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OPTIKON 2000 S.p.A., tıbbi göz cihazları ile tanı cihazları üreten ISO
9001 ve ISO 13485 sertifikalarına sahip bir şirkettir.
Tüm OPTIKON 2000 ürünleri, 93/42/CEE tıbbi cihazlar yönetmeliğinin
şartlarına uygun olarak üretilmektedir.
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HISCAN

Kurulum ve Kullanım Klavuzu
OPTIKON 2000

1 GENEL AÇIKLAMALAR
OPTIKON 2000 S.p.A., bu sistemin kullanıcısından, bu kılavuzda belirtilen özel
uyarıları dikkatlice okumasını istemektedir. Operatör, kullanım öncesinde çalıştırma
bilgilerini detaylı bir biçimde ilgili personele aktarmalıdır. Hiçbir şekilde, OPTIKON
2000 S.p.A., ürünün kullanılmasından dolayı müşterinin, işçilerin veya hastaların
maruz kalabileceği kaza, hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulmayacaktır.
Sistemin kullanımı, tıbbi mesleki bilgi gerektirir. OPTIKON 2000 S.p.A., bu cihazın
yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir klinik problemden sorumlu
değildir ve herhangi bir tıbbi tavsiyede bulunmamaktadır.
OPTIKON 2000 S.p.A., sadece aşağıdaki hususların gerçekleşmesi halinde cihazın
güvenliği, güvenirliliği ve performansından sorumlu tutulabileceğini beyan etmektedir:
•

Güncellemeler, ayarlamalar ve onarımların OPTIKON 2000 S.p.A.'nın yetkili
kıldığı personel tarafından yapılması halinde;

•

Sistemin kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması halinde;

•

Sisteme bağlanan elektrik tesisatının IEC güvenlik yönetmeliklerine uygun
olması halinde.

UYARI
Tüm resim ve bilgilerin, basım tarihi itibariyle geçerli olan ürün ve ürün
işletimini net bir biçimde sunması amaçlanmıştır. Bu kılavuzun kullanım
aşamasında kullanıcıları memnun etmeye yönelik uygun değişiklikler yapılması
söz konusudur. Söz konusu değişiklikler bir ön bildirimde bulunmaksızın
yapılacaktır.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888355
Faks. +39 06 8888440
E-mail : sales@optikon.com
www.optikon.com

NOT
Bu kılavuzdaki bilgiler OPTIKON 2000 S.p.A’nın mülkiyetindedir. Bu bilgilerin
kısmen ya da tamamen yeniden üretilmesine sadece OPTIKON 2000 S.p.A’nın
yazılı ön izni ile müsaade edilir.
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2 SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI
Avrupa Birliği içerisinde satılmış ve kurulumu yapılmış olan tüm OPTIKON 2000 S.p.A.
cihazları ve aksesuarları, üretim ve parça kusurlarına karşı üretim tarihleri itibariyle BİR
YILLIK garantiye sahiptir. Tüketim malzemeleri üzerindeki garanti “Garanti” aksesuarının ilk
kullanımıyla sınırlıdır.
Avrupa Birliği dışındaki garanti koşulları için, OPTIKON 2000 S.p.A. yetkili distribütörüne
başvurun.
Garanti kapsamındaki bütün parçalar ücretsiz olarak onarılacak ya da değiştirilecektir.
Garanti, kusurların nedenlerinin araştırılmasını, arızanın onarılmasını ve ünitenin ya da
parçanın/parçaların son kontrolünün yapılmasını kapsamaktadır.
Bu garanti belgesi, yanlış kullanımı, kazaları, hatalı kullanımı ve OPTIKON S.p.A.’nın yetkili
yardımcı servisince tanınmayan kişilerce yapılan tamir veya değişiklikleri kapsamaz.
OPTIKON 2000 S.p.A., arıza durumlarında cihaz veya aksesuarları, uygun olmayan
kullanımdan dolayı değiştirilmiş veya bir başka biçimde parçalara ayrılmış veya hasar
görmüş ise bunu tespit etme hakkını saklı tutmaktadır.
OPTIKON 2000 S.P.A. ayrıca teknik operatörlerin gerekli görmesi halinde cihazı ve/veya
aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
OPTIKON 2000 S.P.A.’nın teslim ettiği cihaz ve/veya aksesuarların seri numaralarının eksik
olması, bu numaralarda tahribat yapılmış olması ve/veya bu numaraların net okunamaması
halinde herhangi bir garanti söz konusu olmayacaktır.
Garanti, cihazın ve aksesuarların teslim masraflarını karşılamaz: nakliyat, ambalaj ve benzeri
tüm masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.
OPTIKON teknikerlerinin müdahalesinin açıkça gerekli olduğu durumlarda tüm seyahat ve
konaklama masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.
OPTIKON 2000 S.p.A. nakliyattan doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Böyle bir
durumda müşteri teslimi yapan taşıyıcıyı durumdan derhal haberdar etmelidir.
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3 UYARILAR
Aşağıda yazılı uyarılar, HISCAN tarayıcının doğru bir biçimde çalışması ve ayrıca
problemsiz ve güvenli bir kullanım elde edilmesi amacıyla kullanıcıya yardımcı
olacaktır.
Genel uyarılar
•

Görevli tüm tıbbi personelin, sistem kullanılmaya başlamadan önce bu kılavuzda
belirtilen talimatları okuması ve anlaması gerekmektedir. Cihazı, bu kılavuzda
belirtildiği gibi çalışmaması halinde, kullanmaya çalışmayın.

•

Bu sistemin kullanımı profesyonel tıbbi bilgi gerektirmektedir. Optikon 2000
S.p.A., bu cihazın hatalı kullanımının doğurabileceği tıbbi sorunlardan sorumlu
tutulamayacaktır ve konuya ilişkin tıbbi her hangi bir tavsiyede
bulunmamaktadır.

Çevreye ilişkin uyarılar
•

Cihazı ısı kaynaklarının yakınına kurmayın, doğrudan güneş ışığına veya
yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

•

Cihazı havalandırma deliklerinin önünü kapatacak şekilde kurmayın.

•

Sistem, yangınlara ya da patlamalara neden olabilecek, yanıcı anestezik,
dezenfektan ve diğer maddelerin olduğu ortamda kullanılmamalıdır.

•

Uygun bir gaz temizleme sistemiyle tahliye edilmediği sürece yanıcı anestezik,
(N2O), (O2), maddelerin kullanımından sakının.
• “HISCAN” ünitesini ayrıştırılmamış çöplerle birlikte atmayın. Elektrikli ve
elektronik aygıtların elden çıkarılmasıyla ilgili yerel kurallara ve yönetmeliklere
uygun olarak diğerlerinden ayrı bir şekilde elden çıkarın.

•

Ünite ile verilenlerden farklı aksesuar ve kablo kullanımı emisyonların artmasına
veya ünitenin sisteminin bağışıklığının azalmasına yol açabilir. Taşınabilir
telekomünikasyon cihazlarından çıkan emisyonlar ünitenin verimini etkileyebilir.

•

Yakınlarda yerleştirilmiş olan diğer cihazlarla tehlikeli şekilde karışmaların
gerçekleşmesini önlemek için ünitenin kurulumu ve kullanımı için tavsiye edilen
noktalara özenle uyunuz. Eğer alet tehlikeli bir şekilde diğer cihazlara
karışıklıklar yaratıyorsa (bunun nereden kaynaklandığını üniteyi açıp kapamak
suretiyle kontrol ederek anlayabilirsiniz), kullanıcıya aşağıdaki yöntemlerden
birini kullanarak karışmayı önlemesi tavsiye edilir:
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Diğer cihazların yönünü değiştirmek veya cihazları farklı şekilde yerleştirmek.
Cihazlar arasındaki mesafeleri arttırmak.
Üniteyi diğer cihazların bağlı olduğundan farklı bir priz ağına bağlamak.
Satış temsilcisine veya bir OPTIKON 2000 yetkili servisine başvurmak.

Elektrikle ilgili uyarılar
• Cihazın ve ilgili aksesuarların kapaklarını hareket ettirmeniz halinde elektrik
şoku riski artacaktır. Cihazın bakımını ve onarımını kalifiyeli teknik personele
yaptırın.
• Cihazı, konsolun arka panelinin yapısına uygun bir elektrik şebekesine
bağlayın. Güvenliği sağlamak için hastane tipi elektrik kablosu ve fişi kullanın
ve uygun toprak hattına bağlayın.
• Cihazı elektrik şebekesine takmadan veya elektrik şebekesinden çıkartmadan
önce konsol üzerindeki ana düğmenin kapalı olduğundan emin olun.
• Tarayıcıyı kullanmadığınız zamanlarda ana düğme kapalı olmalıdır.
• Konsolun arka panelinde belirtildiği şekilde, sigortaları benzer tiplerle değiştirin.

Düzenli bakım
• Sondaları sıcak havada veya kimyasal otoklavda sterilizasyona bırakmayın.
• Cihazın dış temizliği için çözücü madde ya da alkol kullanmayın.
• Sondalar (ve ambalajları) steril şekilde teslim edilmezler ve hastalar üzerinde
kullanmadan önce dezenfekte edilmeleri gerekir.

Biometri
• Normal geometrik yapıyı değiştirmekten kaçınarak, sondayı nemli kornea
üzerine hafifçe uygulayın.
• Ölçümün doğruluğundan şüphe edildiği takdirde, sonda ölçüm testini yapın.
Sonuç negatifse ya da cihaz düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın ve teknik
yardım isteyin.
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Tarayıcı
•

Ultrasonun dokulara girmesine yardımcı olacak ultrason jeli veya bir başka
madde kullanarak sondayı hafif bir biçimde hastanın gözüne uygulayın.

•

Sondanın sıvıya batırılarak kullanıldığı durumlarda “suya daldırma” için sikleral
destekli uygun küçük bir kap kullanın.

•

Küçük daldırma kabı, steril fizyolojik çözelti ile doldurulmalıdır.

•

Küçük kabın yuvasının elle tutulması ve üzerine aşırı basınç yapılmaması
gerekir. Sıvının sikleral destek halkasından dışarı sızması halinde temas yerine
ince methocel kaplama yapın.

•

Küçük kaptaki sıvıyı uygun, iğnesiz bir şırıngayla alın.

•

Sondaların, bir hastadan diğerine geçişinde veya hastanın bir gözünden diğerine
geçişinde temizlenmesi ve sterilize edilmesi gerekir.

Pedal
• Pedalı, hasar görmemesi için kablosundan çekmeyin veya kablosunu çekerek
hareket ettirmeyin.
• Pedal otoklavlanabilir değildir.
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4 SEMBOLLER
Aşağıdaki tablo, I.E.C. onaylı bazı sembolleri ve bu sembollerin açıklamalarını
içermektedir. Yeterli yerin olmadığı durumlarda bu semboller, kolay iletişim sağlamak,
bilgileri ve uyarıları hızla iletmek için medikal cihazların üzerlerinde çok sık
kullanılmaktadır. Kimi zaman iki ya da daha çok sembol, özel anlamlar kazanmak
üzere bir araya getirilirler.
Bunlar HISCAN etiketinde kullanılan sembollerdir. Üniteyi kullanmadan önce, tabloda
verilen sembolleri ve açıklamaları gözden geçiriniz.
IEC TARAFINDAN YAYINLANAN SEMBOLLER
SEMBOL

AÇIKLAMA
ALTERNATİF AKIM
DOĞRU AKIM
TOPRAKLAMA
DİKKAT, EKTEKİ BELGEYİ
İNCELEYİN
AÇIK (GÜÇ KAYNAĞIYLA
BAĞLANTISIZLIK)
KAPALI (GÜÇ KAYNAĞIYLA
BAĞLANTI)
B TİPİ KULLANILAN PARÇA

BF TİPİ KULLANILAN PARÇA
AYRIŞTIRILMIŞ ELEKTRİKLİ /
ELEKTRONİK ALETLERLE
BİRLİKTE ELDEN ÇIKARIN
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5 GENEL BİLGİLER
Doğal kristallerde polarizasyon etkisi, ilk olarak 1880 yılında Pierre ve Jacques Curie
tarafından gözlenmiştir. Mekanik nedenlerle deforme olan bazı kristal türlerinin
(kuarz, tormalin) iç elektrik alanı yarattığını ya da aksi bir biçimde elektrik alanına
maruz bırakılan kristallerde mekanik deformasyon meydana geldiğini ortaya
çıkardılar. Polarizasyon yöntemiyle işlenen bazı seramikler, doğal kristallerin polarma
özelliğini kazanırlar. En son teknolojiyle elde edilen bu seramikler piezoelektrik olarak
tanımlanır. Biometri sondası, 10 megahertz frekansına sahip (saniyede 10 milyon
titreşim) ‘vibra‘ elektrik gücüyle hızlanan piezoleketrik seramik içermektedir. Seramik
transdüsörünün bu hareketi, sinyalin yayılma yolunda bulunan kornea, su buharı ve
diğer nesneler ya da dokulardan geçen düşük enerji, yüksek duyu dalgası doğurur.
Ultrason dalgası, kısmen engelleri aşar ve kısmen kaynağa (aynı transdüsör) doğru
yansıtılır. Bu yansıyan enerjinin transdüsöre geri dönmesi sırasında belli bir süre
geçer. Bu süre engel olan mesafeyle orantılıdır. Bu sürenin ölçümü ve yansıma
hızının deneysel olarak bilinmesi, nesnenin (örneğin Retinanın) mesafesinin
matematiksel olarak hesaplanmasını sağlar. Geri dönen yansımanın özellikleri, ölçüm
(otomatik elde edilir) için güvenilirliği sağlayan hızlı mikroprosesörle sonradan
ölçülürler.

5.1 SİSTEMİN AÇIKLANMASI
A/Bscan HiScan tarayıcı - OPTIKON 2000, PC teknolojisi kullanan, katarak alındıktan
sonra, ametropinin eski hale gelmesi için uygun intraokuler merceğin hesaplanması
ve gözün eksen uzunluğunun ölçümü için göz küresi taraması kullanan bir cihazdır.
Hoş ve fonksiyonel bir tasarımı olmasıyla birlikte güvenirliliği, çok yönlülüğü,
doğruluğu ve sadeliği, onu dünya pazarındaki diğer çeşitli modeller arasında
benzersiz kılmaktadır. Temel özellikler, makinenin tabanındaki parça üzerinde
bulunan birkaç düğme ile veya PC menüsünden aktif hale getirilirler.
Ana özellikler şunlarıdır:
•

B-MODE
Yüksek görüntü çözünürlüğü
Ön segment ekseninde ve yanında 35 mikrona kadar çözünürlük (50 MHz sonda).
Camsı retinanın morfolojisindeki en küçük sapmaların gösterilmesi (25 MHz sonda).
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Çok geniş tarama alanı
Yazılımın şekli oluşturmasına gerek kalmadan tüm ön segmentin tek bir taramayla
görselleştirilmesi.
Tarama açısının, incelenecek olan segmente en uygun çözünürlüğün elde
edilebilmesi için değiştirilebilmesi seçeneği.
B-Scan kinetik
Kristal veya IOL akomodatifinin yerleştirilmesi ve hareket ettirilmesi sırasında kirpik
hareketlerinin görselleştirilmesi.
Yükselmiş kazanım
Vitreal veya zerrelerin homojen olmayışının analizi.
Çift uygulama
Ön segment, arka segment, vitreal ve göz çukurunun geniş spektrumda tanısı.
Takma öncesinde/sonrasında ve Lasik öncesinde/sonrasındaki ölçümler (ideal afakik
lens takarken).
B-Mod Biometri
Retina ve hipermatur kataraktın farklı patolojilerinin hastalarda biometrisi
Geniş “veri tabanı”
Hastalara ilişkin bütün muayenelerin ve JPG şeklinde oluşan görüntülerin
kaydedilmesi ve görüntülenmesi.
•

BİOMETRİ

Kesinlik
Cihazların farklı materyallerine ilişkin pseudofaki gözlerin değişen ölçümleri.
Güvenilirlilik
Muayene edilen gözün (normal, pseudofaki, vs.) tipolojisine dayanarak, ölçümlerin
doğruluğuna dair otomatik kriterler.
Sıvıya batırılarak yapılan ölçümler
Su banyosu şeklinde, kesin bir biometri sonucu elde etmek için kullanılan küçük kap
Son nesil formüller
Çok yüksek derecede ametrop olan veya cerrahi müdahaleye maruz kalmış gözlerde
de analiz hassasiyeti
•

TEŞHİS TARAMASI

Ölçümler
Kod. 14100XTR
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Odaklanmamış 8 MHZ tarama sondasının kullanılmasıyla, mevcut biometrik ölçüm
işlevlerinin bir araya getirilmesi olasılığı.
Teşhis
Lenslerin iç yansımasını ortaya çıkarma olasılığı.

5.2 ÖZEL TEKNİKLER
PARAMETRE
Üretici:

Model:
Yönetmelik uygunluğu:
Teknik standartlar:

ÇEVRESEL KOŞULLAR
Muhafaza:
Kullanımda:

ÖZELLİKLER
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma -İtalya
A/Bscan HiScan tarayıcı
93/42/CEE medikal cihazlara ilişkin yönerge
EN 60601–1; EN 60601–1–1 ;
EN 60601–1–2

. –10°C e +70°C arasında sıcaklık, %10–%100 nem
(yoğunlaştırılmamış)
. +10°C e +40°C,arasında sıcaklık, %30–%75 nem.

ELEKTRİKLE İLGİLİ ÖZELLİKLER (bilgisayar ve monitör hariç)
Girişteki gerilim:
. 100/120 ya da 220/240 V CA
Frekans:
. 50/60 Hz
Akım tüketimi:
. 120 W Max
Sigorta:
. 1 A (220/240 Volt), 2 A (100/120 Volt)

Kod. 14100XTR
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PARAMETRE

ÖZELLİK

TEKNİK ÖZELLİKLER

•

B-MODE
Avantaj
TGC
“Frozen” görüntü üzerindeki sinyal dinamiği
Kontak sondaları
Sıvıya batırma sondaları
Sıvıya daldırılan sondaların tarama açısı
Görüntü çözünürlüğü (ara değer yoktur)
Görüntü çözünürlüğü (ara değer)
Görüş alanı
Gri aşamalar
Ultrason
Eksenel çözünürlük
Yanal çözünürlük
Veri tabanı boyutu
Ölçüm kapasitesi

0’den 115 dB’ye değişebilir
0’dan –30 dB’ye kadar yazılım
10’dan 80 dB’ye
12,5 MHz ve 20 MHz
25, 35 MHz ve 50 MHz
10° - 30°
256 satır x 2048 punto
1024 satır x 2048 punto
20 dan 60 mm’e kadar (1e zum)
256
B/N ya da renkli
35 mikron
50 mikron
500 kByte / muayene
mesafe 1 ve mesafe 2;
Açı; alan
Evet

Akustik sinyal
•

BIOMETRİ

Sonda:

fiksasyon ışıklı piezoelektrik,
tonometre kızağına monte edilebilir

Frekans:
Artış:
Ölçüm derinliği:
Elektrik çözünürlüğü:
İşlevsel durumlar:

yaklaşık 10 MHz
değişebilir
1 dan 60 mm e kadar
yaklaşık 40 mikron
faki, katarakt, afakî,
pseudofaki, manuel
PMMA, akrilik, silikon,
“kullanıcı varsayılan”
her segment için önceden
ayarlanmıştır ya da kullanıcı
tarafından değiştirilebilir

Mercek tipi:
Hız:

Diğer işlemler:
Kod. 14100XTR
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Ölçümler:

ortalama 15 ölçüm ve
standart sapma
otomatik ve manüel.
SRKII, Haigis, Holladay, Hoffer Q,
SRK/T, Camellin-Calossi

Ölçüm şekilleri:
Sayım formülleri:
• EK SİSTEMLER VE BAĞLANIRLIK

HiScan sistemi, Windows işletim sistemiyle PC üzerine kuruludur ve böylelikle PC’ye
bağlanabilir olan bütün yeni ek sistemleri kullanabilir: Yazıcı, modem, projektör, CD
yazıcı, resim baskı cihazı, yedekleme ünitesi, yerel ağ bağlantıları vs.

• IEC/EN 61157 YÖNETMELİĞİNE GÖRE AKUSTİK EMİSYON
PARAMETRELERİ
Sayfa 5–6 ‘ya bakınız.

Kod. 14100XTR
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Parametre
Maksimum
güç
Yüksek negatif
akustik baskı [p-]
Çıkış demetinin
yoğunluğu [IOB]
Alansal ucun
değerinin geçici
ortalama
yoğunluğu [ISPTA]
Odaksal uzunluk
[lp]
İtiş güçleri
demetinin
uzunluğu (6 dB,
paralel)
[wpb6 ║]
İtiş güçleri
demetinin
uzunluğu (6 dB,
dik) [wpb6 ┴]
İtiş güçlerinin ve
frekansı [prr]
Ölçüm ve
tekrarlama
frekansı [srr]
Çıkış demetinin
boyutları
Akustik
uygulamanın
ortalama
aritmetik
mesafesi [fawf]
Transdüsörün
çıkış yüzünün
Transdüsöre
mesafesi [ltt]
Transdüsör
ayrılma mesafesi
[lts]
Kontak ve akustik
fraksiyonu
Akustik
başlangıç
fraksiyonu
Kontak tipi
Başlangıç tipi
Yayılım engeli
Dahil edilen tipler

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Ölçüm ünitesi

B tipi
Transdüsör :
12 MHz sonda,
ref.143002

B tipi
Transdüsör:
20 MHz sonda,
ref.143003

B tipi
Transdüsör:
35 MHz sonda,
ref.143004

B tipi
Transdüsör:
50 MHz sonda,
ref.143005

[mW]

0.9 ± 0.2

0.5 ± 0.1

0.01 ± 0.003

0.01 ± 0.003

[MPa]

3.137 ± 0.345

2.663 ± 0.274

1.896 ± 0.246

1.196 ± 0.155

2.0 ± 0.4

0.03 ± 0.01

0.03 ± 0.01

254.2 ± 28

118 ± 24

22.3 ± 5.6

8.1 ± 2.0

[mm]

18.3

21.5

12.1

12.2

[mm]

0.65

0.58

0.30

0.26

[mm]

0.67

0.69

0.28

0.26

Hz

4729

4729

3598

3598

Hz

18.5

18.5

14.1

14.1

[mm]

3.5

3.35

3.45

3.42

[mm]

3.4

3.20

3.40

3.49

[MHz]

11.0

15.5

21

22

[mm]

3.15

3.15

---

---

[mm]

kontak

kontak

9

9

% 80

% 80

% 80

% 80

B
B
Evet
---

B
B
Evet
---

B
B
Evet
---

B
B
Evet
---

İtiş süresi
133 ns
Voltaj 249Vpp

İtiş süresi
83 ns
Voltaj 249Vpp

İtiş süresi
50 ns
Voltaj 249Vpp

İtiş süresi
50 ns
Voltaj 249Vpp

[mW/cm²]
[mW/cm²]

Kontrol
konfigürasyonu

Kod. 14100XTR
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IEC 60601-1’E GÖRE CİHAZIN SINIFLANDIRILMASI
Elektrik çarpmalarına karşı koruma tipi: 1. sınıf
U/S elektrik çarpmalarına karşı koruma derecesi: B tipi
Su girmesine karşı koruma tipi: IPX4
Yanıcı anestezik karışım durumunda uygulamanın güvenirlilik derecesi: uygun değil

BOYUTLAR
Yükseklik: ..........................................
Genişlik:.............................................
Derinlik: .............................................
Ağırlık: ...............................................

15 cm
23 cm
36 cm
4,5 Kg

NOT:
1) Belirtilen boyutlar ve ağırlık yaklaşık olarak verilmiştir..
2) Bu özellikler üzerinde ön uyarı yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.

Kod. 14100XTR
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5.3 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK TABLOSU
NOT
Bu kılavuzda yer alan bilgiler CEI EN 60601-1-2:2003-07 numaralı Teknik Yönetmelik`te verilen
bilgilerin gayriresmi bir tercümesidir.

5.3.1 KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK
YAYIMLAR
HiScan aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere üretilmiştir. Kullanıcılar HiScan `in üretim maksadına uygun ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdırlar.

Yayım testi

RF yayımları
CISPR 11
RF yayımları
CISPR 11
Harmonik yayımlar
IEC 61000-3-2
Voltaj dalgalanmaları/
Titreşim yayımları
IEC 61000-3-3

Kod. 14100XTR

Uyum

Grup 1

Kategori B
Kategori A

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler
HiScan RF enerjisini yalnızca işsel
fonksiyonları için kullanmaktadır.
Bu nedenle, RF yayımları oldukça düşük
seviyede
olup
yakınında
bulunan
elektronik cihazlar üzerinde herhangi bir
karışmaya yol açma ihtimali yoktur.
HiScan ev dahil yerleşim maksadıyla
kullanılan ve alçak gerilim şehir şebekesi
vasıtasıyla beslenen tüm yapılarda
kullanılmaya uygundur.

Uyumludur
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5.3.2 KILAVUZ VE ÜRETİCİ FİRMA AÇIKLAMALARI - ELEKTROMANYETİK
BAĞIŞIKLIK
HiScan aşağıda detaylı özellikleri verilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere üretilmiştir. Kullanıcılar HiScan `in üretim maksadına uygun ortamlarda
kullanıldığından emin olmalıdırlar.
Bağışıklık Testi
Elektrostatik
deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2
Elektrik/geçici
dalga/anlık
IEC 61000-4-4
Akım
IEC 61000-4-5
Güç kaynağı giriş
hatlarında gerilim
dalgalanmaları,
kısa süreli
kesintiler ve
gerilim
değişiklikleri,
IEC 61000-4-11

IEC 60601 test seviyesi

Uyum Seviyesi

•

±6 kV temaslı

•

•

±8 kV hava

•

•

±2 kV güç hatları için

•

•

±1 kV giriş/çıkış hatları için

•

•

±1 kV diferansiyel mod

•

•

± 2kV yaygın mod

•

•

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

•

•

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

•

•

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

•

•

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

•

Elektromanyetik Ortam - Tavsiyeler

Taban döşemeleri ahşap, beton ya da
seramik karo olmalıdır. Tabanların sentetik
±8 kV hava
malzeme ile kaplaı olması durumunda, bağıl
nem oranı en az % 30 olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
±2 kV güç hatları için
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
±1 kV giriş/çıkış hatları için olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
±1 kV diferansiyel mod
işletme ya da hastane ortamındaki gibi
± 2kV yaygın mod
olmalıdır.
Şehir şebekesi güç kaynağı normal bir ticari
<5% UT (UT`de >%95
dalgalanma), 0.5 devir için işletme ya da hastane ortamındaki gibi
olmalıdır.Kullanıcının şehir şebekesindeki
40% UT (UT`de >%60
kesintiler esnasında HiScan `i kesintisiz
dalgalanma) 5 devir için
olarak kullanması gerekli ise, HiScan `in bir
70% UT (UT`de %30
kesintisiz güç kaynağından ya da bataryadan
dalgalanma) 25 devir için
beslenmesi tavsiye edilmektedir.
±6 kV temaslı

<5% UT (UT`de >95%
dalgalanma) 5 saniye için
Geçerli değildir.
Cihazın manyetik hassasiyete
sahip herhangi bir parçası
bulunmamaktadır.

Güç Frekansı
(50/60 Hz)
Manyetik alanı
IEC 61000-4-8

3 A/m

İletimli RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 Vrms

Işımalı RF
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz to 2.5 GHz

3V/m

Güç Frekansı Manyetik alanı normal bir
ticari işletme ya da hastane ortamındaki
özelliklere sahip olmalıdır.
Taşınabilir RF muhabere cihazları , kablolar
dahil, HiScan `e verici frekansına uygun
olarak tavsiye edilen mesafelerden daha
fazla yaklaştırılarak kullanılmamalıdır.
Tavsiye edilen mesafe şu formülleri
kullanmak suretiyle hesaplanabilmektedir:
d= 1.2 √P
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 olarak tavsiye edilen
mesafeyi ifade etmektedir.
Elektromanyetik yer keşifleri a sonucunda
tespit edilen ve sabit RF vericilerinden
kaynaklanan alan kuvvetleri her bir frekans
aralığı b için uyum seviyesinden düşük
olmalıdır.
Aşağıdaki işareti taşıyan cihazların yakın
çevresinde girişim meydana gelebilir:

A
Kod. 14100XTR
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NOT
UT test seviyesi uygulanmadan önceki şehir şebekesi alternatif gerilimidir.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığına ait mesafe ölçüleri
kullanılmalıdır.
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.
Cihazın ya da sistemin kullanılacağı ortamda ölçülen alan kuvvetleri yukarıda verilen uyum
seviyelerinden yüksek ise cihaz ya da sistemin normal çalışıp çalışmadığı kontrol
edilmelidir. Anormal performansla karşılaşıldığında, HiScan 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 kuvvetleri 3 V/m`den
küçük olmalıdır.

5.3.3 HISCAN İLE TAŞINABİLİR RF İLETİŞİM CİHAZLARI ARASINDA TAVSİYE
EDİLEN MESAFE ÖLÇÜLERİ
HiScan, RF dalgalarının yayılımının kontrol altında bulundurulduğu elektromanyetik
ortamlarda calıştırılmak üzere üretilmiştir. HiScan kullanıcıları taşınabilir RF
iletişim cihazları (vericiler) ile HiScan arasında, cihazların maksimum çıkış gücüne
uygun olarak, aşağıdaki tabloda tavsiye edilen mesafeleri sağlamak suretiyle
elektromanyetik karışmayı engelleyebilirler.

Maksimum Verici
Çıkış Gücü (W)
0.01
0.1
1
10
100

Verici Frekansına göre Mesafe Ölçüleri
(m)
150 kHz`den
80 MHz`den
800 MHz`den
80 MHz`e kadar
800 MHz`e kadar
2.5 GHz`e kadar
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P
d= 2.3 √P
0.12
0.23
0.12
0.38
0.38
0.73
1.2
1.2
2.3
3.8
3.8
7.3
12
12
23

Yukarıdaki listede maksimum çıkış gücü yer almayan vericiler icin tavsiye edilen
metre cinsinden (m) mesafe ölçüleri, vericinin frekansına uygun olarak tablodaki
formüllerin kullanılması suretiyle hesaplanabilir. Formülde yer alan P, üretici firma
tarafından bildirilen maksimum verici çıkış gücünü vat cinsinden (W) ifade
etmektedir.
NOT
Not 1-

80 MHz ve 800 MHz frekanslarında bir üst frekans aralığına ait mesafe ölçüleri
kullanılmalıdır.

Kod. 14100XTR
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Yukarıdaki tabloda verilen değerler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
yayılım, ortamda bulunan yapılar ile canlı ve cansız varlıklar tarafından; emilim veya
yansıtılma suretiyle etkilenebilmektedir.

5.4 ELEKTRİK ŞEMALARI
OPTIKON 2000 S.p.A., kendisinden talep edilmesi halinde cihazın onarılabilir
parçalarının onarılması için operatörün kalifiye teknik personeline yardımcı olabilecek
elektrik şemalarını, parça listelerini, açıklamaları, kalibrasyon talimatlarının ve diğer
bilgileri verecektir.

Kod. 14100XTR
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BU SAYFA BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Kod. 14100XTR
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6 KURULUM
6.1 GİRİŞ
Bu bölüm, HISCAN ünitesinin kurulumu ve işlevsel fonksiyonunun kontrolü için
tavsiye edilen işlemi detaylı bir şekilde açıklar.
Cihazın çalıştırılmasını sağlamak için sistemin kurulmasından sonra yapılan işlevsel
kontroller, muhakkak belirtildiği şekilde yapılmalıdır ve olası teşhis işlemleri için
tavsiye edilen bir uygulama ya da yardım olarak düşünülmemelidir.
Tarayıcıyı çalıştırmak için, kabloların, pedalın ve sondaların bağlantılarını hazırlamak
gerekir.
Kurulum ve çalıştırma aşaması için talimatları adım adım izleyiniz ve bunlara dikkatli
bir biçimde uyunuz; kısa zamanda, tarayıcının en iyi şekilde çalıştırılmasında gerekli
bütün bilgi edinilecektir.

6.2 AMBALAJIN AÇILMASI VE İLK KONTROL
Ünite, gönderim esnasındaki zarar riskini en aza indirgemek için ambalajlanmıştır.
Ambalajı açın ve parçalarını kontrol edin. Açma esnasında, bütün parçalara dikkatlice
bakın. Ambalaj malzemesinin kesilmesinde, içeriğe zarar vermemeye dikkat gösterin.
Ambalajda ya da içerikte zarar oluşmuşsa, hemen taşıyıcıya (posta, demiryolları ya
da teslim eden) ve Optikon 2000’e durumu bildirin. İçeriğin, gönderilen ek
dokümanında belirtilenlere ne kadar uyum gösterdiğine bakın. Uyumsuzluk
durumunda, hemen Optikon 2000’e haber verin.

Seçilen konfigürasyona göre, A/Bscan HiScan tarayıcı paketi aşağıda belirtilen
normal ekipman ve opsiyonel parçaları içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 adet 20 MHz’e kadar “Base” konsolu (ya da 50 MHz’e kadar “Full” konsol)
1 adet 12.5 MHz temaslı Sonda
1 adet 20 MHz temaslı Sonda
1 adet 25 derinliği olan Sonda
1 adet 35 derinliği olan Sonda
1 adet 50 derinliği olan Sonda
1 adet Sonda soketi
1 adet monitörlü PC, HiScan software ve kartı
1 adet konsol-PC bağlantı soketi
1 adet ultrason jeli tüpü
Kod. 14100XTR
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1 adet kullanım kılavuzu
1 adet 50 MHz’ye kadar ana konsol genişliği (kurulum sadece Optikon’un
yetkilendirdiği distribütör tarafından ya da bizzat Optikon tarafından yapılabilir )
1 adet kit suya batırılan tarayıcı başlığı (boyutlar: “küçük”, “orta”, “büyük”)
1 adet 10 MHz’lık biometri sondası
1 adet 8 MHz’lık A-Scan teşhis sondası
1 adet biometri sondası için silindir test
1 adet yazıcı
1 adet sonda askısı kolu
1 adet prizlerin yalıtımı için transformatör cihazı-hidrofor girişi
1 adet tarama için “Freeze-Save” pedalı

Bu cihazın mekanik ve elektriksel durumu gönderilmeden önce dikkatlice kontrol
edilmiştir. Kutuyu açmadan önce, ambalajda ve dolayısıyla içindeki malzemede bir
zarar oluşup oluşmadığını kontrol edin. Taşıma sırasında zarar oluşmuş olması
halinde durumu nakliyeciye, perakendeciye ya da doğrudan cihazın ya da
parçalarının onarımını ya da değiştirilmesini öngören OPTIKON 2000 satış bayisine
bildirin.

6.3 KURULUM İŞLEMİ
NOT
Sondaları ve tekrar kullanılabilir aksesuarları temizlemek ve dezenfekte etmek operatörün
sorumluluğudur.

Sistemi kurmak için aşağıda sıralananları gerçekleştirin.
Kurulum ve çalıştırma:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Cihazı rahat bir biçime konumlandırın.
Pedal fişini konsolun arka paneline takın.
Konsolun arka paneline ve PC’ye yerleştirilen D tipi konektöre uygun kabloyu
takın ve vidaları sabit bir şekilde sıkıştırın. Kablo, yan konsolun tek D–25 tipi
konektörüyle ve iki konektörle birlikte verilmiştir: PC’nin yanında bulunan D–25
ve D–15. Bütün konektörler, sistem çalıştırılmadan önce doğru bir şekilde
yerleştirilmeli ve sıkıştırılmalıdır.
Uygun prizlere cihazların (PC, konsol, monitör ve yazıcı) akım fişlerini takın.
Konsolu, PC’yi ve bütün ek sistemleri birleştirmek için medikal türden yalıtım
transformatörünü kullanın ya da uygun prizi toprak hattına bağlayın. Asla yalıtım
transformatörünü ve topraklama hattını aynı anda kullanmayın.
Şebeke prizine ana fişi sokun.
Konsolun ön paneline, Bscan kablosunu bağlayın.
Kod. 14100XTR
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Bscan sondasını (12,5 MHz, 20 MHz, 35 MHz ya da 50 MHZ) sokete bağlayın
ve ana modülün uygun sonda girişine sondayı yerleştirin.
Şerit üzerine yerleştirilen ana düğmeyi açın ve kırmızı göstergenin yanıp
yanmadığından emin olun. Gösterge yanmıyorsa elektrik şebekesindeki
bağlantıyı kontrol edin.
Konsolun ve monitörün ön paneline yerleştirilmiş yeşil ışıkların yanıp
yanmadığına bakın. Aksi takdirde, göstergelerin yanına yerleştirilmiş uygun
elektrik düğmesiyle cihazları çalıştırın.
Önceki bütün aşamaları başarıyla tamamladıktan sonra, PC’nin çalıştırma
düğmesine basın ve sistemin başlamasını bekleyin.
Sistem çalıştırıldıktan ve sonda yerleştirildikten sonra sondanın doğru bir
biçimde tanımlanıp tanımlanmadığını doğrulayın, tanımlanmamış ise sondayı
manüel olarak seçin (ilgili paragraftaki talimatlara bakın).
Duraklamalar esnasında, sondayı daima uygun sonda desteğinde, sistemi de
“Frozen”da bırakın. Bu, herhangi bir bakım istemeyen sondaların ömrünün uzun
süreli olmasını sağlar.
Uzun duraklamalar olması durumunda aşağıda belirtilen işlemle makineyi
kapatmanız tavsiye edilir.

Şek. 6–1 –PC üzerindeki bağlantılar
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Şek. 6–2 – Konsol üzerindeki bağlantılar
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6.4 AKUSTİK SİNYALLER
HiScan ünitesine bağlı PC, aşağıda belirtilen durumlarda sesli sinyal (bip) verecektir:
•
•
•
•
•
•

Başlangıç testi yapıldığında;
Sondalar otomatik olarak tanındığında;
BSCAN görüntüsü veritabanına kaydedildiğinde;
Film, veritabanına kaydedildiğinde;
Biometri elde edildiğinde;
Biometrik ölçümlerin tamamı kaydedildiğinde.

Sesli sinyal PC’nin iç hoparlöründen ya da dış hoparlöründen gelir.
1. En iyi çözüm, LCD monitörde birleştirilmiş çift kasa kullanmaktır. Aşağıdaki
resim bir bağlantı örneğini göstermektedir.

PC ses çıkışı

Hoparlör girişi

Şekil 6–3 – LCD monitöre entegre edilen kasa bağlantısı
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2. Ses çıkışı mevcut değilse (PC’de ses kartı yoktur ya da ses çipi ana karta
takılmamıştır.) ‘Bip’ sesi PC’nin iç hoparlöründen otomatik olarak gelecektir.
Ses çıkışı olmadığında, PC’de dış hoparlör yoksa iç hoparlörü kullanmak da
mümkündür. Ancak bu durumda ses kartını çıkarmak ya da BIOS’dan ses
çipini devre dışı bırakmak gereklidir. Bu son işlemi yapmak için, HiScan’a bağlı
olan PC üzerindeki BIOS’un ayarlarına (setup) girilmelidir; tereddüt halinde
bilgisayarın kılavuzunu inceleyin ya da bayi ile temasa geçin.
Aşağıdaki görüntüler, ses çipinin devre dışı bırakılmasına ilişkin bir örnek
sunar. PC tekrar başlatıldığında, HiScan ünitesinin ‘bip’ sesi iç hoparlörden
verilecektir.

Şekil 6–4 – Ses çipinin BIOS üzerinden devre dışı bırakılması
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6.5 RESİM BASKI CİHAZI NASIL BAĞLANIR
Aşağıdaki şekil bir resim baskı cihazının tarayıcıya nasıl bağlanacağını gösterir.
Uygun paralel giriş ya da USB üzerinden PC’ye bağlanan InkJet ya da lazer türü bir
yazıcı da kullanılabilecektir.
Resim baskı cihazı kullanılması halinde genel yazıcılardaki gibi çoklu şekil bastırmak
mümkün olmayacaktır.

FREEZE

Alla 1
COM
porta
bağlantı
COM1
noktası

SAVE

Pedale
Pedal

Monitör
Monitor

S-Video

Sony
In Video Out

Cavo
di Terra
Toprak
Hattı

Kablosu
VeriAlla
Elde
Etme
Scheda
AcKartı
quisizione

Resim
VideoBaskı
PrinterCihazı

Cavo di
Besleme
alimentazione
Kablosu

Bağlantı
Kablosu to
Cavo
di collegamen

Box-PC

Şek. 6–5 - Genel bağlantının şeması
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6.6 ARIZA DURUMUNDA DÜŞÜK VOLTAJ
Hiscan ve bilgisayar bağlandığında, düşük voltaj oluşur. Bilgisayar EN60950
normuna göre II. sınıf izolasyonlu bir PC değilse ya da EN 60601 normuna
uymuyorsa arıza durumunda düşük voltaj elektro medikal cihazlara ilişkin
düzenlemelerce belirlenen değerin üzerine çıkabilecektir. Bu gibi durumlarda arıza
koşullarında düşük voltajı sınırlandırmak için aparatın kurulum safhasında karşı
tedbirlerin alınması gerekir.
Aşağıda iki alternatif çözüm sıralanmıştır:

sembolüyle belirtilmiş yatağı kullanarak
a) Ünitenin arka paneline yerleştirilen
toprak hattına bağlayın. Böylelikle çıkış akımı sıfırlanacaktır.
HiScan, kullanıldığı odadaki toprak hattına bağlanmalıdır.
b) Yalıtım transformatörünü kullanın. Böylelikle bağlanan Hiscan, PC ve bütün ek
sistemler transformatörle beslenmiş olacaktır. Ayrıca PC’nin modem ya da ağ
bağlantıları olmamalıdır. Sadece uygun yalıtımlı (p.e. WI-FI)sağlayacak bağlantılar
kabul edilir.
Dikkat: Asla topraklama prizini ve yalıtım transformatörünü aynı anda kullanmayın!
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6.7 PCI KARTININ TAKILMASI VE YAZILIMIN YÜKLENMESİ
HiScan ambalajı içerisinde bir PCI kartı ve kurulum CD'si bulunmaktadır.
CD içerisinde PCI kartı sürücüleri, HiScan yazılımı.
Yazılım kurulum talimatları genel olarak CD üzerine bastırılabilmektedir.
Her durumda izlenmesi gereken prosedür aşağıdaki gibidir:
•

Şayet varsa önceki HiScan yazılımlarını kaldırın (Windows XP kontrol
panelinde öngörülen uygun prosedür yardımıyla yazılımı kaldırın – Uygulama
kurulumları).

•

Bilgisayar kapalıyken PCI kartını PC Ana Kartındaki boş bir slota takın.

•

Bilgisayarı açın.

•

Açılış sırasında yeni donanım otomatik olarak bulunacak ve ilgili sürücüler
çağırılacaktır. Kurulum CD’sini okuyucuya takın ve istenilen sürücülerin
içerisinde bulunduğu “XPInstall” klasörünü seçin. Donanım kurulum sürecinin
otomatik olarak tamamlanmasını bekleyin.

•

Kurulum CD’sindeki ana klasör üzerinden Setup.exe dosyasını başlatarak
HiScan yazılımını kurun (örneğin kullanımdaki CD okuyucunun D olması
halinde “D:\setup” işlemini başlatın).

•

Yazılım otomatik olarak kurulacaktır. Talimatları izlemek ve sorulan soruları
onaylamak yeterlidir. Yazılımın kurulması sırasında makinenin birden çok kişi
tarafından kullanılıyor olması halinde "çok kullanıcılı" veya “tek kullanıcılı”
kurulum tercihlerinden hangisini istediğiniz sorulacaktır. İlk tercihin seçilmesi
halinde HiScan yazılımı makineyi açan tüm kullanıcıların hizmetinde olacak,
ikinci tercihin seçilmesi halinde ise sadece aynı “kullanıcı kimlik numarası”
(User ID) ve “şifreyi” (Password) giren kullanıcı tarafından kullanılabilecektir.

•

PC’yi yeniden başlatın. HiScan programı makine açıldıktan sonra otomatik
olarak başlatılacaktır.
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BU SAYFA BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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7 CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI
7.1 CİHAZIN KONFİGURASYONU
Çalıştırma işlemleri yapıldıktan sonra makine aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir
ara yüz gösterir.

Şekil 7–1
Çalıştırmak için bir takım hazırlıkların yapılması gerekmez çünkü sistem, sondaların
tanınmasıyla hazırlanmıştır. Sondanın tanınmaması durumunda, odaksal yüzeyde
bulunan uygun menüyü manüel olarak seçmek gerekecektir:
“File” menüsünden “Choose Probe” seçeneğini ve sonra da kullanımdaki sonda tipini
seçin (bkz. şekil 7–2).
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Şekil 7–2 – B-Scan sondasının seçimi
7.1.1. ÖN PANEL ÜZERİNDEKİ KOMUTLAR

Şek. 7–3 – Ön panel
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Ana modülün ön panelinden sistemin aşağıda yazılı çeşitli fonksiyonlarını seçmek
mümkündür:
B-Scan (B-Tarama) – B ölçüm tipini ve buna ilişkin ultrasonografik sunum aktif hale
getirilir.
A-Scan (A-Tarama) – A ölçüm tipi ve buna ilişkin sunumu B ölçüm tipi için sondayı
kullanarak aktif hale getirilir. B tipi ölçümün işleme konulması halinde A tipi kıvrım,
ultrason görüntüsüyle çakışır. Görüntü üzerinde ölçümler yapmak için kullanılabilir.
Biometry (Biometri) – Biometrinin fonksiyonunu ve ilişkin sunumu aktif hale getirilir
ve biometri sondasının kullanımı için cihazı ayarlar.
IOL – Biometride kullanıldığında bu tuş aktiftir ve bu durumda merceklerin
hesaplanmasını sağlar.
Hi/Low (Yüksek/Düşük) – Yüksek çözünürlük taramasını aktif hale getirir veya
devre dışı bırakır (sadece suya daldırılarak yapılan Bscan sondaları için)
OD / OS – Muayene edilecek gözün (sağ ya da sol) değiştirilmesini sağlar.
“Freeze (Unfreeze)” (Dondur (Çöz)) Tuşa ya da pedala basılmadığı sürece son
edinimin ekranda tutulmasını sağlar. Nitekim bu fonksiyon, pedal üzerinde iki katına
çıkartılır.
Save (Kaydet) – Tüm muayenenin hasta veritabanına (veriler+tarama görüntüsü)
kaydedilmesine yarar.
Print (Yazdır) – Muayeneyi yazdırmaya yarar.
Colors (Gray scale) (Renkler (Gri ölçek))– Geçiş durumunda, B tipinde ultrason
görüntüsünün yanlış renklerde görüntüsünü aktif hale getirir veya devre dışı bırakır.
Diğer şekillerde görüntüleme daima gri dizindedir.
Zoom (Yakınlaştır) – Ok işaretlerinin kullanımıyla ultrason görüntüsüne yaklaşmak
veya bu görüntüden uzaklaşmak mümkündür. Hem sabit görüntülerde hem de
görüntülerin alınması sırasında aktiftir.
Delay (Gecikme) – Görüntüleme alanını değiştirir. Büyütülen görüntülerin ekranın
merkezine kaydırılmasını sağlar.
Gain (Kazanç) – Amplifikasyonu artırmaya ya da azaltmaya yarar. Hem sabit
görüntülerde hem de görüntülerin alınması sırasında aktiftir.
Energy (Enerji) – Sondayla geçen ultrason itiş gücünü değiştirmeye yarar.
Select (Seç) – Sondayla yayılan itiş gücünün süresini değiştirmeye yarar.
Rec (Kayıt) – Bscan filminin kaydedilmesini başlatır ya da durdurur.
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7.1.2. ARKA PANEL

ON-OFF

topraklama

Pedal

D Konektör

Gerilim değişimi

ağ

Şek. 7–4 – arka panel
Şekil 7–4 Cihazın arka panelini gösterir.

7.1.3. KULLANICI ARAYÜZÜ
7.1.3.1. GİRİŞ

Bilgisayar üzerinde çalışmaksızın makineyi kullanmak mümkün olmasına rağmen,
sunulan bazı fonksiyonları işleme koymak için PC üzerindeki mevcut grafiksel ara
yüzden yararlanmak gereklidir. Yani, özellikle veri tabanlarıyla (hasta, IOL,
muayeneler) bağlantılı fonksiyonlar için yararlıdır. Kullanıcının rahatlığı için, ana
modülün panelindeki diğer bütün fonksiyonlarda ara yüzey iki katına çıkar.
Ultrason kullanıcısı grafiksel ara yüzeyi durum çubuğu ve açılır kapanır menüde
görünen ‘main’ penceresinden (bkz. şekil 7-5) oluşur. Belirtilen pencerenin içinde
şunlar vardır:
• A, B ya da A-B tipi ultrason görüntü penceresi;
• Hastanın adıyla, muayene edilen göz (OD ya da OS) veri ya da saat
göstergeleri;
• İşletim modellerinin ve esas fonksiyonlarının düğmeleri;
• “Zoom”, “Delay” ve “Image size” göstergeleri;
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• Alfabetik sıralamayla hastaların kimlik bilgilerini içeren kütük kaydı;
• Hastanın kimlik bilgileriyle, muayene verileri ve olası biometrinin “tabbed
control” tuşu

Şekil 7–5 - ‘Main’ penceresi
Ana pencerenin boyutları değiştirilemez ve şemanın bütününü kaplar.

Kod. 14100XTR

7-5

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

7.1.3.2. ANA MENÜ

Uygulama menüsünün gelişimi aşağıdaki gösterildiği gibidir.

Şekil 7–6 – Ana menü
Menüde karşınıza çıkacak seçeneklerin açıklamaları şöyledir:
“File” (Dosya)
“File” menüsünün seçenekleri şunlardır:
New Patient (Yeni Hasta) – Yeni bir hastanın kimlik verilerinin hasta veri tabanına
giriş penceresini açar.
Patients Manager (Hasta Yöneticisi) – Hastaların veri tabanının kayıtlarının (edit,
delete, etc) yönetim sayfasını açar.
Surgeon (Cerrah) – Operatörün adının giriş penceresini açar.
Chose Probe (Sonda seçimi) – Sonda tipinin seçimi için alt menüyü açar. (12.5
MHz, 20 MHz o 35/50 MHz).
Probe Settings (Sonda Ayarları) – Sondaların işletim parametrelerinin işlenmesi ve
disk üzerinde kurtarım sayfasını açar.(kullanıcı için aktif değildir)
Save (Kaydet) – Hasta veri tabanına bütün muayenenin (veriler+ultrason görüntüsü)
kaydedilmesini sağlar.
Print Preview (Baskı Önizleme) – Muayenenin basım öncesi izlenimini gösterir.
Export JPG (JPG Gönder) – PC için standart bir şekilde görüntünün yayımını
sağlar.
Print (Yazdır) – Muayeneyi yazdırmayı sağlar.
Exit (Çıkış)– Uygulamadan çıkar ve OS’ye döner. (kullanıcıya açık değildir)
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“Freeze (Unfreeze)” (Dondur (Çöz))
“Freeze (Unfreeze)” menüsü, geçiş durumunda, ultrason sondasının ultrason
ölçümlerini aktif hale getirir veya devreden çıkartır.
“Mode” (Mod)
“Mode” menüsünün seçenekleri şunlardır:
B-Scan (B-Tarama – B ölçüm tipini ve buna ilişkin ultrasonografik sunum aktif hale
getirilir.
A-Scan (A-Tarama) – A ölçüm tipi ve buna ilişkin sunumu B ölçüm tipi için sondayı
kullanarak aktif hale getirilir. B tipi ölçümün işleme konulması halinde A tipi kıvrım,
ultrason görüntüsüyle çakışır
Biometry (Biometri) – Biometrinin örnekleme modelinin seçimiyle alt menüyü açar.
Alt menünün tuşları biometrinin fonksiyonunu ve buna ilişkin sunumu işleme koyar ve
biometri için sondanın kullanılmasıyla cihazı hazırlar.
Sub-menu “Options” (Alt- Menü “Seçenekler”)
“Options” alt menüsünün seçenekleri şunlardır:
Markers (İşaretleyiciler)– A tipindeki ölçüm yapanların görüntülenmesini sağlar. B
ve A(B) tipinde aktif değildir.
OS / OD – Muayene için gözün (sağ ya da sol) seçimine uygun pencereyi gösterir.
Show bang (Hide bang) (Bang Göster (Bang Gizle) – Ultrason sondasının “bang”
görüntüsünü, geçiş durumunda aktif hale getirir veya devre dışı bırakır. “bang” daima
A tipinde görüntülenir.
Colors (Gray scale) (Renkler (Gri ölçek)) –Geçiş durumunda, B tipi ultrason
görüntüsünün yanlış renklerde görüntülenmesini sağlar/kapatır. Diğer tiplerde
görüntüleme daima gri dizindedir.
“Help” (Yardım)
“Help” menüsü uygulamanın “About” penceresini görüntüler.

Şekil 7–7 – “About” penceresi
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BU SAYFA BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
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8 ÇALIŞTIRMA
8.1 OTOTEST BÖLÜMÜ
HiScan ünitesi, operatörün sürekli olarak ultrason ve PC arasındaki iletişimini kontrol
etmesini sağlayan oto test fonksiyonuyla hazırlanır.
Yaklaşık her 10 saniyede bir cihazın kontrolü yapılır; test geçilirse, ekranda yeşil
renkli bir gösterge çıkar (bkz. şekil 8-1) aksi durumda kırmızı renkli gösterge
çıkacaktır.
Bu durumda HiScan ünitesini kapatmak ve PC ile ünite arasındaki bağlantıları kontrol
etmek gerekir ( konektörler için tornavida kullanın).
Sonra cihazı tekrar çalıştırın ve göstergenin kırmızıdan yeşile geçmesini bekleyin
(yaklaşık 10 saniye) eğer olmazsa, COM girişini 1’den 2’ye ya da tersine dönüştürün.
(elektrik tesisatı talimatları paragrafına bakın).
Ünite ayrıca, sürekli olarak sondanın olup olmadığını kontrol eder ve test geçilirse,
ekranda frekansı gösterir (bkz. şekil 8-1).
Aksi durumda sondayı ya da bağlantı soketini kontrol etmek ve gerekli görülürse
değiştirilmelidir.

Şekil 8–1 – Oto test ve sonda kontrolü
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8.2 BİOMETRİ SONDASININ TESTİ
Sondanın işlevini ve biometrik ölçümün doğruluğunu gerçekleştirmek için test
yapmak mümkündür. Bu test, milimetreler ve oynama payları (+/-0,1mm.) şeklinde
ölçüm testinin değerini belirten 149001 plastik şeffaf bir silindirle yapılır.
DİKKAT: Silindir materyal (plexiglas) bütün diğer materyaller gibi termik genleşmeye
maruz kalır. Silindir üzerinde belirtilen değer 20 °C ve 25 arasında silindirin ortam
ısısına dayanır.
20 °C‘den aşağı değerler için, etiketin itibari değerinden 0,1mm çıkarılmalıdır.
25 °C‘den yukarı değerler için, etiketin itibari değerine 0,1 mm eklenmelidir.

ÖRN: ETİKET DEĞERİ 20.8 MM, ORTAM ISISI 25 °C’NİN ÜSTÜNDEYSE , SÖZ KONUSU DEĞER 20.9 MM OLUR.. +/0.1 MM. OYNAMA PAYI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ,CİHAZIN 20.9+0. 1=21..0 MM VE 20.9-0.1=20.8 MM ARASINDA
BİR DEĞER GÖSTERMESİNİ BEKLEMELİYİZ..

Her durumda silindirin sıcaklığı 30 °C’yi geçmemelidir çünkü sinyalin azalması bu
durumda otomatik edinime müsaade etmez. Ayrıca silindire dokunmaksızın düzlem
üzerine koyulması ya da yoğun zamanda ölçüm için gerekli olduğunda parmaklarla
dokunulması tavsiye edilir.
İzlenecek prosedür aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•

Biometri bölümüne girin
“Afakî” kısmını seçin
Sondanın yüzeyine ultrason jelinden bir damla sürün ve silindir üzerine onu
yayın.
Otomatik ve manüel olarak 5 ölçüm yapın.

Ayarlama doğruysa, maksimum bir genişlik yansıması ve ölçümün otomatik edinimini
sağlarız, yansımanın genişliği “autofreeze” için yeterli değilse, artış sağlamayı
deneyin.
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8.3 GENEL FONKSİYONLAR
Önceden de belirtilen genel fonksiyonların aktivasyon işlemleri ve özellikle bu
fonksiyonları çağrıştırarak işleme konulan alt-menü pencereleri detaylı olarak
aşağıda belirtilmektedir.
Özellikle fonksiyonları açıklanmıştır:
•
•
•

Operatör İsmi - operatör isminin girilmesi
Biometri – biometri türü
Muayene ve Hasta Veri Tabanı– hasta ve muayenelerin kaydedildiği
veritabanının kontrolü

Operatör seçimi:
Operatörün ismi daima muayeneyle bir arada kullanılacaktır. Bir kez seçim
yapıldıktan sonra bu hafızaya kaydedilir ve makine, yeni bir seçim yapılmadığı sürece
kapama ve tekrar açmadan sonra dahi aynı ismi kullanmaya devam edecektir.
Operatörün ismini girmek için “Surgeon” tuşunu menüden seçmek gereklidir.
Sonraki modül operatörün isminin girişi için bir kutucuk görüntüler. Bu işlemler
bittikten sonra “OK” seçeneğine basınız.
Operatörün ismi belirtilmediğinde, test “Unknown” varsayılarak genel operatör ismi
şeklinde kaydedilir.

Şekil 8-2 – Operatör seçimi
Biometri:
Menüdeki uygun “Biometry” tuşuyla, biometri aktif hale getirilir.
Biyometrinin bütün fonksiyonları (intraoküler merceklerin, ölçümlerin, vs.
hesaplanması) aşağıdaki modüllerle seçilebilir:
•
Biometry data (Biometri verileri)
•
Biometry Settings (Biometri Ayarları)
•
IOL Calculation (IOL Hesaplaması)
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Keratometric Constants (Keratometrik Sabitler)
IOL Database (IOL Veritabanı)

“Biometry Data” (Biometri verileri) modülü
Bu modül biometriye ilişkin verileri görüntüler (Anterior Chamber (, Lens, Axial
Lenght) ve muayene türünü seçmeye yardımcı olur (Phakic, ...). Bu modülle, gözün
biometri muayenesinin yapılmasını denetlemek mümkündür.

Şekil 8–3 - “Biometry Data” (Biometri verileri) modülü
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“Biometry settings” (Biometri Ayarları) modülü
Bu modül, biometrinin hesaplanması kaidelerini kullanan ayar verilerine ilişkin “
tabbed page” i görüntüler. Bu kontrolle, parazit örnekleme eşiklerini, intraoküler
mercekleri ve gözü oluşturan materyaller üzerinde sondanın yayılım hızına ilişkin
verileri görmek, değiştirmek ve kaydetmek mümkündür.

Şekil 8–4 - “Biometry settings” (Biometri Ayarları) modülü
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“IOL Calculation” (IOL Hesaplaması) modülü
Bu modül, ölçülen biometri parametrelerini, (eksensel uzunluk) merceklerin
veritabanını kapsayan veriler, keratometrik değerler ve aynı formdaki formülleri
kullanarak, intraoküler merceklerin hesaplanmasını sağlayan formu görüntüler.

Şekil 8–5 - “IOL Calculation” (IOL Hesaplaması) modülü
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“Keratometric constants” (Keratometrik Sabitler) modülü
Bu modül, intraoküler merceklerin hesaplanmasında kullanılan keratometrik K ve R
değerlerinin belirlenmesi için bir kutu görüntüler.

Şekil 8–6 - “Keratometric constants” (Keratometrik Sabitler) modülü
“IOL Database” (IOL Veritabanı) modülü
Bu modül IOL veri tabanının kontrolü için kullanılan formu görüntüler.

Şekil 8–7 - “IOL Database” (IOL Veritabanı) modülü
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Hasta ve muayenelere dair veri tabanı
Hasta veri tabanı aşağıdaki modüllerden oluşur:
•
“New Patient” (Yeni Hasta) modülü
•
“Patient” (Hasta) modülü
•
“Test” (Test) modülü
“New Patient” (Yeni Hasta) modülü
Ana menüdeki “New Patient” tuşuyla aktif hale getirilir.
Bu modül, hasta veritabanındaki, hastanın kimlik verilerinin girilebileceği ve
yazdırılabileceği formu gösterir. Aynı görünüme sahip olduğundan yeni verilerin giriş
formu, mevcut verilerin değişim formundan farklı bir fonksiyona sahiptir.

Şekil 8–8 - “New Patient” (Yeni Hasta) modülü
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“Patient” (Hasta) modülü
Bu modül kütükten seçilen hastanın verilerini görüntüler.

Şekil 8–9 - “Patient” (Hasta) modülü
“Test” (Test) modülü
Bu modül, kütükten seçilen muayene verilerini görüntüler.

Şekil 8–10 - “Test” (Test) modülü
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8.4 CİHAZIN KULLANIMI
Sistem açıldıktan sonra, sistemin özel ayar olmadan normal çalışmayla başlatılması
mümkündür.
DİKKAT:
•

HiScan ile birlikte bazı programların aynı zamanda kullanılması

(sürekli bir anti-virüs taraması gibi) ekipmanın performansını düşürebilir
(Tarama hızı aşırı derecede düşebilir).
•

PC kapatıldığında, HiScan ünitesini kapatmayı unutmayın. Ön panel

üzerindeki yeşil ışık kapatılmalıdır.
•

HiScan’ın performansını Hyper-Treading (yeni nesil Pentium 4

bilgisayarlarda) de düşürebilir. Aslında, PCI veriyolu üzerindeki veri
değişim hızı Hyper-Treading bilgisayarda azalır ve Tarama hızı saniyede 89 kare (fps)’den 4 fps’ye düşer. Çözüm, Hyper-Treading ayarını doğrudan
BIOS üzerinden etkisiz kılmaktır (BIOS’a girip Hyper-Treading’in etkisiz
kılınması gerekir).
8.4.1. GENEL FONKSİYON
1) Operatör isminin seçilmesi (klavyeden F11 tuşu veya ekran üzerinde
Surgeon “Cerrah”)
2) Hasta isminin seçilmesi
a. Mevcut hasta için, ekranın sol kısmında bulunan ağacı kullanarak
ismi seçin.
i. Farenin sol düğmesiyle ağacın solundaki (+) simgesine
tıklayın.
ii. O anki hasta olarak seçmek istiyorsanız, hastanın ismine
tıklayın.
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iii. Görüntülerin listesini görmek için ismin sol kısmındaki (+)
işaretine ve ardından tarihin sol kısmındaki (+) işaretine
tıklayın.
iv. Birini seçmek için görüntü numarasına tıklayın (BSCAN
ekranı üzerinde görüntülenecektir).
b. Yeni hasta için F1 tuşuna veya ekran üzerindeki New Patient “Yeni
Hasta” kısmına basın ve ekranda spesifik panel görünecektir.
i. Hastanın soyadı, ismi, vb. bilgileri girin ve SAVE (Kaydet)
kısmına basın (bir kutudan diğerine gitmek için fare imlecini
kullanın ve save (kaydet) veya cancel (iptal) tuşuna basın).
ii. Panel üzerinde Current Database (Geçerli Veri tabanı) olarak
da belirtilir
iii. Sadece soyadı ve isim girildiğinde yeni hasta kaydetmek
mümkündür.

8.4.2. B-SCAN NASIL KULLANILIR?
1) Sistem başladığında, BSCAN fonksiyonu otomatik olarak etkinleşir ve
sadece freeze/Unfreeze düğmesine (veya ayak pedalına) basarak da
çalışılması mümkündür.
2) Görüntü üzerindeki kazanımı ayarlamak için GAIN (kazanç) yukarı ve
aşağı oklarını kullanın (vitrözü görmek için KAZANCI arttırmak faydalıdır).
3) Ultrason darbelerinin enerjisini değiştirmek için ENERGY (enerji) yukarı ve
aşağı oklarını kullanın (LÜTFEN normal kullanım için değiştirmeyin!).
4) Darbe süresini değiştirmek için SELECT (seç) yukarı ve aşağı düğmelerini
kullanın. Özel bir modda eğer kısa darbe değeri seçilmişse, ekipmanın
çözünürlüğü arttırılabilir (ancak analiz alanının derinliği ve görüntülerin
parlaklığı da azaltılacaktır). Bunun tersine, eğer daha uzun darbe değerleri
seçilmişse, görüntü alanı ve görüntülerin parlaklığı artar ancak çözünürlük
azalır. Son çalışma modu (daha uzun darbe süreleri) göz içinde silikon yağı
olması veya vitröz analiz durumunda çok faydalı olabilir.
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5) Görüntülerin ölçeğini seçmek için S/Rate yukarı ve aşağı oklarını kullanın
(Lütfen normal kullanımda değiştirmeyin, sistem her bir prob için en iyi
ölçeği seçecektir).
6) Yakınlaştırmayı ve görüntünün uzunlamasına konumunu ayarlamak için
ZOOM yukarı ve aşağı tuşunu ve Delay yukarı ve aşağı tuşunu kullanın.
7) Hasta seçilmemişse, geçerli hasta adı “Anonymous” (Anonim) olacaktır,
aksi taktirde sol kısımdaki ağaçtan hasta ismini seçin veya yeni hasta
ekleyin (yeni bir hasta eklediğinizde, otomatik olarak geçerli Hasta olarak
seçilir).
8) Geçiş tuşu F6 veya OS/OD düğmesini kullanarak incelenecek gözü seçin.
9) SAVE (kaydet) düğmesine basılmasıyla (panel üzerinde veya ayak
pedalında) geçerli görüntü geçerli hastaya kaydedilir.
10) Donmuş görüntüde veya kaydedilen görüntülerde BSCAN ekranının sağ
kısmındaki düğmelerin kullanılmasıyla ölçümlerin alınması mümkündür.
a. Mesafe ölçümleri için, farenin sol düğmesiyle (d1) ve (d2)
simgelerine tıklatın, ardından düğmenin sağ düğmesiyle ölçülecek
başlangıç noktasına tıklatın ve düğmeyi aşağıda tutarak segmentin
alt noktasına taşıyıp farenin düğmesini bırakın.
b. Açı ölçümleri için, farenin sol düğmesiyle (α) simgesine tıklatın,
ardından ölçülecek açının tepe noktasına tıklatın ve düğmeyi basılı
tutarak ilk segmente hareket ettirip serbest bırakın, ardından
düğmeye tekrar tıklatıp bir sonraki segmente hareket ettirin.
c. Alan ölçümleri için, farenin sol düğmesiyle (A) simgesine tıklatın,
ardından sağ tıklatın ve ölçülecek alanın çevresini izleyin. Ölçümü
tamamlamak için farenin düğmesini bırakın.
d. Görüntü üzerinde bir alanı yakınlaştırmak için, farenin sol
düğmesiyle (+) simgesine tıklatın, sağ tıklatın ve yakınlaştırılacak
görüntünün üzerine hareket edin.
e. Önceki herhangi bir ölçümü silmek için, fare üzerindeki sol
düğmeyle (X) simgesine tıklatın.
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11) F8 tuşuna veya Colour (Renk) düğmesine basarak görüntüyü Siyah
Beyaz’dan renkliye veya tam tersine değiştirilmesi mümkündür.
12) Görüntüyü yazdırmak için, F9 tuşu veya Print (Yazdır) düğmesine basın
(eğer bilgisayara bir yazıcı kuruluysa).
13) BSCAN çalışırken, bir filmi kaydetmeye başlamak için, BSCAN ekranının
sağ köşesinde bulunan kırmızı noktaya tıklatın (veya ünitenin ön paneli
üzerinde bulunan <Rec> düğmesine basın).
14) Yaklaşık 20 saniye sonra, kayıt otomatik olarak durur ve film veri
tabanında saklanır (veya ünitenin ön paneli üzerinde bulunan <enter>
tuşuna tekrar basılmasıyla kaydın durdurulması mümkündür). Dosya AVI
standardında saklanır ve windows işletim sistemlerinde görüntülenebilir
(Windows 2000, Windows XP).
15) Bscan ekranının sağ kısmındaki yeşil üçgene tıklayarak filmin yeniden
oynatılması mümkündür.
16) Ekran üzerindeki “Hi” düğmesine veya HiScan ünitesinin ana paneli
üzerindeki “Marker” düğmesine tıklayarak, Yüksek Çözünürlük
fonksiyonunun etkinleştirilmesi mümkündür. Bu fonksiyon sadece daldırma
probları (35 MHz ve 50 MHz problar) ile birlikte çalışır ve kullanıcının
görüntüyü daha yüksek çözünürlükte görebilmesini sağlar. Bu fonksiyonun
çalıştırılmasıyla, görüntünün yanal alanı normal çözünürlük modunun 16
mm’si yerine yaklaşık 5 mm’si haline gelir. Düşük Çözünürlük moduna
tekrar dönmek için, ekran üzerinde “Hi” düğmesine veya HiScan ünitesinin
ana paneli üzerindeki “Marker” düğmesine ikinci kere tıklatılması gereklidir.

8.4.3. BSCAN ÜZERİNDE ASCAN NASIL KULLANILIR?
(daha iyi dokusal tanıma veya yansıtırlık analizi için faydalıdır)
1) Bir BSCAN görüntüsü üzerinde, ASCAN düğmesi veya F3 tuşuna basarak
ASCAN yapılması mümkündür.
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2) Ekranın merkezindeki çizgiye sol tıklatın ve düğmeyi basılı tutun, fare imlecini
BSCAN görüntüsünde dolaşacak şekilde hareket ettirin. Sonuç olarak, BSCAN
ekranı üzerindeki Ascan görüntüsü konuma göre değişir.

8.4.4. BİOMETRİ NASIL KULLANILIR?
1) Biometri düğmesi veya F4 tuşuna basın (biometri probu otomatik olarak
seçilir).
2) Sistemi çözün (unfreeze). Ekranda hareket eden kırmızı bir çizgi görünecektir.
3) Kazancı ayarlamak için GAIN yukarı ve aşağı oklarını kullanın.
4) Otomatik veya manuel çalışma modunu seçin.
5) Göz tipini (Afakik, Fakik, Psödofakik, Kataraktlı) seçin.
6) Daldırma kabı ile çalışmak istiyorsanız Immersion (Daldırma) seçimini yapın.
7) Göz silikon yağı ile doldurulmuşsa, Silicone Oil’i (Silikon Yağı) seçin.
8) Göz ölçümünü gerçekleştirin (Eğer Auto (otomatik) seçilmişse, sistem her bir
ölçüm sonunda otomatik olarak donar). Art arda ölçüm yapmak için sistem
belirli bir süre sonunda otomatik olarak çözünür (normalde 3 sn.). Manuel
modda, manuel olarak dondurup kaydetmek gereklidir. Ölçümlerin sonunda
(beş ölçüme kadar) tümünü <save> ayak pedalı düğmesi ile hasta verilerine
kaydetmeyi unutmayın. Bu durumda, ölçümler veri tabanı içine kalıcı olarak
kaydedilir.
9) F7 tuşuna veya Setting düğmesine basılmasıyla göz içinde ultrason hızının
ayarlanması ve bazı sabitlerin ayarlanması için kullanılabilecek bir panel
görünür.
a. Korneal, kornea içinde ultrason hızıdır.
b. Aköz, Aköz sıvı içinde ultrason hızıdır.
c. Vitröz, Vitröz sıvı içinde ultrason hızıdır.
d. Lens, doğal lens içinde ultrason hızıdır.
e. Ortalama, dahili hesaplama için yararlı olan bir ortalama değerdir.
f. PMMA, PMMA İntra Oküler Lensi olan psödofakik göz için ultrason
hızıdır (sadece lens bölümü için).
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g. Akrilik, akrilik İntra Oküler Lensi olan psödofakik göz için ultrason hızıdır
(sadece lens bölümü için).
h. Silikon, silikon İntra Oküler Lensi olan psödofakik göz için ultrason
hızıdır (sadece lens bölümü için).
i. Silikon Yağı, silikon yağı içindeki ultrason hızıdır.
j. User defined (Kullanıcı tanımlı) yeni lensler için ek bir olasılıktır (varsa).
k. İşaretleyici beyaz çizgiyi ekran üzerinde hareket ettirir ve biometri
ekolar üzerinde otomatik dondurma için eşik değerdir (önerilen değer
70’tir).
l.

Noise (parazit) biometri ekranı için parazit seviyesidir; kazanıma
bağlıdır ancak 0 ile 50 arasında bir değer tavsiye edilir (sadece ekran
içindir ve ölçümler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır!).

m. (a1) ve (a2) değerleri Haigis IOL hesaplama formülü için sabit olarak
kullanılırlar.
10) F8 tuşuna veya IOL düğmesine basılmasıyla, IOL seçim paneli görünür.
a. Ölçülen Aksiyal uzunluk (AXL) ve ön kamara (ACD), varsa, otomatik
olarak kutular içine kopyalanır.
b. Keratometriks (K) değerini “Average K”nın sağ tarafındaki kutuya
tıklayarak ekleyin, K1 ve K2 veya R1 ve R2’nin girilmesi mümkündür ve
sistem ortalamayı otomatik olarak hesaplar (R1 ve R2 değerlerini
girdiyseniz, K1 ve K2 de hesaplanır).
c. Veri tabanından IOL’u seçin (Lens Stili) ve otomatik olarak lens verileri
spesifik kutuların (A, SF ve ACD sabitleri) içine yazılır.
d. Başlangıçta, IOL veri tabanı ve lens verilerinin eklenmesi gereklidir.
1) “Edit IOLs” düğmesinin tıklanmasıyla spesifik bir panel görünür
ve yeni lensin özellikleri eklenebilir. Yeni lens verilerinin
eklenmesinden önce ilgili yeşil dikdörtgen şeklindeki <Action>
alanına basılması gereklidir. Yeni lens verileri girildiğinde,
<Action> alanı üzerinde save “kaydet” düğmesini tıklatın
(disket resimli kutu). Bir lensi silmek için <Action> alanındaki
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kırmızı dikdörtgen şeklindeki kutuya basın. <Action> alanındaki
ilk düğme lens araması içindir.
e. Şimdi kullanılacak IOL hesaplama formülünü seçin; sistem otomatik
olarak hesaplamayı gerçekleştirir.
f. IOL paneli üzerindeki Print “Yazdır” düğmesine tıklatın; belirlenecek IOL
verileri yazdırılacaktır (PC’ye bir yazıcı kuruluysa).
g. Aynı anda, ikinci bir lens te hesaplanabilir.

8.4.5. PEDALIN KULLANILMASI

Pedal üzerinde yeralan iki adet ‘’DONDUR’’ ve ‘’KAYDET’’ kumanda düğmesi şu
fonksiyonları etkinleştirmeye yarar:
•

•

•

DONDUR / DEVAM ET: ‘’DONDUR’’ kumanda düğmesine kısa süreli olarak
basıldığında, sonda tarama yapmaya başlar veya sürmekte olan tarama işlemi
durdurulmuş olur.
KAYDET: ‘’KAYDET’’ kumanda düğmesine kısa süreli olarak basıldığında
monitör üzerindeki görüntü kaydedilmiş olur. Sonda halen tarama yapıyor olsa
bile (‘devam ediyor’) görüntü kaydetme işlemi gerçekleşir.
FİLM OYNAT (MOVIE REC) : ‘’KAYDET’’ kumanda düğmesine daha uzun
süreli basılması (en az 3 saniye) film kayıt etme işlemini başlatmış olur. Kayıt
işlemi, önceden ayarlanmış bulunan süre tamamlandığında veya tekrardan
‘’KAYDET’’ düğmesine basıldığında sona erer.

8.5 KAPATMA İŞLEMİ
NOT
Cihazın uzun süre kullanılmadığı durumlarda aşağıda belirtilen işlemleri yapın.

1. Bilgisayarı kapatın (konsolun panelindeki off düğmesiyle ya da Windows’tan) ve
ana düğmeyi OFF konumuna getirin. Bütün göstergelerin kapatılıp
kapatılmadığını kontrol edin. Makinenin parçalarının çıkarılmasında ve
taşınmasında bile özel düğmesiyle her bir modülü kapatmayın.
2. “Temizlik, sterilizasyon ve bakım” bölümünü inceleyin.
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9 TEMİZLİK, STERİLİZASYON VE BAKIM
Mevcut cihaz ve aparatların en iyi çalışma koşullarına sahip olması sağlık
personelinin sorumluluğu çerçevesindedir. Aşağıda belirtilen basit aşamalar, uygun
bakım ve muhafaza programını açıklamak üzere ana hatları oluştururlar.

9.1 TEMİZLİK
9.1.1 ÜNİTE
1) Yumuşak ve damıtılmış suda nemlendirilmiş bir bezle LCD ekranı periyodik olarak
temizleyin. Gerekirse, sadece nötr bir deterjan kullanın.
2) Konsol üzerinde alkol, çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.
9.1.2 AKSESUARLAR
Aksesuarlar için de yukarıda yazılı olanlar geçerlidir.

9.2 STERİLİZASYON
9.2.1 ÜNİTE
Konsol ve pedal sterilize edilmez. Bu konuda kullanım talimatlarında verilen bilgilere
başvurun.

9.3 BAKIM
9.3.1 ÜNİTE
Ultrasonu temiz ve nemsiz bir ortamda oda sıcaklığında muhafaza edin.

NOT
Sistemin güvenliği için, EN60601–1 yasasına göre akım dağılım sınırlarına uygunluğunu en azından
yılda bir kez kontrol edin. Optikon 2000’in yetkilendirdiği yardım merkezine/kendi distribütörüne ya da
kendi bünyesindeki biyomühendislik bölümüne başvurun.
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9.3.2 AKSESUARLAR
1) Sondaları ve aksesuarları düşürmemeye ya da hatalı bir biçimde kullanmamaya
çalışın. Bu öğelerin, aşırı dikkatle kullanılması ve her kullanım sonrasında olası zarar
ya da aşınmaların tespit edilmesi için kontrol edilmesi gerekir.
2) Sondaları her kullanımdan sonra uygun desteklerine koyun. Sondaları masanın
üzerine yaslamaktan kaçının: olası bir düşüş ucuna zarar verebilir ve tekrar
kullanılamaz hale getirebilir.
3) Uzun süre kullanılmadıklarında sondalara koruyucu başlıklarını takın.
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10 PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN KILAVUZ
ARIZA
PC’NİN ÇALIŞMAMASI HALİNDE

MÜDAHALE
Güç kablolarını kontrol edin..
PC’nin arka düğmesinin ON durumunda
olduğundan emin olun.
PC kılavuzuna başvurun.

İŞLETİM SİSTEMİNİN ÇALIŞMAMASI HALİNDE Hard disk bozuktur ya da başlangıç
dosyaları bozulmuştur: İşletim sistemini
(WINDOWS GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMAZSA)
tekrar kurmak gerekir.
PC kılavuzuna veya PC teknik
yardımına başvurun.
“WINDOWS” İŞLETİM SİSTEMİ NORMAL BİR
ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR AMA ULTRASON
GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIYOR İSE

Programı manüel olarak başlatın
C:\HISCAN\BSCANSDI. EXE
Problem çözülürse, BSCANSDI. EXE
programının otomatik başlamasını
sağlayın (PC’nin başlangıç menüsünden
– PC kılavuzuna başvurun).

MANUEL BAŞLANGIÇ YAPILDIĞINDA DA
BSCANSDI. EXE PROGRAMININ
BAŞLATILAMAMASI VE HATA MESAJI
VERMESİ HALİNDE

PCI fişinin iyice PC slotuna
girdiğinden ve sürücülerin doğru
kurulduğundan emin olun:
sürücülerin bir kopyası ultrasona
iliştirilmiş CD ROM’DA mevcuttur.

ULTRASON EKRANININ GÖRÜNMESİ ANCAK 8.1 numaralı paragrafa bakın.
EKRANIN SAĞ ALTINDAKİ NOKTANIN KIRMIZI
Konsolun çalıştığından emin olun.
KALMASI (NEGATİF OTOTEST) VE MAKİNE
ÇALIŞMAMASI HALİNDE
PC’yle konsolu bağlayan gri kablonun
konektörlerinin iyice bağlandığından
emin olun (yan PC’den iki ve yan
konsoldan bir )
PC üzerindeki RS232 girişini
değiştirmeyi deneyin (COM1 den COM2
ye ya da tersine).
OTOTESTİN BAŞARILI OLMASI (YEŞİL
RENKLİ EKRANININ SAĞ ALTINDAKİ NOKTA)
ANCAK CİHAZ GİRİLEN SONDANIN
TANINMAMASI HALİNDE

Sondayı değiştirmeyi deneyin (zarar
görmüş sondayı)
Sonda kablosunu değiştirin (zarar
görmüş sonda kablosunu)
Konsol doğru bir şekilde çalışmıyor
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(teknik yardıma başvurun)
OTOTEST’İN HAZIR OLMASI VE SONDANIN
TANINMASI ANCAK CİHAZIN, EKRANIN SOL
ÜSTÜNDEKİ MENÜDE MOUSE İLE HAREKET
EDİLMESİNE RAĞMEN ÇALIŞMAMASI
HALİNDE (DONMASI)

PC’den konsola giden gri kablonun
konektörlerinin sıkıştırıldığından emin
olun (tornavida kullanın)
Sondayı değiştirin (zarar görmüş olanı)
Sonda oyuğunu değiştirin.
Teknik yardıma başvurun.

OTOTEST’İN HAZIR OLMASI, SONDANIN
TANINMASI VE CİHAZIN ÇALIŞMASI
(SONDAYI KULAĞINIZA
YAKLAŞTIRDIĞINIZDA TİPİK MEKANİK SES
DUYULUR) ANCAK EKRANDA HERHANGİ BİR
GÖRÜNTÜNÜN ÇIKMAMASI HALİNDE

PC’den konsola giden gri kablonun
konektörlerinin sıkıştırıldığından emin
olun (tornavida kullanın)
Sondayı değiştirin (zarar görmüş olanı)
Sonda oyuğunu değiştirin.
Teknik yardıma başvurun.

RESİMLERİN GÖRÜNMESİ ANCAK DİPTE
ÇOK FAZLA PARAZİT OLMASI HALİNDE

Ultrasonu farklı bir yere koyun (özellikle
elektromanyetik dalgaların çok yoğun
olduğu yerlerde veya elektrik ağında
parazitler olan durumlarda görüntü
kalitesi bozulabilmektedir).
Medikal türden elektrik yalıtım
transformatörü ile ağ filtresi kullanın (ağ
üzerinde gerçekleşen aksaklıklar iyice
azalır).
Teknik yardıma başvurun.
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11 EK – 3D BOYUTLU SOFTWARE GÖRÜNTÜLEMESİ
3D Görüntü Sunumu

KARELERİN SEÇİMİ

DOĞRUSAL TARAMA

3D SUNUM

Şekil 11–1 - Üç boyutlu şekil verme

11.1 GİRİŞ
Sonunda, 3d görüntüleme yazılımı HiScan yazılımına entegre edilmiştir.
3D görüntülerin, ticari 3D yazılımlarının çoğu ile tam olarak uyumlu olan VTK
formatında elde edilebilmesini sağlar.
3D yeniden oluşturmanın kullanımıyla, giriş olarak, bir AVI filmi yeniden yapılanacak
nesnenin paralel dilimlerinden yeniden oluşturulacaktır.
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Şekil 11–2 – Koroidal melanomun 3 boyutlu görüntüsü
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11.2 3D YAZILIM TANIMI
3D ana penceresi şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 11-3 - 3D yeniden oluşturma ana penceresi
Menü çubuğunda, kullanılabilen komutlar şunlardır:
• File (Dosya)
• Edit (Düzen)
• Registration (Kayıt)
• View (Görünüm)
• Help (Yardım)
Her bir komutla ilgili pencere üzerindeki tüm düğmeler dil bağımlıdır ve işletim
sisteminin diline göre değişirler.
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“File” (Dosya) menüsü kullanıcının aşağıdaki komutları etkinleştirmesine izin verir:

Şekil. 11-4 – “File” (Dosya) menüsü
"Open" (Aç): Kullanıcının, önceden kaydedilmiş bir *.VTK 3D görüntüsünü açmasını
sağlar.
Aşağıdaki pencere kullanılarak açılacak dosyanın seçilmesi mümkündür.

Şekil. 11-5 - “Open” (Aç) penceresi
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Seçilen 3D görüntüsü aşağıdaki gibi ilgili pencere içinde açılır:

Şekil 11-6 – Yüklenmiş 3D görüntü
Fare kullanılarak görüntünün üç eksende döndürülmesi veya yakınlaştırılması ve
uzaklaştırılması aşağıdaki şekilde mümkündür:
• İmleç görüntünün kenarındayken fare üzerine sol tıklanmasıyla görüntü aynı
yönde döndürülebilir.
• İmleç görüntünün üst kısmındayken fare üzerine sağ tıklanmasıyla görüntü
yakınlaştırılır.
• İmleç görüntünün alt kısmındayken fare üzerine sağ tıklanmasıyla görüntü
uzaklaştırılır.
Not: Performanslar, bilgisayarın hızı ve belleğine oldukça bağlıdır. Küçük 3D
pencereler ve pencereleri aşmayan yakınlaştırma işlemleri düşük performanslı
bilgisayarlarda da mümkündür (Performans ne kadar yüksekse görüntü sunumu
sırasında o kadar az beklenir). 3D penceresi tam ekransa ve yakınlaştırma seviyesi
yüksekse, bilgisayar kalan bellek ile ilgili bir uyarı mesajı verebilir (mevcut RAM
belleğini arttırın).

“Open” (Aç) menüsü kullanılarak 3D görüntüye dönüştürülecek bir *.AVI dosyasının
açılması da mümkündür. Yazılımın ana HiScan yazılımından çalıştırılması
durumunda, filmin açılması gerekli değildir çünkü otomatik olarak açılır. Eğer bir AVI
dosyası açılmışsa, ekranda aşağıdaki pencere görünür.
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Şekil. 11-7 – Kare seçme formu
Yeşil oklar filmin oynatılması veya filmin kareden kareye hareket ettirilmesi veya ilk
ya da son kareye gidilmesi için kullanılabilir. Geçerli kare spesifik alanda gösterilir.
Herhangi bir değişikliğin geri alınması için bir düğme de mevcuttur.
Film kaydedilmesi sırasında kullanılan ilgili “Equipment Settings” (Ekipman Ayarları)
ve “Image Settings” (Görüntü Ayarları) pencerede gösterilir (Prob tipi, Tarama açısı,
Kazanım, Yakınlaştırma, Gecikme ve milimetre olarak Görüntü Boyutu).
3D görüntü oluşturmak için birinci karenin (Başlat), son karenin (Durdur) ve yeniden
yapılandırılacak alanın (film üzerindeki kırmızı pencere) seçilmesi gereklidir.
Önceki parametreler ayarlandığında, 3D yeniden oluşturmanın çalışması için “3D”
düğmesine basın.
Eğer 3D penceresi üzerinde yeniden yapılandırılan görüntü görünmüyorsa, bu durum
görselleştirme parametrelerinin yanlış olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda
görüntüyü “isim.VTK” olarak kaydedip, kaydedilen “isim.VTK” dosyasını açın.
Görselleştirme parametreleri tekrar ayarlanacak ve görüntü ekranda
görüntülenecektir.
Son kırmızı düğme pencereyi kapatır,
En kolay şekilde en iyi 3D görüntüyü elde etmek için, film kaydı sırasında sadece tek
bir tarama kullanın (soldan sağa veya yukarıdan aşağıya).
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Bu durumda, ilk ve son karenin seçilmesi gerekli değildir (filmin birinci ve son
kareleridir) çünkü otomatik olarak ayarlanırlar. Yeniden oluşturulması için sadece
görüntü üzerindeki kırmızı pencerenin fare ile sürüklenmesi gereklidir.
"Save as" (Farklı kaydet): 3D görüntüyü *.VTK formatında kaydedin.

Şekil. 11-8 - “Save as” (Farklı kaydet) penceresi
Kaydedilecek 3D görüntünün isminin girilmesi ve “Save” düğmesine tıklanması
gerekir.
Pencere dil bağımlıdır ve yüklenmiş işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
Örnekte, bilgisayarda kurulu Windows XP işletim sisteminin İtalyanca versiyonu yer
almaktadır.
"Exit" (Çıkış): Programdan işletim sistemine veya HiScan ana programına çıkılır (3D
yazılımının çalışma yöntemine bağlı olarak).
"Edit" (Düzen) menüsünde aşağıdaki alt-menü komutu bulunur:

Kod. 14100XTR

11-7

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Şekil 11-9 – “Edit” (Düzen) menüsü
“Rendering Parameters” (Sunum Parametreleri) komutu kullanıcının 3D sunumu için
kullanılacak parametreleri değiştirmesine izin verir.
Mevcut parametreler şunlardır:

Şekil 11-10 – “Rendering Parameters” (Sunum parametreleri) penceresi
“Sampling Distances” (Örnekleme Mesafeleri) kesitlerin X, Y veya Z eksenleri
arasındaki mesafesidir.
Bu parametre değeri, yeniden oluşturulacak nesnenin tarama süresine bağlıdır.
X ve Y Ekseni değerleri en iyi sonuç için fabrika ayarında bırakılmalıdır; Z Ekseni
motordan dolayı 3D Taraması sırasında probun yanal hızına bağlıdır (motorlu tarama
durumunda).
Aşağıdaki resimde kullanılacak doğrusal tarama gösterilmektedir.
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Şekil 11-11 – Tarama sonuçları
3D görüntü deformasyonunu düzeltmek için Z Ekseni ayarını kullanmak mümkündür
(Z Eksen değerinin yükseltilip azaltılmasıyla görüntü uzatılır).
“Noise Threshold” (Parazit Eşik Değeri) saydamlık seviyesidir: Değerin arttırılmasıyla
3D görüntüler üzerinde sadece en çok saçılan noktalar gösterilir (ör. vitröz yüzenleri
görmek için değeri 10-15’e kadar düşürmek gereklidir).
Herhangi bir parametre değişikliğini onaylamak için, OK düğmesine tıklatın veya
parametrenin değişmemesi için Cancel (İptal) düğmesine tıklatın.
“Registration” (Kayıt) menüsü kullanıcının 3D görüntü üzerinde özel dönüşümleri
gerçekleştirmesine izin verir:

Şekil 11-12 - “Registration” (Kayıt) menüsü
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Bu dönüşümler sadece deneysel kullanım içindir ve orijinal görüntüde herhangi bir
değişiklikten kaçınılması önerilir.
Her durumda, kullanılabilir dönüşüm “Translation” (Dönüştürme) ve “Affine" (İlgin) dir.
3D tarama sırasında prob dönüşümündeki “parazit” miktarını azaltmak için bitişik
kareler arasında bir karşılaştırma yapılabilir. 3D tarama sırasındaki kaymadan dolayı
meydana gelen görüntü deformasyonunu önlemek için 3D görüntü noktaları üzerinde
bir karşılaştırma yapılabilir.

"View" (Görünüm) menüsü aktif değildir ve yazılımın ileride güncellenmesi içindir.
"Help" (Yardım) menüsü yazılım versiyonu ile yazılımı geliştiren kişi hakkında bilgi
verir.

Şekil 11-13 – “Help” (Yardım) menüsü

Şekil 11-14 - “About” (Hakkında) penceresi

Kod. 14100XTR

11-10

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

11.3 3D_RECONSTRUCTOR (3D_YENİDEN OLUŞTURUCU) NASIL
KULLANILIR?
Bir 3D görüntü oluşturmak için izlenecek adımlar şunlardır:
•

Tek bir tarama filmi yapın.

Şekil 11-15
•

HiScan veri tabanından filmi seçin.

Şekil 11-16
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3D Yeniden Oluşturucuyu çalıştırın.

Şekil 11-17
•

Yeniden oluşturulacak görüntü kısmı üzerine kırmızı pencereyi sürükleyin (fare
imlecini kullanarak) ve 3D düğmesine tıklatın.

Şekil 11-18

Kod. 14100XTR

11-12

2008-09-16 Rev. D

HiScan
OPTIKON 2000

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

11.4 SORUN GİDERME VE GÖRÜNTÜ AYARI
Aşağıdaki resimlerde, düzeltilecek bazı “iyi olmayan sonuçların” bulunması
mümkündür.

Şekil 11-19 - Gözün ön segmentindeki çoklu taramadan alınan sonuç.
Prob, değişken şekilde gözün bir yanından diğer yanına hareket ettirildiğinde (soldan
sağa, tekrar sağdan sola ve tekrar soldan sağa) 3D görüntüsü önceki görüntüde
gösterilene benzerdir.
Çözüm, sonraki penceredeki başlangıç karesi ve duruş karesi kullanılarak tek bir
taramadan gelen karelerin seçilmesidir.

Şekil 11-20
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Şekil 11-21 – Yanlış Z-Ekseni parametresi ile 3D görüntü.
Yanlış bir Z-Ekseni parametresi kullanıldığında 3D görüntü uzar.
Görüntüyü düzeltmek için Z-Ekseni sunumunun önceki şekildeki gibi ayarlanması
gereklidir.
Değer, prob taramasının hızına bağlıdır.

Şekil 11-22
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Şekil 11-23 – Parazit eşik değeri çok yüksek olan 3D görüntü
Görüntü çok karanlıktır. Görüntünün düzeltilmesi için parazit eşik değerinin
azaltılması gereklidir. Önerilen değer 30’dur (veya daha az).
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BU SAYFA BİLEREK BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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