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Optikon 2000 SpA, oftalmoloji için cerrahi ve diagnostik tanı cihazları
üreten, ISO 9001 ve ISO 13485 sertifikasına sahip bir şirkettir.
Tüm Optikon 2000 ürünleri, tıbbi cihazlar hakkındaki 93/42/ECC Direktifi
tarafından öngörülen gereksinimlere uygun olarak üretilmektedirler.
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ÖN BEYANLAR

OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketi, bu sistemin kullanıcısından, işbu kılavuzda belirtilen
özel uyarıları dikkatli bir şekilde okumasını rica etmektedir. Kullanmadan önce, ilgili
personelin cihazın çalışması üzerine derinlemesine bir bilgi sahibi olduğunu
sağlamak operatörün görevidir. OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketi, ürünün kullanımı
sonucunda, kazara ya da dolaylı olarak alıcı, operatör veya hastalarda meydana
gelebilecek yaralanmalardan ve hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Bu sistemin kullanımı, profesyonel tıbbi değerlendirmeye tabidir. OPTIKON 2000
S.p.A. Şirketi, bu cihazın hatalı kullanımından kaynaklanan klinik problemlerden
dolayı sorumlu tutulamaz ve tıbbi bir tavsiyede bulunmaz.
OPTIKON S.p.A. Şirketi, sadece aşağıdaki durumlar için güvenlik, güvenirlik ve
performans bakımından sorumlu olduğunu beyan etmektedir:
•

Güncellemeler, kalibrasyonlar, onarımlar, OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketinin
yetkili personeli tarafından gerçekleştirilir ise.

•

Sistem, kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılır ise.

•

Sisteme bağlı bulunan elektrik tesisatı, IEC güvenlik standardına uygun olarak
tesis edilmiştir ise.

NOT
Tüm çizimlerin ve bilgilerin, ürünü ve fonksiyonunu hassas bir şekilde temsil
etmesi amacıyla, işbu kılavuzun baskısı sırasında etkin bir çaba harcanmıştır.
Bu kılavuzun mevcut bulunduğu süre boyunca, kullanıcıların ihtiyaçlarını etkin
bir şekilde karşılama devam etmek amacıyla, bazı değişikliklerin yapılması
gerekebilmektedir. Bazen bu değişiklikler, ön uyarılar olmaksızın
gerçekleştirilirler.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Te.l: +39 06 8888410
Faks: +39 06 8888440
e-postasales@optikon.com
www.optikon.com
NOT : Bu kılavuzun ihtiva ettiği bilgiler, Optikon 2000 S.p.A. Şirketinin
mülkiyetindedir. Bunların kısmen ya da tamamen çoğaltılması, sadece
OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketi tarafından önceden bir yazılı izin ile
gerçekleşebilir.

BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI

Avrupa Birliğinde satışı ve kurulumu yapılan tüm OPTIKON 2000 S.p.A. cihazları ve
aksesuarları, üretim hatalarına ve kusurlu parçalara karşı, fatura tarihinden itibaren
BİR YIL süre ile garanti altına alınmıştır. Sarf malzemelere ilişkin garanti, cihazın ilk
kullanımı ile sınırlandırılmıştır.
Avrupa Birliği dışındaki garanti koşulları için, bizzat bölgedeki yerel OPTIKON 2000
S.p.A. Yetkili distribütörüne başvurun.
Garanti kapsamında olan tüm parçalar, ücretsiz olarak onarılırlar ya da değiştirilirler.
Garanti, hata nedenlerinin araştırılmasını, arızanın onarılmasını ve ünitenin ya da
bileşen(ler)in nihai denetimini ihtiva etmektedir.
Garanti, hatalı kullanımların, kazaların, uygun olmayan kullanımların ve OPTIKON
S.p.A. Yetkili teknik yardım servisinden farklı personel tarafından gerçekleştirilen
müdahalelerin ve değişikliklerin sonuçlarını kapsamamaktadır.
OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketi, arıza durumunda, kendi cihazının ve/veya
aksesuarlarının değiştirilip değiştirilmediğini veya herhangi bir şekilde tahrif edilip
edilmediğini ya da uygunsuz kullanım sonunda hasar görüp görmediğini tespit etme
hakkını saklı tutar.
OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketi ayrıca, eğer operasyonel teknikler gerektiriyorsa,
ekipmanı ve/veya aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
OPTIKON 2000 S.p.A. tarafından tahsis edilen cihazın ve/veya aksesuarların seri
numaralarının eksik, tahrif edilmiş ve/veya açıkça okunamaz olduğu durumlarda
hiçbir garanti kabul edilmeyecektir.
Garanti, cihazın ya da aksesuarlarının iadesi için yapılacak masrafları
içermemektedir: nakliye, ambalajlama, vb masraflarının tamamı, alıcının
sorumluluğundadır.
Cihaz ve aksesuarları, kendi orijinal ambalajları içinde iade edilmelidirler. Farklı bir
ambalaj ile teslim edilmesi durumunda, nakliye esnasında meydana gelebilecek
muhtemel hasarlar, garanti kapsamında olmayacaklardır. OPTIKON 2000 S.p.A.
Şirketi, orijinal ambalajın olmaması durumunda, ilgili maliyeti alıcıya yüklemek
suretiyle, öngörülen ambalaj ile ürünün sevkiyatını her halükarda sağlayacaktır.
OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketinin teknisyenlerinin müdahalede bulunmasına yönelik
olarak açık bir talep durumunda, tüm seyahat ve konaklama masrafları müşteriden
tahsil edilecektir.

KISALTMALAR
DM

Tıbbi Cihaz

LAF

Yarık Lamba

PC

Kişisel Bilgisayar
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Keratron™ Nova

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000

3
3.1

UYARILAR
GENEL UYARILAR

• Keratron™ Nova’nın uygun kullanımı için, işbu kullanma kılavuzunun
tamamen okunmuş olması gerekmektedir. Kullanım, burada tarif edilen
prosedürlere ve kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleşmelidir.

• Keratron™ Nova, sadece güç besleme paneli üzerinde gösterildiği gibi, elektrik
şebekesine bağlanmış olmalıdır. Sadece, kit içerisinde verilen şebeke
kablosunu ya da güvenlik standartlarına uygun bir kablo kullanın.

• Sisteme, bu kılavuzda belirtilenlerden farklı cihaz ya da aksesuarlar
bağlamayın.

• Ünite ile birlikte temin edilenden farklı aksesuarların ve kabloların kullanılması,
emisyonların artmasına ya da sistem bağışıklığının azalmasına yol açabilir.
Mobil telekomünikasyon cihazlarından kaynaklanan emisyonlar, ünitenin
performansını etkileyebilirler.

• Yakın çevresinde bağlı bulunan diğer ekipman ile tehlikeli bir etkileşim içine
girmesini önlemek için, ünitenin kurulum ve kullanım talimatlarını dikkatli bir
şekilde izleyin. Eğer cihaz, diğer ekipmanlarla tehlikeli bir etkileşime neden
olursa (ki bu, üniteyi açarken ya da kapatırken tespit edilebilir), kullanıcıya,
aşağıdaki yöntemlerden bir ya da birkaçını kullanmak suretiyle, etkileşimi
(paraziti) gidermeye çalışması tavsiye edilir:
-

Diğer cihazları yeniden yönlendirin ya da konumlandırın.
Söz konusu cihazlar arasındaki mesafeyi artırın.
Üniteyi, diğer cihazların bağlı oldukları prizden farklı bir prize bağlayın.
Satış bayisine ya da Optikon 2000 S.p.A. Şirketi yetkili teknik servisine
başvurun.
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• Keratron™ Nova insan gözünün ölçümü için geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.
Keratron™ Nova’nın, bu kılavuzda belirtilen koşullardan farklı olarak
kullanılması ve değerlendirilmesi ya da insan gözünden farklı bir yansıtma
sergileyen veya forma sahip (örneğin: kontakt lensler, kendi kesit profillerinin
her türündeki teğetlikte ya da iç bükeylikte bir süreksizlik arz eden yüzeyler ,
veya bazı hedeflerin birden fazla yansımasına ya da kaybolmasına neden olan
benzer yüzeyler gibi)
yüzeylerde kullanılmış olması,
aynı hassasiyet
derecesini garanti edemez bu nedenle kaçınılması kesinlikle tavsiye
edilmektedir.

• Korneal topografi olarak kullanıldığında, sınırlı alanlarda insan gözündeki
hedeflerin örtüşmesine neden olan durumlar oluşabilmektedir. İyi bir gözyaşı
sağlanarak ve yeterli kalitede görüntüler elde edilerek bunun önlenmesi
gerekmektedir (özellikle, göz görüntülerinin elde edilmesine ayrılmış bölümlere
ve bu kılavuzun son sayfasına bakınız) ve gerek duyulduğunda, “Process
Editing” düzenleme fonksiyonlarına uygun bir şekilde kullanarak, düzeltme
eylemini gerçekleştirin . Bu nedenle, hedeflerin tespit parametrelerini
ayarlamak ya da en sonunda artefaktları atmak mümkündür. Her durumda,
operatör, her bir hedefin yeniden yapılandırılmasının, topografiden kaynaklı
geçerli veriler olarak kabul edilmeye uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

• Keratron™ Nova topografi, tanı gerçekleştirmez. Operatör, sonuçların
doğru bir şekilde yorumlanması için, sadece cihaz tarafından kornea eğrisinin
ölçümünden elde edilen parametrelere güvenmemelidir, aynı zamanda kendi
deneyimlerine ve niteliklerine de başvurmalıdır.

• Bu kılavuzda, resimler ile Anglo-Sakson gösterimini benimseyen yazılım
(software) mesajları arasında tutarlılığı muhafaza etmek için, ondalıkların
ayrılmasında “,” (virgül) karakteri yerine “.” (nokta) karakteri kullanılmıştır.

• “DİKKAT: Üreticinin yetkisi olmaksızın, bu cihaz üzerinde herhangi bir
değişiklik gerçekleştirmeyin”.
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• Cihaz, bir hasta veritabanı ihtiva etmektedir ve bu nedenle bunlar hassas
verilerdir. Bu cihazın bir koruma alanının olmadığı ve bu nedenle sadece
yetkili personelin erişebileceği bir durumda, 7.2.3‘te belirtilen bir şifre
aracılığıyla erişim korunur. Bu gizlilik seçeneği, ön tanımlı olarak devre
dışıdır.

3.2

ORTAMA DAYALI UYARILAR

• Keratron™ Nova sisteminin kurulduğu ve kullanıldığı ortam, güvenlik
gereksinimlerine uygun olmalıdır.

• Cihazın kurulumunu, ısı kaynaklarının yakınında gerçekleştirmeyin ve cihazı
güneş ışığına ya da yüksek ısı yayan kaynaklara doğrudan doğruya maruz
bırakmayın.

• Sistem, yangınlara ya da patlamalara neden olabilecek, yanıcı anesteziklerin,
yanıcı dezenfektanların ve diğer maddelerin olduğu durumlarda asla
kullanılmamalıdır; cihaz korumalı değildir.

• Uygun bir gaz estraksiyon (ayıklama) sistemi ile tahliye edilmedikleri sürece
yanıcı anesteziklerin (N 2 O), (O 2 ) kullanımından kaçının.

Cihaz, kendi bünyesinde bir lityum batarya ihtiva etmektedir. Kullanılmış
bataryaların imhası uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu bataryanın kullanım
ömrü en az 5 yıldır.
• Keratron™ Nova’yı, ayrımı yapılmamış evsel atıklar gibi çöpe atmayın.
Elektrikli ve elektronik cihazların imhası konusunda yerel
mevzuata/yönetmeliklere göre ayrı ayrı toplayın.

3.3

ELEKTRİKLE İLGİLİ UYARILAR
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Keraton Nova, bir LAF üzerine monte edildiği zaman, bir elektro-medikal sistem
teşkil edilmiş olur. Tüm sistemin, IEC 60601-1 standartlarına uygun olup
olmadığının doğrulanması, sistemin kurulumunu gerçekleştiren organizasyonun
(genellikle hastane) ve operatörün sorumluluğundadır. Sistemdeki kaçak
akımların, müsaade edilen maksimum değerin altında olup olmadıklarını özellikle
kontrol edin ve eğer gerek duyulursa, bir izolasyon transformatörü adapte edin.

Keratron™ Nova sistemi, bir PC ve ilgili yazıcıları ya da ethernet bağlantısı
üzerinden bir yönlendirici (ya da benzerleri) ile birlikte çalışır. Cihaza bağlanacak
sistem (monitör ve/veya muhtemel aksesuarları da dahil PC), EN 60601-1
Standardına uygun olmalıdır.

• Eğer söz konusu cihaza, EN 60601-1 standardına uygun olmayan bir aparat
bağlanırsa, şu durumlara maruz kalınabilir:
Normal çalışma koşullarında, aşırı bir kaçak akım riski
• Uygun olmayan cihazın kaçak akımı nedeniyle, tüm sistemin
topraklanması;
•

Tek hata koşullarında (genel topraklama korumasının kesilmesi);
uyumlu olmayan cihazın kaçak akımının bir sonucu olarak, cihaz
bünyesinde aşırı bir kaçak akım dağılımı riski;

EN 60601-1 standardına uygun olmayan bir PC ile ya da bir yönlendirici
bağlantısı ile, bu söz konusu risklerden kaçınmak için, PC (monitörü ve
muhtemel ilave parçaları da dahil) ile duvardaki şebeke besleme prizi arasında
bir izolasyon transformatörünün kullanılması tavsiye edilmektedir.

İlgili cihazları ile birlikte PC ve/veya yönlendirici, hasta alanının dışında
konumlandırılmış olmalıdır (en az 1.0 metre). Hasta alanında, sadece Keratron™
Nova topgrafı ve yarık lamba veya Optikon joystick ile hareketli taban
konumlandırılabilecektir.
•

Cihazın beslemesi için, seyyar çoklu prizler ya da uzatmalar kullanmayın.
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•

Ameliyathanedeki muhtemel bir kullanımda, hastaya birden fazla cihazın
bağlı olduğu durumda ya da bunların birbirleri ile bağlantılı olduğu durumda,
yetkili bir personel tarafından, EN 60601-1 ve EN 60601-1-1 standartlarına
göre, kaçak akımlar ya da oluşturulacak sistem bağlantıları açısından,
muhtemel risklerin bir değerlendirmesinin yapılmasını sağlayın.

•

Operatör, hastaya ve hasta alanının dışındaki bölümlere aynı anda asla
dokunmayacaktır.
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3.4

MEKANİK UYARILAR

•

Ölçüm esnasında, Keratron™ Nova cihazını ileriye kaydırırken, koni ile
hastaya çarpmamaya dikkat edin.

•

Hiçbir optik yüzeye dokunmayın. Muhtemel bir temizlik ya da bakım işlemi,
Optikon 2000 S.p.A. Şirketi tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından
yapılmalıdır.

•

Eğer cihaz, bir çarpma ya da düşme sonucunda, mekanik olarak bir hasara
uğrarsa, elektronik parçalar da tehlikeye maruz kalabilirler; cihaza
DOKUNMAYIN ve Keratron™ Nova’ya dokunmadan önce, besleme fişini
çekerek beslemeyi kesin.

•

Ayar düğmesini sıkmadan önce, ilgili uygun deliğe yarık lamba için adaptör
pimini yerleştirin. Sadece pim yerleştirilirse
kısmen, ayar düğmesini sıkarak, kalıcı olarak hasar görmesi riskine sebep
olunabilir.

•

Cihaz, yarık lamba üzerine monte edilirken kol, alım sırasında, yardımcı
olarak kullanılmalıdır ve yarık lambadan bir destek masasına doğru ya da
bunun tersi istikamette hareket ettirmek için, bir tutma yeri olarak
kullanılmamalıdır.
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4

SEMBOLLER

Aşağıda verilen tablo, Keratron™ Nova cihazı üzerinde kullanılan sembolleri ve ilgili
anlamlarını göstermektedir.

ÜNİTE ÜZERİNE TAKILMIŞ SEMBOLLER
SEMBOL

AÇIKLAMA
ALTERNATİF AKIM

DOĞRU AKIM

KAPALI (BESLEME)

AÇIK (BESLEME)

II SINIFI CİHAZ

BF TİPİ UYGULAMA KISMI

KULANIM TALİMATLARINI İZLEYİN
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SEMBOL

AÇIKLAMA
ÜRETİCİ VE ÜRETİM TARİHİ

TANIMLAYICI KOD

SERİ NUMARASI (SERIAL NUMBER)

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMAN ATIKLARININ
TOPLANMASI

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

BESLEME KONNEKTÖRÜNÜN POLARİTESİ
DOĞRU AKIMDA

LAN (KONNEKTÖR)

PEDAL (KONNEKTÖR)

USB (KONNEKTÖR)
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5
5.1

GENEL BİLGİLER
SİSTEM HAKKINDA AÇIKLAMA

Şekil5-1: Keratron™ Nova
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Keratron™ Nova sistemi, korneal topografinin: eksenel güçlerinin, eğriliklerinin,
karakteristik renkli haritalar ile temsil edilerek, kornea hakkında bilgi sağlanması için
tasarlanmış bir topografidir.
Cihaz, dünyada daha yaygın olduğu gibi, yarık lambaların tonometre deliği üzerine ya
da (ürünle birlikte verilmeyen) Optikon joystick ile tabanına sabitlenmek üzere
tasarlanmıştır (referans 163202 ve geleceğe ait olanlar).
Keratron™ Nova’da tanımlanabilen temel elemanlar Şekil 5-1’de temsil edilmişlerdir
ve şunlardır:
1. Kovan
2. 5,7” ekran boyutlu TFT dokunmatik ekran:
•

Ölçüm sırasında, cihazın uygun bir şekilde konumlandırılması ile
hastanın gözünün doğrudan görüntülenmesini sağlar

•

Operatöre, özel bir kalem vasıtası ile imleçlere ve sanal tuşlara
dokunarak, komutları iletme imkanı tanır

•

Operatöre, kullanıcı dostu bir arayüz vasıtasıyla, makinenin durumunu
ve muhtemel hataları bildirir

3. Çalıştırma anahtarı
4. LAF üzerindeki harekete yardımcı kol
5. Mira konisi
6. Buton
7. Yarık lamba üzerine sabitleme kanatçığı ve pimi

5.1.1

KERATRON NOVA’DAKİ TOPOGRAFİ

Keratron™ Nova, korneanın şeklini ölçmek ve bunu çeşitli biçimlerdeki eksenel
güçlerin, yerel eğriliklerin ya da yükselmelerin renkli bir harita olarak temsil edilmesi
için tasarlanmış bir korneal topografidir.
Scout yazılımından muayeneyi dışa aktarmak suretiyle, ayrıca Gauss haritasının bir
temsilini de görmek mümkündür ve bir “ray tracing” (ışın izleme) hesaplaması ile,
korneal dalga cephesinin ya da kornea-hava ara yüzünden kaynaklı dalga ön
cephesinin ve sapmalarının ana bileşeninin hesaplanması ve görüntülenmesi de
mümkündür.
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5.1.2

İKİ DEĞERLİ MİRA KONİSİ VE TOPOGRAFİ

Keratron™ Nova Novanın mira konisi, N/B ve B/N olarak değişen 28 kenardan
oluşmaktadır. Bu şekilde, korneaya yansıyan miralar (şekil 5-2: altta solda),
Keraton’un diğerleri ile aynıdırlar (28, algoritma için tek tip adımlı arc-step (yay-adım).

Şekil5-3: Topografi

Gözün, koniden ideal mesafede olduğunu belirlemek için, Keratron™ Nova, Optikon
2000 S.p.A. Tarafından üretilen diğer topografilere uygun, EPCS (Eye Position
Control System) elektronik devresinin gelişmiş bir sürümünü kullanır.
Gözün apeksi, bu, optik kafa tarafından önceden belirlenmiş mesafeye yakın bir
aralığın içine girdiği zaman, fotoseller tarafından durdurulur. Monitör üzerindeki bir
gösterge ve bir sesli uyarı, göz çok yakın ya da uzak olduğunda operatörü ikaz eder
ve sadece uygun mesafe aralığında, görüntünün yakalanmasını sağlarlar.

Kod. 161601TR

5-3

2016-12-28 Revizyon.B

Keratron™ Nova

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000
Keratron™ Nova’daki optik kafanın dış kenarı üzerine ikili bir çift fotosel uygulaması,
maksimum çevresel kapsama alanı için yakın mesafe ile invazifliği azaltmak için en
uzak mesafe 3mm arasında bir seçim yapılmasına imkan tanır. Bu seçim,
dokunmatik ekran tarafından topografik alım sırasında gerçekleştirilebilir (Şekil 7-19).
Koni, aşağıdaki iki dalga boyuna sahip bir LED matrisi tarafından, arkadan
aydınlatmalıdır: Sarı-kehribar (λ=590nm) topografik görüntüleri yakalamak için ve
kızılötesi (λ=940nm), (skotopik koşullarda göz bebeği kenarının izlenmesi. Bu
matrisin arka tarafında, büyük mesafe için odaklanmış bir tespit LED’i ve bir de
kamera bulunmaktadır.
Bu kamera, gözün görüntülerini iki aşamalı olarak izler ve yakalar.
Bu durumda operatör, joystick üzerindeki butona ya da yalnızca hastanın gözü
önceden belirlenmiş mesafe aralığında olduğunda pedala basarak, görüntünün
çekimini yapabilmektedir, operatör ile birlikte bulunan cihaz, bilinen bir eğrilik
yarıçaplı bir küre baz alınarak önceden kalibre edilmiştir.
Görüntü elde edildikten sonra, özel algoritmalar, siyahtan beyaza ve beyazdan
siyaha doğru 28 mira kenarları ile 256 radyaller veya “meridyenler” arasındaki
kesişme kavşaklarında düzenlenmiş, 7000’den fazla noktayı analiz ederek,
korneanın şeklini yeniden oluşturulmasını sağlarlar.
Eğrilik değerleri, renkli harita formu altında, ekran üzerinde temsil edilirler.
Halkaların merkezi, tüm korneal haritalar için önemli bir referans noktası olmasının
yanı sıra, korneal apeksi, yani kameraya en yakın kornea noktasını temsil eder.
Ayrıca, görüntüdeki açık halkalar çıkartılmak suretiyle, kızılötesi pupillometre ile bir
ya da daha fazla görüntü aktive ederek ve elde ederek fotopik ve skotopik
koşullarda girişteki göz bebeğini tespit etmek mümkündür.
İki değerli koni, hastanın isteğine bağlı olarak, standart bir koni ile her halükarda
değiştirilebilir.
5.1.3

ANA ÖZELLİKLERİ

Keratron™ Nova’nın videokeratoskopu, etrafı gömülü bir PC etrafında inşa edilmiş bir
merkezi üniteden oluşmaktadır. Komutlar, 5,7” boyutlu bir TFT ekran üzerine entegre
edilmiş, bir dokunmatik ekran aracılığıyla iletilirler. Kullanıcı arayüzünün kullanımı
kolaydır ve uygulama komutları daha hızlıdır, ayrıca dokunmatik ekran aracılığıyla,
joystick üzerinden ya da pedal aracılığıyla çalıştırılabilirler.
Yerel olarak gerçekleştirilen muayenelerin işlenmesi, görüntülenmesi ve
arşivlenmesinin yanı sıra, Keratron™ Nova yazılımının yüklendiği (dahil olmayan) bir
genel anlamdaki “Scout” PC ile Ethernet kablosu üzerinden de bir iletişim
öngörülmüştür; bu durumda, bu yazılımda, ilave fonksiyonlar mümkün olacaktır.
Yerel olarak hafızaya alınan muayeneler, bir USB anahtar üzerine indirilebilirler,
böylece, eğer Ethernet kullanımından kaçınmak arzu edilmişse, Scout yazılımın
yüklendiği PC üzerine bu anahtardan içeri aktarmak mümkündür.
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5.2

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PARAMETRE

ÖZELLİKLER

Üretici: ........................................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia

Model: .........................................

Keratron™ Nova

Referans: ....................................

161601

Mevzuata uygunluk: ...................

Tıbbi Cihazlar hakkında 93/42/EEC Direktifi

Teknik Standartlar: ....................
… ................................................
...................................................
...................................................
...................................................
……………………………………..

IEC 60601-1:2005/A1:2012;
IEC 60601-1-6:2010;
IEC 62366:2007;
IEC 62304:2006
IEC 60601-1-2:2007
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

ORTAM ÖZELLİKLERİ
Muhafaza/nakliye: .......................

Sıcaklık aralığı -20°C ila 60°C arasında

...................................................

Nem % 0-100 (yoğuşma dahil)

...................................................

Atmosferik basınç 500’den 1060 hPa’a kadar

Uygulamada: ..............................
...................................................

Sıcaklık aralığı 10°C ila +40°C arasında

...................................................

Nem % 25-65 (yoğuşmasız)

...................................................

700’den 1060 hPa’a kadar atmosferik basınç

CİHAZIN, IEC 60601-1 STANDARDI TEMELİNDE SINIFLANDIRILMASI

PARAMETRE

ÖZELLİKLER

Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: .................................

Sınıf II

Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi BF Tipi
Sıvı nüfuzuna karşı koruma derecesi: ..................................

IPX0

Yanıcı anestezik karışım varlığında
uygulamanın güvenlik derecesi: ...........................................

Korumalı değildir

Uygulama Yöntemi ..............................................................

Devamlı

Ayak anahtarı
Kod. 161601TR
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Sıvı nüfuzuna karşı koruma derecesi: ..................................

IPX1

BOYUTLAR
Yükseklik: ...................................

285 mm

Genişlik: ......................................

155 mm

Derinlik: ......................................

270 mm

Ağırlık: ........................................

1.8 Kg

ARAYÜZLER
LAN ............................................

Ethernet 10/100

USB ............................................

2.0 Yüksek Hız

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
GÜÇ KAYNAĞI (BESLEYİCİ)
Model ……………………….

XP Power AFM30US12C2

Elektrik izolasyonu …………..

Sınıf II

Giriş Gerilimi ...............................

100 ila 240 Volt CA arasında

Frekans ......................................

50/60 Hz

Emilim: ........................................

45VA

Çıkış Gerilimi …………….

12 Vdc

VİDEOKERATOSKOP
Elektrik izolasyonu …………..
Giriş Gerilimi …………..

Sınıf II

12 Vdc

TOPOGRAFİ HASSASİYETİ
Oftalmometrik Veriler (sim-K): ....

Normal bir kornea üzerinde ±0.25D içinde.

Mesafe hatası .............................

BFS (En Uygun Küre) sapması: ±0.15D içindeki tipik bir
yarık lamba için adaptör ile birlikte

Desantrilazsyon hatası................

harita üzerinde hafif sapma: 1Mm’ye kadar
desantrilizasyon sapması ile ±0.1D.

LED Dalga Boyu .........................

950nm ve 594nm
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NOTLAR
Belirtilen ağırlık ve boyutlar, yaklaşık değerlerdir.
Özellikler, önceden uyarı yapılmaksızın değişikliğe tabidirler

5.3

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOLARI

5.3.1

KILAVUZ VE ÜRETİCİ DEKLARASYONU–ELEKTROMANYETİK
EMİSYONLAR

Keratron™ Nova aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Keratron™ Nova Müşterisi ya da kullanıcısı cihazın bu belirtilen
ortamda kullanıldığını garanti etmelidir.
Emisyon Testi
RF Emisyonları

Elektromanyetik ortam - kılavuz

Uygunluk

Keratron™ Nova, sadece dahili

Grup 1

fonksiyonu için RF enerjisini
kullanır. Bu nedenle, onun RF

CISPR 11

emisyonları çok düşüktür ve yakındaki
elektronik cihazlar ile bir parazit
etkileşim mümkün değildir.
RF Emisyonları
CISPR 11
Harmonik Emisyonlar

Sınıf B

Keratron™Nova, evler ve evsel

amaçlar için kullanılan binaları
besleyen düşük gerilimli genel güç
kaynaklarına da doğrudan doğruya
bağlananlar da dahil olmak üzere,
tüm odalarda kullanım için
uygundur.

Sınıf A

IEC 61000-3-2
Gerilim/titreşim dalgalanma
emisyonları

Uygun

IEC 61000-3-3
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5.3.2

KILAVUZ VE ÜRETİCİ DEKLARASYONU– ELEKTROMANYETİK
BAĞIŞIKLIK

Keratron™Ünitesi aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Keratron™müşterisi ya da kullanıcısı cihazın bu belirtilen ortamda

kullanıldığını garanti etmelidir.
Bağışıklık Ön Testi
Elektrostatik Deşarj
(ESD)
IEC 61000-4-2

Transitörler/hızlı
elektrikli trenler
IEC 61000-4-4
Yüksek Gerilim
IEC 61000-4-5
Besleme girişi
üzerinde voltaj
düşüşleri, kısa
kesintiler ve voltaj
değişimleri
IEC 61000-4-11

Şebeke frekansı
manyetik alanı (50/60
Hz)
IEC 61000-4-8
Yapılan RF
IEC 61000-4-6

IEC 60601 test seviyesi
•

temasta ±2 kV

•

havada ±8 kV

•

güç besleme hatları için ±2

kV
giriş/çıkış > 3m olan hatlar
için ±1 kV

Uygunluk Seviyesi
•

USB konnektörü üzerinde
temasta ±2 kV

•

metal aksamlar üzerinde
temasta ±4 kV

•

vidalar ve pedal üzerinde
temasta ±6 kV

•

havada ±8 kV

IEC 60601-1-2
Test Seviyesi

•

•

±1 kV diferansiyel mod

IEC 60601-1-2
Test Seviyesi

100/240V~ 50/60Hz

IEC 60601-1-2
Test Seviyesi

•

0.5 döngü için >%0 U T

•

5 döngü için %40 U T ( U T
içinde % 60 delik)

•

25 döngü için %70 U T ( U T
içinde % 30 delik)

•

5 saniye için >%0 U T

3 A/m

IEC 60601-1-2
Test Seviyesi

3 Vrms

3 Vrms

3V/m
80 MHz’den 2.5 GHz’e kadar

Kod. 161601TR

Şebeke geriliminin kalitesi, ticari ortamlarda ya
da hastanelerde tipik olarak kullanılan ile aynı
olmalıdır
Şebeke geriliminin kalitesi, ticari ortamlarda ya
da hastanelerde tipik olarak kullanılan ile aynı
olmalıdır
Şebeke geriliminin kalitesi, ticari ya da hastane
gibi tipik ortamda kullanılan ile aynı olmalıdır;
Eğer Keratron™ Nova’nın kullanıcısı, hatta
elektrik kesintisinin olduğu esnada da sürekli
bir çalışma döngüsü talep ederse, bu durumda
Keratron™Nova’un bir süreklilik grubu (UPS)
ya da bataryalar ile takviye edilmesi tavsiye
olunur.

Şebeke frekansı manyetik alanları, ticari
ortamlar ya da hastaneler gibi tipik mahallerin
sahip oldukları karakteristik özelliklere haiz
olmalıdırlar.
Taşınabilir ve mobil iletişim cihazları,
Keratron™ Nova cihazının, kabloları da dahil
olmak üzere, verici frekansı için geçerli
denklemle hesaplanan ve önerilen mesafeden
daha yakında kullanılmamalıdırlar.
Tavsiye edilen ayrılma mesafesi:
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P 80MHz’den 800 MHz’e kadar
d= 2.3 √P 800MHz’den 2.5 GHz’e kadar
Şöyle ki, P vericinin imalatçısına göre, Watt
(W) cinsiden vericinin maksimum nominal
çıkış gücüdür ve d ise, metre (m) cinsinden
tavsiye edilen ayrıma mesafesidir
Sabit RF vericilerinin alan yoğunluğu, sitenin
elektromanyetika bir incelemesindeki
belirlemesine göre her bir frekans seviyesi için,
uygunluk seviyesinden daha düşük olmalıdır. b
Aşağıdaki semboller tarafından belirtilen
cihazların yakınında parazit oluşumu
gözlenebilir:

150 kHz’den 80 MHz’e kadar

Saçılan RF
IEC 61000-4-3

Elektromanyetik ortam - Kılavuz
Zeminler, ahşap, beton ya da seramikten
olmalıdırlar. Eğer zeminler sentetik malzeme
ile kaplanmışlarsa, bağıl nem en az %30
olmalıdır.

3V/m
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NOTLAR:
U T test seviyesi uygulanmadan önce, c.a. cinsinden şebeke gerilimidir.
Not 1: 80 MHz’de ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı uygulanır.
Not 2: Bu kılavuzlar, her durumda uygulanamayabilirler. Elektromanyetik yayılım,
yapıların, objelerin ve personelin emiliminde ve yansımasından etkilenir.
a
Radyo baz istasyonları (mobil ve kablosuz) ve kara mobil radyo istasyonları,
radyo-motor cihazları, AM ve FM radyo vericileri, TV vericileri gibi sabit
vericilerin alan yoğunlukları, teorik olarak ve hassasiyetle ön görülemezler.
Sabit RF Vericileri tarafından oluşturulan bir elektromanyetik ortamın
değerlendirilmesi için, alanın elektromanyetik bir incelemesinin göz önüne
alınması gerekmektedir. Keratron™ Nova’un kullanıldığı mahallin, ölçülen
alan yoğunluğu eğer, yukarıda belirtilen mevcut uygunluk seviyesini aşarsa,
Keratron™ Nova’un davranışlarının kontrol altında tutulması gerekmektedir.
Eğer anormal performanslar gözlenirse, Keratron™ Nova’un yönlendirmesinin
ya da konumunun değiştirilmesi gibi, ilave tedbirlerin alınması gerekli olabilir.
b
150 kHz’den 80 MHz’e kadar olan aralıktaki alan yoğunluğu, 3 V/m
değerinden düşük olmalıdır
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5.3.3

TAŞINABİLİR VE MOBİL RADYO TELEKOMÜNİKASYON CİHAZLARI İLE
KERATRON™ NOVA ÜNİTESİ ARASINDA ÖNERİLEN AYRIM MESAFESİ

™
Keratron Nova RF yayılım parazitlerinin kontrol altında tutulduğu, aşağıda belirtilen
elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Keratron™ Nova’un
müşterisi ya da operatörü, taşınabilir ya da mobil telekomünikasyon cihazları ile
Keratron™ Nova arasında, aşağıda tavsiye edildiği gibi, radyokomünikasyon
cihazlarının maksimum çıkış güçlerine bağlı olarak bir minimum mesafe koymak
suretiyle, elektromanyetik parazit etkileşiminin engellenmesine katkıda bulunabilirler.

Belirtilen
vericinin
maksimum
çıkış gücü (W)
0.01
0.1
1
10
100

Vericinin frekans ayrım aralığı
(m)
150 kHz’den 80
80 MHz’den 800
800 MHz’den 2.5
MHz’e kadar
MHz’e kadar
GHz’e kadar
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
d= 2.3 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Yukarıda belirtilmeyen maksimum bir çıkış gücüne sahip özel vericiler için, metre (m)
cinsinden tavsiye edilen ayrım mesafesi d, vericinin frekansına uygulanan denklem
kullanılarak hesaplanabilir; buradaki P vericinin üreticisine göre Watt (W) cinsinden
vericinin maksimum nominal çıkış gücünü ifade etmektedir.
NOTLAR:
Not 1- 80 MHz’de ve 800 MHz’de, daha yüksek frekansa aralıkları uygulanır.
Not 2-Bu kılavuzlar, her durumda uygulanmayabilirler. Elektromanyetik yayılım,
yapıların, objelerin ve personelin emiliminde ve yansımasından etkilenir.

Kod. 161601TR

5-10

2016-12-28 Revizyon.B

Keratron™ Nova

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000

5.4

IŞIKLI EMİSYON

Keratron™ Nova, kendi iç kısmında değişik ışık kaynakları ihtiva eder ve bunlar, IEC
60825-1 standardında 1. sınıf LED cihazıdır.
Her türlü operasyonel koşulda yayılan maksimum güç, aşağıda sunulan tabloda
belirtilen değerden daha aşağıdadır:
Dalga Boyu

Yayılan Güç

- λ pik -

- P ölçüm -

Topografi (Görülebilir Ledler)

594 nm

140μW (<LEA Sınıf 1)

Pupillometre (Kızılötesi Ledler)

950 nm

150μW (<LEA Sınıf 1)

Çalışma Koşulları

Eğer, kalibrasyon ya da edinim esnasında koni sökülürse, operatörün tehlikeli bir
radyasyona maruz kalmaması için lamba söner.

5.5

ELEKTRİK ŞEMALARI

Talep üzerine, OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketi, cihazın onarılabilir elemanlarının
onarım müdahalesi durumunda, operatörün teknik niteliğini destekleyecek seviyede
olan, elektrik şemalarını, bileşenler listesini, açıklamaları, kalibrasyon talimatlarını ya
da diğer bilgileri kullanıma sunar.
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5.6

STANDART KONFİGÜRASYON

MODÜL

KOD

Keratron™ Nova

161601

AÇIKLAMA
5,7” boyutlarında TFT dokunmatik ekran ile
donatılan “windows like” kullanıcı arayüzü ile
desteklenmiş topografi. Çapraz LAN kablosuna
sahip ethernet aracılığıyla bir PC’ye bağlantı
destek sağlayacaktır. Dahili olarak hafızaya alınan
ve USB üzerine yüklenebilecek muayeneler
görülebilir ve kızılötesi çift aydınlatma ile 28 miralık
koni.
Teçhizatta verilen aksesuarlar arasında şunlar
vardır:

1) Kalibrasyon küresi
2) Pedal
3) Dokunmatik ekran kalemi
4) USB Anahtar (her DM için uygun)
5) Kullanıcı Kılavuzu
6) Güç Kaynağı
7) Besleme Kablosu
8) Çapraz LAN Kablosu.
9) Software Keratron™ Scout (5.3.1 ve
sonraki sürümleri), (teçhizatla birlikte
verilmeyen) harici PC ile bağlantı için

1), 2), 3) ve 4) sayılı maddelerdeki aksesuarlar, ayrı bir kutuda ama orijinal ambalaj
içinde paketlenmişlerdir.

5.7

YAZILIM TASARIMCISI

Gerek Ünitenin iç kısmındaki Keratron™Nova’nın yazılımı ve gerekse Ünite ile
bağlantılı PC’nin iç kısmındaki Keratron™ Scout’un yazılımı, Optikon 2000 S.p.A.
Şirketi tarafından üretilmişlerdir. Güncellemeler, hata bildirimleri ve düzeltmelerle ilgili
olarak başvuru noktası:
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
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Roma
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5.8

TEÇHİZATTA OLMAYAN AKSESUARLAR

Bilgisayar (minimum
gereksinimler):

Pentium IV (1 GHz) ya da daha üst
Gbyte Mbyte RAM (mutlak minimum, genişletilebilir)
Hard disk - 100 Gbyte’lık (minimum)
CD-ROM Sürücü
En az 1024x768 piksel video modu ile üç renkli (16-32
bit) SVGA Video Kartı.
Ethernet
®

®

®

Windows 7 ve 8 ve 10 32/64 bit

Donanım Gereksinimleri

Ethernet portu aracılığıyla cihaza bağlanan Kişisel
Bilgisayar, bu söz konusu cihazı hiçbir şekilde ve hiçbir
konfigürasyon içinde beslemez. Her ne olursa olsun,
Oprikon S.p.A. Şirketi, 1.8 Amper minimum emiş
gücüne sahip, 100/240V 50/60Hz arası bir şebeke
gerilimi ile beslenen bir PC kullanılmasını tavsiye
etmektedir.
EN 60601-1 ya da EN 60950 sınıfına uygun olarak
Sınıf II (elektrik uyarılarına bakınız §3.3)

Yazıcı

Renkli Grafik

Monitör

Minimum Çözünürlük 1024x768

Yarık Lamba

Temel eksenin içerisinde 8mm (7,8mm ile 8,2 mm
arası) bir çapa sahip tonometre deliği olan
herhangi bir tanesi

NOT:
Keratron™ Nova Sistemi, bir PC ve bağlantılı elemanları ile müşterek olarak
çalışabilir. Cihaza bağlanacak PC sistemi (monitör ve/veya muhtemel aksesuarları
da dahil PC), EN 60601-1 Standardına uygun olmalıdır.
Elektrik Uyarılarına Bakınız (bakınız §3.3)
TİCARİ MARKALAR:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, Microsoft
Corporation’un tescilli markalarıdır
Access, Microsoft Corporation’un tescilli bir markasıdır.
Keratron, Optikon 2000 S.p.A tarafından tescillenmiş bir markadır.
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6
6.1

KURULUM
GİRİŞ

Bu bölüm, Keratron™Nova’nın kurulumu için, tavsiye edilen prosedürü detaylı olarak
açıklamaktadır.
Kullanım talimatlarını, adım adım izleyerek uyulması tavsiye olunur; kısa süre içinde
Keratron™ Nova Sisteminin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli tüm bilgilere
sahip olunacaktır.

6.2

AMBALAJIN AÇILMASI VE DENETLEME

Ünite, sevkiyat sırasında meydana gelebilecek hasar riskini minimuma indirgemek
için ambalajlanmıştır. Ambalajı açın ve bileşenleri inceleyin. Açma esnasında,
bileşenleri büyük bir titizlikle inceleyin. Ambalajın kesilmesinde, muhteviyata hasar
vermemeye dikkat edin. Ambalajda ya da muhteviyatında hasar tespit edilmesi
durumunda, vakit geçirmeden satış bayinizi ve Optikon 2000 S.p.A şirketini haberdar
edin. Muhteviyatın, ekli sevkiyat belgesinin içeriği ile uyuşup uyuşmadığını kontrol
edin. Tutarsızlık tespit edilmesi durumunda, derhal Optikon 2000 S.p.A Şirketini
haberdar edin.
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6.3

KURULUM PROSEDÜRÜ

Cihazın ana şalterini “0” (kapalı) pozisyonda konumlandırın.
Birlikte gönderilen kabloyu, güç kaynağına bağlayın.
Güvenlik açısından, ya Optikon tarafından temin edilen kabloyu ya da güvenlik
standartlarına uygun bir kablo kullanın.

Sadece Optikon tarafından özel olarak sağlanan XP Power AFM30US12C2 güç
kaynağını kullanın (Ref. 38A260).
Güç kaynağını, 12V-45VA yazılı olan 1) numaralı konnektör vasıtasıyla Keratron
Nova’ya bağlayın.

™

Şebeke prizine güç kaynağını bağlarken, söz konusu prizden güç kaynağının
bağlantısının kesilmesi gibi problemleri önleyecek şekilde bir bağlantı gerçekleştirin.
Teçhizatta bulunan ya da eşdeğer özelliklere sahip LAN (çapraz) kablosunu, PC
uzak bağlantısı için, 2) numaralı (ethernet) konnektörüne bağlayın.
Alternatif olarak, eğer Kişisel Bilgisayar zaten yerel şebekeye bağlı ise, Keratron
Nova, olağan LAN kablosu aracılığıyla (bakınız §9.5), aynı şebekeye ilave bir
terminal (müşteri) olarak bağlanabilir.
™

Kablo ile bağlantıyı etkin kılmak için, şebeke parametrelerinin konfigüre edilmesi
gerekmektedir. Prosedür şurada açıklanmıştır: §9.4 - §9.5
Bu bağlantı isteğe bağlıdır. Gerçekten de, ethernet bağlantısı, Scout Yazılımının
uygulamaya konduğu uza PC’ye verilerin derhal transfer edilmesi için faydalıdır.
Unutulmamalıdır ki muayeneler, Nova’nın yığın bellek hafızasında kaydedilmişlerdir
ve herhangi bir zamanda USB aracılığı ile indirilebilirler.
Pedalı konnektör 3)’e bağlayın.
NOT:
Yine aynı konnektöre, yukarıda belirtildiği gibi, pedalı da bağlamak mümkündür ve
aynı zamanda, muayene altındaki gözün (sağ/sol sensörünün) otomatik olarak
okumasına imkan tanıyan hareketli tabana sahip Optikon’un ve buna ait joystick ile
entegre edilmiş bir butonun da bağlanması mümkün olacaktır; bu husus, bu
kılavuzun yazıldığı esnada hala gelişme aşamasındadır.
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LAF (ya da hareketli taban) aksesuarları için delikteki yarık lamba üzerinde bir montaj
gerçekleştirmek için, el çarkının pimini tamamen yerleştirin ve düğmeyi “TIGH” (SIKI)
olarak belirtilen yönde yani saat yönünde çevirin. Bu operasyon, sağlam bir bağlantı
olacak şekilde pimi genişletecektir.

Uzatma mekanizmasınıın zorlanmasını önlemek için, yarık lambanın deliğe
tamamen girmesini sağlayacak kadar, pimin uzatılmasından kaçının.

Şekil6-1: Güç kaynağının, ayak anahtarının ve şebeke kablosunun bağlantısı.
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BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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7 KERATRON™ NOVA’NIN KULLANIMI - BAŞLANGIÇ
EKRANI
NOT:
Bu kılavuz, İngilizce [English] dilinde, ön tanımlı yani varsayılan durumdaki kontrolleri
ve mesajları açıklamaktadır. Mesajların ve kontrollerin konumları ve anlamları,
seçilen dil ile değişikliğe uğramazlar.
Keratron™ Nova, ana şalteri “I” konumuna getirdiğinizde açılır. On beş saniye sonra,
Şekil 7-1’da temsil edilen ekran, kullanıcıya sunulur.

Şekil7-1: Keratron™ Nova başlangıç ekranı

Burada, sezgisel bir biçimde cihazın tüm ölçüm fonksiyonlarının yanı sıra aynı
zamanda, konfigürasyon ve ikinci derece fonksiyonların (Settings), topografi
kalibrasyonu (Kalibrasyon) ve veri tabanının (Veri Tabanı) işletimi de temsil
edilmektedir.
Dokunmatik ekranın kullanımı, ekrana ucu yuvarlak bir plastikten ibaret, dokunmatik
ekrana dokunmak için uygun, temin edilen plastik malzemeden bir dokunmatik
kalem veya başka bir kalem ile dokunarak dokunmatik ekran üzerinde arzu edilen
işlemin seçilmesine imkan tanır.
NOT: Başka bir kalemin ya da aletin kullanılması, dokunmatik ekrana tekrar
onarılamaz bir biçimde zarar verebilir.
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7.1

TOPOGRAFİK KALİBRASYON [KALİBRASYON]

Dokunmatik ekran [Calibration-Kalibrasyon] seçerek operatör, topografi için, cihazın
ilgili kalibrasyon bölümüne giriş yapar.
Söz konusu operasyon için, teçhizatla birlikte sağlanan kalibrasyon küresinin
olması gerekmektedir.

Şekil7-2: Kalibrasyon küresinin diyoptri gücünün deşifresi

Giriş ekranı, şekilde gösterildiği gibi, kalibrasyon küresinin diyoptri (kırılma) gücünün
girilmesini ve düzeltilmesini öngörür. Uygulamak için [Start] tuşuna basınız. Eğer
operatör [Abort-İptal] tuşuna basarsa, Keraton, kalibrasyondan çıkarak başlangıç
sayfasına geri döner
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Şekil7-3: Fotoselin kalibrasyonu (Near)

Kalibrasyon için alım prosedürü, Şekil 7-3’teki gibi temsil edilir; ekran, korneal apekse
göre, ilgili fotosellerin pozisyonları ile kamera görüntüsünü doğrudan doğruya
gösterir. Kürenin gövdesini başparmak ile orta parmak arasında tutarak, kalibrasyon
küresini koni üzerine yaslayın; OK yazısı ile gösterilen gösterge, düzgün pozisyona
gelene kadar (yeşil renk) ve ilgili akustik sinyal ritmik bir hal ve karakteristik bir
frekansa ulaşana kadar, kürenin arka düğmesini çevirin. Operatör bu durumda,
butona ya da pedala basabilir ve halkaların görüntüsünü elde edebilir. Tüm bu
aşamalar boyunca, [Abort] tuşuna basmak ve Şekil 7-1’de temsil edilen ana sayfaya
geri dönmek her zaman mümkündür.
Görüntü alındıktan sonra, operatörden, kalibrasyon küresinin temiz ve toz granülleri
ile kirlenmemiş olup olmadığını teyit etmesi istenir (bakınız Şekil 7-4).
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Şekil7-4: Kalibrasyon küresinin temizlik kontrolü

Eğer operatör [Yes] tuşuna basarak temizliği onaylarsa, software 28 mirayı izler ve
ekran Şekil 7-5 şeklinde olduğu gibi bir görüntü verir; bu durumda operatörün,
miraların kenarında, halkaların yeniden oluşumunda, “atlama” olmadığını ve
tamamen gerçekleşip gerçekleşmediğini doğrulaması gerekir.

Şekil7-5: Halkaların yeniden oluşumunu kontrol edin

Aksi durumda, [NO] tuşuna basıldığında, Şekil 7-3’te görülen ekrana geri döner.
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“Near” fotoseller için uygulanan prosedür, iki değerli koninin “Far” fotoselleri için de
aynı şekilde tekrarlanmalıdır.
Kalibrasyonların sırası, eğer Şekil 7-6’daki mesaj belirirse, başarı ile sonuçlanmış
olarak kabul edilir.

Şekil7-6: Prosedürün başarı ile tamamlanması

NOT:
Kalibrasyon aşamalarında, eğer herhangi bir butona basılmazsa ve fotoseller
herhangi bir hareket algılamazlarsa, 30 saniyelik bir zaman aşımı süresinin sonunda,
şekilde gösterildiği gibi alım işlemi durur:

NOT:
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Kalibrasyon aşamalarında, kalibrasyon küresinin farklı alımları sırasında, OK işareti
sabit bir şekilde yanana kadar yarık lambanın önce joystick’i üzerinde ya da cihazın
kolu üzerinde işlem yürütmek ve daha sonra görüntüyü almak için butona basmak
uygundur. Zaten basılı bir buton ile OK pozisyonuna ulaşmaktan kaçınmak
uygundur.

UYARI:
Keratron™ Nova’nın açılışında, günlük olarak kalibrasyonun da tekrarlanması iyi bir
uygulamadır. Kurulumdan ya da cihazın muhtemel bir yer değiştirmesi ya da
temizlenmesi sonrası veya koninin kazara bir çarpmasının ardından (koni, hafifçe
çıktığında dahi teraziden kayabilir), bu işlemin yapılması kaçınılmazdır.

7.2

AYARLAR [SETTİNGS]

Dokunmatik Ekran üzerinden Ayarlar fonksiyonu seçildiğinde, Keratron™ Nova
üzerinde yüklü bulunan aygıt yazılımı ve donanım sürümlerinin tanınmasına yarayan
bir pencereye erişilir ve söz konusu makinenin bazı fonksiyonları konfigüre edilebilir.
7.2.1

ABOUT

About dosyasında, cihazın seri numarasının yanı sıra, kullanıcı arayüzünün yazılım
bileşenlerin sürümleri ve sağlama toplamlarıda belirtilmiştir (Nova.exe ve Nova.dll)
Söz konusu bilgiler, cihazın elektronik aksamında bulunan aygıt yazılımı için
okunabilirler. Tüm bu uygulamaların yazılım tasarımcısı için, Optikon 2000 S.p.A.
Şirketine başvurabilirsiniz.

Şekil7-7: About (Hakkında) bölümünün bilgileri
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7.2.2

GENERAL

General (Şekil 7-8) dosyasında sessiz konumu veya alçak ya da yüksek sesi
seçmek suretiyle, sistemin hoparlörünün sesini ve ekranın arka aydınlatma
yoğunluğunu değiştirmek mümkündür (eğer monte edilen model müsaade ediyorsa).
Ayrıca minyatürler aracılığıyla elde edilen haritaların görüntülenmelerini sağlayan
“Yeni Stil” ya da şebeke kablosu aracılığıyla harici PC’ye aktarılan her bir harita
vasıtasıyla eski stil” seçmek mümkündür.
Ayrıca, Şekil 7-20‘de belirtildiği gibi, gözün odağını görüntülemek için, farklı stiller
arasında seçim yapmak mümkündür.
Muhtemel değişikliklerden sonra seçenekler, [OK] tuşuna basılmak suretiyle
onaylanabilirler ya da [Abort] tuşuna basılmak suretiyle Şekil 7-1’deki başlangıç
ekranına geri dönülebilir.

Şekil77-8: “General” Dosyasındaki konfigürasyonlar

Dokunmatik ekranın kalibrasyonunda, ([Touch Screen Calibration] - Dokunmatik
Ekran Kalibrasyon tuşuna basmak suretiyle) işlemi gerçekleştirmek mümkündür.
Eğer dokunmatik tamamen yanlış hizalanmışsa, cihazın bağlantı sağlanacak harici
bir USB fare yardımıyla harici USB girişine bağlanması zorunlu olacaktır.
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Şekil77-9: Dokunmatik Çevresel Kontrol (USB)

[Tools-Araçlar] sekmesine tıklayın ve kullanılan kontrolöre göre değişiklik arz
edebilen ekran mesajlarını izleyerek kalibrasyon işlemini yürütün ve bu sebeple
kalibrasyon işlemi dikkatli bir şekilde ve sadece gerçekten gerekli olduğunda
yapılmalıdır.
İlgili tuşa basarak ve Şekil 7-10’daki sayfada değişiklik gerçekleştirerek, tarihi ve saati
de değiştirmek mümkündür

Şekil7-10: Tarih ve saatin değiştirilmesi
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Şekil 7-11’deki [Service] seçeneğinin, Optikon 2000 S.p.A personelinin ya da
makinedeki dahili fonksiyonları güncellenmesi veya doğrulanması için yetkili bir
personelin gözetiminde yapılması öngörülmüştür.

Şekil7-11: Service Şifresinin girilmesi

Bu seçenek, kazara girişlerin önlenmesi için, şifre aracılığıyla koruma altına
alınmıştır. Bu alan giriş için yapılan müdahaleler, garanti koşullarını ihlal eder.
7.2.3

DATABASE

“DB” sekmesine tıklandığında, bu ekran görüntülenir:

Şekil7-12
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Burada, disk üzerindeki veri tabanının işgal ettiği alanı ya da kullanılan alanı görmek
mümkündür.
Sayfa başına görüntülenecek elemanların ve ayrıca hangi kolonların
görüntüleneceğinin ve bunların genişliklerinin seçilmesi mümkündür.
Ayrıca, 4 numaradan oluşan bir şifre girmek suretiyle, arzu edilmeyen erişimlerden
veri tabanını korumak mümkündür (ön tanımlı “0000”).
7.2.4

NETWORK

Network (Şekil 7-13) sekmesinde, Ethernet bağlantısı için konfigürasyonlar
toplanmıştır harici bir PC plan (Remote host IP; Remote port) ve “çapraz” kablo
aracılığıyla muhtemel yerel şebekeye bağlantısının nasıl yapılacağı izah edilmektedir
(Remote Computer Adı; Yerel TCP/IP Ayarlar).
(İlk durumda) harici PC’nin nasıl ayarlanacağı ya da (ikinci durumda) yerel
ayarlamaların nasıl değiştirileceği hakkında daha detaylı bilgi için, sırasıyla şu
bölümlere başvurunuz: §9.4 o §9.5.

Şekil7-13: Ethernet aracılığıyla bir PC
ile bağlantı için konfigürasyon

NOT:
Doğrudan bağlantı durumunda, Şekil 7-13’deki parametrelerin değişiklikleri, harici PC
üzerindeki benzer konfigürasyonun değişikliği anlamına gelmektedir. Yerel şebekeye
bağlanma durumunda,TCP/IP yerel ayarlarının uygun bir şekilde yapılabilmesi için,
şebeke yöneticisine başvurulması gerekmektedir.
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Eğer bu işlemlerin PC ya da LAN konfigürasyonu hakkında özel bir bilgiye ve
hazırlığa sahip bir personel tarafından yapılmaması durumunda, bu sayfadaki
bilgilerin değiştirilmemesi tavsiye edilir.
Önceki muhtemel değişikliklerde bir kesinlik yoksa, [Factory default] düğmesini
kullanarak fabrika koşullarına geri dönülmesi tavsiye edilir.

7.2.5

PROCESS/PRINT

PROCESS/PRINT’de cihaza bağlanabilir bir şebeke yazıcısını ve topografi baskı
yöntemini (Metin ya da Grafik) seçmek mümkündür.
7.2.6

LOCALIZATION

™
Localization (Şekil 7-14) bölümünde, öngörülenleri arasından Keratron Nova’un
yazılımının dilini ayarlamak mümkündür.

Şekil7-14: Localization dosyasında dilin değiştirilmesi
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7.3

KORNEAL TOPOGRAFİ [TOPOGRAPHY]

Başlangıç sayfasındaki [Topography] bölümüne basılarak, eğer makine önceden
kalibre edilmemişse (bakınız “Kalibrasyon” §7.1) aşağıdaki uyarı belirir:

Şekil7-15: Kalibrasyon dosyasının mevcut olmaması durumu için uyarı

Şekil7-16: Hasta Verileri

Aksi taktirde, hasta verilerinin girildiği pencere açılır.
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Önce [Anonymous] ve [OK] üzerine basmak suretiyle, bu verilerin girilmesinden
kaçınmak mümkündür.
Öte yandan soyadı üzerine tıklayınca verilerin girilmesi için bir ekran belirecektir.

Şekil7-17: Verilerin girilmesi

Bir otomatik-tamamlama fonksiyonu, cihazın veri tabanında zaten mevcut olan
hastaların soy isimlerini ve isimlerini gösterecektir.
Bu giriş sırasında, (EN, DEU, ESP, IT) İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca
için (özel karakterler) için tuş takımının düzeninin değiştirilmesi mümkün olacaktır.
Muhtemel bir hasta seçin ve şuna tıklayın “”
Önceki şekil Şekil 7-16’de, aşağıdaki ekran aracılığıyla, operatörün seçimi ve yeni bir
operatörün soyadının ve adının girilmesi mümkündür:
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Şekil7-18: Yeni operatörün girilmesi

Verilerin girişinin tamamlanması, aşağıdaki alım penceresinde gösterilir.

Şekil7-19: Alım penceresi

[Sensor] ikonu üzerine tıklayarak “Near” ve “Far” sensörleri arasında bir değişim
yapmak mümkündür; standart ve iki değerli koni hakkında detaylar için §5.1.2’ye
bakınız.
Cihaz üzerinde bulunan butona basarak ya da pedala baskı uygulamak suretiyle alım
işlemi başlatılmaktadır: bu durum Şekil 7-20’de, kalibrasyon küresi üzerinde
doğrudan görüntülenmektedir (EPCS’nin yeni sürümlerinde üstte, eski sürümlerinde
altta):
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NEW

OLD
Şekil7-20: Doğrudan topografi (Yeni stil ve eski stil)

Ayrıca, doğrudan alım aşaması sırasında [OD] ve [OS] (sağ göz ve sol göz) üzerine
tıklamak suretiyle, muayene altındaki gözü seçmek mümkündür; bu bilgiler,
görüntünün sol tarafında altta (OD-Sağ göz için) kırmızı renkte ve (OS- Sol göz için)
mavi renkte gösterilmişlerdir.
Cihaz, muayene altındaki gözü otomatik olarak tanımaz, bunun operatör
tarafından seçilmesi gerekmektedir. Hatalı bir göz seçimi, yanlış tanılara ulaşılmasına
yol açacaktır.
Sağ tarafta, yönü yukarıya doğru olan bir ok (▲), gözün biraz daha yaklaştırılması
gerektiğini belirtmektedir, buna karşılık, yönü aşağıya doğru olan ok ise (▼), gözün
biraz daha uzaklaştırılması gerektiğini belirtmektedir; eğer ok, yukarıya dönük olarak
sürekli yön değiştiriyorsa, bunun anlamı, gerçek odak noktasının aşılmış olduğudur.
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Gösterge OK olarak belirdiğinde, doğru bir odaklamaya ulaşıldığı anlaşılmaktadır;
ayrıca kırmızı, sarı ve yeşil çubuklar yerleştirilmiştir ve kırmızı gösterildiğinde
odaklama noktasından çok uzak ya da yakın olduğu, sarı ile uygun odaklama
noktasına yaklaşılmakta olduğu ve yeşil ile de pozisyonun “OK” olduğu
anlaşılmaktadır. Bu göstergeler, ışıklı göstergelerden ziyade, gözün konumuna daha
iyi konsantre olunabilmesi için, akustik sinyaller tarafından da desteklenmişlerdir.
NOT: Herhangi bir zamanda durdurmak için, sadece üstte sol taraftaki [Abort]’a
basılması yeterlidir.
Alınan görüntü dondurulur. Başka görüntü almak için ayak anahtarına veya butona
yeniden basın, veyahut muayenenin tamamını iptal etmek için [Abort] tuşuna basın
Tanı incelemesi için yeterli sayıda bir görüntü elde edildikten sonra, görüntülerin bir
ön izlemesini görüntülemek için, [Accept] tuşuna basın

Şekil 7-21: alımların küçük resimleri

Seçilen görüntü kırmızı sınırda.
Bir görüntüyü büyütme ikonu üzerinde seçmek suretiyle, görüntüyü şekildeki gibi
büyütmek mümkündür:
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Şekil7-22: Ön izleme

Döner butona basmak suretiyle, normal alımların yanı sıra, halkaların yeniden
oluşumunun, eğriler haritasını ve eksenel haritayı da görüntülemek mümkündür.
Görüntü, standart olarak seçili değildir; 8 görüntüye kadar “” sembolüne basarak
kabul edilebilir .
Büyük oklar aracılığıyla, görüntüleri sağa ve sola doğru kaydırmak mümkündür ya da
tüm görüntülerin ön izlemesi yerine, geriye dönmek için görüntünün üzerine tıklayın.
Son olarak muayeneyi, dahili veri tabanında kaydetmek için [SAVE]’e tıklayınız.
Hastanın çok az işbirliği yapması durumunda ve alımın komplike bir hal alması
durumunda, alım ekranında Şekil 7-19, [Burst] seçeneğini seçmek mümkündür.
Bu çalışma yönteminde, butona/ayak anahtarına basılı tutmaya gerek kalmaksızın,
cihaz, her seferinde görüntüyü alacaktır ve fotoseller de gözün [OK] pozisyonu
üzerinde olduğunu algılayacaklardır. Çok az işbirliğinde bulunan bir hasta ile çok
fazla görüntünün alınmış olması mantıklıdır; çünkü bir çok görüntü gözler kapalı, yarı
kapalı, çok az merkezileştirilmiş, vb. halde iken alınmış olacaktır.
Ancak bu fonksiyon, ön izleme aracılığıyla temsil edilen, sayısız görüntü arasında en
iyisinin seçilmesi işlemini operatöre bırakan bir toplu alım imkanı tanımaktadır.
Muayene boyunca alınan görüntü sayısı, maksimum 48 görüntü olacak şekilde alım
penceresinin altında görüntülenir
Ayrıca görüntüler, mümkün olduğu yerde (eğer iyi merkezlenmişse) arka planda
listelenirler.

Kod. 161601TR

7-17

2016-12-28 Revizyon.B

Keratron™ Nova

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000
Bu
özelliklerin,
gerekli
olduğu
yerlerde
kullanılması
kullanıcıya
hatırlatılmaktadır; alım işleminin bu şekilde gerçekleştirilmesi, normal bir alım
işlemine göre, bu kullanma kılavuzunda belirtilenden daha az hassasiyete yer
vermektedir. Tanı, hastanın diğer verileri ve geçmişi geçilerek yapılır.
Keratron™ Nova ile bir görüntüsünün alınması için, görüntülerin haç görüntüsü ile
mükemmel bir şekilde merkezleştirilmiş olmaları kaçınılmaz değildir; çünkü uygun bir
algoritma, ilk 2-3 mira içerisinde yanal bir kaydırmayı uygun bir şekilde gerçekleştirir.
Buna karşılık, miralar ile hastaya çarpmamaya ve bunun için hastadan gözünü
kırpmaması ve gözünü iyice açması istenerek, korneal apekse olan doğru mesafe
içerisinde, daima yavaş bir şekilde ileriye doğru hareket edilmesi gerekmektedir. Bu
noktada, OK pozisyonuna ulaşılması gerekmektedir ve muhtemel bir kirpik varlığı
nedeniyle (§13) gözyaşı filminin yırtılmasından kaçınmak için, bir kaç saniye içinde
butona basın. Eğer hasta gözünü kırparsa fotoğrafı [Discard] ile atın ve operasyonu
tekrarlayın.
UYARILAR
Hastayı, muayene boyunca, yeşil sabit lede bakması yönünde bilgilendirin.
NOT:
Ölçüm esnasında, Keratron™ Nova cihazını ileriye kaydırırken, koni ile hastaya
çarpmamaya dikkat edin. Bu amaçla, ekranın arkasında oturmak yerine, koninin
göze göre pozisyonunu yukarıdan sıkı sık gözetlemek daha iyi olacaktır.
XYZ Taşıyıcısını, hastanın burnuna ya da kaşlarına çarpmayacak şekilde ayarlayın.
Mümkün olan en stabil pozisyonu elde etmek için, masanın ve çenenin yüksekliğini
ayarlayın.

7.3.1

TBUT

Hastanın ne kadar zaman sonra gözyaşı filminin yırtılması durumuna tabi olduğunun
değerlendirilmesine imkan tanıyan Break-up time (TBUT) testini seçmek de
mümkündür. Hasta gözünü kırptıktan sonra, bu fonksiyonu aktif hale getirerek, ilk
göz görüntüsü, OK pozisyonunda alınmalıdır. Bu durumda, 1’er saniye arayla arka
arkaya 16 görüntü otomatik olarak alınır ve PC’ye gönderilir. Bu sıralama esnasında,
hasta gözünü iyi bir şekilde açık olarak tutmalıdır ve operatör, OK pozisyonuna yakın
olacak şekilde ve mümkün olan en iyi merkezleme ile görüntüyü tutmalıdır.
Sonuçların analizi ve TBUT testinin arşivlenmesi için, Scout yazılımının yardımına
(Help) başvurun.
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7.3.2

PUPİLLOMETRE

Pupillometre butonu, aydınlatmayı, görünebilirden kızılötesine çevirir. Operatör, bir
kaç saniye bekledikten sonra, stokopik koşullarda gözbebeği kenarının izlenmesine
imkan tanıyan ve sonrasında işleme tabi tutulacak olan bir ya da daha fazla görüntü
alma işlemini gerçekleştirir.

7.4

DATABASE

Bu bölümde, yerel diskte hafızaya alınan tüm muayenelerin yeniden görülmesi
mümkündür.
Şekilde belirtildiği gibi, bunlar, tarih, hastanın soyadı ve adı, test tipi, SS alanı ve
operatör aracılığıyla gösterilmiştir.
Alanlar, gürülebilir ya da görülemez hale getirilebilir ve işbu kılavuzun 7.2
maddesinde belirtilen değişiklikler aracılığıyla, genişlik açısından değiştirilebilirler.
Alanın başlığına (örneğin veriler, hastalar) tıklandığında, veri tabanı, seçime göre
işlem yürütecektir.

Şekil 7-23: hasta veri tabanı

Bir muayene seçildiğinde ve şekildeki yuvarlak butona basıldığında, daha sonradan
Scout yazılımın (Harici PC) veri tabanına içe aktarmak için, bir flash bellek üzerine
(eğer bağlantısı varsa) dışa aktarılabilir (indirilebilir).
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Buna karşılık, eğer Ethernet bağlantısı kullanılıyorsa ve söz konusu muayene harici
PC üzerindeki Scout yazılımına aktarılmak isteniyorsa, bu programı aktif hale getirin
ve şu ikon üzerine basın : “Acquire Keratron Onda/Keratron/ Keratron™ Nova”.
Keratron™ Nova üzerinde, Veritabanı ekranında, arzu edilen hastayı ve muayeneyi
seçin ve daha sonra, harici PC’ye transfer için bizzat etkin hale getirilmesi gereken
PC ikonu üzerine tıklayın.
Öte yandan, hastanın soy adına ve adına tıklandığında ve ardından bir muayene
seçildiğinde ve daha sonra [OK] butonuna tıklandığında, şekilde belirtildiği gibi, onu,
Keratron™ Nova üzerinde yeniden görmek mümkündür :

Şekil7-24: Test incelemesi

Soldaki döner butona tıklandığında, halkaların yeniden oluşturulmasını görmek
mümkündür.

Şekil 7-25: halkaların yeniden oluşturulması

Kod. 161601TR

7-20

2016-12-28 Revizyon.B

Keratron™ Nova

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000

Yeniden tıklandığında, eğrilik haritası ve hatta eksenel harita ve/veya göz bebeğinin
yeniden oluşumu.

Şekil 7-26: eğriler haritası

[i] butonuna basmak suretiyle, hastanın verilerini görmek mümkün olacaktır (bakınız
Şekil 7-27) ve yine aynı buton aracılığıyla, verileri USB anahtar üzerine aktarmak
mümkün olacaktır (eğer bağlantısı yapılmışsa).

Şekil7-27: Hasta Verileri
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“Test Review” (Şekil 7-24 şekillerinin birisinin üzerine tıklandığında, bu ekrana
geçilir:

Şekil7-28: Keratometrik veriler

Şekil 7-28, bir örnek olarak, eğrilik haritası ile birlikte kalibrasyon küresinin temsilini
gösterir.
Ekranın sol tarafında, dokunmatik ekrana dokunmak suretiyle, eğrilik haritası üzerine
entegre edilebilen, noktalayıcı tarafından serbestçe vurgulanmış olan noktanın, güç
değerleri ya da eğrilik diyoptride (Power), mm cinsinden eğrilik yarıçapı (Radius), mm
cinsinden merkezden uzaklık (Distance), meridyen (Meridian) ve yükseklik (Height)
gösterilmiştir. Ayrıca, şunlar da mevcuttur: Sim K maksimum eksenler ile (kırmızı) ve
minimum eğrilik (mavi) ile ve astigmatizm (Diff.), bözbebeğinin boyutu (Pupil) ve
onun merkezilik durumu (Offset) mm cinsinden vertex tarafından ve 8mm’lik en son
E-valuesler (E-değerleri).
simgesine tıklamak suretiyle, bir fonksiyonu doğrudan doğruya seçmek ve
Maloney endekslerinin gösterdiği bilgilerin panellerini seçmek mümkün olmaktadır.
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7-29: seçenek paneli

Cihaz, bir hasta veritabanı ihtiva etmektedir ve bu nedenle bunlar hassas verilerdir.
Bu cihazın bir koruma alanının olmadığı ve sadece yetkili personelin erişebileceği bir
durumda, 7.2.3’te belirtilen bir şifre aracılığıyla erişim korunur.
Eğer veri tabanına erişim etkin hale getirilmişse, şu tipte bir onay ekranı
görüntülenecektir:

7-30: kimlik doğrulama ekranı
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Veri tabanı bölgesinin iç kısmında, devre dışı bırakıldıktan 5 saniye sonra, cihaz bu
ekranı gösterecektir:

7-31: Ekran gizlilik politikası

Ve yazılım, veri tabanı üzerinde beklemeye alınan her türlü operasyon için ana
menüye dönecektir.
7.4.1

SCOUT YAZILIMI HAKKINDA BİLGİLER

Scout t-yazılımını açın, [Files] sekmesine gidin ve “Import Test”i seçin. Aktarılan
muayeneleri ihtiva eden USB anahtarı yerleştirin ve OK’ye basın.
üzerinde
tıkladıktan sonra, hastanın soy adına ve adına uygun olan veri tabanına eklenmiş
olan muayeneyi içe aktarın.

7.5

KAPATMA

Keratron™ Nova, ana şalteri “0” konumuna getirdiğinizde kapanır.
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8
8.1

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN KILAVUZ
ARIZALARIN TESPİTİ

Bu bölüm, bu kılavuzda önceden açıklanmamış olan ve Keratron™ Nova’un fonksiyon
durumlarını tanımlayan mesajlar açıklanmaktadır.
Belirtiler ya da Mesajlar

Keratron™ Nova açılmıyor

Anlamı
Cihaz düzgün bir
şekilde
beslenmemektedir:
şebeke kablosu bağlı
değildir
Besleme kesildi

Mira konisi yok

Ethernet aracılığıyla, görüntüler PC’ye
gönderilemiyor.
Diğer hatalar

Kod. 161601TR

Mira konisi iyi bir
şekilde
yerleştirilmemiştir

Muhtemelen
konfigürasyon
hatalıdır
----------------

8-1

Eylem
Şebeke kablosunu,
bağlantısını ve tam olup
olmadığını kontrol edin
Güç kaynağının yeşil
lambasının yanıp
yanmadığını kontrol
edin.
Mira konisinin
konnektörlerinin düzgün
bir şekilde oturtulup
oturtulmadıklarını kontrol
edin ve yeni bir
kalibrasyon işlemi yürütün

9.4 paragrafında
belirtildiği şekliyle,
adreslerin setup
(kurulum) işlemini
yürütün
Teknik yardım birimine
başvurun
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BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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9
9.1

HARİCİ PC ÜZERİNDEKİ KERATON™ SCOUT YAZILIMI
GİRİŞ

Keratron™ Scout yazılımı (ya da S/W Scout), sistem ile birlikte sağlanan bir kurulum
temelinde gerçekleştirildiği için özel talimatlara gerek duymamaktadır.
Aşağıdaki tedbirlerin alınması tavsiye edilir:
1. Kişisel Bilgisayar,
Windows 7®/Windows 8®/Windows 10® ailesinin
operasyon sistemlerini desteklemelidir.
2. Ekran özelliği, her modda ayarlanabilir, ama bu şu türde olmalıdır “gerçek
renkler” (65K ya da 16M’den renkler). En az 1024x768 piksel bir ekran
tavsiye edilmektedir.
3. Keratron Scout, konfigürasyon sistemi tarafından kurulumu yapılan
sistem dosyalarını, ne de PC’nin ve LAN’ın işletimi üzerine özel bir hazırlığı
ihtiva eden veri tabanındaki dosyaları değiştirmeyin. Bu durumda, yardım
kılavuzuna başvurun.
™

Keratron™ Scout yazılımının güncellenmesi basittir ve ne veri tabanını, ne aletleri
kalibrasyonunu ne de hard disk üzerine kaydedilen kullanıcı tarafından tanımlanan
ayarları değiştirmez.
İlk olarak, önceki sürümün kurulumunun iptal edilmesi gerekmektedir, ardından,
Keratron™ Scout. Konfigürasyonunun güncellenmiş sürümünün kurulum işlemi
gerçekleştirilmelidir.
En yeni sürüm, Optikon 2000 S.p.A internet sitesi tarafından kaydedildikten sonra
indirilebilir: http://www.optikon.com/.
NOT:
Yazılımın kurulumunu gerçekleştirmek için, sistemin yöneticisi (Administrator) olarak
ayrıcalıklara sahip olunması gerekmektedir.
NOT:
Scout.exe’yi başlatmadan önce, bir yazıcının monte edilmesi ve standart yazıcı
olarak kendi konfigürasyonunun yürütülmesi gereklidir.

9.2

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ, WEB SİTESİNDEN
İNDİRİLMESİ

Şu Web sitesine bağlanın: http://www.optikon.com/index/support/l/en/
Eğer kayıtlı bir kullanıcı iseniz ya da değilseniz, prosedür farklı olacaktır.
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EĞER KAYITLI BİR KULLANICI DEĞİLSENİZ
•

“Don’t have and Optikon Account” bölümü altındaki “Create one now”
bağlantısına tıklayın ve tüm bölümleri doldurarak kaydolun.

•

Optikon 2000’den e-posta vasıtasıyla bir onay mesajı aldıktan 24 saat sonra,
indirme işleminin yürütülmesine müsaade edilecektir.

EĞER KAYITLI BİR KULLANICI İSENİZ
•

9.3

Giriş yapın ve indirme ve yükleme işlemlerini yürütün

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KURULUMU

Keratron™ Scout yazılımının, Web’den ya da PC’den indirilmesi durumunda, yeni
Scout yazılımını yüklemeden önce, önceki tüm sürümleri PC’den kaldırın.
CD-ROM’dan yükleme durumunda:
•

CD-ROM’u okuyucuya yerleştirin;

•

Birkaç saniye bekleyin: bir HTML sayfası yüklenecektir;

•

“English” (İngilizce) hyperlink’i (köprü) seçin;

•

Hyperlink “Install Scout Rel xx.xx, for Keratron Scout & Keratron Bridge”i seçin
(Keratron Scout ve Keratron Bridge için, Scout Rel xx.xx’i yükle);

•

İstendiğinde, “Run”ı seçin (Uygula).

Web’den indirilen sürümün kurulumu durumunda:
•

Sistemin iç kısmında (Kaynakları Keşfet veya Kaynakların İşletimi ) gezinti
yapabilmek için, operasyon sisteminin fonksiyonunu kullanarak, indirilmiş
dosyaların bulunduğu klasörü seçin;

•

Çift tıklamak suretiyle “Setup.exe”yi aktif hale getirin.

Gerek CD ile ve gerekse indirilmiş sürümler aracılığıyla kurulum durumunda,
konfigürasyon prosedürü, örneğin DLL sürümleri ile çatışmalar, vb. gibi bazı mesajlar
görülebilir.
Doğru eylemin gerçekleştirilebilmesi için, bu kılavuzun arızaların tanımlanması
bölümüne başvurun.
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9.4

DOĞRUDAN ETHERNETİN HARİCİ PC’YE BAĞLANTI
KONFİGÜRASYONU

Cihaz üzerine doğrudan bağlantılı , LAN ethernet “çapraz” kablosu aracılığıyla
Keratron™ Nova’ye bağlanabilmek için, Keratron Scout yazılımının yüklü olduğu PC
üzerinde, şebeke bağlantısı uygun bir şekilde konfigüre edilmelidir.
Bu nedenle, gerek Kişisel Bilgisayar üzerindeki şebeke konfigürasyonu ve gerekse
Keratron™ Nova’un iç kısmındaki benzer ayarlar, uygun bir şekilde göz önünde
bulundurulmalıdır.
9.4.1

KİŞİSEL BİLGİSAYARIN WİNDOWS XP’DE AYARLANMASI

Windows XP olması durumunda, masa üstünden başlayarak şu sırayı seçin:
Başlangıç→Ayarlar→Kontrol Paneli→Ağ Bağlantıları

En sonunda, PC (Şekil 9-1) üzerinde mevcut ağ bağlantılarının bir ya da daha fazla
ikonu belirecektir. Farenin sağ tuşu kullanılarak, Keratron™ Nova ile bağlantı için,
kullanılması istenen ağın kartına ilişkin ikon seçilir. Belirecek olan bağlantılı menüde,
Özellikler bölümünü vurgulayın.

Şekil9-1: Windows XP’de“Ağ Bağlantıları”
penceresinin örneği

Şekil 9-2’de, örnek bir ağ bağlantısı gösterilmiştir. Genel Klasörde, 1. maddede
olduğu gibi “İnternet Protokolü (TCP/IP)”nü seçin ve Özellikler tuşuna basın (2).
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Şekil9-2: Ağ kartı protokolleri

Yeni pencerede (Şekil 9-3), iletişim için gerekli parametreler ayarlanırlar.
“Takip eden IP Adresini kullan”ı seçin (1) ve IP Adresi alanına (2) ve Subnet
Mask alanına (3) aşağıdaki ayarları sırasıyla girin:
192.168.0.140
255.255.255.0

Şekil9-3: Protokol konfigürasyonu
Windows XP’de TCP/IP

NOT
Konfigürasyon, Şekil 9-3’te temsil edilmiştir ve Keratron™ Nova’nın “Factory Default”
(Fabrika Ayarları) ile uyumludur.
Adres seçiminin belirtilen kesin kurallara göre yapıldığı ve tesadüfen olamayacağı
hatırlatılmaktadır.
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Eğer bu konfigürasyonun değiştirilmesi istenirse, söz konusu değişikliklerin, bir Ağ
Yöneticisinin gözetimi altında yapılması tavsiye edilmektedir.

9.4.2

WİNDOWS VİSTA’DA VE WİNDOWS 7’DE KİŞİSEL BİLGİSAYARIN
AYARLANMASI

Windows Vista’da ve Windows 7’de yapılması durumunda, mümkün olan bir
konfigürasyon şudur:
Başlangıç

→Kontrol Paneli → Ağın ve Aktivitelerin Durumunu Görüntüle

Ağ ve paylaşım bağlantılarının Merkezi penceresinin iç kısmındaki sıralamanın
sonunda, bağlantı amacıyla önceden seçilmiş olan ağ için, şunu seçin: Durumu
Göster hyperlink’i (Şekil 9-4’de 1)

Şekil9-4: Ağ bağlantı ve paylaşım merkezi

Şekil 9-5’te, önceden seçilen ağın bağlantı durumu temsil edilmektedir.
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Şekil9-5: Bağlantı durumu
Önceden seçilmiş ağ için

Proprietà (Özellikler) (1) tuşuna basıldığında, protokol penceresine erişilir (Şekil 9-6).
Rete (Ağ) klasörünün içindeki Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) (Internet
Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)) (1) sekmesini fare ile seçiniz ve daha sonra
Proprietà (2) (Özellikler) tuşuna basınız.

Şekil9-6: Ağ kartı protokolleri

Nihai pencere, iletişim için gerekli parametrelerin girilmesini sağlar. Şekil 9-7’de
belirtildiği şekilde, (1) Utilizza il seguente indirizzo IP’yi (Aşağıdaki IP adresini
kullan) seçin ve şekil (2 ve 3)’deki gibi numaraları girin.
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Şekil9-7: TCP/IP protokolünün konfigürasyonu
Windows Vista/Windows 7’de

NOT
Konfigürasyon, Şekil 9-7’te temsil edilmiştir ve Keratron™ Nova’nın “Factory Default”
(Fabrika Ayarları) ile uyumludur.
Adres seçiminin belirtilen kesin kurallara göre yapıldığı ve tesadüfen olamayacağı
hatırlatılmaktadır.
Eğer bu konfigürasyonun değiştirilmesi istenirse, söz konusu değişikliklerin, bir Ağ
Yöneticisinin gözetimi altında yapılması tavsiye edilmektedir.

NOT
Ağın konfigürayonunu gerçekleştirmek için, sistemin yöneticisi (Administrator) olarak
ayrıcalıklara sahip olunması gerekmektedir.
9.4.3

KERATRON™ NOVA’NIN KONFİGÜRASYONU

Ana ekranın Settings (Ayarlar) bölümü seçilerek ve Network klasörü seçilerek, Şekil
9-8’de gösterildiği gibi, ethernet bağlantısının konfigürasyonuna ulaşılır.
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1

2

3

Şekil9-8: Keratron™ Nova için ağ
konfigürasyon penceresi

Remote Host IP (1) ile, Keratron™ Scout programı vasıtasıyla, verilerin
değiştirilmesi kastedilen Kişisel Bilgisayar'ın IP adresi kastedilmektedir. Doğrudan bir
Ethernet bağlantısı olması halinde, bu adres §9.4.1 ve §9.4.2'de anlatılanlara uygun
olarak PC üzerinde ayarlanan adres olacaktır. Eğer bazı sebeplerden dolayı, PC’nin
™
IP adresinin değiştirilmesi zorunlu hale gelirse, Keratron Nova üzerindeki Remote
Host IP alanını da bu yeni adres ile güncellemek gerekli olacaktır.
Bir ağ yöneticisi, Keratron™ Nova’nun TCP/IP konfigürasyonunu, “Local TCP/IP
Settings” (Şekil 9-8’deki 2. madde) tuşunu seçmek suretiyle değiştirebilir.
Bu konfigürasyonların içinde bulunan fonksiyonlara, LAN ağı içindeki Keratron™
Nova’nın konfigürasyonlarından bahsederek, §9.5te bir öneri getirilecektir.
“Factory Default” (Şekil 9-8’deki 3. madde) tuşuna
konfigürasyonunu, fabrikada ayarlanan orijinal haline getirir.
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9.5

YEREL ŞEBEKE İLE HARİCİ PC’YE BAĞLANTI
KONFİGÜRASYONU

Eğer Keratron™ Nova, bir router (yönlendirici) vasıtasıyla, önceden var olan bir
LAN’a (kablosuz ya da kablolu) bağlanmak istenirse, bu operasyonların, bir Ağ
Yöneticisinin gözetimi altında yapılması tavsiye edilir. Aşağıda, bir gösterge olması
™
Nova’nın TCP/IP konfigürasyonu için, gerek IP (DHCP)
açısından, Keratron
adreslerinin dinamik konfigürasyonunun bir protokolü tarafından ayarlanan bir ağ
durumunda ve gerekse statik IP adresleri ile bir ağ durumunda, ön operasyonlar
açıklanmıştır.
9.5.1

OTOMATİK ADRES İLE KONFİGÜRASYON (DHCP)

Eğer Keratron™ Nova, adreslerin dinamik bir şekilde değiştirildiği bir ağ içerisine
yerleştirilirse, bu yöntem, aşağıda gösterilen seçim ile etkin hale getirilebilir
Şekil 9-9.

Şekil9-9: DHCP Modunun seçilmesi

Remote Host Computerile ilgili olarak, eğer bu söz konusu olan ikinci durum,
DHCP’de konfigüre edilmişse, bunu bir statik IP adresi aracılığıyla tanımlamak
mümkün değildir. Bu durumda, ilişkilendirme LAN ağı içinde beliren isim kullanılmak
suretiyle gerçekleştirilebilir. Şekil 9-10’da vurgulanan metin kutusu seçildiğinde,
dokunmatik ekran aracılığıyla ismin yazılmasını mümkün kılan sanal bir tuş takımı
belirir.
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Şekil9-10: DHCP’de, Keratron™ Nova’un bağlantılı olduğu
bilgisayarın adı belirtilmiş olabilir

9.5.2

STATİK ADRES İLE KONFİGÜRASYON

Statik IP adresi aracılığıyla bir ağa bağlantı, Şekil 9-11’da temsil edildiği gibi,
Keratron™ Nova’da gerçekleştirilebilir.
Konfigürasyon bileşen alanlarının seçimi (IP Address, Subnet Mask, Gateway…)
dokunmatik ekran aracılığıyla yapılır.
Bu alanlara girilecek değerler, Default addresses (ön tanımlı adresler) arasında
bulunanlar tarafından türetilebilirler. Konfigürasyon seçiminin yapıldığı andan
itibaren, aynı ağ içinde belirlenmiş kesin kurallara cevap vermek zorundadır, bu
alanlara, bir ağ yöneticisinin yardımını alarak işlem yürütülmesi kuvvetle tavsiye
edilmektedir
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Şekil9-11: Keratron™ Nova IP adresinin
ayarlanması

Şekil 9-12’de, subnet mask konfigürasyonu, örnek olacak şekilde temsil edilmiştir.
NOT
Konfigürasyon parametreleri, tüm parametrelerin değerlendirmesine
olduklarından dolayı, ön tanım değerlerine sahip değillerdir.

tabi

Ağ akışının olup olmadığı, Status (Durum) alanı aracılığıyla, doğrulanabilir.

Şekil9-12: Subnet maskın ayarlanması
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Fiziksel adres de denilen MAC Address’i, gerek kablolu ya da gerekse kablosuz
olsun, her bir ağ kartına, tek anlamlı olarak tahsis edilen 6 byte’dan oluşan bir
koddur. Önceden var olan yerel bir ağın içine Keratron™ Nova’un bağlantısının
yapılma yetkisi için, bu adresin, ağ yöneticisine bildirilmesi gerekli olabilir. Bu alan,
kullanıcı tarafından değiştirilemez.
NOT
“Factory Default” (Şekil 9-8’deki madde 3) komutu aracılığıyla, fabrika ayarları
konfigürasyonuna döndürmek her zaman mümkündür.
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9.6

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ YAPISI (HARİCİ PC
ÜZERİNDE)
Varsayılan veritabanı klasörü
Scout Trialsets Klasörü (ilk kurulumdan sonra boşaltın).
Keratron™ Scout sistem dosyası. Bu klasöre dikkat edin!!
İçeri aktarılan baskı modellerini ve yeni olanları buraya
girin
Yazılım, geçici dosyaları buraya işler

*.tb
Scout.ini
*.cnt
*.hlp
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Color.ini
Material.ini

Kod. 161601TR

9-13

Araç çubuğunun ayarları
Yazılımın ayarları
Kılavuz ihtiva eden dosyalar
Yerelleştirilmiş kılavuz dosyası
Keratron™ Scout lensleri için, Editör
Deneme-Seti
Ana Program
Baskı modelleri oluşturucusu
Scout test aracı iletimi
Keratron ™ test aracı iletimi
Mevcut lenslerin renk listesi
Mevcut lenslerin malzeme listesi
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9.7

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ

Araç çubuğu tuşlarını ve yazılım fonksiyonunu kişiselleştirmek/değiştirmek
mümkündür.
“Tools” (Araçlar) menüsünün “Options” (Seçenekler) penceresi aracılığıyla yazılımın
fonksiyonunu değiştirin.
Farenin sağ tuşuna tıklayarak araçlar çubuğunu kişiselleştirmek mümkündür.

9.8

SCOUT YAZILIMININ SÜRÜMÜNÜN BELİRLENMESİ.

Şekil9-13: Keratron Scout yazılımının açılış ekranı

Kullanımda olan Keratron™Scout’un yazılım sürümü, çeşitli şekillerde tanımlanabilir:
•
•
•

Programın açılışında birkaç saniye görüntülenen açılış-ekranı aracılığıyla
(Şekil 9-13)
Ana menüden help on line (?) ve ardından “Informazioni su Scout”
(Scout hakkında bilgi) bölümünü seçerek.
Explorer ile, c:\Keratron klasörüne girerek ve farenin sağ tuşu ile
“Proprietà” (Özellikler) sekmesini seçerek. Beliren pencerede, (Şekil 914) Versione (Sürüm) sekmesini seçin.
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Şekil9-14: Scout yazılımının
sürümünün tanımlanması

9.9

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KALDIRILMASI

İki farklı yöntemin olduğunu varsayabiliriz: birincisi için, Windows’un standart
kaldırma prosedürü gereklidir:
1. “Control Panel” (Denetim Masası) başlatın.
2. “Add/Remove Programs” (program ekle/kaldır) ikonu üzerine tıklayın.
3. “Keratron Scout” sekmesini seçin.
4. “Add/Remove” (Ekle/Kaldır) butonu üzerine tıklayın.
5. Talimatları izleyin, eğer kaldırma prosedürü, bazı DLL’lerin de
kaldırılmasını gerektiriyorsa, “Yes to all” (Evet hepsi) butonu üzerine
tıklayın.
İkinci yöntem, özel bir kaldırma yardımcı programı kullanır:
1. Windows’un “Başlangıç” -> “Programs” (Programlar) -> “Keratron Scout”
menüsünden, “Uninstall Keratron Scout” (Keratron Scout’u kaldır)
sekmesini seçin.
Her iki yöntem için de, aşağıdaki dosyaların gerçekten PC’den kaldırıldığını/silindiğini
teyit edin.
•

C:\Keratron\Scout.exe
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•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe

•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe

•

C:\Keratron\Test Scout.exe

Bu noktada, PC’yi yeniden çalıştırın.

9.10

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ KOMUTLARININ VE
EKRANLARININ AÇIKLANMASI

9.10.1 GİRİŞ
Bu bölümde, sadece temel fonksiyonlar açıklanmıştır. Yazılımın daha tam ve güncel
bir açıklamasına sahip olmak için, HELP (KILAVUZ) menüsüne başvurun (menü
çubuğu üzerindeki ilgili komutlar ya da “?” tuşu).
9.10.2 KERATRON™ NOVA’DAN BİR GÖRÜNTÜ TRANSFERİ
“Keratron/Keratron Onda/Keratron Nova” alma menüsü ile ya da Scout yazılım
çubuğu üzerindeki ikonlar ile etkin hale getirin: “Keratron/Onda/Nova görüntüsünü
alın” ve Keratron™ Nova tarafından verilerin gönderilmesini bekleyin.
Hastanın göz kırpması ya da hareket etmesi sonucunda elde edilen, tatminkar
olmayan kalitedeki muayeneler, hemen silinebilirler.
Cihazın operatör tarafından ilk defa kullanılması söz konusu olduğunda, aynı göz
üzerinde 6-8 fotoğraf çekilmesi ve tatmin edici sonuç elde edilene kadar, “Acquire”
(Alım yap) “Repeatability Check ” menüsü ile tekrar edilebilirliğin kontrol edilmesi
tavsiye olunur.
Standart prosedür olarak, tekrar edilebilirliği kontrol etmek ve daha sonra en iyi olanı
(ya da en iyi iki tanesini) kaydetmek için, göz başına 3-4 fotoğraf çekilmesi tavsiye
olunur
9.10.3 GÖRÜNTÜLERİN
NASIL
BASTIRILACAĞI HUSUSLARI

İŞLENECEĞİ,

KAYDEDİLECEĞİ

VE

Görüntülerin alınmasından ve aktarılmasından sonra, eğer cihazda önceden
işlenmemişse, her bir görüntünün üzerine çift tıklayarak işlenmeleri mümkündür.
Tamamının, “Process All” (Tamamını İşle) menüsü ya da ilgili ikon aracılığıyla
işlenmesi her halükarda tavsiye olunur.
Topografik bir görüntünün işlenmesi, topografik bir harita elde etmek amacıyla,
kornea üzerinde bulunan dairesel miraların reflekslerini analiz etmek anlamına gelir.
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Halkaların merkezlenmesi ve izlenmesi, fotoğrafların işlenme penceresinde net bir
hal alırlar. Burada, artefaktlar olmaksızın uygun şekilde çekilmiş fotoğrafların,
haritada nasıl ve nereye konulacaklarının kontrol edilmesi mümkündür; ayrıca işlem
koşullarını ayarlamak için ve/veya yetersiz izlemelerin silinmesi için, düzeltme
müdahalelerinin yürütülmesi mümkündür.
Otomatik olarak oluşturulan ve (Photo-Process – Fotoğrafların İşlenmesi penceresi
de dahil) işleme esnasında ekranda görüntülenen grafik temsilinin seçimi için, “Tools”
(Araçlar) menüsünden “Options” (Seçenekler)’ı seçin ve ardından “Processing””
(İşleme) sekmesini seçin. “Default Map Type” (Önceden Ayarlanmış Harita Tipi)
bölümünden, istenen temsili seçin ve OK’ye basın.
Bu ayarlara ilave olarak, eğer, örneğin, eğriliğin gösterildiği eksenel bir haritadan yola
çıkılarak yapılması istenirse, yukarıda belirtilen harita üzerinde (başlık çubuğu
etkinleştirildi) kısmına basın ve ardından “Make” (Gerçekleştir) menüsünden “Axial”
(Eksenel)’i seçin.
Değişik tipteki keratometrik verileri etkinleştirmek için, “Tools” (Araçlar) menüsünden
“Options” (Seçenekler)’ı seçin. Alternatif olarak, farenin sağ tuşu ile herhangi bir
harita üzerine tıklamak ve “Options” (Seçenekler)’ı seçmek de mümkündür.
Bu grafik değişikliğin sonucu, eğer operasyon bir ikincisini öngörmüyorsa, zaten
videoda bulunan tüm haritalara derhal uygulanır.
Sonuç olarak, menüden “Save Test” (Muayeneyi kaydet) seçin ya da ilgili ikon
aracılığıyla işlem yürütün.
Her bir göz için, en iyileri hariç olmak üzere tüm görüntüleri atın. Bu uygulama, disk
üzerinde alan kazanılmasını ve kontrolün daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.
Eğer önceden yapılmamışsa, hasta klasörünü doldurun. Daima, isim, doğum tarihi,
cinsiyeti, grubu, tanısı ve operatör verilerini girin (Bkz. Hasta Klasörü).
Bu anahtar kelimeler, veritabanı çok büyük boyutlara sahip olsa dahi, özel grupların
içindeki muayeneleri bulmak için kaçınılmaz hale geleceklerdir.
Ekranı yazdırmak için, “File” menüsünden, basitçe “Print Screen” (Ekranı Yazdır)’ı
seçin. Sadece “Trasparent printing” (Şeffaf Baskı) fonksiyonunun etkinleştirildiği
durumda, Acquisition (Alım) modu sırasında da yazdırılabilir.
Menü veya “Print” (Yazdır) ikonu aracılığıyla ya da “Test Manager” (muayene
yöneticisi) aracılığıyla, yazıcı modellerini kullanarak, ekran üzerinde görüntülenen ya
da hafızaya alınan ve kaydedilen bir ya da birden fazla muayenenin yazdırılması için.

9.11

KERATRON™ SCOUT YAZILIMININ SORUNLARININ
GİDERİLMESİ

9.11.1 KERATRON™ SCOUT SCOUT YAZILIMININ KURULUMU
PC’nin hard diski üzerindeki, Keratron™ Scout dosyalarının kopyalarının kurulum
yardımcı programını kullanırken, aşağıdaki mesaj belirebilir:
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THE FILE YOU ARE COPYING IS OLDER THAN THE FILE PRESENT IN THE PC
(ŞU ANDA KOPYALAMAKTA OLDUĞUNUZ DOSYA, PC’DE DAHA ÖNCEDEN
MEVCUTTUR)
•

Bu durumda, önceki sürüm ile üst üste yazmadan, (PC’de zaten mevcut olan)
en yeni dosyayı bırakın.

Kurulum tamamlandıktan sonra, yazılımın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin
ve Scout programını test edin. Eğer, (Automation error - Otomatik Hata - DLL xxx.dll
not fount - DLL xxx.dll - ecc. bulunamıyor) ” şeklinde hata mesajları belirirse,
aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir:
•

Scout (v. §9.2) yazılımını indirin

•

İstendiği zaman dosyayı yeniden yazarak, yeni kurulum işlemi yürütün.

9.11.2 SCOUT.İNİ DOSYASI
Bu dosya, “Option Panel” (Seçenek Paneli) aracılığıyla seçilen tüm konfigürasyonları
ve yazılım tarafından sağlanan diğer ayarları ihtiva etmektedir.
Bu dosya kullanılmalıdır, eğer:
1. Yazılım çalışmaya başlama esnasında bloke oluyorsa.
Eğer olursa, “Scout.ini” dosyasını yeniden adlandırmayı deneyin, (silmeyin!!) ve
yazılımı tekrar çalıştırın.
2. Muayenelerin dışa aktarılması sırasında uygulama hatası.
Eğer olursa, “[Export]” (Dışa aktar) bölümündeki Scout.ini dosyasını açın ve
“Güzergahı” kontrol edin, çünkü, muhtemelen, o anda mevcut olmayan bir
güzergaha ya da bağlı olmayan bir harici sürücüye odaklanmaktadır.
path=x:\nnnn\mmmm\” dizisini silin ve yeniden deneyin.
9.11.3 FARKLI OPERATÖRLER
PAYLAŞTIRILMASI

ARASINDA

KERATRON™

SCOUT’UN

Eğer, kendi muayenelerini yürütmek için, birden fazla operatör Keratron Scout’u
kullanıyorsa, onların kargaşaya düşmemeleri için ayrı tutulmaları mümkündür.
Bunu icra etmek için iki yöntem vardır:
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•

Veri tabanında bir “grup” (örneğin operatörün adı) oluşturun ve yürütülen her
muayeneyi ilgili gruba kaydedin (prosedür tavsiye edilmemektedir)

veya
•

birden fazla veri tabanı oluşturun (prosedür tavsiye edilmektedir)

•

Sisteminin içinde gezinti yapabilmek için, operasyon sisteminin fonksiyonunu
kullanarak, her bir operatör için bir klasör oluşturun (Kaynakları Keşfet ya da
Kaynak İşletimi).

•

Her bir klasör için bir veritabanı oluşturun ( “Keratron Scout”, “Dosya” → “New
Database” – Yeni Veritabanı fonksiyonu aracılığıyla).

•

Her bir operatör, “File→Open Database” (Dosya→Veritabanı Aç) aracılığıyla
ya da “File→Recent Database” (Dosya →En Yeni Veritabanı) listesinden
kendi veri tabanına erişecektir.

9.11.4 PC’NİN İKAMESİ
•

Veritaban(lar)ının back-up (yedekleme) işlemini yapın (ağda, CD-ROM
üzerinde…).

•

“C:\Keratron\Scout.ini” dosyasının back-up işlemini yapın (seçenekler, ayarlar,
MRU güzergahı).

•

“C:\Keratron\*.tb” dosyasının back-up işlemini yapın (araç çubuğunun
ayarları).

•

PC’yi ikame edin.

•

Keratron Scout yazılımını yeniden yükleyin.

•

Trial-set’i (deneme seti) yeniden yükleyin.

•

Veritaban(lar)ını sıfırlayın (ağdan, CD-ROM’dan...).

•

“C:\Keratron” klasöründeki “Scot.ini” dosyasını sıfırlayın.

•

“C:\Keratron\*.tb” dosyasını sıfırlayın (araç çubuğunun ayarları).

NOT
Eğer harici programlar yüklenmişse, şifrenin yeniden girilmesi gerekmektedir.
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9.11.5 ÇEŞİTLİ PROBLEMLER
Aşağıdaki arızaların tespit kılavuzunda, çalışma esnasında meydana gelebilecek
bazı anomaliler, ilgili belirtileri ve uygun düzeltici eylemler belirtilmiştir. Eğer
™
Keratron Scout sistemi, aşağıda belirtilen düzeltici eylemlerin uygulanmasından
sonra da çalışmamaya devam ederse, OPTIKON 2000 S.p.A. Şirketinin yetkili teknik
servisine başvurun.
BELİRTİLER DÜZELTİCİ EYLEMLER

Veritabanı
Veritabanı bloke oldu, ne açılabiliyor ne de
kapanabiliyor.

a.

Yazılımın en son sürümünü güncelleyin
ve yeniden deneyin.

Çözüm A
a.

Scout programından çıkın.

b.

Kullanılmakta olan veri tabanını yeniden
adlandırın (seçilen veritabanı, Scout
ekranının üst kısmındaki çubukta
belirtilmiştir) örneğin: “C:\My
Documents\Database” ‘den “C:\My
Documents\Database_old”den gibi.

c.

Scout Programını başlatın.

d.

“New database” (Yeni veritabanı)
verisinin komutundan, “C:\My
Documents\Database” veritabanının
yeniden oluşturun; eğer veri tabanı zaten
“C:\Keratron\Database” ise, onu yeniden
oluşturmaya gerek yoktur, çünkü standart
olan söz konusudur ve bulunamaması
durumunda, doğrudan doğruya program
tarafından oluşturulur.

e.

“C:\My Documents\Database_old”
klasöründen muayeneleri içe aktarın.

Çözüm B (Eğer bir LAN’da çalışılıyorsa)

Kod. 161601TR
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BELİRTİLER DÜZELTİCİ EYLEMLER

“database explorer”da herhangi bir
muayene görünmemektedir

c.

tabLock’ tablosunu açın.

d.

Mevcut “Unknown” değerinden ilk raporu
değiştirin.

e.

Kaydedin ve çıkın

a.

Boş bir veri tabanı seçilmiştir.

b.

‘Group’ (Grup)’ın seçilmiş olduğunu
doğrulayın ve bu seçim veri tabanında
mevcut değildir.

c.

‘Operator(Operatör)’ün basılı olduğunu
doğrulayın ve bu seçim veri tabanında
mevcut değildir.

Not
Group (Grup) ve “Operator” (Operatör) seçimleri,
“toggle” (geçiş) türündedir ve alfabetik ve
kronolojik seçimlerden bağımsızdır.
Default ayarları, en yeni sürümleri
karşılamıyorlar ya da veritabanı “mevcut
değil” olarak görünüyor.

9.12

a.

Scout programından çıkın.

b.

(Yüksek güvenlik için)
“C:\Keratron\Scout.ini”. Dosyasını silin ya
da değiştirin.

c.

Scout programını yeniden çalıştırın ve
tercih edilen seçenekleri yeniden
ayarlayın.

NOVA.EXE’NİN GÜNCELLENMESİ

Keratron™ Nova yazılımının güncellenmesi için, (eğer mümkünse), Keratron Scout
yazılımından bir USB anahtara aktarılması gerekmektedir.
PC’nin teçhizatında bulunan USB anahtarı yerleştirin.
Keratron Scout yazılımı aracılığıyla, aşağıdaki komutu kullanmak suretiyle, manuel
güncelleme işleminin yürütülmesi mümkündür:
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Tools→ Make Keratron Onda/Keratron/ Keratron Nova key…

Şekil 9-10: Make Keratron key

“Write” tuşuna basın

Şekil 9-11

Operasyon tamamlandıktan sonra, Keratron USB portuna anahtarı yerleştirin ve
cihazı açın.
Eğer anahtar üzerindeki sürüm, cihazda bulunana göre daha yeni ise, aşağıdaki şekil
belirecektir (şekil 9-12).
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şekil 912: güncelleme için başlangıç penceresi

Güncelleme ile ilerlemek için, «Update Keratron™ Nova »’yı seçin, « OK »’ye basın
ve operasyonun tamamlanmasını bekleyin ve yazılımı çalıştırın. Daha sonra, USB
anahtarı çıkartın.
Keratron™ Nova, her halükarda, yazılımın önceki sürümünün bir kopyasını
muhafaza eder. Eğer sıfırlanması istenirse, USB anahtarın yeniden takılması ve şekil
9-12’de belirtilen pencere açılığı zaman, «Restore previous version»’ın (önceki
sürüme dön) seçilmesi yeterlidir.
NOT
PC ile Keratron™ Nova arasında, ethernet aracılığıyla gerçekleştirilen her bir
bağlantıda, Keratron™ Scout yazılımı, cihaz üzerindeki ile kişisel bilgisayar üzerinde
çalışmakta olan sürümleri birbirleriyle karşılaştırır. Eğer en son sürüm hali hazırda
kullanılmakta olandan daha yeni ise yazılım, Nova.exe sürümünün güncellenmesi
gerektiği konusunda operatörü uyarır.
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BU SAYFA KASITLI OLARAK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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10 TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM
Tıbbi personel, cihazları ve bunların ekipmanlarını, en iyi çalışma koşullarında
muhafaza etmekle sorumludur. Aşağıda açıklanan basit adımlar, uygun bir bakım ve
onarım programının tanımlanması için uygulama kılavuzlarını oluşturmaktadır.
Cihazın temizliği, bileşenlerin etkin bir şekilde çalışmasını olumsuz etkileyebilecek
olan tozların yığılmasından kaçınmak için zorunludur.
Cihazın herhangi bir parçası üzerinde temizlik işlemini yürütmeden önce, Keratron™
Nova tarafında bulunan şebeke anahtarını OFF (O) konumuna alın ve cihazı daima
şebeke gerilimi prizinden ayırın.

10.1

TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON

Cihazın bileşenlerin dış yüzeylerinin temizliği, aşındırıcı ürünler kullanmaktan ve
sıvının söz konusu cihazın içine nüfuz etmesinden kaçınarak yürütülmelidir.
Koni (bkz. §10.2) hariç olmak üzere, Keratron™ Novanın dış kısımları, alkol ya da
nemli bir bez kullanılarak temizlenebilir ve bunun ardından kuru bir bezle nemin
alınması gerekir.

10.2

MİRA KONİSİ

Koni, bizzat uygulanan bir parça olmamasına rağmen, kazara hasta ile (göz ve
alt deri) temasa geçebilir. Çapraz enfeksiyon ihtimali durumundan kaçınmak
için, koninin siyah dış yüzeyi, koninin ucuna monte edilmiş foto-elektronik
küçük noktalara dokunmamaya titizlikle dikkat ederek, alkol ya da
antibakteriyel dezenfektanlarla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Siyah-beyaz konsantrik mira ihtiva eden iç kısım için, alkol ve diğer sıvıların
kullanıldığı bir temizlikten kesinlikle kaçınılmalıdır. Koni, önce çıkartılmalıdır ve
sonra temizlenmelidir; aşağıdaki yöntemin kullanılması tavsiye edilir:
•

Keratron™ Nova’yı kapatın.

•

Mira konisini, elinizle kanadından kavrayın ve çıkartın.
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•

Temizlik için, basınçlı hava tüpü ile (ya da düşük basınçlı basınçlı hava ile)
deliğin iç kısmını temizleyin.

•

Kesinlikle videokeratoskop’a karşı olacak şekilde bastırarak, “koniyi” yeniden
pozisyonunda konumlandırın. (Not: Koninin çeperler arasına iyice
oturtulduğundan, arka flanş ile kendi yapısı arasında herhangi bir boşluk
kalmadığından emin olun.)

•

Cihazı, §7.1’de açıklandığı gibi, yeniden kalibre edin.

10.3

STERİLİZASYON

Keratron™ Nova topografi ve kullanılan aksesuarları, hasta ile temasa geçmedikleri
sürece, sterilizasyon gerektirmemektedir.

10.4

TEMİN EDİLMEYEN AKSESUARLARIN TEMİZLİĞİ

SAĞLANMAMIŞ OLAN PC’nin, monitörün, yarık lambanın, çeneliğin ya da diğer
muhtemel aksesuarların temizliği için, ilgili kullanma kılavuzlarının tavsiyelerine
başvurun.

10.5

BAKIM

Gerek bağlantı gerekse besleme kablolarının bütünlüklerini periyodik olarak kontrol
edin.
Sistemin güvenliği açısından, EN60601-1 Standartlarına göre kaçak akın değerlerine
uygunluk, yılda en az bir defa test edilmelidir. İlgili sağlık kurumunun kendi Biyoenerji
Departmanına ya da Optikon 2000 S.p.A. Yerel Distribütörüne/Teknik Yardım
Servisine başvurun.
Periyodik olarak, topografide, kalibrasyon küresini alın ve yine aynı küre üzerinde
belirtilen eğrilik özelliği değerlerini karşılaştırın . İki değer arasında ±0.3 D’nin
üzerinde farklı iki değer varsa, cihazın yeniden kalibre edilmesi gerekmektedir.
Kalibrasyonun, özellikle, cihaz yer değiştirildiği zaman tekrar edilmesi tavsiye olunur
ve §7.1’de belirtildiği gibi mira konisinin çıkartılma ve temizlenme işlemi yürütüldükten
sonra da yapılması zorunludur.
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11 TAMPON BATARYANIN İKAMESİ
Çalışmada gerekli olan konfigürasyon seçeneklerinin hafızaya alınması için,
Keratron™ Nova içindeki PC kartı, bir lityum bataryaya gerek duymaktadır.
Kullanılan batarya tipi, CR 2032’dir ve bataryanın voltajı 3V’dur.
NOT:
Bitmiş bataryaların (kendi kabloları ile birlikte) ikamesi, Optikon 2000 S.p.A. Teknik
Servisi tarafından ya da tehlikeli bir durumdan kaçınmak amacıyla bu sayılan firma
tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
NOT:
Cihazın atıl durma süresinin uzatıldığı durumlarda, sıvı kaybından kaçınmak
amacıyla, bataryaların çıkartılması için, Optikon 2000 S.p.A Teknik Servisi ya da bu
söz konusu firma tarafından yetkilendirilmiş personel ile irtibata geçin.
NOT:
Bataryayı, § 3.2’de belirtilen Çevresel Uyarılara uygun olarak imha edin.
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