowy spowoduje wyświetlenie danego skanu w 
oknie roboczym. To okno można zamknąć za pomocą standardowego przycisku „Close” 
(Zamknij) Microsoft Windows (pole ze znakiem X), znajdującego się u góry, po prawej 
stronie okna. 
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4.12 Zapisywanie zeskanowanych obrazów: 

Po przejrzeniu obrazu, możesz nacisnąć przycisk [Save] (ikona dysku)  w celu 
zapisania obrazów. Ponowne naciśnięcie przycisku skanowania, bez zapisania 
spowoduje odrzucenie obecnych obrazów skanów i ponowne uruchomienie tego 
samego skanowania. 

4.13 Skany referencyjne i wzorcowe (służące do rejestracji) 

System RTVue wykorzystuje dwa schematy skanów 3D do utworzenia obrazu typu 
SLO, służącego do rejestracji. Tego rodzaju skany umożliwiają rejestrację naczyń oraz 
centrowanie tarczy nerwu wzrokowego w celu orientacji i rejestracji kolejnych obrazów. 
Uzyskany obraz wzorcowy (z którym porównywane są późniejsze obrazy) umożliwia 
faktyczną analizę zmian występujących w chorobach siatkówki i jaskrze. 

Większa dokładność pomiarów, dzięki rejestracji: 

Rejestracja obrazów zwiększa powtarzalność i przydatność porównawczą pomiarów, 
które są wykonywane podczas różnych wizyt. Dzięki nowej funkcji rejestracji, uzyskano 
średnią poprawę rejestracji naczyń w wysokości 1,2 mikrona. 

W przypadku EMM5 uzyskano 95% powtarzalność pomiaru grubości warstwy włókien 
nerwowych siatkówki dla odległości 4,5 mikrona. W przypadku skanu ONH uzyskano 
95% powtarzalność pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki dla 
odległości 10 mikronów. 

A. Obraz referencyjny 3D (do rejestracji EMM5 - choroby siatkówki) 

Ten skan umożliwia uzyskanie przypominającego SLO obrazu referencyjnego o 
wymiarach 7 mm x 7 mm (7000 x 7000 mikronów na plamce żółtej). Skanowanie 
wykonane z perspektywy „en face” (zdjęcie portretowe) umożliwia uzyskanie 
szczegółowego obrazu powierzchni siatkówki o wysokim kontraście. Obraz en 
face jest używany jako referencja i obraz rejestracyjny dla mapy plamki żółtej 
(opisanej w dalszej części tego rozdziału), zbudowanej w oparciu o śledzenie 
położenia naczyń. 
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Rys. 4.13 A 

• Wynikowy obraz referencyjny typu SLO, przeznaczony do rejestracji EMM5 

Schemat skanowania EMM5 zawiera raster próbkowania, przesunięty w stosunku do 
siatki mapowania, w celu zapisywania danych ze śledzenia naczyń w celach 
związanych z rejestracją. 

Home
Оборудование для оптик,офтальмологических кабинетов
заказы на сайте       www.euromed.in.ua
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Rys. 4.13 B 

Możliwe przypadki, w których może być potrzebne ponowne skanowanie, w celu 
uzyskania nowego skanu referencyjnego i wzorcowego: 

Nowy obraz referencyjny może być przydatny w przypadku zmiany naczyń (orientacji) 
lub ich przesunięcia w związku z postępami choroby lub interwencją chirurgiczną. 
Skany EMM5 wykonywany od tego czasu będą korzystać z nowego obrazu 
rejestracyjnego; jednak skany wykonane w celu mapowania, przed wprowadzeniem 
nowego obrazu referencyjnego pozostaną zarejestrowane w stosunku do oryginalnego 
obrazu referencyjnego. 

B. Obraz referencyjny dla Mapy ONH (Jaskra) 

W celu szeregowej rejestracji skanu ONH (tarczy nerwu wzrokowego), wykonywanego 
w przypadku jaskry, skan typu 3D Disc jest używany do utworzenia wzorcowego obrazu 
typu SLO. Schemat skanowania ONH umożliwia uzyskanie wzorców do śledzenia 
położenia naczyń, które są następnie dopasowywane do naczyń na wykonanym en face 
wyniku SLO skanowania 3D Disc. 
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Rysunek 4.13 C 

 

Wynik skanowania 3D Disc dostarcza również informacji potrzebnych do 
automatycznego śledzenia granicy tarczy (brzegu tarczy). W ten sposób uzyskiwane są 
informacje o kształcie brzegu tarczy oraz dokładnym położeniu środka tarczy, które są 
używane wraz ze śledzeniem naczyń do seryjnej rejestracji danych oraz analizy zmian. 

 

 

Rysunek 4.13.D 

Obraz używany do 
rejestracji naczyń 

 

Automatyczne 
wykrywanie 
brzegu tarczy 

 

Weryfikacja dokładności 
(punkty krańcowe 
naczyniówki /  krańce 
RPE) 
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Opcja „Auto detect 3D baseline while saving scan” (Automatycznie wykrywaj wzorzec 
3D przy zapisywaniu skanu) jest dostępna w pozycji User preference (Ustawienia 
użytkownika): Można ją ustawić na „Yes” (Tak - wartość domyślna) lub „No” (Nie). Po 
wybraniu opcji „Yes” granica tarczy jest automatycznie rysowana przy zapisywaniu 
skanu 3D tarczy. Gdy jednak wybrana jest opcja „No”, automatyczne rysowanie tarczy 
nerwu wzrokowego jest pomijane przy zapisie. Zamiast tego rysowanie jest 
wykonywane po otwarciu skanu tarczy 3D w trybie analizy. 

W przypadku wybrania opcji „No”, zaleca się aby skan tarczy w 3D zawsze otwierać 
najpierw w trybie analizy, w którym tarcza zostanie automatycznie narysowana. Ze 
względu na to, otwarcie skanu tarczy w trybie 3D może potrwać kilka sekund dłużej w 
porównaniu do otwierania skanu, na którym tarcza została już narysowana (podczas 
zapisywania skanu). 

Jeśli skan ONH jest analizowany przed analizą skanu dysku 3D, wyświetlone zostanie 
poniższe okno. 

 

Zaleca się wybór opcji „Process later” (Przetwórz później), która ma taki sam skutek jak 
polecenie „Cancel" (Anuluj). Następnie należy otworzyć skan tarczy w 3D i wykonać 
jego analizę. W tym momencie można w razie potrzeby dokonać zmiany automatycznie 
narysowanej granicy tarczy. Jeśli dokonane zostały jakiekolwiek zmiany automatycznie 
narysowanej granicy należy kliknąć przycisk „Save”. Jeśli nie wprowadzono żadnych 
zmian, zapisanie skanu tarczy w trybie 3D automatycznie zapisze granicę tarczy. 
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Strona celowo pozostawiona pusta. 
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5  Menu analiz  

5.1 Układ analiz 

 

Rysunek 5,1 

 

1. Widok formularza Raportu: Domyślny widok ekranu Analysis Report (Jest to 
również formularz Print Preview - podglądu wydruku) z wynikami analizy 

2. Widok pomiarów: Włącza widok i narzędzia służące do ręcznego pomiaru na 
obrazach OCT oraz proporcje prezentacji. (Opcje dostępne pod prawym 
przyciskiem) 

3. Drukowanie: Wysyła aktualny ekran do drukarki (dowolnej drukarki zgodnej z 
Windows) 

4. Narzędzia pomiarowe / Poprawianie jakości obrazu: W trybie pomiarowym 
(Measurement View)  są dostępne narzędzia pomiarowe, w tym narzędzia dla 
Opcji CAM  (moduł do badania rogówki i przedniego odcinka oka). Narzędzia 

Druko
wanie 

Pomiar 

 
Widok raportów 

 

Narzędzia pomiarowe i 
poprawianie jakości obrazu OCT 

 

Narzędzia do przeglądania 
obrazów 

 Okno formularza raportu 
(Analiza raportu) 

 

Lista wyników 
skanów (dostępna 
do analizy) 
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korekcji obrazu skanu OCT (zwiększanie lub zmniejszanie szumów tła) i obrazu 
w podczerwieni (zmniejszanie). 

5. Image viewing tools: usuwanie linii śledzenia, powiększanie, wybór obszaru 
zainteresowania oraz Undo / Redo (cofnij / wykonaj ponownie) 

6. Lista wyników skanowania: Wszystkie skany wykonane podczas wybranej 
wizyty są wymienione pod Datą Badania 

7. Wszystkie prezentacje (Widoki analiz i pomiarów) są wyświetlane w oknie po 
prawej stronie elementów sterujących 

5.1.1 Lista Analiz 

Po wybraniu pacjenta, lista rekordów skanowania zostanie wyświetlona pod oknem 
narzędzi. Kliknij wybrany schemat skanowania, aby wyświetlić wyniki w oknie raportów. 

UWAGA: W zależności od typu skanu, przy wybraniu danych skanu po raz pierwszy 
wyświetlanie wyniku pomiarów może potrwać od 5 do 15 sekund. (Wynika to z czasu 
potrzebnego na dokonanie obliczeń). Po pierwszym razie wyliczone (przetworzone) 
dane zostają zapisane i przy otwieraniu po raz kolejny przeglądanie będzie możliwe 
szybciej. 

5.1.2 Pole wprowadzania danych diagnostycznych 

Na dole ekranu raportu znajduje się pole tekstowe oznaczone „Diagnosis” 
(Diagnostyka). Każdy tekst wprowadzony tutaj zostanie zapisany automatycznie, przy 
wyjściu z menu Analyze, niezależnie od tego czy użytkownik przechodzi do innego okna 
czy całkowicie opuszcza aplikację. Te informacje są przypisane do określonego skanu; 
nie będą wyświetlane na innych skanach, ani wizytach tego pacjenta. 

5.1.3 Change / Symmetry / Comparison Analysis (Zmiana / Symetria / Analiza 
porównawcza) 

Jeśli w historii wizyt pacjenta są dostępne kwalifikujące się skany, dostępne będą 
dotyczące ich opcje Change i / lub Symmetry oraz Comparison. Kliknij przycisk, aby 
włączyć dodatkową analizę. 
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Uwaga dotycząca analizy zmian: Raport zmian może dotyczyć do sześciu (6) skanów 
ONH, czterech (4) skanów GCC oraz czterech (4) skanów siatkówki EMM5. 

Jeśli historia pacjenta zawiera sześć lub mniej wizyt, wszystkie wizyty zostaną 
automatycznie wybrane, a raport zostanie wygenerowany automatycznie w celu 
prezentacji 

 

5.2 Pomiar 

Narzędzia pomiarowe są dostępne po kliknięciu  ikony. 

5.2.1 Tools (narzędzia) 

1. Narzędzie Distance: Mierzy odległość między dwoma punktami. 

2. Narzędzie Area: Mierzy powierzchnię wielokąta. 

3. Point Line: Rysuje linię pomiędzy dwoma punktami. 

4. Text Annotation: Umożliwia dodawanie tekstu do obrazów. 

5. Grey/Color: Przełącza wyświetlanie skanów ze skali szarości na pseudokolor. 

6. Snapshot: Zapisuje Stronę Raportu w formacie .jpg. Nazwa pliku jest wpisywana 
przez program, ale można ją edytować. Miejsce zapisu jest określane przez 
użytkownika 

7. Select: Kliknij, aby usunąć wybór aktualnie używanego narzędzia. 

8. Pan: Przesuwa obraz OCT w oknie. 

9. Undo/Redo: Przywraca stan sprzed działania / po wykonaniu działania. 

Kliknij, aby wyświetlić listę skanów, 
które mogą być użyte do przeglądu 
zmian (Change), razem z aktualnym 
skanem. 

 

Aby powrócić do 
domyślnego raportu kliknij 
„BACK” (Wstecz). 
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10. Zoom: Powiększa lub pomniejsza obraz OCT. (Bez interpolacji) 

11. Zoom to fit: Dopasowuje wszystkie skany w schemacie skanów do okna. 

12. Show boundary: Wyświetla / usuwa granicę na obrazie OCT. 

13. OCT noise: Zwiększa (biały) i zmniejsza (szary) poziom szumów OCT. 

14. Video: Rozjaśnia (biały) i resetuje (szary) kontrast obrazu wideo. 

15. Negative Image: Dokonuje inwersji obrazów wyświetlanych w skali szarości. 
Czarne tło zostanie zmienione na białe. 

 

 

 

5.2.2 Pomiar ręczny 

Aby dokonać pomiaru ręcznego najpierw wybierz narzędzie, a następnie wykonaj 
żądany pomiar na wybranym obrazie OCT. Następnie wybierz punkt początkowy 
(wyjściowy) i przejdź do drugiego punktu krańcowego (pomiar liniowy lub strzałka) lub 
kolejnego w serii (pomiar powierzchni). 

 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na narzędziu pomiarowym spowoduje 
wyświetlenie właściwości tego narzędzia. 

1). Narzędzie 
Distance  

13). OCT 
Noise Control 

 

7). Select 

 

 
8). Pan 

 

9). Undo/Redo 

 

10). Zoom 

 

11). Zoom to fit 

 

12). Show boundary 

 

14). Video 

 

15). Negative 
Image 

 

6). Zapisuje stronę 
Raportu w 
formacie JPEG 

 

5). Grey/Color 

 

3). Point Line 

 

2). Narzędzie 
Area  

 

4) Text 
Annotation 
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UWAGA: 

 Za pomocą narzędzia Snapshot (ikona aparatu fotograficznego) można 
wyeksportować zawartość ekranu raportu Measurement (Pomiary) do pliku .jpg. 

 Wybierając opcję Print można wydrukować kopię ekranu Measurement wraz z 
nagłówkiem zawierającym dane ośrodka medycznego oraz informacje o 
pacjencie. 

 

5.2.3 Wybór skanu OCT 

Nad Narzędziami Pomiarowymi, znajduje się menu rozwijane o nazwie „Scans”. Jeśli 
zrealizowany schemat skanowania zawierał więcej niż jeden obraz różne obrazy 
skanów są dostępne do przeglądania i można je wybrać z menu rozwijanego. 
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Przy ocenie określonego skanu w widoku pomiarów można wyświetlić skan w 
proporcjach 1:1 lub zmienić wyświetlanie osi Y 

 

 

Wyniki opcji wyświetlania 1:1 (skan przedstawiony przy prezentacji pikseli w stosunku 
1:1) 

5.3 Widok Analyze - raporty dotyczące siatkówki  

5.3.1 Line 

Jeśli użyto opcji Averaging (uśredniania) przed zapisaniem skanu typu Line (lub Cross 
Line), zapis obejmuje uśrednienie oraz ostatni pojedynczy skan B, które przeglądać w 
widoku Analyze. 
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Uwaga: Skany typu HD Line oraz HD Cross Line nie posiadają opcji uśredniania. 

 

Kliknij przycisk [Average] (uśrednienie)lub [No Average] (bez uśrednienia) aby wybrać, 
który obraz ma zostać wyświetlony. 
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5.3.2 Cross Line 

 

Wyniki skanów Cross Line są prezentowane w taki sposób, że orientacja skanu 
odpowiada kierunkowi, w którym skan był wykonywany. 

Prezentacja jest możliwa w trybie Average lub No Average, tak samo jak w przypadku 
skanu liniowego. 

5.3.3 Grid 

Skan typu Grid przedstawia dokładną lokalizację pięciu skanów poziomych i pięciu 
skanów pionowych w siatce. Gdy skan ten jest wykonywany po wykonaniu skanu 3D 
Reference, system używa rejestracji ze skanu 3D Reference i dodaje nakładkę do tego 
skanu w celu wyświetlenie dziesięciu linii siatki (pięciu linii poziomych i pięciu 
pionowych) na referencyjnym obrazie typu SLO, w celu pokazania dokładnej lokalizacji 
wykonanych skanów. 
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Na powyższej ilustracji jest przedstawiony skan typu Grid w trybie analizy. Proszę 
zwrócić uwagę na linie siatki na obrazie referencyjnym typu SLO na karcie Baseline, w 
dolnym lewym rogu obrazu. Do przewijania przez każdy z dziesięciu skanów można 
użyć kółka myszy lub przycisków strzałek. Czerwony prostokąt wokół miniatury skanu 
oznacza skan, który jest aktualnie wyświetlany w dużym oknie powyżej. Również kolor 
odpowiedniej linii siatki zmienia się na czerwony podczas przechodzenia pomiędzy 
skanami. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na obrazie typu SLO i wybraniu opcji „Patch 
On” nakładka zostaje wyświetlona i można zobaczyć jak naczynia w nakładce pasują do 
naczyń widocznych na referencyjnym obrazie SLO. Chociaż algorytmy wykonują 
dopasowanie bardzo sprawnie, można również przesuwać nakładkę ręcznie, w celu 
dopasowania naczyń widocznych na nakładce oraz na obrazie typu SLO. Linie siatki 
będą przesuwać się wraz z nakładką, informując o dokładnej lokalizacji wykonanych 
skanów. Zobacz ilustrację poniżej. Właściwe dopasowanie naczyń na nakładce z 
naczyniami na obrazie typu SLO jest oznaczone kolorem zielonym. Wszelki brak 
dopasowania jest oznaczony kolorem żółtym. 
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5.3.4  EMM5 Analysis Report 

Skan EMM5 jest rejestrowany w porównaniu do referencyjnego obrazu typu SLO, 
utworzonego przez nowy skan obrazu 3D Reference. (Musi istnieć 3D Reference) 

EMM5 obejmuje próbkowanie rastrowe, które jest wykonywane w środku skanu EMM5 
(skany linii horyzontalnych - skany próbek rastrowych - skany linii pionowych) w 
obszarze poniżej i w stronę nosa od skanów EMM5. 

Umożliwia to zobrazowanie podczas próbkowania większych naczyń, leżących poniżej 
tarczy nerwu wzrokowego oraz użycie tego „śledzenia naczyń” do dopasowania obrazu 
do referencyjnego obrazu SLO. 
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 Element kontrolny wyświetlania skanu jest aktywny, gdy linie referencyjne są 
niebieskie i zablokowany gdy są czerwone (pojedyncze kliknięcie zmieni stan, 
tylko z mapy) 

 Wartości grubości plamki żółtej (czerwony okrąg) oraz obrazy przekrojowe 
siatkówki można przeglądać przesuwając kursor myszy nad mapą plamki żółtej, 
na której informacje są oznaczone kolorami. Będą one aktualizowane, gdy 
sterowanie obrazem jest odblokowane (linie są niebieskie) i zablokowane, gdy 
elementy sterujące obrazem są zablokowane. 

 Siatka przedstawia wzorzec skanów EMM5 (dostępne skany są oznaczone na 
biało). Poziome i pionowe obrazy przekrojowe będą wyświetlane odpowiednio do 
oznaczonych kolorem linii skanów. W środkowej części strony wyświetlana jest 
grubość oraz koordynaty końcówki kursora. 

Po lewej stronie, u dołu raportu można wybrać prezentację na mapie parametrów 
Thickness, Elevation oraz Significance (Grubość, Wysokość i Istotność). 

 Full Retinal (Cała siatkówka) Grubość mierzona od warstwy VRI do RPE. 

 Inner Retinal (Wewnętrzna siatkówka) Grubość mierzona od warstwy VRI do 
IPL. 
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 Outer Retinal (Zewnętrzna siatkówka) Grubość mierzona od warstwy RPE do 
IPL. 

 RPE and ILM Elevation: pokazuje wysokość RPE lub ILM w odniesieniu do 
powierzchni referencyjnej. Powierzchnia referencyjna to najlepsze eliptyczne 
dopasowanie do granicy RPE. 

 

 

 Mapa grubości jest bardziej szczegółowo uporządkowana i zaprezentowana u 
góry, po prawej stronie dziewięciu stref, podobnych do ETDRS. (Na podstawie 
oryginalnych czterech obszarów plamki żółtej, zdefiniowanych w książce 
„Stereoscopic Altas of Macular Diseases diagnosis and treatment", J. 
Donald M. Gass, Mosby, wydanie 3, tom 1, P3. 

 

 

 

 

 

5.3.5 Alternate EMM5 Report / Printout (Alternatywny raport EMM5 / Wydruk) 
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To pole wyboru, znajdujące się u góry raportu EMM5 umożliwia wywołanie 
alternatywnej prezentacji jednego dużego reprezentatywnego skanu oraz 
odpowiadającej mu lokalizacji na mapie grubości oraz obrazie odniesienia SLO. 

5.4 Kontury objętości oraz pomiary 
 

 

Użytkownik może określić poziom progowy (podając 
wartość liczbową w mikronach) dla obrzęków lub zmian 
uwypuklonych, co spowoduje że na mapie zostanie 
narysowany linia wokół wszystkich fragmentów tkanki, w 
których występuje przekroczenie wprowadzonej 
wartości. 

 

Łączna Objętość (Total Volume) tkanki przekraczającej 
wartość progową jest wyświetlana w czasie 
rzeczywistym w polu Volume. 

 

Wysokość tego progu, Objętość oraz Segment (Pełny, 
Wewnętrzny lub Zewnętrzny) można zapisać, za 
pomocą przycisku [Save] (Zapisz). Informacje są 
dodawane do tabeli po lewej stronie wyświetlanego 
raportu. 

• Łączna objętość przekraczająca wartość progową jest oznaczona linią obrysową 
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(Mapa grubości EMM5 - Bez wskaźników linii skanowania) 

5.4.1 Obrys objętości rysowany przez użytkownika 

Można również samodzielnie narysować obrys określonego obszaru na mapie, a 
obliczona na jego podstawie objętość będzie również wyświetlana w czasie 
rzeczywistym. 

• Kliknij prawym przyciskiem na mapie i wybierz polecenie Contour>Draw contour 
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• Użyj lewego przycisku myszy, aby pozaznaczać punkty wokół obszaru, którym 
jesteś zainteresowany. 

• Linia obrysowa jest czarna i aktywna podczas rysowania. Uzyskana w rezultacie 
objętość będzie wyświetlana w czasie rzeczywistym już podczas rysowania linii. 

• Kliknij dwukrotnie ostatni punkt, aby zakończyć rysowanie i zatwierdzić 
ostateczny kształt i objętość. Obrys zmieni kolor na czerwony, w celu 
potwierdzenia, że jest to postać ostateczna. 
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5.5 Opcje nakładania referencyjnego obrazu dna oka 

• W polu obrazu referencyjnego, które znajduje się po lewej stronie u góry ekranu 
raportu EMM5 użytkownik ma możliwość nałożenia dopasowanej mapy (na dole 
po prawej stronie, wyświetlającej grubość albo wysokość) na obraz i (lub) 
mapę/wyniki ETDRS. 

• Te opcje są dostępne przez kliknięcie obrazu referencyjnego prawym 
przyciskiem 

Home
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• Mapa 2D jest umieszczona na obrazie referencyjnym 

• Wyświetlana mapa oraz nałożony na mapę obraz referencyjny są aktualizowane 
przy wyborze różnych prezentacji grubości i opcji oznaczania uwypuklenia. 

 

 

• Zarówno mapa 2D jak i siatka oraz wyniki ETDRS mogą być wyświetlane na 
obrazie referencyjnym w jednocześnie jak i pojedynczo 
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• Referencja za pomocą koloru do porównania z Normatywną Bazą Danych nie 
jest pokazywana na nakładce siatki ETDRS, gdy nałożone są oba obrazy 
(ETDRS i mapa 2D). UWAGA: To jest domyślna prezentacja obrazu 
referencyjnego. 

 

• Referencja za pomocą koloru do Pełnej Grubości siatkówki jest pokazywana 
tylko wówczas, gdy nałożona jest siatka ETDRS. 

• Nakładka Patch (Wstawka) jest wynikiem zastosowania rastra próbkowania 
podczas skanu EMM5. Służy to do śledzenia naczyń w celu dopasowania do 
obrazu referencyjnego. Lokalizację Wstawki można zobaczyć za pomocą 
polecenia dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. 
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• Gdy Wstawka jest wyświetlana, będzie przedstawiać zielone ślady naczyń, które 
zostały dopasowane (jak widać na obrazie poniżej). Po jej przesunięciu z jej 
lokalizacji ślady zmienią kolor na żółty, wskazując na odstępstwo od 
dopasowania naczyń. 

 

Przykład słabego dopasowania naczyń krwionośnych: 

Poniżej przedstawiony jest przykład dobrego dopasowania naczyń krwionośnych. 
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Jeśli dopasowanie naczyń krwionośnych było słabe, na obrazie będzie widoczne dużo 
koloru żółtego. 

 

 

Można wówczas ręcznie przesuwać obszar Wstawki za pomocą myszy, aż nastąpi 
dopasowanie układów naczyń krwionośnych i kolor żółty zniknie. 
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Przykłady ruchu oczu, sugerujące konieczność ponownego skanowania: 

Ruch oczu może być przyczyną słabego wykrywania naczyń krwionośnych. O ruchu 
oczu świadczy przerwanie ciągłości naczyń krwionośnych, które są widoczne na skanie. 
Zalecane jest ponowne wykonanie skanów w przypadku pacjentów, u których były 
widoczne ruchy oczu podczas skanowania. 

 

Ruch oka widoczny w postaci przerwania ciągłości biegu naczyń krwionośnych. 

Kolejny przykład ruchu oka, powodującego niepowodzenie dopasowania oraz słabe 
wykrywanie naczyń krwionośnych jest przedstawiony na poniższej ilustracji. O ruchu 
oczu świadczą ciemne, poziome linie,  widoczne na skanie. Obraz poniżej przedstawia 
pacjenta z Retinopatią Cukrzycową, który poruszył oczami podczas skanowania. Na 
tym obrazie również widać brak wykrywania naczyń krwionośnych w obszarze Wstawki, 
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o czym świadczą strefy żółtego koloru. W takich przypadkach zalecane jest również 
ponowne wykonanie skanów. 

 

5.5.1 Raport przeglądowy zmian EMM5 

Raport przeglądowy zmian EMM5 przedstawia przegląd do czterech wyników 
indywidualnych wizyt (Badanie stanowiące wzorzec odniesienia oraz trzy kolejne 
badania) dla określonego oka pacjenta. (Informacje na temat raportu przeglądowego 
Zmian Normatywnych można znaleźć w rozdziale 6.1) 

Wprowadzanie wartości progowej oraz następujące w jego wyniku automatyczne 
tworzenie obrysu są dostępne w tym raporcie i mają zastosowanie do wszystkich 
wyświetlanych czterech wizyt. 

• Wprowadzenie wartości progowej powoduje, że na wszystkich mapach 2D w 
górnym rzędzie zostanie otoczona linią objętość tkanki, przekraczająca zadaną 
wartość progową. 

• Wyświetlana jest objętość opisana obrysem, wyraźnie wskazując na zmianę 
(dodatnią lub ujemną) każdego obrzęku / uwypuklenia. 

• Wartość progową należy wprowadzić w polu Threshold, które znajduje się w 
górnym prawym rogu 

Ruch oczu, o którym 
świadczą ciemne, 
poziome linie, 
widoczne na 
obrazie. 

 Kolor żółty oznacza 
brak dopasowania 
naczyń 
krwionośnych 
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Rysunek 5.4.5 (Obraz odniesienia i trzy kolejne badania) 

 

5.5.2 Normatywna baza danych siatkówki 

Oprogramowanie RTVue jest wyposażone w Normatywną Bazę Danych, która 
umożliwia porównywanie struktury siatkówki pacjenta (grubość plamki żółtej i 
uwypuklenie RPE) z "normalnymi" pacjentami w tym samym segmencie at. Porównanie 
do wartości „Normalnych” dostarcza lekarzowi okuliście obiektywnej miary, która może 
zostać użyta w całościowej diagnozie. 

Prezentacje normatywne EMM5 to: 

• Full Thickness Significance wybór tej opcji powoduje wyświetlanie istotności 
odchylenia grubości siatkówki skanowanego oka od normy. Parametry obejmują 
zakres mieszczący się w normie zarówno dla stanów obrzękowych jak i 
niedokrwiennych. 
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Mapa ETDRS z wartościami średnimi 

• RPE Elevation Disruption Map - ta opcja wyświetla wynik śledzenia RPE 
pacjenta w porównaniu do znormalizowanego dopasowania eliptycznego. 
Występowanie nadmiernego odchylenia jest określane na podstawie osiągnięcia 
+/- 80% RPE (24 mikrony) i amplitudy +/- 150% grubości RPE (45 mikronów). 

 

 

Mapa istotności 
EMM5 z legendą 
dot. segmentacji 
normatywnej 

 

 Miary z normatywnej 
bazy danych 
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5.5.3 Raport z analizy MM6 

Schemat MM6 (12 skanów promieniowych) sporządza mapę centrum plamki żółtej, 
używając schematu skanowania promieniowego, który jest lepiej znany osobom 
mającym doświadczenie z poprzednimi wersjami technologii OCT. 

Uwaga: Schemat MM6 nie jest uwzględniony w kolekcji Normatywnej Bazy 
Danych. Prace trwają. 

Opcja Display Slicer: Przełącza wyświetlanie MM6 pomiędzy standardową prezentacją i 
prezentacją w postaci Radial Slicer, zawierającą wszystkie 12 skanów 
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Show Lines: Ta opcja przełącza wyświetlanie linii referencyjnych skanowania na mapie. 
Mapy bez linii referencyjnych są użyteczne przy prezentacjach przypadków 
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5.5.4 Brak skanów spowodowany mrugnięciami 

Wszystkie zapisane schematy mapowe, które zawierają brakujące lub usunięte skany B 
(z powodu mrugnięcia, słabego sygnału, zasłonięcia przez rzęsę, zasłonięcia przez 
tęczówkę itd.) są przedstawione w ten sposób, że skany, które nie są uwzględniane 
przy renderowaniu mapy są oznaczone kolorem szarym, a nie białym (linie wskaźników 
skanów. 

 

Pominięte linie mają kolor szary. Dane w tym obszarze są interpolowane na podstawie 
najbliższych sąsiadujących kompletnych danych skanowania. 

 



Menu analiz 
  

 
Instrukcja obsługi RTVue Wersja 6.3  70   P/N 580-45046-004A Wer. A  

Wyświetlanie w trybie MM6 Slicer (Opcja) 

 

Kliknij raz na dowolnym skanie, aby wyświetlić go w większym oknie, u góry, po prawej 
stronie. 

Kliknij dwukrotnie na dowolnym skanie, aby natychmiast przejść do prezentacji trybu 
pomiarowego. 

 

Uwaga: W widokach raportów Radial Raster oraz Raster możliwe są dwa sposoby 
prezentacji skanów w celu przeglądania i drukowania. Na górze ekranu możliwy jest 
wybór prezentacji w trybie One page (jedna strona) lub Two page (dwie strony) 
(większe obrazy skanów. 
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5.5.5 Raport z analizy zmian MM6 

Analiza zmian MM6 przedstawia różnicę pomiędzy dwoma analizami MM6. Aby 
przyspieszyć uzyskiwanie wyników porównania lepiej wykonać analizę każdego 
poszczególnego skanu MM6 przed dokonaniem porównania. 

 

Uwaga: 

Analiza zmian to prosta mapa różnic, bez jakichkolwiek korekt statystycznych. Wartości 
to zwykłe różnice, które mogą nie być istotne statystycznie ani klinicznie. 

5.6 Prezentacje 3D 

Prezentacje 3D zostały znacznie rozbudowane w porównaniu do poprzedniej wersji. Na 
kartach oznaczone są następujące opcje wyświetlania: SLO, en face itd. 

• SLO: Ten widok przedstawia obraz typu SLO utworzony przez zsumowanie 
wszystkich skanów C, co umożliwia utworzenie obrazu en face o wysokim 
poziomie kontrastu. 

• En face: Ten widok przedstawia sumę płaszczyzn skanów C, wskazaną w polu 
wartości grubości. 
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• Thickness: Prezentuje przy użyciu skali logarytmicznej grubość wybieranych 
przez użytkownika segmentacji siatkówki (Full, Inner i Outer). Widoki skanów 3D 
Reference oraz 3D Macular na mapie grubości ETDRS, na karcie grubości, gdy 
rozmiar skanu przekracza 6,00 x 6,00 mm. Mapa ETDRS to standardowa mapa 
ETDRS, składająca się z okręgów o średnicy 1mm, 3mm oraz 6mm. Należy 
zauważyć, że mapa ETDRS znajduje się zawsze w środku okna. Nie można jej 
wycentrować na dołku środkowym. 

• RPE Elevation: Przedstawia wysokość RPE w odniesieniu do płaszczyzny 
znormalizowanej. Ten parametr jest dostępny w przypadku skanów 3D Macular 
oraz 3D Reference. 

 

Okno prezentacji karty  Zmiana jasności / kontrastu obrazu SLO 

 

Prezentacja skanów B    Standardowe narzędzia sterujące 

 

Standardowe narzędzia sterujące 

 

• Brightness: Zmiana ustawień jasności obrazu SLO 

 
• Contrast: Zmiana ustawień kontrastu obrazu SLO 

Disruption 
(przerwanie) 

 



Menu analiz 
  

 
Instrukcja obsługi RTVue Wersja 6.3  73   P/N 580-45046-004A Wer. A  

 

• 3D Display: Wyświetlanie oddzielnego, pełnowymiarowego 
ekranu, który zawiera prezentację 3D skanu OCT. 

 

• En Face 4x: Wyświetlanie oddzielnego, pełnowymiarowego 
ekranu, który zawiera 4 widoki en face wybranych 4 
oddzielnych warstw. 

 

• Play: Sekwencyjne odtwarzanie skanów B oraz widoku 3D, 
przy jednoczesnej prezentacji odniesienia na obrazie SLO. 

 

• Record: Kliknięcie przycisku „Record” (Zapisz) spowoduje 
wyświetlenie nowego okienka dialogowego, w którym należy 
wybrać folder do zapisania pliku w formacie .AVI. Kliknij 
przycisk „Stop Recording”, aby zakończyć nagrywanie. 

 
• Show Bnd (boundary - granica): Wyświetla lub usuwa 

śledzenie granicy za pomocą algorytmu 

 

• Disruption: Podaje całkowitą powierzchnię przerwania w 
mm2 

 

 

• Zielona linia: Pozycja poziomego 
skanu B. 

• Czerwona linia: Pozycja pionowego 
skanu B. 

• Kliknięcie w dowolnym miejscu okna 
(przedstawionego po lewej stronie) 
spowoduje automatyczne 
wyświetlenie odpowiedniego 
poziomego i pionowego skanu B. 

• Uwaga: Funkcje 3D Volume oraz 3D 
Display znacznie obciążają pamięć 
urządzenia. Częste korzystanie z 
tych funkcji może spowolnić 
przetwarzanie skanów. 

 

3D Display: 

Prezentacja trójwymiarowa jest wyświetlana w oddzielnym oknie, przedstawiając 
bardziej szczegółowy widok modelu 3D. Dla tego modelu są dostępne następujące 
widoki: SLO 3D, Full Thickness, Inner Thickness, Outer Thickness oraz RPE Elevation 
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(dostępny w przypadku skanów 3D Macular oraz 3D). Można je wybierać z menu 
rozwijanego, które jest dostępne w prawym panelu. 
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• Legenda orientacji: Przedstawia orientację na podstawie 
TSNIT. 

• Exit: Zamyka okno 3D Display. 

• Play: Sekwencyjnie odtwarza skany B w widoku 3D. 

• Record: Kliknięcie przycisku „Record” (Zapisz) spowoduje 
wyświetlenie nowego okienka dialogowego, w którym należy 
wybrać folder do zapisania pliku w formacie .AVI. Kliknij 
przycisk „Stop Recording”, aby zakończyć nagrywanie. 

• Reset View: Resetuje obraz do widoku z góry na dół. 

• Cut 3D: Opcja „cięcia” obrazu 3D w czasie przeglądania 
skanów B. 

• 3D Volume: Ta opcja prezentuje całość danych, 
zarejestrowanych w bloku 3D, łącznie z tkanką ciała 
szklistego, tuż nad płaszczyzną ILM. 

 

 

3D Volume: 

Prezentacja 3D Volume przedstawia obraz SLO nałożony na dolną część obrazu 3D. 
Prezentacja 3D Volume jest dostępna po wybraniu opcji „3D Volume” w widoku 3D. 

UWAGA: Funkcje 3D wprowadzone w tej wersji oprogramowania są przeznaczone do 
użytkowania przy pomocy komputera PC RTVue, zgodnego ze specyfikacją podaną w 
rozdziale 9.1 D. Komputery PC, które nie spełniają wymagań tej specyfikacji mogą mieć 
problemy z uzyskaniem optymalnej wydajności podczas korzystania z funkcji 3D. 
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Podobnie jak w przypadku 3D Display, również przy użyciu opcji 3D Volume można 
wyświetlać różne widoki. Te widoki można zmieniać, po kliknięciu przycisku 
„Preferences”. 

 

• 3D Transparency: Zmienia przezroczystość modelu 3D 
Volume 

 

• 3D Volume Low Cut Off: Odfiltrowuje dodatkowe 
zakłócenia renderowanego obrazu 3D. 

 

• Shading: Wpływa na cieniowanie modelu 3D Volume 
Wyłączenie funkcji „Shading” spowoduje również 
przerwanie wyświetlania obrazu SLO, pod modelem 3D. 

 

• Preferences: Wyświetla opcje wyboru 3D Volume. 
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• Layer Selection: Umożliwia wybór widoku 
prezentowanego w oknie 3D Volume. Warstwy 1-4 mogą 
być wybierane przez użytkownika i ustawione w opcji 
„Preferences”. Wybór widoku Vitreous spowoduje 
prezentację widoku ciała szklistego na białym tle. Wybór 
widoku „Disruption” spowoduje prezentację 
trójwymiarowego obrazu przerwania, z podaniem jego 
całkowitej powierzchni. Opcja „Disruption” jest dostępna 
tylko w przypadku skanów 3D Macular oraz 3D Reference. 

 

 

Widok 3D Volume warstwy ILM. 
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Widok 3D Volume widoku Vitreous (ciała szklistego). W widoku Vitreous białe tło 
umożliwia lepszą wizualizację cząstek w ciele szklistym. 
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Widok 3D Volume widoku Disruption (przerwania). Obszar przerwania jest oznaczony 
za pomocą niebieskich powierzchni, co umożliwia jego łatwą identyfikację. 

 

• 3D Preferences: W górnej połowie 
okna 3D Preferences użytkownik może 
wybrać warstwę oraz zmienić wartość 
offsetu i grubości, które mają być 
reprezentowane w warstwach 1-4. Na 
ilustracji po lewej stronie 
przedstawione są domyślne warstwy 
oraz dotyczące ich ustawienia offsetu i 
grubości. Te wartości są zgodne z 
wszelkimi zmianami ustawień w trybie 
En Face 4x (opisanym w dalszej 
części tej instrukcji). 

• Background Color: Zmiana koloru tła 
modelu 3D: czarne, szare lub białe. 

• Advanced: Opcje Advanced 
(zaawansowane) wpływają na 
rendering modelu 3D Volume gdy 
obiekt jest dynamiczny i statyczny. 
Opcje zaawansowane są 
przeznaczone do użytku w czasie 
zaawansowanych badań 
klinicznych. 

 

 

Opcje 3D Advanced 

Opcje zaawansowane wpływają na sposób renderowania modelu 3D Volume w stanie 
„statycznym” i „dynamicznym”. Stan dynamiczny to stan, w którym model znajduje się, 
podczas interaktywnych manipulacji (przeciąganie i obracanie widoków za pomocą 
myszy). Stan statyczny dotyczy modelu 3D w czasie, gdy użytkownik nim nie 
manipuluje. 

Opcje: Opcje „Interactive Z Sample Distance” oraz Interactive X, Y Sample Distance” 
wpływają na jakość renderowania, gdy użytkownik przesuwa model 3D. 

Opcje „Z Sample Distance” oraz „X,Y Sample Distance” wpływają na jakość 
renderowania statycznego modelu 3D Volume. 

Opcja Hardware Acceleration jest dostępna w przypadku korzystania z systemu 
komputerowego PC RTVue, wyposażonego w kartę graficzną, która umożliwia 
stosowanie akceleracji sprzętowej. W przypadku komputerów, które nie umożliwiają 
akceleracji sprzętowej opcja Hardware Acceleration będzie wyżarzona. Po wybraniu 
opcji Hardware Acceleration procesor GPU karty graficznej jest wykorzystywany do 
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tworzenia modelu 3D. Jeśli nie wybrano opcji Hardware Acceleration, modele 3D będą 
tworzone przez główny procesor komputera. 

Wyższe wartości przyspieszają przetwarzanie, ale powodują obniżenie rozdzielczości 
modeli 3D Volume. Niższe wartości sprawiają, że przetwarzanie modeli 3D trwa dłużej, 
ale ich rozdzielczość jest większa. Wartości, które są ustawione jako domyślne okazały 
się zapewniać najlepszą równowagę pomiędzy czasem przetwarzania, a jakością 
renderowania modelu. W poniższym zestawieniu podane są możliwe wartości każdego 
wyboru. 

 CPU (procesor 
główny) 

GPU (procesor karty graficznej) 

(z wybraną opcją Hardware 
Acceleration) 

Z Sample Distance 
(Odległość próbki Z) 

1,0 < X < 10 0,4 < X < 10 

Interactive Z Sample 
Distance (Odległość próbki Z 

w stanie interaktywnym) 

2,5 < X < 10 0,7 < X < 10 

X,Y Sample Distance 
(Odległość próbek X,Y) 

0,7 < X < 10 Nie dot. 

Interactive X,Y Sample 
Distance (Odległość próbek 
X, Y w stanie interaktywnym) 

2,0 < X < 10 Nie dot. 
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En Face 4x: 

Prezentacja w trybie En Face 4x przedstawia widoki en face czterech różnych warstw. 
Domyślnie wyświetlane warstwy to ILM, IPL, RPE oraz RPE Ref w przypadku 
siatkówkowych skanów 3D. W przypadku skanów typu 3D Disk, domyśle warstwy to 
ILM, NFL oraz RPE. Warstwy można zmieniać, za pomocą odpowiedniego menu 
rozwijanego, dostępnego w każdym oknie widoku en face. Te opcje wpływają również 
na wybór warstw w 3D Volume. 

 

Wartości offsetu i grubości można zmieniać. Kliknij przycisk „Show 3D”, po prawej 
stronie, aby przeglądać warstwy En face w trybie 3D.
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Prezentacja En Face 

Ten widok przedstawia sumę płaszczyzn skanów C, wskazaną w polu wartości 
grubości. 

 

 

• Opcje dotyczące obrysu 
płaszczyzny referencyjnej. 

• Thickness (μm): Można wybrać 
grubość płaszczyzny skanu (płyta 
lub Suma) prezentowanej (w 
mikronach) w oknie En face. 

• Offset (obniżenie lub uwypuklenie) 
w porównaniu do płaszczyzny 
wyjściowej w mikronach. 
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5.7 Raport Analyze - skany dotyczące jaskry 

5.7.1 Raport z analizy EMM5 

Schemat skanowania RNFL składa się z czterech kolistych skanów, wykonywanych co 
0,16 sekundy po okręgu o średnicy 3,45 mm, położonym wokół tarczy nerwu 
wzrokowego. Te skany są uśredniane, a wynik jest prezentowany w porównaniu do 
normatywnego zakresu parametrów. 

W wersji 5.1, średnia grubość RNFL jest prezentowana w raportach analizy i zmian 
RNFL 3.45 w 8 sektorach. 

UWAGA: Tego schematu skanowania nie można dopasowywać/rejestrować w 
celu przeglądania zmian w czasie. Do zastosowań związanych z diagnostyką 
jaskry i analizą zmian podczas kolejnych badań zdecydowanie zalecamy 
korzystanie ze schematu skanowania ONH (który obejmuje pomiar RNFL 
skorygowany w celu dopasowania) 

 

5.7.2 Raport przeglądu zmian RNFL 3.45 

Do czterech badań (badanie wzorcowe i trzy wyniki kolejnych wizyt) można wybrać w 
celu ich uwzględnienia w raporcie przeglądu zmian. 

Każdy uśredniony (z 4 skanów) wynik jest przedstawiany w zestawieniu z parametrami 
Normatywnymi. 
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UWAGA: Ten schemat skanowania jest dołączony do systemu RTVue dla 
użytkowników, zainteresowanych utrzymaniem pewnej ciągłości w porównaniu do 
wcześniej używanych systemów Time-Domain OCT (czasowej optycznej koherentnej 
tomografii). Jednak, podobnie jak w przypadku wcześniej oferowanych systemów Time-
Domain OCT lokalizacja tego skanu jest całkowicie zależna od operatora. W przypadku 
tego schematu skanowania dopasowanie nie jest możliwe. 

5.7.3 Prezentacja analizy ONH 

Mapa ONH zawiera kilka ważnych informacji dotyczących morfologii tarczy nerwu 
wzrokowego: Disc and Cup Areas (powierzchnie tarczy i zagłębienia), C/D Ratio 
(stosunek powierzchni zagłębienia do tarczy), mapa grubości RNFL 3.45 oraz NFL od 
krawędzi tarczy do strefy w promieniu 2 mm od środka tarczy. 

W wersji 6.1, średnia grubość RNFL jest prezentowana w raportach analizy i zmian 
ONH w 8 sektorach. 

 

5.7.4 Histogram TSNIT   

Profil grubości warstwy RNFL w schemacie ONH to grubość RNFL zmierzona wzdłuż 
okręgu wyliczonego przy użyciu średnicy 3,45 mm wokół środka tarczy nerwu 
wzrokowego. NIE WOKÓŁ ŚRODKA SKANU  

Zagłę
bienie 

Pierścień 
nerwowo-
siatkówkowy 

Wyliczone 
śledzenie 
3.45 
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• Pomiar grubości wykonywany wzdłuż okręgu o średnicy 3,45 mm jest 
powtarzany w odniesieniu do środka tarczy nerwu wzrokowego, a nie środka 
wiązki skanującej, co oznacza, że utrata wyśrodkowania tarczy nerwu w 
odniesieniu do wiązki skanującej nie ma wpływu na wynik tego pomiaru.  

 

5.7.5 Analiza stereometryczna 

Wyniki analizy tarczy nerwu wzrokowego są przedstawione w postaci tabelarycznej, w 
następujący sposób: 

 

Kliknij „+”, aby rozwinąć listę 

 

Definicje: 
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  Powierzchnia zagłębienia (otoczona 
zieloną linią) 

Średnia grubość w 
sekcji oraz Istotność 
Normatywna 
(oznaczona kolorem) 
sekcji (razem 8 sekcji, 
od krawędzi tarczy do 
okręgu o średnicy 
4mm) 

 

 

 

Powierzchnia 
pierścienia nerwowo--
siatkówkowego 
(znajdującego się 
pomiędzy czerwoną i 
zieloną linią) 

 

 Legenda dotycząca 
normatywnej bazy 
danych 

 

Krawędź tarczy (oznaczona czerwoną 
linią) 

 

 

 

Objętość pierścienia 
nerwowo--siatkówkowego 
(widok przekroju 
poprzecznego). Powierzchnia 
ponad linią zagłębienia 

 

Linia zagłębienia (150 μm 
ponad linią tarczy) 
 

Linia tarczy 
nerwu 
wzrokowego 

 

Objętość tarczy nerwu wzrokowego 
(widok przekroju poprzecznego). 
Zakreskowany białymi liniami 
obszar ponad linią tarczy nerwu 
wzrokowego  
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Morfologia tarczy nerwu wzrokowego 

Analizę ONH można wykonać przy użyciu jednego z czterech trybów tworzenia wzorca 
odniesienia - granicy tarczy: 

1. 3D Baseline: Tarcza jest rysowana na podstawie skanu 3D Optic Disc 
(ustawienie domyślne) 

2. Video Baseline: Tarcza jest rysowana na podstawie obrazu w podczerwieni 
(ONH) 

3. OCT Baseline (Tylko interfejs zaawansowany): Wykorzystywane są ręcznie 
skorygowane punkty końcowe RPE, zaznaczone na skanach promieniowych 
(opcja dostępna tylko w zaawansowanym interfejsie użytkownika) 

4. No Baseline* Nie jest wymagane rysowanie tarczy, ani ustawianie zakończeń 
RPE 

 

* Zastosowanie opcji „No Baseline” (Bez wzorca odniesienia) pozbawia system 
możliwości dopasowywania („rejestracji”) serii wyników, a w rezultacie uniemożliwia 
dokonywanie analizy zmian. Wszystkie parametry tarczy są przedstawiane jako zera, 
ponieważ pomiary tarczy nie są używane do obliczeń. 

Prezentacja skanu ONH z opcją „No Baseline” 
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Ustawienie domyślne to „3D Baseline” i nie należy go zmieniać, chyba że nie ma 
możliwości rejestracji obrazu tarczy 3D Disc w przypadku którychkolwiek pacjentów. 

3D Baseline to granica tarczy, która jest rysowana automatycznie na podstawie skanu 
3D Disc. 

Aby zobaczyć automatyczne rysowanie granicy, kliknij prawym przyciskiem myszy 
obraz SLO i wybierz polecenie „Show Disc”. 

 

Możesz również użyć ekranów prezentacji 3D do dokładnego określenia granic tarczy 
nerwu wzrokowego, używając punktów krańcowych RPE, wizualizowanych na skanie B 
(u dołu po lewej stronie) i na skanie A (u góry po prawej stronie). 
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Ustawienia Brightness i Contrast (jasności i kontrastu) dotyczące prezentacji en face 
obrazu typu SLO 

 

• Auto - Rysuje brzeg tarczy nerwu wzrokowego na obrazie en face typu SLO. 

• Add - Dodaje na obrazie punkt zaczepienia dla granicy tarczy. Kliknij obraz 
SLO, aby znaleźć właściwą pozycję  punktu (końcówka RPE), a następnie 
kliknij Add. 

• Fit - Używa punktów zaczepienia w celu narysowania granicy dysku, 
odpowiadającej bliskiemu obrysowi. 

• Clear - Usuwa wszystkie aktualnie zaznaczone punkty zaczepienia 

• Save - Zapisuje uzyskany w rezultacie rysunek tarczy nerwu wzrokowego 
jako wzorzec odniesienia dla ONH 

Uwaga: Po kliknięciu w dowolnym miejscu na ekranie obrazu SLO, trzy okna 
perspektyw również się zmieniają, odzwierciedlając lokalizację i przekrój w 
prezentacji 3D. 

Opcji Video Baseline należy używać tylko wówczas gdy nie jest możliwe 
wykonanie skanu 3D Disc. Można narysować brzeg tarczy nerwu wzrokowego 
na obrazie wideo IR, w celu uzyskania miar dotyczących tarczy nerwu 
wzrokowego. 
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OCT Baseline (Tylko interfejs zaawansowany) 

Jest to bardziej skomplikowana i wymagająca większego udziału użytkownika metoda 
dostosowywania wzorca odniesienia. Z tej funkcji powinni korzystać wyłącznie 
specjaliści techniczni wykonujący prace badawcze. Prosimy o kontakt telefoniczny w 
celu uzyskania dalszych wskazówek 

UWAGA: Jeśli nie uzyskano (ani nie narysowano) żadnego wzorca odniesienia 3D ani 
Video (IR), wówczas podczas przeglądania skanu ONH dostępna będzie opcja 
uzyskania obrazu bez wzorca odniesienia w widoku Analysis. TO NIE JEST 
ZALECANE ponieważ uzyskane rezultaty zależą wówczas całkowicie od umiejętności 
operatora w zakresie wycentrowania schematu skanowania na środku tarczy nerwu 
wzrokowego. 

Kliknij prawy przycisk 
myszy, aby wyświetlić 
to okienko 
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5.7.6 Prezentacja 3D tarczy nerwu wzrokowego 

 

 

UWAGA: Ruch oka może spowodować brak dopasowania („rejestracji”) obrazu i 
konieczność ponownego wykonania skanu. Poniżej przedstawiony jest przykład ruchu 
oka podczas skanu 3-D ONH. Ruch oka jest widoczny w postaci przerwania ciągłości 
biegu naczyń krwionośnych. W przypadku gdy widoczne są takie przerwania zaleca się 
ponowne wykonanie skanu. 
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5.7.7 Porównywanie 

Porównywanie obrazów to bardzo praktyczne narzędzie, służące do uwidaczniania 
zmian siatkówki pomiędzy dwoma wizytami. Ta opcja jest dostępna we wszystkich 
schematach skanów. 

Aby użyć porównywania obrazów należy najpierw wybrać skan pacjenta w oknie analiz. 
Jeśli dostępne są badania do wykonania porównania, to dostępny będzie przycisk 
[Comparison] (Porównywanie). Tej samej metody używa się do wyboru opcji zmiany i 
symetrii. 

Wyświetlone zostaną dwa rzędy obrazów. Użytkownik może wybrać który obraz klatki 
ma zostać użyty do porównania, używając suwaka na obrazie dna oka (obraz SLO w 
skanie 3D) do wyboru obrazów przy każdej wizycie. Lokalizacje obrazów w poziomie i w 
pionie są oznaczone za pomocą podświetlonych linii poziomych i pionowych na obrazie 
SLO. 

 

 

 

Ruch oka widoczny w 
postaci przerwania 
ciągłości biegu naczyń 
krwionośnych. 

 

Comparison/Change/Symmetry  
Opcje porównywania obrazów 
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Linie służące do dopasowania płaszczyzny skanu C 

 

Suwaki do przemieszczania się po 
obrazach 

Linie służące do dopasowania poziomych 
i pionowych obrazów klatek 
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5.7.8 Analiza zmian tarczy nerwu wzrokowego w 3D 

Raport z analizy zmian tarczy nerwu wzrokowego w 3D został zmieniony, w celu 
uzyskania lepszej prezentacji dzięki większym obrazom OCT 
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5.7.9 Prezentacja analizy GCC 

 

 

Prezentacja GCC (Ganglion Cell Complex - zespół komórek zwojowych), poprzednio 
mająca nazwę MM7, wyświetla mapę grubości oraz odchylenia siatkówki wewnętrznej 
od normy. Te warstwy składają się na pełną grubość zespołu komórek zwojowych w 
obszarze plamki żółtej. W oknie u góry po prawej stronie domyślnie wyświetlana jest 
mapa odchyleń - Deviation Map (por. rozdział 6.2, dotyczący Normatywnej Bazy 
Danych). Wyświetlane treści mogą zostać zmienione, w zależności od wyborów 
użytkownika w zakresie opcji wyświetlania „Thickness” oraz „GCC Thickness”. 

Skan pionowy jest wyświetlany oznaczony na Czerwono na skanie poprzecznym, który 
jest wyświetlany po lewej stronie, przy przesuwaniu kursora po mapie grubości. 

Mapa różnicy (Difference) między górną i dolną półkulą, wyświetlana w poprzednich 
wersjach (w górnym, prawym rogu) jest teraz prezentowana w postaci wartości 
sumarycznych w tabeli na środku, po lewej stronie (czerwony okrąg). 

Focal Loss Volume (FLV) to parametr dostarczający ilościowej miary wysokości 
istotnego ubytku objętości GCC (zespołu komórek zwojowych). FLV to łączna suma 
istotnego ubytku GCC (pod względem objętości) podzielona przez powierzchnię mapy. 
W związku z tym wartość tego parametru wskazuje na procent istotnego ubytku tkanki 
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pod względem objętości. Wczesne wyniki badań wykazały, że FLV stanowi najlepszy 
parametr służący do odróżniania oczu normalnych od zagrożonych jaskrą, lepszy nawet 
od średniej grubości GCC. 

Global Loss Volume (GLV) to suma pikseli w przypadku których wartość na mapie 
Odchylenia Frakcyjnego jest < 0, podzielona przez powierzchnię całkowitą w celu 
uzyskania miary procentowej utraty grubości GCC. 

 

Po wybraniu opcji „Significance” w zestawie opcji wyświetlania GCC Thickness, mapę 
odchylenia zastępuje mapa istotności  (Significance Map) (odchylenia - zob. rozdział 
6.2 dot. Normatywnej Bazy Danych). W zależności od wybranej opcji wyświetlania, 
ostatni wybór (w jednej i drugiej grupie opcji) jest wyświetlany u dołu po prawej stronie, 
a opuszczana mapa zostaje przesunięta do góry, po prawej stronie. 

Należy zauważyć, że dołek środkowy jest oznaczony małą kropką oraz podpisany 
słowem „Fovea”, w celu bardziej czytelnej prezentacji na mapach. 

5.8 Normatywna Baza Danych - Faza 2 

Faza druga Normatywnej Bazy Danych RTVue została dodana wraz z publikacją wersji 
4.0 oprogramowania. Normatywna Baza Danych (NDB), dotycząca odpowiednio 600 
oczu (USA) oraz 1000 oczu (część międzynarodowa) jest największą bazą danych 
OCT. Zawiera zarówno dane dotyczące siatkówki (rezultaty obrzęków i niedokrwienia 
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w plamce żółtej) i jaskry (Optic Disc - Tarcza Nerwu Wzrokowego, ppRNFL, NFL do 
4mm oraz Ganglion Cell Complex - zespół komórek zwojowych). 

Parametry w bazie NDB są skategoryzowane na podstawie trzech czynników: 

1. Segmentacja według wieku (mapy siatkówki i jaskry) 

2. Rozmiar tarczy nerwu wzrokowego (tylko w połączeniu ze skanem ONH) 

3. Segmentacja etniczna 

i. Pochodzenie afrykańskie 

ii. Chińczyk (opcja niedostępna w wersji amerykańskiej) 

iii. Japończyk 

iv. Typ kaukaski 

v. Typ hiszpański 

vi. Hindus (opcja niedostępna w wersji amerykańskiej) 

vii. Inne/połączone (jest to wybór domyślny, jeśli użytkownik nie wybrał żadnego 
pochodzenia etnicznego) 

Dane w bazie normatywnej RTVue pochodzą z 10 ośrodków klinicznych na świecie i 
zostały zebrane w celu uzyskania różnorodności próbek, odzwierciedlających na ile to 
rozsądnie możliwe populację USA. Ośrodki kliniczne znajdowały się na Zachodnim 
Wybrzeżu, Środkowym Wybrzeżu, Wschodnim Wybrzeżu i w Regionie Południowym, a 
także w Anglii i w Japonii. Dane dotyczące Afroamerykanów zebrano w ośrodkach w 
Alabamie, Pittsburghu i Nowym Jorku. Dane dotyczące azjatyckiego typu japońskiego 
zostały zebrane w Japonii. Dane dotyczące typu hiszpańskiego zostały zebrane w Los 
Angeles. Dane dotyczące typu kaukaskiego pochodzą ze wszystkich ośrodków w USA 
oraz Anglii. 

Oprogramowanie RTVue umożliwia wybór spośród niżej wymienionych typów 
etnicznych podczas wprowadzania danych pacjenta. Umożliwia to badaczowi podział 
zestawów danych na kategorie oparte na pochodzeniu etnicznym. Każdy wybór będzie 
odsyłał do bazy (baz) danych wymienionych poniżej. UWAGA: jeśli nie jest oczywiste 
do jakiej kategorii etnicznej należy przypisać pacjenta (np. pacjent reprezentuje w 
połowie typ kaukaski, a w połowie hiszpański) najlepiej wybrać opcję „Other” (Inne), 
która łączy wszystkie bazy danych. 

Typ etniczny Baza danych (USA) Lokalizacja danych 
klinicznych 

Pochodzenie 
afrykańskie 

Afrykańska Alabama, Pittsburgh, New 
York 

Indianin Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

Azjata Japończyk Japonia 

Typ azjatycki - chiński Japończyk Japonia 
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Typ azjatycki - japoński Japończyk Japonia 

Typ kaukaski Typ kaukaski Wszystkie ośrodki 

Typ hiszpański Typ hiszpański Los Angeles, CA 

Hindus Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

Mieszkaniec Oceanii Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

Inne / Wszystkie 
połączone* 

Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

Typ etniczny Baza danych 
(międzynarodowa) 

Lokalizacja danych 
klinicznych 

Pochodzenie 
afrykańskie 

Afrykańskie Alabama, Pittsburgh, New 
York 

Indianin Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

Azjata Chińska i japońska Chiny i Japonia 

Typ azjatycki - chiński Chińska Chiny 

Typ azjatycki - japoński Japońska Japonia 

Typ kaukaski Kaukaska Wszystkie ośrodki 

Typ hiszpański Hiszpańska Los Angeles, CA USA 

Hindus Indie Indie 

Mieszkaniec Oceanii Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

Inne / Wszystkie 
połączone* 

Połączona baza danych Wszystkie ośrodki 

 

Baza danych NDB służy do relatywnego porównywania czy wyniki danego pacjenta 
mieszczą się w zakresie parametrów „normalnej” populacji, przy uwzględnieniu jego 
wieku i grupy etnicznej. 

Informacje o porównaniu z normatywną bazą danych są kodowane za pomocą kolorów: 
Zielonego (w normalnym zakresie), Żółtego (pogranicze normalnego zakresu) i 
Czerwonego (poza normalnym zakresem). Zobacz rysunek w 5.1.1 

Należy zauważyć, że typy etniczne hinduski i chiński mogą być wybrane w wersji 
przeznaczonej dla USA, chociaż nie są uwzględniane (w segmentacji) w 
posegregowanej wg kategorii etnicznych normatywnej bazie danych. Wyniki będą 
jednak porównywane z ogólną normatywną bazą danych, zamiast z kategoriami dla 
określonych typów etnicznych. 
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5.8.1 Legenda kolorowa dla normatywnych map istotności 

 

Legenda istotności grubości GCC oraz RNFL dla wykresu TSNIT oraz wszystkich 
parametrów 

  Wartość średnia 

  Poniżej średniej 

  
Znacznie poniżej średniej 

 

Legenda istotności grubości siatkówki (MM5 i RPE) 

  Znacznie powyżej średniej 

  Powyżej średniej 

  Wartość średnia 

  Poniżej średniej 

  Znacznie poniżej średniej 

 

Uwaga: Porównania z normatywną bazą danych mają wyłącznie charakter porównań 
statystycznych i możliwe są zupełnie normalne znaczne odchylenia od średniej. Należy 
ograniczyć ryzyko błędnej klasyfikacji, stosując zróżnicowane narzędzia kliniczne do 
diagnozowania. 

5.8.2 Raporty normatywne (Przykłady) 

5.8.2.1  ONH Symmetry Report (gdy brak skanu GCC w danej Wizycie) 

Po wybraniu opcji „Symmetry” przy przeglądaniu raportu ONH i przy braku skanów 
GCC w ramach tej samej Wizyty, wybrana zostaje opcja analizy „Symmetry” a ekran a 
raport w wersji ekranowej i do wydruku wygląda jak przedstawiono poniżej. 
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• Porównanie z 
normatywną bazą 
danych RNFL dla 16 
sektorów 

 

Część centralna 

• (Po lewej) średnia RNFL 
dla każdego oka. 

• (Po środku) Parametry 
objętości nerwu 
wzrokowego 

• (Po prawej) Miary tarczy 
nerwu wzrokowego. 
Kolory oznaczają 
porównanie z 
normatywną bazą 
danych 

 

Mapy odchylenia TSNIT 

• Dwustronne porównanie TSNIT. (Linia przerywana to lewe oko) Czerwony 
pomiędzy liniami jest istotny 
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5.8.2.1.1 Raport Symmetry (Połączony, gdy dostępny jest skan GCC w ramach danej 
Wizyty) 

 

Nowa prezentacja, łącząca skany ONH i GCC, umożliwia przeglądanie ich 
podsumowania w jednym miejscu. Jest ona dostępna dla każdy wizyty, w czasie której 
wykonano skany ONH i GCC. 

5.8.2.2 Przegląd analizy zmian – ONH 

 

• Wzorzec odniesienia oraz 
wyniki trzech kolejnych 
badań ONH 

• (Po lewej) Wykres TSNIT 
wszystkich wybranych 
badań 

• (Po prawej) Parametry 
grubości warstwy RNFL, 
porównane z bazą NDB 

• (Po lewej) Wykres trendów 
wartości średnich dla 
wybranych badań. 

• (Po prawej) Wzorzec 
odniesienia dla tarczy 
nerwu wzrokowego oraz 
wyniki pomiarów 

uzyskanych podczas ostatniego badania, w porównaniu z bazą NDB 
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5.8.2.3 Przegląd zmian – GCC 

 

• Mapa grubości 
GCC dla 
wybranych 
badań 

• Mapa odchyleń 
od wartości 
normalnych 

• Mapa istotności 
(odchyleń od 
wartości 
normalnych) 

• Tabela trendów 
i wartości 
średnich GCC. 
Kolory 
oznaczają 
porównanie z 
normatywną 
bazą danych 
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6 Pasek menu głównego 
Opcje dostępne w pasku menu najwyższego poziomu oraz w ramach niektórych 
prezentacji ekranowych są zależne od ustawień graficznego interfejsu użytkownika 
systemu RTVue. Domyślne ustawienie interfejsu to wersja „Clinical” (Kliniczna). To 
ustawienie interfejsu udostępnia wszystkie narzędzia i opcje wymagane w środowisku 
praktyki klinicznej. Interfejs w wersji „Advanced” (Zaawansowana) udostępnia 
dodatkowe opcje, które są przydatne w dużej instytucji medycznej, dysponującej 
personelem, który zajmuje się wyłącznie obrazowaniem lub w środowisku badawczym. 

Poniżej przedstawiony jest krótki przegląd opcji dostępnych w pasku menu. Opcje 
dostępne tylko w interfejsie zaawansowanym są oznaczone. Z tych funkcji powinni 
korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy mają duże doświadczenie w zakresie 
korzystania z systemu FD-OCT RTVue. 

 

6.1 File menu [Menu Plik] 

 

 

6.1.1 Print 

Wysyła raport widoczny w widoku Analysis do drukarki ((jeśli jest podłączona), lub innej 
opcji drukowania, zainstalowanej w systemie RTVue 

6.1.2 Print Setup 

Powoduje wyświetlenie standardowego okna ustawień wydruku systemu Windows 
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6.1.3 Data Transfer 

Ta opcja wywołuje funkcję „Data Output” (Transfer danych), używaną w połączeniu z 
oprogramowaniem ReVue, które służy do samodzielnego przeglądania wyników. To 
oprogramowanie jest używane do przeglądania danych bez korzystania z urządzenia 
RTVue. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi ReVue. 

6.1.4 Export (Tylko interfejs zaawansowany) 

Ta opcja umożliwia zdefiniowanie parametrów eksportu danych, w celu ich analizy za 
pomocą narzędzi innych producentów, w zastosowaniach naukowych. Formatem 
danych jest XML. W celu otrzymania szczegółowej specyfikacji XML prosimy o kontakt 
z biurem firmy Optovue pod numerem telefonu 510-623-8868. 

 

6.1.5 Import (Images) 

Funkcja importu umożliwia obecnie wprowadzanie do danych pacjenta wyników badań 
za pomocą niektórych innych urządzeń, zapisanych uprzednio w postaci cyfrowej 
(wydruk cyfrowy). 

Oprócz importowania obrazów typu Color, Red Free, FA oraz ICG z dowolnego 
systemu cyfrowego obrazowania dna oka, można również importować wyniki (tylko pliki 
w formacie graficznym) z innych urządzeń diagnostycznych i systemów skanujących 
(wyniki badań Cornea Topography, Visual Fields i Wavefront oraz wyniki obrazowania 
OCT, SLO, SLP). 

Aby możliwe było zaimportowanie wyników do systemowej bazy danych RTVue wyniki 
muszą mieć postać obrazów (być zapisane w formacie cyfrowego pliku graficznego, 
takim jak .jpg, .bmp,.png itp.). 

Umożliwi to przeglądanie wyników uzyskanych podczas poprzednich wizyt oraz za 
pomocą innych urządzeń wraz z wynikami tomografii OCT, uzyskanymi za pomocą 
urządzenia RTVue w trakcie aktualnej wizyty. 

Najpierw wybierz pacjenta / wizytę, a następnie kliknij polecenie File > Import > Import 
Image. Wybierz obraz zapisany w lokalizacji sieciowej lub na nośniku wymiennym 
(wyświetlane są kompatybilne typy plików), a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz). 

Home
Оборудование для оптик,офтальмологических кабинетов
заказы на сайте       www.euromed.in.ua



Pasek menu głównego  
 

 
Instrukcja obsługi RTVue Wersja 6.3  105   P/N 580-45046-004A Wer. A  

Obraz zostanie otwarty w oknie w celu jego identyfikacji. Wybierz oko [OD/OS], a 
następnie typ obrazu w przypadku wyników obrazowania dna oka lub typ diagnostyki w 
przypadku wyników testu. Następnie kliknij przycisk „Save” (Zapisz). 

 

 

Dostępne są następujące opcje importu: 

• Obrazy dna oka (Rys. 6A)  

o Color (w kolorze)  

o Red Free (z filtrem usuwającym kolor czerwony) 

o Angiografia fluoresceinowa (FA)  

o Angiografia z użyciem zieleni indocyjaninowej (IA) 

 

Rys. 6A 

 

• Wyniki diagnostyki (rys. 6B)  
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o Wavefront (WF)  

o Visual Fields (VF)  

o Corneal Topography (CT) 

o Scanning Computerized Ophthalmic Diagnostic Instruments (SCODI wg 
nazewnictwa Medicare) 

 

 

 

Rys. 6B 

 

 Zaimportowane dane będą widoczne w górnej lewej części ekranu przeglądu 
wraz z kartą, informującą o rodzaju wyniku. Podwójne kliknięcie na obrazie 
zdjęcie na karcie, spowoduje jego otworzenie w większym oknie. (Rysunek 6C) 

 Przykładowe importowane wyniki testu Visual Field, obok Analizy GCC z 
systemu RTVue. 
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Rysunek 6C 

6.1.6 Archiwizacja danych 

Do archiwizacji danych z systemu RTVue potrzebny jest zewnętrzny dysk USB lub 
dysk sieciowy.  Wszystkie twarde dyski używane do archiwizacji powinny 
obsługiwać format NTFS. 

Pierwszym krokiem w procesie archiwizacji jest wybranie dysku przeznaczonego do 
archiwizacji / pobrania danych, przez kliknięcie polecenia Tools -> User Preference. W 
celu archiwizacji danych pacjenta na dysku wymiennym / sieciowym należy wybrać 
lokalizację archiwum w menu File (Plik). Pacjenci, który dane zostały poddane 
archiwizacji będą w dalszym ciągu wyświetlani na liście pacjentów, ale w celu 
wykonania analizy ich danych konieczne będzie podłączenie tego samego dysku, który 
został użyty do archiwizacji, w celu pobrania danych danego pacjenta. 
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Podstawową jednostką organizacji informacji w archiwum jest visit (wizyta). Zaznacz 
datę wizyty pacjenta, która ma zostać zarchiwizowana. Użyj funkcji sortowania w celu 
uporządkowania listy pacjentów.  

Po wybraniu wizyt, postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi oprogramowania, w celu 
wykonania archiwizacji danych. Dysk twardy należy oznaczyć etykietą, zawierającą 
nazwę w postaci identycznej z nazwą etykiety wprowadzoną w oprogramowaniu. Zaleca 
się wykonanie kopii zapasowej dysku archiwizacyjnego, na wypadek jego 
przypadkowego uszkodzenia lub utraty. 

Należy pamiętać, że po archiwizacji wizyty zostanie ona usunięta z dysków C oraz 
(dysk kopii zapasowych) D. Zaleca się wykonanie kopii zapasowej dysku 
archiwizacyjnego. 

 

Jeżeli obok informacji o skanie wyświetlana jest litera „a” oznacza to, że wizyta pacjenta 
została zarchiwizowana. Jeśli jednak te dane lub wizyta zostaną wybrane do przeglądu, 
to ich treść zostanie automatycznie pobrana w ciągu paru sekund i przedstawiona na 
ekranie. 

UWAGA: Ta funkcja wymaga, aby nośnik używany do archiwizacji (dysk sieciowy lub 
odłączany dysk USB) był zawsze podłączony do urządzenia podczas jego użytkowania. 

6.1.7 Uwaga odnośnie wykonywania kopii zapasowych 

Funkcji tworzenia kopii zapasowych działa automatycznie, w tle, podczas normalnej 
pracy systemu. Systemy RTVue są wyposażone w dwa dyski twarde. Aplikacja 
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automatycznie wykonuje procedurę tworzenia kopii zapasowych po zakończeniu każdej 
sesji badania (rejestracji danych) pacjenta. 

Możesz dodać dodatkową lokalizację kopii zapasowych w postaci wymiennego / 
przenośnego dysku USB lub adresu sieciowego (folderu / napędu itd.). Wystarczy 
dodać odpowiednią literę dysku (przydzielaną automatycznie przez Windows po 
podłączeniu, lub określoną przez informatyka) w polu Secondary Backup w oknie 
User Preferences. 

 

6.1.8 Przetwarzanie wsadowe 

Tę opcję można uruchomić jeśli użytkownik nie otworzył skanów pacjenta w widoku 
Analyze i chce wykonać wstępne przetworzenie wszystkich danych. To skróci czas 
potrzebny na przygotowanie informacji, po wyborze skanów w widoku Analyze. 

Jeżeli firma Optovue dostarczy nowe algorytmy dla określonych schematów 
skanowania, należy najpierw użyć opcji „Clean Diagnosis Data” (wyczyść dane 
diagnostyczne) (zob. kolejny podrozdział), a następnie uruchomić proces przetwarzania 
wsadowego dla wszystkich pacjentów (All Patients). 
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 Z funkcji przetwarzania wsadowego najlepiej korzystać, gdy system nie jest używany 
do innych zastosowań. Czas przetwarzania zależy od liczby pacjentów i skanów w 
zapisanych danych.  

6.1.9 Clean Diagnosis Data (Oczyść dane diagnostyczne): 

Ten proces usuwa wszystkie poprzednie obliczenia, wykonana na podstawie danych 
pierwotnych. Po otwarciu wizyta pacjenta i skanu w widoku Analize, dane pierwotne 
zostaną ponownie przetworzone. Z tej funkcji można również korzystać przed 
ponownym przetworzeniem z aktualizacjami, jeśli podany jest wymóg „ponownego 
przetworzenia”. Może to być również wykorzystywane przy stosowaniu algorytmów 
indywidualnie zdefiniowanych przez ośrodek naukowy. UWAGA: Jeśli użytkownik 
zamierza stosować do obróbki surowych (RAW) danych inne algorytmy niż dostarczone 
z urządzeniem RTVue, dopuszczonym do sprzedaży przez FDA, prosimy o kontakt z 
firmą Optovue. 

 

6.1.10 Clean and Batch Process All Patients: 

Dzięki tej opcji można za pomocą jednego kliknięcia oczyścić i ponownie przetworzyć 
wszystkie skany wszystkich pacjentów. W zależności od rozmiarów danych, może to 
potrwać kilka godzin. Zaleca się, aby tę operację wykonywać po zeskanowaniu 
ostatniego pacjenta w danym dniu. Wyświetlany pasek postępu informuje o łącznej 
liczbie skanów oraz liczbie skanów, które zostały ponownie przetworzone. 
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6.2 Tools Menu (Menu Narzędzia) 

 

6.2.1 Copy Examine List: (Tylko interfejs zaawansowany) 

Za pomocą tej funkcji użytkownik może skopiować wybraną listę badań (schematów 
skanowania) w celu jej wklejenia do kolejnej wizyty. 

Lista skanów z poprzedniej wizyty  Kopiowanie do nowej listy 
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6.2.2 Paste Examine List: (Tylko interfejs zaawansowany) 

Ta funkcja wkleja lub kopiuje listę badań z poprzedniej wizyty do obecnej, zgodnie 
życzeniem użytkownika. 

6.2.3 Sync Calibration: (Funkcja, która powinna być używana wyłącznie przy 
udziale pracowników Pomocy Technicznej) 

Ta funkcja synchronizuje pliki kalibracyjne dla głowicy skanera i aplikacji RTVue OCT 

6.2.4 Ekran Scan Pattern Management 

Za pomocą tej funkcji użytkownik może wyświetlać lub ukrywać dowolny ze schematów 
skanowania na liście badań. Ośrodek kliniczny może ograniczyć liczbę widocznych 
schematów skanowania do tych, które są w nim używane. Ukryte schematy można w 
dowolnym czasie ponownie „udostępnić”. 
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6.2.5 Protocol Management 

Weryfikacja protokołów skanowania (grup skanów), które są dostępne w widoku 
Examine. Umożliwia „oczyszczenie” listy protokołów z różnych badań, które zostały już 
zakończone lub które nie są już dłużej stosowane. 

 

6.2.6 Clear Log File 

Funkcja usuwająca zawartość z pliku systemowego dziennika zdarzeń. Z tej funkcji 
można korzystać wyłącznie w porozumieniu z pomocą techniczną 

6.2.7 Change Password 

Umożliwia administratorowi systemu (logowanie) ustawienie lub zmianę hasła 
systemowego.6.2.8 User Preference 

Używając tego ekranu użytkownik może zmieniać różne ustawienia domyślne systemu. 
Niektóre parametry skanowania i widoki można dostosować do preferencji użytkownika. 
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6.2.8 User Preference - ustawienia użytkownika  

Używając tego ekranu użytkownik może zmieniać różne ustawienia domyślne systemu. 
Niektóre parametry skanowania i widoki można dostosować do preferencji użytkownika.  

 

Zdefiniowane pola okna User Preferences: 

1. Date Format: służy do wyboru spośród różnych formatów danych. 

2. Allow save eye blink data: wybierz opcję YES, aby zapisywać dane również 
wtedy gdy nastąpiło mrugnięcie okiem, a opcję NO aby wymusić ponowne 
skanowanie, po wykryciu mrugnięcia. 

3. Fixation LED Current (0-1000): zmiana natężenia światła niebieskiej diody LED 
przez zmniejszanie lub zwiększanie tej wartości 

4. Select RPE tips before savings scan: Wybierz YES aby zdefiniować końcówki 
RPE na skanie ONH przed zapisaniem, lub wybierz NO aby narysować je 
podczas przeglądania na ekranie Analysis. 
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 OSTRZEŻENIE - jeśli skan nie został właściwie rozmieszczony przez 
użytkownika, a końcówki RPE znajdą się poza docelową strefą 3,45mm 
(czerwone linie przerywane), należy ponownie przeskanować pacjenta. Jeśli 
wybrana jest opcja NO, operator może nie być świadomy tego problemu, w 
czasie gdy ponowne przeskanowanie pacjenta jest jeszcze możliwe 

5. User Interface Setting: Przełącza ustawienia interfejsu pomiędzy opcjami 
„Clinical” i „Advanced” (interfejs kliniczny i zaawansowany). 

6. Video Enhancement: Wybór opcji YES spowoduje automatyczne stosowanie 
zwiększania kontrastu zarejestrowanych ze skanem obrazów referencyjnych IR 

7. Primary Archive Drive: Określa domyślny napęd używany do archiwizacji 
(fabryczny wybór to nośniki wymienne ZIP o pojemności 35GB). Można wybrać 
również inny rodzaj nośnika wymiennego (USB) lub zmapowany dysk sieciowy. 

8. Secondary Archive Drive: Opcja umożliwiająca podanie drugiej lokalizacji 
przeznaczonej do archiwizacji. 

9. Primary Backup Drive: Podstawowy dysk, na który system przesyła kopię 
zapasową bazy danych, danych surowych i przetworzonych. (dysk służący do 
odzyskiwania danych) 

10. Primary Backup Drive: Opcja umożliwiająca podanie drugiej lokalizacji 
przeznaczonej do zapisywania kopii zapasowych. 

11. Karty RTVue Scan Pattern; Cornea Long; Cornea Short: Te karty zawierają 
domyślne ustawienia długości i szerokości różnych wzorów skanowania. 

 UWAGA: Karty Cornea Long i Cornea Short będą widoczne tylko wówczas, 
jeśli system RTVue jest wyposażony w opcję CAM 

12. User Interface Setting: Podobnie jak w poprzednich opcjach, z tą różnicą, że 
opcja „Clinical” jest teraz podzielona na dwie karty: Auto i Manual 

13. Ustawienia karty Clinical: Ustawia domyślny sposób prezentacji na Auto lub 
Manual 

14. Ustawienie Auto All: Definiuje przycisk Auto All oraz funkcję „podwójne 
klikniecie” w funkcjach dostępnych w obszarze skanu na żywo 

15. Ustawienia Auto Play/ Scan Video Quality: Określają domyślny poziom jakości 
oraz wielkość pliku AVI, tworzonego w czasie rejestracji animacji skanów 3D 

 Zakres: Low = 25MB (1 pętla/cykl) oraz High = 125MB (1 pętla/cykl) 

16. 3D OCT Sum: Wartość początkowa prezentacji En Face (w mikronach) przy 
wyświetlaniu analizy 3D 

17. Save 7x7 SLO Raw data: Opcja określająca czy dane pierwotne użyte do 
utworzenia obrazu referencyjnego powinny być zapisane czy porzucone (sam 
obraz jest zapisywany niezależnie do wyboru dokonanego w tej opcji) 
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18. Liczba stron dla skanów w układzie Raster, Radial Scan i Grid: Użytkownik 
określa liczbę stron wydruku, używaną przy odtwarzaniu prezentacji złożonych z 
wielu skanów. 

Kliknij [OK], aby zapisać zmiany ustawień użytkownika. Wybór [Cancel] (Anuluj) 
spowoduje, że żadne zmiany nie zostaną zapisane. 

6.2.9 Reset System: (Tylko interfejs zaawansowany) 

Ta opcja resetuje głowicę skanera w przypadku jej zablokowania. 

6.2.10 Clean Unused Scans from Visit 

Ta opcja usuwa niedokończone lub nieużywane skany (oznaczone kolorem 
jasnoszarym na liście skanów) z listy. Służy do porządkowania badania, w którym 
występuje zbyt dużo nieużywanych skanów. 

6.2.11 Remove Protocol from Visit (Tylko interfejs zaawansowany) 

Usuwa protokół najwyższego poziomu (ponad listą skanów) z wizyty. Poszczególne 
skany zostaną pozostawione, ale nie będą już powiązane z tym protokołem dla danego 
pacjenta. Dotyczy to tylko bieżącej wizyty. 

6.3 Menu OCT Image 

 

6.3.1 Average Property (Tylko interfejs zaawansowany) 

Ta wartość oznacza dozwolony procent rozbieżności / dopasowania poszczególnych 
skanów wykonywanych w trybie Line i Cross Line, z których korzysta funkcja 
„uśredniania”. (wartość 0,97 w tym polu oznacza = 97% dopasowania czyli 3% 
rozbieżności w stosunku do obrazu bazowego). Wartością domyślną tego parametru 
jest 0,65. 

6.3.2 Modify Baseline 

Wyświetla obraz wideo (IR) i umieszcza rysunek wzorcowy brzegu tarczy nerwu 
wzrokowego jako nakładkę, w celach edycyjnych. Rysunek zapisany jako rysunek 
wzorcowy mógł być narysowany na obrazie IR lub nie. 

6.3.3 Reload Baseline 

Umieszcza istniejący rysunek wzorcowy krawędzi tarczy jako odniesienie na obrazie IR 
w górnym lewym rogu ekranu raportów; aby dokonać edycji należy użyć funkcji „Modify 
Baseline” (jeśli wzorzec jest narysowany na obrazie IR) lub obrazu 3D SLO tego 
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samego oka na wzorcowym skanie 3D (jeśli krawędź tarczy nerwu wzrokowego została 
narysowana na podstawie obrazu 3D SLO). 

6.3.4 Tryb ONH 

Określa domyślną lokalizację rysunku wzorcowego krawędzi tarczy nerwu wzrokowego, 
używanego przy prezentacji analizy skanów ONH. (zob. rozdział 6.3.11) 

6.3.5 Scan Parameter Setting 

Określa wartości domyślne oświetlenia ciemnych „Dark Eye” oraz jasnych „Light Eye” 
oczu, wyświetlanie skanów w skali szarości lub w kolorze oraz minimalny zalecany próg 
SSI. (Zob. rozdział 5,12) 

6.4 Menu Database Management (zarządzania bazami danych) 

 

Za pomocą menu rozwijanego Database Management można edytować i określać 
różne pola i skany, które są wyświetlane w każdej kategorii. 



Pasek menu głównego  
 

 
Instrukcja obsługi RTVue Wersja 6.3  118   P/N 580-45046-004A Wer. A  

 

6.4.1 Protokół (edytor protokołu skanowania): 

Mogą być one tworzone lub edytowane w ustawieniach użytkownika. 

 

 

6.4.2 Lekarz: 

Dodaj nowego lekarza, zmień imię i nazwisko lub inną informację dotyczącą obecnego 
lekarza, lub usuń dane lekarza, jeśli nie są używane. 
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6.4.3 Operator: 

Dodaj nowego operatora, zmień imię i nazwisko lub inną informację dotyczącą 
obecnego operatora, lub usuń dane operatora, jeśli nie są używane. 

6.4.4 Choroba: 

Dodaj, usuń lub edytuj kategorię choroby 

6.5 Menu Help (Pomoc) 

6.5.1 Filmy instruktażowe: 

Filmy instruktażowe pokazujące w jaki sposób uzyskiwane są różne rodzaje skanów są 
dostępne w menu Help. Za każdym razem po wybraniu pozycji w menu Help -> 
Instructional Videos, odpowiedni klip zostanie odtworzony za pomocą aplikacji Windows 
Media Player. Należy skorzystać ze słuchawek lub zewnętrznych głośników 
komputerowych jako źródła dźwięku. 

Należy pamiętać, że aplikacja Windows Media Player musi zostać skonfigurowana, aby 
można było korzystać z tej funkcji. Jeśli nie była ona wcześniej używana do odtwarzania 
filmu instruktażowego, może być konieczne wykonanie prostej procedury 
konfiguracyjnej. 
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7 Konserwacja i rozwiązywanie problemów 

7.1 Regularna konserwacja 

1. Zapobieganie gromadzeniu się kurzu: 

Jeśli urządzenie RTVue nie jest używane należy je przykryć chroniącą przed kurzem 
narzutą z tkaniny. 

2. Czyszczenie soczewki okularu (przedniego obiektywu): 

Zaleca się codziennie czyszczenie soczewki okularu (przedniego obiektywu) urządzenia 
RTVue. Niska jakość obrazu OCT lub niewyraźny obraz dna oka mogą być 
spowodowane przez zabrudzenia przedniej soczewki (rzęsa, odciski palców lub nosa, 
lub zbyt duża ilość pyłu lub kurzu z otoczenia) 

Materiały potrzebne do czyszczenia przedniej soczewki: 

1) Rozcieńczony aceton lub roztwór do czyszczenia soczewek 

2) Papier do czyszczenia soczewek 

Metoda: 

Zwilż papier do czyszczenia soczewek roztworem do czyszczenia i wytrzyj soczewkę 
optyczną, przesuwając papier pojedynczym ruchem w jedną stronę. Wyrzuć zużyty 
papier do czyszczenia soczewek Używaj nowego arkusika, przy każdym powtarzanym 
czyszczeniu, aż soczewka zostanie wyczyszczona. 

3. Podpórka głowy i podbródka: 

W celu konserwacji podpórek głowy i podbródka, zaleca się regularne czyszczenie ich 
powierzchni. 

Potrzebne materiały: 

1) Środek dezynfekujący taki jak środek bakteriobójczy lub alkohol izopropylowy; 
ORAZ 

2) Ściereczka lub ręczniki czyszczące LUB 

3) Arkusik papieru czyszczącego nasączonego alkoholem izopropylowym 

Metoda: 

Zamocz ściereczkę lub ręcznik czyszczący w roztworze dezynfekcyjnym lub użyj 
arkusika papieru czyszczącego nasączonego alkoholem izopropylowym. Wytrzyj 
zagłębienie podpórki podbródka oraz oparcie podpórki głowy. 
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Strona celowo pozostawiona pusta. 
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8 Specyfikacja schematów skanowania 

8.1 Schematy skanowania 

 

Podsumowanie: 

Nazwa Opis # A-Scan Możliwość 
regulowania 

Domyślnie 

Schemat 
skanowania 

    

Line 
(0,039 
sekundy). 

Skanowanie 
pojedynczych linii z 
możliwością procesu 
eliminacji zakłóceń 

1 x 1024  
(32 skany, dające 
łącznie 16 384 
punktów danych 
uśrednione w celu 
uzyskania jednego 
obrazu skanu) 

W poprzek: 2-
12mm (ze 
skokiem 0,5 
mm) Pod 
kątem: 0 do 
180° (ze 
skokiem 1°) 

6mm, 0 stopni (od 
lewej do prawej strony 
ekranu monitora) 

Cross Line 
(0,156 
sekundy). 

Skanowanie typu Cross 
line 
z procesem eliminacji 
zakłóceń 

2 x 1024 
(16 skanów w każdym 
kierunku, które są 
następnie uśredniane) 

Poprzecznie: 
2-12mm (ze 
skokiem 0,5 
mm) Pod 
kątem: 0 do 
180° (ze 
skokiem 1° 
) 

6mm 
0 stopni (od lewej do 
prawej strony ekranu 
monitora) 

HD Line 
(0,156 
sekundy). 

Skan jednoliniowy w 
wysokiej rozdzielczości 

1 x 4096  
(wykonywane są 4 
skany - jeden jest 
wybierany do zapisu) 

Poprzecznie: 
2-12mm (ze 
skokiem 0,5 
mm) Pod 
kątem: 0 do 
180° (ze 
skokiem 1°) 

6mm  
0 stopni (od lewej do 
prawej strony ekranu 
monitora) 

HD Cross Line 
(0,312 
sekundy). 

Skan jednoliniowy typu 
cross line o wysokiej 
rozdzielczości 

2 x 4096  
(8192 punkty danych) 

W poprzek: 2-
12mm (ze 
skokiem 0,5 
mm) Pod 
kątem: 0 do 
180° (ze 
skokiem 1°) 

6mm  
0 stopni (od lewej do 
prawej strony ekranu 
monitora) 

RNFL3.45 
(0,15 sekundy) 
Jaskra 

Cztery okrągłe skany o 
średnicy 3,45 mm z 
centrum na tarczy 
nerwu wzrokowego 

4 x 1024  
(4 skany są wykonane 
i zaprezentowane. 
Średnia (Avg) jest 
również prezentowana 
w TSNIT) 

Stały 3,45mm średnicy. (Od 
pozycji Temple do 
Superior do Nasal do 
Inferior 
(Konwencja TSNIT) 
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3D Macular 
(2,2 sekundy). 

101 klatek, 
równomiernie 
rozmieszczonych 
skanów B, 
pokrywających 
objętość, fiksacja w 
centrum 

101x513 
(51 813 punktów 
danych) 

Poprzecznie: 
2-10 mm (ze 
skokiem 0,1 
mm) Pod 
kątem: 0 do 
180° (ze 
skokiem 1°) 
Szerokość: 1-
6 mm (ze 
skokiem 0,1 
mm) 

6mm x 6mm 

3D Disc 
(2,2 sekundy). 

101 klatek, 
równomiernie 
rozmieszczonych 
skanów B, 
pokrywających 
objętość, fiksacja pod 
kątem 20° nosowa 
(nasal) 

101x513 
(51 813 punktów 
danych) 

W poprzek: 2-
10 mm (ze 
skokiem 0,1 
mm) Pod 
kątem: 0 do 
180° (ze 
skokiem 1°) 
Szerokość: 1-
6 mm (ze 
skokiem 0,1 
mm) 

6mm x 6mm 

3D Reference 
(2,4 sekundy) 

141 skanów B 
rozmieszczonych 
równomiernie w celu 
pokrycia objętości 7mm 
x 7mm.  
Fiksacja centralna 

141x385 
(54 285 punktów 
danych) 

Stały 7mm x 7mm 

Raster 
(0,64 sekundy). 

17 równoległych 
skanów linii 

17x1024  
(17 408 punktów 
danych) 

2-10 mm na 
długość 1-6 
mm na 
szerokość 

Dł: 6mm 
Szer: 4mm 

MM6 
(0,45 sekundy). 

12 promieniowych 
skanów linii przez punkt 
centralny 

12 x 1024  
(12 288 punktów 
danych) 

MM6 =6mm 
stała  
Radial Slicer = 
do 10mm 

MM6 / Radial = 
wzorzec okrągły o 
średnicy 6mm 

Grid Line (1,8 
sekundy) 

5 linii rastrowych w 
pionie i 5 linii 
rastrowych w poziomie, 
rejestrowanych 5 razy 
każda, a następnie 
uśrednianych 

10 x 5 x 960 (48 000 
punktów danych) 

regulacja 
długości 2 - 12 
mm i 
szerokości 0 - 
12 mm 

8 mm x 2 mm 
szerokości (separacja 
250 μm) 
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EMM5 
(1,30 sekundy) 
Siatkówka 

13 linii poziomych z 
6mm długością skanu i 
odstępem 0,5mm, + 8 
linii poziomych z 4mm 
długością skanu i 
odstępem 0,5 mm, 
13 linii pionowych z 
6mm długością skanu i 
odstępem 0,5mm, + 8 
linii pionowych z 4mm 
długością skanu i 
odstępem 0,5 mm, 
wszystkie 
wycentrowane na dołku 
środkowym 

26x803 + 16x535 (29 
438 punktów danych) 

Stały region zewnętrzny 6 x 
6mm. 
region wewnętrzny 4 x 
4 mm. 
odstęp 250 μm w 
centralnym 4mm oraz 
odstęp 500 μm w 
zewnętrznym 1mm (po 
każdej stronie oraz u 
góry i u dołu) 

GCC 
(0,58 sekundy) 
Jaskra 

1 linia pozioma z 7mm 
długością skanu, a 
następnie 15 linii 
pionowych z 7 mm 
długością skanu i 
odstępem 0,5 mm, 
centrowanie 1 mm w 
kwadrancie temporal to 
fovea (górnym 
skroniowym) 

1 x 933 / linia pozioma. 
15 x 933 / linia 
pionowa. 

Stały 7mm x 7mm 

ONH  
(0,55 sekundy) 
Jaskra 

skany linii 
promieniowych 3,4 mm 
długości oraz 
pierścieni 
współosiowych (1,3 - 
4,9 mm średnicy) 
Wszystkie 
wycentrowane na tarczy 
nerwu wzrokowego 

3 x 965 / pierścień (4,9, 
4,6, 4,3), 3 x 775 / 
pierścień (4,0, 3,7, 3,4), 
3 x 587 (3,1, 2,8, 2,5), 
4 x 425 / pierścień (2,2, 
1,9, 1,6, 1,3), 12 x 455 
/ linia promieniowa 

Stały 4,9 mm średnicy z 
centrowaniem na tarczy 
nerwu wzrokowego 

Grid 
(2,0 sekundy). 

5 linii rastrowych w 
pionie i 5 linii rastrowych 
w poziomie, 
rejestrowanych 5 razy 
każda, a następnie 
uśrednianych 

10 x 5 x 960 (48 000 
punktów danych) 

regulacja 
długości 2 - 
12 mm i 
szerokości 0 - 
12 mm 
 

6 mm x 2mm 
szerokości (odstęp 250 
μm) 
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Strona celowo pozostawiona pusta. 
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9 Specyfikacja techniczna 

9.1 Specyfikacja systemu 

 

A. Skaner RTVue: 

Szybkość pozyskiwania obrazów OCT 26000 A-skanów/sekundę  

Szybkość klatek: Od 256 do 1024 A-skanów/klatkę  

Rozdzielczość optyczna: (w tkance)  

 Głębokość: 5 μm  

 Rozmiar plamki wiązki: 15 μm  

Częstotliwość próbkowania obrazu:  

Głębokość: 2,9 μm 

Poprzecznie: 8 μm (znamionowa)  

Zakres skanowania: 

Głębokość: 2 lub 2.3mm  

Poprzecznie: 2mm do 12mm  

Długość fali skanującej: λ=840±10nm, Δλ (FWHW) = 50nm  
Moc ekspozycji dla źrenicy: 750 μW 

B. Rejestrator obrazu dna oka: 

FOV: 32° (H) x 22° (V) 

Monochromatyczna kamera CCD: 768 x 498 pikseli Format CCD 1/3 cala  
Podświetlenie w widmie NIR: Dioda LED 735nm 

C. Interfejs pacjenta: 

Odległość robocza: 22mm  
Zakres korekty refrakcji zmienianej za pomocą napędu: -15D do +20D 
Fiksacja wewnętrzna: Centrum, ±3.5° (poziomo), oraz ±18° (poziomo)  
Zakres regulacji podpórki podbródka poruszanej za pomocą napędu: 65mm  
Sterowana joystickiem regulacja X-Y-Z: X-100m, Y-85mm, Z-25mm  
Mechanizm blokujący: Uruchamiany elektromagnetycznie 

D. Komputer: 

Procesor: 2.66 GHz Quad-Core  
Dysk twardy: 1 TB  
Dysk do kopii zapasowych: 1 TB  
Archiwum: Dysk USB lub dysk sieciowy  
RAM: 4 GB 



Specyfikacja techniczna 
 

 
Instrukcja obsługi RTVue Wersja 6.3  127   P/N 580-45046-004A Wer. A  

DAQ: Przechwytywacz klatek z interfejsu Camera Link 

E. Wyświetlacz: 

19-calowy płaski monitor LCD 

F. Tabela mocy: 

Zasilanie:  110 V prąd zmienny (RTVue RT100-1) 
  230V prąd zmienny (RTVue RT-100-2)  
Natężenie prądu  1,8 ampera  
Częstotliwość:  50/60Hz  
Moc znamionowa:  160 W  
Siła maksymalna:  2500N  
Zakres regulacji z napędem: 200 mm 

G. Wyłącznik automatyczny i bezpiecznik: 

Wyłącznik termiczny (główne wejście zasilania) 

Dane znamionowe: 
Wytrzymałość 
dielektryczna: Temp. 
pracy: 

6 amperów, 125-250 V pr. 
zmienny 
2500 VAC/1 minutę  
-10 °C do 60 °C 

 

Bezpiecznik (zasilacz skanera) 

Dane znamionowe: 
Obudowa: 
Typ: 

4 ampery / 250V  
5 mm x 20 mm 
Szybkodziałający, małe opóźnienie 

H. Zgodność: 

Ogólne wymagania medyczne  
System medyczny  
Kompatybilność EMC systemu 
medycznego  
ITE (Komputer) 

EN60601-1  
EN60601-1-1  
EN60601-1-2  
EN60950 

I. Warunki otoczenia: 

Podczas pracy: (bez kondensacji)   

Temperatura otoczenia: +10 do 40 °C  
Wilgotność względna: 30% do 75%  
Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1060 mbarów  

 
Podczas przechowywania i transportu:  

Temperatura otoczenia: -40 do 70 °C  
Wilgotność względna: 10% do 100% (z kondensacją)  
Ciśnienie atmosferyczne: 500 do 1060 mbarów 
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10 Załącznik  

10.1 Instalacja drukarki 
 

 

OSTRZEŻENIE: Zalecane jest, aby drukarka z interfejsem USB, 
podłączona do systemu RTVue, była zasilana za pośrednictwem 
przeznaczonego do tego gniazda zasilania, które znajduje się w 
przedziale komputera osobistego. To gniazdo jest odizolowane od 
gniazda ściennego (sieci zasilającej budynku) za pomocą 
transformatora izolującego systemu RTVue. 

Jeśli drukarka jest zasilana z jakiegokolwiek innego źródła niż 
wyznaczone gniazdo zasilania, należy umieścić drukarkę w odległości 
przynajmniej 1,5 m od pacjenta, aby uniknąć porażenia prądem 
elektrycznym. 

 
 

 

 


