TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ
SOI CỔ TỬ CUNG DYSIS
1. NHỮNG THẬN TRỌNG CẦN BIẾT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DYSIS
Người dùng thiết bị này cần được đào tạo kỹ lưỡng về các quy trình y tế phù hợp và phải đọc kỹ
hướng dẫn trước khi vận hành thiết bị này. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích cho
bệnh nhân và / hoặc làm hỏng thiết bị.
Không cho phép chỉnh sửa hay sửa đổi thiết bị này.
Không sử dụng DYSIS nếu nó có vẻ bị hỏng hoặc bị vỡ.
Cáp nguồn phải luôn được định vị để giảm thiểu rủi ro.
Không nghiêng, đẩy, kéo hoặc di chuyển DYSIS theo những cách khác với cách được mô tả
trong hướng dẫn này để sử dụng đúng cách / tối ưu và an toàn.
Bước và ngồi trên thiết bị đều bị cấm.
Trước khi sử dụng DYSIS, đảm bảo rằng nó đang ở trong điều kiện sử dụng tối ưu, như được
trình bày khi cài đặt.
Không làm đổ bất kỳ chất lỏng nào trên thiết bị.
Chỉ sử dụng hệ thống cáp được cung cấp hoặc phê duyệt bởi DYSIS Medical. Sử dụng cáp
không chuẩn có thể dẫn đến nguy hiểm cho người dùng và / hoặc bệnh nhân và / hoặc lỗi thiết bị.
Trước khi di chuyển DYSIS, đảm bảo rằng cánh tay và màn hình cảm ứng được gập lại.
Không bao giờ sử dụng tay của bạn để đạp hoặc nhả phanh chân.
Trước khi di chuyển DYSIS, đảm bảo rằng phanh chân đã được giải phóng và các bánh xe đã
được hạ xuống.
Luôn luôn đạp phanh chân (khóa) trước khi thăm khám.
DYSIS nên được đặt trên sàn phẳng và phanh trạng thái khóa nhằm ngăn chặn chuyển động và
lật đổ.
Đảm bảo rằng bạn kiểm tra chức năng của cánh tay mỗi khi bạn chuẩn bị khám bệnh nhân và
LUÔN LUÔN trước khi tiến hành kết nối mỏ vịt DYSIS.
Chỉ sử dụng các phụ kiện được chỉ định trong hướng dẫn này như một phần của DYSIS hoặc đã
được chỉ định là tương thích với DYSIS.
Để tránh nguy cơ bị điện giật, DYSIS phải được kết nối với nguồn điện có nối đất bảo vệ.

Không bao giờ gắn mỏ vịt DYSIS vào đầu quang học (lấy hình ảnh) trước khi đưa nó vào âm
đạo.
Không tác dụng bất kỳ lực nào lên đầu quang học trong khi kiểm tra hoặc bất kỳ lúc nào khác
(đặc biệt khi mỏ vịt DYSIS được kết nối).
Không tác dụng bất kỳ lực nào tại khung căn chỉnh của đầu quang học; khung căn chỉnh không
bao giờ được coi là tay cầm để di chuyển thiết bị.
** Trình tự các hành động để cấp nguồn cho thiết bị:
• Kết nối cáp nguồn chính với ổ cắm thích hợp
• Bấm nút nguồn
• Máy tính sẽ khởi động và ứng dụng phần mềm sẽ khởi động.
** Trình tự các hành động để tắt nguồn thiết bị:
• Nhấn nút SHUT DOWN (sử dụng màn hình cảm ứng) từ bảng điều khiển bên trái. DYSIS sẽ tự
động tắt.
• Để tránh tiêu thụ điện khi không hoạt động, hãy xoay nút nguồn trên đế sang vị trí TẮT sau khi
thiết bị đã tắt hoàn toàn.
Thẻ hiệu chuẩn DYSIS phải được duy trì để nó luôn sạch sẽ và trong tình trạng tốt.
Đảm bảo rằng mọi phương tiện lưu trữ dữ liệu bên ngoài đã được kiểm tra phần mềm độc hại (vi
rút, trojan, v.v.) trước khi kết nối với DYSIS.
Không phun dung dịch hoặc chất lỏng vào lỗ thông hơi.
Không nhúng bất kỳ phần nào của thiết bị vào dung dịch vệ sinh.
Không khử trùng bất kỳ phần nào của thiết bị.
Nếu thiết bị vô tình bị nhiễm bẩn khi thăm khám, hãy sử dụng dung dịch khử trùng được chỉ
định để làm sạch thiết bị. Trước khi thực hiện hành động khử trùng này, thiết bị cần được tắt
nguồn và ngắt kết nối cáp nguồn.
Mang đúng Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) khi khử trùng bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
Không nhìn thẳng vào nguồn sáng trong bộ phận chụp ảnh.
Sử dụng tay cầm của đầu quang học để vận chuyển thiết bị có thể dẫn đến mất hiệu suất và độ ổn
định của thiết bị và có thể gây thương tích cho người dùng / bệnh nhân.
Để đảm bảo hoạt động tối ưu và an toàn, người dùng không nên bỏ bất kỳ đầu nối nào trên
DYSIS.
Khi sử dụng cơ chế phun axit axetic, bình chứa axit axetic không được đổ quá đầy.
Không phun bất kỳ chất lỏng nào nếu các ống của cơ chế phun đã bị ngắt kết nối hoặc tách ra.

DYSISmap không có nghĩa là để thay thế soi cổ tử cung thông thường và các quyết định liên
quan đến lấy mẫu, điều trị hoặc chẩn đoán sinh thiết.
Việc đánh giá acetowhitening (trắng sáng) nên dựa trên kiểm tra trực quan toàn bộ tập hợp các
đặc tính acetowhitening. DYSISmap phản ánh một tập hợp con của chúng.
Khi sử dụng nồng độ axit axetic khác nhau, các đặc tính acetowhitening có thể thay đổi và do đó
có tác động tương ứng mã màu DYSISmap với mức độ acetowhitening nào đó
Khi điều chỉnh độ sáng của hình ảnh, người vận hành nên đảm bảo xem màn hình trực tiếp và
không nhìn từ bên cạnh hoặc từ bên dưới, vì điều này có thể làm sai lệch nhận thức về màu sắc
và độ sáng.
Trước khi đo DYSISmap, kiểm tra xem có đủ thể tích dung dịch axit axetic trong bình chứa
không.
Trong khi tiến hành đo DYSISmap, không che khuất chùm sáng hoặc camera.
Trong khi tiến hành đo DYSISmap, các cử động của bệnh nhân nên được giảm tối thiểu.
Các chú thích của người dùng là các dấu kỹ thuật số được phủ lên hình ảnh được hiển thị và
không tuân theo các chuyển động của cổ tử cung. Do đó, các chú thích nên được sử dụng thận
trọng nếu cổ tử cung di chuyển sau khi đánh dấu.
Truy cập vào cơ sở dữ liệu bị hạn chế cho người dùng chưa đăng ký.
Các phần được đánh dấu “Required” (yêu cầu nhập vào) trong mẫu form “New Patient” là bắt
buộc. Dữ liệu bệnh nhân chỉ được lưu khi nhấn SAVE.

2. TỔNG QUAN – VẬN HÀNH THIẾT BỊ DYSIS
DYSIS với tính năng DYSISMap là một phương thức soi cổ tử cung được thiết kế để chụp ảnh
tử cung và phần dưới của bộ phận sinh dục dưới dạng chiếu sáng và phóng đại. Tính năng
DYSISMap là một công cụ phụ trợ nhằm hiển thị vùng tăng cường (trắng sáng). Đây là công cụ
không được dùng để thay thế cho việc đánh giá soi cổ tử cung một cách tỉ mỉ.
Tính năng DYSISmap phân tích các hình ảnh tĩnh được đồng bộ hóa của ứng dụng axit axetic để
trình bày một lớp phủ bản đồ màu nhằm giúp các bác sĩ lâm sàng quan sát các khu vực được tăng
cường (hình ảnh trắng sáng) của cổ tử cung. Việc sử dụng tính năng DYSISmap KHÔNG thay
thế cho việc kiểm tra thăm khám cổ tử cung thường quy. Khi sử dụng DYSIS với DYSISmap,
trước tiên bạn phải LUÔN tiến hành kiểm tra cổ tử cung kỹ lưỡng và xác định và chọn các vùng
sinh thiết. Sau đó, bạn có thể sử dụng tính năng DYSISmap để xác định một hoặc nhiều vùng
sinh thiết hơn nữa nếu thích hợp. KHÔNG ĐƯỢC bỏ qua bất kỳ vị trí sinh thiết nào mà ban đầu
được xác định bởi thăm khám cổ tử cung thường quy. Phần mềm tích hợp trong DYSIS đã được
thiết kế để đảm bảo rằng bạn có thể tuân thủ yêu cầu này khi sử dụng DYSIS trong chế độ
‘TRIAL’. Do đó, quá trình kiểm tra thăm khám sẽ tiến hành như sau:

- Chuẩn bị thăm khám
- Bắt đầu thủ tục DYSISmap
- Kiểm tra soi cổ tử cung (bao gồm cả việc sử dụng axit axetic để quan sát hiệu ứng
acetowhitening (trắng sáng))
- Lựa chọn các điểm sinh thiết (sau khi đánh giá soi cổ tử cung tiêu chuẩn)
- Thêm vào dự đoán ban đầu
- Quan sát DYSISmap
- Lựa chọn các điểm sinh thiết bổ sung
- Lấy tất cả các sinh thiết đã chọn và dán nhãn phù hợp
- Thêm vào dự đoán cuối cùng

Khi không sử dụng DYSISmap trong chế độ TRIAL, các bước sẽ như sau:
- Chuẩn bị thăm khám
- Bắt đầu thủ tục DYSISmap
- Kiểm tra soi cổ tử cung (bao gồm cả việc sử dụng axit axetic để quan sát hiệu quả
acetowhitening)
- Quan sát DYSISmap
- Lựa chọn các điểm sinh thiết và dán nhãn phù hợp
- Lấy tất cả các sinh thiết đã chọn
Các bước này sẽ được trình bày mở rộng chi tiết trong các phần bên dưới

3. LẮP ĐẶT BỘ DỤNG CỤ ACID ACETIC

Lọ Axit Acetic được châm đầy bằng cách tháo chai ra khỏi giá đỡ của nó, tháo nắp và châm đến
ngay dưới thân lọ. Vặn chân đế trở lại vào nắp và thay thế giá đỡ của nó. Nhấn nút PURGE từ
nút tùy chọn
trên màn hình Home cho đến khi axit axetic được phun ra từ vòi phun, ống
tiêm được bơm đầy và tất cả khí bị đuổi khỏi ống dẫn.
Vui lòng xem phần hướng dẫn cách thay đổi bộ Acetic Acid, thông báo cảnh báo sẽ được hiển
thị sau mỗi 30 ngày nhắc nhở thay đổi lọ acid acetic.

4. ĐỊNH MÁY VỊ TRÍ THÍCH HỢP KHI THĂM KHÁM
Để đặt DYSIS bên cạnh giường bệnh nhân để sẵn sàng hoạt động thì cần lưu ý các điều sau:
• Không gian sẵn có
• Vị trí nguồn điện
• Người vận hành thuận tay trái hoặc tay phải
• Loại giường bệnh
Lý tưởng nhất là DYSIS phải được đặt bên cạnh giường bệnh với cánh tay quang dưới chân bệnh
nhân và màn hình monitor trên chân bệnh nhân. Các cánh tay nên được định vị dễ dàng và không
cần phải khóa vào vị trí.
Người sử dụng hoặc người khác trong phòng có thể nhấn phanh dễ dàng nhằm di chuyển máy
nếu bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp bất cứ lúc nào.
Ghế bệnh nhân nên được định vị chắc chắn trước khi khám.

5. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DYSIS
5.1 ĐĂNG NHẬP
Sau khi bật DYSIS, người dùng phải ĐĂNG NHẬP để truy cập ứng dụng. Ứng dụng sẽ hiển thị
bàn phím trên màn hình cảm ứng và nhắc người dùng cung cấp tên người dùng và mật khẩu (tên
người dùng và mật khẩu mặc định được cung cấp khi cài đặt theo 0230-53070 (Hướng dẫn cài
đặt DYSIS Ultra), sau đó có thể được tùy chỉnh). Sau khi hoàn thành thông tin được yêu cầu,
người dùng phải nhấn ĐĂNG NHẬP để vào menu Home nơi có thể truy cập vào thông tin bệnh
nhân hoặc tiến hành thăm khám.

5.2 MENU HOME
Menu Home DYSIS là điểm điều hướng trung tâm của phần mềm và cho phép người dùng truy
cập vào hồ sơ bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu bệnh nhân, bắt đầu việc thăm khám qua DYSIS
EXAM, tạo thông tin Bệnh Nhân MỚI hoặc truy cập các cài đặt từ nút
.

Từ màn hình chính Home, người dùng có thể nhập Bệnh Nhân MỚI, Bắt đầu khám DYSIS
Exam hoặc mở co sở dữ liệu bệnh nhân để xem lại các lần khám trước đó hoặc thêm lần truy cập
mới vào hồ sơ bệnh nhân hiện có bằng cách chạm vào bất kỳ nút chạm mềm nào.
Cũng như menu Home, các tùy chọn khác có sẵn bằng cách chọn biểu tượng
ở góc trên bên
trái, với mở rộng bảng điều khiển cạnh bên với các tính năng bổ sung. Một bảng điều khiển bên
phải cũng có sẵn trong khi đang ở màn hình thăm khám. Từ bảng điều khiển mở rộng này, người
dùng có thể thay đổi CÀI ĐẶT hoặc thay đổi khả năng truy cập của thiết bị, làm sạch (PURGE)
bộ dụng cụ phun axit axetic, ĐĂNG NHẬP để đăng xuất khỏi ứng dụng và SHUT DOWN để
chấm dứt hoạt động.

5.3 CÁC NÚT ĐIỀU HƯỚNG CHUNG
Trong một số menu, nút

sẽ đưa người dùng trở lại màn hình trước đó. Ngoài ra, trong các

chế độ sử dụng khác, nút
sẽ cung cấp tùy chọn quay lại màn hình trước đó sau khi thông báo
đã được xác nhận (chẳng hạn như trong khi mapping (lấy bản đồ chụp cổ tử cung))
Sẽ quay trở lại menu Home, tùy thuộc vào chế độ sử dụng.
Sẽ đưa người dùng đến menu cài đặt từ menu Home. Nó cũng sẽ cho phép người dùng làm
sạch bộ dụng cụ phun axit Acetic, ĐĂNG XUẤT và SHUTDOWN xem phần sau.
Một menu riêng có sẵn từ nút

khi ở chế độ kiểm tra, xem thêm phần sau.

Sẽ đóng menu và hoặc phần mềm đang sử dụng.

5.4 TẠO MỘT HỒ SƠ BỆNH NHÂN MỚI
Để tạo một hồ sơ cho một bệnh nhân mới, người dùng DYSIS phải chọn Bệnh Nhân MỚI và sử
dụng màn hình cảm ứng để nhập thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu nhân khẩu học bổ sung.
Con trỏ có thể được di chuyển đến bất kỳ chỗ nào bằng cách nhấp vào bên trong hộp văn bản của
nó hoặc nhấn phím tab trên bàn phím. Ngoài ra, NEXT có thể được nhấn trên màn hình cảm ứng
để di chuyển giữa các bộ dữ liệu
Để tạo thành công hồ sơ bệnh nhân, các chỗ được đánh dấu là “Yêu cầu bắt buộc” phải được
hoàn thành và sau đó nhấn SAVE.

Thông tin bổ sung có thể được thêm bằng cách chọn từng biểu tượng từ màn hình BỆNH NHÂN
MỚI bao gồm địa chỉ, thông tin chung và lịch sử sản khoa.

Tất cả thông tin sẽ được lưu vào hồ sơ bệnh nhân khi nhấn SAVE.

5.5 TẠO VISIT MỚI CHO BỆNH NHÂN HIỆN CÓ
Để tạo NEW VISIT cho một bệnh nhân hiện có, trước tiên hãy chọn bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu
bằng cách nhập PATIENT DATABASE từ menu Home và chọn bệnh nhân bằng cách cuộn
xuống danh sách theo thứ tự chữ cái theo HỌ của người bệnh. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu có thể
được tìm kiếm bằng cách nhập thông tin vào các hộp phía trên các cột dữ liệu hoặc bằng cách
chạm vào tiêu đề cột sẽ sắp xếp nội dung theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số.
Sau khi chọn bệnh nhân, NEW VISIT từ các ô được tô sáng ở dưới cùng bên phải của màn hình.
Một hồ sơ NEW VISIT sẽ được trình bày.
Thông tin về NEW VISIT có thể được nhập theo cùng một cách như được mô tả trong phần sau

6. CHUẨN BỊ THĂM KHÁM DYSIS VÀ CÁC CHỨC NĂNG
6.1 THÊM DỮ LIỆU VÀO MỘT HỒ SƠ BỆNH NHÂN
Sau khi hồ sơ Bệnh Nhân Mới New Patient được lưu và một lần nữa sau khi hoàn thành kiểm tra
soi cổ tử cung, người dùng có thể nhập thông tin bổ sung trong hồ sơ bằng cách chạm vào hộp
tương ứng bao gồm:

REFERRAL REASON: The reason for the colposcopy
(LÝ DO GIỚI THIỆU: Lý do cho việc soi cổ tử cung)

PATIENT STATUS: Add additional patient information
(TÌNH TRẠNG BỆNH NHÂN: Thêm thông tin bệnh nhân bổ sung)

6.2 SỬ DỤNG DYSIS ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI MÀ KHÔNG
CẦN LẬP BẢN ĐỒ
Để sử dụng DYSIS để tiến hành kiểm tra vùng sinh dục dưới, trước tiên hãy tạo một hồ sơ NEW
PATIENT như được mô tả trong phần bên trên hoặc thêm vào hồ sơ bệnh nhân hiện có. Sau đó
nhấn DYSIS EXAM.
Hoặc
Nhấn DYSIS EXAM từ Màn hình chính, camera và đèn sẽ được bật tự động. Gán bất kỳ hình
ảnh đã lưu sau khi kiểm tra thăm khám vào hồ sơ bệnh nhân theo quy trình trong phần sau.
Màn hình này cung cấp tùy chọn phóng to hình ảnh bằng cách sử dụng các nút
và
hoặc
bằng cách phóng to thu nhỏ hình ảnh. Ở giai đoạn này sẽ không có hình ảnh nào được lưu lại. Có
thể lấy nét thông qua menu bên phải của màn hình DYSIS Exam bằng cách sử dụng các nút
hoặc bằng cách di chuyển ĐẦU QUANG gần hơn hoặc xa chủ thể hơn
Các chức năng bổ sung được cung cấp thông qua menu bên phải của màn hình hình ảnh trực tiếp,
chẳng hạn như:
Điều này cho phép người dùng lưu các hình ảnh tĩnh riêng lẻ có thể được chú
thích khi bàn phím trên màn hình xuất hiện được nhắc bằng cách chọn hộp HÌNH ẢNH
CAPTURED (CAPTURE IMAGE).

Cho phép người dùng quay video. Một thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện khi
video đạt độ dài 4 phút.
Hiển thị ánh sáng được lọc màu xanh lá cây của hình ảnh màu. Để hủy kích hoạt
nhấn nút này một lần nữa.
Tăng cường độ tương phản của hình ảnh. Để hủy kích hoạt nhấn nút này một lần
nữa.
Để thoát và lưu hình ảnh / video, nhấn nút

từ góc trên bên trái và chọn

6.3 SỬ DỤNG DYSIS ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TRA SOI CỔ TỬ CUNG TIÊU CHUẨN
Người vận hành có thể bắt đầu thăm khám bằng cách chọn DYSIS EXAM từ menu Home
(không nhập thông tin bệnh nhân) hoặc sau khi bắt đầu một New Visit của một bệnh nhân cụ thể
hoặc bằng cách tạo hồ sơ NEW PATIENT. Khi thăm khám được bắt đầu từ Menu Home, người
vận hành sẽ được nhắc gán dữ liệu kiểm tra thăm khám cho hồ sơ bệnh nhân sau khi hoàn thành
thăm khám. Bằng cách chọn một bệnh nhân từ PATIENT DATABASE hoặc tạo một hồ sơ NEW
PATIENT hoặc nhấn CANCEL để loại bỏ dữ liệu khám.
Sau khi chọn “DYSIS Exam”, đầu quang được tự động bật và camera, ánh sáng cũng hoạt động.
Bác sĩ lâm sàng có thể quan sát hình ảnh trong trường nhìn của camera cả trên màn hình bệnh
nhân (đối với Ultra) và màn hình cảm ứng để thực hiện kiểm tra soi cổ tử cung tiêu chuẩn.
6.4 CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN
Thực hiện theo thực hành lâm sàng tiêu chuẩn để chèn mỏ vịt (specula). Điều chỉnh mỏ vịt để đạt
được trường nhìn tối ưu. Nhẹ nhàng làm sạch bất kỳ chất nhầy bằng cách sử dụng một miếng gạc
khô hoặc nước muối. Không làm sạch bằng axit axetic vì nó sẽ bắt đầu quá trình acetowhitening
(trắng sáng). Đảm bảo thanh kết nối cho mỏ vịt được định vị sau.
Mỏ vịt DYSIS có thể được kết nối với DYSIS ở phía trước đầu quang sau khi mỏ vịt được chèn
vào để ổn định hình ảnh trong quá trình kiểm tra thăm khám. Nó được kết nối bằng cách đẩy đầu
que kết nối specula vào lỗ trên đầu nối màu xanh lá từ Đầu Quang học. Nó sẽ không khóa vị trí,
nhưng sẽ ổn định hình ảnh trong khi thăm khám diễn ra.
Màn hình bác sĩ lâm sàng là một màn hình cảm ứng. Từ màn hình DYSIS Exam, độ phóng đại
có thể tăng bằng cách sử dụng nút
hoặc giảm bằng cách sử dụng
hoặc bằng cách chụm
hoặc mở rộng thu phóng màn hình bằng đầu ngón tay của bạn.

Examination Screen

Trong Chế độ DYSIS Exam, một số công cụ và tùy chọn có sẵn. Trong quá trình thăm khám,
người dùng có quyền truy cập vào các hoạt động / chức năng được nêu dưới đây.
Biểu tượng

Chức năng

Save Image
Lưu ảnh

High
Contrast
Filter

Mô tả
Lưu một hình ảnh tĩnh cho hồ sơ
bệnh nhân của chế độ xem hiện
tại. Có thể được thực hiện trong
khi các bộ lọc được áp dụng hoặc
khi hình ảnh được phóng to. Hình
ảnh được tự động đánh số thứ tự,
nhưng có thể được chú thích
riêng bằng bàn phím trên màn
hình khi hộp hình ảnh chụp được
chọn
Tăng cường độ tương phản của
hình ảnh. Để hủy kích hoạt nhấn
nút một lần nữa

Bộ lọc độ
tương phản
cao
Green Filter
Bộ lọc xanh
Brightness
Control
Điều chỉnh
độ sáng
Focus
Độ tập
trung
Video
recording

Hiển thị ánh sáng lọc màu xanh
lá của hình ảnh màu. Để hủy kích
hoạt nhấn nút một lần nữa
Cho phép tăng hoặc giảm độ sáng
của hình ảnh bằng tay

Làm sắc nét độ tập trung bằng
tay
Cho phép quay video mà không
cần chạm vào DYSIS Exam để
kích hoạt và ngưng kích hoạt

Start
Bắt đầu
thăm khám

Mở các tùy chọn thăm khám

Một bộ lọc bổ sung sẽ có sẵn khi
đang ở màn hình thăm khám;
Polarisers
ON/OFF

Có sẵn trước mapping và sau
mapping
Trong quá trình mapping, nó sẽ
được cố định để xem phân cực

Back button
Nút quay về

Additional
options
Các tùy
chọn khác

Đưa người dùng trở về màn hình
chính mà không lưu hình ảnh, tùy
chọn lưu hình ảnh sẽ được cung
cấp tại cơ sở dữ liệu Bệnh nhân
nếu không có bệnh nhân nào
được chọn trước khi chọn camera
Mở bảng điều khiển bổ sung để
xem hình ảnh đã lưu, kích hoạt
hoặc hủy kích hoạt Hiển thị bệnh

nhân, menu Help, Hủy Exam và
Lưu và Thoát
Help
prompts

Hướng dẫn có sẵn để hỗ trợ
người dùng

Mục Help

6.5 CÁC TÙY CHỌN BỔ SUNG
Từ chế độ DYSIS Exam, các tùy chọn bổ sung có sẵn từ

trước và trong khi thăm khám.

Hiển thị ảnh lưu

Hiển thị hình ảnh
được chụp và lưu

Điều khiển màn
hình bệnh nhân

Có thể bật hoặc tắt
màn hình bệnh
nhân

Tùy chọn Help

Hướng dẫn cho bác
sĩ lâm sàng

Hủy Exam

Hủy thăm khám

Lưu và thoát
khỏi Exam

Lưu thăm khám và
thoát ra màn hình
Home

7. BẮT ĐẦU MỘT DYSIS EXAM
Để bắt đầu DYSIS Exam, chọn nút

. Nó sẽ mở các tùy chọn thăm khám bổ sung.

Examination Screen (having pressed START)

Biểu tượng

Chức năng

Mô tả

Marker for os

Thêm hoặc loại bỏ điểm
đánh dấu để mở os cổ tử
cung. Đầu tiên chạm vào
tùy chọn, sau đó chọn khu
vực trên màn hình cảm ứng

Biopsy
Markers

Thêm hoặc xóa các dấu
hiệu sinh thiết trong quá
trình thăm khám và sau khi
xem xét bản đồ

Start

Bắt đầu DYSIS mapping

Trước khi bắt đầu DYSIS Exam, hãy yêu cầu bệnh nhân giữ yên nhất có thể. Sau khi nhấn Bắt
đầu lập bản đồ DYSIS, 1.5 cc axit axetic sẽ được khuếch tán đồng nhất lên cổ tử cung và quá
trình lập bản đồ sẽ bắt đầu. Không đặt bất cứ thứ gì vào mỏ vịt vì thiết bị đang lập bản đồ, nếu
không bản đồ có thể không tính toán được.
Trong quá trình lập bản đồ, cần hoàn thành kiểm tra soi cổ tử cung kỹ lưỡng bởi bác sĩ lâm sàng.
Các khu vực có thể được phóng to trong quá trình thăm khám, các bộ lọc được áp dụng để tăng
cường các tính năng khác nhau như mô hình mạch máu, mạch không điển hình, ghép mảnh và
cải thiện hình ảnh soi cổ tử cung. Các dấu hiệu sinh thiết có thể được thêm hoặc xóa bằng các nút
và
, và os có thể được đánh dấu hoặc xóa bằng cách sử dụng các nút
hợp. Ảnh tĩnh có thể được chụp và lưu lại.

và nút

thích

Hình ảnh tĩnh có độ phân giải cao có thể được lưu bằng cách nhấp vào nút camera; một hộp thoại
với chế độ xem trước hình ảnh và bàn phím trên màn hình cảm ứng nhắc người dùng nhập một
nhận xét sẽ bao gồm trong tên tệp hình ảnh (theo mặc định, các hình ảnh được đánh số thứ tự).
Hình ảnh được lưu ở định dạng png (* .png) có độ phân giải cao và chất lượng, sau này có thể
được xuất sang phương tiện lưu trữ dữ liệu USB hoặc được in ra.

Examination Screen (during mapping)

Trong quá trình thăm khám, đồng hồ bấm giờ sẽ hiển thị ở góc bên phải của màn hình cảm ứng.
Nó cần ít nhất 130 giây thông tin để bản đồ được tính toán và sẽ tự động dừng ở giây 185. Việc
thăm khám có thể được dừng lại bằng tay bằng cách nhấn
. Nếu điều này được thực hiện
trước khi có đủ dữ liệu được ghi, sẽ không có bản đồ nào được tính và thông báo cảnh báo sẽ
được hiển thị. Sau khoảng 130 giây, bộ hẹn giờ sẽ chuyển sang màu xanh, sau đó bản đồ sẽ được
tính toán nếu ta chọn STOP.
Một thông báo sẽ được hiển thị hỏi xem bạn có muốn chấm dứt quá trình không và phải được
xác nhận để quá trình bị tạm dừng.

Trong quá trình lập bản đồ, người dùng phải cho biết cảm tưởng của họ - BÌNH THƯỜNG,
THẤP hoặc CAO tùy theo quan sát của họ
Khi sử dụng DYSIS với màn hình Bệnh nhân Patient View, tại bất kỳ thời điểm nào trong Hình
ảnh động, người dùng có thể xem lại các hình ảnh đã được chụp cho từ trước đến giờ, bằng cách
nhấp vào biểu tượng phát lại (playback). Phát lại có thể được truy cập bằng cách nhấp vào nút
ở dưới cùng của màn hình trong xem trực tiếp. Một bộ điều khiển được truy cập cho
phép người dùng nâng cao hình ảnh ở tốc độ gấp 2 lần tốc độ bình thường, 5 lần tốc độ bình
thường và riêng lẻ.

Người dùng có thể sử dụng các nút tiến / lùi được hiển thị trên màn hình cảm ứng để cuộn qua
các hình ảnh theo cách thủ công hoặc để chúng phát liên tục và chọn tốc độ phát lại. Các hình
ảnh có thể được xem trên màn hình bệnh nhân, nhưng màn hình cảm ứng sẽ luôn hiển thị hình
ảnh trực tiếp của cổ tử cung.
Nhấn vào nút
để trở về xem trực tiếp. Chức năng này chỉ khả dụng trên DYSIS Ultra với
màn hình bệnh nhân bổ sung

Examination Screen (with the exam playback panel shown)

Sau khi thăm khám, độ sáng, điều chỉnh tiêu cự, nút để bật / tắt chế độ xem phân cực và quay
video hiển thị một lần nữa.
Tùy chọn bổ sung sẽ được thêm vào menu bên phải.

Examination Screen (after the map calculation)

Biểu tượng

Chức năng

Mô tả

Hiển thị Map

Hiển thị bản đồ DYSIS
qua hình ảnh trực tiếp
của cổ tử cung

Hiển thị
Graph

Hiển thị biểu đồ của
quá trình
acetowhitening (trắng
sáng) ở góc trên bên
trái để xét phản ứng
với axit axetic

XIN LƯU Ý:
Người dùng phải LUÔN chọn điểm sinh thiết dựa trên việc thăm khám soi cổ tử cung
thông thường trước khi hệ thống DYSIS hiển thị DYSISmap. Nếu không có điểm sinh thiết
nào được chỉ định, khi bạn nhấn “Show Map” để xem DYSISmap, một hộp thoại sẽ xuất
hiện yêu cầu bạn xác nhận rằng không có điểm sinh thiết nào được chỉ định bằng thăm
khám thông thường.

7.1 SỬ DỤNG DYSIS TRONG CHẾ ĐỘ TRIAL
Khi sử dụng DYSIS trong Chế độ TRIAL, người dùng sẽ thực hiện theo các bước như trên
nhưng ngoài ra cần có thêm thông tin.
Chuyên gia soi chiếu sẽ sử dụng các nút chọn BIOPSY, đánh dấu tối đa 5 vị trí sinh thiết nơi họ
sẽ lấy sinh thiết trong khi thăm khám soi cổ tử cung tiêu chuẩn.
Một nút phụ có sẵn trong chế độ này, cho phép người dùng cho biết ý kiến của họ.

Dự đoán ban
đầu

Bằng cách nhấn nút
này, bác sĩ lâm sàng
chọn cảm tưởng ban
đầu (bình thường, thấp,
cao)

Màn hình kiểm tra (trên chế độ dùng thử - nút để thêm dự đoán hiển thị)

Trước khi xem bản đồ, người dùng phải thêm cảm tưởng của họ - BÌNH THƯỜNG, THẤP hoặc
CAO theo quan sát của họ.
Khi hiển thị bản đồ, các điểm sinh thiết được chọn trước được hiển thị bằng màu xanh lam sáng.
Sau đó, bác sĩ sẽ đánh dấu bất kỳ khu vực quan tâm bổ sung nào được đánh dấu trên bản đồ.
Tất cả các sinh thiết nên được thu thập và dán nhãn thích hợp.

Sau khi xem bản đồ, nút dự đoán ban đầu được chuyển thành dự đoán cuối cùng. Sau đó, bác sĩ
có thể nhập dự đoán cuối cùng của họ. Trước khi kết thúc thăm khám, ý kiến cuối cùng phải
được nhập, một thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị nếu bước này chưa được hoàn thành.

7.2 BẢN ĐỒ DYSIS

Examination Screen (DYSISmap ON)

DYSIS sẽ ghi lại các hiện tượng quang động học liên quan đến hiệu ứng acetowhitening trong
bản đồ được mã hóa màu (DYSISmap). DYSIS cho phép chụp một chuỗi hình ảnh ở độ phân
giải cao. Các hình ảnh được tự động căn chỉnh để bù cho các chuyển động vi mô và sau đó được
sử dụng để tính toán DYSISmap.
Tính năng lập bản đồ nên được sử dụng như một công cụ bổ trợ cho thăm khám soi cổ tử cung và
luôn luôn sau khi người dùng đã khám bệnh nhân và đã chọn các vị trí sinh thiết (nếu có) dựa
trên các hướng dẫn thực hành tiêu chuẩn. Các vùng sinh thiết bổ sung có thể được chọn sau khi
xem bản đồ được mã hóa màu, nhưng việc xem DYSISmap sẽ không được dẫn đến việc hủy bỏ
các vùng sinh thiết được chọn trong thăm khám soi cổ tử cung thông thường.
DYSISmap nắm bắt và ghi lại các động lực học acetowhitening mô (cường độ theo thời gian).
Sự liên tục của màu sắc trên DYSISmap sẽ dao động trong khoảng từ lục lam đến xanh lam đến
xanh lục đến đỏ sang vàng sang trắng và biểu thị một phản ứng trắng sáng acetowhitening mạnh
tăng dần.
Bảng dưới đây đại diện cho mã màu được sử dụng để ghi lại động lực học acetowhitening mô
như được mô tả bởi DYSIS. Việc gán màu này dựa trên cường độ và quá trình acetowhitening
theo thời gian của quá trình tạo ảnh động.

Colour coding

Whitening

White

Intense

Yellow
Red
Green
Dark blue

Strong
Weak

Cyan

Very Weak

No Colour

Very weak/ None

Sau khi xem bản đồ, nút dự đoán ban đầu được chuyển thành dự đoán cuối cùng. Sau đó, bác sĩ
có thể nhập dự đoán cuối cùng của họ. Trước khi kết thúc thăm khám, ý kiến cuối phải được
nhập, một thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị nếu bước này chưa được hoàn thành.

7.4 ĐƯỜNG CONG ĐỘNG (DYNAMIC)
Sau khi chụp ảnh động, người dùng cũng có thể xem lại động lực học của phản ứng
acetowhitening của mô tại bất kỳ vị trí nào trên cổ tử cung, bằng cách nhấn vào nút “Show
Graph”. Lúc này sẽ hiển thị một biểu đồ ở phần trên bên trái của màn hình, trong đó trục dọc
biểu thị cường độ acetowhitening và trục ngang biểu thị thời gian kể từ khi áp dụng axit axetic.

Examination Screen (DYSISmap & graph shown)
Bằng cách chạm vào màn hình tại những nơi khác nhau trên cổ tử cung bằng hình ảnh trên màn
hình cảm ứng, có thể xem phản hồi tại những nơi khác. Công cụ này có thể tạo điều kiện thuận
lợi cho việc xem xét hiện tượng acetowhitening tại các vị trí khác nhau, chỉ đơn giản bằng cách
theo dõi sự thay đổi cường độ acetowhitening (chiều cao đường cong) theo thời gian. Công cụ
này có sẵn trong quá trình acetowhitening khi Ultra đang được sử dụng. Khi chế độ TRIAL được
bật, chức năng này chỉ khả dụng sau khi bản đồ được tính toán và xem xét.

7.4 THÊM CÁC DẤU HIỆU SINH THIẾT BỔ SUNG
Các dấu sinh thiết bổ sung có thể được thêm vào sau khi bản đồ được hiển thị bằng cách chọn
các nút
. Các điểm đánh dấu sinh thiết đã được thêm vào trước bản đồ sẽ được
hiển thị bằng màu xanh sáng và những điểm được chọn sau bản đồ sẽ có màu tím. Có thể thêm
tối đa 5 dấu sinh thiết.
7.5 XEM ĐIỂM SINH THIẾT
Để hỗ trợ quy trình sinh thiết, có thể nhấn nút Ẩn “Hide Map” và DYSISmap sẽ được lấy ra khỏi
khỏi tầm nhìn, để lại các điểm sinh thiết quan sát được trên hình ảnh trực tiếp của cổ tử cung.

Các chú thích của người dùng là các dấu kỹ thuật số được phủ lên hình ảnh hiển thị và không
tuân theo các chuyển động của cổ tử cung. Do đó, chúng nên được sử dụng thận trọng nếu cổ tử
cung di chuyển sau khi đánh dấu.
Các dấu hiệu sinh thiết là ‘sống’ và khi hình ảnh của cổ tử cung được phóng to, chúng sẽ thẳng
hàng với khu vực quan tâm được đánh dấu.

7.6 THOÁT KHỎI EXAM
Để hoàn tất kiểm tra sau khi tất cả dữ liệu mong muốn đã được ghi lại và vận hành kết thúc (ví
dụ: thu thập mẫu sinh thiết), người dùng phải nhấn nút SAVE và EXIT EXAM ở góc dưới bên
phải của màn hình.
Hoặc nhấn nút

cũng sẽ thoát khỏi thăm khám.

8. THÔNG TIN BỔ SUNG SAU THĂM KHÁM SOI CỔ TỬ CUNG
Thông tin về các phát hiện lâm sàng trong kế hoạch kiểm tra và quản lý DYSIS Exam có thể
được nhập bằng cách chọn các hộp được điền trước trong các phần dưới đây. Ngoài ra, ghi chú
và bản vẽ có thể được nhập tự do bằng cách sử dụng bàn phím màn hình cảm ứng

COLPOSCOPY: Phát hiện soi cổ tử cung sau khi thăm khám. Màn hình COLPOSCOPY sẽ được
tự động hiển thị sau khi thoát khỏi màn hình hình ảnh trực tiếp.

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ: Kế hoạch quản lý sau khi thăm khám. Kế hoạch quản lý bổ sung có thể
được nhập sau khi kết quả mô học được hoàn thành.

KẾT QUẢ LỊCH SỬ: Nhập kết quả mô học cho mỗi điểm để lấy sinh thiết

GHI CHÚ: Khu vực thêm thông tin có thể được nhập bằng cách sử dụng bàn phím trên màn
hình.

Phía bên phải của bảng điều khiển cung cấp thêm tùy chọn soi cổ tử cung
Xem lại DYSIS Exam (tất cả các hình ảnh theo thứ tự
được chụp tự động trong quá trình thăm khám)
Cho phép người dùng vẽ tự do trên màn hình cảm
ứng DYSIS
Cho phép người dùng xem report tùy chỉnh
Xuất toàn bộ các thăm khám thông qua kết nối USB
hoặc Ethernet
Một hồ sơ thông tin bổ sung được nhập sau khi hồ sơ
bệnh nhân đã được đóng lại
Hướng dẫn cho bác sĩ lâm sàng
Lưu tất cả dữ liệu và thoát khỏi hồ sơ

9. CƠ SỞ DỮ LIỆU BỆNH NHÂN
Cơ sở dữ liệu bệnh nhân cung cấp tối đa 1 TB dữ liệu tương đương với hơn 17500 thăm khám
DYSIS Exam. (Dung lượng lưu trữ này sẽ thay đổi tùy theo thời lượng video của bản đồ được
tạo, v.v.)
9.1 XEM LẠI MỘT THĂM KHÁM
Để truy cập cơ sở dữ liệu từ Menu HOME, nhấn PATIENT DATABASE

Tên bệnh nhân sẽ được chi tiết theo thứ tự bảng chữ cái theo Họ

Để tìm kiếm PATIENT DATABASE, người dùng có thể nhấp vào HỌ, TÊN, ID bệnh nhân và
LAST VISIT sẽ sắp xếp các lượt thăm khám theo thứ tự chữ cái và số trong cột đó.
Ngoài ra, bằng cách nhấn vào hộp phía trên của bất kỳ cột nào, bàn phím màn hình cảm ứng xuất
hiện và cơ sở dữ liệu bệnh nhân có thể được tìm kiếm cụ thể hơn bằng cách hoàn thành bất kỳ ô
nào trong đó.
Làm nổi bật bệnh nhân trong danh sách cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị danh sách các thăm khám của
họ trong bản tóm tắt bên phải của hồ sơ bệnh nhân.

OPEN ở góc trên cùng bên phải sẽ mở ra một bản copy chi tiết hơn về hồ sơ bệnh nhân và lượt
khám.
Làm nổi bật một chuyến thăm cụ thể sẽ cho phép người dùng xem hồ sơ thăm bệnh nhân đó và
thẻ hồ sơ bệnh nhân. Nhấn REVIEW VISIT để xem

Ngoài việc xem lại thẻ bệnh nhân, người dùng có thể sử dụng EXAM PLAYBACK để xem lại
hình ảnh và có thể thêm HISTOLOGY RESULTS sau mỗi lần khám.

9.2 LỊCH SỬ THĂM KHÁM
Hồ sơ bệnh nhân DYSIS có thể được sửa đổi sau khi thăm khám bất cứ lúc nào và những thay
đổi đó sẽ được theo dõi.
Ví dụ: nếu lý do giới thiệu bệnh nhân không có sẵn tại thời điểm kiểm tra nhưng kết quả sẽ được
nhập cho mục đích kiểm toán, thông tin có thể được nhập bằng cách chọn các ô thích hợp trong
mỗi phần.
Khi hồ sơ được đóng lại, một hộp thoại sẽ xuất hiện yêu cầu người dùng xác nhận mục nhập và
lý do cho nó.
Bằng cách nhấn NEW INFO hoặc ERROR, người dùng xác nhận lý do cho mục đã thay đổi. Sau
đó có thể được xác nhận hoặc loại bỏ.

Sau khi xác nhận, thông tin được thêm hoặc thay đổi sẽ xuất hiện trong phần VISIT HISTORY
của hồ sơ bệnh nhân.

9.3 SMARTtrack
SMARTtrack cho phép người dùng so sánh các lần khám khác nhau, xảy ra vào các dịp riêng
biệt, cùng nhau chúng cho phép theo dõi tuyến tính quản lý bệnh nhân và kết quả.
Để sử dụng SMARTtrack, trước tiên chọn bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu.
Đánh dấu một lượt khám cụ thể mà bạn muốn đưa vào các lượt khám để xem xét và nhấn
SMARTtrack.
Khi
được hiển thị, có thể xem cả hai hình ảnh được phát, phóng to và di chuyển riêng
biệt. Khi biểu tượng này là nước, cả hai phía có thể được phát thủ công và hình ảnh được tạm
dừng hoặc nâng cao riêng biệt. Điều khiển bằng một bộ nút bên dưới mỗi hình ảnh.
Khi biểu tượng có màu xám (sau khi được kích hoạt) và các liên kết chuỗi không bị phá vỡ hoặc
bị khóa
, cả hai hình ảnh sẽ phát, di chuyển và phóng to đồng thời, được điều khiển bởi
một bộ nút ở dưới cùng của màn hình.
Bằng cách nhấp vào biểu tượng ổ khóa
, người xem sẽ có thể khóa một hình ảnh để căn
chỉnh hình ảnh thứ hai khi phóng to để có cái nhìn rõ hơn về một khu vực quan tâm cụ thể.
Các nút bên dưới mỗi hình ảnh cho phép hình ảnh được nâng cấp theo từng khung hình (được
thực hiện trong khoảng thời gian 7 giây), với tốc độ gấp đôi bình thường và năm lần tốc độ bình
thường, bằng cách chọn tùy chọn thích hợp.
Sử dụng các nút <and>, hình ảnh có thể được nâng cấp hoặc đảo ngược riêng lẻ. Thời gian của
mỗi hình ảnh được hiển thị ở phía bên tay phải của mỗi màn hình.

Bằng cách chọn

bản đồ sẽ hiện lên và ẩn trên hình ảnh tham chiếu, và bằng cách chọn

các điểm sinh thiết đã chọn sẽ hiện lên và ẩn trên hình ảnh tham chiếu.

Cho phép người dùng tăng hoặc giảm độ phóng đại của từng hình ảnh riêng biệt và riêng
biệt cho từng thăm khám được xem xét. Cũng có thể chụm hình ảnh thu phóng giống như trong
khi chụp trực tiếp

Để thay đổi thăm khám nhằm so sánh, chọn từ hộp bên dưới mỗi hình ảnh và chọn thăm khám
bạn muốn xem lại. Chúng sẽ được tải lên khu vực xem.
Cũng có thể xem lại các hình ảnh đã chụp cho thấy chuyển động trong lúc thăm khám, cũng như
các hình ảnh được căn chỉnh làm giảm trường nhìn nhưng căn chỉnh hình ảnh để loại bỏ chuyển
động dựa trên tính toán bản đồ.
Khi xem hình ảnh trong SMARTtrack, một biểu đồ được hiển thị bên dưới hình ảnh. Biểu đồ cho
thấy những thay đổi trong bản đồ qua hai lần khám. Người xem nên chọn từng khu vực xem hình
ảnh họ muốn xem lại theo thứ tự họ muốn xem chúng.
Biểu đồ hiển thị bên dưới các hình ảnh bị khóa sẽ hiển thị sự khác biệt trong bản đồ giữa hai hình
ảnh.
Ví dụ, một bản đồ cho thấy sự giảm phản ứng aceto-white mạnh, và do đó việc giảm màu đỏ
vàng và trắng sẽ hiển thị giá trị âm bên dưới đường trung tâm, cho thấy mức độ giảm của mỗi
màu.
Nếu phản ứng aceto-white lớn hơn giữa hai lần khám, biểu đồ sẽ hiển thị giá trị dương phía trên
đường trung tâm.

Biểu đồ sẽ chỉ đại diện cho những gì có thể nhìn thấy trong chế độ xem trên màn hình. Điều này
làm cho việc kiểm tra các tính năng cụ thể dễ dàng hơn vì nó sẽ loại bỏ các tính năng ít liên quan
hơn và các giá trị aceto-white từ biểu đồ.

10. TẢI XUỐNG HOẶC IN MỘT BÁO CÁO
Để in hoặc tải xuống báo cáo bệnh nhân, trước tiên chọn bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu và chọn
thăm khám cá nhân sẽ được báo cáo.
Chọn từng ảnh từ hàng ở cuối màn hình bằng cách nhấn vào ô INCLUDE IN REPORT sau đó
chọn REVIEW REPORT. Các hình ảnh đã được ghi lại độc lập với quá trình mapping bởi người
vận hành sẽ được tự động đưa vào báo cáo. Để bỏ chọn những hình ảnh này, nhấn nút
X để làm mờ hình ảnh và loại bỏ nó khỏi báo cáo.
Báo cáo sẽ được hiển thị bao gồm cả nhân khẩu học của bệnh nhân, kết quả lí do giới thiệu soi
cổ tử cung, kế hoạch quản lý và kết quả trước đó. Nó cũng sẽ bao gồm bất kỳ hình ảnh được
chọn và bất kỳ ghi chú nào được nhập trong phần LƯU Ý của hồ sơ bệnh nhân đến khám.
Sau đó, bằng cách chọn EXPORT TO PDF, in báo cáo hay tắt, báo cáo có thể được xuất sang
USB, được in ra nếu máy in đã được kết nối với DYSIS hoặc đóng nếu muốn.

11. CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG
Trong menu CÀI ĐẶT (Settings), DYSIS Ultra có thể được cấu hình theo yêu cầu theo từng đơn
vị. Các hoạt động bao gồm, xuất các trường hợp riêng lẻ hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu đến một máy
chủ từ xa, SCREEN LOCKOUT và các chức năng khác của DYSIS.
Truy cập vào các chức năng cài đặt chỉ thông qua mật khẩu Administrator, có thể được đặt bởi
đại diện DYSIS của bạn khi lắp đặt. Để vào menu SETTINGs đăng nhập và chọn biểu tượng
ở góc trên cùng bên trái của MENU HOME và chọn SETTINGS từ bảng điều khiển bên.
Một mô tả từng phần của menu SETTINGs dành cho Admin có sẵn tại 0230-53073 DYSIS Ultra
Administrator Guide.
11.1 THÔNG TIN INFO
Tab INFO sẽ hiển thị phiên bản phần mềm được sử dụng, ví dụ 1.0.0.10. Ngoài ra, số sê-ri của
các thành phần như camera hiển thị. Điều quan trọng là phải biết thông tin này khi báo cáo lỗi
cho đội bảo trì và dịch vụ DYSIS.
11.2 TAB MẬT KHẨU
Chức năng PASSWORD cho phép người dùng cá nhân quản lý mật khẩu và đăng nhập của riêng
họ. Người dùng có quyền truy cập cấp DOCTOR chỉ có thể quản lý mật khẩu của riêng họ qua
tab Mật khẩu
Người dùng có quyền truy cập ADMIN có thể quản lý mật khẩu cho tất cả nhân viên thông qua
tab người dùng, thay đổi cấp độ truy cập và xóa người dùng hiện tại cũng như thêm người dùng
mới.
Tên người dùng và mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường, mật khẩu cần có năm ký tự trở lên.
Vui lòng nhập thông tin trong tất cả các trường được hiển thị, ĐĂNG NHẬP TÊN, TÊN THỰC
và MẬT KHẨU để tạo người dùng mới.

12. CHĂM SÓC BẢO QUẢN DYSIS
12.1 TỔNG QUAN
Khi không sử dụng DYSIS Ultra thì máy nên được che bằng một tấm che bụi
Trước khi vệ sinh DYSIS Ultra, hãy tắt nguồn bằng cách tắt DYSIS, tắt và rút phích cắm DYSIS
khỏi điện nguồn
Không nhúng bất kỳ phần nào của DYSIS Ultra vào các dung dịch làm sạch

Khi không sử dụng DYSIS nên được giữ với cánh tay dưới gập vào chính nó, sử dụng nam châm
ở trên cùng và dưới cùng của cánh tay để đảm bảo cánh tay được khóa tại chỗ. Cánh tay trên nên
được gập lại chính nó ở một vị trí thẳng đứng, với các màn hình trên đế. Điều này sẽ đảm bảo khi
DYSIS Ultra được di chuyển màn hình và đầu quang được bảo vệ.
Khi di chuyển DYSIS Ultra, người dùng nên nhả phanh chân, đẩy chân đế kim loại nhưng
không đẩy DYSIS bằng cách đặt tay lên cánh tay, đầu quang hoặc màn hình. Cần cẩn thận để
bảo vệ các bộ phận tiếp xúc khi điều động.
12.2 VỆ SINH MÀN HÌNH CẢM ỨNG VÀ MÀN HÌNH BỆNH NHÂN
Cả màn hình cảm ứng và màn hình bệnh nhân đều có thể được làm sạch bằng một miếng vải ẩm
được làm ẩm bằng dung dịch tẩy rửa nhẹ. Sản phẩm làm sạch chuyên dụng không nên được sử
dụng. Các vết bẩn cứng đầu nên được làm sạch nhẹ nhàng theo cùng một cách. Độ ẩm hoặc áp
suất quá mức không nên được sử dụng.
12.3 VỆ SINH ĐẦU QUANG HỌC
Đầu quang có thể được làm sạch bằng cách lau bằng vải ẩm được làm ẩm bằng chất tẩy nhẹ.
Có thể lau sạch lớp kính trên ống kính máy ảnh ở phía trước đầu quang bằng vải cotton hoặc
khăn ống kính được làm ẩm bằng cồn isopropyl hoặc chất tẩy rửa ống kính. Đặc biệt chú ý
không làm trầy xước bề mặt trong quá trình vệ sinh
12.4 KHỬ TRÙNG MÁY

Nếu cần, DYSIS Ultra có thể được lau bằng một miếng vải mềm được làm ẩm bằng cồn
isopropanol 70%, khăn lau khử trùng (chlorhexidine để kiểm soát virus) và các chất tương tự.
DYSIS Ultra không có ý định dùng bằng phương pháp tiệt trùng.

12.5 MỎ VỊT DYSIS
DYSIS Specula được sử dụng bệnh nhân một lần, không tái sử dụng. Sau khi sử dụng, mỏ vịt
nên được xử lý theo hướng dẫn lâm sàng của bệnh viện
12.6 BỘ DỤNG CỤ AXIT AXETIC
Bộ dụng cụ không được để tiếp xúc với bệnh nhân bất cứ lúc nào.
Bộ dụng cụ nên được tẩy bằng axit axetic trước khi sử dụng và được tẩy bằng nước vô trùng sau
đó không khí vào cuối mỗi lần, bằng cách nhấn nút Purge (làm sạch) trên màn hình cảm ứng. Bộ
dụng cụ axit axetic nên được thay thế hàng tháng (vui lòng xem phần 12.7).
Bộ dụng cụ axit axetic bao gồm ống tiêm, bình chứa axit axetic, khóa luer lock, vòi phun và ống
silicon. Nếu thực hành lâm sàng tại bệnh viện là lưu trữ và duy trì axit axetic trong điều kiện vô
trùng, khuyến cáo rằng bộ dụng cụ phải được khử trùng trước khi sử dụng. Điều này có thể đạt
được bằng cách sử dụng chất lỏng khử trùng thương mại, nên được sử dụng theo hướng dẫn của
nhà sản xuất. Đảm bảo rằng dung dịch khử trùng đến tất cả các bộ phận của bộ dụng cụ, bằng
cách đổ đầy bình chứa chất lỏng khử trùng, sau đó rút và ấn pít tông ống tiêm để lấp đầy ống (lặp
lại cho đến khi ống được đổ đầy và chất lỏng được phun ra từ vòi).
Các dung dịch axit axetic nên được dán nhãn và loại bỏ / thay đổi theo quy trình bệnh viện. Nếu
cần phải vệ sinh hàng ngày hoặc định kỳ theo quy định và không bắt buộc phải là dung dịch vô
trùng, dung dịch axit axetic có thể được đổ ra khỏi lọ chứa axit axetic và lọ được rửa sạch. Để
làm sạch ống, đổ 10 ml nước vào lọ. Các ống có thể được rửa sạch bằng cách kéo ống tiêm, hạ
ống tiêm trong khi giữ một chiếc khăn giấy trước bộ khuếch tán.
12.7 THAY THẾ BỘ DỤNG CỤ AXIT AXETIC
Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để thay thế bộ dụng cụ axit axetic.
• Nhấn hộp chứa từ dưới lên trên, để tháo hộp chứa khỏi giá đỡ.
• Giữ bình chứa và nhẹ nhàng kéo hai bên của van chữ T khỏi giá đỡ cho đến khi ống tiêm có thể
được tháo ra khỏi vị trí của nó.
• Nhấn hai chân ở đầu sau của thanh kết nối và tháo nó ra khỏi giá đỡ.
Thực hiện theo các bước trên theo thứ tự ngược lại để lắp bộ dụng cụ axit axetic mới.

