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OPTIKON 2000 S.p.A. firması ISO 9001 ve ISO 13485 belgeli olup,
oftalmoloji için diagnostik ve cerrari cihazlar üretmektedir .
Tüm Optikon 2000 ürünleri medikal cihazlar için AB tarafından çıkarılan
93/42/CEE direktiflerine uygun bir şekilde üretilmektedir.
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Keratron® Onda

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000

1

ÖN AÇIKLAMALAR

OPTİKON 2000 S.p.A. firması, bu sistemi kullanacak olan kişinin söz konusu
kullanım kılavuzunun içeriğinde yazılı bulunan önerileri dikkatlice okumasını tavsiye
etmektedir. Cihaz kullanılmadan önce, sorumlu personele detaylı bir şekilde cihazın
kullanım detaylarını aktarıp garanti etmek operatörün vazifesidir. Her halükarda,
meydana gelecek yaralanmalardan, kazara meydana gelecek hasarlardan veya
cihazı satın alana yöneltilmiş olan sorumluluklardan OPTİKON 2000 S.p.A sorumlu
değildir.
Sistemin kullanımı profesyonel doktorun değerlendirilmesi ile alakalıdır. Optikon
S.p.A firması, bu cihazın hatalı bir şekilde kullanılmasından doğacak klinik
problemlerden sorumlu olmayıp hiç bir şekilde tıbbi tavsiyelerde bulunmamaktadır.
Optikon 2000 S.p.A firması sadece aşağıda belirtilen durumlarda cihazın emniyet ve
güvenliliğinden sorumlu olduğunu beyan eder:
•

güncelleştirme, kalibrasyon ve tamiratların OPTİKON 2000 S.p.A firması yetkili
personeli tarafından yapılmış olduğu durumlarda;

•

cihaz kullanım kılavuzu içeriğinde belirlenen şekilde kullanıldığında;

•

cihaz bağlı bulunduğu elektrik sisteminin IEC emniyet nizamlarına uygun
bulunduğu hallerde.

NOT
Söz konusu kullanım kılavuzu baskıya girdiği anda, ürüne ait en son resimlerin
ve bilgilerin en iyi şekilde ürünü takdim edebilmesi ve cihazın kullanımını net
bir şekilde anlatabilmesi için gerekli olan tüm gayret sarf edilmiştir. Bu
kullanım kılavuzu yürürlükte olduğu süre içerisinde, cihazı güncelleştirmek ve
kullanıcı için daha kullanımlı bir hale getirmek için cihaz üzerinde değişiklikler
yapılabilir. Bazen, bu tür değişiklikler haber verilmeksizin de yapılabilir.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni 13
00138 Roma - İtalya
Tel. +39 06 8888410
Faks +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
NOT Bu kullanım kılavuzu içeriğinde bulunan bilgiler Optikon 2000 S.p.A
firmasına ait olup, bunların bir kısmının veya tamamının yayımlanması sadece
daha önceden firmaya bildirilip yazılı yetki alındığı taktirde mümkündür.
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SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI

OPTİKON 2000 S.p.A tarafından Avrupa Birliği hudutları dahilinde satılan tüm cihaz
ve aksesuarlar, hatalı imalat ve malzeme durumunda, fatura tarihinden itibaren BİR
SENE garanti kapsamı içerisindedir. Tüketim malzemesi kapsamına giren garanti ise,
cihazın ilk kullanım tarihi ile sınırlıdır.
Avrupa Birliği hudutları dışına yapılan garanti şartları için, OPTİKON 2000 S.p.A.
yetkili yerel distrübütörüne başvurmak gerekir.
Tüm garanti kapsamına giren parçalar, hiçbir bedel talep edilmeden tamir edilecek
veya değiştirilecektir.
Hataların tespit edilmesi, arızanın tamiri ve ünitenin veya parça/larının son denetimi
garanti kapsamı içindedir.
Doğru kullanmama, kazalar, hatalı kullanım ve kurcalamalardan doğacak sonuçlar
veya OPTİKON 2000 S.p.A tarafından yetkilendirilmiş teknik servis ile ilgisi olmayan
kişiler tarafından gerçekleştirilen değişiklikler söz konusu garanti kapsamına girmez.
OPTİKON 2000 S.p.A, arıza durumlarında, cihazın ve/veya aksesuarlarının
değiştirilip değiştirilmediğini veya herhangi bir şekilde kurcalanmış olup olmadığını
veya hatalı kullanımdan dolayı zarar görmüş olup olmadığını kontrol etme hakkını
saklı tutar.
OPTİKON 2000 S.p.A ayrıca, teknik çalışmalar gerektirdiği taktirde cihazı ve/veya
aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
OPTİKON 2000 tarafından cihaza ve/veya aksesuarlarına verilmiş olan seri numarası
bulunmadığı, ihlal edildiği ve/veya açık bir şekilde okunamayacak olduğu durumlarda,
hiç bir şekilde garanti tanınmıyacaktır.
Cihaz ve aksesuarlarının iade edilmesinden dolayı doğacak masraflar garanti
kapsamına girmez: tüm nakliye, paketleme vs. masrafları satın alan kişiye aittir.
Cihaz ve aksesuarlar orijinal ambalaj içerisine konmalıdır. Ürünün farklı bir ambalaj
ile iade edilmesi halinde, nakliyeden kaynaklanan olası zararlar garanti kapsamına
girmeyecektir. OPTIKON 2000 S.p.A., orijinal ambalajın olmaması halinde, ilişkin
ücreti yeniden borç kaydederek, öngörülen ambalaj ile ürünün geri gönderilmesini
sağlayacaktır.
OPTİKON 2000 S.p.A. teknik elemanlarının müdahalesinin bir fiil talep edildiği
durumlarda, tüm seyahat ve konaklama masrafları müşteriye ait olacaktır.
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3.1

UYARILAR
GENEL UYARILAR

• Keratron® Onda’nın doğru bir şekilde kullanılması için, bu kullanım kılavuzunun
tamamen okunması gerekmektedir. Kullanım, burada anlatılan prosedür ve
talimatlara uygun olarak gerçekleşmelidir.

• Keratron® Onda, sadece besleme paneli üzerinde belirtildiği gibi elektrik
şebekesine bağlanmalıdır. Sadece birlikte verilen şebeke kablosunu veya
güvenlik normlarına uyan bir başka kabloyu kullanınız.

• Bu kullanım kılavuzunda tanımlananlardan farklı olan cihazları veya
aksesuarları sisteme bağlamayınız.
• Ünite ile birlikte verilenlerden farklı aksesuar ve kabloların kullanımı,
emisyonların artmasına veya sistemin bağışıklığının azalmasına neden
olabilmektedir. Taşınabilir telekomünikasyon cihazlarından gelen emisyonlar,
ünitenin performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
• Yakınlarına yerleştirilen diğer cihazlar ile tehlikeli etkileşimleri önlemek
amacıyla, ünitenin kurulum ve kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde takip
ediniz. Eğer cihaz diğer aygıtlar ile tehlikeli etkileşimlere neden olursa (üniteyi
açarken ve kapatırken belirlenebilir), kullanıcıya aşağıdaki yöntemlerden bir
veya daha fazlası ile etkileşim durumunu düzeltmeye çalışması tavsiye edilir:
-

Diğer cihazları yeniden yönlendiriniz veya yeniden konumlandırınız.
Aynı cihazlar arasındaki mesafeyi arttırınız.
Üniteyi diğer cihazların bağlı bulunduğundan farklı bir şebeke prizine
bağlayınız.
Satıcınıza veya yetkili Optikon 2000 S.p.A. teknik servisine başvurunuz.

• Keratron® Onda, insan gözünün ölçülmesi için geliştirilmiş ve en uygun şekle
getirilmiştir. Keratron® Onda’nın bu kullanım kılavuzuna uygun olmayan veya
tipik insan gözünden farklı bir yansıtmaya veya bir şekle sahip yüzeyleri
kullanılarak gerçekleştirilen durumlarda kullanılması ve değerlendirilmesi
(örneğin: kontak lensler, herhangi bir kesit profilinde tanjant veya konkavlıkta
süreksizlik olan yüzeyler, veya çoklu yansımalar oluşturacak yüzeyler veya
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mirlerin bir kısmının kaybolması) aynı derecede doğruluğun elde edilmesini
sağlayamaz ve bu yüzden şiddetle tavsiye edilmemektedir.

• Korneal topograf olarak kullanımda, insan gözü üzerinde sınırlı alanlarda
mirlerin üstüste binmesine yol açan durumlar meydana gelebilir. Bu iyi bir
gözyaşı salgılamasının ve uygun kaliteye sahip görüntü kazanımlarının (göz
görüntülerinin kazanımına ayrılmış bölümlere ve bu kılavuzun son sayfasına
bakınız) sağlanması ile önlenmelidir ve gerektiğinde, “Foto İşlem ” düzeltme
fonksiyonlarının doğru şekilde kullanılmasıyla düzeltilmelidir. Mirlerin algılama
parametrelerini ayarlamak mümkündür veya son olarak artefaktları çıkartınız.
Her durumda, operatör topografiden gelen verileri geçerli olarak kabul etmeden
önce mirlerin her bir rekonstrüksiyonunun uygun olduğunu kontrol etmelidir.
• Günlük bazda cihazın kalibrasyonunu yineleyiniz ve sonucun kesinliği hakkında
şüphe duyulduğu zaman, küresel aberasyonu ölçerek, denenen gözün
aberrometrik ölçümünün doğruluğunu kontrol ediniz.
• Keratron® Onda topo-aberrometresi, tanı gerçekleştirmez. Operatör, sadece
cihaz
tarafından
dalgayüzünün
ölçümünden
gelen
parametrelere
güvenmemelidir, fakat sonuçların doğru yorumlanması için kendi tecrübe ve
niteliklerine başvurmalıdır. Bu kullanım kılavuzunda, anglo-sakson işaretini
kabul eden şekiller ve yazılım mesajları ile uyumluluğu korumak amacıyla
ondalık separatör olarak "," (virgül) karakteri yerine “.” (nokta) karakteri kabul
edilmiştir.

3.2

ÇEVRESEL ÖNLEMLER

• Keratron® Onda sisteminin kurulumunun yapıldığı ve kullanıldığı ortam güvenlik
talimatlarına uygun olmalıdır.
• Cihazı ısı kaynaklarının yakınına kurmayınız, doğrudan güneş ışığına veya
diğer yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.

• Sistem, yangınlara ya da patlamalara neden olabilecek, yanıcı anestetiklerin ,
yanıcı dezenfektanların ve diğer maddelerin olduğu ortamda hiçbir zaman
kullanılmamalıdır.
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• Yanıcı anestetikler (N2O), (O2), uygun bir gaz emme sistemi ile
uzaklaştırılmıyorlarsa, kullanılmamalıdır.

•

Cihazın içerisinde lityum pil bulunmaktadır. Biten pillerin imha edilmesi,
uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
Keratron® Onda’yı sınıflandırılmamış kent atığı gibi atmayınız. Elektrikli ve
elektronik cihazların imha edilmesiyle ilgili yerel kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak diğerlerinden ayrı bir şekilde toplayınız.

•

3.3

ELEKTRIK ILE ILGILI UYARILAR

• Keratron® Onda sistemi, bir PC ve ilişkin aygıtlar ile bağlantı halinde
çalışmaktadır. Cihaza bağlanacak olan PC sistemi (monitör ve olası ilave
aygıtlar dahil), EN 60950 yönetmeliğine göre EN 60601-1 standartına veya
II. izolasyon sınıfına (rappresentato dal simbolo sembol ile gösterilen)
uygun olmalıdır.
Şayet söz konusu cihaza EN 60601-1 standartına uygunluğu kesin olmayan bir
aparat bağlanır ise, aşağıdaki durumlar ortaya çıkar:
normal işletim şartlarında, aşırı bir KAÇAK AKIM riski
• uygun olmayan cihazın kaçak akımına bağlı tüm sistemin
topraklamasına karşı;
•

özel arıza şartlarında (ortak koruyucu topraklamanın kesilmesi), uygun
olmayan cihazın kaçak akımı neticesinde kaplamanın aşırı kaçak akım
riski.

Bu riskleri önlemek için, EN 60601-1 standartına uygun olmauan bir PC’nin
varlığında, Keratron® Onda’nın bağlı olduğu şebeke prizinden farklı bir prize
PC’nin bağlanması veya, alternatif olarak, PC ve duvardaki besleme prizi
arasında bir izolasyon transformatörünün kullanılması tavsiye edilir.
PC, ilişkin cihazlar ile birlikte hasta alanının dışına yerleştirilmelidir (en az 1.0 metre).
Hasta alanına sadece Keratron® Onda topo-aberrometresi yerleştirilebilecektir.
•

Aparatı beslemek için seyyar çoklu prizler veya uzatma prizleri kullanmayınız.
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•

Ameliyathanede kullanılma olasılığı halinde, hastaya birden fazla cihaz
bağlanmış olması, veya bu cihazların kendi aralarında birbirlerine
bağlanmaları durumunda, EN 60601-1 ve EN 60601-1-1 standartlarına göre
oluşturulan sistemin kaçak akımları veya bağlantıları nedeniyle olası riskleri,
yetkili personel tarafından, değerlendirmeye aldırınız.

•

Operatör, hastaya ve hasta alanı dışındaki bölümlere aynı anda hiçbir zaman
dokunmamalıdır.

3.4
•
•

MEKANIK ILE İLGİLİ UYARILAR
Keratron® Onda’yı ileri doğru hareket ettirirken, ölçüm sırasında, koninin
hastaya çarpmamasına dikkat ediniz.
Optik yüzeylerin hiçbirine dokunmayınız. Olası bir temizlik veya bakım işlemi,
Optikon 2000 S.p.A. tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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SEMBOLLER

Aşağıda gösterilen tablo I.E.C. tarafından onaylanan bazı sembolleri ve onların
anlamlarını açıklamaktadır. Yeterli alan olmamasından dolayı, bu semboller bilgi ve
uyarıların basit ve hızlı bir şekilde iletilmesine olanak sağlamak amacıyla sıklıkla tıbbi
cihazlar üzerinde kullanılmaktadır. Bazen iki veya daha fazla sembol özel anlamlar
elde etmek amacıyla bir araya getirilmektedir.
Bunlar, Keratron® Onda’nın etiketleri üzerinde kullanılan sembollerdir. Üniteleri
kullanmaya başlamadan önce, tabloda gösterilen semboller ve tanımlamalar
hakkında bilgi edininiz.
IEC TARAFINDAN YAYINLANMIŞ SEMBOLLER
SEMBOL

TANIM
DEĞİŞKEN CEREYAN

KORUMA TOPRAKLAMASI
DİKKAT!

KAPALI (ANA ŞEBEKEDEN BAĞLANTININ KESİLMESİ)

AÇIK (ANA ŞEBEKEYE BAĞLANTININ YAPILMASI)
TİP B
HASTAYA UYGULANAN KISIM (VÜCUT)
ELEKTRİK/ELEKTRONİK ALETLERİN AYRIŞTIRILMIŞ
OLARAK TOPLANMASI

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TARİHİ
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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5
5.1

GENEL BİLGİLER
SİSTEMİN TANIMI

şekil 5-1 Keratron® Onda

Keratron® Onda sistemi, eksenel kuvvetler, kurvatürler ve korneal aberometri gibi
korneal topografinin karakteristik kromatik haritaları ile göstererek hem kornea
hakkında hem de oküler veya toplam dalgayüzünün optik aberasyonları hakkında
bilgi edinmek için tasarlanmış olan bir topografi aberometredir.
Keratron Onda’da tanımlanabilir temel bölümler, şekil 5-1’de gösterilmektedir ve bunlar şekil
5-1 Keratron® Onda

:
1. Açma düğmesi
2. Dokunmatik ekrana sahip 7”’lik LCD ekran:
•

ölçüm sırasında cihazın doğru bir şekilde konumlandırılması için
hastanın gözünün naklen görüntülenmesine olanak tanır

•

operatörün, ekran üzerindeki imleç ve butonlara özel bir kalem ile
dokunarak komutları göndermesine olanak tanır
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•

Makinenin durumunu ve olası hataları, kullanıcı-dostu arayüzü
aracılığıyla, operatöre bildirir

3. Düğmeli joystick: hastanın önündeki optik başlığın doğru bir şekilde
konumlandırılması için X-Y-Z yönlerine göre taşıyıcının hareketine ve imaj
kazanımlarının başlatılmasına ve onaylanmasına olanak tanır
4. Taşıyıcı X-Y-Z
5. Mir konisine sahip optik başlık
6. Ölçüm sırasında hastanın dayanması için alın-dayanağına sahip ayarlanabilen
çene dayanağı.
5.1.1

KERATRON ONDA’DAKİ TOPOGRAFİ-ABEROMETRİ

Topografinin ve aberometrinin gerçekleştirilen koşulları, aynı zamana denk
gelmemektedir. Yansıtmalı iyi bir topografya, benzer mirleri ve, özellikle, Placido diski
veya konisinin merkezindeki mirler için, çok küçük ve uzak bir delik gerektirir.
Aberometri ise tam tersine maksimum göz bebeğinden daha büyük olan bir görüş
alanı ve gözün yakınında göreceli olarak yer alan bir optik sistem gerektirir. Bu
nedenle, genellikle, topo-aberometriler orta bölgedeki tabakayı heba ederler.
Keratron Onda, bu sorunu ortadan kaldırmak için, iki optik yolu ayıran filtre-aynanın
arkasında yer alan patentli bir “retro-mir” sistemi kullanmaktadır (bakınız şekil 52şekil 5-2: retro-mirin çalışma prensibi
)
.

şekil 5-2: retro-mirin çalışma prensibi
Mir konisi, retro-mir’den 2’si eklenen 26 adet N/B ve B/N değişken kenara sahiptir (şekil 52’deki 211 ve 212şekil 5-2: retro-mirin çalışma prensibi
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Bu şekilde Keratron Onda’nın korneası üzerine yansıyan mirler merkezde herhangi
bir sıralama olmadan (şekil 5-2 sol altta) diğer Keratronların aynı mirleridir (28, arcstep algoritimi için tekdüze geçişlişekil 5-2: retro-mirin çalışma prensibi
).
Gözün koniden ne zaman ideal mesafede olduğunu saptamak için, Keratron Onda
Optikon 2000 S.p.A. firması tarafından üretilen diğer topografilerde kullanılan EPCS
(Eye Position Control System – Göz Pozisyon Kontrol Sistemi) elektronik devresinin
gelişmiş bir versiyonunu kullanmaktadır.
Gözün apeksi, sadece önceden belirlenmiş bir mesafe içinde kazanımı kabul etmek
için optik başlık tarafından önceden belirlenmiş mesafede bulunduğu zaman,
yakalanır . Eğer göz doğru uzaklıkta değilse görüntü yakalaması engellenecektir.

şekil 5-3: Klasik Keratrondaki ve Keratron Onda’daki EPCS

Orijinal versiyonda fotoseller, sadece ±0.05mm’lik bir “range OK” içinde diyoptri
ondalığının doğruluğunu garanti etmektedir. Bu mesafe içindeki görüntü kabul edilir.
Topo-aberometrik kazanımlar, daha uzun bir süre gerektirirler ve bunun neticesinde
de, göz eksenel yönde daha büyük bir yer değişimine sahip olabilir.
Keratron Onda, bu nedenle, daha büyük fotoseller ve öne veya arkaya yanlış
hizalanmasını ölçen ve her görüntü ile ilişkilendiren bir A/D Converter kullanmaktadır.
Bu varyasyonları gidermek için bu ölçümü kullanınca, normal bir gözün bombesinin
ölçümü 0.55mm’ye kadar eksenel yer değişimleri ile diyoptri ondalığı içinde tam çıkar
(şekil 5-3şekil 5-3: Klasik Keratrondaki ve Keratron Onda’daki EPCS
).
Eğer koniye göre hastanın hareketi oldukça ani ise, ve ilişkin yer değişimi bu sınırları
aşıyorsa, Keratron Onda operatörü, gözbebeğinin ölçümü için uygun olabilse dahi,
videokeratografik görüntünün iyi bir topografya için “çok yakın” veya “çok uzak”
olduğunu bildirir.
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5.1.2

DİVALENT KONİ VE TOPOGRAFİ

Keratron Onda’da optik başlığın dış kenarı üzerinde iki çift fotoselin kullanılması,
maksimum periferik tabaka için, yakın mesafe ve invaziviteyi azaltmak için, daha
uzak olan 3mm’lik mesafe arasında seçim yapmamıza olanak tanır. Bu seçim,
dokunmatik ekrandan topografik veya topo-aberometrik kazanım sırasında
gerçekleştirilebilmektedir (örn.: şekil 7-22’deki 3 ve 4 no’lu butonlarŞekil 7-22:
Topografya: naklen görüntüleme
).
Koni, iki dalga uzunluğuna sahip bir LED matris tarafından arkadan
aydınlatılmaktadır: Scotopik şartlarda aberometrik alımlar için yakın kızılötesi
(λ=750nm) ve topografik görüntüleri ve diurnal ışıkta göz bebeğinin kasılmasını
yakalamak için amber-sarı (λ=590nm). Bir kamera, göz görüntülerini denetler ve iki
aşamada yakalar.
Daha sonra operatör sadece hastanın gözü önceden ayarlanan bir uzaklıkta
olduğunda ve bu uzaklık cihazın bilinen bir eğrilik yarıçapı olan bir küre üzerinde
önceden kalibre edildiği uzaklıkla aynı olduğunda joystick üzerinde yer alan düğmeye
basarak görüntüleri alabilir.
Görüntü alındıktan sonra özel algoritimler siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha 28
mir kenarı ve 256 radyal veya “meridyen” .arasındaki kesişme yerleri üzerinde
bulunan 7000’den fazla noktayı analiz ederek korneanın şeklini yeniden
yapılandırmayı sağlar.
Bombe değerleri, kromatik haritalar formu altında ekran üzerinde gösterilmektedir.
Halkaların merkezi korneal apeks olup bu kameraya daha yakın olan kornea
noktasıdır ve tüm kornea haritaları için bu önemli bir referans noktadır. Ayrıca, giriş
pupili de incelenir.
5.1.3

ABEROMETRİ

Süper Işıldayan bir Diyot (SLD) tarafından üretilen, fovea üzerinde parlak bir nokta
oluşturmak amacıyla gözün içerisindeki küçük bölüm ışık demetinin yansıtması, aynı
gözden ortaya çıkan bir dalga cephesine neden olur. Yaygın olarak “retinal
refleksiyon” olarak adlandırılan bu dalga cephesi, geri dönüş yolunda gözün
aberasyonları tarafından “bozulur”.
Dalga cephesinin analizi vasıtasıyla bu aberasyonları doğru bir şekilde ölçmek
mümkündür.
Keratron Onda’da, ortaya çıkan ışık demetinin kendi sırasında bir lens matrisi üzerine
yansıtıldığı görüntü alanında bir ölçüm yöntemi kullanılmaktadır (değiştirilen
Hartmann-Shack tip sensör) (şekil 5-4(şekil 5-4: Hartmann-Shack yöntemi (veya
S/H, örnek)
.
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şekil 5-4: Hartmann-Shack yöntemi (veya S/H, örnek)

Array’in arkasına lenslerden yansıyan noktaları elde eden bir CCD sensörü
yerleştirilmiştir. Bu şekilde elde edilen pattern, özel olarak tasarlanmış bir algoritim
yardımı ile bir kişisel bilgisayar üzerinde analiz edilmektedir.
Şekil 5-5’te şekil 5-5: İdeal ve normal durumdan uzaklaşan bir dalga cephesi için bir
lenslet tarafından yansıyan görüntüler
tamamen düz bir dalga cephesi ve normal durumdan uzaklaşan bir dalga cephesi
halinde, bir Hartmann-Shack sensörü patternleri gösterilmektedir. Birinci durumda
CCD üzerine yansıyan ışıklı noktalar düzgün bir şekilde yerleşirken, ikinci durumda
ise noktaların yerleşimi kesinlikle o kadar düzenli değildir.

şekil 5-5: İdeal ve normal durumdan uzaklaşan bir dalga cephesi için bir lenslet tarafından
yansıyan görüntüler

Ağırlık merkezlerinin klasik yönteminde, bu noktaların ideal pozisyondan
uzaklaşması, bize dalga cephesinin X ve Y gradyanlarının ölçümünü vermektedir.
Gradyanlar tarafından aynı dalganın ön yüzü yeniden düzenlenir.
Bu yöntemin sorunu, sadece noktalar bu hücreler içerisinde kalmak kaydıyla
uzaklaştırmanın ölçülebilir olmasıdır.
Keratron® Onda’da farklı bir yöntem kullanılmaktadır: Aralık Frekansının
Demodülasyonu
CCD üzerindeki lens tarafından korunan patterne hem Fourier transformu (FFT) hem
de ilgili anti transform uygulanmaktadır. Bu işlem sırasından ön dalga yüzü fazı
çıkartılır ve bundan, “phase unwrapping” adı verilen bir yöntem ile, X ve Y
gradyanlarını elde ederiz.
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Bu tekniğin avantajı, dinamiğin artışıdır. Klasik yönteme göre: noktalar, büyük
aberasyonların ölçülebildiği hücrelerin içerisinde mutlaka kapalı kalmak zorunda
değillerdir (şekil 5-5: İdeal ve normal durumdan uzaklaşan bir dalga cephesi için bir
lenslet tarafından yansıyan görüntüler
).
Ödenecek ücret, algoritmanın daha büyük bir karmaşıklığı ve daha çok bir
hesaplama süresidir.
5.1.4

TEMEL ÖZELLİKLER

KERATRON® ONDA, gömülü bir PC etrafında kurulmuş merkezi bir üniteden
oluşmaktadır. Komutlar, 7” LCD bir ekrana entegre bir dokunmatik ekrandan
gönderilmektedir. Kullanıcı arayüzü, sezgisel kullanımlıdır ve daha anlık uygulama
komutları, dokunmatik ekran tarafından iletilmesinin dışında, joystick üzerindeki
düğme ile de bildirilmektedir.
Denetleme ve görüntüleme için, tetkiklerin basım veya arşivleme işlemleri için olduğu
gibi, bir ethernet kablosu veya bir Wi-Fi kablosuz bağlantı vasıtasıyla üzerine
Keratron “Scout” yazılım kurulumunun yapıldığı harici (dahili değil) herhangi bir PC ile
bağlantı öngörülmektedir.
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5.2

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE

ÖZELLİKLER

İmalatçı firma ...............................

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

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

Keratron® Onda

Yönergelere uygunluğu: ..............

Tıbbi cihazlar yönergesi 93/42/CEE

Teknik standartlar: ......................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

EN 60601-1:1998; EN 60601-1-1:2000;
EN 60601-1-2:2001+A1:2006;
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001;
EN 60601-1-4:1997+A1:1999

ÇEVRESEL KOŞULLAR
Saklama:......................................

ısı limiti. -10°C ile 60°C arası

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

nem %0-100 (yoğunlaşma dahil)

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

500 ile 1060 hPa arasında atmosfer basıncı

Kullanım halinde: .........................

ısı limiti. 10°C ile +40°C arası

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

nem %30-75 (yoğunlaşmayan)

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

700 ile 1060 hPa arasında atmosfer basıncı

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

KERATRON® ONDA
Girişteki gerilim: ...........................

100 ve 240 Volt CA arasında

Frekans:.......................................

50/60 Hz

Güç tüketimi:................................

70 VA

Devre sigortaları: .........................

2 x T 1 A ( 5 x 20 mm)

TOPOGRAFYANIN HASSASİYETİ
Oftalmometrik veriler (sim-K): ......

normal bir korneada ± 0.25D içerisinde.

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

BFS (Best Fit Sphere) sapması: tipik olarak ± 0.15D
içerisinde yarık lamba adaptörü ile

Merkezsizleşme hatası ................

harita üzerinde ortalama sapma: 1mm’ye kadar
merkezsizleşme ile ±0.1D.
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PARAMETRE

ÖZELLİKLER

ABEROMETRİ
Pupil üzerindeki analiz alanı ........

7x7mm std (7.3x7.3 mm maks)

Aralık rezolüsyonu ......................

128 veya 165 µm (pupil üzerinde)

SLD gölge uzunluğu ....................

840 nm

LEDs gölge uzunluğu .............

750 nm ve 590 nm

Diyoptri dağılımı ..........................

-20D +10D (@VD=14mm) (sfer)

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

+10D (silindir)

Defokus ayarı ..............................

-11D +5D (otomatik ve manüel)

Hastanın akomodatif cevabının objektif ölçüsü (defokusun dışında +1D -4D)
Zernike Polinomları .....................

7° sıra

Hassasiyet ..................................

sfer ±0.25D, sil ±0.12D

IEC 60601-1 YÖNETMELİĞİNE GÖRE EKİPMAN SINIFLANDIRMASI
Elektrik şokuna karşı koruma tipi: .........................................

Sınıf I

Elektrik şokuna karşı koruma derecesi: ................................

Tip B

Sıvı penetrasyonuna karşı koruma derecesi: .......................

IPX0

Bir yanıcı anestetik karışım varlığında uygulamanın
güvenlik derecesi: .................................................................

Korunmaz

Çalışma modu.......................................................................

Kesintisiz

BOYUTLAR
Yükseklik .....................................

440 mm

Genişlik ........................................

460 mm

Derinlik.........................................

210 mm

Ağırlık...........................................

yaklaşık 12 Kg

NOTLAR
Belirtilen ağırlık ve boyutlar yaklaşıktır.
Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
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5.3
5.3.1

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOLARI
KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK
YAYIMLAR

Keratron® Onda, aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere üretilmiştir. Müşteri veya kullanıcı, Keratron® Onda`nın üretim maksadına uygun
ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
Yayım testi

Uyum

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler

Grup 1

Keratron® Onda, RF enerjisini yalnızca
içsel çalışması için kullanmaktadır. Bu
nedenle, RF yayımları oldukça düşük
seviyede olup yakınında bulunan
elektronik cihazlar üzerinde herhangi bir
etkileşime yol açma ihtimali yoktur.

RF yayımları
CISPR 11

RF yayımları
CISPR 11
Harmonik yayımlar

Keratron® Onda, evler ve domestik
amaçlar için kullanılan yapıları besleyen
düşük gerilimli bir genel beslemeye
doğrudan bağlanan mekanlar dahil
olmak üzere tüm mekanlarda kullanıma
uygundur.

Kategori B
Kategori A

IEC 61000-3-2
Voltaj
dalgalanmaları/Titreşim
yayımları

Uyumludur

IEC 61000-3-3
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5.3.2

KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK
BAĞIŞIKLIK

Keratron® Onda ünitesi, aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda
çalıştırılmak üzere üretilmiştir. Müşteri veya kullanıcı, Keratron® Onda`nın üretim maksadına
uygun ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık testi
Elektrostatik deşarj
(ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601 test seviyesi

Elektrik/geçici
dalga/anlık
IEC 61000-4-4

Aşırı gerilim
IEC 61000-4-5

•

±6 kV
bağlantıda

•

±6 kV
bağlantıda

•

±8 kV havada

•

±8 kV havada

•

±2 kV güç
hatları için

•

±2 kV güç
hatları için

•

±1 kV
giriş/çıkış
hatları için

•

±1 kV
giriş/çıkış
hatları için

•±1 kV diferansiyel mod

•±1 kV diferansiyel mod

•

•

± 2kV yaygın mod

Güç kaynağı giriş
hatlarında gerilim
dalgalanmaları, kısa
süreli kesintiler ve
gerilim değişiklikleri,
IEC 61000-4-11

•

% 0 UT 0.5
devir için

•

% 40 UT (UT`de
%60
dalgalanma) 5
devir için

•

•

Güç Frekanslı (50/60
Hz) manyetik alan
IEC 61000-4-8

3 A/m

İletimli RF
IEC 61000-4-6

3 Veff

% 70 UT (UT`de
%30
dalgalanma)
25 devir için

3V/m
80 MHz`den 2.5 GHz`e kadar

Cod. 161401TR

± 2kV yaygın mod
•

•

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler
Taban döşemeleri ahşap, beton ya da seramik
karo olmalıdır. Tabanların sentetik malzeme ile
kaplı olması durumunda, bağıl nem oranı en az
% 30 olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır

Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır

Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır. Kullanıcının şehir şebekesindeki
®
kesintiler esnasında Keratron Onda’yı
kesintisiz olarak kullanması gerekli ise,
% 40 UT (UT`de Keratron® Onda’yı kesintisiz bir güç kaynağı
%60
(UPS) ya da bataryalar ile beslemesi tavsiye
dalgalanma) 5 edilmektedir.
devir için

<5% UT
(UT`de >%95
dalgalanma),
0.5 devir için

•

% 70 UT (UT`de
%30
dalgalanma)
25 devir için

•

<5% UT (UT`de
>95%
dalgalanma) 5
saniye için

% 0 UT 5 devir
için

150 kHz`den 80 MHz`e kadar

Işımalı RF
IEC 61000-4-3

Uyum Seviyesi:

Geçerli değildir
Güç Frekansı Manyetik alanı normal bir ticari
Cihazın manyetik hassasiyete işletme ya da hastane ortamındaki özelliklere
sahip herhangi bir parçası sahip olmalıdır
bulunmamaktadır.
Taşınabilir ve hareketli RF iletişim cihazları,
®
kablolar dahil, Keratron Onda’nın hiçbir
3 Veff
bölümüne verici frekansına uygun denklem ile
hesaplanmış tavsiye edilen ayrılma
mesafelerinden daha yakın kullanılmamalıdır.
Tavsiye edilen ayrılma mesafesi:
d= 1.2 √P
3V/m
d= 1.2 √P 80MHz`den 800 MHz`e
d= 2.3 √P 800MHz`den 2.5 GHz`e
Burada “P”, üretici firma tarafından bildirilen
maksimum verici çıkış gücünü (W) olarak, “d”
ise metre (m) olarak tavsiye edilen mesafeyi
ifade etmektedir
a
Elektromanyetik yer keşifleri sonucunda
tespit edilen ve sabit RF vericilerinden
kaynaklanan alan kuvvetleri her bir frekans
b
aralığı için uyum seviyesinden düşük
olmalıdır.
Aşağıdaki işareti taşıyan cihazların yakın
çevresinde etkileşim meydana gelebilir:
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NOTLAR:
UT, test seviyesi uygulanmadan önceki şehir şebekesi alternatif gerilimidir
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığı uygulanır.
Not 2: Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir.
Elektromanyetik yayılım, ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar
tarafından emilmek veya yansıtılmak suretiyle etkilenebilmektedir.
a
Sabit merkez telsizleri (hücresel ya da telsiz), seyyar telsizler, amatör
radyolar, AM/FM dalga radio yayınları ve TV yayınları gibi sabit RF
vericilerinden kaynaklanan alan kuvvetleri teorik olarak tam bir doğrulukla
tahmin edilememektedir. Bu tip sabit vericilere ait elektromanyetik alan
değerlendirmeleri için elektromanyetik yer keşifleri yapılmalıdır. Keratron®
Onda’nın kullanılacağı ortamda ölçülen alan yoğunluğu yukarıda verilen
uyum seviyelerinden yüksek ise, Keratron® Onda’nın normal çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir. Anormal performansla karşılaşıldığında,
Keratron® Onda cihazının yerinin değiştirilmesi ya da yeniden yönlendirilmesi
gibi ilave tedbirlerin alınması gerekli olabilir.
b
150 kHz`den 80 MHz`e kadar olan frekans bandında alan yoğunluğu 3
V/m`den küçük olmalıdır.

Cod. 161401TR
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5.3.3

TAŞINABİLİR RADYOKOMÜNİKASYON CİHAZLARI VE KERATRON®
ONDA ÜNİTESİ ARASINDA TAVSİYE EDİLEN AYRILMA MESAFELERİ

Keratron® Onda, RF dalgalarının yayılımının kontrol altında bulundurulduğu elektromanyetik
ortamlarda calıştırılmak üzere üretilmiştir. Keratron® Onda müşterisi veya operatörü,
taşınabilir RF iletişim cihazları (vericiler) ile Keratron® Onda arasında, radyokomünikasyon
cihazlarının maksimum çıkış gücüne uygun olarak, aşağıdaki tabloda tavsiye edilen minimum
mesafeyi sağlamak suretiyle elektromanyetik etkileşimi engelleyebilir.

Verici Frekansına göre ayrılma mesafesi
(m)
Maksimum Verici
150 kHz`den 80
80 MHz`den 800
800 MHz`den 2.5
Çıkış Gücü (W)
MHz`e kadar
MHz`e kadar
GHz`e kadar
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
d= 2.3 √P
0.01
0.12
0.23
0.12
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Yukarıdaki listede maksimum çıkış gücü yer almayan vericiler için tavsiye edilen
metre cinsinden (m) ayrılma mesafesi, vericinin frekansına uygun denklem
kullanılarak hesaplanabilir. Burada yer alan P, vericinin üretici firması tarafından
bildirilen vericinin nominal maksimum çıkış gücünü Watt cinsinden (W) ifade
etmektedir.
NOTLAR:
Not 1- 80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığı uygulanır.
Not 2-Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir.
Elektromanyetik yayılım, ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar
tarafından emilmek veya yansıtılmak suretiyle etkilenebilmektedir.

Cod. 161401TR
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5.4

IŞIK YAYIMI

Keratron® Onda, içerisinde farklı ışık kaynakları bulundurmaktadır.
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 normuna göre, Keratron Onda 1. Sınıf bir
LED cihazıdır.
Herhangi bir işletim durumunda yayılan maksimum güç aşağıdaki tabloda belirtilen
değerlerin altındadır:

Çalışma durumu

Gölge uzunluğu

Yayılan güç

- λpeak -

- Pmeas-

738 nm

< 1mW

591 nm

< 1mW

738 nm

< 1mW

852 nm

<0.5mW

Topografya

TopoAberometri

5.5

ELEKTRİK ŞEMALARI

Talep üzerine, OPTIKON 2000 S.p.A. firması elektrik şemalarını , parça listesini,
tanımları, kalibrasyon talimatlarını veya cihazın tamir edilebilir parçalarının onarım
müdahalelerinin mevcut olması halinde operatörün nitelikli teknik personelini
destekleyecek seviyede bulunan diğer bilgileri temin etmektedir.

Cod. 161401TR
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5.6

YAPI

MODÜL
Keratron® OndaKeratron®
Onda

KOD
161401

TANIM
7” dokunmatik ekran TFT monitöre sahip
“windows like” kullanıcı arayüzü ile donatılmış
Topograf/Aberometre. Crossed veya wireless
LAN kablolu ethernet vasıtasıyla bir PC'ye
bağlantıyı destekler (işlemde). Görülebillir ve
kızılötesi çift aydınlatmaya sahip 26+2 mirli
koni.
Teçhizattaki aksesuarlar arasında düzlem,
ilişkin anahtarlara sahip montaj vidaları, çene
dayanağı, plastik dokunmatik kalem , dişli
kapatıcı kutu, kullanıcı kılavuzu, sfer ve
kalibrasyon hedefi, elektrik kablosu ve
crossed LAN kablosu.
Harici bir PC (tedarik edilmez) bağlantısı için
Keratron® Scout yazılımı (4.4.0 versiyonu ve
sonrakiler).

5.7

YAZILIM TASARIMCISI

Hem ünitenin içerisindeki Keratron® Onda yazılımı hem de ünite ile bağlantılı PC’nin
içerisindeki Keratron® Scout yazılımı, Optikon 2000 S.p.A firması tarafından
üretilmektedir. İlişkin sorularınız ve güncellemeler, hata ve düzeltme sinyalleri için
aşağıdaki adrese başvurunuz
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138
Roma

Cod. 161401TR
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5.8

TEÇHİZATTA OLMAYAN AKSESUARLAR

Bilgisayar (minimum gereksinimler:

Pentium IV (1 GHz) veya üstü
1Gbyte Mbyte’lık RAM (mutlak minimum,
genişleyebilir)
100 Gbyte (minimum) Sabit Disk
CD-ROM sürücüsü
En az 1024x768 piksel, gerçek-renkli (16-32 bit)
video modlu SVGA video kartı
Ethernet veya Wi-Fi (işlemde)
Windows XP®/Vista®/Windows 7® 32/64 bit

Donanım gereksinimleri

Ethernet portu vasıtasıyla cihaza bağlanan
Kişisel Bilgisayar, hiçbir şekilde ve hiçbir
konfigürasyonda cihazı beslemez. Her durumda,
Optikon 2000 S.p.A. firması minimum 1.8
Amper’lik bir emilime sahip 100/240V 50/60Hz
arasındaki bir şebeke gerilimi ile beslenen PC’leri
kullanmanızı tavsiye eder.
EN 60601-1 normuna veya II. Sınıf EN 60950’ye
(bakınız elektriksel uyarılar § ) uygunluk

Yazıcı

Renkli grafik yazıcı

Monitör

Minimum 1024x768 çözünürlük

Çene dayanağı için kağıtlar
(şek.5.1’deki 6)

Steril ve/veya biouygun tek kullanımlık
kağıtlar (bakınız böl. 10.1.1 “Temizlik ve
Dezenfeksiyon”)

NOT:
Keratron® Onda sistemi, bir PC ve ilişkin aygıtlar ile bağlantı halinde
çalışabilmektedir. Cihaza bağlanacak olan PC sistemi (monitör ve olası ilave aygıtlar
dahil), EN 60601-1 standartına uygun olmalıdır.
Bakınız Elektriksel Uyarılar (bakınız § )
TİCARİ MARKALAR:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7, tescilli Microsoft
Corporation markalarıdır
Access, tescilli bir Microsoft Corporation markasıdır
Keratron, tescilli bir Optikon 2000 S.p.A. markasıdır

Cod. 161401TR
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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6
6.1

KURULUM
GİRİŞ

Bu bölüm, Keratron® Onda topograf aberometresinin kurulumu için tavsiye edilen
prosedürü ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır.
Adım adım takip ederek, kurulum ve kullanma talimatlarına dikkatli bir şekilde riayet
etmeniz önerilir; kısa zaman içinde Keratron® Onda sisteminin düzgün çalışması için
gerekli olan tüm bilgiler elde edilecektir.

6.2

AMBALAJIN AÇILMASI VE KONTROL EDİLMESİ

Ünite, nakliye esnasında meydana gelebilecek hasar risklerini minimuma indirmek
üzere ambalajlanmıştır. Ambalajı açınız ve parçaları denetleyiniz. Ambalajın
açılması sırasında, tüm parçaları titizlikle elden geçiriniz. Ambalaj malzemesini
keserken, içeriğine zarar vermemeye özen gösteriniz. Ambalajda veya içeriğinde
hasar mevcut olduğu taktirde, en kısa zamanda bunları taşımayı yapan merciye
(postatane, tren yolu veya nakliye şirketi) ve Optikon 2000 S.p.A firmasına bildiriniz.
Ambalaj içeriğinin ekteki sevk irsaliyesinde belirtildiği şekilde olduğunu kontrol
ediniz. Çatlak mevcut olma durumunda hemen Optikon 2000 S.p.A’i bilgilendiriniz.

Cod. 161401TR
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6.3

KURULUM PROSEDÜRÜ

Keratron® Onda’yı dayanak düzlemi üzerine konumlandırdıktan ve dişlilerin
koruyucu kutularını konumlarına yerleştirdikten sonra, şebeke ve bir Kişisel
Bilgisayara olası bir bağlantı ile bağlantı işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Şekilde gösterildiği gibi, cihazın ön tarafında yer alan plastik kapağı kaldırınız.

Şekil 6-1: Ön kapağın kaldırılması

Sol taraftan başlayarak, LAN bağlantı kablosu, şebeke kablosu prizi ve bir USB
bağlantısı veya opsiyonel WİFİ anahtar prizi etiket vasıtasıyla (Şekil 6: Konektör
yuvasının etiketi

) belirlemek mümkündür.

Şekil 6: Konektör yuvasının etiketi

Kablolar düzlemdeki özel delik vasıtasıyla masanın altından takılmalıdır ve X-Y-Z
taşıyıcısının tüm hareketlerindeki engeli ve çekme gücünü önlemek için kablolara
yeterli bir boşluk bırakacak şekilde sabitlenmelidirler.
Sadece tedarik edilen kabloyu veya, güvenlik ile ilgili olarak, eşdeğer özelliklere
sahip bir kabloyu şebeke prizine bağlayınız.
Harici bir Kişisel Bilgisayara bağlantı, tedarik edilen “crossed” tipi kabloyu veya buna
eşdeğer bir kabloyu kullanarak, bir LAN ethernet bağlantısı aracılığıyla
gerçekleştirilir.

Cod. 161401TR
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Alternatif bir olasılık ta Wi-Fi bağlantısıdır.
NOT:
Bu olasılığa ve bölgenizdeki olası sınırlamalara ilişkin daha fazla bilgi için yerel
distribütörünüz ile irtibata geçiniz).
Keratron Onda ve bir PC arasındaki bağlantı crossed LAN kablosu vasıtasıyla
gerçekleştiği zaman, EN60950 yönetmeliğine göre II. Izolasyon sınıfına
( sembolü ile kısaca gösterilir) sahip veya EN 60601-1 standartına uygun PC,
monitör ve ilişkin aksesuarları kullanınız, aksi taktirde PC’yi Keratron®
Onda’nın bağlandığı şebeke prizinden ayrı bir prize bağlayınız.
Şayet Keratron Onda yukarıda belirtilen yönetmeliklere kesin olarak riayet
edilmeyerek bir PC’ye bağlanırsa, hasta aşırı kaçak akımlara maruz kalabilir
(bakınız § Keratron® Onda’yı sınıflandırılmamış kent atığı gibi atmayınız. Elektrikli
ve elektronik cihazların imha edilmesiyle ilgili yerel kanunlara ve yönetmeliklere
uygun olarak diğerlerinden ayrı bir şekilde toplayınız.
).
Wireless veya kablolu bağlantıyı etkin kılmak için, şebekenin parametreleri
konfigüre edilmelidir. Prosedür anlatılmaktadır, bakınız §9.4
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7
7.1

KERATRON® ONDA’NIN KULLANIMI
BAŞLANGIÇTAKİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Keratron Onda, açma düğmesini (1, bakınız şekil 5-1) “I” konumu üzerine getirerek
açılır. Birkaç saniye sonra, kullanıcıya şekil 7-1’da gösterilen ekran görüntüsü
görünür ve bağlamsal olarak motorların kontrolü için otomatik bir prosedür (“Motor
Diagnosis”) başlar.

Şekil 7-1: Keratron Onda’nın başlangıç ekran görüntüsü

Burada, sezgisel olarak, cihazın tüm ölçüm fonksiyonlarının dışında, aynı zamanda
konfigürasyon ve aksesuarlar (Settings), topografya kalibrasyonu (Calibration)
fonksiyonları ve konusunda uzman personele ayrılan bakım (Service) fonksiyonları
da gösterilmektedir.
Dokunmatik-ekranın kullanımı, tedarik edilen plastik dokunmatik-kalem veya
yuvarlak uçlu özellikle dokunmatik-ekran için uygun başka bir kalem ile ekrana
dokunarak, arzu edilen fonksiyonun seçilmesine olanak tanır.
NOT: başka tip kalem veya aletin kullanılması, kalıcı şekilde dokunmatik ekrana
zarar verebilir.
Eğer “Motor Diagnosis” prosedürü düzgün sonuçlanmazsa, başlangıç penceresinin
(şekil 7-2) üzerinde bir uyarı mesajı görünür ve operatör testi tekrarlayabilir.
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Şekil 7-2: Kalibrasyon testini ve motorların kontrolünü
tekrarlama olanağı

Test yeniden gerçekleştirildikten sonra, eğer prosedür hata ortaya çıkarmazsa,
kullanıcı “Continue” tuşuna basarak ilerleyebilir veya yazılımın otomatik olarak,
yaklaşık 5 saniye sonra, ilerlemesini bekleyebilir (şekil 7-3).

Şekil 7-3: “Motor Diagnosis” testinin tekrarlanması
pozitif sonuç verdi

Eğer, aksine, testin birkaç arıza bildirdiği durumlar mevcut ise, mesaj şekil 7-4’da
tespit edilen mesajdır. Bu noktada, operatör için “Retry” tuşu vasıtasıyla testi
yeniden tekrarlamak mümkündür veya “Continue” tuşuna basarak pencereden
çıkılır.
UYARI:
Eğer “Motor Diagnosis” prosedürü birkaç yanlışlık veya hata ortaya çıkarmış ise,
yazılım, güvenlik nedenlerinden dolayı, Topoaberrometry ve Aberrometry
fonksiyonlarının kullanımını engeller.
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Şekil 7-4: “Motor Diagnosis” testi motorun ayarlanmasındaki doğruluk üzerinde
bir hata ile karşılaştı

7.2

TOPOGRAFYA KALİBRASYONU [CALIBRATION]

Dokunmatik- ekran üzerinde [Calibration] fonksiyonunu seçince operatör,
topografya cihazının kalibrasyonuna ilişkin bölüme getirilir.
Bu işlem için, teçhizatta verilen alüminyum disk (şekil 7-5)’da gösterilen
kalibrasyon hedefi) ve kalibrasyon küresi, şekil 7-6 gereklidir.

Şekil 7-5: Kalibrasyon hedefi

Cod. 161401TR
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Şekil 7-6: Kalibrasyon küresi

Giriş ekran görüntüsü, şekil 7-7’ta gösterildiği gibi, kalibrasyon hedefini yerleştirmeyi
gerektirir. [OK] tuşuna basınca makine, engelsiz fotosellerin ilk okunmasını
gerçekleştirir.
Eğer operatör [Abort] tuşuna basarsa, Keratron Onda kalibrasyondan çıkarak
başlangıçtaki ekran görüntüsüne döner.

Şekil 7-7: Koninin önüne kalibrasyon hedefinin
yerleştirilmesi talebi

Şayet fotoseller arasındaki mesafe boş değil ise, ancak örnekte kalibrasyon küresi
tarafından doldurulmamış, yazılım şekil 7-8 mesajı ile hatalı hareketi bildirebilir.

Şekil 7-8: Kalibrasyon hedefi ile ölçünün doğru sonuçlanmamış
olduğunu bildiren uyarı mesajı

Aksi taktirde şekil 7-9’taki mesaj, “hedef”in kaldırılmasını ve çene dayanağının
aksesuarları için yapılmış olan iki delikten birine takılmak ve gözün yüksekliğinde
ayarlanmak zorunda olan “kalibrasyon küresi”nin yerleştirilmesini gerektirir.
Cod. 161401TR
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“Küre”nin arkasına, “Sphere” bilgisinin yanına, ön yüzeyinin diyoptrik gücünü
aktaran bir etiket (şekil 7-10) yapıştırılmıştır. Eğer bu değer şekil 7-9’ta aktarılan
değerden farklı ise, iki mavi ok ile değeri düzeltmek gerekir.

Şekil 7-9: Kalibrasyon küresinin diyoptrik gücünün kaydedilmesi

Şekil 7-10: Kalibrasyon küresinin etiketi

Eğer operatör [Start] tuşuna basarsa, kalibrasyon 6 aşama (adım) ile gerçekleşir: ilk
3 aşama “Near” fotosel çifti için; sonraki 3 aşama ise “Far” fotosel çifti için
kalibrasyon küresinin kazanımlarıdır (ref. §5.1.2).
Bu işlemler özünde aynı olduğundan dolayı, sadece 6 aşamadan biri örnekleyici
olarak açıklanacaktır.
[Start] tuşuna basınca, monitör şekil 7-11’taki gibi görünür: ekran kameranın (1)
naklen görüntüsünü gösterir ve korneal apekse göre fotosellerin ilişkin pozisyonu
oklar (3) ve şekil (2) tarafından bildirilir.
Göz doğru konumda olduğu zaman, (3)'te ortadaki OK yazısı kırmızı olur ve
birleştirilen sesli sinyal karakteristik bir ritim ve bir frekans alır.
Operatör artık joystick’e basabilir ve halkaların görüntüsünü alabilir.
Tüm aşamalar sırasında, [Abort] (4) tuşuna basmak ve şekil 7-1’ta gösterilen
başlangıçtaki ekran görüntüsüne dönmek her zaman mümkündür.
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Şekil 7-11: Kalibrasyon sırasındaki ekran görüntüsü

Görüntü alındıktan sonra, sadece altı aşamasının ilki için, alınan kürenin temiz ve
toz zerreciklerinden yoksun göründüğünü operatörün onaylaması talep edilir
(bakınız şekil 7-12).

Şekil 7-12: Kalibrasyon küresinin temizlik kontrolü

Eğer operatör [Yes] tuşuna basarak temizlik işlemini onaylarsa, yazılım 28 mir çizer
ve operatörün mirlerin kenarında, halkaların yeniden oluşumunun tam ve
"atlayış”sız olduğunu kontrol etmesi gerektiği ekran şekil 7-13’taki gibi görünür.

Şekil 7-13: Halkaların yeniden oluşumu

Aksi taktirde [NO] tuşuna basarak, şekil 7-9’taki ekran görüntüsüne geri dönülür.

Cod. 161401TR

7-6

2010-06-07 Rev.0

Keratron® Onda

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000
“Step 1 of 6” bilgisi, operatöre kalibrasyonun hangi aşamasına gelindiğini bildirir.
Anlatılan sıra, son mesaja kadar 5 sefer daha tekrarlanır (şekil 7-14).

Şekil 7-14: Kalibrasyonun son ekran görüntüsü

NOT:
Kalibrasyon aşamalarında, kalibrasyon küresinin farklı kazanımları sırasında,
ortadaki OK oku sabit yanana kadar öncelikle joystick üzerinde işlem yapmak
uygundur (şekil 7-11’taki 3) ve ŞİMDİ görüntü alımı için düğmeye basınız. Önceden
basılmış olan düğme ile OK pozisyonuna ulaşmaktan kaçınmak gerekir.
UYARI:
Kalibrasyon işlemini Keratron® Onda açıldığında günlük olarak tekrarlamanız
tavsiye edilir. Kurulum işleminden sonra veya cihazın yer değiştirmesi veya
temizlenmesinin ardından kalibrasyon işlemini gerçekleştirmek zorunludur.
UYARI:
Aberometri ile ilgili olan herşey için kalibrasyon işlemi fabrikada gerçekleştirilmiştir
ve kullanıcı tarafından tekrarlanmamalıdır.
Ancak operatör, §7.2’ta anlatıldığı gibi teçhizattaki kalibrasyon küresini ölçerek,
topografya kalibrasyonunun aynı frekansı ile, performans sabitliğini periyodik
olarak kontrol etmeye davet edilir.

7.3

AYARLAR [SETTİNGS]

Settings fonksiyonunun dokunmatik-ekran üzerindeki seçimi ile hangi aygıt yazılımı
ve yazılım sürümlerinin Keratron® Onda üzerinde mevcut olduğunu bilmemize veya
makinenin bazı opsiyonlarını konfigüre etmemize olanak tanıyan bir pencereye
erişilebilir.
About sekmesinde, cihazın seri numarasının dışında, kullanıcı arayüzünün yazılım
bileşenlerinin (Onda.exe ve Onda.dll) sürümü ve checksum’ı da aktarılmaktadır.
Aynı bilgiler, cihazın elektroniğinde bulunan firmware’ler için okunabilirdir. Tüm bu
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uygulamaların yazılım tasarımcısı, başvurulabilecek olan Optikon 2000 S.p.A
firmasıdır.

Şekil 7-15: About sekmesindeki bilgiler

Yapılan olası değişikliklerden sonra, opsiyonlar [OK] tuşuna basarak onaylanabilir
veya başlangıçtaki ekran görüntüsüne geri dönerek [Abort] tuşuna basarak iptal
edilebilir (şekil 7-1).
General sekmesinde (şekil 7-16), özel imleçler vasıtasıyla, sistem hoparlörünün
sesi (Audio Volume Control), LCD’nin arkadan aydınlatmasının (Backlight LCD)
yoğunluğu ve sabitleme hedefinin (Fixation Target) ışık yoğunluğu
değiştirilebilmektedir.
Üç tuş vasıtasıyla, motorların tanısında ve PDF baskılarda aktarılacak olan Tarih ve
Saat değişikliklerinde dokunmatik ekranın kalibrasyon prosedürüne erişmek te
mümkündür.

Şekil 7-16: General sekmesindeki konfigürasyonlar

Özellikle, Motor diagnosis opsiyonunu seçince başlatmada gerçekleştirilen aynı
prosedür başlar (bakınız §7.1).
Şayet hem kalibrasyon hem de hassasiyet, dinamik ve hız kontrolleri başarılı bir
şekilde tamamlanmış ise, ekran üzerinde şekil 7-17’ta gösterilen mesaj görünür.
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Şekil 7-17: Motorların kontrol prosedürü
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır

Operatör “Continue” tuşuna basarak işlemi tamamlayabilir veya yaklaşık 5 saniye
sonra mesajın otomatik olarak kaybolmasını bekleyebilir.
Şayet testlerden biri başarılı bir şekilde tamamlanmamış ise, pencere bir teknik
destek müdahalesini gerektirerek şekil 7-18’ta tanımlanan görünümü alır. Yazılım,
§7.1’de anlatıldığı gibi, hem topoaberometrinin hem de aberometrinin kullanımını
yasaklar.

Şekil 7-18: Motorların hassasiyet testi
başarılı bir şekilde tamamlanmamıştır

Network sekmesinde (şekil 7-19), harici bir PC ile Ethernet bağlantısı için
konfigürasyonlar biraraya getirilmiştir.
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Şekil 7-19: Ethernet vasıtasıyla bir PC ile bağlantı
için konfigürasyon

NOT:
Ağın konfigürasyon parametrelerinin varyasyonu, harici PC üzerindeki benzer
konfigürasyonun değişmesini de gerektirir. Bu işlem PC veya bir LAN
konfigürasyonu konusunda spesifik bir hazırlığa sahip personel tarafından
gerçekleştirilmedikçe, default değerlerini değiştirmemeniz tavsiye edilir.
Topo Aberometri bölümünde (şekil 7-20), dinamik pupillometriyi konfigüre etmek
mümkündür. “Send pupillometry video” ile, her alımda PC’ye gönderilen yaklaşık 1
san’lik bir film oluşumu etkinleştirilir.
“Quality” alanında, harici PC’ye gönderilecek olan filmin frekansı ve boyutu
seçilebilir.

Şekil 7-20: Topo Aberometri opsiyonlarının sekmesi

Ayrıca hastanın refraksiyon sunumunun, ”Auto RX” ve/veya “Fogging” ile,
topoaberometrik alımlardaki dalga yüzü ve hareket modunun sunumunda kullanılan
ölçeklerin bazı parametrelerini konfigüre etmek mümkündür (bkz. §7.6).
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Son olarak, hastanın refraksiyonunun hesaplandığı pupilin son seçilen veya
fotokopik (VL haritası tarafından hesaplanan) olması önceden ayarlanabilmektedir.

7.4

TEKNİK DESTEK [SERVICE]

Service bölümü, Optikon 2000 S.p.A. personelinin gözetimi altında veya kendisi
tarafından güncellemeler veya makinenin iç işlevsel kontrolleri için yetkilendirilmiş
bir kullanım öngörülmektedir.
Bölüm, şifre vasıtasıyla rastlantısal girişlerden korunmaktadır.
Bu bölüme herhangi bir giriş teşebbüsü, garanti koşullarını bozar.
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7.5

KORNEAL TOPOGRAFYA [TOPOGRAPHY]

Başlangıçtaki ekran görüntüsünde [Topography] tuşuna basınca, eğer makine
önceden kalibre edilmemiş ise (bakınız “Calibration” §7.2) aşağıdaki ikaz penceresi
görünür:

Şekil 7-21: Kalibrasyon olmayışından dolayı uyarı

Aksi taktirde, joystick üzerindeki düğmeye basıldığı zaman, bir topografik alım işlemi
başlar ve ekran şekil 7-22’ın görünümünü alır.
NOT: herhangi bir zamanda alım işlemini durdurmak için, sol üstte yer alan [Abort]
tuşuna basmak yeterlidir.
Şekil 7-22’taki ekran görüntüsü, hastanın gözünün (1) naklen görüntüsünü
göstermektedir. Görüntünün (2) sol altında bir konum sensörü görülür ve sağ veya
sol gözün görüntüsünü elde etmekte olduğunu belirtir.
Dokunmatik ekran üzerindeki (3) veya (4) üzerinde işlem yaparak, EPCS’de hangi
fotosel çiftinin kullanılacağı seçilebilir (“Near” veya “Far” bakınız §5.1.2). Bu seçim,
her testin başında gerçekleştirilmelidir (hepsi aynı çalışma mesafesinde olan, maks
8 görüntü), aksi taktirde önceden kazanılan tüm görüntüler silinecektir.

Şekil 7-22: Topografya: naklen görüntüleme

Sesli bir sinyal ile birlikte (5) ve (6)’da fotoseller ve korneal apeks arasındaki ilişkin
pozisyon gösterilmektedir. Yukarıyı gösteren bir oku (▲) olan aşağıdaki LED göze
daha fazla yaklaşmanız gerektiğini belirtir. Aşağıyı gösteren okları (▼) olan üstteki
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LED’ler ise gözden uzaklaşmanız gerektiğini gösterir; eğer okun yönü yukarı
gösterecek şekilde tersine çevrilmişse, doğru odaklama noktasının geçilmiş olduğu
anlamına gelir. OK işareti yandığı zaman, doğru odaklamaya ulaşılmıştır. Bu
işaretler, ışık göstergeleri üzerine olmaktansa gözün konumlanması üzerine
yoğunlaşılmasına olanak tanıyan belirtici sesli sinyaller ile birlikte gelmektedir.
Joystick’e OK konumunda basınca, yazılım görüntü alım işlemine devam eder ve
ekran üzerinde sabit-görüntü görünür.
Keratronlar ile topografide, bir görüntü alımı için, özel bir algoritma ilk 2-3 mir
içindeki yanlamasına yer değişimini yeterli derecede dengelediğinden dolayı,
halkaları artı işareti ile tamamen ortalamak zorunludur. Hastaya mir konisi ile
çarpmaktan kaçınarak ve hastadan gözünü kırpıp her iki gözünü de iyice
açmasını isteyerek, korneal apeks tarafından doğru mesafe üzerine her zaman
yavaş bir şekilde ileri hareket etmek ise gereklidir. Bu noktada, OK konumuna
ulaşmak ve hem gözyaşı zarının bozulmasını hem de kirpik varlığına bağlı
artefaktları önlemek amacıyla, birkaç saniye içinde düğmeye basmak gerekmektedir
(bkz. kullanım kılavuzunun son sayfası). Eğer hasta gözünü kırparsa, fotoğrafı
[Discard] (7) tuşuna basarak atınız ve işlemi tekrarlayınız.
NOT:
Keratron® Onda’yı ileri doğru hareket ettirirken, koninin hastaya çarpmamasına
dikkat ediniz. Bu amaçla, ekranın arkasında oturmak yerine, göze göre koninin
pozisyonunu yukarıdan sürekli olarak izlemeniz tavsiye edilir.
Koninin hastanın burnuna veya kaşına zarar vermesini önlemesi için XYZ
taşıyıcısını ayarlayınız. En uygun pozisyonu elde etmek için masanın ve çene
dayanağının yüksekliğini ayarlayınız.
Bir görüntü alındıktan sonra, [Process] (1) tuşuna basarak aynı görüntü denenir ve
şekil 7-23’taki gibi yansıma mirlerinin kenarlarında halkalar görünür. Bu işlem,
gözyaşı zarındaki pıhtılaşmalar tarafından değiştirilen görüntüleri anında atmamıza
veya Scout’un leke düzenleyicisi ile düzeltilmelerine geri dönerek görüntüleri
almamıza olanak tanır.
[Photo] (2) tuşuna basarak, halkalar gizlenir. [Rings] (4) tuşuna basarak, yeniden
ortaya çıkarlar.
Denenen görüntüler, renkli ölçekteki bir harita ile, [Curvature](4) veya [Axial] (5)
tuşlarına sırasıyla basarak kurvatür veya aksiyel haritada gösterilebilir.
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Şekil 7-23: Alınan bir görüntü üzerinde
halkaların yeniden oluşumu

Görüntü alındıktan sonra, onu denemeden de [Accept] (6) tuşuna basarak harici
PC’ye göndermek mümkündür. Aynı işlem, joystick üzerindeki düğmeye basarak
başlatılabilir.
Eğer PC bağlı ise, şekil 7-24’ta görüldüğü gibi veri transferi başlar, aksi taktirde şekil
7-25 mesajı bir bağlantı eksikliği veya daha basit olarak “Scout” yazılımındaki alım
penceresinin açılmamış olduğunu bildirir.

Şekil 7-24: Harici PC’ye verilerin gönderilmesi

Şekil 7-25: Harici PC mevcut değil

Her iki durumda da Keratron Onda, operatöre görüntünün atılması mı veya sonraki
bir transfer için kendi yerinde hafızaya alınması mı gerektiğini sorar. Kendi yerinde
hafızaya alınabilen maksimum görüntü sayısı, 8’dir.
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Eğer [Evet] olarak cevap verilir ise, o andan itibaren kendi yerinde hafızaya alınan
görüntülerin sayısını hesaplayan bir gösterge şekil 7-26’taki 1) ve tek bir seferde
harici PC’ye görüntülerin tüm sıralamasını göndermek için test sonunda basılacak
bir buton [Send to PC] (şekil 7-26’taki 2) görünecektir.

Şekil 7-26: Kendi yerinde hafızaya alınan görüntülere sahip LCD

Uygulamalı olarak operatör, joystick’in düğmesi ile harici PC’ye görüntüleri ileterek
hızlı sıralama halinde 8 görüntüye kadar alabilir veya daha sonra ne yapılacağına
karar vermek için kendi yerinde görüntüleri denetlemeye ara verebilir.
Şekil 7-27,örneğin, kurvatür haritası ile kalibrasyon küresinin sunumunu
göstermektedir.
Ekranın sol tarafında, kurvatür haritası üzerinde serbest bir şekilde yerleştirilebilen
imleç ile gösterilen noktanın güç veya diyopter cinsinden eğrilik değerleri (Power),
mm cinsinden merkezden uzaklığı (Distance), mm cinsinden kurvatür yarıçapı
(Radius), meridyeni (Meridian) ve yüksekliği (Height) aktarılmaktadır. Ayrıca
maksimum (kırmızı) ve minimum (mavi) eğrilik eksenleri ile Sim K , pupilin boyutu
(Pupil) ve mm cinsinden verteks tarafından merkezsizleşmesi (Offset) mevcuttur.

Şekil 7-27: Kurvatür haritasının gösterimi
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Yukarıdaki çubuk üzerinde bulunan baskı sembolüne (şekil 7-27’deki 1) basınca,
eğer “Scout” yazılımındaki alım penceresi açık ise, PC’nin önceden belirlenen
yazıcısı aracılığıyla aynı ekran görüntüsünün baskısı başlar.

7.6

TOPO-ABEROMETRİ [TOPO-ABERROMETRY]: GÖRÜNTÜ
ALIMI

Başlangıçtaki ekran görüntüsünde [Topo-Aberrometry] tuşunu seçerek, kombine
aberometri ve topografi fonksiyonuna erişilir.
Topo-aberometriye girerek, gözün defokus (defocus) ve akomodasyonunu (fogging)
karşılayan optik sistem motorlarını yeniden kalibre etmek için gerekli olan birkaç
saniye beklemek gerekmektedir.
Joystick’in düğmesine basınca, topografya için olduğu gibi alım işlemi başlar (§7.5).
Ekran üzerinde şekil 7-28’ta gösterildiği gibi hastanın gözünün naklen görüntüsü
görünür. Alım işlemini durdurmak için, sol üstte yer alan [Abort] tuşuna basınız.

Şekil 7-28: Topo-aberometrinin ekran görüntüsünü
oluşturan unsurlar

Şekil 7-28’taki ekran görüntüsünde, naklen görüntünün yanısıra ayrıca: tetkik
altındaki OD/OS gözün işareti (1), sarı bir daire ile gösterilen süper-parlak diyot
(SLD) ışınının pozisyonu (2), dalga yüzü sensörünün (wavefront sensor) görüntüsü
(3) ve Near veya Far fotosel çiftinin (5) seçimi ile EPCS vasıtasıyla gözden uzaklık
işareti (4) görünür.

Şekil 7-29: Önceki alımların silinmesi için
uyarı
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NOT:
Bu seçim, her testin başında gerçekleştirilmelidir (hepsi aynı çalışma mesafesinde
olan, maks 8 görüntü), aksi taktirde önceden kazanılan tüm görüntüler silinecektir.
(bakınız şekil 7-29)
Testin başında tetkik edilen gözün olası ametropisini mümkün olduğunca en iyi
şekilde gidermek (eşdeğer-küre veya defocus) veya refraksiyonun otomatik
araştırılmasını (Auto RX) başlatmak gerekir. Ortaya çıkan bir defocus, pupili içine
alacak derecede yeterince geniş boyutu desteklemek zorunda olan ölçülebilir alanın
azalmasına neden olur.
Eğer refraksiyon tanınmış ise, yaklaşık -11 e +6.5 D arasındaki arzu edilen defocus
değerinin etrafında (sol altta aktarılan) imleci (7) hareket ettirerek devam edilebilir.
Aksi taktirde, eğer buton [Auto RX] (6) sarı ise (“settings”’teki “default” seçimi için
veya ona basarak), defokus’un otomatik araması çalıştırılır. Araştırma, gözü
ortalayarak ve normal bir topografya için olduğu gibi OK mesafesinde joystick
düğmesine basarak başlar.

Şekil 7-30: Aberometri hedefi

Hasta, ölçüm işlemi sırasında sabitleme hedefine bakmalıdır (şekil 7-30).
Bu şekilde tetkik edilecek gözün ekseni ve topo-aberometre ekseni arasında bir
hizalama oluşturulur. Diğer göz, kapanmamalıdır ve, mümkünse, az ışıklı bir
nesneye veya uzaktaki bir duvara sabitlenmelidir. Oda karanlık olmalı ve hasta
pupillerin maksimum büyümesi için skotopik veya mezopik şartlara uygun olmalıdır.
4 adıma kadar gerekebilen defokus’un otomatik araması sonunda, eğer [Fogging]
tuşu devrede ise (sarı), Keratron® Onda, uzak için kesin bir salım gerçekleştirene
kadar (“Fogging”), yakından uzağa, hedefin ilerlemeli odaklamasına hastayı koyar.
Herbir veya her iki “Auto RX” ve “Fogging” işlemleri bitiminde, eğer göz fazla
hareket ettirilmemiş ve hala daha “farnear” aralığında bulunuyor ise, alım işlemi
otomatik olarak başlar. Aksi taktirde Keratron® Onda operatöre şekil 7-31 mesajını
gösterir.
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Şekil 7-31: Defocus’un giderilmesinin sonundaki ekran görüntüsü

Topo-aberometride, operatörün retinal refleksin uygun olduğunu veya SLD ışınının
pupiller alana düzgün bir şekilde girmesi amacıyla görüntüyü ortalamanın gerektiğini
farketmesine olanak tanıyarak, sensörün görüntüsü “wavefront” topografi
görüntüsünün yanında gösterilir. Olası korneal refleksler, verteksi (halkaların
merkezi) monitör üzerinde uygun şekilde işaretlenen, SLD ışınının dairesel
bölgesinin dışında tutarak önlenebilir (bakınız şekil 7-32 örneği), pupile bağlı olmak
zorunda olan alan aksi taktirde refleksi ve aynı “wavefront sensor” görüntüsünü
yitirir.

Şekil 7-32: Korneal refleksinin varlığı

7.7

TOPO-ABEROMETRİ: ALINAN GÖRÜNTÜ

Topo-aberometri alım işlemini yapar yapmaz, şekil 7-33’taki ekran görüntüsü belirir
veya şekil 5-1 Keratron® Onda
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üç görüntü gösterir. Henüz büyüyen pupil ile LED’lerin açılmasından hemen sonra
alınan ve genel olarak topografi için kullanılan soldaki ilk görüntü. Yaklaşık 80msan
sonra alınan ikinci görüntü, genellikle fotopik pupillometri için kullanılır. Üçüncüsü
ise wavefront sensörünün görüntüsüdür.
Eğer görüntüler görsel olarak hareket ettirilmiş veya bozulmuş ise, [Discard] tuşuna
hemen basarak ve alım durumuna geri dönerek atılabilir. Aksi taktirde görüntüler
denenebilir veya harici PC’ye gönderilebilir.
Şayet, alım sırasında, hastanın gözü mir konisine göre ideal odaklama noktasından
hızlı bir şekilde çok fazla uzaklaşmış veya bu noktaya fazlaca yaklaşmış ise, yazılım
şekil 7-33’taki mesaj ile alım işleminin güvenilmezliğini bildirir. [OK] tuşuna basıldığı
zaman,

Şekil 7-33: Alınan görüntü çok uzak

görüntüler “Image not suitable for CT processing” uyarısı ile gösterilir (yani:
görüntüler topografiye uygun değil) şekil 7-34’taki oklar ile gösterildiği gibi.

Şekil 7-34: Görüntüler, korneal topografi denemesine
uygun olmayarak işaretlenir

Bu durumlarda, artefaktları önlemek için, [Discard] tuşu ile görüntüleri atmanız ve
alım işlemini tekrarlamanız tavsiye edilir.
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Önceden belirtildiği gibi, topo-aberometrik görüntüler alındıktan sonra, görüntüleri
kendi yerinde denetlemek veya deneme ve/veya testin sonraki arşivlemesi için
harici PC'ye göndermek mümkündür.

Şekil 7-35 :Alım sonundaki topo-aberometri

Harici PC’ye göndermek, [Accept] komutu ile gerçekleşir. Harici bilgisayar üzerinde
alım yöntemi seçilmiş Keratron Scout programı uygulamada olmalıdır. Transfer
işlemi, Topografi bölümünde önceden açıklandığı gibi gerçekleşir (§7.5).
Lokal denetleme, [Process All] komutu ile başlatılır. Birkaç saniye sonra ekran şekil
7-37’taki gibi görünür.
Şimdi etkinleştirilen farklı tuşlar üzerine basarak, farklı gösterimler seçilebilir. Şekil
7-36’taki örnekte, soldaki [Curvature] tuşuna basınca, ilişkin Sim-K’lar ve ortadaki
görüntüde gösterilen fotopik pupillometri (VL Pupillometry) verileri ile birlikte korneal
topografinin kurvatür haritası gösterilmektedir. Sağ uçta wavefront görüntüsüne
sahibiz. [Axial] tuşuna basınca, korneal topografinin aksiyel sunumu görünür.
[Pupil] tuşunun seçilmesi, ilk iki görüntü üzerinde pupil hem skotopik (kızılötesi
aydınlatma) hem de fotopik (görülebilir aydınlatma ile yaklaşık 800 msan sonraki
görüntü) şartlarda görüntülenecektir.
[Rings] tuşuna basınca, kızılötesi ve görülebilir aydınlatma şartındaki göz
fotoğraflarında halkaların yeniden oluşumları üst üste gelir.
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Şekil 7-36: Korneal topografinin kurvatür sunumu

Şekil 7-37’taki gibi, [High Order] seçildiği zaman, gösterimi üçüncü sıradan yedinci
sıraya kadar Zernike polinomlarının sırasında sınırlayarak korneal ve oküler
aberometriler gösterilir ( c3−3 , c3−1 …… c75 , c77 ).

Şekil 7-37: Zernike polinomlarının üst sıralarının
korneal ve oküler aberometrisi

Benzer şekilde [Low Order], sadece Zernike polinomlarının en alt sıralarını ( c2−2 , c20
ve c22 ), yani silindir ve eksen küresi, grafiksel olarak gösterir.
[High+Astigmatism], gösterimde astigmatizm tanımlayıcı iki katsayı ile birlikte tüm
üst sıraları gruplandırır ( c2−2 ve c22 ).
[All orders], defocus’a ilişkin katsayıyı da önceki gösterime ekler ( c20 ).

Cod. 161401TR

7-21

2010-06-07 Rev.0

Keratron® Onda

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000

Şekil 7-38: Gradyanların hesabında süreksizlik olmayışın kontrolü ile

Wavefront penceresi üzerine çift tıklayarak, gradyanların doğru bir şekilde yeniden
oluşumunu kontrol etme olanağına sahiip olunur. Eğer, şekil 7-38’taki gibi, pupilin
(sarı daire) içinde kesiklik yoksa, yeniden yapılanmaları doğrudur. Aksi taktirde şekil
7-39’daki Ocular WA haritası, wavefront sensörünün görüntüsü bir korneal refleks
ve bir opasit içerdiğinden dolayı, şüphelidir.

Şekil 7-39 : Korneal refleks amaçlı aberometri

Bu görüntü üzerine çift tıklayarak, sensör görüntüsündeki ayrı düzensizlikler
tarafından oluşturulan, pupilde gradyanların haritalarındaki atlayış varlığı
farkedilebilir (şekil 7-40).
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Şekil 7-40: Gradyanların gösterilmesi ile

Ekran görüntüsünün (şekil 7-40) ortasında altta bulunan bir panelde yukarıdan
aşağıya sırasıyla şu veriler aktarılır:
1. diyoptri cinsinden Sim-k keratometrik veriler (en eğri meridyen kırmızı, en
düz olanı mavi)
2. iki videokeratografik görüntüden pupiler veriler Pupil (mm). yani çap (Ø) ve
vertekse göre yer değiştirme (∆).
IR (KızılÖtesi) satırı, henüz büyüyen pupile sahip ilk görüntüye aittir
(doğru bir şekilde çizilmiş ise, aberometrinin görüntüsüne uygun
olmalıdır).
VL (Görülebilir Işık) satırı, sarı-amber LED’lerin ışığına maruz
kaldıktan yaklaşık 1 san sonra miyozis halindeki pupile sahip ikinci
görüntüye aittir.
3. Sfer/eksen silindiri° cinsinden korneada (vd=0) ölçülen hastanın
refraksiyonu (Rx) ve [defocus] yani: eşdeğer-küre. Bu ölçü, wavefront
sensor tarafından ortaya çıkan dalga yüzünden elde edilmektedir ve
hesaplaması önemli ölçüde pupile bağlı olabilir, pupilin çapı 3mm ve sensör
tarafından fiili olarak ölçülen çap arasında, mavi oklar ile, seçilebilmektedir.

Şekil 7-41: Küre, Silindir ve Eşdeğer Küre
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NOT: bir pupil (genellikle 3 ve 4 mm arasında), dioptrinlerin çözünürlüğünü ve
uygun verteks mesafesini (vd) seçerek, bu veriyi doğru bir şekilde yorumlayınız.
Ayrıca, eğer küre miyopik yönde belirgin ölçüde hatalı sonuç vermiş ise, alım işlemi
sırasında hastanın hedefe odaklanmamış olması çok muhtemeldir. Bu durumda,
hastadan gözünü ayırmamasını veya her iki gözün "bakışını serbest bırakmasını”
isteyiniz ve alım işlemini yeniden deneyiniz.
Eğer dokunmatik kalem ile dokunmatik ekran üzerine uzun süre basılırsa, gösterilen
denetlemelerin bazı parametrelerini değiştirmeye olanak tanıyan içeriksel menülere
erişmek mümkündür.

Şekil 7-42: High Orders Ocular Wavefront Aberration için farklı
ölçeklerin seçilmesi için içeriksel menü

Örneğin, şekil 7-42’de gösterildiği gibi, Ocular Wavefront’un gösterildiği pencere
üzerinde işlem yaparak, değerler aralığı içinde gösterim ölçeğinin step'ini seçmek
mümkündür. Ayrıca, yazılım seçilen Zernike polinomlarının sırasında içerik
açısından ölçek değerlerini otomatik olarak seçer (örneğin şekil 7-42’taki “High
Orders”).
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Şekil 7-43: Hastanın refraksiyonunun (Rx) içeriksel
menüsü: silindir işaretinin uzlaşma
seçimi

Hasta refraksiyonunun gösterimini, her zaman dokunmatik ekran üzerine uzun süre
basarak etkinleştirilebilen bölmeli menü vasıtasıyla, değiştirmek mümkündür (şekil
7-43). Silindir pozitif, negatif değerler ile veya otomatik olarak gösterilebilir; verteks
12mm’de veya 14mm’de, kornea üzerinde (0 mm) seçilebilir (Şekil 7-44 : Hastanın
refraksiyonunun (Rx) içeriksel

) ve 0.01 mm, 0.12 mm ve 0.25 mm arasından çözünürlük seçilebilir (Şekil 7-45:
Hastanın refraksiyonunun (Rx) içeriksel

)

Şekil 7-44 : Hastanın refraksiyonunun (Rx) içeriksel
menüsü: verteks uzaklığının seçimi
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Şekil 7-45: Hastanın refraksiyonunun (Rx) içeriksel
menüsü: çözünürlük seçimi

Yukarıdaki çubuk üzerinde bulunan baskı sembolüne (şekil 7-36’daki 1) basınca,
eğer “Scout” yazılımındaki alım penceresi açık ise, PC’nin önceden belirlenen
yazıcısı aracılığıyla aynı ekran görüntüsünün baskısı başlar.
İki “RX” tuşuna (Şekil 7-36’daki 2-3) basınca, hastanın refraksiyonu ilgili haritada
hesaplandığı gibi sırasıyla fotokopik (VL) veya skotopik (IR) pupil çapında yeniden
hesaplanır.
Not: Fiili olarak ayarlanan pupil, dalga yüzü sensörünün ölçüsünden daha yüksekte
ve 3mm’in altında sınırlandırılmaktadır.

7.8

ABEROMETRİ

Başlangıçtaki ekran görüntüsünde öngörülmesine rağmen, Stand-alone
aberometrisinin bölümü yapım aşamasındadır ve Keratron® Onda yazılımının
gelecekteki bir sürümü için planlanmaktadır.
Eğer başlangıçtaki ekran görüntüsünde “Aberrometry” girişi seçilirse, Şekil 7-46:
“Aberrometry” seçiminde

’ta gösterilen mesaj görünecektir.

Şekil 7-46: “Aberrometry” seçiminde
gösterilen mesaj
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8
8.1

SORUNLARIN ÇÖZÜM KILAVUZU
ARIZALARIN BELİRLENMESİ

Bu bölüm, kullanım kılavuzunda daha önce açıklanmamış olan Keratron® Onda'nın
çalışma şartlarını belirleyen mesajlar tanımlanmaktadır.
Gösterge veya Mesaj

®

Keratron Onda açılmıyor

Anlamı
Cihaz doğru bir
şekilde beslenmiyor:
şebeke kablosu
bağlanmamış veya
şebeke sigortası
yanmış
Işının yayım
kaynağını (SLD)
yöneten devre, bir
arıza tespit etmiş ve
durdurulmuştur.

Defocus’un
giderilmesi
motorlarının bölümü,
bir konumlandırma
hatası tespit etmiştir.

İşlem
Şebeke besleme
kablosunu kontrol
ediniz.
Sigortayı yenisi ile
değiştiriniz (bakınız §
10.3.2)
Makineyi kapatınız.
Eğer yeniden
açtığınızda sorun
yeniden ortaya çıkarsa,
Optikon 2000 S.p.A.
teknik destek servisi ile
irtibata geçiniz.
Alım işlemini
yineleyiniz. Eğer sorun
yeniden ortaya çıkarsa,
Optikon 2000 S.p.A.
teknik destek servisi ile
irtibata geçiniz.
Şekil 7-7: Koninin önüne
kalibrasyon hedefinin

Kalibrasyonun ilk
aşaması sırasında
(Şekil 7-7: Koninin
önüne kalibrasyon
hedefinin

) mir konisinin
fotoselleri arasındaki
aralık boş değil.

Başlatmada ve
operatörün özel
talebi üzerine
(bakınız §7.3) bir
kalibrasyon işlemi ve
motorlar üzerindeki
hassasiyetin kontrol
işlemi
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gerçekleştirilmiştir.

BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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9

9.1

HARİCİ PC ÜZERİNDEKİ KERATRON® SCOUT
YAZILIMI
GİRİŞ

Keratron® Scout yazılımı (yani S/W Scout), sistem ile tedarik edilen bir setup'a
dayandığından dolayı özel talimatlar gerektirmez.
Aşağıdaki önlemler önerilir:
1. Kişisel Bilgisayar, Windows® XP/Windows Vista®/Windows 7®ailesinin
işletim sistemlerini desteklemelidir.
2. Ekran özellikleri herhangi bir moda ayarlanabilir ancak “gerçek renkli” (65 K
veya 16 M renkler) olmalıdır. Yine de en az 1024x768 pikselli bir ekran
boyu önerilir.
3. Keratron Scout Kurulum yazılımının kurduğu sistem dosyalarının ve Veri
tabanındaki dosyaların herhangi birini Bilgisayar veya LAN yönetimi
konusunda özel bir uzmanlığınız olmadığı sürece değiştirmeyiniz. Eğer
böyle bir durum mevcut ise, Teknik Servis Kılavuzuna bakınız.
Keratron® Scout yazılımının güncellenmesi basittir ve ne veritabanını, ne cihazın
kalibrasyonunu, ne de sabit disk’te hafızaya alınan kullanıcı tarafından belirlenen
ayarları değiştirmez.
İlk olarak önceki sürümün kurulumunu kaldırmak gerekir, daha sonra Keratron® Scout
konfigürasyonunun güncellenmiş sürümünün kurulumu ile işleme devam ediniz.
En son sürüm, kayıt yoluyla, Optikon 2000 S.p.A firmasının internet sitesinden
indirilebilmektedir: http://www.optikon.com/.
NOT:
Yazılımın kurulumunu gerçekleştirmek için, sistem yöneticisi (Administrator) gibi
ayrıcalıklara sahip olmanız gerekmektedir.
NOT:
Scout.exe’yi çalıştırmadan önce, bir yazıcının kurulumunu gerçekleştirmek ve
standart yazıcı gibi konfigürasyonuna devam etmek gerekir.

9.2

KERATRON® SCOUT YAZILIMININ WEB’DEN İNDİRİLMESİ

http://www.optikon.com/scoutmain.htm Web sitesine bağlanınız
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Prosedür, eğer kayıtlı bir kullanıcı iseniz veya değilseniz farklılık gösterir.
EĞER KAYITLI BİR KULLANICI DEĞİLSENİZ
•

“Go to the registration page” (Kayıt sayfasına git) hyperlink’i üzerine tıklayınız.

•

Tüm girişleri doldurunuz ve “Register Me” (Beni kaydet) tuşuna tıklayınız.

•

Optikon 2000'den e-mail yoluyla bir onay iletisi aldıktan sonra 24 saat içinde
yazılımı indirme işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

EĞER KAYITLI BİR KULLANICI İSENİZ
•

“Go to the download page” (İndirme sayfasına git) hyperlink’i üzerine tıklayınız.

•

Talep edildiği zaman, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek OK tuşuna tıklayınız.

•

Sabit disk üzerinde boş bir klasör yaratınız (örn. “C:\ScoutSW”)

•

Setup.exe hyperlink’i üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayınız; talep edildiği
zaman, “Save Target As” (Farklı kaydet) girişini seçiniz ve oluşturulan klasöre
kaydediniz.

9.3

KERATRON® SCOUT YAZILIMININ KURULUM İŞLEMİNİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Web’ten veya CD’den Keratron® Scout yazılımının kurulumunun yapılması halinde,
yeni Scout yazılımının kurulumunu gerçekleştirmeden önce bilgisayarınızdan
tüm önceki sürümleri kaldırınız.
Eğer yazılımı CD-ROM’dan kuruyorsanız:
•

CD-ROM’u okuyucuya takın;

•

birkaç saniye bekleyin: bir HTML sayfası yüklenecektir;

•

“English” (İngilizce) hiperlinkini seçin;

•

“Install Scout Rel xx.xx, for Keratron Scout & Keratron Bridge” (Keratron Scout
ve Keratron Bridge için, Scout Rel xx.xx kurulumunu gerçekleştir) hyperlinkini
seçin;

•

talep edildiği zaman, “Run” (Çalıştır) komutunu seçin.

Eğer webden indirilmiş versiyonu kuracaksanız:
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•

Sistemin içinde gezinmek için işletim sisteminin fonksiyonunu kullanarak
(Kaynakları Araştır veya Kaynak Yönetimi ), indirilen dosyaların bulunduğu
klasörü seçin;

•

“Setup.exe” üzerini çift tıklayarak çalıştırın.

Kurulum CD veya indirilmiş sürüm vasıtasıyla yapıldıysa, konfigürasyon prosedürü,
örneğin DLL, vs. versiyonları ile çakışıyor gibi, bazı mesajlar bildirebilir.
Başlanacak doğru işlem için, bu kılavuzun arızaların belirlenmesi bölümüne bakınız.

9.4

ETHERNET BAĞLANTISININ KONFİGÜRASYONU

Keratron® Scout yazılımının uygulamada olacağı harici PC üzerinde Keratron® Onda
ile ethernet kablosu vasıtasıyla iletişim kurabilmek için, ağ bağlantısı uygun bir
şekilde konfigüre edilmelidir.
Windows XP olması halinde, masaüstünden başlayarak şu sıralamayı seçiniz:
Başlat→Ayarlar→Kontrol Paneli→Ağ bağlantıları

Sonunda PC üzerinde mevcut olan ağ bağlantılarının bir veya daha fazla ikonu
belirecektir (Şekil 9-1: Windows XP’deki “Ağ bağlantıları”
). Farenin sağ tuşunu kullanarak, Keratron® Onda ile iletişim kurmak için kullanılmak
istenen ağ dosyasına ilişkin ikon seçilmelidir. Görünecek olan içeriksel menüde
Özellikler girişini gösteriniz.

Şekil 9-1: Windows XP’deki “Ağ bağlantıları”
penceresinin örneği

Şekil 9-2: Ağ dosyasının protokolleri
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’ta örnek bir ağ bağlantısı gösterilmektedir. Genel klasöründe 1 numara ile gösterilen
“Protocollo Internet (TCP/IP)” (Internet protokolü (TCP/IP)) girişini seçiniz ve
Özellikler (2) tuşuna basınız.

Şekil 9-2: Ağ dosyasının protokolleri

Yeni pencerede (Şekil 9-3: Keratron Onda ile kullanılacak
) iletişim kurmak için gerekli olan parametreler ayarlanır.
“Utilizza il seguente indirizzo IP” (1) (Aşağıdaki IP adresini kullan) girişini seçiniz ve
Indirizzo IP (2) (IP Adresi) alanına ve Subnet Mask (3) (Altağ Maskesi) alanına
sırasıyla aşağıdaki konfigürasyonları giriniz:
192.168.0.140
255.255.255.0

Şekil 9-3: Keratron Onda ile kullanılacak
adreslerin konfigürasyonu
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Vista ve Windows 7 olması halinde, olası bir konfigürasyon sıralaması şöyledir :
Başlat

→Kontrol paneli → Ağ ve Aktivite Durumunu Görüntüle

Sıralamanın sonunda Ağ bağlantıları ve paylaşım merkezinin penceresinin içinde,
bağlantı için önceden seçilmiş olan ağ için, Visualizza Stato (Durumu Görüntüle)
(Şekil 9-4: Ağ bağlantısı ve paylaşım merkezi
’taki 1) hyperlinkini seçiniz

Şekil 9-4: Ağ bağlantısı ve paylaşım merkezi

Şekil 9-5: Önceden seçilmiş olan ağ için
’ta önceden seçilmiş olan ağ bağlantısının durumu gösterilmektedir.
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Şekil 9-5: Önceden seçilmiş olan ağ için
bağlantının durumu

Proprietà (1) (Özellikler) tuşuna basarak, protokollerin penceresine erişilir(Şekil 9-6:
Ağ dosyasının protokolleri

). Rete (Ağ) klasörünün içindeki, Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) (1)
(Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)) fare ile seçiniz ve daha sonra Proprietà (2)
(Özellikler) tuşuna basınız.

Şekil 9-6: Ağ dosyasının protokolleri

Son pencere, iletişim kurmak için gerekli olan parametrelerin girilmesine olanak tanır.
Şekil 9-7: Keratron Onda ile kullanım için
’ta belirtildiği gibi, (1) Utilizza il seguente indirizzo IP (Aşağıdaki IP adresini kullan)
seçiniz ve şekildeki gibi (2 ve 3) sayıları giriniz.
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Şekil 9-7: Keratron Onda ile kullanım için
adreslerin konfigürasyonu

NOT:
Önerilenlerden farklı değerlerin girilmesi, cihazın yanlış çalışmasına neden olur.

NOT
Ağı konfigüre etmek için, sistem yöneticisi (Administrator) gibi ayrıcalıklara sahip
olmanız gerekmektedir.

9.5

WI-FI BAĞLANTISININ KURULUMU

Wireless (kablosuz ağ) bağlantısının kullanımı, Keratron® Onda’nın gelecekteki
gelişmelerinden biridir ed bu kullanım kılavuzunun hazırlanması sırasında,
gerçekleştirme aşamasındadır.
NOT: Bu olasılığa ve bölgenizdeki olası sınırlamalara ilişkin daha fazla bilgi için yerel
distribütörünüz ile irtibata geçiniz).
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9.6

KERATRON® SCOUT YAZILIMININ YAPISI
Default veritabanı klasörü.
Scout Trialsets Klasörü (ilk kurulumdan sonra boşaltınız).
Keratron® Scout sistem dosyası. Bu klasöre dikkat ediniz!!
Buraya içeri aktarılan ve yeni olan baskı modellerini giriniz
Yazılım buraya geçici dosyaları koyar.

*.tb
Scout.ini
*.cnt
*.hlp
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Color.ini
Material.ini
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Araç çubuğu ayarları
Yazılım ayarları
Yardım içerikleri dosyaları
Lokal yardım dosyaları
Keratron® Scout lensleri için deneme
kurulum editörü
Ana program
Baskı modelleri üreticisi
Scout iletişim test aracı
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9.7

KERATRON® SCOUT YAZILIMININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Araç çubuğu düğmelerini ve yazılımın işleyişini özelleştirmek/değiştirmek
mümkündür.
Yazılımın işleyişini, “Tools” (Araçlar) menüsünün “Options” (Seçenekler)
penceresinden değiştiriniz.
Farenin sağ tuşu ile tıklayarak araç çubuğunu özelleştirmek mümkündür.

9.8

SCOUT YAZILIM SÜRÜMÜNÜN TANIMLANMASI

Şekil 9-8: Keratron Scout yazılımının açılış ekranı

Kullanımdaki Keratron® Scout yazılımının sürümü, farklı şekillerde
tanımlanabilmektedir:
•

•
•
•

•

program başladığında birkaç saniye görüntülenen açılış ekranından
(Şekil 9-8: Keratron Scout yazılımının açılış ekranı
)
ana menüden help on line (?) ve ardından “Informazioni su Scout”
(Scout hakkında bilgiler) girişini seçerek.
Explorer ile c:\Keratron klasörüne girerek ve farenin sağ tuşu ile
“Proprietà” (Özellikler) girişini seçerek. Görünen pencerede Versione
(sürüm) girişini seçiniz (Şekil 9-9: Scout yazılım sürümünün
).
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Şekil 9-9: Scout yazılım sürümünün
tanımlanması

9.9

KERATRON® SCOUT YAZILIMININ KALDIRILMASI

İki farklı yöntem kullanabiliriz: birinci yöntem Windows standart kaldırma prosedürünü
kullanır:
1. “Control Panel”i (Kontrol paneli) başlatın.
2. “Add/Remove Programs” (Program ekle/kaldır) simgesi üzerini tıklayın.
3. “Keratron Scout” öğesini seçin.
4. “Add/Remove” (Ekle/kaldır) tuşunu tıklayın.
5. Talimatları izleyin, eğer kaldırma prosedürü size bazı DLL dosyalarının
kaldırılmasını soruyorsa, “Yes to all” (Hepsine evet) tuşunu tıklayın.
İkinci yöntem özel bir kaldırma programı kullanır:
1. Windows’un “Start” -> “Programs” (Programlar) -> “Keratron Scout”
menüsünden “Uninstall Keratron Scout” (Keratron Scout’u kaldırın) girişini
seçin.
Her iki yöntem için de aşağıdaki dosyaların bilgisayardan gerçekten
kaldırıldığını/silindiğini doğrulayınız.
•

C:\Keratron\Scout.exe

•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe
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•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe

•

C:\Keratron\Test Scout.exe

Bu noktada, bilgisayarınızı tekrar başlatınız.

9.10

KERATRON® SCOUT YAZILIMININ KOMUTLARININ VE
EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİN TANIMI

9.10.1 GİRİŞ
Bu bölümde sadece temel işleyiş anlatılmaktadır. Yazılım fonksiyonlarının daha
kapsamlı ve güncellenmiş bir açıklaması için, HELP (YARDIM) menüsüne bakınız
(menü çubuğu üzerindeki ilişkin komut veya “?” tuşu).
9.10.2 KERATRON® ONDA’DAN BİR GÖRÜNTÜNÜN AKTARILMASI
“Keratron Onda” tarafından alım menüsünden veya Scout yazılımının çubuğu
üzerinde bulunan ikondan başlatınız: “Onda imajlarını al”, ve Keratron® Onda
tarafından verilerin gönderilmesini bekleyiniz.
Alım penceresinde topo-aberometri olması halinde, topografya, aberometri ve
pupilometri imajlarının arasından elde edilen imajları seçmemize olanak tanıyan
etiketler görünür.
Memnun edici olmayan kalitedeki, açıkça kaldırılan veya hasta göz kırparken
başlatılan tetkikler hemen silinebilmektedir.
Operatör tarafından cihazın ilk defa kullanılması halinde, tatmin edici bir sonuç elde
edene kadar, aynı göz üzerinden 6-8 resim alıp “Acquire”, (Al) “Repeatability
Check”menüsü ile tekrarlanabilirliği kontrol etmeniz tavsiye edilir.
Standart bir prosedür olarak, tekrarlanabilirliği kontrol etmek için her bir gözden 3-4
resim almanız ve sonra sadece en iyi olanı (veya en iyi ikisini) kaydetmeniz tavsiye
edilir.
9.10.3 GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ, KAYDEDİLMESİ VE YAZDIRILMASI
İmajların alınmasından ve gönderilmesinden sonra, cihazda önceden çalışılmadığı
sürece, her bir imaj üzerine çift tıklayarak imajları işlemden geçirmek mümkündür.
Bununla birlikte “Process All” (Hepsini işlemden geçir) menüsü veya ilişkin ikon
vasıtasıyla tüm imajları işlemden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.
Topografik bir imajı işlemden geçirmek, topografik bir harita elde edene kadar kornea
üzerinde mevcut olan dairesel mir reflekslerini analiz etmek anlamına gelmektedir.
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Merkezlenen ve izlenen halkalar, resimlerin denetlenmesi penceresinde ortaya çıkar.
Burada, harita içerisinde resmin artefaktlar olmadan nasıl ve nerede uygun şekilde
alındığını kontrol etmek mümkündür; ve ayrıca denetleme koşullarını ayarlama
ve/veya yetersiz kalitedeki izleri silme müdahalesinde bulunmak ta mümkündür.
Denetleme sırasında (Photo-Process - Resimlerin Denetlenmesi penceresi de dahil
olmak üzere) otomatik olarak oluşturulan ve ekran üzerinde görüntülenen grafik
gösterimi seçmek için, “Tools” (Araçlar) menüsünden “Options”ı (Seçenekler) seçip
ardından “Processing ”i seçiniz. “Default Map Type” (Önceden ayarlanan harita tipi)
bölümünden arzu edilen gösterimi seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Bu ayardan başka, eğer örneğin, aksiyal bir haritadan başlayarak eğriliğin
görüntülenmesini istiyorsanız, yukarıda belirtilen harita (başlık çubuğu aktiftir) üzerine
tıklayınız ve ardından “Make” (Gerçekleştir) menüsünden “Axial” (Aksiyal) seçimini
yapınız.
Farklı keratometrik veri tiplerini aktif hale getirmek için, “Tools” (Araçlar) menüsünden
“Options”ı (Seçenekler) seçiniz. Alternatif olarak, herhangi bir harita üzerine farenin
sağ tuşu ile tıklamak ve “Options”ı (Seçenekler) seçmek mümkündür.
Grafik seçeneklerinde yapılan bir değişikliğin etkisi ekranda görüntülenen tüm
haritalar üzerinde hemen uygulanmasına karşın işlem bir kaç saniye sürebilir.
Son olarak, menüden veya ilişkin ikon vasıtasıyla “Save Test” (Tetkiki kaydet) girişini
seçiniz.
Her bir göz için en iyi olan dışında tüm görüntüleri atınız. Bu uygulama disk üzerinde
yer kazandıracak ve kontrol işlemini daha da hızlandıracaktır.
Eğer önceden yapmamışsanız, hasta dosyasını doldurunuz. Her zaman ad, doğum
tarihi, cinsiyet, grup, tanı ve operatör bölümlerini doldurunuz (bkz. Hasta Dosyası).
Bu anahtar kelimeler veri tabanınız çok büyük hale gelse dahi seçilmiş gruplarda
tetkiklerin bulunması için gerekli olacaktır.
Ekran görüntüsünü yazdırmak için, “File” menüsünden “Print Screen” (Ekranı yazdır)
kısmını seçiniz. Acquisition (Alım) modunda da sadece “Transparent printing” (Şeffaf
baskı) fonksiyonu etkinleştirilmiş ise yazdırabilirsiniz.
Kaydedilen ve saklanan veya ekran üzerinde görüntülen bir veya daha fazla tetkiki
yazdırmak için, yazdırma şablonlarını kullanarak, “Print” (Yazdır) menüsü veya ikonu
vasıtasıyla veya “Test Manager” aracılığıyla yazdırınız.

9.11

KERATRON® SCOUT YAZILIMI ARIZASININ GİDERİLMESİ

9.11.1 KERATRON®
SCOUT
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

YAZILIMININ

KURULUM

İŞLEMİNİN

Kurulum programı Keratron® Scout dosyalarını bilgisayarın sabit diskine kopyalarken
aşağıdaki mesaj görüntülenebilir:
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THE FILE YOU ARE COPYING IS OLDER THAN THE FILE PRESENT IN THE PC
(KOPYALAMAKTA OLDUĞUNUZ DOSYA BİLGİSAYARDA MEVCUT OLAN
DOSYADAN DAHA ESKİDİR)
•

Bu durumda, en yeni dosyayı (PC’de mevcut olan) önceki sürümünün üzerine
yazmadan bırakınız.

Kurulumdan sonra yazılımın doğru şekilde çalıştığını kontrol edip Scout programını
test ediniz. Eğer herhangi bir hata mesajı görünürse (Automation error – Otomasyon
hatası - DLL xxx.dll not found – DLL xxx.dll bulunamadı, vs), önerilen işlemler
şunlardır:
•

Scout yazılımını indiriniz (bkz. §0)

•

istenildiği zaman dosyaları yeniden yazarak yeni bir kurulum ile işleme devam
ediniz.

9.11.2 SCOUT.INI DOSYASI
Bu dosya, “Option Panel” (Seçenekler paneli) bölümünü kullanarak seçilen tüm
konfigürasyonları ve yazılım tarafından sağlanan diğer ayarları içermektedir.
Aşağıdaki durumlarda bu dosya kullanılmalıdır:
1. Başlatıldığında yazılım takılıyor.
Bu meydana geldiğinde, “Scout.ini” dosyasının ismini değiştirmeyi (silmeyin!!)
deneyiniz ve yazılımı tekrar başlatınız.
2. Tetkikler gönderilirken çalışma süresi hatası.
Bu meydana geldiğinde, Scout.ini dosyasını açınız ve, “[Export]” (Gönder)
bölümünde, “yolu” kontrol ediniz, çünkü mevcut olmadığı zaman bir ağ yoluna
veya bağlı olmayan harici bir sürücüye yönelinmesi muhtemeldir.
“path=x:\nnnn\mmmm\” dizisini siliniz ve yeniden deneyiniz.
9.11.3 KERATRON®
SCOUT’UN
PAYLAŞILMASI

FARKLI

OPERATÖRLER

ARASINDA

Birden fazla kullanıcı Keratron® Scout’u tetkiklerini gerçekleştirmek için kullanıyorsa,
karışıklığın önlenmesi için tetkikleri ayırmak nasıl mümkündür?
Yapılacak iki yol vardır:
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•

Veri tabanı içinde kendi “grubunuzu” (örn. operatörün adı) oluşturunuz ve
gerçekleştirdiğiniz her tetkiki bu grup içine kaydediniz (önerilmez).

veya
•

Daha fazla veri tabanı oluşturunuz (önerilir).

•

Sistemin içinde gezinmek için işletim sisteminin fonksiyonunu kullanarak
(Kaynakları Araştır veya Kaynak Yönetimi ), her operatör için bir klasör
oluşturunuz.

•

Her bir klasör için bir veri tabanı oluşturunuz (“Keratron Scout” fonksiyonu
vasıtasıyla, “File” -> “New Database” – Yeni Veritabanı).

•

Her operatör “File->Open Database” (Dosya→Veritabanını aç) vasıtasıyla
veya “File->Recent Database” (Dosya→Son kullanılan veritabanları)
listesinden kendi veri tabanına yönelecektir.

9.11.4 BİLGİSAYARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
•

Veri tabanı/larının yedeklenmesi (ağ, CD-ROM üzerine...)

•

“C:\Keratron\Scout.ini” dosyasını yedekleyin (seçenekler, ayarlar, MRU yolu).).

•

“C:\Keratron\*.tb” dosyasını yedekleyin (araç çubuğu ayarları).

•

Bilgisayarı değiştirin

•

Keratron Scout yazılımını tekrar kurun

•

Deneme setlerini tekrar kurun.

•

Veri tabanını/tabanlarını tekrar yükleyin (ağdan, CD-ROM’dan...)

•

Scout.ini” dosyasını “C:\Keratron” klasörüne geri yükleyin

•

““C:\Keratron\*.tb” dosyasını geri yükleyin (araç çubuğu ayarları)

NOT
Eğer harici programlar kurduysanız, şifreleri tekrar girmeniz gerekecektir..
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9.11.5 FARKLI SORUNLAR
Aşağıda aktarılan arızaların belirlenmesi kılavuzu, işleyişte meydana gelebilecek bazı
arızaları, belirtilerini ve düzeltici işlemleri listelemektedir. Keratron® Scout sistemi
aşağıda belirtilen düzeltici işlemler gerçekleştirildikten sonra dahi çalışmıyorsa,
Optikon 2000 S.p.A. yetkili servisine başvurunuz.
BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ
Veri tabanı

Veri tabanı kilitlenmiş, bir veri
tabanı ne açılıyor ne de kapanıyor.

•

Son yazılım sürümünü güncelleyin ve
tekrar deneyin.

Çözüm A
a. Scout programından çıkın.

•

Kullanılan veri tabanının klasörünü tekrar
isimlendirin (seçilen veri tabanı Scout
ekranının üstündeki çubuk üzerinde
gösterilir) örn.: “C:\My
Documents\Database”dan “C:\My
Documents\Database_old”a değiştirin

•

Scout programını başlatın.

•

“New database” (Yeni veritabanı) menüsü
komutu ile “C:\My Documents\Database”
isimli veri tabanını tekrar oluşturun; eğer
veri tabanı “C:\Keratron\Database” ise,
tekrar oluşturmanıza gerek yoktur çünkü
o standart veri tabanıdır ve bu yüzden
bulunmaması halinde program tarafından
otomatik olarak oluşturulur.

•

“C:\My Documents\Database_old”
klasöründen tetkikleri alın

Çözüm B (bir LAN grubu içinde çalışıyorsanız)
a. Scout programından (hepsinden) çıkın
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indtest.mdb dosyasını açın (Scout
ekranının üst kısmında yer alan
klasörden).

•

“tabLock” tablosunu açın.

•

Tablonun birinci kaydını mevcut değerden
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BELİRTİLER

DÜZELTME İŞLEMİ
“Unknown”a değiştirin.
•

Kaydedin ve çıkın
NOT!
Scout veri tabanı DAO 3.5 ile kaydedilir
(Access ‘97). ). Daha güncel bir Access
sürümü kullanıyorsanız, veri tabanını yeni
sürüm ile değiştirmeyin (kaydetmeyerek)
çünkü değiştirilen dosya Scout yazılımı
tarafından okunamayacaktır.
Arıza uzman olmayan bir operatör
hatasından
kaynaklanmış
ise,
veri
tabanını tekrar yükleyin ve DAO 3.5
sürümü ile tekrar kaydedin (“Access veri
tabanının önceki sürümü”)

“Veri tabanı gezgininde” hiç bir
tetkik görünmüyor

a. Boş bir veri tabanı seçilmiştir.

•

‘Group (Grup) girişinin seçilmiş olduğunu
ve bu seçimin veri tabanında olmadığını
kontrol edin.

•

‘Operator” (Operatör) seçimine basılmış
olduğunu ve bu seçimin veri tabanında
olmadığını kontrol edin.

Not
“Group” (Grup) ve “Operator” (Operatör) seçimleri
“toggle” tipindedir ve alfabetik veya kronolojik
seçimden bağımsızdır.
Varsayılan ayarlar en son olanlara
uymuyor veya veri tabanı
“kaybolmuş” görünüyor
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a. Scout programından çıkın.

•

“C:\Keratron\Scout.ini” dosyasının adını
silin veya değiştirin (daha fazla güvenlik
için).

•

Scout programını tekrar başlatın ve tekrar
tercih edilen seçenekleri ayarlayın.
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9.12

ONDA.EXE’NİN GÜNCELLENMESİ

Keratron Onda yazılımını güncellemek için, Keratron Scout yazılımından bir USB
anahtarı üzerine göndermek gerekir.
Bilgisayarın donanımında olan USB anahtarını takınız.
Keratron Scout yazılımı ile aşağıdaki komut vasıtasıyla manüel güncelleme işlemine
devam etmek mümkündür:
Tools→ Make Keratron Onda key…

Şekil 9-10: Make Keratron Onda key

“Write” tuşuna basıp

Şekil 9-11

İşlem tamamlandığı zaman, anahtarı Keratron Onda’nın USB portuna takınız ve
cihazı açınız.
Eğer anahtar üzerindeki sürüm cihazın içindeki sürümden daha yeni ise, aşağıdaki
şekil görünecektir (şekil 9-12).
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Şekil 9-10: güncelleme için başlangıç penceresi

Güncelleme işlemi ile devam etmek için, « Update Keratron Onda » girişini seçiniz,
« OK » tuşuna basıp işlemin tamamlanmasını ve yazılımın başlamasını bekleyiniz.
Daha sonra, USB anahtarını çıkartınız.
Keratron Onda, yazılımın önceki sürümünün bir kopyasını saklar. Eğer sıfırlanmak
istenir ise, USB anahtarını yeniden takıp şekil 9-12’daki pencere göründüğü zaman
« Restore previous version » girişini seçmek yeterlidir.
NOT
Ethernet vasıtasıyla gerçekleşen PC ve Keratron® Onda arasındaki her bağlantıda,
Keratron® Scout yazılımı bilgisayar üzerinde uygulamada olan sürüme birleştirilen
sürüm ile cihazın içinde mevcut olan sürümü karşılaştırır. Eğer cihazın içinde mevcut
olan sürüm güncel olarak kullanımda olan sürümden daha yeni ise, yazılım operatöre
Onda.exe sürümünün güncellenmesini önerebilir veya bu konuda operatörü
yönlendirebilir.
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10 TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM
Mevcut bilumum alet ve edevatları en iyi çalışma şartlarında muhafaza etmek, sağlık
personelinin sorumluluğu altındadır. Aşağıda tanımlanan basit etaplar, uygun bir
bakım programı ortaya koymak için pratik bilgiler içermektedir.
Cihazın temizliği, cihazı oluşturan parçaların verimini azaltabilecek olan toz
birikmesini önlemek amacıyla gereklidir.
Cihazın herhangi bir parçasının temizlik işlemi ile devam etmeden önce, Keratron®
Onda paneli üzerinde yer alan şebeke anahtarını OFF (O) konumu üzerine getiriniz
ve cihazın bağlantısını her zaman şebeke prizinden kesiniz.

10.1

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

Cihazı oluşturan parçaların dış yüzey temizliği, aşındırıcı ürünlerin kullanımından ve
cihazın içine sıvı sızmasından kaçınarak gerçekleştirilmelidir.
Koni dışında (bakınız §10.1.1) Keratron® Onda’nın kasaları alkol ile veya nemli bir
bez ile temizlenebilir, ancak ardından kuru bir bez ile geçilmelidir.
10.1.1 ÇENE DAYANAĞI VE MİR KONİSİ
Çene dayanağına ölçüm sırasında hasta dayanır. Tetkikten önce, deride olası alerji
veya karşılıklı bulaştırma durumlarından kaçınmak amacıyla, her hasta için
değiştirilecek olan tek kullanımlık steril ve/veya biouyumlu kağıtlar dayanak ve alındayanağı üzerinde önceden hazırlanmalıdır. Ayrıca aynı çene dayanağını alkol veya
antibakteriyel dezenfektan ile periyodik olarak temizlemeniz tavsiye edilir.
Aynı işlemler, optik başlığın harici konik siyah yüzeyi için de yapılmalıdır. Koninin uç
kısmına monte edilmiş olan iki foto-elektronik küçük uca dokunmamaya özen
göstererek temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir.
Beyaz-siyah konsantrik mirleri içinde bulunduran iç kısmın alkol veya diğer sıvı
maddeler ile temizlenmesinden kesinlikle kaçınılmalıdır. Koni, öncelikle çıkarılması
ve daha sonra temizlenmelidir; aşağıdaki işlemleri yerine getirmeniz tavsiye edilir:
•

Keratron Onda’yı kapatın.

•

Koninin sağ ve sol taraflarında bulunan 2 vidayı özel alyan anahtarı ile
sökünüz.

•

Koniyi eliniz ile kanadından tutunuz ve kaldırınız.

•

Videokeratoskop karşısında sıkıca bastırarak, “koni”’yi yeniden yerine takınız.
(Not: arka flanşı ve gövdesi arkasında hiçbir boşluk olmadan, koninin mekanik
sonuna kadar iyice takılmış olduğunu kontrol ediniz)

•

İki destek vidasını yeniden konumlandırınız ve vidalayınız
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•

§7.2’de anlatıldığı gibi cihazı yeniden kalibre ediniz.

10.1.2 TEDARİK EDİLMEYEN AKSESUARLARIN TEMİZLİĞİ
Bilgisayarın, monitörün ve diğer olası aksesuarların temizliği için, ilişkin kullanım
kılavuzları tarafından önerildiği şekilde işlem yapınız.

10.2

STERİLİZASYON

Keratron® Onda topografi aberometresi, bilgisayar ve kullanılan aksesuarlar, hasta ile
temas etmediğinden dolayı sterilize edilmeleri gerekmez.

10.3

BAKIM

Periyodik olarak hem bağlantı hem de besleme kablolarının sağlamlığını kontrol
ediniz.
Sistem güvenliğini korumak için, en az yılda bir kez EN60601-1 sızdırma akım
sınırlarına uyum test edilmelidir. . Lütfen, kliniğinizdeki Biyomühendislik Bölümünden
veya yerel Optikon Distribütörü/Servis Merkezinden bilgi alın..
Periyodik olarak, topografide, kalibrasyon küresini alınız ve aynı kürenin üzerinde
aktarılan değer ile elde edilen eğiklik değerini karşılaştırınız (Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata.). Eğer iki değerin arasındaki fark ±0.3 D’den
yüksek ise, cihazu yeniden kalibre etmek uygundur.
Kalibrasyonu , özellikle cihaz taşındığı zaman veya yerinden kaldırılmış ve §7.2’ta
açıklandığı gibi mir konisinin temizlenmiş olması halinde de tekrarlamanız tavsiye
edilir.
Aberometri ile ilgili olan herşey için kalibrasyon işlemi fabrikada gerçekleştirilmiştir ve
kullanıcı tarafından tekrarlanmamalıdır.
Kullanıcı, ancak §7.2’ta açıklandığı gibi teçhizattaki kalibrasyon küresini ölçerek
performans sabitliğini periyodik olarak kontrol edebilir.
10.3.1 KALİBRASYON
KONTROLÜ

KÜRESİ

İLE

ABEROMETRİNİN

HASSASİYET

Mir konisinin yönünde mümkün olduğunca yönlendirerek, çene dayanağı üzerindeki
aksesuar deliklerine kalibrasyon küresini takınız. Işınları ve fazla veya aynı olmayan
retinal refleksleri önlemeye çalışarak, §7.6 Topo-Aberometri fonksiyonu ile, bir
hastanın gözüymüş gibi, kürenin alımını gerçekleştiriniz.
Eğer 4 mm’lik kürenin defocusu 0D ve -1.25D arasında ise, [Auto Rx] üzerinde işlem
yapmaya gerek yoktur.
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Görüntü alındığı zaman, [Process All] komutu ile görüntüyü deneyiniz.
Aberometri için, şekil 10-1’deki gibi simetrik bir dönel harita görünmelidir.
Şekil Rx (vd=0)’te gösterilen panelde, aynı kalibrasyon küresi üzerinde aktarılan
nominal veriler ile karşılaştırarak, hem pupil=4mm hem de pupil=6mm olarak
ayarlayıp kürenin refraksiyonunu kontrol ediniz.
Eşdeğer-kürenin değeri [kare parantezler arasında] nominal değerlerden ±0.12D’den
fazla oynamamalıdır. Kalan astigmatizm de (silindir) 0.12 Dioptrinin altında olmalıdır.
Eğer ölçüler bu sınırların üzerinde çıkarsa, küreyi farklı bir şekilde döndürmeyi veya
ortalamayı ve bir ortalamasını hesaplamayı deneyerek, en az 3 – 4 defa alım
işlemini tekrarlamanız tavsiye edilir. Şekil 10-1’taki pozitif bir kontrol örneğidir.
Eşdeğer küre nominal değerlerden 0.05-0.06D oynamıştır (-1.63 yerine -1.69, ve 0.98 yerine -103) ve kalan astigmatizm sadece 0.03D’liktir.

şekil 10-1: Kalibrasyon küresi ile aberometrinin hassasiyet kontrolü

UYARI:
Kalibrasyon küresi, %100 doğru bir araç değildir. Küçük yüzeysel düzensizlikler
nedeniyle ve gözün retinasına göre arka yüzey üzerinde SLD ışınının farklı yansıma
şeklinden dolayı, hassas bir şekilde ortalamayı ve yönlendirmeyi deneyebilir.
Kalibrasyon küresinin üzerinde aktarılan nominal değerler, bir dizi ölçümlerin
ortalamasıdır.

Cod. 161401TR

10-3

2010-06-07 Rev.0

Keratron® Onda

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

OPTIKON 2000
Kalibrasyon küresi ile yapılan bu kontrolün amacı, Keratron Onda tarafından ölçülen
parametrelerin fabrikadaki kalibrasyon anından beri önemli ölçüde değişip
değişmediğini kontrol etmektir.
10.3.2 SİGORTANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Eğer Keratron® Onda açıldığı zaman devre dışı kalmış ise (LCD ekran kapalı kalır),
muhtemel nedeni bozuk bir sigortadadır ve bu durumda sigortanın değiştirilmesi
gerekir.
Sigortayı değiştirmek için, aşağıdaki işlemleri yerine getiriniz:
•
•
•

LCD ekranın altında yer alan şebeke anahtarını OFF konumuna getiriniz.
Şebeke konektörünü prizden çıkartınız.
Şebeke kutusu üzerinde yer alan kapağı açınız ve sigorta taşıyıcısını
çıkartınız. Sigprta taşıyıcısını çıkarmak için, bir tornavidanın ucunu kullanınız
ve dışa doğru hareket ettiriniz.

•

Yanmış olan sigortayı belirleyiniz ve aynı özelliklere sahip yeni bir sigorta ile
değiştiriniz: T1A 5x20

•

Sigorta taşıyıcısını kutunun içine yeniden koyunuz.

•

Kutunun içine şebeke kablosunu yeniden yerleştiriniz.

•

Açma düğmesini ON konumuna getiriniz.

•

Eğer Keratron® Onda düzgün bir şekilde elektrik alıyorsai cihazın normak
kullanımına devam ediniz;

•

Aksi taktirde, eğer cihaz çalışmaya başlamazsa, veya sigorta yeniden
yanarsa, Optikon 2000 S.p.A. teknik destek servisi ile irtibata geçiniz.

10.3.3 TAMPON BATARYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
İşleyiş için gerekli olan konfigürasyon seçimlerinin hafızaya alınması amacıyla,
Keratron® Onda’nın içindeki PC kartının lityum bataryaya ihtiyacı vardır.
Kullanılan batarya tipi CR 2032’dir ve bataryanın gerilimi 3V’luktur.
NOT:
Biten bataryanın değiştirilmesi işlemi, Optikon 2000 S.p.A. Teknik Servisi veya servis
tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
NOT:
Bataryayı § 3.2’deki Çevresel Uyarılara uygun olarak atınız.
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12 EK

Kirpik Varlığına Bağlı Olan Artifaktlar
Göz

Algılayıcı

Artifakt!!
Kirpikler detektörü engeller

Rilevator

kirpikler tarafından
korunan gölge

Koni

Dikkat!
Kirpiklerin gölgesi
Yatay hattı çakıştırınız

Harita yu karıdaki b ir bölgeyi gösterir

Yüksek enerjili
bölge

Co no

Occ

Ok !!
Kirpiklerin gölgesi aşağıda

Tavsiyeler:

Yatay hat

• Her iki gözünü de açması için hastaya talimat veriniz (eğer gerekirse, gözü
parmağınız ile koni dışında açık tutunuz).
Bir
• göz için en az 2 görüntü elde ediniz, tekrarlanabilirliği kontrol ediniz ve
sadece en iyilerini kaydediniz.
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