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Försiktighetsåtgärder vid användning
Symboler i manualen
Varning
ndikerar en möjlig farlig situation eller felaktig
användning som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.
OBS:
Bakgrundsfärg: gul
Triangelformad kant: svart
Symbol: svart

Medicinsk utrustning

Observera
Anger en potentiellt farlig situation eller
felaktig användning som, om den inte
undviks, kan resultera i lindrig eller måttlig
skada och/eller märkbar sakskada,
ekonomisk skada eller miljöskada.

Den här symbolen informerar användaren om att
denna manual och översatta versioner av den
kan laddas ner från MediCaptures hemsida på:
www.medicapture.com/support

Den här bilden indikerar tillverkaren och finns
bredvid tillverkarens namn och adress.

Den här symbolen indikerar den ekvipotentiella
polen, som för olika delar av ett system till
samma spänning.

Symboler på produkten (Vissa symboler förekommer inte i alla regioner)
Innan du installerar produkten ska
du läsa igenom manualen noggrant.

Den här symbolen indikerar den ekvipotentiella
polen, som för olika delar av ett
system till samma spänning.

Den här symbolen indikerar tillverkaren och
finns bredvid tillverkarens namn och adress.

Den här symbolen indikerar
överensstämmelse med direktivet om
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEEdirektivet). Produkten innehåller avfall från
elektrisk och elektronisk
utrustning och ska samlas in separat och inte
slängas som osorterat kommunalt avfall.

Den här symbolen indikerar tillverkningsdatumet.
Den kan också visa ursprungslandet.

REF

Beskrivning av enheten
(Katalognummer)

Medicinsk utrustning

Serienummer

Conformité Européenne
(europeisk överensstämmelse)

Unik produktidentifiering

Märke från Underwriters Laboratories (UL®)

Den här symbolen indikerar MediCapture´s
europeiska representant.

Federal Communications Commission –
Försäkran om överensstämmelse

I : AC-ström PÅ
O : AC-ström AV
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VARNING:
För att förhindra elstöt får utrustningen endast anslutas till ett jordat uttag.
Gör inga ändringar på utrustningen utan tillverkarens tillåtelse.
För att förhindra elstöt får säkringen endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal och endast med den typ av säkring
som beskrivs i manualen.
För att förhindra brand eller elstöt får utrustningen inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten har utvecklats för
användning inomhus.
Anslut inte/dra inte ut de fysiska videoanslutningarna när apparaten är påslagen. Apparaten kan bli varm under
användning, speciellt på botten eller baksidan. Om du ändrar de fysiska videoanslutningarna bör du vänta tills apparaten
har svalnat innan du återansluter den.
Extern utrustning, avsedd att anslutas till signalingång/signalutgång eller andra anslutningar, ska överensstämma med
UL/EN 60601-1 för elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Den person som ansluter utrustningen till signalingångsdelen
eller signalutgångsdelen konfigurerar ett medicinskt system och ska därför se till att det uppfyller standarden för
medicinska system IEC 60601-1-1.
Utrustning som inte uppfyller UL/EN/IEC 60601-1 måste placeras utanför patientmiljön, så som anges i systemstandarden.
OBS:
Till användaren och/eller patienten: Alla allvarliga händelser som har med produkten att göra ska rapporteras till
tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat som användaren/patienten befinner sig i.

OBSERVERA
För att undvika brand eller elstötar och irriterande störningar ska endast rekommenderadetillbehör användas.
Använd inte bilderna för diagnos eller utvärdering. Komprimeringen reducerar informationen i bilden och den är därför
inte lämplig för diagnos.
Det är viktigt att du tar hänsyn till dina skyldigheter som driftansvarig för denna medicinska utrustning och ser till att
den är säker att använda, utan risk för patienter, användare eller tredje part. Om det inte finns någon annan lokal lag,
rekommenderas det att en säkerhets- och dokumentkontroll utförs minst en gång vartannat år enligt EN 62353. Det är
viktigt att de som utför säkerhetskontrollen har de kvalifikationer som krävs.
Separationsavståndet mellan antenn och användare (åskådare) måste vara större än 20 cm.
Efter en kraftig elektrisk störning, så som blixtnedslag eller en stark elektrostatisk urladdning, kan utgångssignalen vara
skakig, byta färg eller bli svart. Om någon av dessa symtom uppstår ska du starta om apparaten genom att stänga av
strömmen, vänta några sekunder och sedan sätta på strömmen.

Bortskaffande: Följ lokala bestämmelser avseende bortskaffande.
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Beställningsinformation
MediCapture rekommenderar USB-minnen från varumärket MediCapture®.
Gå till medicapture.com för information om hur du köper USB-minnen.
Teknisk support
För teknisk support och andra frågor: Gå till medicapture.com eller ring 888-922-7887 (avgiftsfritt från USA)
eller +1-503-445-6935 (utanför USA).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Kvarstående risker
Viktiga säkerhetsinstruktioner för att undvika kvarstående risker

1. Läs alla instruktioner.
2. Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe.
3. Ta hänsyn till alla varningar i dessa instruktioner.
4. Följ alla dessa instruktioner.
5. Använd inte apparaten på felaktigt sätt.
6. Se till att din videokälla är direktansluten till skärmen via primär säkringstråddragning.
7. Rengör enheten regelbundet med en mjuk trasa fuktad med ytdesinfektionsmedel, alkohol eller sprit.
Följ desinfektionsmedelstillverkarens anvisningar!
		

VIKTIGT! Se till att fukt inte tränger in i apparaten. Använd inte några rengöringsmedel, skurmedel
eller lösningsmedel på apparaten.

8. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
9. Installera inte i närheten av värmekällor så som värmeelement, värmeutblås, spisar eller andra
apparater som skapar värme.
10. Modifiera inte den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två typer av stift,
ett bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet
resp. jordningsstiftet är till för att skydda dig. Om den medföljande kontakten inte passar till ditt uttag
ska du kontakta en elektriker som kan byta ut uttaget.
11. Se till att ingen går på strömkabeln och att den inte kläms, speciellt i närheten av kontakter, uttag
och stället där kabeln kommer ut ur apparaten.
12. Använd endast tillsatser/tillbehör som anges av tillverkaren. Använd endast strömkabel av
sjukhusstandard eller motsvarande standard som har tillförlitlig jordning.
13. Använd endast apparaten med vagn, stativ, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller säljs
med apparaten. När vagnen används ska man vara försiktig så att vagnen inte välter och se till
att ingen skadas.
Placera apparaten så att det är lätt att dra ut strömkabeln.
14. Koppla från apparaten vid blixtoväder eller om den inte ska användas på en lång tid.
15. Urkopplingsmetod: Stäng av AC-strömmen med vippkontakten på den bakre panelen, koppla ur
strömkabeln.
16. Ställ aldrig behållare med vatten eller annan vätska (så som vaser osv.) på apparaten. Stänk
inte vatten på apparaten.
17. All typ av service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har
skadats på något sätt, som när strömkabeln eller kontakten har skadats, vätska har spillts på
apparaten, föremål har fallit in i apparaten eller om apparaten har utsatts för regn eller fukt, har
tappats eller inte fungerar normalt.
18. Service ska endast utföras av kvalificerad personal, där kvalificerad personal är personer
som genomgått lämplig utbildning som tilldelats av sjukhuset, sjukvårdsinrättningen eller
auktoriserad återförsäljare.
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Dataskydd
Känsliga personuppgifter hanteras när apparater från MediCapture används. Användaren av en apparat från MediCapture
måste ovillkorligen återställa apparaten till dess leveranstillstånd och radera alla personuppgifter från apparaten i de fall
då apparaten skickas till MediCapture (i) i underhållssyfte, (ii) som del av garantin, (iii) efter att den använts som demo-/
testutrustning eller (iv) av annan anledning.
För att göra detta ska apparatens formateringsfunktion användas (se kapitlet Radera data i denna manual).
Om MediCapture lägger märke till att det finns personuppgifter på apparaten, eller om det finns en rimlig misstanke att
så är fallet, kommer apparaten att skickas tillbaka till användaren, på användarens bekostnad, och användaren kommer
instrueras att skicka tillbaka apparaten i det tillstånd som beskrivits ovan.
Om en programvaruuppdatering installeras på apparaten kommer data endast överföras till apparaten och inte vice versa.

Avsedd användning:
Den här apparaten är till för att spela in video och ta bilder från flera olika typer av medicinska avbildningssystem.
Avsedd patientgrupp har inte fastställts för denna apparat.
Den avsedda användaren arbetar som doktor eller sjuksköterska, är mellan 20–59 år och är utbildad på universitets-/högskolenivå
eller högre.
Kontraindikationer och biverkningar:
Det finns i nuläget inga kända kontraindikationer direkt kopplade till produkten. Det är upp till den behandlande läkaren att avgöra om
den planerade användningen är lämplig eller ej, med hänsyn till patientens allmänna tillstånd. Se den senaste medicinska litteraturen
för mer information.
Allmän funktionsbeskrivning:
MVR / MVR Pro är en medicinsk videoinspelare med hög upplösning. MVR / MVR Pro har inga anslutna delar som kommer i kontakt
med patienten. Den är ett hjälpmedel utan medicinsk tillämpning på patienter.
MVR / MVR Pro kan användas med den integrerade pekskärmen, en extern pekskärm, knapparna på framsidan eller den
medföljande IR-fjärrkontrollen.
Versionen MVR har ingen integrerad pekskärm.
Gå till www.medicapture.com. för mer information om typer av externa pekskärmar.
Efter att alla fysiska videoanslutningar installerats (se avsnittet Bakre panel), kan användaren spara bilder och videor – från
bildtagningssystemet – i realtid till det interna lagringsutrymmet, en USB-ansluten lagringsenhet eller ett nätverkslagringsutrymme.
Bilder sparas i JPG-format eller PNG-format och videor sparas i MP4-format med hög kvalitet. Båda format kan visas på och flyttas
från USB-enheten till gängse PC-system eller server för långvarig lagring.
Ytterligare (valfria) funktioner:
•
4K-aktivering: MVR / MVR Pro kan spela in en 4K HDMI-signal i 2160p30. (Om detta inte aktiveras skalas signalen
ner till 1080p30)
I funktionen Granska kan en användare spela upp och redigera inspelad data i den aktiva patientstudien.
När sessionen stängts har användaren tillgång till arkivet (internt lagringsutrymme eller USB-enhet) för att granska och redigera flera
sparade sessioner för olika patienter.
MVR / MVR Pro tillhandahåller inspelning med flera ingångar. Den identifierar ingångsupplösningen automatiskt för båda möjliga
videoingångar. Därför måste MVR / MVR Pro slås på innan signalkällorna aktiveras. Om två signaler identifieras visas ytterligare en
ikon på skärmen. Användaren kan växlar mellan dessa signalkällor medan patientstudien är aktiv. Se avsnittet Ändra ingångssignaler
i livevyn för mer information.
OBS:

MVR / MVR Pro kombinerar kraftfulla funktioner med en kompakt design. Apparaten har passiv nedkylning, vilket möjliggör
en tyst, fläktfri utformning. Apparaten kan kännas varm när man tar på den och detta är normalt. MVR / MVR Pro fungerar
över hela temperaturintervallet, från -20 °C till 40 °C.
MediCapture rekommenderar att enheten installeras på en plats där luften ger lämplig nedkylning. Vi rekommenderar inte att man
staplar MVR / MVR Pro med omvandlare eller andra varma apparater.
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Första inställning/allmänna förberedelser för säker drift:
1. Anslut strömkabeln till baksidan av apparaten.
2. Anslut en nätverkskabel till LAN – vid behov.
3. Anslut en kamera med en HDMI-utgångsanslutning till motsvarande MVR / MVR Pro HDMI-ingångsanslutning. Vi
rekommenderar att man ser till att alla kabelanslutningar är så korta som möjligt för att undvika elektromagnetiska störningar
som kan orsakas av kablar.
4. Innan du tar bilder och spelar in videor för första gången rekommenderar vi att du kontrollerar de första inställningarna på sidan
INFORMATION
.
Så länge ingen patientstudie påbörjats ger sidan INFORMATION dig tillgång till MVR / MVR Pro-inställningar

.

Vi rekommenderar att följande inställningar kontrolleras innan MVR / MVR Pro används för första gången:
a) Användargränssnittsspråk
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Note: Varje gång pektangentbordet visas kan du ändra tangentbordslayouten (språket).
För att göra detta trycker du på ”globikonen”
.
b) Tidszon, datum och tid
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Definition av patientinformation
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Ställa in nätverksinställningar - För nätverkslagring, MVR Remote App och nätverksutskrift
ska auto-IP eller manuell-IP användas för konfiguration.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Egenskaper för nätverkslagring - Ställ in egenskaperna för din shared folder i målet
för nätverkslagringen.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Val av lagringsmål - För multi-lagring kan du välja två av tre alternativ. Den här inställningen
är mycket viktig eftersom den också definierar dina granskningsalternativ i arkivet och
sökalternativ för befintlig patientinformation.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Videokvalitet och kodekformat H.264* eller HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Bildformat JPG eller PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Användarkonton - Du kan definiera användarkonton med specifika lösenord för att skydda
apparaten och data från missbruk.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Skrivarval och antal kopior att skriva ut - Be din IT-administratör att ansluta MVR / MVR Pro
till LAN-nätverket eller Wi-Fi-anslutningen först.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Ljudinspelning PÅ/AV och val av mikrofon
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Kontroller att utföra innan du använder apparaten:
Användning av denna apparat kräver inte särskilt underhåll, kalibrering, särskilda hygienåtgärder eller användning av
extra komponenter.
Start:
1. Sätt i det medföljande MediCapture USB-minnet i den främre panelen. (Anslut USB-minnet och alla externa enheter först, t.ex.
mus, tangentbord, pekskärm osv. innan du sätter på apparaten på den bakre panelen).
2. Sätt på apparaten från strömbrytaren på den bakre panelen.
3. Sätt på ditt/dina kamerasystem efter att MVR / MVR Pro har startat uppstartsprocessen.
4. Använd avbildningsutrustningen som vanligt.
5. Tryck på Start-fältet för att skapa en ny patientmapp och för att välja en patient från en lista eller för att ange patientinformation.
Välj Ta bild eller Spela in video genom att trycka på motsvarande knapp. Tryck igen för att avsluta inspelningen.
6. När du vill avsluta studien trycker du på ikonen SLUT PÅ STUDIE
avsluta studien eller granska och redigera den.

[eller ”F3” på ditt tangentbord]. Efteråt kan du antingen

Om du vill fortsätta med den senaste aktiva studien ska du trycka på den översta Tillbaka-ikonen
tangentbord] för att gå tillbaka.

[eller ”ESC” på ditt

7. När du har avslutat studien är det säkert att ta bort USB-minnet från MVR / MVR Pro. Sätt in USB-minnet i en dators USButtag. Dra och släpp din inspelning från USB-minnet till din dator för att titta på den, spara den osv.
OBS: Ta inte ut USB-minnet från MVR / MVR Pro medan inspelningen pågår!

Kompabilitet med andra apparater
Kompatibilitetslistan för medicinska videokällor finns i “Bilaga A: Specifikationer för MVR / MVR Pro” i detta dokument.
Specifikationer för videoingångssignal för videokällor och videoutgångssignal för skärmar som visar användargränssnittet (även
externa pekskärmar för alternativ användning).

Pekskärm
Endast MVR Pro
Den integrerade pekskärmen är till för
att styra MVR Pro och enkelt komma
åt inställningarna.
Pekskärmens position kan
ändras genom att trycka
på utlösningsknappen på
vänster sida.
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Främre panel
Knappen Spela in video
Knappen Ta bild

Tar en bild av skärmen
och sparar den.

Spelar in videoklipp av det som
visas på skärmen. Tryck en gång
för att starta inspelningen och tryck
igen för att avsluta inspelningen.

Knappen Ny patient

patientsession. Öppnar en ny mapp/ny
studie där patientens bilder och videor
sparas. Slut på studie. Stänger den
aktiva inspelningssessionen.

Ljusringar

Blinkar blått när en inspelning kan startas eller en ny studie kan skapas.

USB-anslutning

Anslut ett USB-minne här.
Bilder och videor sparas
på USB-minnet.

IR-mottagare

Den blå LED-ljusringen indikerar vilken funktion som är tillgänglig för tillfället.

Bakre panel MVR / MVR Pro
USB-anslutningar (2)
för extra utrustning.

Antennanslutning 1
för Bluetooth och Wi-Fi

Sladd för
Anslutning till
fotomkopplare/ nätverk med
fjärrkontroll
sladd (LAN)
LAN

Antennanslutning 2
Andra antenn för Wi-Fi
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI-ingång 1

HDMI out

För en HD-kamera
med HDMI-anslutning
(DVI med adapter).

Strömanslutning

Använd medföljande
strömkabel för att ansluta
100 V–240 V-uttag

I = På

(anslutning till
elförsörjning,
elnät)

Input 1 (4K / HD)

Strömbrytare
0 = Av

Input 2 (HD)

H/S

Headset/
mikrofon

(ingen anslutning
till elförsörjning,
elnät)

PC-anslutning

(USB type-C)
Servicegränssnitt och för
extern styrning (RS-232).

HDMI-utgång

Utgången är till
för att ansluta en
HD-skärm eller en
extra pekskärm.

HDMI-ingång 2

för en HD-kamera
med HDMI-utgång
(DVI med adapter).

Ekvipotentiell
pol

Om du vill aktivera wifi eller Bluetooth i inställningarna ska du ansluta den medföljande antennen till anslutning 1.
Det är inte tillåtet att använda en antenn från en annan tillverkare eller leverantör för detta ändamål.

Denna apparat ska endast användas för sammankoppling med IEC60601-certifierad utrustning i patientmiljön
och IEC60XXX-certifierad utrustning utanför patientmiljön.
En certifierad strömkabelsats måste användas med denna utrustning. Ta hänsyn till tillämpliga nationella föreskrifter
om installation och/eller utrustning. Strömkabeln får inte vara mindre robust än en vanlig flexibel kabel med tålig
gummimantel enligt IEC 60245 (beteckning 53) eller en vanlig flexibel kabel med mantel av polyvinylklorid enligt IEC
60227 (beteckning 53).
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Skärmens användargränssnitt
MVR / MVR Pro visar ikoner som är lätta att använda. Du kan klicka på ikonerna på pekskärmen.
Ta bild
Spela in video, Start/Stopp
Kontrollikon och Granska
senaste studien
Ändra ingångssignal
Återstående inspelningstid/
utrymme på USB-enheten eller
det interna lagringsutrymmet
Nätverkslagring aktiv
Informationssida
Livevyn för MVR / MVR Pro. Det här är ikonernas storlek på en full-HD-skärm.
På en 4K-skärm är ikonerna mindre.
OBS:

Slut på studie

Ikonerna i livevyn kan placeras i den ordning du föredrar. Svep helt enkelt ikonerna till vänster
eller höger för att byta ordning på dem.
Om du inte vill se ikonerna på din skärm kan du svepa bort dem från det synliga skärmområdet.
Svep över ikonerna med ett finger på pekskärmen.

USB-tangentbord med integrerad styrplatta
Ett USB-tangentbord med integrerad styrplatta kan användas som alternativ till en pekskärm. Den integrerade styrplattan fungerar
som en mus med dubbelklickfunktion.
Observera följande kortkommandon som kan användas med gränssnittet för MVR:
F1 = ta bild
F2 = starta/stoppa videoinspelningg
- Håll in i 3 sekunder = paus
F3 = ny studie/slut på studie
Esc = tillbaka
(i Settings)

i = information-skärm
Hem =
ändra ingång
(växla ingång 1/2)

1 = ingång 1 (välj)
2 = ingång 2 (välj)

PgUp eller PgDn =
Information-skärm i
öppen studie

r = granska i
liveläge

Enter = välj,
videopaus på/av

c = ändra ingång
(växla ingång 1/2)

Pilknappar för
att kontrollera
markören eller för
att navigera mellan
fält i Settings

Styrplattan fungerar
som en mus som
styr markören.
Dubbelklick =
enter/val
Enter/val
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Fjärrkontroll
Viktigt:
Ta bort skyddsfliken på fjärrkontrollens batteri eller sätt i batteriet innan du använder fjärrkontrollen.

Knapp för ingångsval:

Knappen Ta bild:

Växla mellan ingång 1 och
ingång 2.

Tar en bild av skärmen
och sparar den.

Navigeringshjul:

OK-knapp = väljknapp
OK 3 sekunder = videopaus

Knappen Page Up/Down:

ESC-knapp:

Öppnar och stänger
systeminformationssidan
för MVR / MVR Pro.

Knappen Ny patient:

Knappen Spela in video:

Stänger granskningssidan
Tryck på denna knapp före
varje inspelningssession.
Öppnar en ny mapp/studie.

Spelar in videoklipp av det
som visas på skärmen.
Tryck en gång för att starta
inspelningen och tryck igen för
att avsluta inspelningen.

SLUT PÅ STUDIE:
Stänger inspelningssessionen
för efterföljande steg.

Fjärrstyr med en fjärrenhet (surfplatta) genom att använda MVR Remote App
Android-fjärrenheter (surfplattor) kan användas för extern
styrning av MVR / MVR Pro, antingen via USB-anslutning
eller som en extern pekskärm (= USB-tethering) eller
trådlöst som en handhållen bärbar enhet.
MediCapture rekommenderar att man använder förinstallerade
och kontrollerade surfplattor från MediCapture.
Till exempel: TBHI9PRO – MVR Remote Tablet
För ytterligare instruktioner om att installera och
använda en surfplatta som en fjärrkontroll ska du
kontakta MediCapture och be om att få dokumentet
Instructions for Use Supplement, Tablet.
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Ansluta MVR / MVR Pro
MVR / MVR Pro kan anslutas till en eller två videokällor (till exempel en endoskopisk kamera, kirurgisk kamera, ultraljud osv.).
1. Om du lägger till MVR / MVR Pro till avbildningsutrustning som du redan använder ska du börja med att hitta
videoutgången för den primära videokällan.
2. Anslut lämplig sladd mellan videoutgången på videokällan och lämplig videoingång på den bakre panelen på
MVR / MVR Pro.
3. Sätt in strömkabeln.
4. Du kan även ansluta standardfotomkopplare eller kamerautlösare på den bakre panelen. En fotomkopplare eller
utlösare kan användas för att ta bilder. Anslut fotomkopplaren eller utlösaren till anslutningen ”Fjärrkontroll”. Om man
trycker på fotomkopplaren eller utlösaren kommer samma funktion att utföras som när man trycker på knappen Ta
bild på den främre panelen.
OBS: För att använda två fjärrkablar från din bildkälla (Ta bild + Spela in video)
krävs det en adapter för MVR / MVR Pro-fjärranslutningen.
Fotomkopplare är tillgängliga som alternativ vid medicapture.com.
Observerera att en kamerautlösare måste vara av typen ”sluten kontakt”, inte ”programmerbar”,
för att vara kompatibel med MVR MVR / MVR Pro.

Sätta i ett USB-minne
Det enklaste sättet att komma igång är att spela in till det medföljande USB-minnet.1 Anslut USB-minnet till USB-uttaget på framsidan.
USB-minnen från varumärket MediCapture rekommenderas.
USB-anslutningr
Anslut ett USB-minne här. Bilder och
videor sparas på USB-minnet.

1 USB-minnen från MediCapture finns i flera olika modeller.
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Skapa patientdata
Arbetsflödet för att mata in patientdata beror på inställningarna för patientinfo. ➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro startar på en fastställd hemskärm när den slagits på eller efter att en studie avslutats.
Arbetsflöde efter att MVR / MVR Pro satts på:

START
Tryck på Start och sedan Patient-knappen på framsidan
[eller använd ”F3”-tangenten på tangentbordet] för att
starta en ny studie.
Ingen patientinfo
MVR / MVR Pro skapar en mapp där bilder och videor från
studien sparas.
Manuell patientinfo
Du kan mata in patientinformationen för att tilldela bilder
och videor till patienten ifråga. Använd den integrerade
pekskärmen, en extern pekskärm eller ett USB-tangentbord
för att ange patientinformationen.
Inställningarna för patientinfo måste ställas in på Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Livevy för inspelning

Tillbaka till studie
(livevy)

Slut på studie

Använda patientknappen för att avsluta inspelningsstudien
Du ka använda patientknappen på framsidan för att stänga en studie.

Ljusring
Lyser blått en en inspelningsstudie kan
stängas (SLUT PÅ STUDIE).
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Manuell inmatning av patientinfo
Du kan mata in patientinformationen för
att tilldela bilder och videor till patienten
ifråga. Inställningarna för patientinfo
måste ställas in på Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Klicka på Starta för
att starta din nya studie.

Söka efter senaste patienten i lagringsutrymmet
Istället för att mata in patientdata manuellt kan du även ta fram en lista över alla nyligen använda patienter som finns
på dina MVR / MVR Pro-lagringsenheter (de som är anslutna och aktiva). Klicka på ”Sök”-ikonen på skärmen ”ANGE
PATIENTDATA” för att öppna listan.
Välj befintlig patientdata och
klicka igen för att kopiera denna
patientdata till din nya studie. Du
kan fortfarande ändra dessa data.

Ta bilder
Klicka på Ta bild-ikonen på pekskärmen för att ta en bild.
Främre panel: Tryck på knappen Ta bild på den främre panelen. [USB-tangentbord: unktionstangenten “F1” har
samma funktion.]

Ljusring
Lyser blått när apparaten är redo att ta bilder.
Slocknar kort när bilder tas.
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Spela in videor
Klicka på Spela in video-ikonen på pekskärmen för att spela in en video. Tryck på ikonen igen för att sluta spela in.
Främre panel: Tryck på knappen Spela in video på den främre panelen. Tryck på knappen igen för att avsluta inspelningen.
[USB-tangentbord: funktionstangenten “F2” har samma funktion.]
Inspelningstips:
• Du kan ta stillbilder medan videoklipp spelas in. Tryck helt enkelt på knappen Ta bild
samtidigt som en video spelas in. När du granskar en videofil kan du se taggarna i
tidslinjen. Taggarna hjälper dig att identifiera när en bild togs under inspelningen.

Mer information om
taggar finns i kapitlet
Granska videor på
MVR / MVR Pro.

• Långa inspelningar delas automatiskt upp i filer på 4 GB. Detta begränsar filerna till en
storlek som går att hantera. Den här processen är ”sömlös”. När du gör en lång inspelning
kommer du inte märka att en ny fil startas automatiskt. När du spelar upp en lång
inspelning med ”kontinuerlig uppspelning” (en vanlig funktion i de flesta mediaspelare)
förekommer inga avbrott i uppspelningen.

Ljusring
Lyser blått när apparaten är redo att spela in videoklipp.
Blinkar blått när videoklipp spelas in.

Pausa en videoinspelning
För att använda Paus måste du aktivera funktionen i Inställningarna.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Paus-ikonen visas i livevyn efter pausen är aktiverad.
Klicka på Paus-ikonen på pekskärmen för att pausa en video. Klicka på Paus-ikonen igen för att fortsätta med videoinspelningen.
Alternativ användning:
För att pausa en video när den spelas in:
• tryck på knappen Spela in video på den främre panelen i 3 sekunder.
• Du kan även använda OK-knappen på Fjärrkontrollen.
• [USB-tangentbord: att hålla in tangenten “F2” i 3 sekunder eller ”Enter” har samma funktion.]
Ljusringen blinkar snabbt när videoinspelningen pausas.
För att fortsätta med videoinspelningen:
• tryck på knappen Spela in video eller OK-knappen på Fjärrkontrollen igen.
•[USB-tangentbord: att trycka på tangenten “F2” eller ”Enter” har samma funktion.]
Paus-funktionen används för att skapa en enda videofil med innehåll från olika delar av ingreppet. Den kan användas flera
gånger under en videoinspelning för att undvika ”oönskade” delar. När du granskar en videofil som pausats kan du se taggar i
tidslinjen. Dessa taggar hjälper dig att identifiera olika delar av videon.

Starta video

Stoppa video
Pausa

Del 1

Starta video

Del 2

Pausa

Mer information om
taggar finns i kapitlet
Granska videor på
MVR / MVR Pro.

Del 3

Stoppa video
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Ändra ingångssignaler i livevyn = Multi-Input
Om två kameror ansluts identifierar MVR / MVR Pro båda ingångsupplösningarna och visar ytterligare en ikon på
skärmen. Du kan växla mellan ingång 1 och ingång 2 när som helst under avbildningssessionen (patientstudien).
Aktiv videoinspelning måste stoppas först.
•
Med pekskärmen kan du helt enkelt trycka på ingångsikonen för att växla mellan de två signalerna.
•
Alternativt kan du använda fjärrkontrollsknappen för att växla mellan ingångarna.
•
[USB-tangentbord: att trycka på tangenten ”c” har samma funktion.]

Lagringsalternativ = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro ger dig möjligheten att spara dina inspelningsstudier till olika lagringsmål.
OBS: Två lagringstyper/
lagringsalternativ kan väljas samtidigt.
Alternativen är:
• USB-lagringsutrymme
• Internt lagringsutrymme
• Nätverkslagring
Du kan också välja olika
videoupplösningar för olika lagringsmål.
Exempel: Du kan välja att spela in till
USB med högsta möjliga upplösning
och spela in till en nätverksserver med
reducerad upplösning.
OBS: Bilder tas alltid med den ursprungliga ingångsupplösningen.

Upplösningarna 1920x1200 och 1280x1024 stöds vid inställningen 1080p –
inspelad och tagen i den ursprungliga upplösningen och det ursprungliga formatet.

Spela in till ett USB-minne
Att spela in till de medföljande USB-minnena från MediCapture är det enklaste sättet att börja använda din MVR / MVR Pro. När du
avslutar inspelningen kan du ta bort USB-minnet och enkelt ta det med dig.
Se till att USB-lagring är aktiverat.
USB-anslutning
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
Anslut ett USB-minne här. Bilder och
videor sparas på USB-minnet.

OBS: Om policyn för din IT-miljö inte tillåter användning av USB-lagringsenheter
över huvud taget kan IT-administratörer avaktivera alternativet USB-lagring.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Spela in till en USB-hårddisk
Att spela in till en USB-hårddisk fungerar på ungefär samma sätt som att spela in till ett USB-minne. Den huvudsakliga fördelen med
att använda en USB-hårddisk är att den har mycket större lagringskapacitet än ett USB-minne. Observera följande innan du använder
en USB-hårddisk med din MVR / MVR Pro:
• Radera den programvara som var förinstallerad på den externa hårddisken (den kan
vara inkompatibel med MVR / MVR Pro).
• För att skydda dina videor och bilder är det viktigt att säkerhetskopiera dem genom att
överföra dem från den externa hårddisken till din dator eller ditt närverk.
• Eftersom externa USB-hårddiskar har stor kapacitet tar det omkring 20–60 sekunder för
MVR / MVR Pro att identifiera enheten. Ha tålamod och vänta tills den externa hårddisken
har identifierats. Den externa hårddisken har identifierats när bakgrundsbelysningen för
Ny patient börjar lysa och USB-ikonen visas på den anslutna skärmen.

OBSERVERA:
Ta inte ut den externa
hårddisken efter att du
anslutit den! Vänta i
minst en (1) minut,
så att systemet har
tid att identifiera den
externa hårddisken.

Hårddiskformat
Externa USB-hårddiskar kommer i olika ”format”: FAT32, NTFS eller exFAT. MVR / MVR Pro kan hantera alla tre format.
Om USB-hårddisken inte identifieras kan det hjälpa att formatera enheten till FAT32.
OBS: automatic video repair-funktionen fungerar inte med filformatet exFAT.
MediCapture rekommenderar att använda en hårddisk i formatet FAT32 eller NTFS.

Så avgör du vilket format din USB-hårddisk har:
•

Anslut enheten till en Windows-dator

•

Högerklicka på diskikonen och välj ”Egenskaper”.

•

I fliken ”Allmänt” visas filsystemet (formatet).
Överföra bilder från ett USB-minne till din dator

1.

Om du spelar in videor till ett USB-minne eller en USB-hårddisk ska du ta ut enheten från MVR / MVR Pro när du avslutat
dina avbildningsstudier. Sätt in USB-minnet i datorns USB-uttag.
OBS: Ta inte ut USB-lagringsenheten –antingen USB-minnet eller USB-hårddisken –
från MVR / MVR Pro medan inspelningen pågår! Om du gör det kan inspelningsfilen skadas.

2.

Datorn hanterar USB-lagringsenheten precis som andra lagringsenheter på din dator. Gå till lagringsenheten och
öppna den så att du kan se mapparna som finns i den.

3.

Du kan klicka på bilderna och videoklippen för att granska dem medan de befinner sig på enheten, eller så kan du
flytta dem till datorns hårddisk och granska eller lagra dem där (rekommenderas). Se dokumentationen från Windows
eller Mac OS för information om hur du kommer åt enheterna och hanterar filerna på din dator.

Spela in till internt lagringsutrymme
Att spela in till det interna lagringsutrymmet som ett andra alternativ förbättrar säkerheten hos din sparade data, eftersom du då alltid
skapar en säkerhetskopia.
Det interna lagringsutrymmet ska dock inte användas som en långsiktig lagringsplats. Även det största möjliga interna minnet kommer
så småningom bli helt fullt. Det är bäst att rensa cacheminnet regelbundet.
MVR / MVR Pro tillhandahåller funktioner för att rensa det interna lagringsutrymmet automatiskt. Regler för rensningen av det interna
minnet ska ställas in av din IT-administratör.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Spela in till nätverkslagringsutrymme
Att spela in till ett nätverkslagringsutrymme är det bästa alternativet för långsiktig lagring. Bilder och videor tas/spelas in i realtid och
i standardformat till detta externa masslagringsutrymme.
Be din IT-administratör att konfigurera inställningar för nätverkslagring.
1. Skapa en fysisk LAN-anslutning till din nätverksserver genom att använda nätverksanslutningen på baksidan av
MVR / MVR Pro. Alternativt kan du konfigurera en wifi-anslutning till din wifi-router.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. För sladdkopplad LAN-anslutning: Välj IP-inställningarna Auto-IP setup eller Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Egenskaper för nätverkslagringsservern.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Lagringsinställningar för nätverkslagring (aktivering och upplösningsbegränsningar).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Granska studier på MVR / MVR Pro
Du kan granska din aktiva studie från liveinspelningsfönstret. Detta är användbart om du vill kontrollera dina inspelningar innan du
avslutar studien. Videoinspelningar måste stoppas innan man växlar till Granska.
Tryck på ikonen Granska för att gå till granskningsfönstret. Om du stänger granskningsfönstret går du tillbaka till
liveinspelningsfönstret.

Kontrollikon
Granska aktuell studie

Arkiv
Arkivet har intuitiva funktioner för att utforska dina inspelade studier. Du kan öppna arkivet från startskärmen. Båda av de aktiverade
alternativen för multi-lagring finns tillgängliga i arkivet. Alla aktiverade alternativ måste anslutas till MVR / MVR Pro.
Tillgängliga funktioner i arkivet:
•

granska bilder och spela in videor

•

radera filer

•

radera tomma studier

•

ta ögonblicksbilder från pausade videor. pausade videor kan flyttas framåt/tillbaka bildruta för bildruta

•

radera delar i början och/eller slutet av videon, dela upp videon i flera delar och spara som en ny
kombinerad video (från och med firmware version FW 191018)

•

redigera bilder med anteckningar och spara dem som en ny bild

•

förstora eller beskär bilder och spara dem som en ny bild

•

kopiera fullständiga studier, enskilda bilder eller enskilda videor till USB

•

välj bilder och skriv ut dem på en rapport

•

skicka rapporter till en nätverksskrivare och spara dem som en PDF-fil.
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Välj ett lagringsutrymme. Internt, USB eller nätverk

Klicka på en studie
för att välja den

För att välja en studie, en video
eller en stillbild ska du trycka på
förhandsgranskningsikonen.

Klicka på en video för att spela upp den

Klicka på en bild för att redigera den

Radera data
Data på vald lagringsenhet kan raderas individuellt. När du vill radera något ombes du att bekräfta denna åtgärd på skärmen.
•
Radera enskilda filer (bilder/videor): Välj filen som du vill adera och klicka på ikonen Radera.
•
Att radera en hel studie är möjligt när den är tom, dvs. när alla filer redan är raderade.
•
Rensa alla data från enhetens lagringsutrymme. Använd formateringsprocessen för att radera alla data från direktanslutna
lagringsutrymmen (USB-minne eller internt minne):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
OBS: När du använder formateringsprocessen raderas alla data permanent!
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Granska videor på MVR / MVR Pro
När en video väljs börjar den spela automatiskt. Klicka på Paus-ikonen för att pausa videon. Du kan nu använda skjutreglaget på
tidslinjen för att ändra position i videon eller ”tabb” för att gå fram/tillbaka ruta för ruta.
Du kan zooma in på den pausade videon med två fingrar.
Tryck på Bild-ikonen för att ta en ögonblicksbild av den pausade videon.
Bilden som tagits läggs till i patientstudien.

Ta en ögonblicksbild

Du kan se taggar i videons tidslinje.
Taggar skapas varje gång:
• videon pausas under
inspelningen
• en bild tas under
inspelningen
• synkroniseringen med
videosignalen utgår i
mindre än 10 sekunder
(antagligen till följd av en
skadad videosladd)
Du kan hoppa mellan taggarna
genom att använda de blå
ikonerna framåt/tillbaka.
En tagg
bakåt
En bildruta bakåt

Tagg

Position i tidslinjen

En tagg
framåt
En bildruta framåt

Granska stillbilder på MVR / MVR Pro
En vald bild kan redigeras på
flera sätt och sedan sparas som
en ny bild till studien.
Alternativen är:
• örstora/beskära
• lägga till anteckningar
• markera områden med cirklar,
fyrkanter eller frihandsformer
• lägga till anteckningar till bildfilen,
som visas i rapporter
OBS: För information om alla tillgängliga
alternativ för redigering kan du titta på våra
demonstrationsfilmer på medicapture.com
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Skapa och skriva ut rapporter
Stillbilder av en vald studie kan sparas som en PDF-rapport. Du kan lägga till anteckningar som kommer synas på rapporten.
PDF-rapporten kommer att sparas till samma mapp som dina bilder och videor. Rapporten kan också skrivas ut med
en nätverksskrivare*.
Alla bilder kommer synas i rapporten.
Genom att trycka på de översta ikonerna
kan du ändra rapportens layout (antal bilder
per sida, ordning) och välja antalet kopior.
* Be din IT-administratör att ansluta en
nätverksskrivare eller en lokal wifi-skrivare
och konfigurera skrivarens egenskaper.

Rapportens sidhuvud
Du kan importera en bild som ska användas som sidhuvud för rapporten för att göra den mer personlig. Bilden kommer att visas
högst upp på första sidan av dina rapporter. Det rekommenderas att sidhuvudet är 1600–3200 pixlar brett. Den rekommenderade
höjden är 200–1000 pixlar. PNG- eller JPG-filer kan användas som sidhuvud.

Visa stillbilder på din dator
Det är enkelt att visa bilderna som du har överfört till din dator. Windows- och Mac-datorer har inbyggda visningsproram som
öppnas automatiskt när du dubbelklickar på en bildfil. Du kan också visa och redigera dina stillbilder genom att använda speciella
bildhanteringsprogram för medicinska ändamål, som finns tillgängliga från flera tredjepartsförsäljare.

Visa videor på din dator
MVR / MVR Pro spelar in HD-video i formatet H.264* eller HEVC* (=H.265), vilket ibland kallas MPEG-4 eller MP4. Dessa
vanligt förekommande format passar bra för medicinska tillämpningar, eftersom de ger hög videokvalitet i en kompakt filstorlek.
Nya Windows- och Mac-datorer har inbyggda visningsproram som öppnas automatiskt när du dubbelklickar på en videofil. Vissa
äldre datorer kan dock behöva ytterligare programvara för att spela H.264*-/HEVC*-videor. På till exempel Windows XP- och
Vista-datorer måste man installera ett ”tillägg” till Windows Media Player för att spela upp videorna. Gå till medicapture.com/
support. för information om hur du installerar detta tillägg.

Andra funktioner
Ta bilder medan videor spelas in
Medan videon spelas in kan du också ta stillbilder genom att helt enkelt trycka på knappen Ta bild, precis som vanligt.
Skapa taggar i videofiler
Taggar är markörer i din videofil som hjälper dig att identifiera viktiga händelser. Taggar läggs till i videons tidslinje om:
•

en bild togs under videoinspelningen

•

videoinspelningen pausades och återupptogs

•

synkroniseringen med videokällan utgick under en kort stund (till följd av en skadad sladd etc.)
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MediCapture Automatic Video Repair-funktion
USB-minnen får inte tas bort under inspelningen! Om USB-minnet tas bort under inspelningen skadas filerna.
Videofilerna skadas också om MVR /MVR Pro stängs av eller ett strömavbrott sker under en aktiv videoinspelning.
MVR / MVR Pro har en automatisk videoreparationsfunktion. När du ansluter en USB-enhet med en skadad videofil identifierar
MVR / MVR Pro filen och fixar den så att den kan spelas upp. Ett meddelande visas på skärmen som informerar dig om att denna
åtgärd lyckats.
MVR / MVR Pro skannar också filerna som sparas internt och reparerar skadade filer automatiskt.
OBS: Automatisk videoreparation fungerar även för USB-enheter som formaterats till FAT32 eller NTFS.
Den automatiska videoreparationsfunktionen har inte stöd för USB-enheter i formatet exFAT.
Fotomkopplare och kamerautlösare
En anslutning för en standardfotomkopplare/kamerautlösare finns på den bakre panelen. Den har samma funktion som knappen
Ta bild på den främre panelen. Observera att anslutningarna till fotomkopplare/utlösare reagerar på en enkel ”sluten kontakt”; de
är inte ”programmerbara”.
OBS: För att använda två fjärrkablar från din bildkälla
(Ta bild + Spela in video) krävs det en adapter för MVR / MVR Pro-fjärranslutningen.

Informationssida / System Settings
En Info-ikon visas i
livevyn. Med pekskärmen
eller en USB-mus kan du
klicka på Info-ikonen för
att komma åt sidan INFORMATION.
[USB-tangentbord: ”i” har
samma funktion.]
På sidan INFORMATION finns en
översikt om relevanta parametrar och
åtkomst till systemet SETTINGS.
OBS:
Ikonen/funktionen SETTINGS
är endast tillgänglig om ingen
inspelningsstudie har påbörjats. När en inspelningsstudie påbörjats kan inställningarna inte ändras. Om du vill gå till systemets
inställningar måste du stänga studien först. Öppna sedan sidan INFORMATION och klicka på SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC -adress / QR code
Du kan hitta Device ID och LAN
MAC-adressen genom att trycka
på ikonen för Enhetsinfo.

Device Info har även
en QR code för
skanning.
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Inställningar (för administratörer)
Du kan hitta alla konfigurationsfunktioner för MVR / MVR Pro i Inställningar.
OBS: De avancerade inställningarna, samt de valfria nätverks- eller DICOM-inställningarna,
ska endast ändras av teknisk personal eller IT-administratörer.
SETTINGS är endast tillgängliga på engelska.
Avancerade inställningar kan skyddas med ett lösenord. Du kan själv välja lösenordet.

Inställningarnas struktur
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
• Report Settings
-

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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- 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)
• Update & Default
- 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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Låsa/skydda avancerade inställningar
➤ Settings ➤ Advanced
Vi rekommenderar att administratörer låser avsnittet Avancerade inställningar med ett lösenord.
Låst

Öppen

Fördelarna är:
• Ingen användare har tillgång till
Avancerade inställningar.
• Administratören kan logga in via
användarinloggningsfönstret (se
nästa avsnitt) med sitt lösenord
för Avancerade inställningar
(inget användarnamn krävs,
endast lösenordet). Detta
öppnar det skyddade fönstret
för Avancerade inställningar.
Det är möjligt att deaktivera
användarkonton – om man glömt
eller tappat bort uppgifterna
till användarkontot.

Användarkonton för extra skydd
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
För avancerat enhetsskydd och datasäkerhet för inspelade studier kan MVR / MVR Pro låsas med användarkonton.

Aktivera användarkonton
och lägg till användare

Lösenord för användarkonto

Användarnamn
<24>
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OBS:
När användarkonton har aktiverats behöver du kunna ditt användarnamn
och lösenord för att använda MVR / MVR Pro.
MediCapture har inte tillgång till uppgifterna för användarkontona
och därför finns det inget huvudlösenord.
Om du inte kommer ihåg uppgifterna för ditt användarkonto måste
MVR / MVR Pro ställas tillbaka till fabriksinställningarna, vilket betyder att
mycket av den information du arkiverat kommer försvinna.

Användarinloggning med användarnamn och lösenord.
Obs: Om du glömmer eller tappar bort uppgifterna för användarkontot kan administratören
logga in med sitt lösenord, som konfigurerats för att låsa Avancerade inställningar.
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Inställningar för speciell videoingång
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Picture-In-Picture-inspelning (PIP)
När du använder multi-ingång kan
du ställa in MVR / MVR Pro på
Picture-in-Picture.
Ingång 2 visas som ett fönster i
ingång 1.
• Denna vy sparas som en bild eller
en video i patientstudiemappen.
• Du kan välja PIP-fönstrets storlek
och position.
Parallell inspelning
När du använder multi-ingång kan
du ställa in MVR / MVR Pro på
Parallell inspelning.
Båda ingångar, Ingång 1 och Ingång 2
spelas in på samma gång när du startar en inspelning.
• Detta skapar två enskilda videofiler i mappen för din patientstudie.
• Du kan endast se en ingång i livevyn, men den andra ingången spelas också in.
OBS: Du kan endast välja ett alternativ för speciell videoingång: antingen PIP eller Parallell inspelning.
Båda funktionerna begränsas till 1080p60 på båda ingångar.
När en 4K-kamera är ansluten till ingång 1 kan du inte använda dessa alternativ.

Inspelningsalternativ
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Tidsgräns för videoklipp
Låter dig välja tidsgränser för inspelningar.
Du kan till exempel begränsa tiden för
inspelning till 5 minuter.
Intervallfotografering (time lapse)
Intervallfotografering är ett alternativ för
att spara inspelningsutrymme på din
lagringsenhet. Detta är användbart om
man vill dokumentera en lång operation
eller andra processer som tar lång tid i
sin helhet. Du kan ta ögonblicksbilder
från den inspelade videon i arkivets
redigeringsfunktion för att ta ut viktiga
händelser som stillbilder.
OBS: Videor som spelas in med intervallfotografering spelas upp mycket snabbare (beroende på hastigheten för
intervallfotograferingen). Använd inte intervallfotografering om du vill att det inspelade materialet ska spelas upp i ”realtid”.
Du kan ändra hastigheten (=faktor) för intervallfotograferingen genom att flytta på skjutreglaget.
Exempel: x60 kommer snabba upp videouppspelningen 60 gånger (1 timme av inspelat material spelas upp på 1 minut).
Pausfunktion
Du kan aktivera den valfria Paus-funktionen.
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Uppgraderingar/aktiveringsnycklar
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
4K-inspelningsuppgradering
• Inspelningen för MVR / MVR Pro kan
uppgraderas till en högre upplösning
på 2160p.
• Din kamerautrustning ska ge en
signal på HDMI i 2160p30.
• Om din kamerautrustning ger
4x 3G-SDI i Quad-Split (=Square
Division)- eller 2-Sample Interleaveformat, kommer det extra objektet
MVC Pro HDMI to SDI för
MediCapture att konvertera dina
SDI-signaler till HDMI.
• Ange den 8-siffriga aktiveringsnyckeln.
Nyckeln är specifik för den aktuella
enheten och kan inte användas för
andra enheter.

Kontakta MediCapture för beställningsinformation för 4K-aktiveringsnyckeln för MVR / MVR Pro.
Du måste ange det unika id:t för enheten (se informationsfönstret).
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Bilaga A: Specifikationer för MVR / MVR Pro
Funktion

Spelar in video och tar stillbilder i HD från medicinska videokällor till
USB-lagring, intern lagring eller nätverkslagring.

Hölje

Metallhölje i rostfritt stål, metallbas av koppar

Knappar

Rostfritt stål, vätskebeständiga

Videoanslutningar

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI med adapter)
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)
– inga sammanflätade signaler på ingång 1

(accepterade
ingångssignaler)

Input 2 (HD): HDMI (DVI med adapter)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*För att spela in 4K-ingångssignaler i 4K-upplösning måste ”4K recording” aktiveras.
Annars kommer 4K-ingångssignaler spelas in i HD.
Video Output

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

Inspelningsupplösning

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*För att spela in 4K-ingångssignaler i 4K-upplösning måste ”4K recording” aktiveras.
Annars kommer 4K-ingångssignaler spelas in i HD.

Videoinspelningsformat

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

Bittakt för
videoinspelning

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

Bildformat

JPG / PNG

Ljudinspelning

Bluetooth-mikrofon
Sladdanslutet headset med mikrofon (4 poler),
USB-mikrofon

Hörlursingång

Stifttabell:
1.
2.
3.
4.

Vänster
Höger
Allmän/jordning
Mikrofoningång

Internt lagringsutrymme High speed solid-state memory 128GB
Större internt lagringsutrymme på förfrågan.
Externt
lagringsutrymme

USB-enheter (USB-minnen eller externa hårddiskar).
FAT32 / NTFS / exFAT

USB-stöd

USB3.0, Super speed, 1 främre anslutning, 2 bakre anslutningar.
Maximal tillåten belastning för de bakre USB-anslutningarna är 1A.

Remote

3,5 mm minijack. Kompatibel med standardfotomkopplare (medföljer ej) och kamerautlösare
med sluten kontakt.

LAN

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

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Frekvensband:
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

Firmware-uppdateringar påverkar inte radiofrekvensen. Detta avgörs endast av utformningen på
maskinvarans komponenter.
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Mekaniska
specifikationer

MVR Pro med pekskärm:
Mått (BxDxH): 173 x 153 x 50 mm (utan antenn monterad), Vikt: 1,28 kg
MVR utan pekskärm:
Mått (BxDxH): 160 x 150 x 40 mm (utan antenn monterad), Vikt: 1,00 kg

Miljöspecifikationer

Drift: omgivande temperatur -20° till +40 °C, lufttryck 700 till 1060 hPa,
luftfuktighet 30 till 75 % (icke kondenserande),
Förvaring och transport: omgivande temperatur -40° till +85 °C, lufttryck 700 till 1060 hPa,
luftfuktighet 0 till 93 % (icke kondenserande)

Skydd mot inträngande
vätskor:

IP20 (= inte skyddad)

Skyddsnivå i närvaro av
brandfarliga lösningar:

Denna apparat är inte skyddad mot explosioner
(Använd inte i antändbar atmosfär)

Ström

AC 100–240 V, 0,4–0,2 A, 50/60 Hz, AC-kontakt med 3 stift

Säkring

T1AH, 250V

Satsinnehåll

MVR / MVR Pro-inspelare, USB-minne, HDMI-kabel, wifi-/BT-antenn, HDMI till DVI-adapter,
splitteradapter för fjärrkabel, strömkabel, IR-fjärrkontroll, gummifötter (4), manual (engelska)

(*) H.264 är licensierat via MPEG LA, HEVC är licensierat via Access Advance LLC och MPEG LA.

Överensstämmelse / Certifiering / Klassificering
Överensstämmelse och
certifiering

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Säkerhet för medicinsk utrustning
EN 60601-1-2:2015 – Elektromagnetisk överensstämmelse EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Användbarhet
EN 50581:2012 – Begränsning av farliga ämnen
Apparaten uppfyller IEC/EN 62479:2010 för elektronisk och elektrisk utrustning med låg effekt med
grundläggande begränsningar avseende mänsklig exponering för elektromagnetiska fält
(10 MHz till 300GHz)

Klassificering

Klass I-utrustning/verkningssätt: kontinuerligt
Ingen AP/APG. Ingen patientansluten del.
OBS: Dessa specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Conformité Européenne (europeisk överensstämmelse)
Medicinsk – Allmän medicinsk utrustning avseende risk för elstöt, band och mekaniska risker endast
i enlighet med IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) och CAN/CSA-C22.2
No. 60601-1 (2014)
Överensstämmer med WEEE
Överensstämmer med RoHS
Förordning om medicinsk utrustning 2017/745

Den här enheten uppfyller kraven i FCC del 15, Subpart B, klass B i FCC:s utsläppsregler.
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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.

Europeiska unionens direktiv om radioutrustning 2014/53/EU
MediCapture försäkrar härmed att radioutrustningstyperna MVR and MVR Pro uppfyller direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Denna produkt drivs i bandet 2,4–2,483 GHz med en RF-utgångseffekt på mindre än 18,3 dBm e.i.r.p.
Denna produkt drivs i bandet 5,15–5,35 GHz med en RF-utgångseffekt på mindre än 18 dBm e.i.r.p.
Denna produkt drivs i bandet 5,47–5,725 GHz med en RF-utgångseffekt på mindre än 18 dBm e.i.r.p.
Verksamheten i 5,15-5,725 GHz-bandet är begränsad till inomhusbruk.
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Bilaga B: Begränsad garanti från MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garanterar att produkten/produkterna nedan är fri/fria från defekter avseende material och
tillverkning under en period på ett (1) år. Om garantiservice behövs kommer garantiperioden att utökas med det antal dagar som krävs
för att återställa produkten/produkterna till normal funktion och skicka tillbaka den/dem.
MediCapture MVR / MVR Pro medicinsk bildinspelningsutrustning
Garantivillkor
Om en defekt i materialet eller tillverkningen av en produkt som täcks av denna garanti upptäcks inom ett år efter inköpsdatumet så
kommer MediCapture (eller en anläggning som auktoriserats av MediCapture)) att återställa produkten till ursprungligt drifttillstånd utan
avgift för delar eller arbete. OBS: MediCapture har rätt att använda upprustade konstruktionsdelar som reservdelar vid garantiservice.
Denna garanti gäller endast de produkter som säljs av återförsäljare som auktoriserats av MediCapture för att sälja sådana produkter
och endast den ursprungliga köparen kan göra anspråk på garantin.
DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST I USA:S FEMTIO (50) DELSTATER OCH DISTRICT OF COLUMBIA. DEN GÄLLER INTE
I USA:S TERRITORIER OCH BESITTNINGAR ELLER I NÅGOT ANNAT LAND. DETTA ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTI
SOM MEDICAPTURE GER AVSEENDE PRODUKTEN/PRODUKTERNA OVAN. ALLA OUTTALADE GARANTIER SOM AVSEER
DESSA PRODUKTER BEGRÄNSAS TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. MEDICAPTURE ANSVARAR INTE
FÖR FÖRLORADE INTÄKTER ELLER MINSKAD VINST, BESVÄR, KOSTNADER FÖR RESERVUTRUSNING ELLER SERVICE,
LAGRINGSKOSTNADER, FÖRLORAD ELLER SKADAD DATA, ELLER ANNAN SPECIELL, TILLFÄLLIG, ELLER INDIREKT SKADA
TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER FELANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, OVANSTÅENDE PRODUKT(ER),
OBEROENDE AV VILKEN RÄTTSLIG TEORI SOM ANSPRÅKET BASERAS PÅ, OCH DETTA GÄLLER ÄVEN I DE FALL DÄR
MEDICAPTURE HAR FÅTT BESKED OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. DEN ERSÄTTNING SOM BEGÄRS FRÅN
MEDICAPTURE FÅR ALDRIG VARA STÖRRE ÄN INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN/PRODUKTERNA SOM ANGES OVAN OCH
SOM ORSAKAR DEN PÅSTÅDDA SKADAN. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, ANTAR DU ALL RISK OCH ANSVAR
FÖR FÖRLUST, MATERIALSKADA ELLER PERSONSKADA, SOM PÅVERKAR DIG OCH DIN EGENDOM OCH ANDRA OCH DERAS
EGENDOM, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER FELANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA,
OVANNÄMNDA PRODUKT(ER) OCH SOM INTE DIREKT ORSAKATS AV FÖRSUMMELSE FRÅN MEDICAPTURES SIDA (vissa
DELSTATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE HUR LÄNGE EN OUTTALAD GARANTI KAN GÄLLA, ELLER
TILLÅTER INTE UNDATAG TILL ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIG ELLER INDIREKT SKADA OCH I SÅ FALL GÄLLER INTE
OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING FÖR DIG).
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat. I de fall då
någon av villkoren i denna garanti slutar gälla fortsätter alla resterande villkor att gälla fullt ut.
Ägarens ansvar
■ Läs igenom hela manualen.
■ Garantiregistrering krävs inte. För garantiservice måste du dock kunna tillhandahålla bevis för inköpsdatumet och
försäljarens identitet (antingen MediCapture eller återförsäljaren). Spara kvittot och fakturan.
■ Se till att serienumret står på det inköpsbevis du sparar och att det stämmer överens med numret på apparaten du köpt.
■ Beroende på var du köpt apparaten, ska du meddela antingen MediCapture eller den auktoriserade återförsäljaren
omedelbart om funktionsfel uppstår.
■ Om service krävs ska du skicka tillbaka produkten till ett auktoriserat MediCapture-servicecenter. All frakt måste
BETALAS I FÖRVÄG. Ingen MOTTAGARBETALD frakt godkänns. Produkter som repareras som del av garantin av
MediCapture, eller ett auktoriserat servicecenter kommer skickas tillbaka till avsändaren. Frakten BETALAS I FÖRVÄG.
■ Produkter som lämnas tillbaka för service (oavsett om det är garantiservice eller ej) MÅSTE ha ett RMA-nummer (Return
Merchendise Authorization) utfärdat av MediCapture eller det auktoriserade servicecentret.
Undantag
VIKTIGT: Följande förhållanden kan göra att garantin blir ogiltig.
■ Om produkten köpts från en återförsäljare som inte auktoriserats av MediCapture för att sälja produkten.
■ Ändring eller borttagning av varumärket, namnet, identifieringsnumret eller serienumret på produkten.
■ Om delar eller verktyg (förutom de som säljs av MediCapture) som är skadliga för produkten används.
■ Om felet på produkten uppstått på grund av försummelse, missbruk, felanvändning, modifiering eller oavsiktlig skada.
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