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Pokyny pro používání
Symboly v příručce

Symboly na produktu

Varování
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nesprávné použití, které může mít za
následek vážné zranění nebo smrt.
POZNÁMKA:
Barva pozadí: žlutá
Trojúhelníková páska: černá
Symbol: černý

Před pokusem o nastavení
produktu, si pečlivě přečtěte
Uživatelskou příručku.

Tento symbol označuje výrobce
a objevuje se vedle názvu a
adresy výrobce.

Pozor
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nesprávné použití, které může mít za
následek lehké nebo středně těžké zranění
a/nebo významné materiální, finanční a
ekologické škody.

Tento symbol označuje
ekvipotenciální pól, který
připojuje různé části systému
ke stejnému potenciálu.

Tento obrázek označuje výrobce a je uveden
vedle jeho jména a adresy.
Tento symbol informuje uživatele, že tuto
uživatelskou příručku a její přeložené kopie
lze stáhnout z webových stránek MediCapture
na adrese: www.medicapture.com/support
Tento symbol označuje ekvipotenciální
pól, který přivádí různé části systému na
potenciál sam.

Ochranné uzemnění

I : AC napájení ZAP
O : AC napájení VYP

Toto zařízení je dodáváno s napájecím kabelem s
rozbočovačem Y, což snižuje riziko zamotání kabelů.
Z bezpečnostních důvodů dbejte na to, aby jednoduchá
zásuvka napájecího kabelu směřovala dolů nebo vodorovně
– nikoli nahoru. Do jednoduchého vstupu napájecího kabelu
se nesmí dostat žádné kapaliny ani vlhkost (jako v případě
napájecích konektorů běžného zařízení).
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VAROVÁNÍ:
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení připojeno pouze k elektrické síti s ochranným
uzemněním.
Toto zařízení nikdy nemodifikujte bez autorizace výrobce.
Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, vyměňte pojistku pouze s pomocí kvalifikovaného servisního personálu a
vždy pouze za typ uvedený v uživatelské příručce.
Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti. Toto zařízení je
určeno pouze pro použití v interiéru.
Nepřipojujte/neodpojujte fyzická video připojení, když je zapnuté napájení. Toto zařízení se může během provozu zahřívat,
zejména v dolní a zadní části. Při výměně fyzických videopřipojení počkejte, dokud zařízení nevychladne, a teprve poté jej
znovu připojte.
Externí zařízení určené pro připojení ke vstupu/výstupu signálu nebo jiným konektorům musí splňovat požadavky normy UL/EN
60601-1 pro zdravotnické elektrické přístrojové vybavení. Každý, kdo připojuje zařízení ke vstupní nebo výstupní části signálu,
konfiguruje zdravotnický systém, a proto odpovídá za to, že systém splňuje požadavky normy pro zdravotnické systémy IEC
60601-1-1.
Přístrojové vybavení, které nevyhovuje normě UL/EN/IEC 60601-1, musí být uloženo mimo prostředí pacienta, jak je
definováno v systémové normě.
Poznámka:
Pro uživatele a/nebo pacienta: Jakákoli závažná událost související s výrobkem musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu
členského státu, ve kterém je uživatel/pacient usídlen.

POZOR
Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem a nepříjemných rušivých vlivů/interferencí, používejte pouze
doporučené příslušenství.
Snímky nepoužívejte k diagnostickým nebo hodnotícím účelům. Komprese snižuje informační hodnotu obrazu, a proto není
vhodná pro diagnostiku.
Je důležité, abyste jako provozovatel tohoto zdravotnického prostředku dodržovali své povinnosti a zajistili jeho bezpečný provoz
bez rizika ohrožení pacientů, uživatelů nebo třetích osob. Pokud neplatí jiné místní právní předpisy, doporučuje se alespoň
jednou za 2 roky provést zkoušku bezpečnosti a dokumentace podle normy EN 62353. Je důležité zajistit, aby osoby provádějící
bezpečnostní kontrolu měly potřebnou kvalifikaci.
Po silném elektrickém narušení, jako je blesk nebo silný elektrostatický výboj, se výstupní signál může chvět, měnit barvu
nebo zčernat. Pokud se tyto příznaky objeví, restartujte zařízení tak, že vypnete napájení, počkáte několik sekund a poté
napájení zapnete.
Způsob likvidace: Pro správnou likvidaci použijte místní předpisy.
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Zamýšlené používání:
Zařízení MVC Pro SDI to HDMI je určeno k převodu vstupu SDI z různých chirurgických zobrazovacích systémů na HDMI video
výstup. Zařízení MVC Pro SDI to HDMI má schopnost převádět signály pro záznamové systémy k archivaci a prohlížení.
Zamýšlená populace pacientů není u tohoto přístroje specifikována. Zamýšlenými profesemi uživatelů jsou lékaři nebo zdravotní
sestry ve věku 20–59 let, s vysokoškolským nebo vyšším vzděláním.
Kontraindikace a vedlejší účinky:
Kontraindikace přímo související s produktem nejsou v současné době známy. Na základě celkového stavu pacienta musí
ošetřující lékař rozhodnout, zda je plánované použití možné, či nikoli.
Další poznámky a instrukce naleznete v nejnovější lékařské literatuře.

Obecný popis funkce:
• MVC Pro SDI to HDMI je konvertor videa s ultra vysokým rozlišením určený pro lékařské účely. Přístroj nemá žádné
aplikované díly, které by přicházely do styku s pacientem. Jedná se o asistenční nástroj bez lékařského využití pro
pacienty během používání zařízení.
• Po instalaci všech fyzických videopřipojení (viz část Zadní panel) MVC Pro automaticky detekuje připojené vstupní
signály SDI a transformuje je na zamýšlený HDMI výstupní signál. Tento HDMI výstupní signál lze použít pro nahrávání.
• Příchozí signál SDI lze použít v původní kvalitě zapojením monitoru do výstupních přípojek smyčky SDI (viz
část Zadní panel).
• Pro interakci s uživatelem není k dispozici ani nutné žádné uživatelské rozhraní.
• MVC Pro automaticky detekuje vstupní rozlišení. Z tohoto důvodu musí být MVC Pro zapnuto dříve,
než se aktivují zdroje signálu.
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Zbytková rizika
Důležité bezpečnostní pokyny pro zamezení zbytkovým rizikům
1. Přečtěte si všechny tyto pokyny.
2. Uschovejte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování uvedených v těchto pokynech.
4. Dodržujte všechny tyto pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj nesprávně.
6. Ujistěte se, že je zdroj videa připojen přímo k monitoru prostřednictvím primárního bezpečnostního vedení.
7. Přístroj pravidelně čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v dezinfekčním prostředku na povrchy, alkoholu nebo lihu.
Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku!
		DŮLEŽITÉ!
		 Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala vlhkost. Na tento přístroj nepoužívejte žádné čisticí prostředky, drhnoucí
přípravky ani rozpouštědla.
8. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
9. Neinstalujte zařízení nikdy v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné přístroje, které
produkují teplo.
10. Nemanipulujte s polarizovanou nebo zástrčkou s uzemněním. Polarizovaná zástrčka má dva typy lamel, přičemž jedna
je širší než druhá. Zástrčka s uzemněním má dvě lamely a třetí uzemňovací kolík. Široká lamela nebo třetí kolík je
určena pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou
zásuvku vyměnil.
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v blízkosti zástrček, zásuvek a místa, kde kabel
vychází z přístroje.
12. Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.
13. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem, které jsou specifikovány výrobcem nebo
prodávány s přístrojem. Pokud se používá vozík, dbejte při přemísťování kombinace vozíku a přístroje zvýšené
opatrnosti, abyste zabránili převrácení vozíku a předešli zranění.
14. Odpojte tento přístroj vždy od sítě během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání.
15. Metoda odpojení: Vypněte napájení kolébkovým vypínačem na zadním panelu a odpojte napájecí kabel.
16. Na přístroj nestavte nádoby s vodou ani jinými kapalinami (např. vázy apod.). Na horní část přístroje nestříkejte vodu.
17. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli
způsobem poškozen, například pokud byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, na přístroj se vylila kapalina, do
přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl či byl upuštěn na zem.
18. Servis zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál, přičemž kvalifikovaným personálem se rozumí osoba s
odpovídajícím vzděláním nebo výcvikem přidělená nemocnicí, zdravotnickým zařízením nebo autorizovaným distributorem.
19. Výrobce poskytne schémata zapojení, seznamy komponent a popisy instrukcí pro kalibraci, které pomohou servisnímu
personálu při opravě nebo výměně dílů.

Technická podpora
Pro technickou podporu a další dotazy navštivte medicapture.com nebo zavolejte na
888-922-7887 (zdarma na území USA) nebo +1 503-445-6935 (ze zemí mimo USA).
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Přední panel

USB konektor
Bez funkce. Pouze
pro aktualizace
firmwaru.

Pro SDI to HDMI

Zadní panel
Výstupní smyčka SDI
originálního vstupu SDI
A

B

Napájecí konektor

K připojení zásuvky 100 V–240 V použijte dodaný napájecí kabel

C

D

I = ZAP

(připojení k
napájení, síť)

4K / HD out 1

Loop out

Spínač napájení
0 = VYP

4K / HD out 2

A

B

C

(bez připojení k
napájení, síť)

SDI in

D

Vstup SDI

4K or HD

HDMI Výstup (2)

Různé možnosti vstupu jsou možné pro 4K-SDI

Ekvipotenciální pól

Připojení MVC Pro SDI to HDMI
Tento MVC Pro zajišťuje připojení ke zdroji videa SDI (například endoskopická kamera, chirurgická kamera, ultrazvuk atd.).
1. Pokud přidáváte MVC Pro k zobrazovacímu zařízení, které již používáte, začněte vyhledáním video výstupu
primárního zdroje videa.
2. Připojte příslušný kabel (kabely) SDI mezi video výstupem na zdroji videa a příslušným SDI video vstupem na
zadním panelu přístroje MVC Pro.
Konverze vstupu / výstupu
Existuje několik možností připojení.
4K SDI vstup 4K HDMI výstup
Výběr funkcí: MVC Pro nemá žádné uživatelské rozhraní.
2160p60
2160p30
Mění funkce pomocí automatické detekce vstupních signálů SDI.
2160p50
2160p25
4x 3G-SDI konverze vstupu na 2x HDMI 4K výstup.
3. Zapojte napájecí kabel.
B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

4K-SDI Kamera

D

4K HDMI rekordér

Přístroj je určen výhradně pro propojení s certifikovaným zařízením IEC60601 v prostředí pacienta a s certifikovaným
zařízením IEC60XXX mimo prostředí pacienta.
U tohoto zařízení musí být použita certifikovaná sada napájecích kabelů. Je třeba zohlednit příslušné vnitrostátní předpisy pro
instalaci a/nebo zařízení. Napájecí přívodní kabel nesmí být méně robustní než běžný tuhý flexibilní kabel s pryžovým opláštěním
podle IEC 60245 (označení 53) nebo běžný flexibilní kabel s polyvinylchloridovým opláštěním podle IEC 60227 (označení 53).
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První instalace / Obecné přípravy pro bezpečný provoz a výkon
Bezpečné připojení vašeho zdroje obrázků
Pokud se v rámci řetězce lékařských videí používají periferní zařízení, je třeba zajistit, aby byl zdroj obrazu vždy připojen k monitoru
živého náhledu prostřednictvím primárního, přímého připojení.
Tento primární, přímo připojený hlavní monitor by měl být vždy používán pro živé zobrazení.
Řetězec lékařských videí, který je připojen přes MVC Pro SDI ke konvertoru HDMI lze používat pouze pro nahrávání a extra prohlížení,
např. pro vzdělávací účely. Nelze ho používat k lékařským účelům.
Pokud se pro živé zobrazení používá výstupní signál periferního zařízení [3], je nutné v případě poruchy nebo náhodného odpojení
periferního zařízení okamžitě přepnout monitor na primární signál [1].
HLAVNÍ MONITOR

KAMERA CCU

MVC Pro

1] Primární připojení kamery k monitoru (libovolný typ signálu)
2] Připojení Quad-SDI k MVC Pro
3] Výstup smyčky Quad-SDI na monitor (volitelně)
4] HDMI připojení k rekordéru

Kontroly před použitím zařízení:
Provoz tohoto zařízení nevyžaduje zvláštní údržbu, kalibraci, zvláštní hygienická opatření ani použití spotřebních součástí.
1. Zapněte přístroj spínačem napájení na zadním panelu.
2. Zapněte kamerový systém (kamerové systémy) poté, co aplikace MVC Pro zahájí spouštěcí sekvenci.
Kompatibilita s jinými zařízeními
Seznam kompatibilních zdrojů lékařského videa naleznete v „Příloha A: Speci ikace MVC Pro“ v tomto dokumentu.
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Nahrávání pomocí vašeho nahrávacího zařízení
Všechny HDMI výstupy MVC PRO SDI to HDMI lze připojit ke HDMI vstupu nebo k DVI vstupu vašeho rekordéru za použití
dodávaného HDMI k DVI adaptéru.
4K kamery (2160p60) produkují čtyřikrát více videodat než vysoce kvalitní Full HD kamera (1080p60). Chcete-li zmenšit potřebný
prostor pro data ve vašem nahrávacím zařízení, převede se rozlišení signálu 4K SDI 2160p60 na HDMI 2160p se sníženou snímkovou
frekvencí 30 snímků za sekundu. Záznam 4K zůstává v původním rozlišení 4K.

Příloha A: Specifikace MVC Pro
Funkce

Převádí video signály SDI (4K-SDI) na signály HDMI vhodné pro digitální záznam

Pouzdro

Kovové pouzdro z nerezové oceli

Video připojení

Vstup: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Rozlišení (automatická detekce): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Výstup: HMDI (DVI s adaptérem): 3840x2160p30/25

Mechanický

Rozměry: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Hmotnost: 0,87 kg

Okolní prostředí

Provoz: okolní teplota -20 °C až +40 °C, tlak vzduchu 700 až 1060 hPa,
vlhkost 30 až 75 % (nekondenzující)
Skladování a transport: okolní teplota -40 °C až +85 °C, tlak vzduchu 700 až 1060 hPa,
vlhkost 0 až 93 % (nekondenzující)

Ochrana proti vniknutí kapalin:

IP20 (= nechráněno)

Stupeň ochrany v přítomnosti
hořlavých směsí:

Toto zařízení není chráněno proti explozím
(Nepoužívejte toto zařízení v hořlavém prostředí)

Napájení

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, 3kolíkový konektor AC

Pojistky

T1AH, 250V

Obsah sady

MVC Pro SDI to HDMI, 4x SDI kabel, HDMI kabel, napájecí kabel s rozdělovačem Y,
gumové nožičky (4 v 1), uživatelská příručka.

Shoda s předpisy a certifikace

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
EN 50581:2012

Klasifikace

Třída I Zařízení / Režim provozu: nepřetržitý
Bez AP/APG. Žádná aplikovaná část.
Splňuje požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC
Zdravotnické - Všeobecné zdravotnické přístroje pouze z hlediska nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, požáru a mechanického nebezpečí v souladu s IEC 60601-1, ANSI/
AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) a CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1 (2014).
Toto zařízení je v souladu s částí 15, podčást B, třída B pravidel FCC.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
RoHS splňuje
WEEE splňuje

Poznámka: Tyto specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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Příloha B: MediCapture Omezená záruka
MediCapture Inc. (“MediCapture”) poskytuje na níže uvedený(é) výrobek(y) záruku na bezvadnost materiálu a zpracování po dobu jednoho (1)
roku. V případě potřeby záručního servisu bude záruční doba prodloužena o počet dní potřebných k obnovení normálního provozu a vrácení
produktu (produktů).
MediCapture MVC Pro Video Converter pro lékařské účely
Záruční podmínky
Pokud se během roku, který bezprostředně následuje po datu nákupu, zjistí, že výrobek, na který se vztahuje tato záruka, má vadu materiálu
nebo zpracování, MediCapture (nebo servisní zařízení autorizované MediCapture) , uvede výrobek do původního provozního stavu bez
poplatku za náhradní díly nebo práci. Poznámka: MediCapture si vyhrazuje právo použít jako záruční náhradu repasované podsestavy.
Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky prodávané prodejci autorizovanými MediCapture k prodeji těchto výrobků a je vymahatelná pouze
původním kupujícím.
TATO ZÁRUKA PLATÍ POUZE V PADESÁTI (50) STÁTECH USA A V DISTRIKTU COLUMBIA. NEPLATÍ V DRŽAVÁCH NEBO TERITORIÍCH
USA ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI. TOTO JE JEDINÁ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA, KTEROU MEDICAPTURE POSKYTUJE V SOUVISLOSTI S
VÝŠE UVEDENÝM PRODUKTEM (PRODUKTY). VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE NA TYTO PRODUKTY JSOU
OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. MEDICAPTURE NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU PŘÍJMŮ NEBO ZISKŮ, NEPŘÍJEMNOSTI,
NÁKLADY NA NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, POPLATKY ZA SKLADOVÁNÍ, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO JAKÉKOLI
JINÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO
NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT VÝŠE UVEDENÝ PRODUKT (PRODUKTY), A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA NÍŽ JE NÁROK
ZALOŽEN, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MEDICAPTURE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT VYMÁHÁNA JAKÁKOLI ČÁSTKA OD MEDICAPTURE VYŠŠÍ NEŽ KUPNÍ CENA VÝŠE UVEDENÉHO PRODUKTU
(PRODUKTŮ), KTERÝ (KTERÉ) ZPŮSOBIL (ZPŮSOBILY) ÚDAJNOU ŠKODU. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ
RIZIKO A ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU, POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ VÁS A VAŠEHO MAJETKU A OSTATNÍCH OSOB A JEJICH
MAJETKU, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝŠE
UVEDENÝ(É) PRODUKT(Y), KTERÉ NEBYLY PŘÍMO ZPŮSOBENY NEDBALOSTÍ MEDICAPTURE (některé STÁTY NEPŘIPOUŠTĚJÍ
OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, NEBO NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO
NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT).
Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech liší. V případě, že se některé z
ustanovení této záruky ukáže jako nevymahatelné, zůstávají všechna zbývající ustanovení v platnosti.
Povinnosti vlastníka
■ Přečíst si kompletně uživatelskou příručku.
■ Registrace záruky není nutná. Pokud však bude vyžadován záruční servis, musíte být schopni doložit datum nákupu a totožnost
prodejce, který prodej uskutečnil (buď MediCapture nebo autorizovaný prodejce). Uschovejte si prosím doklad o koupi a fakturu.
■ Zkontrolujte, že doklad o koupi, který jste si uschovali, obsahuje sériové číslo a že se toto shoduje s číslem na zakoupeném zařízení.
■ V závislosti na tom, kde jste zařízení zakoupili, neprodleně informujte buď MediCapture nebo autorizovaného prodejce o jakékoli poruše
ihned po jejím zjištění.
■ V případě potřeby servisu vraťte výrobek do autorizovaného servisního střediska MediCapture. Všechny zásilky musí být PŘEDEM
ZAPLACENÉ. Zásilky typu HROMADNÉ nebudou přijímány. Výrobky opravené v rámci záruky prostřednictvím MediCapture, nebo
autorizovaným servisním střediskem budou odesílateli vráceny PŘEDEM ZAPLACENÉ.
■ Výrobky vrácené do servisu (v záruce nebo mimo ni) MUSÍ mít číslo RMA (Return Merchandise Authorization) vydané společností
MediCapture nebo autorizovaným servisním střediskem.
Výjimky
■ DŮLEŽITÉ: Následující podmínky mohou způsobit, že tato záruka nebude vymahatelná.
■ Nákup výše uvedeného produktu od prodejců NEAUTORIZOVANÝCH společností MediCapture k prodeji tohoto produktu.
■ Změna nebo odstranění ochranné značky, názvu nebo identifikačního či sériového čísla produktů.
■ Použití jiných dílů nebo spotřebního materiálu (než prodávaných prostřednictvím MediCapture), které způsobují poškození výrobků.
■ Závady produktu, které jsou důsledkem: zanedbání, zneužití, nesprávného používání, modifikace nebo náhodného poškození.
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