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Pokyny pro používání
Symboly v příručce
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

Zdravotnický prostředek

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 informuje uživatele, že tuto
uživatelskou příručku a její přeložené
kopie lze stáhnout z webových stránek
MediCapture na adrese:
www.medicapture.com/support

Tento obrázek označuje výrobce a je uveden
vedle jeho jména a adresy.

Tento symbol označuje ekvipotenciální
pól, který vyrovnává potenciál různých
částí systému.

Symboly na produktu (Ne všechny symboly jsou vytištěny ve všech regionech.)
Před pokusem o nastavení produktu
si pečlivě přečtěte Uživatelskou příručku.

Tento symbol označuje ekvipotenciální
pól, který vyrovnává potenciál různých
částí systému.

Tento obrázek označuje výrobce a je uveden
vedle jeho jména a adresy.

Tento symbol označuje shodu se
směrnicí o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních (směrnice OEEZ).
Výrobek obsahuje odpad z elektrických
a elektronických zařízení a musí být
shromažďován odděleně a nesmí být
likvidován jako netříděný komunální odpad.

Tento symbol udává datum výroby. Může také
uvádět zemi původu.

REF

Popis zařízení
(Katalogové číslo)

Zdravotnický prostředek

Sériové číslo

Conformité Européenne
(Shoda s evropskými předpisy)

Jedinečný identifikátor zařízení

Značka Underwriters Laboratories (UL®)

Tento symbol označuje evropské zastoupení
MediCapture.

Federal Communications Commission Prohlášení o shodě

I : AC napájení ZAP
O : AC napájení VYP
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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 nijak neupravujte bez schválení výrobcem.
Předcházejte riziku úrazu elektrickým proudem a vyměňujte pojistku pouze s pomocí kvalifikovaného servisního
personálu a vždy pouze za typ uvedený v návodu k použití.
Nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti, snížíte tak riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je
určeno k použití pouze 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 video připojení počkejte, dokud zařízení nevychladne, a
teprve poté jej znovu připojte.
Externí zařízení určené k 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
V zájmu snížení rizika 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.
Vzdálenost mezi anténou a uživatelem (okolními osobami) musí být větší než 20 cm.
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: Použijte správný postup likvidace v souladu s místními předpisy.
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Informace pro objednání
MediCapture doporučuje MediCapture® značkové USB flash disky.
Navštivte prosím medicapture.com pro informace o tom, jak zakoupit flash disky.
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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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 povrchovém dezinfekčním prostředku,
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. S polarizovanou zástrčkou ani se zástrčkou s uzemněním neprovádějte žádnou nepovolenou
manipulaci. 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 zajišťuje 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. Používejte pouze kabel určený
pro nemocnice nebo rovnocenný napájecí kabel, který umožňuje spolehlivé uzemnění.
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.
Umístěte přístroj do polohy pro snadné odpojení napájecího kabelu.
14. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání tento přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
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.
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Ochrana dat
Při používání přístrojů MediCapture dochází ke zpracování citlivých osobních údajů. Je-li přístroj odeslán společnosti
MediCapture (i) za účelem údržby, (ii) v rámci záruky, (iii) po jeho použití jako předváděcího/testovacího přístroje nebo
(iv) z jakéhokoli jiného důvodu, je uživatel přístroje MediCapture povinen resetovat stav přístroje do stavu, v jakém byl
při dodání, a vymazat všechny osobní údaje v přístroji.
K tomuto účelu je třeba použít formátovací funkci přístroje (viz kapitola Mazání dat v tomto návodu k použití).
Pokud MediCapture zjistí, že jsou v přístroji uloženy osobní údaje, nebo pokud existuje pouze důvodné podezření,
že tomu tak je, bude přístroj vrácen na náklady uživatele a uživatel bude poučen, aby přístroj znovu odeslal ve výše
popsaném stavu.
Pokud je v přístroji nainstalována aktualizace softwaru, budou data přenášena pouze do přístroje, nikoli naopak.

Zamýšlené používání:
Tento přístroj je určen k záznamu videa a snímků z různých lékařských zobrazovacích systémů.
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 informace a instrukce naleznete v nejnovější lékařské literatuře.
Obecný popis funkce:
MVR / MVR Pro je videorekordér s vysokým rozlišením, určený pro lékařské účely. MVR / MVR Pro nemá žádné aplikované díly,
které by přicházely do styku s pacientem. Jedná se o asistenční nástroj, který při použití není lékařsky aplikován na pacienty.
MVR / MVR Pro lze ovládat pomocí integrovaného dotykového monitoru, externího dotykového monitoru, tlačítek na předním panelu
nebo dodaného infračerveného dálkového ovladače.
Verze MVR není vybavena integrovaným monitorem s dotykovou obrazovkou.
Další podrobnosti o typech externích dotykových monitorů naleznete na www.medicapture.com.
Po instalaci všech fyzických video připojení (viz část Zadní panel) může uživatel ukládat snímky a videa – poskytované zobrazovacím
systémem – v reálném čase na interní úložiště, na paměťové médium USB nebo na síťové úložiště. Snímky se ukládají ve formátu
JPG nebo PNG, videa se ukládají ve vysoce kvalitním formátu MP4. Snímky i videa lze prohlížet a ukládat z úložiště USB na
jakémkoli běžném počítačovém systému nebo je lze nahrát na server pro účely dlouhodobého uložení.
Další (volitelné) funkce jsou:
•

4K Aktivace: MVR / MVR Pro může zaznamenávat 4K HDMI signál v rozlišení 2160p30. (Bez aktivace bude
signál snížen na hodnotu 1080p30)
Ve funkci Review může uživatel přehrávat a upravovat zaznamenaná data v rámci aktivní studie pacienta.
Po ukončení relace má uživatel přístup do archivu (interní úložiště nebo USB flash disk), kde si může prohlédnout a upravit několik
uložených relací různých pacientů.
MVR / MVR Pro umožňuje nahrávání z více vstupů. Automaticky se detekuje vstupní rozlišení obou možných video vstupů. Za tímto
účelem je třeba MVR / MVR Pro zapnout před aktivací zdrojů signálu. Pokud jsou detekovány dva signály, zobrazí se na monitoru
další ikona. Během aktivní studie pacienta může uživatel mezi těmito zdroji signálu přepínat. Více detailů najdete v sekci Změna
vstupních signálů v Live náhledu.
Upozornění: MVR / MVR Pro nabízí výkonné funkce při minimálních mechanických rozměrech. Díky použití pasivního
chlazení nepotřebuje systém ventilátor, a je proto zcela tichý. Přístroj bude na dotek velmi teplý, což je normální.
MVR / MVR Pro pracuje v celém rozsahu teplot od -20 °C do 40 °C.
MediCapture doporučuje instalaci na takovém místě, kde může vzduch zajistit správné chlazení. Není doporučeno stohovat
MVR / MVR Pro s konvertory nebo jinými teplými přístroji.
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První instalace / Obecné přípravy pro bezpečný provoz a výkon:
1. Připojte napájecí kabel k zadní straně přístroje.
2. Připojte síťový kabel k síti LAN – pokud je to potřeba.
3. Připojte kameru pomocí HDMI výstupního konektoru k příslušnému MVR / MVR Pro HDMI vstupnímu konektoru.
Doporučujeme, aby veškerá kabelová spojení byla co nejkratší, aby se zabránilo elektromagnetickému rušení, jež
kabely způsobují.
4. Před prvním záznamem snímků a videa doporučujeme zkontrolovat počáteční nastavení, které najdete na stránce
INFORMACE
.
Dokud nebyla zahájena žádná studie pacienta, máte na této stránce INFORMACE přístup k MVR / MVR Pro
nastavením
.
Následující nastavení se doporučuje zkontrolovat před prvním použitím přístroje MVR / MVR Pro:
a) Jazyk uživatelského rozhraní
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Upozornění: Rozvržení (jazyk) dotykové klávesnice můžete vybrat pokaždé, když se dotyková
klávesnice zobrazí. Pro změnu rozvržení stačí klepnout na ikonu zeměkoule.
b) Časové pásmo, datum a čas
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Definice informací o pacientovi
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Nastavení sítě Pro síťové úložiště, MVR Remote App a tisk po síti použijte automatické
nastavení IP nebo ruční nastavení IP.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Vlastnosti síťového úložiště Nastavte vlastnosti shared folder v cíli síťového úložiště.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Výběr cíle pro ukládání Pro vícenásobné úložiště můžete vybrat dvě ze tří možností. Toto
nastavení je velmi důležité, protože určuje také možnosti prohlížení v archivu a možnosti
vyhledávání existujících informací o pacientech.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Kvalita videa a formát kodeku H.264* nebo HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Formát fotografií JPG nebo PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Uživatelské účty Můžete definovat uživatelské účty se specifickými hesly, abyste chránili
přístroj a data před zneužitím.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Výběr tiskárny a počet tiskových kopií Požádejte nejdříve svého správce IT o připojení
MVR / MVR Pro k síti LAN nebo Wi-Fi.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Záznam audia ZAP/VYP a výběr mikrofonu
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Kontroly před použitím zařízení:
Provoz tohoto přístroje nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, kalibraci, zvláštní hygienická opatření ani použití spotřebních dílů.
Start:
1. Vložte dodaný MediCapture USB flash disk do předního panelu. (Připojte nejprve USB flash disk a všechna externí polohovací
zařízení, např. myš, klávesnici, dotykovou obrazovku atd., a teprve poté přístroj zapněte ze zadního panelu.)
2. Zapněte přístroj spínačem napájení na zadním panelu.
3. Poté co MVR / MVR Pro zahájí spouštěcí sekvenci, zapněte kamerový systém (kamerové systémy).
4. Zobrazovací zařízení používejte jako obvykle.
5. Klepněte na pole Start a vytvořte novou složku pacienta a buď vyberte pacienta ze seznamu, nebo zadejte informace o
pacientovi. Vyberte možnost Pořídit fotografii nebo Nahrát video stisknutím příslušného tlačítka. Opakovaným stiskem tlačítka
zastavíte nahrávání.
6. Pokud chcete studii ukončit, stiskněte ikonu KONEC STUDIE
dokončit, nebo si ji prohlédnout a upravit.

[nebo „F3“ na vaší klávesnici]. Poté můžete studii buď

Pokud chcete pokračovat v poslední aktivní studii, klepněte na horní ikonu pro návrat
se vrátíte.

[nebo na „ESC“ na klávesnici], čímž

7. Po dokončení studie lze USB flash disk z MVR / MVR Pro bezpečně vyjmout. Zasuňte USB flash disk do USB konektoru
počítače. Přetáhněte nahrávky z USB flash disku do počítače a prohlížejte je, archivujte apod.
Upozornění: Nikdy nevyjímejte USB flash disk z MVR / MVR Pro během záznamu!

Kompatibilita s jinými zařízeními
Seznam kompatibilních zdrojů lékařského videa naleznete v “Příloze A: Specifikace zařízení MVR / MVR Pro” v tomto dokumentu.
Specifikace vstupního video signálu pro zdroje videa a specifikace výstupního video signálu pro monitory pro zobrazení uživatelského
rozhraní (také externí dotykové monitory pro volitelné ovládání).

Monitor s dotykovou obrazovkou
Pouze MVR Pro
Integrovaný dotykový monitor slouží
k ovládání MVR Pro a ke snadnému
přístupu k nastavení.
Polohu dotykového displeje
lze změnit stisknutím
uvolňovacího tlačítka na
levé straně.
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Přední panel
Tlačítko Nový pacient

Tlačítko Záznam videa

Stiskněte před každou relací pacienta.
Otevře novou složku / novou studii pro
uložení snímků a videí pacienta.
Konec studie. Zavře aktivní relaci záznamu.

Záznam obsahu zobrazeného
na monitoru jako videa.
Jedním stisknutím spustíte
záznam a druhým jej zastavíte.

Tlačítko Pořízení fotografie
Záznam obrazu na monitoru do
úložiště (úložišť).

Světelné kroužky

Blikají modře, když je připraveno k nahrávání nebo když lze vytvořit novou studii.

Konektor USB flash disku
Zde připojte USB flash disk.
Snímky a videa se budou
ukládat na disk.

Infračervený přijímač

Modrý světelný kroužek LED indikuje, která funkce je právě k dispozici.

Zadní panel MVR / MVR Pro
USB konektory (2)

Konektor antény 1

pro volitelné příslušenství.

pro Bluetooth a Wi-Fi.

Kabelové
připojení k
síti (LAN)

Nožní spínač /
dálkový kabel
LAN

Pro HD kameru s
HDMI konektorem
(DVI s adaptérem).

Konektor antény 2

Druhá anténa pro Wi-Fi
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI vstup 1

HDMI out

Napájecí konektor

K připojení k elektrické síti
100 V–240 V použijte dodaný
napájecí kabel.

l=ZAP

(připojení k
napájení, k síti)

Input 1 (4K / HD)

Spínač napájení

Input 2 (HD)

O=VYP

H/S

(bez připojení k
napájení, k síti)

Headset/
mikrofon

PC konektor

HDMI výstup

(USB type-C)
Výstup je určen pro
Servisní rozhraní a pro
připojení k monitoru
externí ovládání (RS-232). HD nebo volitelné
dotykové obrazovce.

HDMI vstup 2

pro HD kameru s
HDMI výstupem
(DVI s adaptérem).

Ekvipotenciální pól

Pokud chcete v nastavení povolit WiFi nebo Bluetooth, připojte dodanou anténu ke konektoru 1.
K tomuto účelu nesmí být použita anténa jiného výrobce nebo dodavatele.

Přístroj je určen výhradně pro propojení se zařízením certifikovaným podle IEC60601 v prostředí pacienta a se
zařízením certifikovaným podle 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 musí být přinejmenším tak robustní jako běžný tuhý
flexibilní kabel s pryžovým opláštěním podle IEC 60245 (označení 53) nebo běžný flexibilní kabel s polyvinylchloridovým
opláštěním podle IEC 60227 (označení 53).

<9>

MVR/MVRPRO-IFU01-CS-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro Návod k použití – Čeština

Uživatelské rozhraní monitoru
MVR / MVR Pro zobrazuje snadno použitelné ikony. Na ikony lze poklepat přímo na dotykové obrazovce.
Pořízení fotografie
Záznam videa Start/Stop
Kontrolní ikona a přehled
poslední studie
Změna vstupního signálu
Zbývající čas/prostor pro záznam na
USB flash disk nebo na interní úložiště
Síťové úložiště je aktivní
Stránka s informacemi
Obrazovka pro live náhled systému MVR / MVR Pro. Toto je velikost ikony zobrazená na Full HD monitoru.
Na monitoru 4K budou ikony vypadat menší.

Konec studie

Upozornění:
Polohu ikon v live náhledu můžete nastavit podle svého požadovaného umístění.
Polohu ikon změníte snadno přetažením doleva nebo doprava.
Pokud nechcete ikony na monitoru vidět, můžete je snadno přesunout mimo
viditelnou oblast monitoru.
Přetáhněte ikony jedním prstem, pokud používáte dotykovou obrazovku monitoru.

Klávesnice USB s integrovaným trackpadem
Klávesnice USB s integrovaným trackpadem může sloužit jako alternativa k dotykové obrazovce. Integrovaný trackpad funguje jako
myš s funkcí dvojitého kliknutí.
Upozorňujeme na funkce klávesových zkratek pro ovládání uživatelského rozhraní MVR:
F1 = Pořízení snímku
F2 = Start / Stop záznamu videa
- Podržení po dobu 3 sekundy = pauza
F3 = Nová studie / konec studie i = Information obrazovka
Esc = Zpět
(v Settings)
1 = Vstup 1 (výběr)
2 = Vstup 2 (výběr)
r = Prohlížení
v live režimu

Home =
Změna vstupů
(přepínání mezi
vstupy 1 a 2)
PgUp nebo PgDn =
Information obrazovka
v otevřené studii
Enter = výběr,
Pauza videa ZAP/VYP

c = Změna vstupů
(přepínání mezi
vstupy 1 a 2)

Tlačítka se
šipkami slouží k
ovládání kurzoru
nebo k přesunu
mezi poli v
Settings

Trackpad funguje
jako myš pro
ovládání kurzoru.
Dvojité kliknutí =
Enter/výběr
Enter/výběr
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Dálkový ovladač
Důležité:
Před použitím odstraňte ochrannou krytku baterie dálkového ovladače nebo vložte baterii.

Tlačítko pro výběr vstupu:

Tlačítko Pořízení
fotografie:

Přepínání mezi vstupem 1 a
vstupem 2.

Záznam obrazu na monitoru
do úložiště (úložišť).

Navigační kolečko:

Tlačítko OK = Tlačítko výběru
OK 3 sekundy = Pauza videa

Tlačítko Page Up/Down:

Tlačítko ESC:

Zpřístupní a zavře stránku
s informacemi o systému
MVR / MVR Pro.

Tlačítko Nový pacient:

Tlačítko Záznam videa:

Zavře stránku s přehledem.
Stiskněte před každou relací
záznamu. Otevře novou složku /
novou studii.

Záznam obsahu zobrazeného
na monitoru jako videa. Jedním
stisknutím spustíte záznam a
druhým jej zastavíte.

KONEC STUDIE. Zavře relaci
záznamu pro další kroky.

Dálkové ovládání pomocí vzdáleného zařízení (tabletu) pomocí MVR Remote App
Vzdálená zařízení s OS Android (tablety) lze použít pro
externí ovládání MVR / MVR Pro, buď prostřednictvím
připojení USB jako externí monitor s dotykovou
obrazovkou (= USB propojení), nebo bezdrátově jako
přenosné zařízení do ruky.
MediCapture doporučuje používat předinstalované a
otestované tablety MediCapture.
Příklad: TBHI9PRO – Dálkově ovládaný tablet MVR
Potřebujete-li další pokyny k nastavení a použití
tabletu jako dálkového ovladače, kontaktujte
společnost MediCapture, zašle vám doplňkový
dokument Instructions for Use Supplement, Tablet.
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Připojení MVR / MVR Pro
Přístroj MVR / MVR Pro se připojuje k jednomu nebo dvěma zdrojům videa SDI (například endoskopická kamera, chirurgická
kamera, ultrazvuk atd.).
1. Pokud doplňujete MVR / MVR Pro k zobrazovacímu zařízení, které již používáte, začněte vyhledáním video
výstupu primárního zdroje videa.
2. Propojte příslušným kabelem (kabely) SDI video výstup na zdroji videa a příslušný SDI video vstup na zadním
panelu přístroje MVR / MVR Pro.
3. Zapojte napájecí kabel.
4. K zadnímu panelu můžete připojit také standardní nožní spínače nebo spouště kamery. K pořizování fotografií lze
použít nožní spínač nebo spoušť. Připojte nožní spínač nebo spoušť ke konektoru „Remote“. Poklepáním na nožní
spínač nebo spoušť se provede stejná funkce jako stisknutím tlačítka Pořízení fotografie na předním panelu.
Upozornění: Pro provoz dvou vzdálených kabelů z vašeho zdroje obrazu (Pořízení fotografie + Záznam videa)
je nutný adaptér pro vzdálený konektor MVR / MVR Pro.
Nožní spínače jsou k dispozici jako volitelné příslušenství pro medicapture.com.
Upozorňujeme, že aby byla spoušť fotoaparátu kompatibilní s MVR MVR / MVR Pro, musí být jednoduchého typu
„uzavřeného kontaktu“, nikoliv typu „programovatelné“ spouště.

Vložení USB flash disku
Nejjednodušší způsob, jak začít, je nahrávat na dodaný USB flash disk.1 Vložte USB flash disk do předního USB portu.
Doporučujeme používat flash disky značky MediCapture.
Konektor USB flash disku
Zde připojte USB flash disk. Snímky
a videa se budou ukládat na disk.

1 Flash disky značky MediCapture se dodávají v různých modelech.
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Vytváření dat pacienta
Pracovní postup pro zadávání údajů o pacientovi závisí na nastavení informací o pacientovi.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Po spuštění nebo dokončení studie se na přístroji MVR / MVR Pro zobrazí definovaná domovská obrazovka.
Pracovní postup po zapnutí MVR / MVR Pro:

START
Poklepejte na Start, stiskněte tlačítko Pacient
na přední straně [nebo použijte tlačítko „F3“ na
klávesnici]. Tím otevřete novou studii.
Žádné informace o pacientovi
MVR / MVR Pro vytvoří složku pro ukládání obrázků
a videí zaznamenaných v dané studii.
Ručně zadané informace o pacientov
Můžete zadat informace o pacientovi a přiřadit k
němu snímky a videa. Pro zadávání informací o
pacientovi použijte integrovaný dotykový monitor,
externí dotykový monitor nebo USB klávesnici.
Nastavení informací o pacientovi musí být nastaveno
na Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Live obrazovka pro záznam

Zpět ke studii
(live obrazovka)

Konec studie

Použití tlačítka Pacient k ukončení záznamu studie
Studii můžete zavřít pomocí tlačítka Pacient na přední straně.

Světelný kroužek
Svítí modře, když lze zaznamenávanou
studii uzavřít (KONEC STUDIE).
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Ruční zadávání údajů o pacientovi
Můžete zadat informace o pacientovi
a přiřadit k němu snímky a videa.
Nastavení informací o pacientovi
musí být nastaveno na Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Chcete-li zahájit novou studii,
klepněte na tlačítko Pokračovat.

Vyhledávání nedávných pacientů v úložišti
Namísto ručního zadávání údajů o pacientech můžete také zobrazit seznam všech nedávných pacientů, kteří se nacházejí
na vašem MVR / MVR Pro paměťovém médiu (tj. ti, kteří jsou aktivní a propojeni). Po klepnutí na ikonu „hledání“ na
obrazovce „ZADÁNÍ DAT PACIENTA“ se načte seznam.
Vyberte stávající data pacienta a
opětovným klepnutím zkopírujte
data pacienta do nové studie. Tyto
údaje můžete nadále měnit.

Pořizování snímků
Chcete-li pořídit snímek, klepněte na ikonu Pořídit fotografii na dotykové obrazovce.
Přední panel: Stiskněte tlačítko Pořídit fotografii na předním panelu.
[USB klávesnice: Funkční tlačítko „F1“ má stejnou funkci.]

Světelný kroužek
Svítí modře, když je přístroj připraven k pořizování
snímků. Krátce zhasne při pořizování snímku.
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Záznam videí
Chcete-li zahájit nahrávání videa, klepněte na ikonu Záznam videa na dotykové obrazovce. Dalším klepnutím na ikonu
záznam zastavíte.
Přední panel: Stiskněte tlačítko Záznam videa na předním panelu. Stiskněte tlačítko znovu pro zastavení nahrávání.
[USB klávesnice: Funkční tlačítko „F2“ má stejnou funkci.]
Tipy pro nahrávání:
• Během nahrávání videa můžete pořizovat statické snímky. Jednoduše klepněte/stiskněte tlačítko
Pořídit fotografii, zatímco probíhá nahrávání videa. Při prohlížení souboru videa si můžete na
časové ose prohlédnout tagy. Tyto tagy pomáhají určit, kdy byl během nahrávání snímek pořízen.
• Dlouhé záznamy jsou automaticky děleny do souborů po 4 GB. Tím je zajištěno, že mají soubory
přijatelnou velikost. Proces je „bezešvý“. Při dlouhém nahrávání si obvykle ani nevšimnete, že se
automaticky spustil nový soubor. Při přehrávání dlouhého záznamu pomocí funkce „kontinuálního
přehrávání“ (funkce většiny přehrávačů médií) nebudou v přehrávání žádné mezery.

Další informace o
tagách naleznete
v kapitole
“Prohlížení videí na
MVR / MVR Pro”.

Světelný kroužek
Svítí modře, když je přístroj připraven k nahrávání videí.
Během nahrávání videa bliká modře.

Pozastavení záznamu videa – pauza
Chcete-li použít funkci Pauza, musíte ji aktivovat v Nastavení.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Ikona Pauza se na live obrazovce zobrazí po aktivaci funkce Pauza.
Chcete-li video pozastavit, klepněte na ikonu Pauza na dotykové obrazovce. Chcete-li pokračovat v nahrávání videa,
klepněte znovu na ikonu Pauza.
Alternativní režim:
Pozastavení videa během jeho nahrávání:
• stiskněte tlačítko Záznam videa na předním panelu po dobu 3 sekund.
• Můžete také použít tlačítko OK na dálkovém ovladači.
• [USB klávesnice: podržení tlačítka „F2“ po dobu 3 sekundy nebo „Enter“ má stejnou funkci.]
Když je nahrávání videa pozastaveno, světelný kroužek bliká velmi rychle.
Chcete-li pokračovat v nahrávání videa:
• stiskněte znovu tlačítko Záznam videa nebo tlačítko OK na dálkovém ovladači.
• [USB klávesnice: stisknutí tlačítka „F2“ nebo „Enter“ má stejnou funkci.]
Funkce Pauza slouží k vytvoření pouze jednoho videosouboru s obsahem různých sekcí. Lze ji použít vícekrát během
jednoho záznamu videa a odstranit tak „nežádoucí“ části. Při prohlížení souboru videa, který byl pozastaven, si můžete na
časové ose prohlédnout tagy. Tyto tagy pomáhají identifikovat jednotlivé sekce videa.

Start videa

Stop videa
Pauza

Část 1

Start videa

Část 2

Pauza
Část 3

Další informace o
tagách naleznete
v kapitole
“Prohlížení videí na
MVR / MVR Pro”.

Stop videa

<15>

MVR/MVRPRO-IFU01-CS-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro Návod k použití – Čeština

Změna vstupních signálů v režimu live náhledu = Multi Input
Pokud jsou připojeny dvě kamery, MVR / MVR Pro detekuje obě vstupní rozlišení a zobrazí na monitoru další ikonu.
Máte možnost přepínat mezi vstupem 1 a vstupem 2 kdykoli během jedné zobrazovací relace (studie pacienta).
Jakékoli aktivní nahrávání videa je nutné nejdříve zastavit.
•
Používáte-li monitor s dotykovou obrazovkou, můžete přepínat mezi oběma signály klepnutím na ikonu Vstup.
•
Alternativně můžete pro přepínání vstupu použít tlačítko na dálkovém ovladači.
•
[USB klávesnice: stisknutí tlačítka „c“ má stejnou funkci.]

Možnosti ukládání dat = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro nabízí možnost ukládat záznamy studií do více cílových úložišť.
Upozornění: Současně lze zvolit dva
typy / dvě možnosti ukládání.
Možnosti úprav:
• Uložení na USB flash disku
• Interní úložiště
• Síťové úložiště
Můžete také vybrat různá rozlišení videa
pro různá cílová úložiště.
Příklad: Záznam na USB v nejvyšším
možném rozlišení a záznam na síťový
server ve sníženém rozlišení.

Upozornění: Snímky jsou vždy pořizovány v původním vstupním rozlišení.
Rozlišení 1920x1200 a 1280x1024 budou podporovány při nastavení 1080p –
nahrávány a pořizovány v původním rozlišení a formátu.

Záznam na USB flash disk
Záznam na dodaný MediCapture USB flash disk je nejjednodušší způsob, jak začít používat váš MVR / MVR Pro. Po dokončení
nahrávání můžete USB flash disk vyjmout a snadno jej přenášet.
Zkontrolujte, zda je aktivován USB flash disk.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Konektor USB flash disku
Zde připojte USB flash disk. Snímky a
videa se budou ukládat na disk.

Poznámka: Pokud pravidla vašeho prostředí IT vůbec nepovolují používání úložných médií typu USB,
mohou administrátoři IT možnost USB pro ukládání zakázat.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
<16>
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Záznam na USB pevný disk
Nahrávání na USB pevný disk je velmi podobné nahrávání na USB flash disk. Hlavní výhodou použití pevného disku USB je, že
může poskytnout mnohem větší úložnou kapacitu než USB flash disk. Před použitím pevného disku USB s vaším MVR / MVR Pro
dbejte na následující:
UPOZORNĚNÍ:
• Odstraňte veškerý software, který byl na jednotce předinstalován (může být
Po zapojení externího
nekompatibilní s MVR / MVR Pro).
pevného disku jej
neodpojujte!
• Chcete-li ochránit svá videa a obrázky, je důležité je zálohovat přenesením z externího
Počkejte
alespoň jednu
pevného disku do vašeho počítače nebo do sítě.
(1) minutu,
• Vzhledem k velkým kapacitám externích pevných disků USB potrvá přístroji MVR / MVR
aby měl systém
Pro přibližně 20–60 sekund, než zařízení rozpozná. Buďte trpěliví a počkejte, dokud
dostatek času na
nebude externí pevný disk rozpoznán. Externí pevný disk byl rozpoznán, když se rozsvítí
rozpoznání externího
podsvícení Nový pacient a ikona USB se zobrazí na připojeném monitoru.
pevného disku.

Formáty pevného disku
Externí pevné disky USB se dodávají v různých „formátech“: FAT32, NTFS nebo exFAT. Přístroj MVR / MVR Pro dokáže zpracovat
všechny tři formáty. V případě nerozpoznání pevného disku USB může být vhodné naformátovat disk na FAT32.
Upozornění: Funkce automatic video repair nefunguje s formátem souborového systému exFAT.
MediCapture doporučuje používat pevné disky ve formátu FAT32 nebo NTFS.

Jak zjistit formát pevného disku USB:
• Připojte disk k počítači se systémem Windows
• Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu disku a vyberte možnost „Vlastnosti“.
• Na kartě Obecné bude uveden systém souboru (formát).
Přenášení snímků z USB flash disku do počítače
1.

Pokud nahráváte videa na USB flash disk nebo USB pevný disk, odpojte je od MVR / MVR Pro na konci zobrazovacích
studií. Vložte disk do konektoru USB v počítači.

Upozornění: Nevyjímejte paměťové zařízení USB – flash disk ani pevný disk – ze MVR / MVR Pro během nahrávání!
Mohli byste tak způsobit poškození nahrávaného souboru.
2.

Počítač bude s USB flash diskem pracovat stejně jako s jiným diskem v počítači. Přejděte na disk a otevřete jej.
Zobrazí se složky, které obsahuje.

3.

Můžete kliknout na obrázky a videa a prohlédnout si je, když jsou na disku, nebo je můžete přesunout na pevný disk
počítače a prohlédnout si je a uložit tam (doporučeno). Informace o přístupu k jednotlivým diskům v počítači a správě
souborů naleznete v dokumentaci k systému Windows nebo Mac OS.

Záznam do interního úložiště
Nahrávání do interního úložiště jako druhá možnost zvyšuje bezpečnost uložených dat, protože vždy vytvoříte záložní záznam.
Interní úložiště nepovažujte za dlouhodobé úložiště. I ta největší interní paměť se nakonec zaplní. Nejlepším postupem je pravidelné
vymazávání mezipaměti.
MVR / MVR Pro nabízí funkce pro automatické vymazání interního úložiště. Pravidla pro vymazání interní paměti musí nastavit váš
IT-administrátor.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Záznam do síťového úložiště
Nahrávání do síťového úložiště je nejlepší volbou pro dlouhodobé uložení. Snímky a videa se nahrávají v reálném čase a ve
standardních formátech do tohoto externího velkokapacitního úložiště.
Požádejte administrátora IT o nastavení pro síťové úložiště.
1. Vytvořte fyzické připojení LAN k síťovému serveru pomocí síťového konektoru na zadní straně MVR / MVR Pro.
Případně můžete nastavit připojení WiFi k vašemu WiFi routeru.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Pro kabelové připojení LAN: Zvolte nastavení IP Auto-IP setup nebo Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Vlastnosti úložiště na síťovém serveru.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Nastavení ukládání pro síťové úložiště (aktivace a limity rozlišení).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Prohlížení studií na MVR / MVR Pro
Aktivní studie si můžete prohlížet na obrazovce live záznamu. To je užitečné pro kontrolu vašich záznamů před dokončením této
studie. Videozáznamy musí být před změnou na Prohlížení zastaveny.
Klepnutím na ikonu Prohlížení přejděte do režimu Prohlížení. Zavřením obrazovky Prohlížení se vrátíte na obrazovku live záznamu.

Kontrolní ikona
Prohlížení aktuální studie

Archiv
Archiv nabízí intuitivní funkce pro procházení vašich nahraných studií. Do archivu můžete vstoupit z úvodní obrazovky. Obě povolené
možnosti pro více úložišť jsou přístupné v archivu. Všechny aktivované možnosti musí být připojeny k MVR / MVR Pro.
Dostupné funkce v archivu:
• Prohlížení snímků a přehrávání videí
• Výmaz souborů
• Výmaz prázdných studií
• Pořizování snímků z pozastavených videí. Pozastavená videa lze posunovat snímek po snímku
• Výmaz části videa na začátku a/nebo na konci, rozstříhání videa na více částí a jeho uložení jako nové
kombinované video. (Od verze firmwaru FW 191018)
• Úprava snímků s poznámkami a jejich uložení jako nový snímek
• Zvětšení nebo oříznutí snímků a jejich uložení jako nový snímek
•		Kopírování kompletních studií, jednotlivých snímků nebo videí na USB
• Výběr snímků a jejich tisk jako report
• Odesílání reportů na síťovou tiskárnu nebo jejich ukládání ve formátu PDF
<18>
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Vyberte některé z úložišť.Interní, USB nebo síťové

Klepnutím vyberte studii

Chcete-li vybrat studii, video
nebo snímek, stačí klepnout
na ikonu náhledu.

Klepnutím přehrajete video

Klepnutím otevřete snímek k editaci

Výmaz dat
Data na vybraném paměťovém médiu lze mazat jednotlivě. Na obrazovce je třeba každé mazání potvrdit.
•
Výmaz jednotlivých souborů (obrázky / videa): Vyberte soubor, který chcete vymazat, a klepněte na ikonu pro vymazání.
•
Výmaz kompletní studie je možný, pokud je prázdná – všechny soubory jsou již smazány.
•
Vymazání všech dat z úložiště přístroje. Pomocí procesu formátování odstraňte všechna data z přímo připojených úložišť
(paměť USB nebo interní paměť):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Upozornění: Pokud použijete proces formátování, budou všechna data vymazána a nebude možné je obnovit!
<19>
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Prohlížení videí na MVR / MVR Pro
Vybrané video se začne přehrávat automaticky. Chcete-li video pozastavit, klepněte na ikonu Pauza.
Nyní můžete pomocí posuvníku časové osy měnit pozici ve videu nebo se posouvat dopředu a dozadu snímek po snímku.
Pozastavené video můžete zvětšit pomocí dvou prstů.
Pokud chcete pořídit snímek z pozastaveného videa, klepněte na ikonu Fotografie.
Takto pořízený snímek bude přidán do studie pacienta.
Pořízení snímku
Tagy můžete vidět na časové
ose videa. Tagy se vytvářejí
vždy, když:
• je video během
nahrávání pozastaveno
• je během záznamu
pořízen snímek
• video signál ztratil
synchronizaci na dobu
kratší než 10 sekund
(pravděpodobně
způsobeno poškozeným
video kabelem)
Mezi tagy můžete přepínat
pomocí modrých ikon
dopředu/dozadu.

O jeden
tag zpět
O jeden snímek zpět

O jeden
tag dopředu
O jeden snímek dopředu

Tag

Pozice na časové ose

Prohlížení statických snímků na MVR / MVR Pro
Vybraný snímek lze různými
způsoby upravovat a následně uložit
jako nový snímek do studie.
Možnosti úprav:
• Zvětšení / oříznutí
• Doplnění textových poznámek
• Označování oblastí pomocí
kroužků, čtverců nebo kreseb
od ruky
• Přidání poznámek k souboru
obrázku, který se zobrazí
v reportech
Upozornění: Chcete-li zjistit všechny
možnosti úprav, podívejte se na
naše ukázková videa na adrese
medicapture.com
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Vytváření a tisk reportů
Statické snímky vybrané studie lze uložit jako report ve formátu PDF. Můžete přidat poznámky, které se zobrazí v reportu. PDF report
bude uložen do stejné složky jako vaše snímky a videa. Report lze vytisknout také pomocí síťové tiskárny*.
Všechny vybrané snímky se zobrazí v reportu.
Klepnutím na horní ikony můžete změnit
rozvržení reportu (počet snímků na stránku,
uspořádání) a zvolit počet kopií.
* Požádejte administrátora IT o připojení
síťové tiskárny nebo lokální WiFi tiskárny
a o nastavení vlastností tiskárny.
.

Obrázek v záhlaví reportu
Můžete importovat obrázek záhlaví a report tak personalizovat. Takový obrázek se bude zobrazovat v horní části první stránky
vašich reportů. Doporučená velikost obrázku v záhlaví je 1600–3200 pixelů na šířku. Doporučená výška je 200–1000 pixelů. Jako
obrázek do záhlaví lze použít soubory formátu PNG nebo JPG.

Prohlížení statických snímků v počítači
Zaznamenané snímky, které jste přenesli do počítače, si můžete snadno prohlédnout. Počítače se systémem Windows a Mac
mají vestavěný software pro prohlížení, který se automaticky otevře po poklepání na soubor s obrázkem. Statické snímky můžete
také prohlížet a upravovat pomocí specializovaných programů pro správu lékařských snímků, které dodává celá řada firem.

Prohlížení videí ve vašem počítači
Přístroj MVR / MVR Pro nahrává video ve vysokém rozlišení ve formátu H.264* or HEVC* (=H.265), někdy označované jako
MPEG-4 nebo MP4. Tyto široce používané formáty jsou ideální pro lékařské aplikace, protože poskytují nejvyšší kvalitu videa
při kompaktní velikosti souboru. Nové počítače se systémem Windows a Mac mají vestavěný software pro prohlížení, který
se automaticky otevře po poklepání na soubor videa. Některé starší počítače však mohou potřebovat další software pro
přehrávání videí H.264* / HEVC*. Například v počítačích se systémem Windows XP a Vista je přehrávání umožněno instalací
jednoduchého doplňku „add-on“ k přehrávači Windows Media Player. Informace o tom, jak tento doplněk nainstalovat, naleznete
na medicapture.com/support.

Další funkce
Pořizování snímků během záznamu videí
Během nahrávání videa můžete také pořizovat statické snímky; stačí stisknout tlačítko Pořídit snímek jako obvykle.
Vytváření tagů ve video souborec
Tagy jsou užitečné značky v souboru videa, které slouží k identifikaci důležitých událostí. Tagy se přidávají do časové osy videa, když:
•
•

je během záznamu videa pořízen snímek
je záznam videa pozastaven a následně pokračuje

•

zdroj videa na krátký okamžik ztratil synchronizaci (pravděpodobně kvůli poškozenému kabelu apod.)
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Funkce MediCapture Automatic Video Repair
USB disky se nesmí během nahrávání vyjmout! Vyjmutí USB disku během nahrávání vede k poškození souborů.
Vypnutí MVR / MVR Pro nebo výpadek síťového napájení během aktivního záznamu videa rovněž způsobí poškození videosouborů.
MVR / MVR Pro je vybaven funkcí automatické opravy videa. Jakmile připojíte USB disk s poškozeným video souborem, MVR / MVR
Pro soubor rozpozná a opraví jej pro přehrávání. Na obrazovce se objeví zpráva, která vás informuje o úspěšném postupu.
MVR / MVR Pro také vyhledává poškozené video soubory v interním úložišti a automaticky je opravuje.
Upozornění: Automatická oprava videa funguje pouze u USB disků, které jsou naformátovány na FAT32 nebo NTFS.
USB disky ve formátu exFAT funkce automatické opravy videa nepodporuje.
Nožní spínače a spouště kamery
Na zadním panelu se nachází jeden standardní konektor pro nožní spínač / spoušť kamery. Slouží ke stejné funkci jako příslušné
tlačítko Pořízení fotografie na předním panelu. Upozorňujeme, že konektory nožního spínače / spouštěče reagují na jednoduché
„sepnutí kontaktu“; nejsou „programovatelné.“
Upozornění: Pro provoz dvou vzdálených kabelů z vašeho zdroje obrazu
(Pořízení fotografie + Záznam videa) je nutný adaptér pro MVR / MVR Pro vzdálený konektor.

Stránka s informacemi / System Settings
Ikona Info se zobrazuje
na live obrazovce. Pomocí
monitoru s dotykovou
obrazovkou nebo myši
USB můžete kliknutím na ikonu Info
přejít na stránku INFORMACE.
[USB klávesnice: „i“ má
stejnou funkci.]
Stránka INFORMACE poskytuje
přehled o příslušných parametrech a
přístup k systému SETTINGS.

Upozornění:
Ikona / funkce SETTINGS je k dispozici pouze v případě, že dosud nebyla zahájena žádná studie se záznamy.
Po zahájení studie se záznamy již nelze nastavení měnit. Pokud chcete vstoupit do Nastavení systému, musíte studii
nejprve zavřít. Pak otevřete stránku INFORMACE a poklepejte na SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC adresa / QR code
Device ID a adresu LAN MAC
můžete zjistit klepnutím na ikonu
Info přístroje.

Device Info obsahuje
také QR code pro
naskenování.
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Nastavení (pro administrátory)
Všechny funkce nastavení MVR / MVR Pro najdete v části Nastavení.
Upozornění: Pokročilá nastavení, stejně jako volitelná nastavení sítě nebo DICOM,
mohou měnit pouze techničtí pracovníci nebo administrátoři IT.
SETTINGS jsou k dispozici pouze v angličtině.
Pokročilá nastavení lze chránit heslem. Můžete si vytvořit svoje vlastní heslo.

Struktura nastavení
Video/Audio
• Video Input
- Renaming Video Input 1
and Video Input 2
- Picture in Picture
- Stamp function in pictures
and videos
- Parallel recording
• Recording Quality
- Quality
- Codec selection
• Recording Options
-

Video Time Limit
Time Lapse Speed
Pause Function
Pre-Recording

• Photo Settings
- Image Format
- Freeze on capture
• Audio Input
- Audio activation
- Microphone selection (voice
source) Bluetooth /
Wired headset microphone /
USB microphone
System
• Patient Info
- Patient Info selection
(Off / Manual / CSV)
- Location input (Hospital /
Department / Location /
Device title)

• Printer
- Printer Selection
- Number of copies
• Display (MVR Pro only)
- Brightness
• Date and Time
- Time zone selection
- Date
- Time
• Language
- User Interface language selection
Archive
• Storage
- Activation of USB / Internal /
Network
- Resolution limits

• Update & Default

• Report Settings
-

- Bluetooth
◦ Activate Bluetooth and search
for available devices
- Network Storage
◦ Server Properties
◦ Video resolution limit
to network (preset for
administrator)
◦ Find server
◦ Connection test
- Remote App
◦ Analytics
- Remote Access
◦ MVR IP address info
◦ Remote access activation
◦ Remote password
configuration
◦ Local storage. Enable local
storage on remote device
(MVR Remote App)

Header image import
Page layout
Page size
Auto print report (activation)

Advanced
(can be password protected)
• Connections- Network
◦ Auto IP / Manual IP selection
◦ Manual IP setup
- WiFi
◦ Enabeling WiFi
◦ Search and connect to
available WiFi
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- Update firmware
- Format USB storage
- Reset settings to default
- Reset device to factory default
• User accounts
- User account activation
- User account setup
• Activation keys
- 4K recording
• Audit Trail
- Review log files
- Filter log files
- Copy to USB
- Delete log files
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Uzamčení / ochrana pokročilých nastavení:
➤ Settings ➤ Advanced
Doporučujeme administrátorům uzamknout sekci Pokročilá nastavení heslem.
Uzamčeno

Odemčeno

Výhody jsou následující:
•
•

Žádný uživatel nemá přístup
k pokročilým nastavením
Administrátor se může
na obrazovce Přihlášení
uživatele (viz další část)
přihlásit svým heslem
pro Pokročilá nastavení
(nezadává se uživatelské
jméno, pouze heslo). Tím se
otevře chráněná obrazovka
pro pokročilá nastavení.
Uživatelské účty lze
deaktivovat – pro případ, že
by došlo ke ztrátě informací
o uživatelském účtu.

Uživatelské účty pro bezpečnostní ochranu
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Pro pokročilou ochranu přístroje a zabezpečení dat zaznamenaných studií lze MVR / MVR Pro uzamknout pomocí uživatelských účtů.

Aktivace uživatelských účtů
a přidávání uživatelů

Heslo pro uživatelský účet

Uživatelské jméno
<24>
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Upozornění:
Jakmile jsou uživatelské účty aktivovány, musíte znát svá uživatelská
jména a hesla, abyste mohli MVR / MVR Pro používat.
Společnost MediCapture nemá přístup k informacím o uživatelských účtech,
a neexistuje žádné „hlavní heslo“.
V případě, že si nepamatujete informace o svém uživatelském účtu, je třeba system
MVR / MVR Pro kompletně uvést do výchozího továrního nastavení, což znamená,
že dojde ke ztrátě mnohých získaných informací.

Přihlášení uživatele pomocí uživatelského jména a hesla.
Upozornění: Pokud dojde ke ztrátě informací o uživatelském účtu, může se administrátor přihlásit pomocí svého hesla
nakonfigurovaného pro uzamčení pokročilých nastavení.
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Speciální nastavení vstupu videa:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Nahrávání Picture-In-Picture (PIP)
Při použití více vstupů můžete
nastavit MVR / MVR Pro na režim
Picture-in-Picture.
Vstup 2 se zobrazí jako okno
ve vstupu 1.
• Přesně tento pohled se zaznamená
jako jeden obrázek nebo jedno
video do složky studie pacienta.
• Můžete zvolit velikost a polohu
okna PIP.
Paralelní záznam
Při použití více vstupů můžete nastavit
MVR / MVR Pro na Paralelní záznam.
Oba vstupy, vstup 1 i vstup 2, se při
zahájení záznamu nahrávají současně.
• Tím se vytvoří dva nezávislé video soubory ve složce studie pacienta.
• Na obrazovce live náhledu vidíte pouze jeden vstup, druhý vstup se ale nahrává také.
Upozornění: Můžete vybrat pouze jednu možnost pro speciální nastavení vstupu videa: Buď PIP, nebo paralelní záznam.
Obě funkce jsou omezeny na 1080p60 na obou vstupech. Pokud je ke vstupu 1 připojena 4K kamera, nelze tyto možnosti použít.

Možnosti záznamu
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Časový limit videa
Umožňuje zvolit časové omezení záznamů.
Můžete například nastavit časový limit
záznamu na 5 minut.
Časosběrný záznam
Časosběrný záznam je možnost, jak
ušetřit místo na úložném médiu. Je
užitečný pro dokumentaci celých časově
náročných činností nebo procesů, které
trvají velmi dlouhou dobu. Z nahraného
videa můžete následně pořizovat snímky
pomocí funkce editace v archivu a
vybrat tak důležité události jako
pořízený snímek.
Upozornění: Videa nahraná v časosběrném režimu se přehrávají mnohem kratší dobu (v závislosti na rychlosti časosběrného
snímání). Nepoužívejte časosběrný záznam, pokud je vaším požadavkem na videodokumentaci přehrávání videa v reálném čase.
Rychlost (=faktor) časosběrného záznamu můžete měnit pohybem posuvníku. .
Příklad: x60 zrychlí přehrávání videa 60krát (1 hodina záznamu se přehraje za 1 minutu).
Funkce Pauza
Můžete aktivovat volitelnou funkci Pauza.
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Upgrady / aktivační klíče
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Upgrade 4K záznamu
• MVR / MVR Pro lze upgradovat na
nahrávání ve vyšším rozlišení 2160p.
Vaše kamerové zařízení by mělo
poskytovat signál na HDMI v 2160p30.
• Pokud vaše kamerové zařízení
poskytuje 4x 3G-SDI ve formátu QuadSplit (=Square Division) nebo 2-Sample
Interleave, bude doplňková položka
MVC Pro HDMI to SDI od společnosti
MediCapture konvertovat SDI signály
na HDMI.
• Zadejte osmimístný aktivační klíč. Klíč
je specifický pro aktuální přístroj a nelze
jej použít pro jiné přístroje.

Potřebujete-li objednávací informace k aktivačnímu klíči 4K přístroje MVR / MVR Pro,
obraťte se na společnost MediCapture. Je třeba zadat jedinečné ID přístroje (viz obrazovka Informace).
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Příloze A: Specifikace zařízení MVR / MVR Pro
Funkce

Zaznamenává video a statické snímky ve vysokém rozlišení z lékařských video zdrojů na
USB úložiště, interní úložiště nebo síťové úložiště.

Pouzdro

Kovové pouzdro z nerezové oceli, kovová základna z mědi

Tlačítka

Nerezová ocel, odolná proti kapalinám

Video připojení
(Přijímané vstupní
signály)

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI s adaptérem)
4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50 (SXGA),
1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
– na vstupu 1 nelze použít signály s prokládáním
Input 2 (HD): HDMI (DVI s adaptérem)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*Pro záznam vstupních signálů 4K v rozlišení 4K je nutné aktivovat „4K recording“.
Jinak budou vstupní signály 4K nahrávány v HD rozlišení.

Video Output

HDMI (DVI s adaptérem)
3840x2160p60/50/30/25 (UHD “4K”), 1920x1080p60/50/30/25 (Full HD)

Rozlišení záznamů

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*Pro záznam vstupních signálů 4K v rozlišení 4K je nutné aktivovat „4K recording“.
Jinak budou vstupní signály 4K nahrávány v HD rozlišení.

Formáty videozáznamů

MP4: H.264* / HEVC* H.265 High Efficiency Video Coding

Datový tok záznamu
videa

H.264* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps
Super quality: (HD 1080): 32 Mbps, (HD 720): 16 Mbps
HEVC* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 8 Mbps, (HD 720): 4 Mbps
Super quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps

Formát snímků

JPG / PNG

Záznam zvuku

Bluetooth mikrofon,
Kabelový headset s mikrofonem (4 póly),
USB mikrofon

Vstup pro headset

Tabulka kolíků:
1.
2.
3.
4.

Levý
Pravý
Společný / uzemnění
Vstup mikrofonu

Interní úložiště

High speed solid-state memory 128GB
Větší interní úložiště na objednávku.

Externí úložiště

USB disky (flash disky nebo pevné disky). FAT32 / NTFS / exFAT

Podpora USB

USB3.0, Super speed, 1 přední konektor, 2 zadní konektory
Maximální povolené zatížení zadních USB konektorů je 1 A.

Remote

3,5mm mini konektor. Kompatibilní se standardními nožními spínači (nejsou součástí dodávky)
a spouštěmi kamery (na principu sepnutí kontaktu).

LAN

RJ-45, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Pracovní pásma:
2.412-2.472GHz, 5.18-5.24GHz, 5.26-5.32GHz, 5.5-5.70GHz

Bluetooth

BT4.1+HS, BLE, 2.402-2.480GHz

Firmware

Aktualizace firmwaru nemá vliv na výstupní RF výkon. Ten je určen výhradně konstrukcí
hardwarových komponent.
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Mechanický

MVR Pro s monitorem s dotykovou obrazovkou:
Rozměry (ŠxHxV): 173 x 153 x 50 mm (bez připojené antény), Hmotnost: 1,28 kg
MVR bez monitoru s dotykovou obrazovkou:
Rozměry (ŠxHxV): 160 x 150 x 40 mm (bez připojené antény), Hmotnost: 1,00 kg

Podmínky 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 (= nechráněný)

Stupeň ochrany
v přítomnosti
hořlavých směsí:

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

Napájení

AC 100–240 V, 0,4–0,2 A, 50/60 Hz, 3kolíkový zástrčka do elektrické sítě

Pojistky

T1AH, 250V

Obsah sady

MVR / MVR Pro rekordér, USB flash disk, HDMI kabel, Wi-Fi / BT anténa, HDMI pro DVI adaptér,
dělený adaptér vzdáleného kabelu, napájecí kabel, infračervený dálkový ovladač, gumové nožky (4),
návod k použití (Angličtina)

(*) H.264 je licencován prostřednictvím MPEG LA, HEVC je licencován prostřednictvím Access Advance LLC a MPEG LA.

Dodržování předpisů / certifikace / klasifikace
Shoda s předpisy a
certifikace

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – bezpečnost lékařského vybavení,
EN 60601-1-2:2015 – elektromagnetická kompatibilita EMC,
EN 60601-16:2010+A1:2015 – použitelnost,
EN 50581:2012 – omezení nebezpečných látek
Tento přístroj je v souladu s IEC/EN 62479:2010 pro nízkovýkonná elektronická a elektrická
zařízení se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím
(10 MHz až 300 GHz)

Klasifikace

Zařízení třídy I / Režim provozu: nepřetržitý
Bez AP/APG. Žádná aplikovaná část.
Poznámka: Tyto specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Conformité Européenne (Shoda s evropskými předpisy)
Zdravotnické prostředky – 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)
V souladu s OEEZ
V souladu s RoHS
Nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745

Toto zařízení splňuje požadavky FCC Part 15, Podčást B, třída B emisních pravidel FCC.
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FCC compliance information
This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product changes or modifications will invalidate
warranty and all applicable regulatory certification and approvals, including authority to operate this device.
We MediCapture® Inc., 2250 Hickory Road, Suite 200 Bd., Plymouth Meeting, PA 19462 USA, Phone +1 610-238-0700, declare under
our sole responsibility that the product MVR / MVR Pro complies with Part 15 Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following to conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Contains FCC ID: 2AFDI-ITCNFA324
Operations in the 5.15-5.725GHz band are restricted to indoor usage only.
The antenna-to-user (bystander) separation distance must be greater than 20 cm.
Radiation Exposure Statement:
The product complies with the FCC mobile RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended
operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible
from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Směrnice Evropské unie o rádiových zařízeních 2014/53/EU
Společnost MediCapture tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typů MVR a MVR Pro jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Tento výrobek pracuje v pásmu 2,4–2,483 GHz s provozním RF výstupním výkonem max. 18.3 dBm e.i.r.p.
Tento výrobek pracuje v pásmu 5,15–5,35 GHz s provozním RF výstupním výkonem max 18 dBm e.i.r.p
Tento výrobek pracuje v pásmu 5,47–5,725 GHz s provozním RF výstupním výkonem max 18 dBm e.i.r.p
Provoz v pásmu 5,15-5,725 GHz je omezen pouze na vnitřní použití.
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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).
Zařízení pro nahrávání lékařských snímků MediCapture MVR / MVR Pro
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
■ Přečtěte si kompletně návod k použití.
■ 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 na DOBÍRKU nebudou akceptovány. 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.
©2022 MediCapture Inc.
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