Hướng dẫn sử dụng
MoleMax HD

1. Bệnh Nhân Mới
Chức năng này được sử dụng cho lần khám đầu tiên của một bệnh nhân mới. Nếu bệnh nhân đã
có trong cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng chức năng Select Existing (Patient). - Lựa chọn bệnh nhân
hiện tại.
Bước 1:
Chọn biểu tượng NEW PATIENT trong menu chính. Phần mềm chuyển sang cửa sổ Bệnh nhân
mới.
Bước 2:
Màn hình bệnh nhân mới được hiển thị dưới đây:

Bốn dòng sau đây là bắt buộc (màu đỏ):

- Họ
-Tên
Ngày sinh (định dạng tùy thuộc vào cài đặt quốc gia, số năm phải được nhập bằng 4 chữ số, ví
dụ: 1950, điều này rất quan trọng đối với bệnh nhân sinh trước năm 1929)
Số bảo hiểm xã hội
Tất cả các thông tin khác là tùy chọn và có thể được nhập vào sau.
Trên hệ thống màn hình kép, video được hiển thị ở màn hình trên cùng.
Live Video luôn được xuất ra từ camera của hệ thống MoleMax HD. Nếu không sử dụng bộ chuyển
đổi ELM, camera sẽ ở chế độ hình ảnh macro để chụp ảnh macro hoặc hình ảnh cận cảnh. Nếu bộ
chuyển đổi ELM được gắn vào camera, máy ảnh sẽ ở chế độ hình ảnh micro để chụp ảnh ELM.
Phần mềm MoleMax HD tự động nhận dạng chế độ chụp (macro / micro), người dùng không cần
thao tác để xác định chế độ camera.

Nếu không có bộ chuyển đổi ELM nào được gắn vào camera, Live Video tiêu chuẩn cho hình ảnh
macro sẽ được hiển thị.
Chế đô Micro:
Để chuyển sang chế độ camera DELM, chỉ cần gắn bộ chuyển đổi DELM lên phía trước máy ảnh.
Phần mềm tự động phóng to đến độ phóng đại 30x tiêu chuẩn. Đảm bảo rằng tấm kính của bộ
chuyển đổi DELM được làm sạch đúng cách. Chạm nhẹ vào da bằng máy ảnh ELM.
Để chọn độ phóng đại quang học khác lớn hơn 30x, di chuyển chuột sang phải và nhấp vào
một trong các biểu tượng sau
20x 30x 40x

Để phóng đại 60-80-100 lần, gắn bộ chuyển đổi màu bạc và ngắn hơn vào camera.
Nếu độ sáng của hình ảnh không tối ưu, hãy điều chỉnh độ sáng bằng cách nhấp vào biểu tượng
mặt trời ở bên phải khung Live Video.
Có thể tăng hoặc giảm cường độ ánh sáng hoặc đặt lại về giá trị ban đầu. Để thay đổi độ tương

phản của hình ảnh, hãy sử dụng các ký hiệu tương phản trong màn hình lựa chọn. Di chuyển chuột
sang viền trái của màn hình LIVE VIDEO để kích hoạt menu này.
Độ sáng và Độ tương phản ................................................................ LM81HM
Để tăng hoặc giảm độ sáng của hình ảnh, hãy sử dụng hai nút ở giữa. Chọn nút thích hợp và di
chuyển con trỏ vào giữa hình ảnh cho đến khi con trỏ chuột có cùng biểu tượng với tùy chọn độ
sáng. Chọn hình ảnh để thay đổi độ sáng và độ tương phản.
Tự động ...............................................................................................
Auto
Để đặt lại độ sáng và độ tương phản về giá trị tự động, nhấp vào nút AUTO. Bằng
cách chọn tùy chọn này, nút được chiếu sáng và giá trị tối ưu được sẽ xác định bởi camera. Nhấp
vào nút một lần nữa để trở về giá trị thủ công.
Để đặt lại độ sáng và độ tương phản về mặc định, chỉ cần nhấn ..............
Để thay đổi giá trị mặc định của độ sáng và độ tương phản sang các giá trị mong
muốn, nhấn..
Chế Đô Macro:
Đóng băng hình ảnh:
Để đóng băng video trực tiếp, chọn nút FREEZE ở phía dưới màn hình Live Video hoặc di chuyển
con trỏ vào hình ảnh và nhấn RB hoặc nhấn thanh Space. Nếu hình ảnh đóng băng không đạt được
thỏa mãn, hãy làm lại. Để trở về chức năng video trực tiếp, hãy chọn LIVE VIDEO, nhấn RB hoặc
nhấn thanh Space.
Nếu hình ảnh đóng băng đáp ứng, nó có thể được LƯU trong màn hình sau. Để vào màn hình lưu
ảnh, nhấn OK hoặc nhấn LB ngay. Màn hình lưu ảnh được kích hoạt. Tiếp tục với Bước 4
Bước 3.2 (Chụp ảnh bằng cách sử dụng FILE IMPORT):
Ngoài các chức năng Live Video, tất cả các hệ thống MoleMax HD đều cung cấp tùy chọn bổ sung
hình ảnh thu được qua FILE IMPORT. Chức năng này giống hệt nhau trong tất cả các hệ thống
MoleMax HD.
Sau khi chọn chức năng IMAGE FILE IMPORT, màn hình sau sẽ được hiển thị:

Chỉ cần chọn vị trí tệp của hình ảnh sẽ được nhập và xác nhận xem hình ảnh là hình ảnh micro hay
hình ảnh macro bằng cách nhấp vào nút IMPORT AS MICRO hoặc IMPORT AS MACRO. Tiếp tục
với Bước 4.

Vị trí đường dẫn hiện tại được hiển thị trong thanh đường dẫn ở trên cùng của màn hình và hình
ảnh đã chọn sẽ được hiển thị trong khung lớn. Xem trước các hình ảnh bổ sung được hiển thị trong
các hình thu nhỏ ở bên phải. Các nút mũi tên ở trên cùng được sử dụng để điều hướng Windows
Explorer tiêu chuẩn. Nút có mũi tên làm mới cây Explorer.
Chức năng của 5 biểu tượng cuối cùng (từ trái sang phải) như sau: "Hiển thị hình ảnh từ cùng một
thư mục như hình thu nhỏ", "Chỉ hiển thị danh sách chi tiết các hình ảnh từ cùng một thư mục",
"Thuộc tính tệp hình ảnh (thuộc tính của hình ảnh được chọn)", "Hiển thị hình ảnh trong trình xem
bên ngoài" và "Mở thư mục chứa trong Windows Explorer (trong cửa sổ bên ngoài)".
Bước 4 (Lưu ảnh):
Sau khi có được hình ảnh (bằng cách sử dụng LIVE VIDEO hoặc FILE IMPORT), nó phải được xác
định vị trí trên cơ thể trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu bệnh nhân. Nhận xét và chẩn đoán có
thể được đính kèm hình ảnh. Điều này được thực hiện trong màn hình DETAILS như nhận thấy trên
hình ảnh dưới đây.
Các hệ thống MoleMax HD khác nhau giữa ba loại hình ảnh cơ bản: hình ảnh MACRO, CLOSE-UP
và MICRO.
(1)
Hình ảnh Macro
Xác định vị trí
Chỉ định vị trí bằng cách đóng khung vùng cơ thể tương ứng trên Body Figure. Lưu ý rằng Body
Figure có thể được xem từ nhiều hướng khác nhau. Ngoài ra còn có hiển thị riêng biệt của phần
đầu, tay và chân. Để xem các hiển thị khác nhau, hãy sử dụng các biểu tượng cuộn bên dưới Body
Figure. Ngay khi vị trí được chọn, văn bản vị trí tương ứng sẽ tự động xuất hiện trên thanh Location.

Đưa ra chẩn đoán:
Thông thường chẩn đoán được chỉ định ngay khi có hình ảnh, nhưng cũng có thể nhập nó sau, bất
cứ khi nào màn hình DETAILS được sử dụng.
Để chỉ định chẩn đoán, chỉ cần chọn một trong các nút chẩn đoán và chọn một trong các chẩn đoán
được xác định trước bằng cách nhấp đúp vào nó, sau đó xác nhận bằng nút SELECT DIAGNOSIS!
Hoặc chỉ đơn giản là bắt đầu nhập chẩn đoán của bạn vào trường văn bản chẩn đoán: “ MY
DIAGNOSIS'”. Nhiều chẩn đoán có thể được nhập vào hộp này.
Có năm nút Chẩn đoán: Diagnosis (chứa tất cả chẩn đoán đã đưa ra), Favorites (danh sách chẩn
đoán yêu thích của bạn), Recent (danh sách tất cả các chẩn đoán được đưa ra gần đây), All (danh
sách tất cả chẩn đoán) và mô-đun All Skin (mô-đun bên ngoài có danh sách tất cả các chẩn đoán
bao gồm các ví dụ hình ảnh). Để biết thêm thông tin về mô-đun All Skin, xem Chương All Skin.
Để xác định trước và tùy chỉnh danh sách chẩn đoán, hãy sử dụng tùy chọn “Diagnosis
Configuration” đặt trong mục ADMINISTRATION.
Nếu có ý định gửi hình ảnh qua email, hãy tích vào hộp DermaNet. Điều này cho phép người dùng
sau đó tìm kiếm những hình ảnh để gửi dễ dàng hơn.
Ngoài ra, bất kỳ loại tài liệu nào cũng có thể được đính kèm vào hồ sơ hình ảnh. Chỉ cần nhấp vào
nút "ATTACH DOCUMENTS" và màn hình nhập tệp sẽ mở ra. Tài liệu được lưu trữ dưới dạng bổ
sung cho hình ảnh trong cơ sở dữ liệu. Nếu muốn xoá bản gốc của tài liệu ở vị trí trước đó sau khi
đã gửi đi, chỉ cần chọn "Delete original documents after import"
Để dễ dàng xác định kích thước tổn thương, có thể hiển thị lưới milimet bằng cách chọn biểu tượng
lưới bên cạnh hình ảnh. Thông tin kích thước cuối cùng có thể được nhập vào hộp bình luận. Lưới
sẽ không được lưu với hình ảnh.
Chế độ xem toàn màn hình của hình ảnh có thể được gọi lại bằng cách nhấp vào hình thu nhỏ của
hình ảnh ở góc trên cùng bên trái của màn hình DETAILS.
Trong chế độ xem Toàn màn hình, hình ảnh có thể được thấy ở kích thước toàn màn hình, có thể
phóng to và thu nhỏ, cuộn theo mọi hướng cũng như nhìn thấy trong chế độ xem kích thước thực
(xem pixel trên mỗi pixel), bằng cách chọn biểu tượng tương ứng phía bên phải của hình ảnh.
(2) Ảnh Cận Cảnh
Hình ảnh cận cảnh là hình ảnh macro bổ sung, chỉ bao gồm một phần của hình ảnh tổng quan macro
được chụp trước. Để chụp ảnh cận cảnh, lặp lại quy trình tương tự (Bước 3) như đối với ảnh macro.
Để bật đèn cận cảnh, nhấn nút màu đen ở góc trên bên trái ở mặt sau của camera macro.

Xác định vị trí

Hình ảnh ELM
Để chụp ảnh ELM, hãy làm theo hướng dẫn chụp ảnh ở Bước 3 bằng camera MoleMax HD có gắn
bộ chuyển đổi DELM.
Xác định vị trí trên Body Figure:
Vị trí của các hình ảnh micro được lưu khác vị trí so với hình ảnh macro và cận cảnh. Trong khi hình
ảnh macro và cận cảnh được đánh dấu và định vị như một vùng trên cơ thể, hình ảnh vi mô lại được
xác định và định vị như một điểm duy nhất trên cơ thể.
(3)

Để xác định vị trí của hình ảnh micro, chỉ định vị trí bằng cách đánh dấu vị trí tương ứng trên cơ thể
nơi có tổn thương. Lưu ý rằng Body Figure có thể được xem từ nhiều hướng khác nhau. Ngoài ra
còn có màn hình riêng biệt của phần đầu, tay và chân. Để xem các màn hình khác nhau, hãy sử
dụng thanh cuộn bên dưới Body Figure.
Ngay khi vị trí được chọn, văn bản vị trí tương ứng sẽ tự động xuất hiện trên thanh Location.
Xác định vị trí trên ảnh Macro hoặc ảnh cận cảnh
Để đảm bảo rằng vị trí được đặt chính xác trên ảnh macro hoặc ảnh cận cảnh, các hình ảnh khác
được liên kết với hình ảnh đã chọn được hiển thị ở bên phải. Nếu hình ảnh macro được chọn, hình
ảnh cận cảnh liên quan được xác định trên hình ảnh tổng quan macro sẽ được liệt kê. Trong chế độ
xem rộng của ảnh macro, các khung hiển thị vị trí của các ảnh cận cảnh cũng như số hình ảnh của
chúng sẽ được hiển thị. Để xác định ví trí ELM trên ảnh cận cảnh phù hợp hơn, hãy chọn ảnh cận
cảnh ở bên phải và đánh dấu vị trí ELM trên đó.
Nếu một hình ảnh cận cảnh được chọn, hình ảnh tổng quan macro có liên quan và các hình ảnh cận
cảnh khác cũng ở vị trí hình ảnh macro được liệt kê. Trong chế độ xem rộng của hình ảnh macro,
các khung hiển thị vị trí của các ảnh cận cảnh cũng như số hình ảnh của chúng sẽ được hiển thị.
Để xác định vị trí ELM trên hình ảnh cận cảnh phù hợp hơn hoặc trực tiếp trên ảnh macro tổng quan,
chọn hình ảnh phù hợp ở bên phải và đánh dấu vị trí ELM trên đó.
Xác định vị trí trên Hình ảnh Bản đồ Cơ thể
Nếu một quá trình chụp bản đồ cơ thể tương quan đã được thực hiện trước đó thì ngoài việc xác
định vị trí trên Body Figure, vị trí của tổn thương cũng có thể được xác định trên hình ảnh bản đồ cơ
thể đó. Chọn BODYMAP để xác định tổn thương trên hình ảnh macro được chụp trong chức năng
Body Mapping (nút này chỉ hiển thị nếu có một loạt ảnh bản đồ cơ thể đã chụp từ bệnh nhân được
chọn).
Sử dụng thanh cuộn để xem các hình ảnh biểu đồ cơ thể tiếp theo/trước đó. Chọn hình ảnh cơ thể
thích hợp và chọn nó. Đánh dấu tổn thương tương ứng trên hình ảnh biểu đồ cơ thể và chọn OK để
quay lại cửa sổ New Diagnosis.
Bước 5 (Hoàn thiện bệnh nhân):
Sau khi tất cả các hình ảnh đã được ghi lại, thoát ra màn hình Patient Menu bằng cách sử dụng nút
F10 hoặc Escape. Trong màn hình Patient Menu, các thao tác tiếp theo (được mô tả sau trong
hướng dẫn này) có thể được thực hiện.
Nếu không có hoạt động nào khác với bệnh nhân này được lên kế hoạch, hãy thoát khỏi menu chính
bằng cách sử dụng nút F10.
2. Chọn Bệnh nhân hiện tại
Từ lần thăm khám thứ hai của bệnh nhân, có thể sử dụng tùy chọn Select Existing (Patient). Bất
kể hồ sơ bệnh nhân có hình ảnh hay không, nếu bệnh nhân đã có trong cơ sở dữ liệu, tất cả các
chức năng liên quan đến bệnh nhân có thể được thực hiện từ màn hình Patient Menu.
Bệnh nhân hiện tại có thể được chọn trực tiếp từ Main Menu hoặc qua các chức năng tìm kiếm
nâng cao bằng cách nhấp vào nút SELECT EXISTING

(1) Tìm kiếm bệnh nhân nhanh chóng từ Main Menu
Bất kỳ lựa chọn bệnh nhân nào cũng có thể được thực hiện trực tiếp từ Menu chính bằng
cách sử dụng các trường tìm kiếm.

Nhập dữ liệu bệnh nhân vào một trong các trường tìm kiếm và tất cả các bệnh nhân phù hợp sẽ tự
động hiển thị trong danh sách. Nếu bệnh nhân được tô sáng, bong bóng bật lên với dữ liệu bổ sung
sẽ được hiển thị. Nếu có ảnh khuôn mặt chụp được trước đây, ảnh này sẽ được hiển thị ngay bên
cạnh các trường tìm kiếm.
Chọn Bệnh nhân và chọn một trong các tùy chọn sau:
Chọn Bệnh nhân để vào màn hình Patient Menu.
(Các hành động tiếp theo sẽ được chọn trong màn hình này)
Theo dõi / Giám Sát
(Màn hình theo dõi được hiển thị trực tiếp bỏ qua màn hình Menu bệnh nhân)
Thanh ở trên cùng của màn hình cho biết bệnh nhân đã chọn và đang hoạt động. Tất cả các chức
năng được nhập sẽ được lưu vào hồ sơ bệnh nhân này. Ngày của chuyến thăm khám cuối cùng
của bệnh nhân này cũng được hiển thị.
(2) Tìm kiếm bệnh nhân nâng cao
Chọn nút EXISTING PATIENT từ Menu chính. Màn hình lựa chọn bệnh nhân đơn giản với các tùy
chọn sau được hiển thị:
Nhập chữ cái đầu tiên họ của bệnh nhân hoặc
Nhập vào các phần của họ và / hoặc tên và / hoặc số bảo hiểm trong dòng tương ứng và chọn
SEARCH hoặc
Xóa tất cả các trường đầu vào và chọn SEARCH để tìm kiếm trong danh sách bệnh nhân hoàn
chỉnh.

Mọi truy vấn có thể được xác định trước và lưu, để sử dụng trong tương lai bằng cách chọn trong
màn hình tìm kiếm nâng cao.
Sau khi tìm kiếm xong, chọn bệnh nhân và xác nhận với OK để vào Patient Menu.
Để thoát khỏi tìm kiếm ADVANCED và quay lại tìm kiếm SIMPLE, nhấp vào nút CANCEL đầu tiên
rồi nhấn vào nút SIMPLE.
3. Màn hình menu bệnh nhân
Sau khi bệnh nhân được chọn, màn hình Menu bệnh nhân sau sẽ xuất hiện.

Đây là trung tâm có chứa tất cả các chức năng cần thiết để quản lý bệnh nhân đầy đủ và toàn
diện. Tất cả các chức năng quan trọng có thể được truy cập từ menu này.
Thanh ở trên cùng của màn hình cho biết bệnh nhân đã chọn và đang hoạt động. Tất cả các thông
số được nhập sẽ được lưu vào hồ sơ bệnh nhân này. Ngày khám cuối cùng của bệnh nhân này

cũng được hiển thị.
Các biểu tượng dễ sử dụng có các chức năng sau:
Live Video /
Image file Import Chức năng thêm hình ảnh các nốt ruồi mới cho bệnh nhân hiện
Total Body Mapping tại
Chức năng lập bản đồ cơ thể để chụp ảnh toàn thân, sử dụng
camera MoleMax HD hoặc camera số
Follow Up /Monitoring Tất cả các lần kiểm tra theo dõi bệnh nhân (theo dõi các tổn
thương, theo dõi ảnh macro và ảnh cận cảnh cũng như các hình
ảnh mới về các tổn thương mới và các ảnh macro và cận cảnh
tăng
cườngtheo
với chức
năng
Xu hướng
và Kiểm
toán
Đánhđược
giá tổn
thương
phương
pháp
ABCD hoặc
7 điểm.
Scoring mới)
lâm sàng.
Ngoài
ra còn áp dụng các mô-đun TrichoScan, MoleMapping
hoặc MoleScore bên ngoài để đánh giá hình ảnh tự động.
Histopathology Nhập và quản lý hình ảnh của bệnh nhân
Report DermaNet In tài liệu
CosMax Truyền các hình ảnh và tệp dữ liệu qua Email hoặc HTTP
Mô-đun mô phỏng kết quả điều trị thẩm mỹ

Theo dõi / Giám sát
Đây là chức năng thiết yếu của bất kỳ hệ thống MoleMax HD nào và được sử dụng cho tất cả
các lần tái khám của bệnh nhân.
4. Theo dõi / Giám sát tiêu chuẩn
Bao gồm các hình ảnh ELM đã được kiểm tra, hình ảnh cận cảnh hoặc macro cũng như ELM mới,
hình ảnh cận cảnh và hình ảnh macro không được chụp trong lần khám đầu tiên. Hơn nữa, các
chức năng Kiểm tra xu hướng và lâm sàng để đánh giá đầy đủ và chi tiết về sự phát triển của một
tổn thương theo thời gian có thể truy cập thông qua tùy chọn Follow-Up.
Trong chế độ Follow-Up, không chỉ có thể so sánh hai hình ảnh được lưu trữ mà còn so sánh bất
kỳ hình ảnh được lưu trữ nào với hình ảnh video trực tiếp thực tế.
Bước 1 (Lưa chon hình ảnh để theo dõi):
Chọn nút FOLLOW UP trong Patient Menu. Tùy thuộc vào cài đặt riêng lẻ, phần mềm sẽ chuyển
sang chế độ 3x3, hình ảnh Macro và cận cảnh hoặc màn hình Dummy của bệnh nhân.
Màn hình 3x3

Màn hình Macro and Close-Up

Màn hình Dummy

Trong màn hình Follow Up, rất dễ dàng để chuyển đổi nhanh giữa ba chế độ xem này. Điều này
được thực hiện đơn giản bằng cách nhấp vào nút thích hợp nằm ở góc trên cùng bên phải.

3x3 Display ................................................................................................
Trong Màn hình 3 X 3, hình ảnh macro được hiển thị ở cột bên trái, hình ảnh cận cảnh ở cột giữa
và hình ảnh ELM ở cột bên phải. Mỗi hàng hiển thị một liên kết cụ thể giữa một hình ảnh macro và
/ hoặc một hình ảnh cận cảnh và / hoặc một hình ảnh ELM. Các hình ảnh được sắp xếp giảm dần
theo ngày kiểm tra của hình ảnh ELM. Sử dụng các mũi tên ở dưới cùng bên phải và trên cùng bên
trái để xem hình ảnh tiếp theo / trước.
Trong cột thứ tư, lịch sử của hình ảnh đã chọn sẽ được hiển thị. Nếu có nhiều hơn ba bản ghi trong
lịch sử, có thể nhìn thấy mũi tên cuộn.
Tính năng bổ sung
Tìm và chọn ảnh cận cảnh và ELM cụ thể / Sắp xếp
Lọc hình ảnh cụ thể
Tìm và chọn hình ảnh cận cảnh và ELM cụ thể
Chọn một hình ảnh ELM cụ thể
Nếu có nhiều hơn một hình ảnh ELM được xác định trên cùng một hình ảnh macro hoặc cận cảnh,
có thể phóng to hình ảnh cụ thể và chọn trực tiếp tổn thương cần theo dõi.
Trong trường hợp hình ảnh cận cảnh cũng như hình ảnh ELM được xác định trên cùng một ảnh
tổng quan macro, chọn biểu tượng vị trí DELM để xem tất cả các vị trí của hình ảnh ELM trên hình
ảnh macro được phóng to. Chọn tổn thương cụ thể. Hình ảnh được chọn xuất hiện màu xanh lá cây.
Chọn OK để quay lại. Hình ảnh được chọn được tô sáng.
Chọn một hình ảnh cận cảnh cụ thể
Nếu có nhiều hơn một hình ảnh cận cảnh được xác định trên cùng một hình ảnh macro, có thể hữu
ích để phóng to hình ảnh cụ thể và chọn trực tiếp hình ảnh cận cảnh cần theo dõi.
Trong trường hợp hình ảnh cận cảnh cũng như hình ảnh ELM được xác định trên cùng một tổng
quan macro, hãy chọn biểu tượng vị trí cận cảnh để xem tất cả các vị trí của các hình ảnh cận cảnh.
Chọn cận cảnh cụ thể. Hình ảnh được chọn xuất hiện màu trên nền tảng macro đen trắng. Chọn OK
để quay lại. Hình ảnh được chọn được tô sáng.
Sri
Trong trường hợp hình ảnh cận cảnh cũng như hình ảnh ELM được xác định trên cùng một tổng
quan macro, hãy chọn biểu tượng vị trí cận cảnh để xem tất cả các vị trí của hình ảnh cận cảnh.
Chọn ảnh chụp cụ thể. Hình ảnh đã chọn xuất hiện màu sắc trên nền macro đen trắng. Chọn OK để
quay lại. Hình ảnh đã chọn sẽ được tô sáng.
Sắp xếp
Có thể sắp xếp các hình ảnh giảm dần theo ngày kiểm tra hình ảnh macro, ngày kiểm tra hình ảnh
cận cảnh hoặc ngày kiểm tra hình ảnh ELM (cài đặt mặc định).
Chọn các nút Macro, Cận cảnh hoặc ELM nằm ở trên cùng để xem tất cả các hình ảnh được sắp
xếp từ hình ảnh cuối cùng được chụp đến hình ảnh đầu tiên được chụp theo ngày kiểm tra trong cột
đó. Nút tương ứng phía trên các cột được tô sáng.
Lọc hình ảnh cụ thể
Trong trường hợp tệp bệnh nhân có nhiều hình ảnh, có thể hữu ích khi chỉ có hình ảnh của một
danh mục cụ thể được hiển thị để tìm một hình ảnh cụ thể dễ dàng hơn. Các danh mục sau đây có
thể được chọn:

Tất cả hình ảnh (cài đặt mặc định)
Hình ảnh được chụp trong Lần Khám gần nhất
Hình ảnh đang chờ Chẩn Đoán
Các tổn thương có Nguy Cơ (không khả dụng trong màn hình " hình ảnh Macro và cận cảnh")
Những Phần cắt bỏ được lên kế hoạch (không khả dụng trong màn hình " hình ảnh Macro và
cận cảnh")
Hình ảnh được chọn khi Truyền qua DermaNet
Ảnh chụp bản đồ cơ thể toàn diện
Hiển thị hình ảnh Macro và Cận cảnh ................................
Trong màn hình hiển thị hình ảnh Macro và cận cảnh, chỉ hiển thị hình ảnh macro và cận cảnh
của bệnh nhân này. Các hình ảnh macro được đóng khung trong màu M+C
trắng, hình ảnh cận cảnh trong khung màu xanh lá cây. Macro mới nhất
được hiển thị ở góc trên cùng bên trái. Các macro khác theo bên phải theo thứ tự giảm dần theo số
hình ảnh của chúng. Nếu các cận cảnh được xác định trên một hình ảnh tổng quan macro, chúng
sẽ được hiển thị ngay sau macro tương ứng. Sử dụng các mũi tên ở dưới cùng bên phải và trên
cùng bên trái để xem các hình ảnh tiếp theo / trước.
Để chọn một hình ảnh cận cảnh cụ thể, di chuyển con trỏ qua hình ảnh tổng quan macro tương ứng
và nhấn RB để phóng to nó. Chọn cận cảnh cụ thể. Hình ảnh được chọn xuất hiện màu trên nền
tảng macro đen trắng. Chọn OK để quay lại. Hình ảnh được chọn được tô sáng.
Lọc hình ảnh cụ thể
Trong trường hợp tệp bệnh nhân có quá nhiều hình ảnh, sẽ dễ dàng tìm kiếm một hình anh khi chỉ
có hình ảnh của một danh mục cụ thể được hiển thị . Xem phía trên cho thấy các chức năng của
các bộ lọc khác nhau.
Hiển thị dạng Dummy (Body Figure) .................................................................
Trong chế độ hiển thị Dummy, chỉ các vị trí của hình ảnh ELM của bệnh nhân này được hiển thị
bằng hình chữ thập hoặc hình tròn nếu chúng tương ứng với một ảnh macro. Tổn thương đã chọn
được biểu thị bằng chữ thập hoặc hình tròn màu xanh đậm và được hiển thị ở góc trên bên phải.
Để thay đổi sang màn hình Body Figure khác, chọn ảnh xem nhỏ phù hợp ở bên cạnh và nó sẽ
được phóng to ở giữa.
Bước 2 (Theo dõi với video trực tiếp):
Tìm và chọn hình ảnh để theo dõi bằng cách sử dụng các hướng dẫn phía trên. Chọn nút FOLLOW
UP để tiếp tục.
Nếu việc theo dõi được thực hiện với camera khác với ban đầu, trước tiên hãy chọn chế độ theo dõi
phù hợp bằng cách nhấp vào mũi tên ở bên phải của nút Theo dõi (nằm ở góc dưới bên trái của
màn hình Follow-Up), sau đó chọn Live Video hoặc Image File Import.

Sau khi nhấp vào nút Follow-Up, màn hình Video trực tiếp Follow-Up xuất hiện.

Xin lưu ý, khi sử dụng hai màn hình, trong khi chụp ảnh Follow-Up, màn hình dưới bị chặn và hình
ảnh sau xuất hiện:

Màn hình được kích hoạt lại sau khi tác vụ (chụp ảnh hoặc hủy hành động) ở màn hình trên cùng
kết thúc.

Bước 3 (Lưu hình ảnh):
Sau khi nhấp vào nút OK, màn hình CHI TIẾT sẽ được hiển thị.
Để tiết kiệm thời gian trong các lần kiểm tra tiếp theo, con trỏ chuột được định vị tự động ở bước
logic tiếp theo.
Chọn OK để lưu hình ảnh.
Chương trình trở về cửa sổ Liệt kê hình ảnh và hình ảnh tiếp theo sẽ được chọn tự động. Làm lại
các bước 2 đến 4 để theo dõi hình ảnh này.
5. Theo dõi / Theo dõi có hướng dẫn
Tùy chọn nhanh hơn để thực hiện theo dõi (đối với người sử dụng có kinh nghiệm) được gọi là
Guided Follow-Up.
Để theo dõi tất cả các hình ảnh của một loại cụ thể (ELM, macro hoặc cận cảnh) quy trình theo dõi
được hướng dẫn này có sẵn. Chọn một hình ảnh ELM, macro hoặc cận cảnh trong bảng bệnh nhân
và chọn DETAILS. Bắt đầu bằng cách chọn hình ảnh mới nhất được khuyến nghị vì số lượng hình
ảnh trong quá trình theo dõi được hướng dẫn.

Chọn FOLLOW UP để bắt đầu quy trình kiểm tra. Lấy hình ảnh theo dõi như được mô tả trong phần
trước (Theo dõi chuẩn). Bằng cách nhấp vào nút chuột phải, hình ảnh video trực tiếp bị đóng băng
và nhấp vào nút chuột trái để đến bước tiếp theo trong quy trình kiểm tra (Chuột phải nằm trong
video trực tiếp để kich hoạt các phím tắt LB và RB này).
Để tiết kiệm thời gian kiểm tra, con trỏ chuột được định vị tự động ở bước logic tiếp theo, giúp loại
bỏ các chuyển động chuột tốn thời gian. Các bước trong kiểm tra chỉ cần được xác nhận bằng cách
nhấp vào nút chuột trái.
Sau khi nhập lại màn hình DETAILS, hình ảnh mới đã sẵn sàng để được lưu.
Chọn SAVE và hình ảnh tiếp theo để theo dõi sẽ được hiển thị và chuột tự động di chuyển đến nút
FollowUp. Lặp lại quy trình cho đến khi hình ảnh cuối cùng được theo dõi và phần mềm trở lại trang
bệnh nhân.
6. Hình ảnh mới trong Theo dõi
Hình ảnh Mới
Để không phải chuyển đổi giữa các chức năng, có thể ghi lại trực tiếp những hình ảnh mới trong lần
tái khám của bệnh nhân trong chức năng Follow Up. Trong trường hợp như vậy, chọn nút NEW
IMAGE trong bảng dữ liệu bệnh nhân để đến chế độ video trực tiếp.
Nhấp vào mũi tên nằm ở phía bên phải của nút NEW IMAGE để chọn giữa LIVE VIDEO và IMAGE
FILE IMPORT, cũng như “Direct Import from digital camera” và “TWAIN Import” nếu khả dụng và
được kích hoạt trong màn hình Quản trị.
Chụp hình ảnh macro, cận cảnh và / hoặc ELM mới như được mô tả trong phần Bệnh nhân mới
trong phần đầu của sách hướng dẫn này.

7. So Sánh Các Hình Ảnh Đã Lưu
Để so sánh hai hình ảnh đã lưu, chọn hai bản lưu trong cột thứ tư (lịch sử) trong màn hình lựa chọn
Follow-Up. Ngay sau khi hai hình ảnh được chọn, nút COMPARE xuất hiện thay vì nút DETAILS ở
giữa thanh dưới cùng. Bằng cách nhấp vào nút này, màn hình sau xuất hiện:

8. Theo Dõi Nhanh
Một lựa chọn khác cho Standard Follow Up hoặc Guided Follow Up là tùy chọn "Quick Follow Up".
Để chọn Quick Follow Up từ Patient Menu, chỉ cần nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Follow-Up/
Monitoring và chọn Quick Follow Up như hiển thị trên hình ảnh sau:

Sau khi nhấp vào nút Quick Follow Up màn hình mới, tương tự như màn hình Trending được hiển
thị.
Sử dụng cột ở phía bên trái để chọn hình ảnh ELM để theo dõi và sau đó chọn bản ghi của hình ảnh
này ở phía bên phải cần kiểm soát. Theo mặc định, hình ảnh mới nhất sẽ được chọn tự động.

Nhấp vào nút Follow Up ở góc dưới bên trái để thực hiện theo dõi tổn thương này. Chức năng giống
như được mô tả trong Chương 7.7.1

Màn hình Live Video được kích hoạt khi nhấp vào nút Follow Up.
Chế độ So sánh (mặc định) ........................................................................
Để vào Chế độ so sánh, chọn biểu tượng tương ứng ở bên phải khung hình video trực tiếp. Trên
hình ảnh bên trái, một nửa hình ảnh được lưu trữ được hiển thị. Để dừng hình video trực tiếp, chọn
FREEZE. Chọn OK để tiến hành.
Bước 3 (Lưu hình ảnh):
Sau khi nhấp vào nút OK, màn hình DETAILS được hiển thị.
Để tiết kiệm thời gian trong các lần kiểm tra tiếp theo, con trỏ chuột được tự động định vị ở bước
logic tiếp theo.
Chọn OK để lưu hình ảnh.
9. Hình ảnh mới
Hình ảnh mới cũng có thể được lấy trực tiếp từ menu Chính của Bệnh nhân. Khi vào menu Chính
của bệnh nhân (ngay sau khi chọn bệnh nhân), Live Video được kích hoạt và hiển thị bên trong biểu
tượng trên cùng bên trái trên màn hình.
Để có được hình ảnh mới bằng cách sử dụng chức năng Live Video (sử dụng máy quay video
MoleMax HD), nhấp vào nút LIVE VIDEO.
Để có được hình ảnh mới bằng cách sử dụng phương pháp thay thế, nhấp vào mũi tên nằm ở bên
phải của biểu tượng và chọn giữa LIVE VIDEO và IMAGE FILE IMPORT, hoặc Direct Camera Import
hoặc TWAIN import (nếu khả dụng và được kích hoạt trong Menu quản trị)

Chụp ảnh macro, cận cảnh và / hoặc ELM mới như được mô tả trong phần Bệnh nhân mới trong
phần đầu của sách hướng dẫn này.
10. Chấm điểm thủ công (Chuyên gia ABCD và quy luật 7 điểm)
Phần mềm Expertizer được phát triển với sự hợp tác với Khoa Da liễu tại Trường Y khoa Vienna. Nó
được thiết kế để trở thành một mô-đun bổ trợ học tập tương tác với Phần mềm MoleMax HD tiêu
chuẩn.
Phần mềm bao gồm một nhóm hơn 700 hình ảnh tham chiếu chọn lọc đã được ghi lại bằng hệ thống
MoleMax HD tại Trường Y khoa Vienna, Khoa Da liễu. Những hình ảnh này được chọn trong số
25.000 hình ảnh ELM sẽ giúp những người dùng không quen thuộc với kỹ thuật ELM sẽ hướng dẫn
họ theo phương pháp đó.
Các hình ảnh tham chiếu được phân nhóm dựa trên chẩn đoán và theo tiêu chí ELM mà chúng thể
hiện. Gói phần mềm chứa các chức năng phân tích hình ảnh hiện đại và hỗ trợ trong việc phân loại
các tổn thương theo quy tắc ABCD được phê duyệt lâm sàng và ABCD-E mở rộng (trong đó E là viết
tắt của phương pháp thay đổi tiến hóa của phương pháp nevus). Một phương pháp cho điểm mới
hơn, Danh sách kiểm tra 7 điểm (còn được gọi là Điểm Argenziano), cũng được triển khai trong
Expertizer để cung cấp hỗ trợ chẩn đoán.
Nhưng, không thể quá nhấn mạnh rằng MoleMaxExpertizer không phải là nhà cung cấp chẩn đoán hộp đen
đơn giản. Đó là một trợ giúp tinh vi cho bác sĩ để cải thiện
độ chính xác chẩn đoán của mình - đây là mục đích và triết
lý chính đằng sau việc tạo ra MoleMax-Expertizer.
Để củng cố ý tưởng này, Expertizer cung cấp một mô-đun
tự đánh giá, trong đó bác sĩ có thể tự kiểm tra độ chính xác
chẩn đoán của mình. Bằng cách nhận được phản hồi thích
hợp, bác sĩ có thể cải thiện hơn nữa khả năng chẩn đoán
các tổn thương sắc tố da. Ngoài ra danh sách chi tiết đầy
đủ của các tiêu chí khác nhau và các ví dụ chẩn đoán luôn
có sẵn.
Phần mềm Expertizer được chia thành hai phần. Trong khi quy tắc được tích hợp vào menu
MoleMax Scoring, Self Assessment, Diagnose examples, và ELM Criteria examples có sẵn trong
Menu SERVICES và được mô tả trong Chương "Services" của sách hướng dẫn này.
Để chấm điểm hình ảnh bằng cách sử dụng Expertizer quy tắc ABCD hoặc 7 Point Check List,trước
tiên, hãy chọn hình ảnh trong màn hình 3x3 và nhấp vào nút thích hợp trong menu chấm điểm (ABCD
và
7
Point
Check
List).

Trước khi chấm điểm, hình ảnh phải chạy qua quá trình phân đoạn để có được sự giải thích toán học
và thống kê của hình ảnh.
Màn hình phân đoạn sẽ xuất hiện như được hiển thị trên hình ảnh trên đây:
Có hai phương pháp phân chia một tổn thương từ vùng da xung quanh: Tự động hoặc Thủ công.
Tự động
1. Để bắt đầu phân đoạn tự động, chọn AUTOMATIC. Phân đoạn tự động sẽ được thực hiện theo
bốn bước: Khởi tạo, cải tiến hình ảnh, trích xuất tính năng và xuất dữ liệu. Phải mất khoảng 20 giây
để
phần mềm phân đoạn tổn thương.
2. Trong trường hợp kích thước của tổn thương chưa được nhận biết chính xác, có thể điều chỉnh
ngưỡng hiện tại. Chọn + để tăng ngưỡng nếu tổn thương lớn hơn đề xuất phân đoạn. Chọn - để
giảm
ngưỡng trong trường hợp phần mềm phân đoạn một khu vực lớn hơn kích thước thực tế của tổn
thương. Giữ nút nhấn và giá trị ngưỡng sẽ tăng / giảm cho đến khi nút được giải phóng. Ngưỡng
phải
được điều chỉnh tùy thuộc vào diện tích đề xuất khác với diện tích thực tế của tổn thương. Ngưỡng
cũng có thể được gõ bằng tay.
3. Chọn AUTOMATIC một lần nữa để có được khu vực phân đoạn mới bằng phần mềm.
4. Lặp lại Bước 2 và 3 cho đến khi khu vực chính xác được phân đoạn.
Thủ công
Tuy nhiên, nhận dạng tự động sẽ không luôn cung cấp các kết quả tốt nhất, như trong một số trường
hợp có những sợi lông/ tóc trong hình ảnh tổn thương.
Trong những trường hợp đó, việc phân đoạn cần phải được thực hiện thủ công.
1. Chọn MANUAL và hình ảnh sẽ được phóng to về kích thước ban đầu.
2. Khoanh tròn tổn thương tốt nhất có thể. Để làm như vậy, nhấp bằng nút chuột trái xung quanh tổn
thương. Ít nhất tám điểm kết nối phải được chỉ định.
3. Nhấn nút chuột phải để đóng vòng tròn. Nếu không chính xác, chọn RESET để làm lại.
4. Chọn OK để bắt đầu quá trình phân đoạn. Chương trình trở về cửa sổ nhận dạng tổn thương.
Đối với thông tin của bạn, phương pháp phân đoạn cuối cùng và giá trị ngưỡng hiện tại được hiển

thị trên màn hình.
Sau khi phân đoạn tổn thương từ vùng da xung quanh, chọn RESULTS để có được một số thông số
toán học được tính toán bởi phần mềm.
Chọn SAVE để lưu kết quả phân đoạn trong tệp. Tệp này được gọi là segres.txt và được đặt trong
thưmục cài đặt phần mềm MoleMax HD.
Chọn PRINT để in ra kết quả và / hoặc CANCEL để quay lại màn hình Phân đoạn.
Các kết quả sau đây được tính toán trong mô-đun này:
Các yếu tố hình thành:
- Diện tích (diện tích của tổn thương, tính bằng mm2)
- Chu vi (chiều dài đường viền của tổn thương đã xác định)
- Đường kính tối thiểu (đường kính tối thiểu của tổn thương)
- Đường kính tối đa (đường kính tối đa của tổn thương)
- Độ giãn dài (tỷ lệ của đường kính tổn thương tối đa và tối thiểu - tổn thương mịn hoàn toàn sẽ
có độ giãn dài 1)
- Độ nhám (đo độ không đều của đường viền của tổn thương - tổn thương mịn hoàn toàn sẽ có
độ nhám bằng 1)
- Tọa độ trung tâm (x / y) (trung tâm tổn thương toán học được tính bằng pixel tính từ điểm pixel
0/0 ở góc trên cùng bên trái)
- Vòng tròn (đường kính của một vòng tròn có diện tích bằng nhau)
Yếu tố hình thành (phép đo cho sự tuần hoàn của một vật - nó được tính theo phương trình sau:
Yếu tố hình thành = 4 µ (Diện tích / Chu vi2)
Các yếu tố giá trị xám:
Các yếu tố Histogram:
Biểu đồ cho thấy có bao nhiêu pixel trong tổn thương có các giá trị xám nhất định (trục y: số pixel
0-307200max, trục x: tỷ lệ giá trị xám 0-255).
Sau khi phân đoạn được thực hiện, quy tắc ABCD hoặc Danh sách kiểm tra 7 điểm có thể được áp
dụng.
11. ABCD-Score
Quy tắc nội soi ABCD là phương pháp phân loại được chấp nhận trên toàn thế giới dựa trên một
phân tích bán định lượng theo bốn tiêu chí: A là viết tắt của Sự không đối xứng của tổn thương, B
cho Đường viền của tổn thương, C cho Màu sắc trong tổn thương và D cho (các) Thành phần cấu
trúc vi phân được tìm thấy trong tổn thương.
Bước 1: Chọn biểu tượng ABCD trong màn hình Phân đoạn. Bước đầu tiên/ màn hình của phương
pháp
ABCD được hiển thị.
Trong mỗi bước của quá trình đánh giá, hình ảnh tham chiếu được hiển thị ở bên phải màn hình.
Những hình ảnh này đã được đánh giá dựa trên các tiêu chí ABCD và được sắp xếp theo các giá trị
ABCD duy nhất của chúng. Trong hộp mô tả hình ảnh, các tiêu chí ABCD cụ thể được nhìn thấy
trong tổn thương được mô tả. Chẩn đoán đã được chứng minh mô học có thể được tìm thấy trên
hình ảnh. Chọn các nút + hoặc - bên dưới mô tả hình ảnh để xem hình ảnh tiếp theo hoặc hình ảnh
trước đó
Trong mỗi bước đánh giá, phần mềm cố gắng tìm các hình ảnh tham chiếu tương tự dựa trên các
tiêu chí mà bạn đã chọn.
Bất cứ lúc nào trong Phương pháp ABCD, có thể chọn BACK để quay lại một bước trong quy trình
đánh giá.

Bước 2: Đầu tiên, đánh giá các đặc điểm không đối xứng của tổn thương:
Chọn một trong ba tùy chọn:
Thiếu sự bất đối xứng ở cả hai trục nếu tổn thương hoàn toàn đối xứng,
Không đối xứng trong một trục nếu tổn thương thể hiện sự bất đối xứng trong một trục,
Không đối xứng ở cả hai trục nếu tổn thương hoàn toàn không đối xứng.
Chọn OK.
Bước 3:
Thứ hai, đánh giá số lượng các phân đoạn với sự ngắt đột ngột của mẫu sắc tố:
Chọn số lượng phân đoạn (1 đến 8) trong đó tổn thương có một đường viền rõ ràng và sắc nét với
vùng da xung quanh.
Chọn OK.
Bước 4: Thứ ba, đánh giá các màu khác nhau trong tổn thương:
Chọn màu sắc cụ thể của tổn thương. Có sáu lựa chọn được cung cấp. Lưu ý rằng nhiều hơn một
lựa
chọn có thể được thực hiện.
Chọn OK.
Bước 5: Cuối cùng, đánh giá các thành phần cấu trúc khác biệt trong tổn thương:
Chọn các thành phần cấu trúc vi sai trong tổn thương. Có năm lựa chọn được cung cấp. Lưu ý rằng
nhiều hơn một lựa chọn có thể được thực hiện.
Chọn OK.

Bước 6:
ABCD SCORE được hiển thị bằng biểu đồ thanh ở bên phải màn hình. Tổng điểm ABCD tương ứng
và mô tả các tiêu chí ABCD xác định được hiển thị bên dưới tổn thương.
Bên cạnh tổng điểm ABCD, điểm ABCD-E mở rộng được hiển thị. Phần mở rộng của phương pháp
ABCD truyền thống, E, là viết tắt của sự tiến triển thay đổi của tổn thương được đánh giá. Để tính
điểm ABCD-E mở rộng, hãy trả lời câu hỏi liệu tổn thương cụ thể có thay đổi hay không.
Bước 7: Chọn CANCEL để quay lại màn hình Phân đoạn.
Khi trở về menu chính MoleMax, chương trình sẽ hỏi có lưu điểm ABCD được tính hay không. Chọn

YES để lưu trữ điểm ABCD trong cơ sở dữ liệu. Nó sẽ được hiển thị trong hộp bình luận khi mở hình
ảnh tương ứng và nó cũng có thể được xem trong trường chấm điểm trong chức năng TRENDING.
12. Danh sách kiểm tra 7 điểm
Danh sách kiểm tra 7 điểm là phương pháp mới nhất để phân tích các tiêu chí trong các tổn thương
sắc tố da. Nó dựa trên một nghiên cứu mù về 342 tổn thương ác tính (117 khối u ác tính và 342 tổn
thương ác tính). Bác sĩ phải xác định các tiêu chí chính và phụ. Trong các tiêu chí với một số biến
số, các biến số có ảnh hưởng đáng kể trong chẩn đoán u ác tính đã được xác định. Tiêu chí chính
quan trọng nhận được hai điểm và tiêu chí nhỏ quan trọng nhận được một điểm. Điểm từ ba trở lên
có độ nhạy 95% là khối u ác tính.
Bước 1:
Chọn biểu tượng 7-Point Check List trong màn hình Phân đoạn. Bước / màn hình đầu tiên của Danh
sách kiểm tra 7 điểm được hiển thị.
Trong mỗi bước của quá trình đánh giá, hình ảnh tham chiếu được hiển thị ở bên phải màn hình.
Những hình ảnh này đã được đánh giá dựa trên tiêu chí 7 Điểm và chủ yếu được sử dụng làm ví dụ
cho câu trả lời được kiểm tra ở phía bên trái trong một trong các Hộp kiểm tra. Chẩn đoán đã được
chứng minh mô học có thể được tìm thấy trên hình ảnh. Chọn các nút + hoặc - bên dưới mô tả hình
ảnh để xem hình ảnh tiếp theo hoặc hình ảnh trước đó.
Trong mỗi bước đánh giá, phần mềm cố gắng tìm các hình ảnh tham chiếu tương tự dựa trên các
tiêu chí mà bạn đã chọn. Bất cứ lúc nào trong Danh sách kiểm tra 7 điểm, có thể chọn BACK để
quay lại một bước trong quy trình đánh giá.
Bước 2: Xác định các tiêu chí chính mạng lưới các sắc tố không điển hình
Chỉ có một mạng nổi bật & không đều trong một tổn thương nhận được hai điểm; Theo một nghiên
cứu của Argenziano, một mạng không có, bình thường, bất thường, hoặc nổi bật là không có ý nghĩa
trong chẩn đoán u ác tính.
Chọn OK.
Bước 3: Xác định các tiêu chí chính Các khu vực màu xanh xám (Màng che phủ màu xanh trắng).
Các khu vực màu xanh xám được định nghĩa là các khu vực bất thường, giao nhau, vùng màu xanh
xám đến vùng trắng xanh và không liên quan đến lacunes màu đỏ - xanh hoặc sắc tố màu lá phong.
Chọn OK.
Bước 4: Xác định các tiêu chí chính mô hình mạch máu không điển hình.
Các mô hình mạch máu không điển hình được định nghĩa là các cấu trúc màu đỏ tuyến tính, chấm
hoặc hình cầu và được phân phối không đều bên ngoài các khu vực hồi quy. Những mô hình này
được liên kết với các cấu trúc ác tính khác.
Chọn OK.
Bước 5: Xác định các vệt tiêu chí nhỏ (pseudopods/ luồng xuyên tâm).
Luồng xuyên tâm hoặc các vệt được định nghĩa là các phần mở rộng tuyến tính được bố trí theo
chiều
ngang và không đối xứng ở rìa của tổn thương. Chỉ những vệt bất thường trong một tổn thương mới
nhận được một điểm; Các vệt bình thường, theo nghiên cứu của Argenziano, không có ý nghĩa trong
chẩn đoán u ác tính.
Chọn OK.
Bước 6: Xác định các tiêu chí nhỏ Sắc tố / đốm bất thường.
Các đốm màu xuất hiện dưới dạng các vùng màu nâu, xám hoặc đen của sắc tố khuếch tán với hình
dạng hoặc phân bố bất thường và kết thúc đột ngột.
Chọn OK.
Bước 7: Xác định các tiêu chí nhỏ Dấu chấm và hình cầu.
Các chấm và hình cầu bất thường xuất hiện dưới dạng các cấu trúc tròn màu đen, nâu hoặc xanh
dương phân bố không đều trong tổn thương. Chỉ các chấm và hình cầu bất thường rong một tổn
thương mới nhận được một điểm; Theo các nghiên cứu của Argenziano, các chấm và hình cầu là
thường xuyên, không có ý nghĩa trong chẩn đoán u ác tính. Chọn OK.

Bước 8: Xác định mô hình hồi quy tiêu chí nhỏ.
Một mô hình hồi quy xuất hiện dưới dạng sẹo như sự mất sắc tố hoặc đôi khi là các chấm màu xanh
xám lốm đốm trong một khu vực bị giảm sắc tố (i.e peppering)
Chọn OK.
Bước 9: Kết quả Danh sách kiểm tra 7 điểm được hiển thị bằng biểu đồ thanh ở bên phải màn hình.
Tổng điểm
Bảy điểm tương ứng và mô tả các tiêu chí đã xác định được hiển thị bên dưới tổn thương.

Bước 10: Chọn CANCEL để quay lại màn hình Phân đoạn.
Khi trở về menu chính MoleMax, chương trình sẽ hỏi có lưu điểm ABCD được tính hay không. Chọn
YES để lưu trữ điểm ABCD trong cơ sở dữ liệu. Nó sẽ hiển thị trong hộp bình luận khi mở hình ảnh
tương ứng và nó cũng có thể được xem trong trường chấm điểm trong chức năng TRENDING.
13. Trichoscan
TrichoScan là một phần mềm độc đáo dùng để phân tích tóc.Phần mềm này là một phần mềm bổ
sung cho phần mềm MoleMax HD và cần được mua riêng. Khởi động mô-đun này bằng cách nhấp
vào nút TRICHOSCAN nằm trong thanh chấm điểm.
Phần mềm TrichoScan cho phép bạn tự động đo các thông số sinh học của sự phát triển của tóc
bằng
việc phân tích hình ảnh được chụp bằng máy ảnh MoleMax DELM. Để phân tích tự động với
TrichoScan, một vùng tóc nhất định cần được cạo (khoảng 1,8 cm²), nhuộm và chụp lại bằng kỹ thuật
số ở độ phóng đại 30x.
Bệnh nhân cần quay lại sau ba ngày để chụp ảnh với độ phóng đại 30 lần và tiến hành phân tích với
TrichoScan.
Trái ngược với Trichogram truyền thống, TrichoScan không gây đau đớn, có thể tái tạo và cho phép
ghi thành tài liệu kỹ thuật số. Nó cho phép so sánh khả năng khác nhau của các chất thúc đẩy tăng
trưởng tóc (anagen / telogen) và có thể được sử dụng để theo dõi điều trị thông qua MoleMax.
Gói chương trình TrichoScan có sẵn trên tất cả các hệ thống MoleMax dưới dạng mô-đun bổ trợ
hoặc để cài đặt sau.
Phần mềm Trichoscan cung cấp hệ thống đếm tóc độc đáo và phát hiện sự phát triển của tóc với
đánh giá toán học.
Sau khi nút TRICHOSCAN được chọn, Phân tích Tricho sẽ được thực hiện tự động.
Để xem Trichogramm, nhấp vào nút "Trichogramm"

Màn hình TrichoScan điển hình được hiển thị như hình ảnh sau đây.

Để xem điểm, nhấp vào nút Score. Điểm được trình bày dưới dạng một thanh đèn giao thông. Nếu
điểm đánh dấu nằm trong vùng màu xanh lá cây, tóc mọc ở vùng bình thường, nếu thanh điểm
nằm trong vùng màu đỏ, nó cần được điều trị y tế.
Các giá trị đầu ra của mô-đun TrichoScan là:
Khu vực phân tích
Số lượng tóc chính xác (Trong ngoặc đơn là số lượng tóc không chính xác)
Mật độ tóc (số lượng tóc trên một khu vực)
Tóc Anagen (tỷ lệ tóc mọc bình thường)
Tóc Telogen (phần trăm tóc không mọc)
Mật độ tóc tơ (Vellus hair)
Mật độ tóc đầu cuối (Terminal hair)
Số lượng tóc Vellus (tỷ lệ phần trăm trong ngoặc)
Số lượng tóc Terminal (tỷ lệ phần trăm trong ngoặc)
Biểu đồ cho thấy tần số phân phối của chiều dài tóc. Điểm đánh dấu màu đỏ cho biết độ
dài tối đa được xác định cho tóc Telogen.
Thanh chỉ báo (màu xanh lá cây - Trichogram bình thường; màu vàng - rụng tóc Telogen
nhẹ; màu đỏ - rụng tóc Telogen đặc biệt)
Với mỗi Phần mềm TrichoScan được phân phối, một bộ tạo màu tóc sẽ được cung cấp để đạt
được kết quả tối ưu khi tóc được nhuộm màu.
Sau khi thoát ra, điểm được tính toán của mô-đun có thể được lưu trong cơ sở dữ liệu và được xem
bất kỳ lúc nào trong thanh nhận xét trong màn hình DETAILS hoặc trong SCORE trong màn hình
TRENDING.

