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Firma elfo dziękuje za zainteresowanie systemem profesjonalnej fotograficznej dokumentacji 

medycznej. 

1. Układ podręcznika 
W częściach 2 – 5 znajduje się ogólny opis systemu, wykaz i opisy elementów składowych, 

instruktaż prawidłowego układu elementów systemu na stanowisku roboczym oraz opcje 

konfiguracyjne sprzętu. 

Część 6 dotyczy pierwszego podłączenia systemu do sieci zasilającej i przygotowania do 

właściwej pracy z systemem. 

Części 7 – 8 poświęcone są instalacji oprogramowania i personalizacji ustawień tak by umożliwić 

optymalną obsługę systemu. 

Część 9 to opis systemu uprawnień nadawanych poszczególnym użytkownikom programu. 

Część 10 to uwagi dotyczące standaryzacji pozycji siedzącego pacjenta. Jedynie prawidłowa 

pozycja gwarantuje minimalne zniekształcenia geometryczne i pozwala uzyskać pełną 

powtarzalność ujęć przed i pozabiegowych uzyskanych w różnych sesjach,  w różnym czasie. 

Części 11 – 12 poświęcone są bezpośredniej pracy z oprogramowaniem. Znajdują się tam 

informacje dotyczące pierwszej rejestracji pacjenta, wykonywania zdjęć przed i pozabiegowych w 

sesjach, analiz i planowania zabiegów oraz szczegóły dotyczące archiwizacji zdjęć. 

Części 13, 14 i 15 to informacje dodatkowe pozwalające użytkownikowi na rozszerzenie 

funkcjonalności programów pod kątem własnych potrzeb. 

W części 16 znajdują się informacje na temat warunków pracy, przechowywania, czyszczenia 

urządzenia i inne  uwagi na temat postępowania z urządzeniem i bezpieczeństwa użytkowania. 

Część 17 to wskazówki związane z kluczowymi elementami procedury przygotowawczej do 

wykonywania zdjęć oraz samą procedurą rejestracji. 

Część 18 dotyczy aktualizacji oprogramowania i uwag dodatkowych. 

Część 19 w formie tabeli prezentuje możliwe problemy i proponowane środki zaradcze. 

Część 20 prezentuje podstawowe dane techniczne. 
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2. Opis i przeznaczenie systemu 

System "FotoMedicus" to oprogramowanie i ściśle z nim zintegrowany sprzęt, którego celem jest 

dostarczenie lekarzom medycyny estetycznej, specjalistom od dermatologii, kosmetologom, 

narzędzi do tworzenia fotograficznej dokumentacji medycznej, planowania zabiegów i 

fotograficznej analizy przypadków medycznych. 

System jest elastyczny. Pozwala z jednej strony skupiać się jedynie na wykonywaniu i 

gromadzeniu zdjęć dokumentujących przebieg leczenia i zmiany wyglądu pacjenta, z drugiej strony, 

jeśli jest takie oczekiwanie lekarza, 

system umożliwia prowadzenie 

szczegółowej medycznej 

dokumentacji opisowej przypadków i 

przebiegu terapii.  

System rozwija się bardzo 

dynamicznie i oferuje obecnie wiele 

unikalnych funkcji, takich jak:  

 -pogłębiona analiza stanu skóry 

(przebarwienia, pajączki, lepszy 

wgląd w zmiany na skórze i tuż pod 

jej powierzchnią),  

 -planowanie i opis zabiegu 

bezpośrednio na zdjęciach pacjenta,  

 -moduł realistycznych symulacji 

rezultatów niektórych typów 

zabiegów,  

 -możliwość jednoczesnego dostępu 

do danych z wielu komputerów.  

 -laserowy wskaźnik odległości od 

fotografowanego obiektu. 

 -pomiary liniowe i pola powierzchni. 

 

Nieustannie dodajemy do systemu nowe funkcje, wsłuchując się uważnie w potrzeby naszych 

klientów. Nasz system aktualizacji gwarantuje użytkownikom dostęp do wszystkich nowych funkcji 

przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. 

  

Rysunek 1 - Zestaw FotoMedicus 



7 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

Cechy systemu 

Bardzo wysoka jakość zdjęć  
Zdjęcia dokumentujące stan faktyczny powinny charakteryzować się wysoką, jakością 

techniczną. Aspekt artystyczny musi być całkowicie podporządkowany wiernemu odwzorowaniu 

rzeczywistości. Cele te zostały osiągnięte poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i 

optymalne wykorzystanie użytego aparatu fotograficznego. Główne elementy to: 

 - wykorzystanie całej powierzchni matrycy rejestrującej zdjęcie poprzez pionowe ustawienie 

aparatu.  

 - stała wysoka energia lampy błyskowej uniezależniająca od warunków zastanych i zapewniająca 

wysoką powtarzalność zdjęć.  

 - stała temperatura barwowa światła zapewniająca wierne odwzorowanie walorów skóry. 

Standaryzacja wykonywania zdjęć  
Przyjęcie zaproponowanych zasad, określających warunki wykonania zdjęć prowadzi do 

minimalizacji zniekształceń geometrycznych, a w procesie porównywanie „przed” i „po” czyni je 

nieistotnymi. Dostarczona w zestawie mata podłogowa jest swoistym nawigatorem, który jest 

zawsze widoczny i w łatwy, niezawodny sposób pozwala ustawiać stanowisko w zależności od 

rodzaju wykonywanych zdjęć. 

Możliwość zapisu do pliku i wydruków wybranych obszarów zdjęć 

pojedyńczych i par zdjęć w analizie porównawczej. 

Przeglądane zdjęcia lub ich fragmenty można drukować na formularzach i przenosić do innych 

aplikacji wykorzystując mechanizm schowka. Zaznaczając wybrane obszary zdjęć lub ich par w 

analizie porównawczej można tworzyć cenną dokumentację wykorzystywaną w publikacjach 

naukowych czy referatach. Poszczególne zdjęcia z sesji lub symulacje mogą być również zapisywane 

na zewnętrznych nośnikach. 

Laserowy wskaźnik odległości od fotografowanego obiektu. 
Zainstalowany na kolumnie automatyczny wskaźnik uruchamiany razem z włączeniem podglądu 

wraz ze specjalną matą umożliwia precyzyjne ustawienie odległości fotografowanej osoby/części 

ciała od matrycy aparatu zgodnie z dyrektywami programu. Wskaźnik służy również do dokładnego 

ustawienia prostopadłości czaszy w stosunku do głównej osi stanowiska, co gwarantuje uzyskanie 

prawidłowych ujęć i ich powtarzalność w sesjach „po”. 

Identyczność i powtarzalność warunków wykonywania zdjęć „przed’’ i „po”. 
W konstrukcji urządzenia został położony szczególny nacisk na to, aby już na etapie 

wykonywania zdjęć uzyskać powtarzalność ujęć w różnych sesjach, wizytach. Osiągnięcie 

powtarzalności jest realizowane sprzętowo i programowo. Elementy sprzętowe to 

wystandaryzowana mata podłogowa oraz obrotowy fotel specjalnej konstrukcji, natomiast w 

ustawieniu ujęcia „po” jest bardzo pomocna technologia „ducha”, która pozwala wyświetlać 

zdjęcie, „przed” jako tło zdjęcia „po”. 
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Niewielka powierzchnia zajmowana przez stanowisko  
Całe stanowisko można ustawić na powierzchni o wymiarach 0,85 x2,05m. 

Wykonywanie zdjęć wszystkich części ciała  
Zastosowane rozwiązania pozwalają ustawić głowicę urządzenia w taki sposób, aby była 

możliwość wykonania zdjęć nie tylko w pozycji siedzącej, ale również w pozycji stojącej. Daje to 

możliwość wykonywania zdjęć dowolnej części ciała, pod dowolnym kątem lub pod kątami 

zalecanymi, standardowymi. Dostępne w programie szablony i kreatory wspierają wykonywanie 

zdjęć od pełnej sylwetki pacjenta, aż po szczegóły na skórze w jakości bliskiej obrazom z 

dermatoskopów. 

Import zdjęć wcześniej wykonanych oraz z zewnętrznych aparatów, 

dermatoskopów, USG.  
Z każdym zaznaczonym elementem na skórze można powiązać dowolną ilość obrazów 

dodatkowych: zdjęć z dermatoskopów, USG, zbliżeń wykonanych z użyciem filtra polaryzacyjnego, 

itp., jako uszczegółowienia miejsc istotnych. Można rejestrować zmiany w czasie dla zaznaczonych 

obszarów. W programie dostępne są mechanizmy pozwalające na łatwe wykrywanie nowych 

przebarwień i znamion na skórze. Razem daje to pełną funkcjonalność mapingu skóry. 

Szybka ocena postępów terapii za pomocą wygodnych narzędzi do 

porównywania zdjęć.  
Wyświetlanie równoległe zdjęć (obok siebie) z szybkim przeskalowywaniem w najwyższej 

rozdzielczości, mechanizm szybkiego przełączania zdjęć czy technologia ducha stwarzają dogodne 

warunki do porównywania i oceny postępów terapii. 

Łatwość oceny efektu laserowego zamykania naczynek, ocena przebarwień, 

blizn, podawania toksyny botulinowej i wypełniaczy.  
Zastosowanie polaryzacji krzyżowej wraz z filtrami cyfrowymi pozwala pokazać rozkłady 

hemoglobiny lub melaniny niewidoczne w normalnym świetle i na zdjęciach wykonanych 

tradycyjnymi metodami. 

Moduł pomiarów liniowych i powierzchni znamion, przebarwień, bruzd itp. 
Algorytm zastosowany w oprogramowaniu pozwala dokonywać dokładnych pomiarów długości 

zmian skórnych mających liniowy charakter. Możliwe jest również obliczanie promienia i pola 

powierzchni kolistych zmian, lub pól powierzchni elementów o nieregularnym kształcie. 

Planowanie zabiegu bezpośrednio na zdjęciach z możliwością wydruku.  
Oprogramowanie zawiera zespół narzędzi graficznych pozwalający szybko zaplanować zabieg z 

uwzględnieniem dawek, sposobu podawania i kierunków wstrzykiwania bezpośrednio na tle 

wykonanego zdjęcia. Wizualne planowanie realizowane jest na oddzielnej warstwie prezentacyjnej, 

i nie ingeruje w treść samego zdjęcia. Warstwa z planem zabiegu może być w każdej chwili ukryta 

odsłaniając w pełni szczegóły zdjęcia. Istnieje możliwość wydrukowania raportu z planem zabiegu, 

np. do akceptacji czy konsultacji. 
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Dokumentacja elektroniczna oparta na bazie danych. 
Dane pacjenta wraz z opisami, zaleceniami, zdjęciami są porządkowane automatycznie i 

przechowywane w bazie danych. Zaoszczędza to dużo czasu na porządkowaniu, zestawianiu zdjęć i 

bardzo przyspiesza proces podejmowania decyzji terapeutycznych. Dodatkowo pacjentowi można 

wystawić i wydrukować receptę na leki lub skierowania na badania.  

„Negatywy cyfrowe” na potrzeby ochrony przed postępowaniem 

roszczeniowym pacjentów. 
Wszystkie zdjęcia zapisywane są w postaci „negatywu cyfrowego”, który może być wykorzystany 

na drodze postępowania sądowego, jako dowód w sprawie przeciwko roszczeniom pacjentów w 

stosunku do lekarza. Sam fakt sporządzania dokumentacji zdjęciowej wysokiej jakości jest 

elementem ograniczającym roszczeniowość pacjentów. 

Tryb portfolio –bezpieczna prezentacja wybranych zdjęć.  
Tryb portfolio to wygodny sposób prezentowania swoich wyników pracy przed przyszłym 

pacjentem lub na spotkaniach, konferencjach, prelekcjach. Pozwala wcześniej, z grona swoich 

pacjentów, wybrać charakterystyczne przypadki w celu ich przedstawienia, omówienia. Tryb 

portfolio eliminuje przypadkowe pokazywanie niewłaściwych zdjęć oraz zapobiega ujawnieniu 

danych osób bez ich zgody. Program pozwala zasłonić fragmenty umożliwiające identyfikację osób. 

Współpraca z videodermatoskopem DermaVid. 
Przenośny videodermatoskop DermaVid firmy elfo umożliwia wykonywanie wysokiej jakości 

zdjęć zmian skórnych w świetle widzialnym i UV, i bezprzewodowy eksport do bazy danych systemu 

FotoMedicus. Zdjęcia są automatycznie kalibrowane i przeskalowane w sposób dający lekarzowi 

pełne możliwości dokonywania pomiarów liniowych i pól powierzchni. 

Współpraca z ultrasonografem Dramiński DermaMed 

Ultrasonograf wysokiej częstotliwości umożliwia szybkie zobrazowanie stanu zdrowej lub 

zmienionej chorobowo skóry. Urządzenie niezwykle przydatne dermatologom, kosmetologom, 

chirurgom plastycznym do precyzyjnej oceny stanu naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej 

pacjenta. Obrazy są w wygodny sposób importowane do bazy danych systemu FotoMedicus i mogą 

być obrabiane w identyczny sposób jak standardowe zdjęcia wykonane za pomocą systemu. 

Możliwość natychmiastowego dostępu do bazy z innych komputerów w sieci 

lokalnej(WiFi)  
Bardzo ważna jest możliwość natychmiastowego dostępu do wspólnych danych z wielu 

pomieszczeń większego gabinetu lub kliniki. Jeden operator może wprowadzać dane osobowe i 

dostarczać materiał zdjęciowy dla wielu lekarzy. Zaoszczędza to w znacznym stopniu czas pracy 

lekarza pozwalając mu skupić się jedynie na zabiegach, terapii. Opisy wprowadzone w gabinecie są 

automatycznie dołączane do karty pacjenta. Zwiększa to wydajność pracy.  

System i oprogramowanie może być znakomitą pomocą przy tworzeniu prezentacji i opracowań 

naukowych oraz w projektach badawczych. Pozwala na gromadzenie kompletnej dokumentacji 

zdjęciowej wraz z opisami i jej szybkie przeszukiwanie; umożliwia łatwą wymianę danych z 

programami do tworzenia prezentacji, edytorami tekstu itp.  
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Oprogramowanie systemu "FOTOMEDICUS", chociaż generalnie jest dedykowane do współpracy 

z urządzeniami systemu, może funkcjonować, jako produkt samodzielny. Program potrafi 

importować pliki zdjęciowe praktycznie z wszystkich dostępnych modeli cyfrowych aparatów 

fotograficznych oraz z większości dermatoskopów, a także może przejąć pełną kontrolę nad 

nowszymi modelami lustrzanek firmy Canon. Oznacza to, że można zakupić jedynie 

oprogramowanie, podłączyć do komputera, za pomocą kabla USB, lustrzankę Canona i uzyskać 

funkcjonalność zbliżoną do funkcjonalności całego systemu. Należy przy tym jednak pamiętać, że 

uzyskanie powtarzalnych ujęć będzie bardzo utrudnione i niemożliwe będzie wykonywanie zdjęć z 

wykorzystaniem polaryzacji. 

Praca z systemem nie wymaga specjalistycznego przygotowania fotograficznego. 
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3. Elementy składowe systemu  

3.1. Kolumnowy statyw fotograficzny  

Zasadniczym elementem sprzętowym zestawu jest czasza uzbrojona w aparat fotograficzny 

Canon EOS wraz z lampą błyskową o stałej energii błysku. Stała i powtarzalna temperatura 

barwowa błysku jest szczególnie ważna w ocenie i diagnostyce zmian skórnych w dłuższym 

horyzoncie czasowym. Czasza posiada mechanizm pozwalający zmieniać ogniskową -„zoom” z 

poziomu programu. Wielkość i kształt czaszy zapewniają prawidłowy rozkład światła, dający 

bezcieniowe oświetlenie. Wysoka energia lampy błyskowej, dużo większa niż w lampach 

reporterskich lub wbudowanych w aparat uniezależnia od światła zastanego gwarantując wysoką 

jakość i powtarzalność zdjęć niezbędną przy diagnostyce zmian skóry w dłuższych odstępach czasu. 

Zamontowany na czaszy dodatkowy oświetlacz LED umożliwia prawidłowe ustawienie ostrości 

nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego. Jest to szczególnie istotne przy 

pracy z użyciem filtra polaryzacyjnego. 

Czasza zamocowana jest do kolumny 

za pomocą precyzyjnego, 

zbalansowanego mechanizmu przesuwu 

liniowego. Aparat można przesuwać 

wraz z oświetleniem w zakresie 130cm. 

Pozwala fotografować osobę nie tylko w 

pozycji siedzącej, ale również 

wykonywać zdjęcia dowolnej części ciała 

w pozycji stojącej. Podstawa kolumny 

posiada cztery skrętne kółka o dużej 

średnicy i niskich oporach ruchu 

umożliwiające komfortowy przesuw 

całego urządzenia. Dodatkowo dwa 

kółka od strony operatora mają 

hamulce, dzięki którym można 

zablokować ruch kolumny w 

wymaganym miejscu. 

 

Bardzo ważnym elementem oceny zdjęć jest 

monitor. Zapewnia wiarygodne porównywanie 

zdjęć nie wprowadzając przekłamań 

kolorystycznych. Można zmieniać jego położenie 

(góra/dół) i pochylenie. Z boku monitora, z lewej 

strony patrząc od strony operatora znajdują się 

dwa gniazda USB 2.0 służące do podłączenia 

zewnętrznych nośników danych. 

 

Rysunek 2 - Widok obiektywu i pierścienia oświetlacza 

Rysunek 3 - Widok portów USB na obudowie monitora 
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3.2. Komputer 

System FOTOMEDICUS dostarczany jest w postaci kompletnego zestawu gotowego do pracy. 

System wyposażony jest w komputer, którego elementy składowe umieszczone są w obudowie 

zaprojektowanej i wykonanej przez firmę elfo. Wewnątrz obudowy znajdują się komponenty 

typowe dla komputera typu desktop skonfigurowanego sprzętowo w taki sposób, by zapewnić 

użytkownikowi maksimum komfortu i wydajności pracy. Na pokładzie znajduje się procesor i3 

czwartej generacji (możliwość upgrade do i7), pamięć 4GB, HDD SATA 1TB z możliwością 

rozszerzenia do 4 TB, z tyłu obudowy dostępne jest gniazdo ethernetowe RJ-45 (LAN) oraz drugie 

gniazdo służące do podłączenia modułu wskaźnika laserowego (rys.8) zamontowanego na boku 

kolumny (LASER). Komputer jest w pełni rekonfigurowalny sprzętowo. 

 

Na froncie obudowy z 

lewej strony znajduje się 

przycisk Power służący do 

uruchomienia komputera i 

trzy diody sygnalizacyjne. 

Dolna sygnalizuje aktywność 

dysku, środkowa obecność 

napięcia zasilania 

komputera. Z przodu 

obudowy znajduje się 

również wbudowany czytnik 

kart pamięci zintegrowany z 

gniazdem USB 3.0. 

W komplecie znajduje się mysz i klawiatura bezprzewodowa. Mikroodbiornik do obu tych 

urządzeń wskazujących jest umieszczony w dolnym porcie USB w monitorze. W celu przedłużenia 

żywotności baterii klawiatury zaleca 

się każdorazowo po skończonej pracy 

wyłączyć zasilanie za pomocą 

przełącznika ON/OFF znajdującego się 

pod spodem obudowy. Mysz wyłącza 

się automatycznie po trzech minutach 

bezczynności. Wystarczy kliknąć 

dowolnym przyciskiem, aby ją 

reaktywować. 

 

Komputer posiada zainstalowany, 

aktywowany i zaktualizowany system operacyjny Windows 10 Professional Zainstalowane jest 

również oprogramowanie FotoMedicus oraz wszystkie narzędzia pomocnicze służące do 

przechwytywania/obróbki obrazu i czytania plików PDF. Na partycji D dysku znajduje się również 

instrukcja obsługi w formacie PDF. Na pulpicie znajduje się skrót do instrukcji obsługi. 

  

Rysunek 5 - Widok tyłu obudowy 
komputera 

Rysunek 6 - Widok frontu obudowy 
komputera 
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3.3. Fotel, mata FotoMedicus i rozwijane tło zdjęciowe (rollup) 

Fotel obrotowy jest istotnym elementem 

pozwalającym wykonywać powtarzalne ujęcia w 

pozycji siedzącej. Jego zakres obrotowy jest 

ograniczony do 180 stopni. Ma powtarzalne 

wyczuwalne przy obrocie pozycje, które łatwo 

powtórzyć przy kolejnych sesjach w trakcie 

terapii. 

Możliwe położenia są zobrazowane na macie 

stanowiska i wynoszą odpowiednio 0°; 45°; 67,5°; 

90°; 112,5°; 135°; 180°. Podparcie głowy w 

postaci zagłówka jest ukształtowane w taki 

sposób, aby ułatwić jej trzymanie w tym samym 

położeniu w czasie bieżącej sesji i następnych. 

Położenie zagłówka można regulować w pionie i 

w poziomie celem dopasowania się do 

fotografowanej osoby. Podłokietniki ułatwiają 

pacjentowi przyjęcie komfortowej pozycji. 

Pokrycie fotela ułatwia utrzymanie czystości na 

powierzchni siedziska. Kurz i inne zabrudzenia 

można usunąć wodą z dodatkiem środka 

myjącego. 

 

 

Istotnym elementem wspomagającym wykonywanie zdjęć jest mata Fotomedicus (rys. poniżej). 

  

Rysunek 8 - Fotel, mata i 
kolumna wraz z modułem 
wskaźnika laserowego 

Rysunek 7 - Fotel obrotowy 
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Mata pozwala na wzajemne 

ustawienie kolumny z czaszą 

względem osoby stojącej czy 

siedzącej na fotelu. Zadaniem 

maty jest ustawienie z 

odpowiednią precyzją 

odległości od fotografowanej 

osoby. Mata posiada zieloną 

linię, która stanowi linię bazową 

lasera ustawianego 

automatycznie na odległość 

przypisaną danemu ujęciu. 

Mata ze względu na specyfikę 

zastosowania podlega dużym 

obciążeniom i zabrudzeniu, 

zatem wykonana została z 

materiału o wysokiej 

odporności na ścieralność i 

umożliwiającego łatwe i bezpieczne wyczyszczenie wodą z dodatkiem środka myjącego. Wymiary 

80x73 cm. 

Tło zdjęciowe jest wykonane w postaci 

rozwijanego rollup-u Złożone mieści się w 

aluminiowej kasecie. Przed rozpoczęciem 

pracy zdjęć należy je rozwinąć i ustawić za 

fotografowaną osobą. Tło jest białe, 

jednorodne, o fakturze zapewniającej 

odpowiednie rozproszenie światła. Jego 

obecność eliminuje ze zdjęcia szczegóły 

otoczenia oraz zapobiega powstawaniu 

potencjalnych przebarwień pochodzących 

od ścian i mebli. Tło jest niezbędnym 

elementem dodatkowo wspierającym 

uzyskiwanie wysokiej powtarzalności zdjęć, 

tak ważnej w medycynie estetycznej. W 

przypadku zabrudzenia tło można wyczyścić 

wilgotną, miękką ściereczką. Wymiary: 

szerokość - 80 cm, wysokość - 200 cm. 

 

  

Rysunek 9 - Tło zdjęciowe 
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4. Rozmieszczenie elementów systemu na stanowisku pracy 
4.1. Ustawienie kolumny z czaszą 

Przed wykonaniem zdjęć należy prawidłowo spozycjonować kolumnę, zgodnie z parametrem 

odległości wskazanym przez program podczas przygotowania do ujęcia określonego typu. Jeśli 

program określi, że zdjęcie ma być wykonane np. z odległości 80 cm (patrz p.12.4.1.4), należy 

ustawić stanowisko tak, by linia lasera pokryła się z linią bazową lasera na macie. Gdy linia lasera 

pokrywa się na całej długości z linią naniesioną na macie istnieje też pewność, że kątowe odchylenie 

urządzenia od linii symetrii stanowiska jest zerowe. Pozostaje jedynie ustalić, czy oś symetrii 

aparatu pokrywa się z osią maty. Należy tego dokonać już po uruchomieniu programu, w otwartym 

oknie podglądu (patrz p.11.1.3). Przed wykonaniem zdjęcia identyfikacyjnego należy się upewnić 

czy pionowa linia symetrii kadru pokrywa się z osią symetrii szczeliny we wsporniku zagłówka. To 

najlepsza metoda sprawdzenia symetrii stanowiska. W celu unieruchomienia kolumny w żądanym 

położeniu należy zablokować oba hamulce, po czym jeszcze raz skontrolować położenie i w razie 

potrzeby dokonać niewielkiej korekty. Przy zmianie typu ujęcia skutkującej zmianą odległości laser 

automatycznie ustawi się w nowej pozycji. 

4.2. Ustawienie fotela 

Fotel należy obrócić, ustalając pozycję 90°, po czym ustawić go przodem do stanowiska 

zwracając uwagę by obrotowe stopki pod pięcioma ramionami podstawy fotela dokładnie 

pokrywały się ze znacznikami umieszczonymi na macie. 

4.3. Ustawienie tła zdjęciowego (rollup) 

Należy wypakować rollup z pokrowca, obrócić o 90° oba ramiona podstawy, zmontować 

trzysekcyjną rurę podtrzymującą tło, umieścić jeden jej koniec w otworze kasety a na drugi założyć 

plastikowy/metalowy (w zależności od wykonania) uchwyt umieszczony symetrycznie na górnej 

krawędzi rozciągniętego tła. Uchwyt daje się przesuwać liniowo, zatem w przypadku asymetrii 

należy umieścić go we właściwym miejscu. Tło powinno być ustawione symetrycznie za fotelem w 

odległości takiej, by odciągnięty maksymalnie do tyłu pręt zagłówka nie powodował uszkodzeń 

powierzchni tła. 

5. Niestandardowa konfiguracja sprzętu 
Firma elfo proponuje również uproszczoną wersję zestawu. 

W tej wersji czasza z aparatem zamocowana jest na specjalnym 

statywie fotograficznym, a trzypołożeniowa głowica umożliwia 

obrót czaszy o 360 stopni, pochylenie boczne i przednio-tylne. 

Zakres regulacji wysokości i pochylenia czaszy umożliwia 

wykonywanie zdjęć wszystkich części ciała, jak również całej 

sylwetki. 

 

6. Uruchomienie zestawu 
6.1. Podłączenie zestawu 

Zestaw powinien być podłączony do sieci zasilającej za pomocą dołączonego przewodu. Gniazdo 

sieciowe musi być wyposażone w bolec ochronny (PE). Główne gniazdo przyłączeniowe znajduje się 

w tylnej części obudowy komputera. Po włączeniu zasilania zapala się czerwona dioda 

sygnalizacyjna umieszczona pod przednią pokrywą czaszy z lewej strony obiektywu aparatu, a 

Rysunek 10 - Czasza zamontowana na głowicy statywu 
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układy logiki wykonują kontrolny obrót pierścieniem zooma ustawiając go na ostatniej pozycji 

używanej przez program. Na froncie komputera zaświeca się dioda sygnalizująca zasilanie czytnika 

kart pamięci, a po uruchomieniu komputera przyciskiem Power na froncie obudowy, zaświeca się 

czerwona dioda zasilania a zielona wskazuje aktywność dysku. Jeśli monitor nie włączy się 

automatycznie, należy nacisnąć przycisk z prawej strony na froncie obudowy. System FotoMedicus 

jest gotowy do pracy. Wystarczy uruchomić aplikację klikając skrót na pulpicie. Jeśli częścią systemu 

jest osobny serwer bazy danych, należy upewnić się, że został on włączony (patrz p.15). 

Jeśli z jakichś względów zaistnieje potrzeba reinstalacji aplikacji należy zapoznać się z kolejnym 

punktem instrukcji. 

UWAGA. 

Ze względów bezpieczeństwa baza danych znajduje się na partycji D z domyślną 

ścieżką D:\Baza\elMed.fdb. Przy samodzielnej reinstalacji oprogramowania, system 

zakłada nową, czystą bazę ze ścieżką C:\elfo\FotoMedicus\db\elMed.fdb. Aby korzystać z 

dotychczasowej bazy należy zmienić zapis w pliku ini C:\elfo\FotoMedicus\elMed.ini. w 

linii BazaDanych W przypadku problemów należy skontaktować się z producentem 

systemu. 

W przypadku jakichkolwiek działań związanych z deinstalacją/reinstalacją aplikacji 

należy bezwzględnie wykonać kopię zapasową bazy danych np. na zewnętrznym nośniku. 

Przypadkowe skasowanie bazy skutkuje bezpowrotną utratą wszystkich wyników pracy. 

7. Instalacja oprogramowania 
7.1. Instalacja 

Po włożeniu płyty instalacyjnej 

FotoMedicus otwiera się okno 

(rys.11). We wstępie użytkownik 

znajdzie ogólne informacje opisowe 

na temat oferowanego systemu. Po 

kliknięciu opcji „Przykłady” 

uruchamia się prezentacja zdjęć 

elementów systemu oraz 

przykładów ilustrujących możliwości 

oprogramowania. „Dokumentacja” 

to plik pdf z instrukcją obsługi 

systemu FotoMedicus. Przycisk 

„Strona internetowa” otwiera w 

przeglądarce stronę internetową produktu www.fotomedicus.eu. Przycisk „Instalacja” uruchamia 

instalator oprogramowania z kreatorem prowadzącym przez proces instalacji. Po przeczytaniu i 

akceptacji warunków licencji instalator proponuje domyślny folder instalacji. Po określeniu 

lokalizacji plików, w oknie wyboru komponentów, które mają być zainstalowane należy pozostawić 

opcje domyślne, w tym utworzenie ikony aplikacji na pulpicie. Instalator zakłada bazę danych na 

partycji systemowej. Ze względów bezpieczeństwa producent systemu FotoMedicus zakłada bazę 

na partycji D posługując się osobną procedurą (patrz p.6.1). 

 

Rysunek 11 - Okno instalatora systemu FotoMedicus 

http://www.fotomedicus.eu/
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UWAGA 

Podczas instalacji pojawi się pośrednie okno z wyborem komponentów, które mają być 

zainstalowane (rys.12). Jeśli lekarz posiada videodermatoskop DermaVid i zamierza korzystać z jego 

funkcji należy zaznaczyć pole „Używam Dermavid”. Instalator zainstaluje w folderze programu 

narzędzie elAirFoto służące do bezprzewodowego importu zdjęć zapisanych na karcie pamięci w 

urządzeniu DermaVid (patrz p.12.4.4). Jeśli pole zostanie puste, automatyczny import zdjęć nie 

będzie możliwy, reszta funkcji, w tym możliwość natychmiastowego dokonywania pomiarów na 

zdjęciach z urządzenia DermaVid pozostaje bez zmian (patrz p.13.6). Reszta pól powinna być 

zaznaczona (opcja domyślna). 

7.2. Tryb demo 

Program po instalacji uruchamia się w 

trybie demonstracyjnym. Wersja demo 

pozwala założyć dokumentację 

maksymalnie dla trzech pacjentów i trzy 

sesje dla każdego pacjenta. Wszystkie 

funkcje są dostępne i nie ma ograniczeń 

czasowych. 

 

 

 

7.3. Aktywacja oprogramowania 

Pierwsze uruchomienie programu (należy kliknąć ikonę FotoMedicus na pulpicie) powoduje 

otwarcie okna informującego, że aplikacja pracuje w trybie demo. (ilustracja 1).Po kliknięciu „Dalej” 

otworzy się strona startowa. W dolnej części strony startowej programu w wersji demo znajduje się 

przycisk „Aktywacja programu” (ilustracja 2). 

 

  

Rysunek 12 - Okno 
instalatora z wyborem 
komponentów 

Ilustracja 1 - Okno wstępne wersji demo programu FotoMedicus 
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Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programu należy : 

Krok 1: Kliknąć przycisk „Aktywacja programu”. Uzyskuje się okno jak na ilustracji 3. 

 

Krok 2: Należy odczytać ciąg znaków z pola „Identyfikator komputera”. 

Krok 3: Należy odczytać numer seryjny posiadanego oprogramowania FotoMedicus. Znajduje się on 

na dostarczonej płycie CD z oprogramowaniem i dodatkowo na naklejce umieszczonej na 

wewnętrznej stronie okładki płyty. 

Krok 4: W/w dane należy przesłać mailem na adres osoby odpowiedzialnej za zarządzanie 

licencjami oprogramowania FotoMedicus: ml@elfo.com.pl.  

Ilustracja 2 - Strona startowa wersji demo programu FotoMedicus  

Ilustracja 3 - Strona startowa wersji demo programu FotoMedicus i okno edycji danych aktywacyjnych 

mailto:ml@elfo.com.pl
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Krok 5: Po otrzymaniu odpowiedzi z załączonym kodem aktywacyjnym należy wpisać posiadany 

numer seryjny oprogramowania FotoMedicus w pole „Wprowadź numer seryjny programu”, a 

otrzymany kod w pole „Wprowadź kod aktywacyjny”. 

Krok 6: Należy kliknąć przycisk „Zapamiętaj”. Jeśli dane zostały wprowadzone prawidłowo, pojawi 

się komunikat o zakończonym procesie aktywacji. Należy zamknąć program i otworzyć go 

ponownie. Aplikacja uruchomi się w pełnej wersji (ilustracja 4) po czym można przejść do normalnej 

pracy z programem. 

 

Standardowo przydzielana jest licencja bezterminowa, jednakże, jeśli istnieje taka potrzeba 

możliwe jest uruchomienie licencji czasowej z dokładnością do jednego dnia (po uzgodnieniu z 

producentem systemu). Po wygaśnięciu terminu licencji czasowej, aplikacja przejdzie do pracy w 

trybie demo. 

  

Ilustracja 4 - Strona startowa pełnej wersji programu FotoMedicus 
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8. Konfiguracja oprogramowania  
8.1. Wybór urządzeń współpracujących  

Po uruchomieniu aplikacji otworzy się strona startowa. Należy przejść do personalizacji 

oprogramowania. W tym celu należy kliknąć przycisk Ustawienia w dolnym prawym rogu okna. 

Otworzy się formatka ustawień (rys.13).  

 

Domyślnie program uruchamia się jako autonomiczna aplikacja nie powiązana z żadnym 

sprzętem. W celu dostosowania funkcjonalności aplikacji do posiadanego sprzętu, należy wybrać 

odpowiednią opcję. Jeśli aplikacja będzie współpracować wyłącznie z aparatem, należy wybrać 

opcję „Aparat Canon” (rys.14). 

 

  

Rysunek 13 - Okno 
ustawień, opcja bez 
urządzeń 

Rysunek 14 - Okno 
ustawień, opcja aparat 
Canon 



21 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

Należy pamiętać, że w tym przypadku uzyskanie prawidłowej ekspozycji i powtarzalności ujęć 

będzie bardzo utrudnione. Jeśli użytkownik nie korzysta z lampy wbudowanej w aparat, należy 

zaznaczyć pole „Lampa zewnętrzna”. W zależności od użytego sprzętu może zaistnieć potrzeba 

korekcji ustawień aparatu. Istotną kwestią jest wybór jakości zdjęć. Jeśli zostanie wybrana opcja JPG 

do bazy zapisywane są jedynie zdjęcia w formacie JPEG. Praca z programem przebiega szybko, 

jakość zdjęć jest bardzo wysoka, nie ma jednak możliwości wykorzystania „negatywów cyfrowych”. 

Jeśli zostanie wybrana opcja JPEG + RAW proces zapisu przebiega nieco wolniej, ale oprócz 

standardowych zdjęć do bazy zostaje wpisany bezstratny materiał w postaci plików RAW 

zapisywanych do wskazanego w oknie katalogu. Przy zaznaczonym polu „Inicjuj aparat przy starcie 

programu”, aparat zostanie automatycznie podłączony przy starcie aplikacji FotoMedicus. Jeśli 

użytkownik odznaczy to pole, aparat musi zostać ręcznie podłączony do systemu poprzez kliknięcie 

na piktogram aparatu znajdujący się w dolnej prawej części strony startowej aplikacji. 

Gdy pracuje kompletny zestaw, musi być wciśnięty przycisk „Urządzenie elfo” (rys.15).  

 

Ustawienia aparatu są kontrolowane przez aplikację tak by osiągnąć za każdym razem 

prawidłową ekspozycję. Do użytkownika należy kontrola prawidłowości ustawień odległości i filtra 

polaryzacyjnego (jeśli nie zaznaczono w Ustawieniach pola „Wykrywanie filtra polaryzacyjnego”) 

zgodnie z programowymi dyrektywami dla określonego typu ujęcia (patrz p.12.4.1.4) i nie ma 

potrzeby ingerencji w ustawienia aparatu oprócz konieczności ustawienia jakości zdjęć. System 

FotoMedicus pozwala sterować zoomem obiektywu z poziomu programu. Podczas pracy można 

kadrować ujęcia z użyciem tego narzędzia, choć program każdorazowo sam decyduje o wartości 

przybliżenia obiektu w zależności od typu ujęcia. Narzędzia tego używa się w większości 

przypadków dla uzyskania maksymalnego przybliżenia przy fotografowaniu obiektów z bliska. Aby 

zoom pracował należy zaznaczyć pole „Zdalne sterowanie zoomem”. Jeśli użytkownik posiada 

zestaw z automatycznym laserem i krótką matą należy zaznaczyć pole „Laserowy wskaźnik 

odległości”. 

  

Rysunek 15 - Okno 
ustawień opcja 
Urządzenie elfo 
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8.2. Informacje o bazie danych  

W lewej górnej części okna Ustawienia znajduje się ścieżka do bazy danych. Są tam 

przechowywane wszystkie dane związane z pracą w programie (zdjęcia JPG, dane pacjentów, opisy). 

8.3. Moduł testujący urządzenia  

Po kliknięciu przycisku „Test sterowania urządzeniami” otwiera się formatka testująca 

urządzenie zdalnego sterowania zoomem. Można tam sprawdzić, na którym porcie COM pracuje 

urządzenie oraz sprawdzić poprawność działania mechanizmu obracającego pierścieniem zooma na 

obiektywie. Moduł jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników i służy wyłącznie do 

celów diagnostycznych. 

8.4. Ustawianie folderu dla plików RAW 

Użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej ścieżki zapisu plików RAW. W tym celu należy 

wpisać ręcznie ścieżkę do folderu, w którym mają być składowane pliki RAW i kliknąć „Ustaw 

folder”. Domyślna ścieżka dla plików RAW po instalacji programu C:\elfo\FotoMedicus\RAW, 

jednak ze względu bezpieczeństwa producent zakłada folder ze ścieżką D:\RAW. 

Podobnie jak w przypadku bazy zaleca się systematycznie wykonywać kopie zapasowe 

folderu z plikami RAW. 

8.5. Praca w konfiguracji sieciowej 

Oprogramowanie pozwala na dostęp do zdjęć i danych jednocześnie z wielu komputerów 

pracujących w obszarze lokalnej sieci WiFi. Stwarza to możliwość lepszej organizacji pracy 

pozwalając na podział zadań i zwiększając wygodę użytkowania systemu. Przykładowo: lekarz nie 

musi specjalnie przechodzić do stanowiska rejestracji zdjęć by ocenić i porównać zdjęcia; zdjęcia są 

bowiem dostępne na jego komputerze na biurku, natychmiast po ich wykonaniu. Jeśli zaznaczymy 

checkbox „Praca w konfiguracji sieciowej”, w oknach sesji będzie widoczny dodatkowy przycisk 

„Odśwież dane”, którego kliknięcie spowoduje pełną synchronizację danych z bazą na komputerze, 

na którym były wykonywane zdjęcia. Szczegóły konfiguracji komputerów pracujących w jednej sieci 

WiFi znajdują się w p.15 podręcznika. 

8.6. Inne ustawienia systemu 

Jeśli istnieje potrzeba usunięcia istniejących zdjęć lub sesji bądź pacjenta z systemu wraz z 

wszystkimi jego danymi i archiwum zdjęciowym, należy zaznaczyć pole Pozwalaj na kasowanie 

pacjentów i zdjęć. Wówczas, odpowiednio w oknie wyboru pacjentów i oknie sesji użytkownik ma 

do dyspozycji przyciski do wykonywania żądanych operacji. 

System umożliwia również automatyczny dobór parametrów ekspozycji w zależności od tego, 

czy jest zamontowany filtr polaryzacyjny czy nie (technologia związana z filtrem polaryzacyjnym 

opisana jest w p.12.4.5). Aby aktywować tę funkcję należy zaznaczyć pole „Wykrywanie filtra 

polaryzacyjnego”. Operator może wówczas skupić się na wykonywaniu zdjęć i nie musi pamiętać o 

kontroli ekspozycji. 

Gdy oświetlenie zewnętrzne nie wystarczy do prawidłowego działania układu ustawiania 

ostrości, należy zaznaczyć pole „Sterowanie oświetleniem” (funkcja ta jest dostępna wyłącznie w 

trybie wykrywania filtra), oraz wybrać odpowiednią opcję trybu działania oświetlacza zależnie od 

potrzeb. W trybie „Przy włączaniu podglądu” oświetlacz pracuje cały czas od momentu włączenia 

podglądu do wykonania zdjęcia. W opcji „Przy ustawianiu ostrości” diody LED pracują wyłącznie w 

trakcie pracy autofocusa aparatu do momentu ustawienia ostrości. 
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Zaznaczenie pola „Pokaż suwak stylu na formatce rejestracji zdjęć” skutkuje pojawieniem się w 

oknie podglądu suwaka wyostrzania programowego służącego do optymalizacji stylu zdjęcia w 

zależności od potrzeb i upodobań (patrz p.12.4.1.4).  

Jeśli zaznaczone zostanie pole „Usuwaj domyślnie pliki źródłowe po wczytaniu zdjęć do bazy”, 

zdjęcia importowane z lokalizacji zewnętrznej (patrz p.12.4.3) zostaną zapisane do bazy, a pliki 

źródłowe skasowane z katalogu źródłowego (nie dotyczy mechanizmu importu zdjęć z okna 

podglądu „Zdjęcie z pliku”). Pole „Usuń pliki po zaczytaniu do bazy” widoczne w oknie pozyskiwania 

zdjęć z pliku (po kliknięciu „Zdjęcia z plików JPG” w oknie sesji) zostanie automatycznie zaznaczone. 

Można je odznaczyć, wtedy pliki zostaną jedynie skopiowane, jednak takie działanie ma charakter 

doraźny i dotyczy pojedyńczej operacji importu. Przy imporcie następnego zdjęcia pole „Usuń pliki 

po zaczytaniu do bazy” zostanie ponownie zaznaczone (dopóki w Ustawieniach jest aktywna opcja 

„Usuwaj domyślnie pliki źródłowe po wczytaniu zdjęć do bazy”). 

Wybór protokołu komunikacji „Serial” lub „Modbus” nie należy do użytkownika i służy wyłącznie 

do określenia prawidłowej konfiguracji współpracy poszczególnych elementów systemu. 

Jeśli lekarz posiada videodermatoskop DermaVid i zamierza korzystać z oprogramowania 

FotoMedicus, należy zaznaczyć pole „Używam DermaVid”. Skutkuje to pojawieniem się 

dodatkowych przycisków funkcyjnych w oknach sesji, zakładania nowej sesji (patrz p.12.4.1.1) i 

oknie importu zdjęć (patrz p.12.4.3). Jeśli w procesie instalacji została zaznaczona odpowiednia 

opcja (patrz p.7.1), będzie możliwy bezprzewodowy import zdjęć do odpowiednich lokalizacji w 

bazie (patrz p.12.4.4) za pomocą narzędzia elAirFoto. 

Jeśli lekarz posiada ultrasonograf Dramiński DermaMed i zamierza korzystać z oprogramowania 

FotoMedicus należy zaznaczyć pole „Używam USG DermaMed”. Skutkuje to pojawieniem się 

dodatkowego przycisku w oknie sesji służącego do importu zdjęć z archiwum tworzonego przez 

oprogramowanie Dramiński DermaMed do bazy danych systemu FotoMedicus (patrz p.13.13, 

ilustracja 18) 

8.7. Podział pacjentów na grupy 

Lekarz ma możliwość klasyfikacji pacjentów pod względem określonych cech. Może tworzyć 

grupy obejmujące pacjentów podlegających np. podobnym typom zabiegów lub mających takie 

same/podobne zmiany skórne. Dobór kryteriów podziału na grupy należy do lekarza. Aby mieć 

dostęp do zarządzania grupami należy w oknie Ustawień zaznaczyć pole „Dostępny podział 

pacjentów na grupy”. Wówczas w Słownikach (patrz p.8.9), oknie wyboru pacjenta (patrz p.11.2.1), 

i oknie zakładania nowego pacjenta (patrz p. 11.1.1 i 9.2), pojawią się odpowiednie opcje. Lekarz 

może zakładać grupy, przypisywać do nich pacjentów i korzystać z wyszukiwania zaawansowanego 

przy użyciu kryterium przynależności pacjenta do grupy (patrz p.11.2.2). 

8.8. Dane z pliku SQL 

Narzędzie służące do implementacji dodatkowych tekstów słownikowych używanych przy 

tworzeniu dokumentacji opisowej wizyt (patrz p.12.1) i wystawianiu skierowań (patrz p.12.2). 

Dodatkowe pliki SQL, tworzone przez producenta systemu na indywidualne życzenie lekarza i pod 

kątem jego potrzeb, mogą posłużyć do dostosowania dotychczasowo używanej przez lekarza bazy 

danych do współpracy z systemem FotoMedicus. Przykład poszerzenia bazy tekstów pomocniczych 

za pomocą zewnętrznego pliku SQL ilustruje rys.19. 
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8.9. Słowniki 

Słowniki stanowią bazę danych wykorzystywanych do wypisania recept i skierowań (patrz 

p.12.2, 12.3). Po kliknięciu przycisku „Słowniki” pojawia się okno z czterema dostępnymi zakładkami 

(rys.16), (jeśli nie jest dostępny podział pacjentów na grupy). 

 

Ze względu na ciągłe aktualizacje lista produktów leczniczych dostępna w nowym systemie pod 

zakładką „Wykaz leków” jest pusta. Lekarz może ją uzupełnić we własnym zakresie posługując się 

oficjalnym wykazem leków obwieszczanym przez Ministerstwo Zdrowia. W celu automatycznej 

implementacji listy leków należy skontaktować się z producentem systemu FotoMedicus. Produkt 

leczniczy można wprowadzić do słownika ręcznie za pomocą znaku „+” (dodawanie leku). Pole 

edycji nazwy leku znajduje się w panelu po lewej stronie, po prawej należy wypełnić pola danych 

dodatkowych dotyczących konkretnej pozycji. Aby usunąć lek należy użyć znaku „-„. 

Pod zakładką „Kontakty/dane adresowe” znajduje się baza danych podmiotów 

(przychodni/laboratoriów), wykorzystywanych przy wystawianiu skierowań na badania.(patrz 

p.12.2 – „Wizyty pacjenta”>”Skierowania”>”Skierowanie do”.). Domyślnie baza adresowa jest 

pusta, lekarz może ją sam uzupełnić ręcznie, edytując w podobny sposób jak wykaz leków, bądź 

skontaktować się z producentem systemu FotoMedicus w celu automatycznej implementacji 

posiadanej bazy adresowej. 

Pod zakładką „Słownik badań” są przykłady badań wykorzystywanych przy wystawianiu 

skierowań dla pacjenta (patrz p.12.2 – „Wizyty pacjenta”>”Skierowania”>”Wykonanie 

badań/testów”. Baza jest otwarta, lekarz może ją modyfikować w dowolny sposób. 

 

 

Rysunek 16 - Okno słowników - Wykaz leków 
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W lewej, dolnej części okna Słownika badań znajduje się wykaz poszczególnych procedur 

dostępnych w ramach konkretnego badania/skierowania. Kolejność w jakiej będą widoczne na 

wydruku (patrz p.12.2), można ustalić za pomocą ciągu rosnącego liczb widocznych po lewej stronie 

listy z nazwami badań (zakładka „kolejność”). Aby zmienić kolejność procedur należy kliknąć pole z 

liczbą i zmienić jej 

wartość (na 

pierwszej pozycji 

będzie zawsze 

badanie z najniższą 

liczbą). Powyższą 

procedurę stosuje 

się do wszystkich 

elementów systemu 

gdzie możliwa jest 

zmiana kolejności 

pozycji. 

 

 

Zakładka teksty pomocnicze (rys.18) zawiera dane będące bazą odniesienia dla tekstów 

używanych przy tworzeniu opisów wizyt (patrz p.12.1) i wystawianiu skierowań (patrz p.12.2 – 

„Wizyty pacjenta”>”Skierowania”>”Nowe skierowanie”). 

Edycja danych w tych zakładkach (dodawanie/usuwanie/zmiana kolejności) przebiega w 

analogiczny sposób jak w 

przypadku pozostałych 

słowników. Po prawej 

stronie okna znajdują się 

pola wyboru typu tekstu 

do którego jest 

zakwalifikowany każdy 

tekst pomocniczy. Ma to 

znaczenie przy tworzeniu 

opisu przebiegu wizyty 

(patrz p.12.1). 

 

 

  

Rysunek 17 - Okno słowników 
- Słownik badań 

Rysunek 18 - Okno słowników - 
Standardowe teksty pomocnicze 
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Aby dodać nowego pacjenta do grupy, lub przypisać istniejącego, należy najpierw utworzyć 

wymagane grupy. W oknie Ustawień należy uaktywnić opcję dostępu do grup (patrz p.8.7). 

Wówczas okno Słowników ma postać jak na rys.20. 

Używając znaku „+” należy stworzyć grupę, w polu „Nazwa grupy pacjentów”, nadać jej nazwę i 

zatwierdzić „ptaszkiem”. Znakiem „-” kasuje się daną grupę. Grupę można usunąć tylko pod 

warunkiem, że nie jest do niej przypisany żaden pacjent. Przy próbie skasowania grupy, do której 

należy co najmniej jeden pacjent pojawia się odpowiednie ostrzeżenie. Do stworzonej grupy można 

dołączyć dowolną notatkę, wypełniając pole „Notatki” po prawej stronie okna. Lista założonych 

grup pojawia się w procesie przypisywania pacjenta do grupy (patrz p. 11.1.1 i 11.2.1), 

wyszukiwania zaawansowanego (patrz p.11.2.2), i edycji uprawnień do grup pacjentów (patrz p. 

9.3). Grupy można tworzyć ręcznie lub za pomocą plików SQL (poszerzenie bazy słownikowej - patrz 

p.8.8 i rys.19), (dostarczane przez producenta systemu). 

 

 

 
 

  

Rysunek 20 - Okno 
słowników - aktywna 
opcja dostępu do grup 

Rysunek 19 - Okno 
słowników - przykład 
poszerzenia bazy 
słownikowej 
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8.10. Obrysy części ciała 

Jest to interfejs dostępu do bazy wszystkich dostępnych w programie ujęć. Przeznaczony jest dla 

zaawansowanych użytkowników. Po 

lewej stronie znajduje się lista wszystkich 

obrysów wraz z informacjami 

dotyczącymi odległości fotografowanej 

osoby od urządzenia oraz kody 

określające kolejność ujęć w 

poszczególnych sekwencjach rejestracji. 

Po prawej stronie znajduje się panel z 

dodatkowymi parametrami ekspozycji 

(przysłona, predefiniowane ustawienie 

zooma), opis procedury rejestracji 

określonego ujęcia, narzędzie do korekty 

wyboru punktu ostrości oraz mechanizm 

pozwalający dodawać własne obrysy. Używając tego narzędzia użytkownik może zaimplementować 

nowy obrys w zależności od potrzeb. Jeśli istnieje potrzeba wprowadzenia do bazy innego obrysu 

niż istniejące, należy się skontaktować z producentem systemu. Producent w ramach dodatkowej 

procedury wdrożeniowej opracuje materiał źródłowy, który zostanie przesłany w postaci pliku 

pocztą elektroniczną. Należy wówczas kliknąć znak „+” znajdujący się pod polem „Ikona konturu” i z 

okna systemowego wybrać odpowiedni plik oraz wypełnić pola z parametrami powiązanymi z 

nowym konturem. Wszystkie niezbędne dane zostaną przekazane użytkownikowi przez producenta 

systemu. Niektóre ujęcia np. do celów operacji plastycznych nosa wykonywane są przy pomocy 

specjalnego lustra, Wówczas przy danym obrysie zaznaczone jest pole „Zdjęcie w lustrze”, a po 

wykonaniu zdjęcie zostaje obrócone o 180 stopni w pionie i poziomie i zapisane do bazy. Pole 

„Zdjęcie kadrowane” jest aktywne w przypadku, gdy istnieje potrzeba wykonania zdjęcia na 

przykład oka, któremu przyporządkowany jest kwadratowy obrys typu szczegół i wykorzystanie 

całego, prostokątnego kadru jest nieefektywne. System po wykonaniu takiego ujęcia automatycznie 

skadruje zdjęcie do kształtu obrysu i zapisze do bazy. 

8.11. Informacje o użytkowniku 

W tej formatce można wprowadzić dane 

tekstowe na temat użytkownika, jak również 

jego logo. Niektóre z tych danych (www, nr.tel, 

logo) będą widoczne na wydruku po wybraniu 

odpowiedniej opcji z menu wydruków 

(p.13.11). Aby wczytać własne logo należy 

kliknąć puste pole „Logo”. W oknie 

dialogowym należy wybrać odpowiedni plik w 

formacie jpg, bmp, wmf, emf. W celu usunięcia 

logo należy użyć przycisku „Wyczyść logo”. 

 

8.12. Informacje o programie 

Podane są tu warunki licencji, wersja programu i wersja bazy danych. 

  

Rysunek 22 - Okno informacji o użytkowniku 

Rysunek 21 - Okno obrysów części ciała 
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9. System uprawnień w programie 
9.1. Aktywacja systemu uprawnień  

Dopóki nie zostanie aktywowany system uprawnień, program, jego funkcje i cała baza danych są 

dostępne dla każdego użytkownika. Aby aktywować system uprawnień dla poszczególnych 

użytkowników, należy kliknąć przycisk „Aktywuj system uprawnień w programie” znajdujący się w 

oknie Ustawień. 

Operacja aktywacji systemu jest nieodwracalna ! 

Po aktywowaniu systemu i zrestartowaniu aplikacji pojawia się okno logowania, z domyślnymi 

danymi: login: ADMIN, hasło: elfo. Po wpisaniu tych danych operatorem programu jest ADMIN, z 

przydzielonymi prawami administratora. Z poziomu strony startowej można zmienić hasło dla 

aktywnego operatora lub zalogować się jako inny użytkownik. Po kliknięciu Ustawień i wybraniu 

zakładki „Uprawnienia do programu” pojawia się okno jak na rys.23. 

9.1.1. Logowanie do systemu 

FotoMedicus 

W programie dostępne jest 

narzędzie ułatwiające użytkownikowi 

logowanie do systemu FotoMedicus. 

Jeśli na liście użytkowników 

programu figuruje nazwa zgodna z 

nazwą użytkownika komputera 

(Panel sterowania > Konta 

użytkowników), logowanie, po 

uruchomieniu aplikacji, nastąpi z 

pominięciem okna logowania, a 

operatorem będzie użytkownik komputera. Zakładanie nowego użytkownika opisane jest w 

kolejnym punkcie instrukcji. Aby skorzystać z opisanego narzędzia należy w oknie Uprawnień 

zaznaczyć box „Logowanie zgodne z Windows”. 

Dodatkową funkcją służącą zarządzaniem logowaniem jest możliwość korzystania z programu 

użytkownikom domeny. Należy wówczas zaznaczyć box „Tylko użytkownicy domeny” Opcja jest 

dostępna dla zaawansowanych użytkowników. W przypadku konieczności wdrożenia zarządzania 

domenami należy skontaktować się z producentem systemu FotoMedicus. 

9.2. Edycja uprawnień 

Domyślnie administrator ma przydzielone wszystkie uprawnienia do funkcji programu, jak 

również do wszystkich pacjentów. Administrator ma prawo do edycji ustawień, do dodawania 

użytkowników i edycji ich uprawnień. Może również edytować swoje uprawnienia z wyjątkiem 

dwóch ostatnich na liście, które są na stałe przypisane do praw administratora. Administrator może 

założyć nowego użytkownika (za pomocą znaku +), nadać login, hasło i wpisać jego podstawowe 

dane personalne, ewentualnie dodać dowolny opis czy notatkę. Użytkownik może być również 

usunięty (za pomocą znaku -). Aby edytować uprawnienia założonego użytkownika, należy 

podświetlić jego nazwę na liście i kliknąć przycisk „Edytuj uprawnienia”. 

Rysunek 23 - Okno systemu uprawnień do programu 
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Przycisk „Dodaj prawa do wykonywania 

zdjęć” nadaje jedynie dwa pierwsze uprawnienia 

dostępne z listy. Przycisk „Dodaj prawa typowe 

dla lekarza” nadaje użytkownikowi wszystkie 

prawa dostępne z listy (oprócz dwóch ostatnich 

jeśli użytkownik nie otrzymał praw 

administratora). Lekarz ma dostęp do zakładania 

nowych pacjentów, wglądu i edycji danych 

istniejących pacjentów, wykonywania 

dokumentacji fotograficznej i wydruków. Listę 

przydzielonych użytkownikowi pacjentów można 

edytować w prawej części okna uprawnień. 

Zaznaczenie boxu „Wszyscy pacjenci” nadaje prawo dostępu do danych wszystkich pacjentów. Gdy 

pole zostanie odznaczone, z listy wszystkich pacjentów można wybrać tych, do których dany 

użytkownik może mieć dostęp (przycisk „Dodaj”). Można również odebrać użytkownikowi prawo do 

konkretnego pacjenta zaznaczając jego dane na liście i klikając przycisk „Usuń”. Jeśli użytkownik jest 

lekarzem należy zaznaczyć pole „Lekarz” – jest to informacja o statusie użytkownika, która będzie 

widoczna w panelach uprawnionych użytkowników w oknie nowego pacjenta i oknie modyfikacji 

danych pacjenta. 

Można też zablokować danego użytkownika, który z jakichś względów jest czasowo nieaktywny 

(odznaczyć pole „Użytkownik aktywny”). Osoba zablokowana nie będzie miała możliwości 

logowania się do systemu FotoMedicus. Wyżej wymienionych operacji może dokonać wyłącznie 

osoba z prawami administratora. 

W oknie rejestracji nowego pacjenta znajduje się panel z listą uprawnionych osób do danych 

pacjenta. Domyślnie na liście znajduje się tylko osoba zakładająca pacjenta. Jeśli na liście 

użytkownika znajdują się prawa typowe dla lekarza, jest możliwy również wgląd i edycja danych 

pacjenta. Jeśli jest aktywny system uprawnień i jednocześnie brak jest dostępu do grup 

(odznaczone pole „Dostępny podział pacjentów na grupy”), okno nowego pacjenta wygląda jak na 

rys.25. 

 Rysunek 25 - Okno rejestracji nowego pacjenta z aktywnym systemem uprawnień 

Rysunek 24 - Okno edycji uprawnień 
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Do listy osób uprawnionych do danego pacjenta można dopisać dowolnego użytkownika 

spośród wszystkich zarejestrowanych w systemie. W tym celu należy kliknąć „Dodaj osobę 

uprawnioną”, wybrać z nowego okna konkretną osobę i kliknąć „Zastosuj”. Użytkownik może 

również usunąć osobę uprawnioną do danych pacjenta. Należy podświetlić pole z nazwą 

użytkownika i kliknąć „Usuń z listy uprawnionych”. Operacji tych może dokonać każdy użytkownik z 

nadanym co najmniej prawem zakładania nowego pacjenta. Panel z listą osób uprawnionych 

znajduje się również w oknie uzyskanym po kliknięciu przycisku „Zmodyfikuj dane pacjenta” 

(p.11.2.4). W tej opcji, na liście osób uprawnionych znajdują się wszyscy użytkownicy, którzy mają 

uprawnienia dostępu do pacjenta, którego dane są modyfikowane. W oknach zakładania nowego 

pacjenta można nadać pacjentowi pseudonim (pole „Identyfikator pacjenta w trybie portfolio”), 

który będzie użyty jeśli osoba zostanie objęta trybem portfolio (patrz p.11.2.5). 

 

Jeśli podział pacjentów na grupy jest dostępny, okno nowego pacjenta ma postać jak na rys.26. 

Procedura przypisywania pacjenta do grupy opisana jest w p. 11.1.1. 

9.3. Zarządzanie uprawnieniami do grup pacjentów 

Oprócz nadawania praw dostępu do poszczególnych pacjentów, program umożliwia zarządzanie 

dostępem do całych grup pacjentów. W tym celu należy w oknie uprawnień należy zaznaczyć box 

„Aktywny system uprawnień do grup pacjentów” (rys.23). 

Operacja aktywacji systemu uprawnień do grup pacjentów jest nieodwracalna! 

Po aktywacji systemu uprawnień do grup pacjentów, system blokuje możliwość wyłączenia w 

Ustawieniach dostępu do grup pacjentów. Pole „Dostępny podział pacjentów na grupy” zostaje 

zmienione na nieedytowalne i od tej pory użytkownik nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji. Pole 

„Aktywny system uprawnień do grup pacjentów” w oknie uprawnień również zostaje zablokowane. 

Po prawej stronie okna uprawnień uaktywnia się zakładka „Dostęp do grup pacjentów” i przycisk 

„Dodaj prawa do grupy” służący do operacji nadawania uprawnień do grup użytkownikowi, którego 

nazwa na liście użytkowników zostanie podświetlona. 

Rysunek 26 - Okno rejestracji nowego pacjenta z aktywnym systemem uprawnień i dostępem do grup 
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Okno uprawnień ma wówczas postać jak na rys.27. Domyślnie lista z nazwami grup jest pusta. W 

przykładach poniżej założone są trzy grupy (tworzenie grup patrz p.8.9), użytkownikowi nadane 

prawa do dwóch grup. 

 

Operacje nadawania uprawnień do grup dokonywane są dla podświetlonego użytkownika. Po 

kliknięciu przycisku „Dodaj prawa do grupy” otrzymuje się okno jak na rys.28. 

 

Rysunek 27 - Okno uprawnień z aktywnym systemem uprawnień do grup pacjentów 

Rysunek 28 - Okno konfiguracji uprawnień do poszczególnych grup 
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Na widocznej liście należy zaznaczyć grupy, do których użytkownik ma mieć dostęp. Po kliknięciu 

„Zastosuj” pacjent zostaje przypisany do danej grupy. 

Jeśli operator ma mieć dostęp do wszystkich pacjentów w przydzielonych grupach, pole 

„Pacjenci z wszystkich grup i nie przydzieleni” w zakładce „Dostęp do grup pacjentów” musi być 

odznaczone, a pole „Wszyscy pacjenci” w zakładce „Dostęp do danych pacjentów” zaznaczone. Jeśli 

zostanie odznaczone pole „Wszyscy pacjenci”, to mimo dostępu do grup, operator nie ma dostępu 

do żadnych pacjentów. Można wówczas dodać ręcznie pacjentów, używając przycisków „Dodaj” lub 

usunąć za pomocą przycisku „Usuń”. 

Przy zaznaczonych polach „Wszyscy pacjenci” i „Pacjenci z wszystkich grup i nie przydzieleni” w 

zakładce „Dostęp do grup pacjentów”, użytkownik ma dostęp do wszystkich pacjentów w bazie, 

zarówno tych w grupach, jak i nieprzydzielonych. 

10. Prawidłowa pozycja pacjenta na fotelu 
Przed wykonaniem serii zdjęć w standardowej rejestracji pacjent powinien usiąść wygodnie na 

fotelu, symetrycznie, z częścią lędźwiową przylegającą do dolnej części oparcia. Plecy powinny być 

wyprostowane a ręce ułożone wygodnie na podłokietnikach. Głowa oparta lekko na zagłówku, 

wzrok skierowany poziomo. Wysokość zagłówka należy tak wyregulować, by zapewnić pacjentowi 

maksimum wygody oparcia części potylicznej głowy. Jedną ręką należy zwolnić pokrętło dociskowe, 

drugą lekko pociągnąć zagłówek do góry, lub opuścić w dół, po czym dokręcić pokrętło w celu 

zablokowania pionowego ruchu zagłówka. Szczególną uwagę należy zwrócić na stopień wysunięcia 

zagłówka. Należy sprawdzić czy hipotetyczna oś symetrii głowy pokrywa się w przybliżeniu z osią 

symetrii kolumny w podstawie fotela. W tym celu należy ustawić fotel w pozycji 90° (przodem do 

urządzenia), po czym spojrzeć na pacjenta z boku, z odległości pozwalającej na optyczną ocenę 

współosiowości i w razie potrzeby skorygować wysunięcie zagłówka przy pomocy obrotowej 

dźwigni blokującej poziomą prowadnicę. Ustalenie współosiowości jest bardzo istotne dla uzyskania 

prawidłowych kadrów we wszystkich ujęciach rejestracji zdjęć oraz powtarzalności ujęć w różnych 

sesjach. 

11. Praca z programem 
11.1. Zakładanie karty nowego pacjenta 

11.1.1. Podstawowe dane o pacjencie 

Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk „Nowy pacjent”. Otworzy się okno rejestracji 

podstawowych danych o pacjencie. Wymaganymi danymi, w żółtych polach są: Nazwisko, Imię, 

Płeć. Inne dane można uzupełnić od razu lub w dowolnym momencie. Jeśli jest aktywowany system 

uprawnień, po prawej stronie znajduje się panel z listą osób uprawnionych (patrz p.9.2), jeśli system 

jest nieaktywny patrz rys. 29. Przycisk „Zatwierdź” pomija zdjęcie identyfikacyjne i otwiera okno 

sesji i wizyt pacjenta. Przycisk „Nowa sesja zdjęciowa” zatwierdza dane (bez zdjęcia) i przenosi od 

razu do okna wyboru wzorca sesji. Można rozpocząć rejestrację (patrz p.12.4.1.1). 
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Jeśli nie został w Ustawieniach zaznaczony box „Dostępny podział pacjentów na grupy”i nie jest 

aktywny system uprawnień, okno rejestracji nowego pacjenta ma postać jak na rys 29. 

 

Jeśli został w Ustawieniach zaznaczony box „Dostępny podział pacjentów na grupy”i nie jest 

aktywny system uprawnień, okno rejestracji nowego pacjenta ma postać jak na rys.30. Oprócz 

wprowadzenia podstawowych danych, z poziomu tego okna można dodać pacjenta do grupy lub 

nadać alias do trybu portfolio. Po kliknięciu przycisku „Dodaj pacjenta do grupy” pojawia się okno 

wyboru grup stworzonych wcześniej (patrz p.8.9). Należy zaznaczyć pola obok grup, do których 

należeć ma nowy pacjent. Kliknięcie „Zastosuj” kończy procedurę. Przynależność do grupy 

wyświetlona jest w oknie wyboru pacjenta w zakładce „Podstawowe dane o pacjencie”.Gdy jest 

Rysunek 30 - Okno rejestracji pacjenta z aktywnym dostępem do grup i nieaktywnym systemem uprawnień 

Rysunek 29 - Okno rejestracji pacjenta z nieaktywnym systemem uprawnień i nieaktywnym dostępem do grup 
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aktywny system uprawnień, można też dodać użytkowników uprawnionych do dostępu do nowego 

pacjenta. 

11.1.2. Dodatkowe notatki i dane 

 

 

W tej części można dodać dowolne opisy uzupełniające dane pacjenta, jak również 

uszczegółowić dane pacjenta nadając mu dodatkowe atrybuty dostępne z pola „Dodatkowa 

klasyfikacja pacjenta (do wypełnienia) i rozwijalnej listy w prawej części okna („Klasyfikacja 

rabatowa”). Zakładkę „Dodatkowe notatki i dane” można również edytować dla istniejących 

pacjentów (patrz p.11.2.4). Pola danych z programu zewnętrznego służą do identyfikacji pacjentów 

istniejących w zewnętrznej bazie. Opcja wdrożenia możliwa przez producenta systemu 

FotoMedicus. 

11.1.3. Zdjęcie identyfikacyjne pacjenta 

Po podaniu podstawowych danych należy kliknąć „Zdjęcie do identyfikacji” aby przejść do 

rejestracji zdjęcia identyfikacyjnego. Otworzy się okno jak na rys.32. 

Jeśli w oknie programu nie widać obrazu należy aktywować podgląd klikając przycisk „Włącz 

podgląd”. Jeśli po włączeniu podglądu pracuje oświetlacz, a nie ma potrzeby jego używania można 

czasowo go wyłączyć zaznaczając pole „Wył oświetlenie”. Następnie należy ustalić pozycję aparatu 

na pionową za pomocą konturu dłoni. Kadrując zdjęcie można wspomóc się obrysem włączanym 

poprzez zaznaczenie boxu „Pokaż kontur”. Należy pamiętać, że obrys ma charakter orientacyjny i 

jedynie pomaga w wykonaniu właściwego ujęcia, a w żaden sposób nie nakazuje „zmieścić” detali 

twarzy w swoich ramach. Dość istotna jest jedynie proporcja wielkości twarzy i tła oraz położenie 

poziomu oczu i osi symetrii twarzy względem głównych osi okna podglądu. Żółta pozioma linia 

powinna pokrywać się z osią symetrii źrenic, a pionowa przerywana linia z osią symetrii twarzy. 

Ustawiając wysokość czaszy w ten sposób aby pozioma żółta linia obrysu przechodziła przez środki 

źrenic standaryzuje się wszystkie wykonywane zdjęcia do jednego poziomu. Działanie takie jest nie 

tylko w obrębie sesji pacjenta ale dotyczy to wszystkich pacjentów. W rezultacie otrzymuje się 

zdjęcia, które trzymają ten sam poziom. Oczywiście można zrezygnować z pomocy obrysu i wykonać 

Rysunek 31 - Rejestracja nowego pacjenta - dodatkowe notatki i dane 
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zdjęcie identyfikacyjne kierując się wyłącznie subiektywną oceną prawidłowości ujęcia. Zielone 

obrysy są pomocne przy wykonywaniu zdjęć „przed”, kiedy pacjent ma pierwszą sesję. W kolejnych 

sesjach dotyczących tej samej terapii raczej wygodniej będzie skorzystać z technologii „ducha” 

pokazującej w tle właściwe zdjęcie z sesji „przed”. Wykonując zdjęcie należy zwrócić uwagę na 

położenie aparatu wskazane w oknie. Aby uzyskać prawidłowy kadr należy ustawić aparat w 

położenie pionowe (palec wskazujący skierowany w prawo). System określa parametry ekspozycji 

(przysłona, czas, zoom) i wskazuje z jakiej odległości musi być wykonane zdjęcie. W przypadku 

zdjęcia identyfikacyjnego jest to 80 cm. Należy ustawić urządzenie tak, by linia lasera pokrywała się 

w całości z linią bazową lasera na macie. Jeśli ujęcie jest prawidłowe, należy ustawić kursor na polu 

„Wykonaj zdjęcie”. Należy odczekać chwilę (1 – 3 sek) aż system ustawi prawidłowo ostrość a 

ramka autofocusa zmieni kolor z czerwonego na zielony, a aparat dodatkowo za pomocą sygnału 

dźwiękowego zgłosi gotowość. Jeśli kliknie się za wcześnie przycisk „Wykonaj zdjęcie”, zostanie 

wyświetlony komunikat o braku gotowości systemu ustawiania ostrości. Należy zamknąć okno 

komunikatu i powtórzyć procedurę. Aby prawidłowo ocenić kadr, można wyregulować jasność 

podglądu za pomocą suwaka. Jasność podglądu w żaden sposób nie wpływa na parametry 

ekspozycji. Procedura wykonywania zdjęć sesyjnych przebiega w analogiczny sposób. Zdjęcie 

identyfikacyjne należy wykonywać bez filtra polaryzacyjnego. Jeśli filtr jest założony, zostanie 

wyświetlony odpowiedni komunikat. 

 

  

Rysunek 32 - Okno podglądu zdjęcia identyfikacyjnego 
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Przycisk „Zdjęcie z pliku” służy do wprowadzania zdjęć do systemu z zewnętrznych źródeł. Ma on 

zastosowanie np. w przypadku potrzeby wprowadzenia zdjęć pacjenta z wcześniejszego okresu. 

Pozwala to zaimportować wcześniejsze zasoby danych do systemu. Po wykonaniu zdjęcia pojawia 

się kolejne okno jak na rys.33. 

Za pomocą znaczników umieszczonych w narożnikach i na krawędziach kadru, można zdjęcie 

skadrować wg własnych upodobań przed końcowym zapisaniem go w bazie. Należy kliknąć przycisk 

„Dalej do podsumowania” - na ostatniej stronie kreatora można przejrzeć jeszcze raz wszystkie 

dane i zatwierdzić je klikając przycisk „Zatwierdź”. Po zatwierdzeniu danych, program przejdzie do 

formatki zawierającej pusty w tym momencie, wykaz wizyt i sesji zdjęciowych pacjenta. Przycisk 

„Nowa sesja zdjęciowa” umożliwi automatyczne zatwierdzenie danych i dodanie pierwszej sesji 

zdjęciowej pacjenta. 

Jeśli w oknie podglądu online kliknie się „Dalej do podsumowania” zamiast „Wykonaj zdjęcie”, 

uzyskamy okno podglądu wpisanych danych, lecz bez zdjęcia. Aby przejść dalej, należy posłużyć się 

opisaną wyżej procedurą. 

11.2. Wybór pacjenta z listy  

11.2.1. Wyszukiwanie pacjenta 

Po kliknięciu przycisku „Wybierz pacjenta” otwiera się okno, w którym dostępna jest lista 

wszystkich pacjentów zapisanych w bazie danych. Lista jest ułożona w kolejności alfabetycznej 

nazwisk. Przewijając belką boczną lub kółkiem myszy listę można znaleźć pacjenta. Można również 

zawęzić obszar poszukiwań wpisując w linię znajdującą się powyżej listy kilka znaków, aby w 

przybliżeniu zlokalizować pozycję pacjenta na liście (opcja „Ogranicz listę pacjentów wpisując ciąg 

znaków zawarty w nazwisku lub imieniu”). Zostaną wyświetlone tylko nazwiska zawierające 

wpisany ciąg znaków. Opcja „Wpisz pierwsze kilka liter nazwiska, by w przybliżeniu zlokalizować 

jego pozycję na liście” ułatwia wyszukiwanie gdy w bazie występuje wielu pacjentów o takich 

samych nazwiskach i różnych imionach. Podczas wpisywania kolejnych znaków mechanizm 

wyszukiwania uzupełnia na bieżąco wpis w polu wyszukiwania, a na liście pacjentów prezentowane 

są nazwiska zgodne z bieżącą postacią wpisywanego ciągu znaków. Po znalezieniu odpowiedniej 

kartoteki klikamy przycisk „Wybierz”, aby przejść do głównego okna wymaganego pacjenta. Na dole 

Rysunek 33 - Okno wykonanego zdjęcia identyfikacyjnego 
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okna można wybrać sposób prezentacji pacjenta na liście. Po zaznaczeniu pola „Tylko pacjenci z 

sesjami zdjęciowymi” uzyskuje się listę tylko tych pacjentów, którym wykonano zdjęcia w sesjach. 

 

Z poziomu tego okna można edytować dane teleadresowe, e-mail, poziom (z rozwijalnej listy) i 

termin (z kalendarza lub ręcznie) uprawnień NFZ. Można również dodać pacjenta do listy jeśli jest 

dostępny podział pacjentów na grupy. Procedura dodawania pacjenta przebiega analogicznie jak w 

przypadku zakładania nowego pacjenta. W zakładce „Pozostałe dane” znajdują się pola edycji 

danych uzupełniających. Wpisy należy zatwierdzić ptaszkiem. Zakładka „Wizyty pacjenta” to lista 

wizyt założonych w procesie tworzenia dokumentacji opisowej (patrz p. 12.1). Pod zakładką „Sesje 

zdjęciowe” znajduje się lista dostępnych sesji wybranego pacjenta. Można wybrać podświetloną 

sesję lub od razu przejść do wykonania nowej (przycisk „Nowa sesja zdjęciowa” – patrz p.12.4.1.1). 

Okno sesji zdjęciowych w głównym oknie pacjenta wygląda jak na rys.35. 

  

Rysunek 34 - Okno wyboru pacjenta – podstawowe dane o pacjencie 

Rysunek 35 - Okno wyboru pacjenta - sesje zdjęciowe 
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Widoczne są tu nadane w procesie rejestracji (patrz p.12.4.1, 12.4.1.4) notatki pod zdjęciami i 

notatka dla podświetlonej sesji. Z tego poziomu możliwa jest również kwalifikacja pacjenta do trybu 

portfolio i nadanie mu identyfikatora (patrz p.11.2.5). 

11.2.2. Wyszukiwanie zaawansowane 

W pola wyszukiwania zaawansowanego należy wpisać dane będące kryteriami wyszukiwania 

(dane personalne, teleadresowe, data wizyty i/lub sesji zdjęciowych). Przy określeniu wyłącznie 

daty „Wizyta od” system wyszuka pacjentów od zadanej daty do dnia bieżącego. Przy określeniu 

wyłącznie daty „Wizyta do” system wyszuka pacjentów od początku działania systemu do 

określonej daty. Po kliknięciu „Treści w innych polach tekstowych”, program szuka danej frazy 

(wpisanej w białe pole) w tekstach pomocniczych widocznych w uzyskanym oknie (należy 

podświetlić żądaną grupę tekstów i kliknąć OK). Zaznaczenie pola „Szukaj również w opisach do 

zdjęć” zawęża kryteria, lecz, przy dużej ilości opisów istniejących w bazie, znacznie wydłuża proces 

przeszukiwania. 

 

Jeśli w pole wyszukiwania wpisane są dwie frazy (dwie linijki jedna pod drugą) i zaznaczone pole 

„I” program wyszuka pacjentów, w których opisach znajdują się jednocześnie obie frazy. Przy 

zaznaczeniu pola „Lub”, na liście wynikowej będą nazwiska pacjentów mających w opisach jedną 

lub drugą frazę. 

Jeśli jest dostępny podział pacjentów na grupy i założone są grupy, należy zaznaczyć te grupy, do 

których należy szukany pacjent. Używając pola „Zaznacz/wyczyść wszystkie” można szybko 

zaznaczać lub odznaczać wszystkie istniejące grupy. 

Aby uzyskać wynik wyszukiwania, każdorazowo, po określeniu kryteriów należy kliknąć przycisk 

„Filtruj”. W dowolnym momencie można powrócić do stanu wyjściowego klikając „Czyść pola”. 

11.2.3. Scalanie danych pacjenta 

W sytuacjach, kiedy do bazy został wielokrotnie (dwa lub więcej razy np. na skutek pomyłki) 

wprowadzony ten sam pacjent, można posłużyć się mechanizmem scalania danych, co skutkuje 

zapisaniem pacjenta w bazie pod jedną pozycją, a wszystkie dane pobrane z powtórzonych 

rekordów zostaną zintegrowane i przypisane do jednego rekordu związanego z danym pacjentem. 

Aby scalić dane pacjenta należy kliknąć przycisk „Scal dane pacjenta” w oknie wyszukiwania i 

wyboru pacjenta z listy (rys.34). Pojawia się okno jak na rys.37. 

  

Rysunek 36 - Okno 
wyboru pacjenta - 
wyszukiwanie 
zaawansowane 
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Omawiany przykład pokazuje procedurę scalania danych. Na liście pacjentów po lewej stronie 

występuje dwa razy wpisany ten sam pacjent. Drugi raz pacjent został założony tylko po to, żeby 

dopisać adres e-mail, bez modyfikacji pozostałych danych. Aby scalić dane i przypisać je do jednego 

pacjenta, należy zaznaczyć pola przy nazwisku pacjenta, którego dane mają być scalone, i kliknąć 

przycisk „Scal dane pacjenta”. Pojawia się okno jak na rys.38. 

 

Po lewej stronie dostępny jest podgląd danych wynikowych, po prawej znajduje się okno wyboru 

rekordów do scalenia z danymi pacjenta, który znajduje się na pierwszej pozycji na liście w prawym, 

górnym rogu okna. Można również wybrać pozycję, z którą związana jest największa ilość danych i 

kliknąć przycisk „Wszystkie dane wybranego pacjenta”, po czym, podświetlając kolejne pozycje 

Rysunek 37 - Okno główne wyboru pacjentów do scalenia danych 

 

 

 

Rysunek 38 - Scalanie danych pacjenta – okno transferu danych 



40 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

wybrać ręcznie dane, o które mają być uzupełnione dane w profilu wynikowym i używając 

przycisków strzałek przy poszczególnych polach, przenieść je pojedyńczo do profilu wynikowego. 

Dotyczy to również danych personalnych, które w procesie rejestracji zostały np. wpisane błędnie i 

ten sam pacjent występuje w bazie pod różnymi nazwiskami. 

UWAGA: wizyty i sesje zostają przeniesione automatycznie, zatem jeśli np. występuje dwa razy 

ten sam pacjent z tymi samymi sesjami i wizytami, po scaleniu dostępne są dwie takie same sesje i 

wizyty dla jednego pacjenta. Lekarz wówczas może podjąć decyzję o ręcznym usunięciu 

niepotrzebnych wpisów (lub sesji) z bazy. W omawianym przykładzie, do kompletnego profilu 

przeniesiony został tylko adres e-mail, co pokazuje rys 40. 

W przypadku, gdy ten sam pacjent ma różne notatki, a istnieje potrzeba zintegrowania 

wszystkich notatek w jedną należy w oknie transferu danych przejść na zakładkę „Pozostałe dane” i 

wybrać określony przycisk obok okna Notatek. Przycisk z jedną strzałką nadpisuje wcześniejsze dane 

w profilu wynikowym, przycisk ze strzałką i + (wyróżniony w przykładzie czerwono patrz rys. 39) 

uzupełnia istniejące dane w profilu wynikowym o dane transferowane. 

Jeśli procedura 

przenoszenia danych z 

poszczególnych pozycji 

dobiegła końca, należy 

kliknąć przycisk „Zastosuj”. 

Wówczas na liście pacjentów 

będzie dostępne jedno 

nazwisko ze scalonymi 

wszystkimi danymi z 

wszystkich pozycji, z których 

zostały przeniesione dane. 

 

  

Rysunek 39 - Scalanie danych pacjenta – transfer notatek 

Rysunek 40 - Scalanie danych pacjenta – kompletny profil wynikowy 
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11.2.4. Modyfikacja danych pacjenta 

Zmiany istniejących danych lub ich uzupełnienie można dokonać wykorzystując dwa sposoby. 

Aby zmodyfikować podstawowe dane wprowadzane przy zakładaniu nowego pacjenta (imię, 

nazwisko, płeć, dane teleadresowe, zdjęcie, uprawnienia NFZ, notatki), należy zaznaczyć jego 

nazwisko na liście i kliknąć przycisk „Zmodyfikuj dane pacjenta” dostępny w lewym górnym rogu 

okna. Z tego poziomu można również dodać osoby uprawnione do dostępu do danych pacjenta, 

jeśli aktywny jest system uprawnień do programu i/lub dodać do grupy jeśli dostępny jest podział 

pacjentów na grupy. Dostęp do modyfikacji opisów wizyt można uzyskać wybierając danego 

pacjenta i klikając przycisk „Dane pacjenta i wizyty” znajdujący się w lewym górnym rogu głównego 

okna sesji. Dane podstawowe oraz notatki są również edytowalne. Można tu również dodać 

pacjenta do grupy, oraz dodać osoby uprawnione do pacjenta. Po modyfikacji należy zatwierdzić 

nowe dane ptaszkiem lub usunąć krzyżykiem. 

11.2.5. Tryb portfolio 

Jeśli w oknie wyboru pacjenta zostanie zaznaczone pole „Tryb portfolio” użytkownik ma dostęp 

jedynie do pacjentów przeznaczonych do wyświetlania w tym trybie. Ten sam efekt nastąpi po 

kliknięciu na stronie startowej pola „Wybierz pacjenta z portfolio”. 

 

Aby dodać pacjenta do portfolio należy zaznaczyć minimum jedno zdjęcie z sesji dla danego 

pacjenta (pole „Zdjęcie do portfolio”). Wymagane pola są dostępne przy miniaturach zdjęć w oknie 

wyszukiwania i wyboru pacjenta (rys.35), oknach sesji (rys 42, rys. 51 i rys 53), w danych o zdjęciach 

(przyciski „Opis” w oknie sesji) oraz przy zdjęciach w oknie analizy (pole „Portfolio”, rys.75, rys.76, 

lub przycisk „Opis zdjęcia”>”Zdjęcie do portfolio”) Można dodawać zdjęcia pojedyńczo lub użyć 

przycisku „Dodaj wszystkie” w oknie sesji (rys.42) aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia w danej sesji. 

Przycisk „Usuń z portfolio” kasuje wszystkie zaznaczenia w polach „Zdjęcie do portfolio” (można 

usuwać zaznaczenia pojedyńczo). Identyfikator, który zastąpi nazwisko pacjenta w trybie portfolio 

można określić przy zakładaniu nowego pacjenta (rys.29, rys 30, rys.25, rys 26) oraz w oknie wyboru 

i wyszukiwania pacjenta, zakładka „Sesje zdjęciowe” (rys.35). Gdy pacjent jest zaklasyfikowany do 

trybu portfolio, w programie dostępne są odpowiednie informacje („Modyfikacja danych pacjenta” 

– zaznaczone pole „Osoba w portfolio” i „Dane pacjenta i wizyty” – zaznaczone pole „Osoba do 

portfolio” – patrz p. 11.2.4. 

Rysunek 41 - Okno wyboru pacjenta - wybór zdjęć do trybu portfolio 
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W trybie portfolio, w oknie sesji, można dodawać notatki do każdego zdjęcia, jak również do 

całej sesji. Zaznaczając odpowiednie pola widoku (4x2 lub 6x3), można zmienić skalę miniatur. 

Dostępne są dwa rzędy po cztery kolumny, lub trzy rzędy i sześć kolumn. 

 

12. Sporządzanie dokumentacji opisowej i fotograficznej 
12.1. Dokumentacja opisowa. 

 

  

Rysunek 43 - Okno opisów wizyt - przebieg wizyty 

Rysunek 42 - Okno sesji zdjęciowych pacjenta - wybór zdjęć do trybu portfolio 
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Po wybraniu konkretnego pacjenta użytkownik ma dostęp do głównego okna sesji zdjęciowych i 

opisów wizyt (przycisk „Dane pacjenta i wizyty”). Oprócz realizowania dokumentacji fotograficznej 

(patrz p.12.4.1), z tego poziomu można dodawać opisy nowych wizyt lub modyfikować istniejące. 

Opisy wizyt można przeglądać i modyfikować w zakładce „Wizyty pacjenta”>”Przebieg wizyty” 

(rys.43). 

Z tego poziomu można założyć nową wizytę klikając pole „Nowa wizyta pacjenta” lub znak +. 

Pola po prawej stronie służą do uszczegółowienia konkretnych wizyt. Aby dodać odpowiednie opisy 

do poszczególnych wizyt, należy podświetlić określoną wizytę w panelu wizyt po lewej stronie i 

wypełnić wymagane pola w zakładce „Przebieg wizyty”. Po zakończeniu edycji opisu wizyty należy 

zatwierdzić dane za pomocą ptaszka. W celu usunięcia niepotrzebnie założonej wizyty należy użyć 

znaku „-„. Opisy wizyt można uzupełniać wspomagając się tekstami pomocniczymi ze Słowników. W 

tym celu należy kliknąć wymagany przycisk nad polem edycyjnym, np. „Wstaw wywiad”. Otworzą 

się teksty pomocnicze, w których istnieją wpisy zakwalifikowane jako kategoria „Wywiad” (patrz 

p.8.9, rys 18).Należy wybrać odpowiedni tekst zaznaczając go na niebiesko i kliknąć OK. Wybrany 

tekst pojawi się w polu edycyjnym opisu wizyty. Wpisy należy zatwierdzić ptaszkiem z panelu po 

lewej stronie okna. 

12.2. Skierowania  

Wykorzystując narzędzia dostępne w zakładce „Skierowania”, można wystawić pacjentowi 

skierowanie na badania. Po lewej stronie znajduje się lista wizyt, po prawej pola niezbędne do 

wystawienia skierowania powiązanego z określoną wizytą (podświetlenie na niebiesko). 

 

Aby wystawić skierowanie należy wybrać pacjenta, następnie „Dane pacjenta i wizyty”>”Wizyty 

pacjenta”>„Skierowania”>„Nowe skierowanie”. Pojawia się okno jak na rys.45. 

  

Rysunek 44 - Okno opisów wizyt - Skierowania 
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Na liście widoczne są przykładowe typy skierowań pobrane ze „Słownika” > ”Teksty 

pomocnicze”. Można tu dodawać „+” lub usuwać „-” własne pozycje. Po wybraniu potrzebnego 

typu zatwierdzić „OK”. Na liście w poprzednim oknie pojawi się żądana nazwa. Następnie należy 

kliknąć „Skierowanie do” aby wybrać odpowiednią placówkę z wykazu zaimplementowanego w 

części „Kontakty/dane adresowe” „Słownika”. Kolejnym krokiem jest uszczegółowienie rodzajów 

badań. Należy kliknąć „Wykonanie badań/testów”. Pojawia się okno (rys.46), gdzie należy określić 

rodzaj potrzebnych badań 

(w tym przykładzie 

skierowanie do laboratorium 

i przyporządkowane temu 

skierowaniu poszczególne 

badania – niepotrzebne 

odznaczyć). Teksty w tej 

części są pobierane ze 

„Słownika” ”Słownik badań”. 

Po wypełnieniu 

wszystkich wymaganych pól, 

skierowanie można 

wydrukować. W tym celu 

należy kliknąć ikonę drukarki 

widoczną w oknie „Opisów 

wizyt”, po lewej stronie nad 

listą wizyt. Z rozwijalnej listy należy wybrać „Skierowanie pacjenta na badania”. W przykładzie 

podgląd wydruku ma postać jak na rys 47. 

  

Rysunek 45 - Okno skierowań - nowe skierowanie 

Rysunek 46 - Okno skierowań - wykonanie badań/testów 
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12.3. Recepty 

Aby wystawić pacjentowi receptę, należy wybrać pacjenta, następnie „Dane pacjenta i 

wizyty”>”Wizyty pacjenta” i zakładka „Wydane recepty” (rys.48). 

 

Aby wystawić receptę należy kliknąć „Nowa recepta” i „Nowa pozycja recepty”. Produkty 

lecznicze pobierane są z bazy „Słowniki” „Wykaz leków”. Pojawia się okno jak na rys.49. 

Nazwę i parametry leku można pobrać z bazy, jeśli jest zaimplementowana (Wyszukaj lek), lub 

wpisać ręcznie. Po wypełnieniu wymaganych pól należy kliknąć „Zastosuj”. Recepta jest gotowa do 

wydruku. Spod menu (ikona drukarki) należy wybrać „Recepta na blankiecie”. Uwaga – system nie 

drukuje ramek i kodów paskowych. W związku z tym niezbędny jest standardowy blankiet wg. 

wzoru dostarczonego przez NFZ. Zarówno recepty, jak i skierowania powiązane z daną wizytą 

zostają automatycznie zapisane w bazie danych. 

  

Rysunek 47 - Okno 
podglądu wydruku 
skierowania 

Rysunek 48 - Okno opisów wizyt - Wydane recepty 



46 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

 

Przy tworzeniu recept z lekiem o rozbudowanym składzie należy w głównym oknie recept (rys 

48) wypełnić pola „Postać” i „Skład”. Na wydruku pierwsza linijka pobierana jest z pola „Lek”, druga 

z pola „Postać” i kolejne z pola „Skład” (gdy pierwsza linijka z tego pola będzie pusta, zawartość 

pola będzie drukowana od następnej linijki). Można powtórzyć zapisaną w bazie konkretną receptę 

(należy wybrać odpowiednią pozycję z listy recept i kliknąć „Powtórz receptę”). Na recepcie 

umieszczana jest informacja o poziomie uprawnień NFZ pobierana z bazy danych o pacjencie. 

12.4. Dokumentacja fotograficzna  

12.4.1. Rejestracja i edycja zdjęć w sesji  

W zakładce „Sesje zdjęciowe” znajduje się lista istniejących sesji, miniatury zdjęć z poszczególnych 

sesji wraz z przypisanymi im typami ujęć (obrysami) i wszystkie opcje służące do wykonania nowej 

dokumentacji. Jeśli użytkownik pracuje z nowym pacjentem, lista jego sesji i wizyt jest pusta. Po 

wybraniu nowego pacjenta otwiera się okno jak na rys.50. 

Rysunek 49 - Okno wyboru leku do recepty 

Rysunek 50 - Okno sesji - brak zarejestrowanych sesji 
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Jeśli pacjent ma zarejestrowane sesje, okno sesji wygląda jak na rys.51. Żółte pola są 

edytowalne, zatem w dowolnej chwili można zmienić nazwę sesji, opatrzeć ją notatką lub dodać 

notatkę do konkretnego zdjęcia. Należy przy tym pamiętać o zatwierdzaniu danych ptaszkami w 

polach powiązanych z polami edytowanymi. 

 

12.4.1.1. Tworzenie nowej sesji zdjęciowej. 

Aby założyć nową sesję – należy użyć przycisku „Nowa sesja zdjęciowa”, zakładka „Nowa sesja 

zdjęciowa”. Pojawia się okno jak na rys.52. 

 

Po lewej stronie znajduje się lista używanych przez lekarza sesji z obrysami zgodnymi z płcią 

pacjenta (procedura wyboru patrz p.14), z której należy wybrać wymagany wzorzec procedury 

rejestracyjnej. Należy kliknąć „Wybierz” i system automatycznie przechodzi do rejestracji 

pierwszego zdjęcia w sekwencji sesji. Otwiera się okno podglądu (rys 56). Jeśli zostanie zaznaczone 

Rysunek 52 - Okno tworzenia nowej sesji 

Rysunek 51 - Okno sesji - cztery zarejestrowane sesje 
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pole „Pokaż ukryte wzorce sesji”, na liście będzie dostępny kompletny, domyślnie przygotowany 

(lub przygotowany przez lekarza zgodnie z instrukcją modyfikacji szablonów p.14) zestaw 

szablonów, bez względu na płeć.  

Jeśli nie ma potrzeby wykonania pełnej procedury, należy anulować okno podglądu i usunąć 

niepożądane elementy za pomocą przycisku „Usuń zdjęcie”. Można też po kliknięciu „Nowa sesja 

zdjęciowa” wybrać przycisk „Niestandardowa sesja zdjęciowa”, której zawartość można 

spersonalizować dodając dowolne ujęcie z bazy kilkudziesięciu dostępnych obrysów, za pomocą 

przycisku „Dodaj nowe zdjęcie do sesji” (z głównego okna sesji, rys 50, rys 51, lub „Zdjęcia z plików 

JPG” > „Dodaj nowy element do sesji”, rys.53). Można w ten sposób dodawać dowolne zdjęcia 

np.szczegółów z dermatoskopów, obrazów z USG, lub wcześniej wykonane zdjęcia za pomocą 

systemu FotoMedicus. Aby wykonać zdjęcie należy posłużyć się przyciskiem „Wykonaj zdjęcia” 

(przechodzenie na kolejne ujęcie następuje automatycznie) lub „Pozyskaj lub popraw zdjęcie” 

(należy ręcznie włączyć podgląd dla każdego zdjęcia). Można też dwukrotnie kliknąć obrys zdjęcia w 

oknie tworzonej sesji. Procedurę standardową można również modyfikować w w/w sposób. 

 

Modyfikacji dokonuje się dla sesji, której nazwa jest podświetlona na liście sesji. 

Przycisk „Pozyskaj lub popraw zdjęcie” uruchamia okno podglądu w celu wykonania nowego 

zdjęcia lub nadpisania istniejącego. Przycisk „Usuń zdjęcie” nieodwracalnie usuwa z bazy zdjęcie. 

Operacje są wykonywane po kliknięciu danego zdjęcia w oknie sesji (niebieska ramka). 

Przycisk „Dodaj lub zmodyfikuj szablon sesji” pozwala na stworzenie własnego wzorca rejestracji 

i zapisania go w bazie (patrz p.14). 

  

Rysunek 53 - Wstaw zdjęcia z plików JPG - Dodaj nowy element do sesji 
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Jeśli lekarz dysponuje urządzeniem DermaVid (szczegółowa specyfikacja urządzenia w osobnej 

dokumentacji), może założyć sesję o nazwie „Zdjęcia DermaVid” („Nowa sesja zdjęciowa” >”Nowa 

sesja DermaVid” i z rozwijalnego menu „Nowa sesja DermaVid” lub z głównego okna sesji – rys.51- 

„Zdjęcia DermaVid”>”Dodaj sesję i zdjęcia DermaVid”). Jeśli nie ma przycisków funkcyjnych 

DermaVid należy się upewnić, czy w oknie Ustawień jest zaznaczone pole „Używam DermaVid” i 

przy instalacji została zaznaczona opcja „Używam DermaVid”. Okno sesji jest przygotowane do 

wczytania zdjęć z folderu AirPhoto, do którego pliki zostały wcześniej zaimportowane z 

videodermatoskopu DermaVid przy wykorzystaniu łączności bezprzewodowej (patrz p.12.4.4). Do 

sesji „Zdjęcia DermaVid” można dodać w każdej chwili dowolne zdjęcie, tak jak w przypadku 

procedury niestandardowej (dodając element, wykonując zdjęcie lub importując z pliku). Z drugiej 

strony do dowolnej sesji można dodawać zdjęcia typu DermaVid wykorzystując przycisk „Wstaw 

zdjęcia DermaVid” i z rozwijalnego menu „Dodaj zdjęcia DermaVid” – rys.51 i 53). 

 

12.4.1.2. Dodawanie nowego zdjęcia do sesji.  

 

Po kliknięciu przycisku „Dodaj nowe zdjęcie do sesji” lub „Dodaj nowy element do sesji” pojawia 

się okno wyboru części ciała do procedury medycznej (rys.54), zgodnych z płcią pacjenta (jeśli 

zostanie zaznaczone pole „Pokaż ukryte obrysy”, dostępna będzie kompletna baza obrysów bez 

względu na płeć pacjenta). Wykorzystując ten mechanizm można uzupełniać standardowe 

procedury w aktualnie potrzebne elementy wg własnego uznania. Po wybraniu potrzebnego 

elementu (kliknięcie podświetla na niebiesko) należy kliknąć „Wybierz”. Żądany element zostanie 

dodany do konkretnej sesji. 

  

Rysunek 54 - Okno wyboru części ciała do procedury medycznej 
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12.4.1.3. Powtórzenie sesji zdjęciowej. 

 

Jeśli istniejący pacjent ma zarejestrowane sesje, po wybraniu opcji „Powtórz sesję zdjęciową”( z 

głównego okna sesji) lub „Nowa sesja zdjęciowa”> zakładka „Powtórzenie sesji 

zdjęciowej”>”Powtórz sesję”) można od razu wykonać sesję „po” jako powtórzenie sesji „przed”. 

Operacja powtarzania dotyczy podświetlonych sesji. System przechodzi do automatycznej 

rejestracji otwierając okno podglądu (rys 56). Procedurę można w dowolnym momencie przerwać -

.przycisk „Anuluj” i wznowić -przycisk „Wykonaj zdjęcia”. 

12.4.1.4. Wykonywanie zdjęć. 

Proces wykonania zdjęcia sesyjnego przebiega podobnie jak w przypadku zdjęcia 

identyfikacyjnego. System optymalizuje parametry ekspozycji, jednak przed zarejestrowaniem 

zdjęcia należy pamiętać o ustawieniu odległości zgodnie z sugestią programu, prawidłowym 

skadrowaniem zdjęcia i kontrolą czy podczas standardowej procedury nie jest zaznaczony box „Filtr 

polaryzacyjny” (jeśli w Ustawieniach nie wybrano opcji „Wykrywanie filtra polaryzacyjnego”). 

Ramka ustawiania ostrości jest ruchoma. Można zmienić jej położenie poprzez kliknięcie na 

wybranym obszarze kadru. Dla uzyskania optymalnych rezultatów, przy zdjęciach en face ramka 

powinna być ustawiona w przybliżeniu między oczami, przy zdjęciach profilowych w miejscu połowy 

hipotetycznej głębi ostrości (profil – okolice oka i skroni, półprofile – oko i nos). Gdy oświetlenie 

zewnętrzne nie wystarczy należy wspomóc się oświetlaczem (patrz p.8.6) Podczas kadrowania 

można użyć obrys, włączaną siatkę lub krzyż centralny zdjęcia. „Tryb lustra” jest przydatny w 

przypadku gdy pacjent ogląda siebie na dodatkowym monitorze podczas sesji zdjęciowej. 

Zaznaczenie tego pola powoduje odwrócenie podglądu o 180 stopni w poziomie. 

  

Rysunek 55 - Okno powtórzenia sesji 
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Po uzyskaniu zdjęcia należy ocenić jego jakość i prawidłowość ekspozycji. Jeśli zdjęcie jest zbyt 

ciemne lub zbyt jasne w każdej chwili można wykonać ponownie zdjęcie włączając podgląd. Można 

wtedy skorygować ekspozycję suwakiem „Korekta światła”. Podciągnięcie na + powoduje korektę w 

kierunku prześwietlenia, opuszczenie na – w kierunku niedoświetlenia. Istnieje również możliwość 

dostosowania stylu zdjęcia (wyostrzania programowego) do potrzeb użytkownika. „Suwak stylu” 

jest pokazywany na formatce wykonania zdjęcia po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w Ustawieniach 

(patrz p.8.6). Domyślnie suwak ustawiony jest na 4 poziom. Można zmienić ustawienia, wykonać 

zdjęcie testowe i jeśli użytkownik uzna, że styl jest odpowiedni, należy zatwierdzić nowy poziom 

klikając ikonę zapisu obok suwaka stylu. Od tej pory wszystkie zdjęcia będą wykonywane wg 

nowych ustawień. ”). W oknie podglądu znajduje się przycisk resetu mechanizmu lasera (Ikona 

„rL”pod wskaźnikiem odległości od obiektu) W przypadku, gdy z jakichś powodów ustawianie 

odległości jest błędne (zdjęcia mogą nie być prawidłowo doświetlone lub mogą nie być zachowane 

proporcje części ciała w sesjach przed i po), należy użyć ten przycisk. 

Jeśli finalne zdjęcie odpowiada oczekiwaniom użytkownika należy kliknąć „Dalej” (tu można 

dodać notatkę do zdjęcia) i „Zatwierdź”. W celu skrócenia procesu rejestracji można zdjęcie 

zatwierdzić natychmiast po wykonaniu (przycisk „Zatwierdź” zamiast „Dalej” System zapisze zdjęcie 

w bazie w postaci JPG i RAW (jeśli zostało tak ustawione w Ustawieniach) po czym automatycznie 

przejdzie przez całą sekwencję rejestracyjną. Po skończonej rejestracji można przejść do analizy 

wykonanych zdjęć lub wykonać dowolną operację korzystając z kreatora sesji. 

UWAGA 

Przy niektórych typach ujęć np. zdjęć spodu nosa należy zastosować specjalne lustro. Przy 

zatwierdzaniu takich zdjęć system zaznaczy pole „Lustro – zapis” i zapisze zdjęcie obrócone o 180 

stopni w obu płaszczyznach. Gdy wykonywane jest zwykłe zdjęcie, a użytkownik z pewnych 

względów chce zapisać zdjęcie lustrzane należy ręcznie zaznaczyć przed zapisem pole „Lustro – 

zapis”. System zapisze zdjęcie odwrócone o 180 stopni w płaszczyźnie poziomej (rys. poniżej) 

  

Rysunek 56 - Okno podglądu. 
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Zapis zdjęcia w odbiciu lustrzanym  

Przydatnym narzędziem kadrującym w przypadku wykonywania kolejnych sesji (followup) jest 

technologia ducha. Po lewej stronie okna znajdują się wszystkie miniatury zdjęć wykonanych w 

poprzednich sesjach w konkretnym ujęciu. Podświetlając wybrane zdjęcie należy podłożyć je pod 

podgląd online jako półprzezroczyste tło (tzw. duch, rys 57), którego intensywność przenikania 

można regulować suwakiem „Tło”. Korzystanie z technologii ducha pomaga zgrać podobne ujęcia 

wykonane w różnym czasie i pozwala na właściwą diagnostykę przed i pozabiegową. Nowe zdjęcie 

można też zaczytać z pliku JPG z dysku lub z podłączonego aparatu innego niż urządzenie elfo. 

 

  

Rysunek 57 - Okno ilustrujące technologię ducha 
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W zależności od tego czy jest to pierwsza sesja czy kolejna, kliknięcie przycisku „Dalej” otworzy 

okno zatwierdzające pojedyńcze zdjęcie wraz z edytowalnym polem notatek lub formatkę szybkiego 

porównania aktualnego zdjęcia z odpowiadajacym mu ujęciem z poprzedniej sesji (rys 58). Po 

uzyskaniu zdjęcia, należy zweryfikować jego jakość wybierając stosowne powiększenie z menu lub 

kręcąc kółkiem myszy komputerowej. Podobnie jak w przypadku pojedyńczego zdjęcia można 

skrócić procedurę pomijając porównanie ze zdjęciem z poprzedniej sesji i zatwierdzić zdjęcie od 

razu (przycisk „Zatwierdź”, patrz rys 59). 

 

 

  

Rysunek 58 - Okno porównania niezatwierdzonego zdjęcia ze zdjęciem z wcześniejszej sesji 
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Po lewej stronie znajduje się aktualnie wykonane, nie zatwierdzone jeszcze zdjęcie, po prawej 

miniaturki zdjęć wykonanych w poprzednich sesjach z wykorzystaniem takich samych obrysów. 

Można porównywać zdjęcia w jednym oknie lub szybko je przełączać, wygodnie skalując kółkiem 

myszy. Aby porównać zdjęcia w pełnej rozdzielczości, a tym samym w najwyższej jakości, należy 

wybrać w oknie odpowiednią opcję. Jeśli rezultaty są zadowalające należy kliknąć „Dalej”. Przycisk 

„Zatwierdź” zamyka kreatora wprowadzając zdjęcie do bazy. Następnie kreator otwiera się 

ponownie umożliwiając dodanie następnego, zaplanowanego elementu sesji zdjęciowej. Istniejące 

zdjęcie można poprawić, nadpisując stare. Podczas tej operacji data zdjęcia zostanie zmieniona na 

aktualną. Aby wyedytować zdjęcie należy kliknąć przycisk „Pozyskaj lub popraw zdjęcie”. 

 

12.4.2. Zmiana typu zdjęcia  

Jeśli istnieje potrzeba zmiany klasyfikacji (typu ujęcia) gotowego zdjęcia należy w oknie sesji 

wybrać odpowiednie zdjęcie, kliknąć „Pozyskaj lub popraw zdjęcie” i w uzyskanym oknie kliknąć 

dwukrotnie miniaturę obrysu w lewej górnej części okna. Otworzy się okno wyboru obrysów części 

ciała do procedury medycznej. Wybieramy potrzebny obrys, zatwierdzamy „Wybierz”. Zdjęcie 

zostanie zaklasyfikowane do wybranego typu. W ten sposób np. zdjęcie en face można przypisać do 

bazy zdjęć wykonanych jako szczegół przy użyciu rastra. Szybszym sposobem zmiany typu ujęcia jest 

dwuklik na miniaturkę obrysu znajdującą się w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia w oknie sesji. 

Dalsza procedura przebiega wg opisu jak wyżej. 

12.4.3. Import zdjęć z zewnętrznych źródeł 

Jeśli do bazy mają być wprowadzone zdjęcia wcześniej wykonane, można posłużyć się 

przyciskiem „Zdjęcie z pliku” (rys.56). Otworzy się systemowe okno, wyboru pliku wraz z opcją 

podglądu i możliwością obrotu o kąt 90˚. UWAGA: Import za pomocą tego narzędzia pozostawia 

plik źródłowy bez zmian nawet jeśli w Ustawieniach jest aktywna opcja „Usuwaj domyślnie pliki 

źródłowe po wczytaniu zdjęć do bazy”. 

  

Rysunek 59 - Okno wykonanego, niezatwierdzonego zdjęcia 
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Wygodnym narzędziem importu plików zdjęciowych jest mechanizm aktywowany za pomocą 

przycisku „Zdjęcia z plików JPEG” dostępnego w oknie sesji (patrz rys.50 i rys 51). Należy podświetlić 

żądaną, wykonaną sesję (jeśli istnieje potrzeba nadpisania plików), lub pustą i kliknąć przycisk 

„Zdjęcia z plików JPEG”. W uzyskanych oknach widoczne są zdjęcia (lub obrysy jeśli sesja jest pusta) 

i miniatury obrysów w prawym, dolnym rogu każdego ujęcia wskazujące jego typ. 

Aby zaimportować zdjęcie, należy kliknąć żądane ujęcie i, wykorzystując okno wyboru pliku (z 

dostepną opcją obrotu zdjęcia przed wczytaniem, (rys 63, ikona obrotu otoczona na czerwono), 

nadpisać lub wczytać nowe. Jeśli zostanie zaznaczone pole „Usuń pliki po zaczytaniu do bazy” (jeśli 

w Ustawieniach jest aktywna opcja „Usuwaj domyślnie pliki źródłowe po wczytaniu zdjęć do bazy”, 

pole jest na stałe zaznaczone – można je doraźnie odznaczyć – patrz p.8.1), pliki z katalogu 

źródłowego zostaną skasowane. Za pomocą tej procedury można wczytywać tylko pojedyńcze 

zdjęcia. Po zakończonym imporcie należy zamknąć okno powracając do głównego okna sesji. 

  

Rysunek 61 - Okno 
importu plików JPEG 
do pustej sesji 

Rysunek 60 - Okno 
importu plików JPEG 
nadpisujących 
istniejące zdjęcia 
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Import zdjęć nie mieszczących się w określonej kategorii można przeprowadzić klikając przycisk 

„Wstaw inne nowe zdjęcia JPG”. Pojawia się okno jak na rys.62. Pliki wybierane za pomocą wyżej 

opisanego narzędzia zapisywane są w bazie pod obrysem świadczącym o nieokreślonej klasyfikacji 

(znak zapytania). Można importować pojedyńcze zdjęcia lub (po zaznaczeniu odpowiedniej ilości 

plików) ich serie w jednej procedurze importu. Użytkownik może pozostawić w bazie 

zaimportowane zdjęcia jako niezaklasyfikowane lub przyporządkować im określony typ ujęcia 

(obrys), (patrz p. 12.4.2). 

 

  

Rysunek 63 - Okno 
wyboru plików do 
importu zdjęć z 
plików JPG 

Rysunek 62 - Okno wyboru plików JPG o nieokreślonej klasyfikacji 
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12.4.4. Import plików z videodermatoskopu DermaVid 

 

Po założeniu sesji „Zdjęcia DermaVid” (patrz p.12.4.1.1) można przystąpić do importu zdjęć z 

urządzenia DermaVid. System wykorzystuje bezprzewodowy protokół komunikacyjny wi-fi do 

transferu plików. DermaVid musi być włączony i odpowiednio skonfigurowany. 

Domyślnie aparat systemu DermaVid jest fabrycznie skonfigurowany i gotowy do pracy. Gdyby z 

jakichś względów niezbędna była rekonfiguracja ustawień aparatu, należy przeprowadzić ją w 

następujący sposób: 

Krok 1. Włączyć aparat urządzenia DermaVid za pomocą przycisku On/Off. Na ekranie ustawić datę, 

godzinę i strefę czasową. 

Ustawić pokrętło w tryb 

mikroskopu – super 

makro (Rys 1). 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 64 - 
Główne okno 
aplikacji 
elAirFoto 

Rys 1 - DermaVid – Tryb 
mikroskopu – super 
makro 
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Krok 2. Posługując się pokrętłem nawigacyjnym (na Rys 3 sposób poruszania się po menu 

ekranowym oznaczony zielonymi strzałkami. Zatwierdzanie wybranej funkcji przyciskiem OK) 

wyłączyć lampę błyskową. 

Krok 3. Ustawić balans bieli Tryb1 (Rys 2) 

Rys 3 - DermaVid – Dezaktywacja lampy błyskowej 

Rys 2 - DermaVid – Ustawienie balansu bieli 
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Krok 4. Ustawić czułość matrycy ISO 100 (Rys 5). 

Krok 5. Ustawić rozmiar pliku obrazu na 16M (Rys 4) 

Rys 5 - DermaVid – Ustawienie czułości 

Rys 4 - DermaVid – Ustawienie rozmiaru pliku obrazu 
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Krok 6. Nacisnąć „MENU”. Przejść do Menu Aparatu 1, wybrać Kompresja i OK. Wybrać Mała i 

nacisnąć OK (Rys 7). 

Krok 7. Zapisać ustawienia pod trybem własnym C1. Przejść do Menu ustawień 1 > Ust. Trybu 

własnego. Nacisnąć OK (Rys 6). 

Rys 7 - DermaVid – Wybór rodzaju kompresji 

Rys 6 - DermaVid – Ustawienie trybu własnego 
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Krok 8. Ponownie nacisnąć OK (Rys 9). 

Krok 9. Nacisnąć OK i ponownie OK. Nastawy własne zostaną zapisane w opcji C1 (Rys 8). 

  

Rys 9 - DermaVid – Ustawienie trybu własnego 1 

Rys 8 - DermaVid – Ustawianie trybu własnego C1 
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Krok 10. Ustawić kółkiem funkcję C1 i przejść w menu na ustawienia balansu bieli (Rys10). Włączyć 

oświetlacz za pomocą przełącznika oznaczonego na Rys11 niebieskim prostokątem – domyślnie po 

włączeniu świecą białe diody LED z maksymalną jasnością. DermaVid wraz z nasadką przyłożyć 

płasko do białej, gładkiej, matowej powierzchni. Nacisnąć MENU w celu ustawienia balansu bieli 

światła oświetlacza. Urządzenie jest gotowe do rejestracji zdjęć. 

Dostępne są dwa tryby pracy oświetlacza DermaVid – światło białe daylight lub ultrafiolet. 

Wyboru dokonuje się przyciskiem oznaczonym czerwonym okręgiem na Rys11. Intensywność 

świecenia regulowana jest w 8 poziomach przyciskiem oznaczonym żółtym okręgiem na Rys11. 

  

Rys 10 - DermaVid – Ustawienie balansu bieli 

Rys 11 - DermaVid – Widok spodu urządzenia oświetlającego 
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Wbudowane akumulatory pozwalają na kilka godzin pracy z maksymalną mocą oświetlacza. Gdy 

poziom napięcia spadnie poniżej wartości krytycznej oświetlacz wyłączy się. Należy naładować 

akumulatory za pomocą dołączonego do zestawu kabla micro USB. Należy podłączyć kabel USB do 

gniazda w obudowie oświetlacza oraz do ładowarki należącej do zestawu (Rys12). Podczas 

ładowania świeci się czerwona dioda. Po zakończeniu ładowaniu zaświeci się zielona dioda. 

Do zestawu dołączone są trzy nasadki, dwie o większej średnicy, w tym jedna ze szkłem, oraz 

jedna wąska do fotografowania niewielkich zmian skórnych. Rodzaj nasadki należy dobrać do 

charakteru i wielkości zmiany, zmiany płaskie fotografowane są z pomocą nasadki ze szkłem, 

zmiany wypukłe bez szkła. Powiększenie obrazu można regulować zoomem aparatu przy czym 

należy zwrócić uwagę, aby w kadrze była widoczna cała zmiana z maksymalną wielkością 

(maksymalny zoom optyczny wartość 4.0). Po oświetleniu pola należy wykonać zdjęcie naciskając 

spust aparatu. 

Aby naładować wbudowane w aparat akumulatory (niezależne od zasilania oświetlacza) należy 

użyć kabla i gniazda tego samego, które jest używane do podłączenia DermaVid do komputera 

(Rys13, Rys14). Należy użyć dołączoną do zestawu ładowarkę USB. 

  

Rys 12 - DermaVid – Widok gniazda ładowania oświetlacza 
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Karta pamięci wewnątrz urządzenia łączy się z systemem za pomocą własnej sieci wi-fi (flashair). 

UWAGA: Jeśli gabinet/klinika posiada własną sieć wi-fi należy zintegrować sieć flashair karty z 

istniejącą siecią wi-fi wg procedury opisanej w p. 12.4.4.1.  

Kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji do automatycznego ściągania plików z karty pamięci 

(rys.64). Skrót do aplikacji pod nazwą elAirFoto znajduje się na pulpicie (lub pasku zadań). Aplikacja 

zaczyna automatycznie ściągać pliki z karty SD do katalogu AirPhoto (dysk C, folder FotoMedicus) 

założonego w momencie rozpoczęcia ściągania (jeśli ściąganie nie startuje należy zaznaczyć pole 

„Pobieranie przez Wi-Fi”). W podkatalogu Thumbs zostają również zapisane miniatury wszystkich 

zdjęć znajdujących się na karcie. 

Jeśli jest włączony DermaVid i zostanie uruchomiona aplikacja, ściąganie rozpocznie się 

automatycznie z domyślnymi ustawieniami, a jakakolwiek zmiana ustawień będzie możliwa po 

załadowaniu ostatniego zdjęcia. Można również zmienić ustawienia w czasie ściągania, lecz ze 

skutkiem po ściągnięciu zdjęcia, w czasie ściągania którego zmieniono ustawienia. UWAGA: 

obciążenie systemu Windows może powodować opóźnienie w zastosowaniu zmian wprowadzanych 

w czasie ściągania plików. W dowolnym momencie można przerwać transfer klikając „Zamknij”. 

System dokończy ściąganie aktualnego zdjęcia i zamknie aplikację. Jeśli istnieje potrzeba 

skasowania zdjęć z karty po ściągnięciu, należy uruchomić elAirFoto przy wyłączonym urządzeniu 

DermaVid lub wyłączonej sieci wi-fi i zaznaczyć pole „Kasuj pliki JPG z karty pamięci po ściągnięciu”. 

Jeśli system nie kasuje plików należy wejść w „Ustawienia” (w oknie aplikacji elAirFoto) i kliknąć 

„Ustawienia początkowe”. System zresetuje ustawienia do wartości domyślnych. UWAGA: podgląd 

aparatu pokazuje zdjęcia na karcie, mimo, że system przeprowadził kasowanie. Aby zmiany były 

widoczne, należy wyłączyć i włączyć zasilanie aparatu urządzenia DermaVid. 

Przywrócenie łączności wi-fi spowoduje start/wznowienie transferu z nowymi ustawieniami. 

Zaznaczenie pola „Zmiana ustawień/stop pobierania” powoduje, że automatyczne ściąganie plików 

zostaje wyłączone. Ściągnięte pliki zostają domyślnie umieszczone w folderze AirPhoto, 

znajdującego się w głównym folderze programu. Pod zakładką „Parametry połączenia” (rys 66) po 

lewej stronie znajduje się lista wszystkich zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Jeśli zostanie 

wyłączone automatyczne ściąganie plików można wybrać z listy dowolne zdjęcie (podświetlić) 

ściągnąć zdjęcie w pełnej rozdzielczości („Pobierz JPG”), lub skasować zdjęcie („Kasuj zdjęcie z karty 

aparatu”). Przycisk „Pobierz zdjęcia przez Wi-Fi” uruchamia transfer od miejsca, w którym został 

przerwany. Jeśli zostaną wykonane nowe zdjęcia, a poprzednie nie zostaną skasowane, system 

wykryje i ściągnie jedynie nowe zdjęcia uzupełniając folder AirPhoto. Pod przyciskiem „Ustawienia” 

znajdują się informacje dotyczące adresu karty, folderów plików i pole „Kasuj pliki JPG z karty 

pamięci po ściągnięciu” mający tę samą funkcję co pole dostępne w głównym oknie.  

UWAGA: Jeśli sieć Wi-Fi karty pamięci nie zostanie określona w systemie Windows jako sieć 

preferowana, po restarcie urządzenia DermaVid będzie konieczne ręczne połączenie z siecią 

flashair. 

 

12.4.4.1 .Konfiguracja programu elAirFoto i FlashAir 

Konfiguracja programu elAirFoto.exe oraz karty pamięci Toshiba FlashAir do współpracy z 

urządzeniem DermaVid 

Podstawowe elementy, które należy wyróżnić przy konfiguracji sieciowej urządzenia DermaVid to:  

 karta pamięci SD Toshiba FlashAir, z modułem WiFi, umieszczona w aparacie 

fotograficznym urządzenia, 
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 oprogramowanie elAirFoto komunikujące się bezpośrednio z kartą FlashAir umieszczoną w 

aparacie 

Urządzenie DermaVid zapisuje zdjęcia na karcie pamięci FlashAir, a ta zasilana z aparatu, 

przesyła bezprzewodowo zdjęcia do programu elAirFoto, który zapisuje je do ustalonego folderu na 

dysku komputera. Ustawieniami karty FlashAir i programu elAirFoto zarządza się poprzez 

odpowiednie pliki konfiguracyjne. 

Dla karty FlashAir jest to, umieszczony na 

tej karcie, plik „CONFIG” znajdujący się w 

ukrytym folderze pod nazwą „SD_WLAN”. 

Chcąc uzyskać dostęp do karty pamięci i tego 

pliku, należy podłączyć aparat cyfrowy 

Olympus do komputera kablem 

dostarczonym w zestawie. Kabel powinien 

być podłączony do aparatu za pośrednictwem 

gniazda zaznaczonego na rysunku 13 

czerwonym okręgiem. Na rysunku 14 

przedstawiony jest odpowiedni kabel służący 

do podłączenia do komputera. 

 

 

  

Rys 13 - DermaVid – Widok gniazda USB 
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UWAGA 

Drugi kabel (micro USB) dołączony do zestawu służy wyłącznie do ładowania urządzenia 

oświetlającego i nie należy używać go do podłączenia aparatu urządzenia DermaVid do komputera. 

Karta będzie widoczna jako kolejna partycja zmapowana pod wybraną literą. Ponieważ folder 

SD_WLAN i plik CONFIG to zasoby ukryte, aby je zobaczyć należy w ustawieniach systemu 

dotyczących przeglądania plików, zaznaczyć opcję „Pokaż ukryte foldery i pliki”. Plik konfiguracyjny 

„CONFIG” można edytować z użyciem programu Notepad. 

Ustawieniami programu elAirFoto zarządza się poprzez odpowiednie zmianę wpisów w pliku 

elAirFoto.ini. Plik ten można edytować z użyciem programu Notepad. Zmian ustawień można też 

dokonać na formatce samego programu otwartej kliknięciem przycisku <Ustawienia>. 

  

Rys 14 - DermaVid – Widok końcówki kabla USB aparatu 
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Konfiguracja pamięci Toshiba FlashAir do współpracy z urządzeniem DermaVid 

Karta pamięci typu SD FlashAir jest kartą wyposażoną w moduł WiFi i może komunikować się 

wprost z komputerem użytkownika przesyłając zdjęcia natychmiast po ich wykonaniu. Karta może 

pracować w kilku konfiguracjach sieciowych. 

Dwa najważniejsze tryby pracy to:  

  karta FlashAir działająca w konfiguracji klienta WiFi w lokalnej sieci LAN (APPMODE=5) z 

dedykowanym innym urządzeniem dostępowym (AccesPoint), 

  karta FlashAir działająca jako urządzenie dostępowe WiFi (AccesPoint, APPMODE=4). 

Każdy z powyższych trybów pracy ma swoje wady i zalety, jednak tryb pracy w roli klienta 

istniejącej sieci LAN WiFi jest zdecydowanie wygodniejszy, chociaż jego konfiguracja może być 

bardziej skomplikowana i wstępne konfigurowanie może wymagać obecności administratora sieci 

lokalnej lub nawet może wymagać dokupienia dodatkowych urządzeń WiFi. 

Karta FlashAir działająca w konfiguracji klienta WiFi w lokalnej sieci LAN 

W tym trybie karta FlashAir funkcjonuje w sieci, jako klient (APPMODE=5), tak jak każdy inny 
komputer w lokalnej sieci WiFi LAN. Zaletą takiego rozwiązania jest to, ze dostęp do zasobów karty 
może mieć każdy komputer podłączony do tej samej sieci LAN, również te podłączone do sieci 
kablowo. Nie ma potrzeby zmiany konfiguracji sieciowej komputerów użytkownika. Ustawienia 
konfiguracyjne karty FlashAir znajdują się w pliku CONFIG, w folderze pod nazwą SD_WLAN. W pliku 
należy zmodyfikować lub wprowadzić następujące ustawienia: 
APPMODE=5 

APPSSID=SSID_Lokalnej_sieci_WiFi 

APPNETWORKKEY=Hasło_WiFi_Sieci 

APPNAME=UnikalnaNazwaKartyNP_DermaVid 

UWAGA! Jeśli w trakcie edycji pliku CONFIG parametr ustawiania hasła nie pokazuje treści tego 

hasła (APPNETWORKKEY=**********), należy przed zapisem pliku ponownie wpisać hasło 
otwartym tekstem (np. APPNETWORKKEY=Hasło_WiFi_Sieci) 
 

Dodatkowo osoba administrująca siecią lokalną powinna przypisać na routerze LAN stały adres 

IP dla MAC adresu karty FlashAir. Znając ten adres IP można będzie poprawnie skonfigurować 

ustawienia programu elAirFoto. 

Przykładowe wpisy w pliku "CONFIG" karty FlashAir: 

[Vendor] 

APPMODE=5 

APPNAME=DermaVid 

APPSSID=Klinika2 

APPNETWORKKEY=HasłoWiFi 

CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG 

VERSION=F19BAW3AW2.00.03 

CID=02544d535730384708c0daf67900ea01 

PRODUCT=FlashAir 

VENDOR=TOSHIBA 

LOCK=1 

UPLOAD=1 

 

  



68 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

Konfiguracja programu „elAirFoto.exe” 

 

Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk „Ustawienia” i otwiera się powyższe okno. W 

oknie wstawiamy w pole „Adres karty” adres IP przypisany do karty FlashAir (w naszym przykładzie 

jest to „10.0.0.66”).  

Karta FlashAir działająca, jako urządzenie dostępowe WiFi 

W tym trybie karta FlashAir funkcjonuje w sieci, jako punkt dostępowy WiFi i router 

(APPMODE=4). Zaletą takiego rozwiązania jest to, ze dostęp do zasobów karty może mieć jedynie 
komputer podłączony do sieci WiFi tej karty (typowo nadajemy tej sieci nazwę DermaVid 

APPSSID=DermaVid). Hasło początkowe do sieci to  APPNETWORKKEY=12345678. 

Urządzenia podłączone do lokalnej sieci kablowo nie będą mogły mieć dostępu do karty FlashAir 
DermaVid. Po wyłączeniu aparatu DermaVid, sieć WiFi DermaVid znika i komputer do niej 
podłączony, z reguły, przestawia się na inną lokalną sieć WiFi. Po ponownym włączeniu urządzenia 
należy, często ręczne, połączyć ponownie komputer użytkownika z siecią WiFi DermaVid. Bez tego 
nie będzie działać połączenie z programem elAirFoto. W momencie gdy działa połączenie karty 
FlashAir z programem elAirFoto, nie będzie działało połączenie komputera z Internetem. 
 

Ustawienia konfiguracyjne karty FlashAir znajdują się w pliku CONFIG, w folderze pod nazwą 

SD_WLAN. W pliku należy zmodyfikować lub wprowadzić następujące ustawienia: 

APPMODE=4 

APPSSID=DermaVid 

APPNETWORKKEY=12345678 

APPNAME=DermaVid01 
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UWAGA! Jeśli w trakcie edycji pliku CONFIG parametr ustawiania hasła nie pokazuje treści tego 
hasła (APPNETWORKKEY=**********), należy przed zapisem pliku ponownie wpisać hasło 
otwartym tekstem (np. APPNETWORKKEY=12345678) 
 

Przykładowe wpisy w pliku "CONFIG" 

[Vendor] 

APPMODE=4 

APPSSID=DermaVid 

APPNETWORKKEY=12345678 

APPNAME=DermaVid01 

CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG 

VERSION=F19BAW3AW2.00.03 

CID=02544d535730384708c0daf67900ea01 

PRODUCT=FlashAir 

VENDOR=TOSHIBA 

LOCK=1 

UPLOAD=1 

 

Konfiguracja programu „elAirFoto.exe” 

 

Po uruchomieniu programu należy kliknąć przycisk „Ustawienia” i otwiera się powyższe okno. W 

oknie wstawiamy w pole „Adres karty” adres IP przypisany do karty FlashAir (w naszym przykładzie 

jest to „DermaVid01”).  
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Można również posłużyć się przewodowym systemem transferu plików z karty (lub innego 

nośnika) za pomocą kabla USB. W lewym panelu należy wybrać lokalizację plików przeznaczonych 

do ściągnięcia. W kolumnie obok znajduje się zawartość wybranego folderu. Aby rozpocząć 

procedurę transferu plików do folderu AirPhoto należy kliknąć przycisk „Pobierz zdjęcia z 

karty/przez USB”. 

 

 

Proces przebiega automatycznie. Możliwe są również operacje pobierania pojedyńczych plików 

„Pobierz JPG”, lub ich kasowania „Kasuj zdjęcie”. Zaznaczenie pola „Pokazuj zdjęcia przy imporcie” 

umożliwia podgląd ściąganych zdjęć. 

  

Rysunek 65 - Okno aplikacji elAirFoto – zakładka Odczyt z karty/USB 
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Jeśli wszystkie wymagane pliki zostały ściągnięte, należy wczytać je do bazy systemu 

FotoMedicus. Kliknięcie „Nowa sesja zdjęciowa nowa sesja DermaVid” i z rozwijalnego menu „Nowa 

sesja DermaVid” lub z głównego okna sesji „Zdjęcia DermaVid” i z menu „Dodaj sesję i zdjęcia 

DermaVid” otwiera od razu dostęp do folderu AirPhoto (rys. 67). W przypadku innej sesji kliknięcie 

„Zdjęcia z plików JPG”>”Wstaw zdjęcia DermaVid” i z menu „Dodaj zdjęcia DermaVid” również 

uruchamia okno z zawartością folderu AirPhoto (rys. 68). Polecenie „Dodaj zdjęcia DermaVid” służy 

do dodawania zdjęć typu DermaVid do bieżącej sesji bez zakładania nowej. 

 

  

Rysunek 66 - Okno aplikacji elAirFoto – zakładka Parametry połączenia 

Rysunek 67 - Okno zapisu plików do sesji DermaVid 

 – głowne okno sesji 
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Jeśli w Ustawieniach zaznaczone zostanie pole „Usuwaj domyślnie pliki źródłowe po wczytaniu 

zdjęć do bazy”, wszystkie pliki z folderu AirPhoto zostaną skasowane. Przy zapisie można obrócić 

zdjęcie używając odpowiedniego przycisku (rys 69 – otoczony na czerwono). 

UWAGA. Przy użyciu zapisu zdjęć DermaVid można dodawać dowolną ilość zdjęć jednorazowo 

(zaznaczenie grupy zdjęć w folderze). 

 

Rysunek 68 - Okno zapisu plików do sesji DermaVid – Zdjęcia z plików JPG 

Rysunek 69 - Okno wyboru plików z folderu AirPhoto 
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Zdjęcia typu DermaVid są zapisywane do bazy pod jednym rodzajem obrysu. Jeśli zdjęcia dodawane 

są do istniejącej sesji z pustymi elementami innego typu, system nie zapisze zdjęcia pod innym 

obrysem niż typu DermaVid. 

Gotowa sesja DermaVid wygląda następująco (rys.70): 

 

Jeśli mają być zapisane zdjęcia typowo trichoskopowe, należy użyć przycisku z głównego okna 

sesji „Zdjęcia DermaVid” i z menu „Dodaj zdjęcia trichoskopowe” – dodaje zdjęcia do bieżącej sesji, 

lub „Dodaj sesję i zdjęcia trichoskopowe” – dodaje sesję „DermaVid – zdjęcia trichoskopowe”  

Mechanizm dostępny również pod przyciskiem „Nowa sesja zdjęciowa”>”Nowa sesja DermaVid” 

lub „Zdjęcia z plików JPG”>„Wstaw zdjęcia DermaVid”. Mechanizm transferu jest analogiczny jak w 

przypadku „Dodaj zdjęcia DermaVid”. Jedyna różnica to obrys charakterystyczny wyłącznie dla zdjęć 

typu trichoskopowego (rys. 71). 

 

System FotoMedicus wraz z videodermatoskopem DermaVid umożliwia również wykonanie 

zdjęć dłoni przy użyciu statywu o specjalnej konstrukcji. Należy zaimportować zdjęcia do folderu 

Rysunek 70 - Zapisana sesja Zdjęcia DermaVid 

Rysunek 71 - Okno importu zdjęć trichoskopowych 
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AirPhoto za pomocą mechanizmu opisanego w p.12.4.4, a następnie użyć funkcji „Zdjęcia 

DermaVid” i z menu „Dodaj zdjęcia ze statywu” – dodaje zdjęcia do bieżącej sesji lub „Dodaj sesję i 

zdjęcia ze statywu” – dodaje sesję „DermaVid – zdjęcia ze statywu. Przy imporcie z katalogu 

AirPhoto system automatycznie obraca zdjęcia do pozycji pionowej i nadaje im odpowiedni obrys 

(kontur dłoni – rys. poniżej). Na zdjęciach ze statywu, podobnie jak i na wszystkich wykonanych przy 

użyciu videodermatoskopu DermaVid można dokonywać pomiarów liniowych i powierzchniowych 

(patrz p.13.6). 

 

 

  

Ilustracja 5 - Okno sesji DermaVid – zdjęcia ze statywu 



75 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

12.4.5. Użycie filtra polaryzacyjnego 

Technologia polaryzacji krzyżowej wraz ze specjalnym światłem z systemu FotoMedicus 

umożliwia uzyskanie zdjęć obrazujących stan skóry pacjenta (siatkę drobnych naczyń krwionośnych, 

rumień, przebarwienia i uszkodzenia 

posłoneczne).W ten sam sposób 

można uzyskać też informacje o 

przebarwieniach na skórze i objawy 

fotostarzenia. Procedura 

uzyskiwania zdjęć z filtrem 

polaryzacyjnym jest taka sama jak w 

przypadku zdjęć standardowych. 

Razem z zestawem dostarczany jest 

filtr polaryzacyjny wraz z 

mechanizmem umożliwiającym jego 

zamocowanie na czaszy. Metalową 

tuleję z nakręconym filtrem należy 

wsunąć w pierścień z przodu czaszy 

pozycjonując go za pomocą dwóch wypustek. Przy wstępnym pozycjonowaniu tulei pomocne są 

znaczniki na tulei i metalowym pierścieniu zamontowanym na stałe na płycie przedniej czaszy. 

Tuleja powinna trzymać się stabilnie w pierścieniu. Dla prawidłowego działania filtra istotne jest 

zsynchronizowanie znaczników na filtrze i na tulei. Pokręcając zewnętrznym pierścieniem filtra 

należy zsynchronizować znaczniki. Aplikacja automatycznie wykryje obecność filtra, jeśli w 

Ustawieniach zostanie zaznaczone pole „Wykrywanie filtra polaryzacyjnego” Przy pracy z filtrem z 

reguły potrzebne jest dodatkowe oświetlenie, zatem w Ustawieniach powinna być aktywowana 

opcja włączania oświetlacza (patrz p.8.6). 

 

Rysunek 72 - Widok znaczników na pierścieniu, tulei i filtrze 

Rysunek 73 - Różnice miedzy zdjęciami wykonanymi bez użycia i z użyciem filtra polaryzacyjnego 
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Rysunek 73 obrazuje różnice między zdjęciami wykonanymi bez użycia i z użyciem filtra 

polaryzacyjnego. Na prawym zdjęciu (z filtrem) odbicia światła od skóry są wyeliminowane, a siatka 

drobnych naczyń krwionośnych wyraźnie wyeksponowana. 

12.4.6. Zapis istniejących zdjęć do pliku 

Istnieje możliwość wyeksportowania pojedyńczych zdjęć na dowolny nośnik. W oknie sesji 

należy kliknąć miniaturkę zdjęcia, które należy zapisać. Kliknięcie przycisku „Zapisz do pliku” 

uruchamia systemowe okno wyboru lokalizacji pliku. Zdjęcie zostanie zapisane w pełnej 

rozdzielczości w formacie JPG. 

Można również wyeksportować wszystkie zdjęcia danej sesji w jednej procedurze zapisu. W tym 

celu na formatce danej sesji należy kliknąć przycisk „Zapisz zdjęcia sesji do plików JPG”. Otworzy się 

okno wyboru lokalizacji podfolderu o unikalnym numerze, w którym zostaną zapisane wszystkie 

zdjęcia danej sesji. 

UWAGA: Opisany powyżej mechanizm nie dotyczy zapisu zdjęć poddanych filtrom pogłębionej 

analizy (patrz p.13.4.1, 13.4.2), ani zdjęć z naniesionymi zaznaczeniami. 

Zapisu całego zdjęcia w pełnej rozdzielczości (wraz z zaznaczeniami (patrz p.13.5) i/lub efektami 

filtrów pogłębionej analizy) można dokonać też w oknie „Analiza” używając przycisku zapisu (ikona 

dyskietki w górnej belce, rys.75 obramowana na zielono, lub ikony obramowanej na czerwono po 

jednokrotnym kliknięciu lewym przyciskiem i wybraniu z menu odpowiedniej opcji – ilustracja 8). 

Można zapisać zdjęcie w pełnej rozdzielczości („Zapisz całe zdjęcie do pliku JPG”) lub w skali 

ustalonej przez użytkownika („Zapisz zdjęcie w aktualnej skali podglądu”). 

Po kliknięciu ikony zapisu otworzy się pośrednie okno podglądu jak na ilustracji poniżej.  

 

Kliknięcie ikony zapisu otwiera okno wyboru lokalizacji pliku. Zostanie zapisane całe zdjęcie w 

pełnej rozdzielczości niezależnie od skali zdjęcia na podglądzie lub zależnie od ustalonej skali i 

wybranej odpowiedniej opcji zapisu. Jeśli w oknie widoczne są dwa zdjęcia w analizie 

porównawczej, do plików można zapisać niezależnie oba zdjęcia używając osobnych przycisków 

(rys.76 obramowane na czerwono). Użycie przycisku nadrzędnego (obramowane na zielono) 

Ilustracja 6 - Pośrednie okno zapisu 



77 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

zapisuje do pliku jpg parę zdjęć w analizie porównawczej. Jeśli obraz zostanie przeskalowany 

kółkiem myszy, obraz zostanie zapisany w postaci widocznej na ekranie (ilustracja poniżej). 

 

Opcje „Zapisz wybrany fragment zdjęcia” lub „Zapisz zaznaczony fragment w aktualnej skali” 

pozwalają zapisać wybrane fragmenty zdjęć (patrz. p.12.4.7). Przed zapisem należy każdorazowo 

ocenić prawidłowość obrazu wynikowego w oknie podglądu. 

Aby skopiować zdjęcie do schowka (ikona w lewym górnym rogu zdjęcia). W głównym oknie 

analizy znajduje się również przycisk pozwalający użyć schowka (rys.75 obramowana na niebiesko). 

Użytkownik ma do wyboru cztery opcje działania schowka – analogiczne jak w przypadku zapisu 

(ilustracja 9). 

 „Kopiuj całe zdjęcie” - narzędzie kopiuje całe zdjęcie w pełnej rozdzielczości wraz z 

zaznaczeniami i/lub efektami filtrów pogłębionej analizy. Po skopiowaniu należy wkleić zdjęcie 

do dowolnego programu graficznego (np. IrfanView) i zapisać do pliku. 

 „Kopiuj wybrany fragment zdjęcia” - narzędzie kopiuje do schowka zaznaczony na zdjęciu obszar 

w pełnej rozdzielczości.  

 „Kopiuj zdjęcie w aktualnej skali podglądu” - narzędzie kopiuje do schowka całe zdjęcie w 

rozdzielczości wynikającej z przeskalowania zdjęcia do podglądu (jeden do jednego). 

 „Kopiuj zaznaczony fragment w aktualnej skali” - narzędzie kopiuje do schowka zaznaczony 

fragment ekranu (procedura zaznaczania opisana poniżej) w rozdzielczości wynikającej z 

przeskalowania zdjęcia do podglądu (jeden do jednego). 

  

Ilustracja 7 - Pośrednie okno zapisu – analiza porównawcza 
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Ilustracja 8 - Opcje zapisu zdjęcia 

Ilustracja 9 - Opcje kopiowania zdjęcia 
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12.4.7. Zapis wybranych fragmentów pojedyńczych zdjęć i par zdjęć w analizie 

porównawczej 

Funkcja przydatna przy tworzeniu opracowań naukowych, badań, analiz i publikacji. 

W oknie analizy zdjęcia widoczna jest ikona zapisu (dyskietka) (rys. 75 obramowana na zielono) 

Narzędzie to umożliwia zapis całych zdjęć lub ich wybranych fragmentów (w pełnej rozdzielczości) 

do pliku, na zasadzie „zapisuję to, co widzę”. Jeśli istnieje potrzeba zapisu konkretnego fragmentu 

zdjęcia, należy przesunąć i/lub przeskalować je odpowiednio i kliknąć ikonę zapisu (otworzy się 

okno podglądu analogiczne jak podczas procedury opisanej w poprzednim punkcie). Można również 

dokonać zaznaczenia konkretnych obszarów zdjęcia. W tym celu należy użyć przycisku zaznaczania 

(rys.75 obramowany na różowo).Na zdjęciu pojawiają się dwa pomarańczowe, przesuwalne 

znaczniki, za pomocą, których można wyznaczyć żądany obszar do wyboru (ilustracja poniżej). 

 

Po kliknięciu ikony zapisu i wybraniu lokalizacji pliku w dodatkowym oknie podglądu (tu również 

można skopiować do schowka), zostanie zapisany wybrany obszar. Taką samą procedurę należy 

stosować w przypadku zapisu obrazu widocznego w oknie analizy porównawczej. Można zapisać do 

jednego pliku dwa widoczne obok siebie zdjęcia w całości lub ich fragmenty. W omawianym 

przykładzie zdjęcie wynikowe wygląda jak na rys.74. 

 

Jeśli do zaznaczeń (patrz p.13.5) dołączone są teksty, będą one widoczne, jeśli zostanie 

zaznaczone pole „Pokaż teksty” w oknie analizy. Wielkość czcionki można ustawić w zakresie od 1 

do 40 (domyślnie 12) przy czym należy pamiętać o tym, że w przypadku zapisu przeskalowanych 

fragmentów zdjęć, na zdjęciach wynikowych zbyt mała czcionka może być nieczytelna. 

  

Rysunek 74 – Wybrane fragmenty zdjęć w analizie porównawczej – zdjęcie wynikowe 

Ilustracja 10 - Okno analizy – zaznaczanie fragmentów zdjęć 
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13. Analiza zdjęcia 
13.1. Porównawcza analiza pozabiegowa 

 

Po wybraniu pacjenta ze strony startowej (przycisk „Wybierz pacjenta” i „Wybierz”) otworzy się 

formatka z listą wykonanych sesji zdjęciowych. Należy wybrać odpowiednią sesję i kliknąć 

odpowiednie ujęcie w sesji. Kliknięcie przycisku „Analiza zdjęcia” otwiera formatkę analizy. 

Dostęp do analizy uzyskuje się również poprzez dwukrotne kliknięcie miniaturki zdjęcia. Po lewej 

stronie okna analizy znajdują się miniatury wszystkich zdjęć z sesji, z której pochodzi wybrane do 

analizy zdjęcie. Po prawej stronie widnieją miniatury zdjęć z poprzednich sesji, z takich samych ujęć 

jak zdjęcie do analizy. Można, zatem porównać dowolne zdjęcie z określonej sesji z takim samym 

ujęciem z dowolnej sesji wykonanej poprzednio. Program sam pilnuje, aby nie dochodziło do 

porównywania np. lewego profilu z prawym profilem. Zdjęcie można wygodnie skalować kółkiem 

myszy, oceniając w dużym powiększeniu szczegóły skóry. Stopień powiększenia można również 

wybrać z rozwijalnej listy. Podczas analizy można posłużyć się wspomagającymi siatkami o różnych 

rastrach również wybieranych z listy. Menu włączania i powiększenia siatki (obramowane na 

pomarańczowo) znajdują się w górnej części okna analizy. Siatka pomaga w optycznej ocenie 

wielkości znamion, przebarwień i innych szczegółów skóry. Warstwę siatki można przesuwać 

względem warstwy obrazu chwytając ją lewym przyciskiem myszy za zielone centralne pole siatki. 

Uchwyt jakiegokolwiek innego pola przesuwa synchronicznie obie warstwy. Tryb lustra umożliwia 

pacjentowi obejrzenie się na monitorze jak w lustrze (na zdjęciach generowany jest napis [Lustro] – 

dotyczy to również zdjęć eksportowanych i poddanych filtrom pogłębionej analizy). Po kliknięciu 

prawym przyciskiem myszy (lub dwukliku lewym) w obszarze zdjęcia do analizy uzyskuje się okno 

informacji o zdjęciu wraz z wszystkimi danymi Exif. Przycisk „Opis zdjęcia” w oknie analizy (w 

prawym górnym rogu), (lub przy miniaturach w oknie sesji (rys.51)) wywołuje te same dane. W 

oknie analizy można też włączyć krzyż centralny używając ikony obramowanej na żółto na rys 75. 

Krzyż na nieskalibrowanym zdjęciu widoczny jest w postaci dwóch, czerwonych linii prostych (bez 

podziałki – patrz p.13.7) przecinających się pod kątem prostym w centrum kadru. 

  

Rysunek 75 - Okno analizy zdjęcia 
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Skalowanie podczas analizy porównawczej wykonuje się również kółkiem myszy. W celu lepszej 

obserwacji zmian można posłużyć się porównaniem za pomocą narzędzia „Warstwy” (rys.77). 

Nakładające się na siebie półprzezroczyste obrazy można przesuwać względem siebie chwytając 

warstwę lewym przyciskiem myszy i regulując suwakiem stopień przenikania obserwować 

wymagane obszary skóry. Przycisk „Przełącz” służy do szybkiego przełączania się pomiędzy 

zdjęciami, bez wzajemnego przenikania się. Przycisk 50/50 ustawia środkowy stopień przenikania 

się obu zdjęć. Na obrazach można również obserwować zaznaczenia naniesione podczas 

planowania zabiegu. Jeśli mają być widoczne zaznaczenia na zdjęciu wyjściowym należy wybrać 

pole „Zaznaczenia analiza”, jeśli na zdjęciu do porównania, pole „Zaznaczenia porównanie”. Przy 

wybranych obu polach 

zaznaczenia będą 

widoczne na obu 

zdjęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 77 - Okno analizy - 
porównywanie metodą 
Warstwy 

Rysunek 76 - Okno analizy porównawczej 
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Ikona obrysu z czerwoną strzałką widoczna nad zdjęciem do porównania (rys.78 obramowana na 

niebiesko) służy do skopiowania zaznaczeń ze zdjęcia źródłowego i wklejenia ich na zdjęcie do 

porównania w to samo miejsce, co na zdjęciu źródłowym. Mechanizm służący np. do wizualnego 

porównywania progresji zmian powierzchni elementów skóry lub efektów terapii. Najlepsze 

rezultaty uzyskuje się po dopasowaniu zdjęć (lub w porównaniu z symulacją). W oknie analizy i 

analizy porównawczej (niezależnie dla każdego zdjęcia) są dostępne przyciski pozwalające stosować 

filtry pogłębionej analizy (p.13.4), korektę koloru (p.13.3), oraz narzędzia planowania zabiegu 

(zaznaczenia) 

 

W oknie analizy przeprowadza się wszystkie operacje związane z planowaniem zabiegu (patrz 

p.13.5), zmianą korekcji barw i ekspozycji zdjęcia (patrz p.13.3) i stosowaniem filtrów pogłębionej 

analizy (patrz p.13.4). W każdej chwili można cofnąć wprowadzone zmiany używając przycisku 

„Zdjęcia pierwotne”. 

Zaznaczenia naniesione podczas planowania zabiegu można w każdej chwili ukryć za pomocą 

przycisku „Zaznaczenia”. 

UWAGA: W analizie porównawczej planowanie zabiegu z użyciem kreatora zaznaczeń możliwe 

jest niezależnie na obu zdjęciach w przypadku ich niedopasowania. Jeśli zdjęcia są dopasowane 

(patrz punkt poniżej), a istnieje potrzeba naniesienia zaznaczeń na zdjęciu do porównania, należy 

zrezygnować z dopasowania, zaplanować zabieg, po czym dopasować ponownie. Kopiowanie 

zaznaczeń odbywa się niezależnie od dopasowania. 

  

Rysunek 78 - Okno analizy porównawczej – mechanizm kopiowania zaznaczeń 
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13.2. Kreator dopasowania 

W oknie analizy dostępne jest narzędzie „Dopasowanie” Narzędzie to umożliwia spasowanie 

optyczne zdjęć z wykorzystaniem punktów odniesienia, które podczas przełączania zdjęć pozostają 

w tym samym miejscu. Należy kliknąć „Dopasowanie” i „Kreator dopasowania”. W formatce 

pojawiają się dwa wybrane do dopasowania zdjęcia, półprzezroczyste okno kreatora i dwa 

pomarańczowo obramowane, przesuwalne znaczniki. 

 

Aby dopasować zdjęcia należy chwycić lewym przyciskiem myszy znacznik nr 1 i umieścić go w 

wybranym punkcie charakterystycznym, np. źrenicy lub znamieniu na skórze. Drugi znacznik musi 

zostać umieszczony w drugim charakterystycznym punkcie, po czym należy kliknąć przycisk „Dalej” 

w oknie kreatora. 

Rysunek 79 - Okno kreatora dopasowania 

Rysunek 80 - Okno kreatora dopasowania - rozmieszczenie znaczników 
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Znaczniki, które pojawią się na drugim zdjęciu należy umieścić dokładnie w tych samych 

punktach, które zostały wcześniej wybrane na zdjęciu pierwszym. W celu kontroli poprawności 

ustawienia znaczników należy sprawdzić w oknie kreatora odległości między punktami. Wartości 

powinny być jednakowe, lub bardzo zbliżone. Przy operacji dopasowywania można posłużyć się 

kółkiem myszy w celu wygodnego skalowania zdjęć. 

Po kliknięciu „Dalej” i „Zatwierdź” zdjęcia zostaną optycznie dopasowane wg wybranych 

punktów charakterystycznych. Za pomocą przycisku „Warstwy” można ocenić efekty dopasowania 

(rys.81). 

 

13.3. Korekcja zdjęcia 

W formatce analizy dostępne jest narzędzie do korekty barwnej zdjęcia (przycisk 

„Korekta”>”Okno korekty koloru zdjęcia”). Do korekty można przeznaczyć zarówno zdjęcie 

Rysunek 82 - Okno korekcji 
barw zdjęcia 

Rysunek 81 - Okno kreatora dopasowania – zdjęcia dopasowane. 
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analizowane jak i to do porównania. W formatce korekty dostępne są narzędzia do zmian jasności, 

kontrastu, nasycenia i współczynnika gamma. Korekt można dokonywać oddzielnie w każdym z 

kanałów RGB, lub jednocześnie w całym widmie po zaznaczeniu boxu RGB. Ustawiony schemat 

korekcji można zapisać „Dopisz/zmień schemat” (w dodatkowym oknie nadać nazwę) i wykorzystać 

do późniejszych zastosowań wybierając zapisany schemat z rozwijalnej listy i klikając przycisk 

„Zastosuj schemat”. Można również usunąć wybrany z listy schemat klikając „Usuń schemat”. 

Można też oglądać zdjęcia doraźnie bez zapisywania schematu. W tym celu, po zmianie 

parametrów należy kliknąć „Zastosuj zmiany”. Zmiany będą widoczne w oknie analizy do momentu 

kliknięcia przycisku „Zdjęcia pierwotne” z okna analizy lub przycisk „Korekta”>”Przywróć zdjęcie 

początkowe”. 

Aby wzmocnić efekt optyczny (np. przy oglądaniu zdjęć poddanych filtrom pogłębionej analizy – 

hemoglobina lub melanina) należy z rozwijalnej listy wybrać opcję „Wzmocnienie przebarwień” 

(przykład zastosowania na rys. 82). 

W formatkę korekty wbudowane jest również narzędzie do modyfikacji algorytmu stosowanego 

przy filtrach pogłębionej analizy (Hemoglobina i Melanina – patrz p.13.4.1 i 13.4.2). Jeśli z jakichś 

względów użytkownikowi nie odpowiadają standardowe ustawienia jasności, koloru czy kontrastu 

na zdjęciach wynikowych, można zmienić parametry używając suwaków dostępnych w formatce 

korekcji (aby suwak się pojawił należy kliknąć strzałkę obok wybranego parametru) i zapisać 

zmieniony profil jako profil „Hemoglobina” lub „Melanina”. Wszystkie filtrowane zdjęcia będą 

pokazywane wg nowego profilu (po kliknięciu w oknie analizy przycisku „Hemoglobina” lub 

„Melanina”). W oknie analizy znajduje się narzędzie pozwalające zastosować filtry powierzchni 

skóry. Z menu „Korekta” należy wybrać potrzebny rodzaj filtru spośród czterech dostępnych. W 

oknie analizy uzyskuje się w całości obraz z zastosowanym filtrem. Efekt zastosowania filtru jest 

widoczny do momentu kliknięcia przycisku „Zdjęcia pierwotne” z okna analizy lub menu 

„Korekta”>”Przywróć zdjęcie początkowe”. Można również zapisać zdjęcie do pliku stosując 

mechanizm eksportu opisany w p.12.4.6 i 12.4.7. Zastosowanie filtrów pogłębionej analizy na 

zdjęciach poddanych filtrom powierzchni skóry powoduje anulowanie efektów filtrów 

powierzchni skóry i zastosowanie tylko filtrów pogłębionej analizy. Zdjęcia poddane filtrom 

pogłębionej analizy można poddać filtrom powierzchni skóry. Efekty filtrów w tym przypadku 

sumują się. 

W menu „Korekta” znajduje się opcja „Modyfikacja filtrów” umożliwiająca modyfikację 

promienia (stopnia wzmocnienia) aktualnie stosowanego filtra powierzchni skóry. Kolejne stopnie 

wzmocnienia to „Szeroki 2” i „Szeroki 3”. Aby obejrzeć zdjęcie ze wzmocnionym efektem filtrowania 

należy wybrać promień filtra i kliknąć „Zastosuj filtr” i „Zastosuj zmiany i zamknij”. Zmiany na 

zdjęciu będą widoczne do momentu kliknięcia przycisku „Zdjęcia pierwotne” z okna analizy lub 

menu „Korekta”>”Przywróć zdjęcie początkowe”. Można również zapisać zdjęcie do pliku stosując 

mechanizm analogiczny jak przy filtrze standardowym (opis wyżej). 

Opcja „Modyfikacja filtrów” udostępnia również matrycowy filtr konwolucyjny, za pomocą, 

którego można zdefiniować własny filtr i zapisać go, jako schemat do późniejszych zastosowań 

(przycisk „Zapisz filtr”). Opcja dla zaawansowanych użytkowników. 
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13.4. Użycie filtrów pogłębionej analizy 

13.4.1. Hemoglobina 

 

Filtr (przycisk H w oknie analizy) umożliwia wyeksponowanie siatki drobnych naczyń pod skórą. 

Dla lepszych efektów operację należy przeprowadzić na zdjęciu wykonanym przy użyciu filtra 

polaryzacyjnego. Przefiltrowane zdjęcie można zapisać do pliku (patrz p.12.4.6), lub wydrukować 

(p.13.11). Na rys 83 z lewej strony zdjęcie wykonane przy użyciu filtra polaryzacyjnego, z prawej 

włączony filtr hemoglobina ( widoczne szczegóły unaczynienia skóry). 

13.4.2. Melanina 

Filtr (przycisk M w oknie analizy) umożliwia wyeksponowanie wszystkich przekształceń skórnych 

zawierających barwniki melaninowe. Podobnie jak w przypadku hemoglobiny można takie zdjęcie 

zapisać do pliku. Dla lepszych efektów operację należy przeprowadzić na zdjęciu wykonanym przy 

Rysunek 84 - Okno ilustrujące działanie filtru Melanina 

Rysunek 83 - Okno ilustrujące działanie filtru Hemoglobina 
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użyciu filtra polaryzacyjnego. Opcje eksportu i druku jak dla filtru H. Zdjęcia poddane filtrom 

Hemoglobina i Melanina zostają opatrzone indeksami odpowiednio [H] i [M] (żółta czcionka, lewy 

górny narożnik zdjęcia). Sygnatury filtrów znajdują się również na zapisanych i/lub wydrukowanych 

zdjęciach. 

13.4.3. Cellulit 

Filtr (przycisk C w oknie analizy) służy podkreśleniu faktury skóry. Umożliwia dokładniejszą 

obserwację zmian skórnych typu cellulit. Przykład zastosowania narzędzia na ilustracji 11. Z lewej 

strony zdjęcie pierwotne, z prawej poddane działaniu filtra. Zdjęcie filtrowane zostaje opatrzone 

indeksem [C].  

 

  

Ilustracja 11 - Okno ilustrujące działanie filtru Cellulit 
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13.5. Planowanie zabiegu – wybór typu znacznika z użyciem kreatora zaznaczania 

13.5.1. Znacznik w kształcie okręgu 

 

W oknie analizy znajduje się zestaw narzędzi (rys.85 obramowane na zielono) pozwalających 

stworzyć na zdjęciu warstwę zawierającą od jednego do sześciu rodzajów znaczników oraz 

dodatkowe pole tekstowe i moduł daty wykonania zdjęcia (nazwy znaczników widoczne po 

najechaniu kursorem na symbol znacznika). Koło służy do zaznaczenia detalu lub pewnego obszaru 

skóry. Należy wybrać znacznik z zestawu przycisków na pasku. Kliknięcie znacznika w kształcie 

okręgu, otwiera okno jak na rys.85. Pozycję i rozmiar znacznika można zmieniać za pomocą myszy. 

Wartość liczbowa w pozycji „Promień” oznacza wielkość w pikselach. Puste pola „Promień [mm]” i 

„Pow. okr. [mm2] oznaczają, że planowanie przebiega na zdjęciach bez kalibracji (kalibracja - patrz 

p.13.6) Z rozwijalnej listy można wybrać kolor. Po kliknięciu „Dalej” uzyskuje się dodatkowe okno do 

wprowadzenia opisu, który będzie widoczny przy znaczniku (jeśli zaznaczone „Pokaż”). Kolor tekstu 

również można wybrać z listy. Jeśli zaznaczone „Ozn. Gwiazdką”, tekst będzie ukryty, a jego 

obecność zasygnalizuje jedynie gwiazdka. Jeśli zaznaczenia mają pojawiać się jedynie w trybie 

portfolio, w oknie kreatora należy zaznaczyć „Tylko w portfolio”. Wówczas można za pomocą pola 

„Widok portfolio” włączać i wyłączać widok zaznaczenia (zarówno w trybie normalnym, jak i 

portfolio). Należy kliknąć „Zatwierdź”, by zapisać znacznik. Znacznik można powtórzyć dowolną ilość 

razy używając przycisku „Powtórz”. Dwukrotne kliknięcie na konkretnym znaczniku uruchamia jego 

edycję (opisy, zmiana położenia). Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na znaczniku uruchamia tryb 

edycji z dodatkowymi opcjami (modyfikacja, usuwanie znacznika i dodawanie obrazów 

powiązanych – opis patrz p.13.5.8). 

  

Rysunek 85 - Okno planowania zabiegu - znacznik w kształcie okręgu 
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13.5.2. Znacznik w kształcie odcinka 

Po wybraniu drugiego znacznika (odcinek) pojawia się okno jak na rys poniżej. Pomarańczowe 

pola można chwycić lewym przyciskiem myszy i dowolnie przesuwać, określając początek i koniec 

linii.  

 

Edycja znacznika przebiega identycznie jak w przypadku okręgu. Stosując odcinek lub ich 

kombinacje można zaplanować np. pole operacyjne dla celów chirurgii plastycznej. 

13.5.3. Znacznik w kształcie strzałki 

 

Strzałka wzbogacona dodatkowo w opis jest znacznikiem wskazującym pewne elementy 

charakterystyczne na skórze. Edycja przebiega identycznie jak w przypadku odcinka. 

Rysunek 86 - Okno planowania zabiegu - znacznik w kształcie odcinka 

Rysunek 87 - Okno planowania zabiegu - znacznik w kształcie strzałki 
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13.5.4. Znacznik Punkt 

 

Punktu, podobnie jak okręgu można użyć do zaznaczania np. zmian mnogich. Do każdego punktu 

można przypisać osobny opis. Edycja przebiega identycznie jak w przypadku okręgu. 

13.5.5. Znacznik Prostokąt wypełniony 

 

  

Rysunek 88 - Okno planowania zabiegu - znacznik Punkt 

Rysunek 89 - Okno planowania zabiegu - znacznik Prostokąt wypełniony 
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Znacznika tego używa się do wysłonięcia pewnych fragmentów ciała, np. do ukrycia oczu 

pacjenta, aby pokazać go osobom trzecim bez obaw o identyfikację. Zmianę rozmiarów prostokąta 

realizuje się przy pomocy dwóch pomarańczowych pól umieszczonych w przeciwległych 

narożnikach znacznika. Wszystkie zaznaczenia realizowane są na osobnej warstwie i nie modyfikują 

pliku źródłowego. W każdej chwili, jeśli to konieczne, można ukryć zaznaczenia przyciskiem „Ukryj 

wszystkie zaznaczenia” na pasku lub z menu dla poszczególnych zaznaczeń. 

13.5.6. Znacznik w kształcie zamkniętego wielokąta 

 

Narzędzie służy do obrysowania obszaru skóry o nieregularnym kształcie. W celu zaznaczenia 

potrzebnego obszaru należy wybrać odpowiedni znacznik, wcisnąć Shift i lewym przyciskiem myszy 

narysować linię w miarę możliwości pokrywającą się z granicami widocznej na skórze zmiany. 

Można również rysować z pominięciem wyboru znacznika (Shift + lewy przycisk myszy) Przy 

rysowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na to, by linie nigdzie się nie krzyżowały. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku wyliczania powierzchni obszaru. Linie krzyżujące się będą 

generowały błędy uniemożliwiające rzetelny pomiar. Program automatycznie zamyka linię 

obwodową obszaru po zwolnieniu klawisza Shift lub przycisku myszy. Dlatego istotne jest jak 

najdokładniejsze, ręczne domknięcie obwodu. Po zamknięciu obwodu następuje aproksymacja 

punktów tak, by wygenerowana linia obwodu nie była w żadnym miejscu oddalona bardziej niż 1 

piksel od linii narysowanej ręcznie. Na uzyskanej linii pojawia się szereg węzłów służących do 

ewentualnej korekty lub doprecyzowania obwodu. W celu skorygowania przebiegu linii należy 

lewym przyciskiem myszy chwycić określony węzeł (zmiana kursora w krzyż przesuwu 

wielokierunkowego, a punkt węzła w kółko) i przeciągnąć go w wymagane miejsce, obserwując 

przebieg odcinków linii po obu stronach węzła. W każdej chwili można narysować nowy obszar. 

Wtedy poprzedni (chyba, że został zatwierdzony) zniknie ze zdjęcia. Dalsza edycja znacznika 

przebiega identycznie jak w przypadku wszystkich innych znaczników. 

  

Rysunek 90 - Okno planowania zabiegu - znacznik w kształcie zamkniętego wielokąta 
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13.5.7. Znacznik krzywa otwarta 

Aby zaznaczyć lub zmierzyć zmiany skórne o krzywoliniowym przebiegu należy postępować jak w 

przypadku znacznika typu zamknięty wielokąt, przy czym konieczne jest zaznaczenie w 

pomocniczym oknie pola „Krzywa otwarta”. Wówczas po zakończeniu rysowania system nie 

zamknie obwodu i pozostawi skrajne węzły niepołączone (ilustracja poniżej). 

 

13.5.8. Dodawanie/usuwanie obrazów powiązanych z zaznaczeniami 

Z zaznaczeniami mogą być powiązane dodatkowe zdjęcia mające na celu uzupełnienie informacji 

dotyczących danego zaznaczenia (np. obrazy z dermatoskopów, ujęcia z innego kąta itp.). System 

FotoMedicus pozwala powiązać tylko obrazy występujące w danej sesji pod ujęciami typu szczegóły 

lub dodać z pliku po uprzednim wybraniu ujęcia typu szczegół. 

Aby dodać/usunąć obraz powiązany: 

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obszarze zaznaczenia i z uzyskanej listy wybrać 

opcję „Opis i obrazy powiązane”. 

Otworzy się okno jak na rys.91. 

Jeśli z zaznaczeniem nie są 

powiązane żadne obrazy, lista zdjęć 

po lewej stronie jest pusta. Jeśli 

obrazy występują, na liście 

wykazane są ich miniatury i podgląd 

aktualnie wybranego 

(podświetlonego) zdjęcia. Przycisk 

„Usuń powiązanie z zaznaczeniem” 

powoduje usunięcie samego 

powiązania przy zachowaniu zdjęcia 

w bazie. Przycisk „Dodaj obraz Rysunek 91 - Okno opisów i obrazów powiązanych z zaznaczeniami 

Ilustracja 12 - Okno planowania zabiegu – krzywa otwarta 
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powiązany z zaznaczeniem” prowadzi do stworzenia nowego powiązania. Otworzy się okno wyboru 

dostępnych plików (rys. 92). Na liście po lewej stronie są wyświetlone miniatury zdjęć dostępnych w 

danej sesji typu szczegół (lub po zaznaczeniu pola „Pokaż zdjęcia szczegółów z wszystkich sesji” 

wszystkie zdjęcia typu szczegół wykonane dla danego pacjenta. Należy wybrać dane zdjęcie i kliknąć 

„Zatwierdź”. Zostanie utworzone powiązanie. Aby dodać inny obraz, spoza sesji, należy kliknąć 

przycisk „Dodaj nowy obraz z pliku lub z urządzenia”. Otworzy się okno wyboru typu zdjęcia 

(wyłącznie szczegóły), a następnie standardowe okno podglądu, gdzie można wykonać zdjęcie 

używając systemu FotoMedicus lub dodać zdjęcie z pliku. Należy w kolejno uzyskanych oknach 

kliknąć przyciski „Zatwierdź” aż do uzyskania powiązania. 

 

Drugim sposobem zarządzania obrazami powiązanymi jest użycie dodatkowych pól 

pojawiających się w dolnym lewym rogu okna analizy po ustawieniu kursora myszy na zaznaczeniu 

(na obrysie zaznaczenia pojawia się linia przerywana). Jeśli z zaznaczeniem nie są powiązane żadne 

obrazy dostępne są wyłącznie pola dodawania i usuwania obrazów (jak na rys. 93). 

 

  

Rysunek 92 - Okno 
wyboru plików 
przeznaczonych do 
powiązania z 
zaznaczeniem 

Rysunek 93 - Okno analizy - brak obrazów powiązanych z zaznaczeniem typu okrąg 
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Jeśli z zaznaczeniem są powiązane obrazy, obok pól dodawania/usuwania widoczne są miniatury 

powiązań (rys. 94 – przykładowe dwa powiązania). Aby móc zarządzać obrazami należy po 

ustawieniu kursora kliknąć raz na zaznaczeniu, w celu zablokowania widoku pól operacji na 

obrazach powiązanych. 

 

 

Po kliknięciu na miniaturę uzyskuje się okno podglądu zdjęcia (rys. 95) . Domyślnie, w celu 

przyspieszenia operacji, zdjęcie ładowane jest w mniejszej rozdzielczości. Aby móc oglądać zdjęcie 

w dużej rozdzielczości należy w oknie podglądu kliknąć przycisk „Pokaż zdjęcie w pełnej 

rozdzielczości”. Zarówno zdjęcie analizowane jak i podgląd obrazu powiązanego można wygodnie 

skalować kółkiem myszy po ustawieniu kursora na odpowiednim obrazie. Aby usunąć powiązanie 

należy wybrać dane zdjęcie i kliknąć przycisk oznaczony ikoną czerwonego aparatu i znakiem „-„. 

Aby dodać powiązanie należy użyć ikony zielonego aparatu ze znakiem „+”. Uzyskuje się okno jak na 

Rysunek 94 - Okno analizy - dwa obrazy powiązane z zaznaczeniem typu okrąg 

Rysunek 95 - Okno analizy - podgląd obrazu powiązanego 
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rys.92. Dalsza procedura przebiega jak wyżej. W przypadku analizy porównawczej obrazy 

powiązane można dodawać do zaznaczeń niezależnie dla obu zdjęć. Jeśli zaznaczenia ze zdjęcia 

źródłowego zostaną skopiowane na zdjęcie do porównania, zostaną skopiowane również obrazy 

powiązane z kopiowanymi zaznaczeniami. 

 

 

  

Ilustracja 13 - Dodawanie obrazów powiązanych w analizie porównawczej 
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13.6. Pomiary długości i pola powierzchni 

 

Aby móc przeprowadzać pomiary wielkości elementów skóry należy najpierw dokonać kalibracji. 

Zdjęcie, na którym będą przeprowadzane operacje pomiarów należy wykonać ze znacznikiem 

kalibrującym dostarczanym przez firmę elfo, jako standardowy element systemu FotoMedicus. 

Znacznik ma promień 7,5 mm i po kalibracji stanowi poziom odniesienia dla wszystkich innych 

elementów podlegających pomiarom na skalibrowanym zdjęciu. 

Kalibracja przebiega w następujący sposób. Przed wykonaniem zdjęcia należy oderwać znacznik 

od folii transportowej i nakleić go na skórę w taki sposób, aby powierzchnia znacznika była jak 

najbardziej równoległa do płaszczyzny tworzonej przez obiektyw aparatu i jednocześnie do 

obszarów, które będą później podlegały pomiarom. Minimalizuje to błędy wynikające z faktu, że 

zdjęcie jest to odwzorowanie bryły na powierzchni płaskiej. Przykład: jeśli mierzone mają być 

elementy na przedniej stronie twarzy, znacznik nakleja się na czole i wykonuje zdjęcie en face, jeśli 

na policzku, lub z boku, znacznik umieszcza się na skroni i wykonuje ujęcie profilowe. Po 

zatwierdzeniu zdjęcia należy przejść do jego analizy. Następnie w planowaniu zabiegu wybrać 

znacznik typu okrąg, powiększyć zdjęcie tak, by z jak największą precyzją dopasować znacznik do 

obwodu znacznika kalibrującego (użyć kadrowania znacznika). Jeśli znacznik na zdjęciu ma kształt 

lekko eliptyczny, należy „złapać” obwodem okręgu jej dłuższą oś elipsy. Po dokładnym spasowaniu 

znaczników kliknąć w puste pole „Promień [mm]” w oknie dialogowym. Pojawi się dodatkowe okno 

z domyślnie wprowadzoną wartością 7.5 mm. Jeśli jest inna wartość należy ją skorygować tak, aby 

zawsze zgadzała się z wymiarem promienia znacznika. Kliknąć OK. Kalibracja jest kompletna i od tej 

chwili wszystkie przeznaczone do pomiarów zaznaczenia nanoszone na to zdjęcie będą miały 

wyświetlane wartości długości i/lub pola powierzchni. 

Kalibrację należy wykonywać dla każdego zdjęcia osobno i wszystkie pomiary dokonywać na 

zdjęciu opatrzonym znacznikiem. W sesjach follow-up należy z maksymalną precyzją ustawić 

pozycję pacjenta w stosunku do ducha. Minimalizuje to błędy pomiarów i pozwala za pomocą 

analizy porównawczej ocenić np. progresję wielkości zmiany skórnej oznaczonej na zdjęciach 

„przed” i „po” za pomocą dwóch takich samych zaznaczeń. 

  

Rysunek 96 - Widok okna kalibracji 
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Wszystkie zaznaczenia, z wyjątkiem punktu, podlegają procedurze pomiaru. Dokładność 

pomiarów wynosi ± 5%. Okna z poszczególnymi znacznikami służącymi do pomiarów wyglądają 

następująco: 

 

Przykład (rys. 97) pokazuje naniesiony znacznik typu okrąg po procedurze kalibracji. Parametry 

oznaczające promień i pole powierzchni są widoczne, w przeciwieństwie do zdjęcia 

niekalibrowanego. Należy kliknąć „Dalej” – jeśli w oknie edytora tekstu zaznaczone jest pole 

„Pokaż” to po zatwierdzeniu parametr „Promień” i jego wartość będzie widoczny, jako opis do 

zaznaczenia. Jeśli zaznaczone jest pole „Ozn.gwiazdką”, wartość będzie widoczna po jednokrotnym 

kliknięciu myszą w obszar znacznika. Promień – 100 pikseli, Promień [mm] – 8,33 mm, pole 

powierzchni 218,2 mm2. 

 

  

Rysunek 98 - Widok skalibrowanego znacznika typu odcinek 

Rysunek 97 - Widok skalibrowanego znacznika typu okrąg 
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Przykład (rys. 98) pokazuje naniesiony znacznik typu odcinek po procedurze kalibracji. Długość 779 

pikseli, 65 mm. 

 

Przykład (rys. 99) pokazuje naniesiony znacznik typu strzałka po procedurze kalibracji. Długość 

792 piksele, 66 mm. 

 

Przykład (rys. 100) pokazuje naniesiony znacznik typu prostokąt wypełniony po procedurze 

kalibracji. Obszar w pikselach 683008, Powierzchnia (długości boków) [mm x mm] 122,7 x 38,67, 

Powierzchnia [mm2] 4743. 

  

Rysunek 99 - Widok skalibrowanego znacznika typu strzałka 

Rysunek 100 - Widok skalibrowanego znacznika typu prostokąt wypełniony 
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Przykład (rys. 101) pokazuje naniesiony znacznik typu wielokąt zamknięty po procedurze 

kalibracji na zdjęciu obrazującym stan skóry prawej łydki. Obszar w pikselach 677865, Powierzchnia 

[mm2] 6515. 

 

Przykład (ilustracja poniżej) pokazuje naniesiony znacznik typu krzywa otwarta po procedurze 

kalibracji. Długość 2661 pikseli, 98,5 mm. 

 

UWAGA 

Zdjęcia zaimportowane z videodermatoskopu DermaVid nie wymagają kalibracji. Po wczytaniu 

zdjęć do bazy, wszystkie pomiary mogą być od razu wykonywane w taki sposób jak w przypadku 

skalibrowanych zdjęć pozyskanych przy użyciu urządzenia FotoMedicus. 

  

Rysunek 101 - Widok skalibrowanego znacznika typu wielokąt zamknięty 

Ilustracja 14 - Widok skalibrowanego znacznika typu krzywa otwarta 
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13.7. Skala krzyża centralnego 

 

Krzyż centralny (włączanie patrz p.13.1), na skalibrowanym zdjęciu posiada podziałkę (krzyż na 

zdjęciu nieskalibrowanym nie posiada podziałki), której jednostka zmienia się dynamicznie od 0.1 

do 10 mm w zależności od powiększenia obrazu (rys. 102). Skala krzyża może pełnić pomocniczą 

funkcję przy dokonywaniu pomiarów i wstępnej oceny wielkości zmian skórnych. 

W przypadku analizy porównawczej, jeśli zdjęcia są niedopasowane, skala krzyża widoczna jest 

wyłącznie na skalibrowanym zdjęciu (rys. 103). 

 

  

Rysunek 102 - Widok skali krzyża centralnego na skalibrowanym zdjęciu 

Rysunek 103 - Widok analizy porównawczej z krzyżem centralnym - zdjęcia niedopasowane 
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Aby posłużyć się skalą krzyża dla nieskalibrowanego zdjęcia do porównania, należy oba zdjęcia 

dopasować (patrz p.13.2). Wówczas na obu zdjęciach jest widoczny krzyż z podziałką o takiej samej 

jednostce (rys. poniżej). 

 

13.8. Dodatkowe pole tekstowe 

Narzędzie pozwala umieścić na zdjęciu dowolny tekst, niezależny od opisów integralnie 

związanych z zaznaczeniami. Po wybraniu funkcji pola tekstowego (przycisk T) uzyskuje się okno jak 

na rys. powyżej. W pole okna edytora tekstu można wpisać dowolny tekst, który po zatwierdzeniu 

będzie widoczny na zdjęciu. Tekst podlega formatowaniu w zakresie wielkości czcionki, jej barwy, 

pogrubienia i pochylenia. Wszystkie przyciski służące do formatowania tekstu znajdują się w 

dodatkowym oknie dialogowym. Wielkość czcionki jest domyślnie ustawiana na 12 pkt. Po kliknięciu 

Rysunek 105 - Okno edycji pola tekstowego 

Rysunek 104 - Widok analizy porównawczej z krzyżem centralnym - zdjęcia dopasowane 
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przycisku „Wstaw datę i czas zdjęcia” edytor wstawia w ramkę datę i czas wykonania zdjęcia. Tekst 

można dopisać od miejsca gdzie stoi kursor. Pomarańczowa ramka służy do pozycjonowania tekstu 

w obszarze zdjęcia. Chwytając ją lewym przyciskiem myszy można ustawić pole tekstowe w 

żądanym miejscu. Po zatwierdzeniu ramka otaczająca tekst zniknie. Tryb edycji pola tekstowego 

uruchamia się analogicznie jak w przypadku dowolnego znacznika (patrz p.13.5.1). 

13.9. Moduł daty i godziny 

Aby nanieść na zdjęcie datę i godzinę jego wykonania należy uruchomić moduł daty i godziny (w 

zestawie narzędzi planowania zabiegu – symbol zegara – na ilustracji poniżej obramowane na 

czerwono). W pośrednim oknie można zmienić rozmiar i barwę czcionki. Czcionka w module daty i 

godziny ma kontrastowy cień, w związku z tym jest widoczna na każdym tle. 

 

  

Ilustracja 15 - Wstawianie daty i godziny 
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13.10. Symulacja 

 

W oknie planowania zabiegu znajduje się również moduł „Symulacja”, którym można posłużyć 

się prezentując pacjentowi potencjalne efekty zabiegów medycznych (przycisk „Symulacja”>”Dodaj 

symulację”). Użytkownik ma do dyspozycji narzędzie do modelowania (zmiany kształtu) 

poszczególnych części ciała, zmiany rozmiaru i wygładzania/klonowania (usuwania np. znamion 

poprzez kopiowanie „zdrowych” obszarów skóry na obszar zmieniony). Korektę kształtu 

„Modelowanie” wykonuje się przesuwając lewym przyciskiem myszy obszar zmiany (rys. 106). 

Zmianę rozmiaru uzyskuje się umieszczając narzędzie na środku obszaru, który ma być powiększony 

i przytrzymując lewy przycisk myszy. Zwolnienie przycisku powoduje przerwanie procesu 

stopniowego zwiększania rozmiaru korygowanego obszaru. Użycie prawego przycisku myszy 

powoduje zmniejszenie obszaru. Optyczne usuwanie znamion realizuje się pobierając lewym 

przyciskiem myszy obszar „zdrowy” i umieszczając go na obszarze zmiany prawym przyciskiem. 

Średnicę obszaru aktywnego można zmieniać suwakiem, a w przypadku klonowania również siłę 

zmiany (stopień krycia). Przed zatwierdzeniem należy ocenić rezultaty i w razie potrzeby cofnąć 

zmiany. Po zatwierdzeniu (przycisk „Akceptuj i zapisz”) symulacja będzie dostępna w oknie sesji, 

jako kolejna pozycja na liście zdjęć do porównania ze zdjęciem źródłowym, które pozostaje 

niezmienione. Jeśli zachodzi potrzeba, można usunąć wykonaną symulację (”Symulacja”>”Usuń 

symulację”). Można również zapisać symulację w innej lokalizacji, jako osobny obraz (zapisz do pliku 

JPG). Przykład wykorzystania narzędzia Symulacja (rys. 107) Po lewej zdjęcie źródłowe, po prawej 

symulacja – widoczna korekta linii brody i znamion na skórze. 

Rysunek 106 - Okno narzędzi symulacji 
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UWAGA: Na symulacji jest możliwość planowania zabiegu z użyciem kreatora zaznaczania. Możliwe 

jest również skopiowanie zaznaczeń ze zdjęcia źródłowego. 

 

  

Rysunek 107 - Porównanie zdjęcia źródłowego z symulacją 
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13.11. Opcje wydruku 

W oknie analizy dostępne jest narzędzie wydruków (ikona drukarki obramowana na zielono na 

rys. 108). 

 

Z poziomu tego okna można zapisać dane zdjęcie do pliku, wydrukować je lub skorzystać z kilku 

opcji eksportu przez schowek, oraz zmienić wielkość czcionki napisów widocznych na wydruku. Z 

menu wydruków (ikona drukarki) można wybrać jedną z czternastu predefiniowanych opcji 

wydruku. 

 

 

  

Rysunek 108 - Okno analizy – zaznaczony przycisk wydruków 

Rysunek 109 - Dostępne opcje wydruku 
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 „Karta pacjenta” - wydruk całej dokumentacji medycznej pacjenta, zawierającej wszystkie 

dane personalne, opisy wizyt, oraz kompletną dokumentację fotograficzną z podziałem na 

sesje. 

 „Porównanie fragmentów zdjęć 10x15cm” - wydruk pary zdjęć na drukarce fotograficznej w 

formacie 10 x 15 cm. 

 „Porównanie wybranych fragmentów zdjęć – wydruk ze stopką” - wydruk fragmentów zdjęć 

lub ich zaznaczeń w analizie porównawczej. Mechanizm jest analogiczny jak w przypadku 

zapisu fragmentów zdjęć w analizie porównawczej (patrz p.12.4.7). 

 „Porównanie zdjęć” - wydruk pary zdjęć. 

 „Porównanie zdjęć - wydruk ze stopką”. wydruk pary zdjęć ze stopką. Stopka zawiera 

analogiczne dane jak nagłówek w wydruku pojedyńczego zdjęcia. 

 „Porównanie zdjęć 10x15cm” – wydruk pary zdjęć na drukarce fotograficznej w formacie 

10x15 cm. 

 „Sesja zdjęć 2x2” - wydruk wszystkich zdjęć z danej sesji po cztery zdjęcia na stronie. 

 „Sesja zdjęć 2x2 – wydruk ze stopką - wydruk wszystkich zdjęć z danej sesji po cztery zdjęcia 

na stronie ze stopką. Stopka zawiera analogiczne dane jak stopka w wydruku pary zdjęć ze 

stopką. 

 „Sesja zdjęć w formacie 10x15 cm”. Wydruk wszystkich zdjęć z danej sesji na drukarce 

fotograficznej w formacie 10 x 15.. Każde zdjęcie z sesji drukowane jest osobno. 

 „Wydruk fragmentu zdjęcia” - wydruk wybranego fragmentu przeskalowanego zdjęcia w 

oknie analizy lub zaznaczonego jego fragmentu. Zaznaczeń dokonuje się w analogiczny 

sposób jak w przypadku zapisu (patrz p.12.4.7). 

 „Wydruk wybranego fragmentu zdjęcia 10x15cm” - wydruk wybranego fragmentu 

przeskalowanego zdjęcia w oknie analizy lub zaznaczonego jego fragmentu na drukarce 

fotograficznej w formacie 10x15cm. 

 „Zdjęcie” - wydruk całego zdjęcia wraz ze wszystkimi zaznaczeniami. 

 „Zdjęcie w formacie 10x15cm” - wydruk całego zdjęcia ze wszystkimi zaznaczeniami na 

drukarce fotograficznej w formacie 10 x 15. 

 „Zdjęcie z nagłówkiem” - wydruk całego zdjęcia wraz ze wszystkimi zaznaczeniami i 

nagłówkiem. Nagłówek zawiera logo użytkownika umieszczone w oknie „Ustawienia” > 

„Informacje o użytkowniku”, oraz adres www i telefon użytkownika. 

UWAGA: Wydrukom podlegają również zdjęcia poddane filtrom pogłębionej analizy i z 

naniesionymi zaznaczeniami. 

 

Przykładowe podglądy wydruków zaprezentowane są na kolejnej stronie. 

  



107 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

 

 

 

  

Rysunek 112 - Wydruk pojedyńczego zdjęcia 

Rysunek 110 - Porównanie wybranych fragmentów zdjęć – wydruk 
ze stopką 

Rysunek 111 - Porównanie zdjęć 10x15 cm 
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Jeśli nie ma potrzeby naniesienia tekstów dołączonych do zaznaczeń, na wydruk lub kopię do 

schowka, należy odznaczyć pole „Pokaż teksty na wydrukach zdjęć” dostępne na rozwijalnej liście 

(okno analizy, ikona drukarki). Domyślna wielkość czcionki dla napisów na wydrukach wynosi 12 

pkt. Wartość można zmienić jednorazowo, przy czym należy odznaczyć pole „Pamiętaj zmiany 

wielkości czcionki”. W przeciwnym razie nowa wielkość czcionki będzie stosowana do wszystkich 

kolejnych wydruków.  

UWAGA. 

W celu optymalizacji obszaru wydruku system automatycznie obraca o 90˚ zdjęcia, których 

wysokość jest mniejsza niż szerokość. Dotyczy to np. zdjęć z Dermavidu, zaimportowanych z 

zewnętrznych źródeł lub fragmentów zdjęć. Istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji. Na rozwijalnej 

liście należy odznaczyć pole „Obracanie automatyczne zdjęć”. 

Po kliknięciu przycisku „Zarządzanie wydrukami” otwiera się okno „Menadżera raportów i 

wydruków” (rys. poniżej). W lewej części okna znajdują się dostępne opcje wydruku, które można 

wywołać klikając przycisk „Uruchom wybrany wydruk”. Pozostałe opcje modyfikacji i projektowania 

wydruków są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Instrukcja do narzędzi 

projektowych znajduje się w osobnej dokumentacji. Firma elfo zapewnia również za dodatkową 

opłatą wdrożenie nowych projektów wydruków zgodnie z życzeniem użytkownika lub przeszkolenie 

w zakresie projektowania. 

 

  

Rysunek 113 - Okno menadżera raportów i wydruków 



109 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

13.12. Współpraca z dedykowanymi drukarkami fotograficznymi 

Małe dedykowane drukarki fotograficzne umożliwiają wydruki w formacie pocztówkowym. 

Typowo jest to wydruk w formacie 100x150 mm lub, jak w dostarczanej przez nas opcjonalnie 

drukarce „Canon SELPHY CP910”, format 100x148 mm. Jeśli do urządzenia FotoMedicus jest 

dołączona drukarka tego typu, należy po prawidłowym zainstalowaniu drukarki w systemie 

Windows wybrać jej nazwę na liście drukarek w Ustawieniach programu FotoMedicus (Ustawienia 

>Ustawienia drukarki), oraz wybrać odpowiedni rozmiar i orientację papieru (optymalnie parametr 

„P bordered 100x148 mm, orientacja pionowa” (ilustracja 15). 

Drukarka automatycznie zostanie skonfigurowana do pracy z systemem FotoMedicus. 

 

 

Jeśli z jakichś względów zainstalowana drukarka nie jest obecna na liście drukarek 

współpracujących z systemem FotoMedicus należy odpowiednio skonfigurować system Windows 

oraz sprawdzić poprawność i ewentualnie zmodyfikować konfigurację szablonów wydruków 

oznaczonych, jako wydruki w formacie 10x15 cm. 

Zalecane jest żeby drukarka była skonfigurowana, jako domyślna w systemie Windows 

komputera FotoMedicus (lub innego komputera, na którym jest zainstalowany program 

FotoMedicus i do którego jednocześnie jest podłączona drukarka). Jeśli na formatce menadżera 

raportów i wydruków na liście wydruków nie posiadamy wydruków dedykowanych dla formatu 

10x15cm, należy skontaktować się dostawcą systemu FotoMedicus, który dostarczy odpowiednie 

szablony wydruków wraz instrukcją instalacji. 

W przypadku użytkowania drukarek typu„Canon SELPHY”, szablony wydruków będą już 

prawdopodobnie odpowiednio skonfigurowane. Niemniej należy się o tym upewnić, a jeśli 

posiadamy inną drukarkę, należy odpowiednio skonfigurować wszystkie szablony wydruków 

10x15cm. Aby odpowiednio skonfigurować wydruk należy na formatce menadżera raportów i 

wydruków wskazać odpowiedni szablon wydruku (np. „Wydruk 10x15”) i kliknąć przycisk 

„Modyfikuj projekt wydruku”. Otworzy się formatka projektu wybranego wydruku. W menu 

Ilustracja 16 - Okno ustawień parametrów drukarki dedykowanej 10 x 15 cm 
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formatki projektu należy wybrać kolejno polecenie Raport > Opcje. Otworzy się formatka jak na rys. 

114. 

Na zakładce Ogólne należy wskazać odpowiednią 

drukarkę dedykowaną. Jeśli nie ma jej na liście, to będzie 

oznaczało, ze nie została ona poprawnie zainstalowana 

w systemie. Należy to zrobić i ponownie wrócić do tego 

punktu konfiguracji. 

Po ustawieniu właściwego typu drukarki należy 

zamknąć okno ustawień raportu i odpowiednio 

skonfigurować parametry PaperSize, PaperWidth i 

PaperHeight w lewym panelu głównego okna 

FastReport, zakładka Page1 i Właściwości (rys.115) 

 

 

 

 

Dla drukarki „Canon SELPHY CP910” wybrany jest parametr „P bordered 4x6 100x148mm” (rys. 

116. Dla innych drukarek analogiczny podobny. Dodatkowo dla wydruków w układzie pionowym 

(„sesja zdjęć 10 x 15cm” i „Wydruk 10 x 15”) należy 

zmienić wartość parametru PaperHeight na 14,80, a 

PaperWidth na 10. Dla wydruków w układzie poziomym 

(„Porównanie zdjęć 10 x 15”) parametr PaperHeight 

musi mieć wartość 10, a PaperWigth 14,80. Po 

właściwym ustawieniu parametrów zamykamy projekt 

wydruku i potwierdzamy zapisanie zmian w tym 

projekcie. Zmodyfikowany wydruk jest gotowy do użycia. 

 

 

  

Rysunek 114 - Okno ustawień raportu wydruków 

Rysunek 115 - Okno edytora raportów i wydruków FastReport 

Rysunek 116 - Fragment edytora parametrów 
rozmiaru papieru programu FastReport  
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13.13. Współpraca z ultrasonografem Dramiński DermaMed 

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia Dramiński DermaMed znajduje się w osobnej 

dokumentacji dostarczanej przez producenta systemu FotoMedicus. 

Aby system FotoMedicus mógł w pełni współpracować z USG DermaMed w zakresie importu 

zdjęć należy najpierw zainstalować oprogramowanie Dramiński DermaMed  w folderze 

instalacyjnym programu FotoMedicus (domyślnie C:\elfo). Podczas pracy z urządzeniem USG 

zostaje utworzone archiwum ze ścieżką C:\elfo\DermaMed\images gdzie składowane są wszystkie 

obrazy i cineloopy sczytywane z głowicy USG. 

UWAGA: W oknie programu Dramiński DermaMed w zakładce „Inny” musi być ustawiony parametr 

częstotliwości 48 MHz w celu zapewnienia precyzji pomiarów liniowych/powierzchniowych na 

zdjęciach wczytanych do bazy danych systemu FotoMedicus (ilustracja poniżej) 

Aby zaimportować obrazy z folderu images do bazy danych systemu FotoMedicus należy po 

zaznaczeniu w „Ustawieniach” pola „Używam USG DermaMed” użyć przycisk „Obrazy USG 

DermaMed” znajdujący się w oknie sesji danego pacjenta (ilustracja 18) lub „Zdjęcia z plików JPG” > 

„Obrazy USG DermaMed” (ilustracja 19). Otworzy się folder images, z którego można wybrać jedno 

lub więcej obrazów z USG, które zostaną wczytane do bazy FotoMedicus jako typ obrazów USG 

(obrys typowy dla USG) (ilustracja 20). Sesja z dodanymi obrazami z USG zobrazowana jest ilustracją 

21.  

Porada praktyczna: Aby w pełni wykorzystać możliwości współpracy systemu FotoMedicus z USG 

DermaMed należy przed wykonaniem pacjentowi zdjęcia nanieść (narysować) na skórze 

zmywalnym markerem linię/obszar, w której będzie pracowała głowica USG. Następnie na zdjęciu 

nanieść znacznik Linia/Obszar/Krzywa otwarta w badanym miejscu i powiązać wcześniej sczytane 

obrazy z USG (patrz p.13.5.8), (ilustracja 23)  

 

  

Ilustracja 17 - Okno główne oprogramowania Dramiński DermaMed 
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Ilustracja 19 - Okno importu „Zdjęcia z plików JPG”>”Obrazy USG DermaMed” 

Główne okno sesji z aktywnym przyciskiem „Obrazy USG DermaMed” 

Ilustracja 18 - Okno sesji z aktywnym przyciskiem „Obrazy USG DermaMed” 
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Ilustracja 21 - Okno sesji z dodanymi obrazami z USG DermaMed 

Ilustracja 20 - Okno importu obrazów z USG DermaMed 
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UWAGA: Wszystkie zdjęcia z USG DermaMed podlegają identycznym procedurom obróbki 

graficznej/eksportu/wydruków jak standardowe zdjęcia pozyskane z systemu FotoMedicus. Obrazy 

z USG DermaMed nie wymagają kalibracji, wszelkie pomiary mogą być dokonywane bezpośrednio 

po wywołaniu okna analizy danego obrazu (ilustracja 22). Zgodność ze skalą stosowaną w 

oprogramowaniu Dramiński DermaMed zostaje zachowana. 

 

 Ilustracja 22 - Okno ilustrujące pomiar struktury skóry na zdjęciu z USG DermaMed 

Ilustracja 23 - Okno ilustrujące powiązanie obrazu z USG z zaznaczeniem w miejscu badania 
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14. Definiowanie/modyfikacja własnych szablonów sesji 

 

Użytkownik ma do dyspozycji kilka standardowych szablonów sesji z określonym zestawem 

elementów rejestrowanych w kolejności narzuconej przez program. Za pomocą edytora szablonów 

sesji, (rys. powyżej) można jednak utworzyć własne sekwencje rejestracji lub zmodyfikować 

istniejące. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj lub zmodyfikuj szablony sesji” znajdujący się w 

Ustawieniach (rys.13) lub oknie nowej sesji (rys.51). 

Po lewej stronie znajduje się wykaz istniejących sesji, po prawej lista elementów w każdej z nich. 

Po podświetleniu żądanej sesji można przejść do jej modyfikacji. Można dodać dowolny element z 

całej bazy ujęć, klikając „Dodaj nowy element szablonu”, lub zmienić istniejący za pomocą opcji 

„Zmień element szablonu”. Po dodaniu elementu należy zatwierdzić go ptaszkiem. Kolejność 

rejestracji elementów definiowana jest liczbami ułożonymi w ciągu rosnącym. Wystarczy zmienić 

wartość liczbową dla danego elementu uzyskując nowy ciąg określający nową kolejność rejestracji. 

Pole edycji wartości znajduje się obok nazwy elementu szablonu sesji.  

Aby zdefiniować nową procedurę rejestracji można posłużyć się wbudowaną procedurą 

niestandardową dodając do niej wymagane elementy, lub utworzyć własną procedurę z określonym 

zestawem elementów. W tym celu należy dodać do listy procedur nowy rekord za pomocą znaku + 

znajdującego się w linijce nad listą szablonów. Nowo utworzonemu szablonowi należy nadać nazwę 

i opis; można też zmienić symbol procedury zgodnie z własnymi potrzebami. Rekord zatwierdza się 

ptaszkiem, po czym można przystąpić do przydzielania żądanych elementów, korzystając z narzędzi 

znajdujących się w prawej części okna, w sposób analogiczny jak w przypadku modyfikacji szablonu. 

Można również usunąć niepotrzebną procedurę z wykazu sesji używając znaku –  

Rysunek 117 - Okno edytora szablonów sesji 
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Można określić, które szablony będą widoczne na liście wyboru nowej sesji. W tym celu należy 

podświetlić daną sesję, zaznaczyć/odznaczyć pole „Ukryj szablon” i zatwierdzić ptaszkiem. Szablony 

oznaczone „Tak” w kolumnie „Ukryj” nie będą dostępne przy zakładaniu wzorca nowej sesji (jeśli 

pole „Pokaż ukryte wzorce sesji” w oknie nowej sesji nie zostanie zaznaczone (rys 51). Narzędzie 

przydatne lekarzowi, który używa tylko określonych procedur. 

Można również zmienić domyślnie przyporządkowaną do obrysu płeć, jeśli istnieje taka 

potrzeba, lub nadać mu płeć uniwersalną. W tym celu należy podświetlić daną procedurę i w żółtym 

polu wyboru płci wybrać odpowiednią opcję. 

Pole „Domyślne źródło zdjęcia” określa domyślny mechanizm wczytywania zdjęć po 

uruchomieniu sesji. W przypadku „elfo FotoMedicus”, po starcie sesji otwiera się okno podglądu z 

czaszy systemu. W przypadku „DermaVid” uruchomienie sesji skutkuje automatycznym otwarciem 

okna folderu AirPhoto, a opcja „Zdjęcie z pliku” uruchamia systemowe okno wyboru pliku. 

Klasyfikację źródła można edytować w edytorze szablonu sesji, oknie obrysów części ciała 

pobranych z Ustawień (rys.21) i oknie wyboru części ciała do procedury medycznej przy dodawaniu 

nowego ujęcia do sesji (rys.54). 
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15. Praca w konfiguracji sieciowej 
Oprogramowanie pozwala na dostęp do zdjęć i danych jednocześnie z wielu komputerów. Aby 

to było możliwe użytkownik systemu musi posiadać więcej niż jedną licencję na oprogramowanie. 

Praca w konfiguracji sieciowej stwarza możliwość lepszej organizacji pracy, pozwalając na podział 

zadań i zwiększając wygodę użytkowania systemu. Przykładowo: lekarz nie musi specjalnie 

przechodzić do stanowiska rejestracji zdjęć lub zabierać stamtąd laptopa, by ocenić 

 i porównać zdjęcia; zdjęcia są bowiem dostępne na jego komputerze na biurku, natychmiast po ich 

wykonaniu. Użytkowanie systemu FotoMedicus, skonfigurowanego do pracy w sieci, praktycznie 

nie różni się niczym od użytkowania oprogramowania na pojedynczym komputerze i nie wymaga 

dodatkowej specjalistycznej wiedzy. 

Żeby móc korzystać z systemu w wersji sieciowej niezbędna jest obecność, poprawnie 

skonfigurowanej, sieci lokalnej  (WiFi, sieć Ethernet) w siedzibie użytkownika. Ponadto do 

skonfigurowania systemu FotoMedicus do pracy w konfiguracji sieciowej, niezbędna jest obecność 

osoby, administratora sieci lokalnej lub osoby mającej dostęp do konfiguracji urządzeń sieciowych 

(hasło routera WiFi itp.). Przydatny jest też dostęp do Internetu, przynajmniej na czas 

konfigurowania systemu do pracy sieci. Konfiguracji systemu do pracy w sieci, w typowych 

sytuacjach, dokonuje dostawca systemu. Użytkownik systemu FotoMedicus, posiadający wsparcie 

osoby z doświadczeniem w administracji sieci lokalnych i w administracji bazami danych, może 

skonfigurować samodzielnie oprogramowanie do pracy w sieci, a niezbędną szczegółową instrukcję 

takiej konfiguracji otrzyma emailem od dostawcy systemu. 

15.1. Konfiguracja programu FotoMedicus z wykorzystaniem serwera bazy danych 

Firebird 

Opcja dla zaawansowanych użytkowników. 

Aby efektywnie korzystać z poniższej instrukcji, użytkownik/administrator, musi posiadać 

umiejętność konfigurowania i administrowania sieciami TCP/IP oraz umiejętność instalacji i 

konfiguracji serwera Firebird. System FotoMedicus wykorzystuje bazę danych Firebird do 

przechowywania zdjęć i informacji o pacjencie. Domyślna instalacja systemu tworzy konfigurację 

dostępu do bazy Firebird w tzw. trybie Embedded. W takiej konfiguracji program działa od razu i nie 

wymaga dodatkowej instalacji serwera bazy danych. Przy instalacji programu w folderach 

domyślnych, program sam generuje, przy pierwszym uruchomieniu, wpisy konfigurujące dostęp do 

danych programu. Wpisy te odpowiadają następującym ustawieniom w pliku "elMed.ini": 

[Settings] 

BazaDanych=C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB 

DBUser=sysdba 

DBPass=masterkey 

EncType=0 

Parametry przedstawione powyżej oznaczają odpowiednio: 
BazaDanych=ścieżka i nazwa pliku pliku bazy danych 
DBUser=nazwa użytkownika bazy danych (domyślnie sysdba) 
DBPass=hasło użytkownika bazy danych (domyślnie masterkey) 
EncType=sposób prezentacji nazwy użytkownika i hasła (0-dane nie są szyfrowane, 1- dane są 
zaszyfrowane) 
Początkowo wartość EncType wynosi 0 (dane nieszyfrowane) Program FotoMedicus, po pierwszym 
udanym zalogowaniu się do bazy, sam zaszyfruje dane parametrów DBUser i DBPass oraz ustawi 
EncType=1 
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System FotoMedicus tuż po instalacji posiada wszystkie biblioteki i pliki niezbędne do pracy w 

systemie klient/serwer z serwerem bazy danych Firebird. Żeby jednak program FotoMedicus mógł 

pracować, jako aplikacja kliencka serwera, należy go odpowiednio skonfigurować. Konfiguracja 

odbywa się ręcznie przez odpowiednią modyfikację przedstawionych powyżej wpisów w elMed.ini. 

Do pracy w konfiguracji klient/serwer niezbędny jest oczywiście dostęp do zainstalowanego i 

uruchomionego serwera bazy Firebird. Zapory firewall na serwerze i komputerze z programem 

FotoMedicus muszą mieć odblokowany port komunikacyjny serwera Firebird (domyślnie jest to 

port 3050). Program FotoMedicus był testowany z serwerami bazy danych Firebird 2.1 i 2.5 w 

wersjach 32 i 64 bit (zalecana jest wersja serwera 64bit). 

15.2. Konfiguracja programu FotoMedicus z wykorzystaniem serwera bazy danych 

Firebird zainstalowanego na tym samym komputerze. 

Jeśli serwer bazy danych Firebird jest zainstalowany i uruchomiony na tym samym komputerze, 

na którym pracuje program FOTOMEDICUS, to przy instalacji z ustawieniami domyślnymi należy 

jedynie zmodyfikować parametr "BazaDanych" do postaci: 

BazaDanych=localhost:C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB 

15.3. Konfiguracja programu FotoMedicus z wykorzystaniem serwera bazy danych 

Firebird zainstalowanego na innym komputerze. 

Jeśli serwer bazy danych jest zainstalowany i uruchomiony na innym komputerze niż ten, na którym 
pracuje program FotoMedicus, to przy instalacji z ustawieniami domyślnymi należy zmodyfikować 
parametr "BazaDanych" do postaci: 
 
BazaDanych=<AdresKomputeraSerwera>:C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB 

 
Parametr <AdresKomputeraSerwera> może mieć postać adresu IP lub nazwy DNS i wtedy 
wpis może wyglądać przykładowo: 
 
BazaDanych=192.168.100.2:C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB 

Jeśli adres komputera serwera ma postać adresu IP to musi on być ustalony i nie może się zmieniać 
przy każdym uruchomieniu serwera. 
 

Parametr <AdresKomputeraSerwera> może mieć też postać nazwy z pliku konfiguracyjnego 
"hosts" lub nazwę DNS i wtedy wpis może wyglądać przykładowo: 
 
BazaDanych=serwer.klinika.com:C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB 

 

Wskazana powyżej przykładowa ścieżka "C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB" jest 
nazwą i ścieżką do pliku bazy danych Firebird znajdującego się na serwerze. Plik na komputerze z 
działającym serwerem Firebird można umieścić uruchamiając na nim instalator systemu 
FotoMedicus (w przypadku systemu zgodnego z MS Windows - Windows XP, Vista, W7, W8, 
Windows Serwer 200x) lub kopiując we wskazane miejsce plik ELMED.FDB z wybranej instalacji 
FotoMedicus na komputerze stacji roboczej (gdy serwer bazy danych Firebird jest zainstalowany na 
systemie Windows lub Linux). 

15.4. Konfiguracja z serwerem bazy danych Firebird zainstalowanym na Linuksie. 

Jeśli serwer bazy danych jest zainstalowany i uruchomiony na komputerze z systemem operacyjnym 
Linux, to przy instalacji z ustawieniami domyślnymi należy zmodyfikować parametr "BazaDanych" 
do postaci, w której ścieżka do pliku bazy danych jest zapisana w formacie zgodnym z systemem 
linuksa. Wpis może wyglądać przykładowo: 
 



119 
FotoMedicus – Medyczna dokumentacja fotograficzna ___________ elfo 2017 

BazaDanych=192.168.100.2:/home/firebird/Fotomedicus/ELMED.FDB 

 
Pamiętając, że w przypadku linuksa znaczenie ma wielkość liter w ścieżce i nazwie pliku, poniższy 
wpis wskazuje na inny plik bazy danych niż ten powyżej: 
 
BazaDanych=192.168.100.2:/home/firebird/Fotomedicus/elmed.fdb 

 

15.5. Konfiguracja z serwerem bazy danych Firebird z portem serwera innym niż 

domyślny port 3050. 

Gdy serwer Firebird jest skonfigurowany tak, że nasłuchuje na porcie innym niż domyślny port 3050 
(przykładowo, gdy na komputerze pracują dwie instancje serwera Firebird) należy tę informację 
również umieścić w parametrze "BazaDanych". 
 
BazaDanych=<AdresKomputeraSerwera>/<NumerPortu>:C:\elfo\fotomedicus

\db\ELMED.FDB 

 
Wpis może wyglądać następująco (dla przykładowego portu 3060): 
 
BazaDanych=192.168.100.2/3060:C:\elfo\fotomedicus\db\ELMED.FDB 

 

15.6. Spowolnienie pracy systemu w konfiguracji sieciowej. 

Przy pracy w sieci mogą pojawić się problemy ze spowolnieniem pracy systemu. W typowym 

podstawowym rozwiązaniu, kiedy baza danych znajduje się lokalnie na dysku komputera urządzenia 

FotoMedicus, przyrost rozmiaru bazy danych zdjęć (pliku elMed.fdb) nie powoduje spowolnienia 

pracy systemu. Jednak, kiedy baza danych systemu FotoMedicus zostaje przeniesiona na 

dedykowany serwer, wtedy przy nieodpowiedniej konfiguracji serwera może, wraz ze wzrostem 

rozmiaru bazy, nastąpić bardzo znaczące spowolnienie pracy sytemu. 

Największe znaczenie w kwestii wydajności pracy systemu na serwerze ma sposób użycia i 

konfiguracja dysków tego serwera. Jeśli pracują one trybie RAID 1 (mirroring), to może to w 

niektórych rozwiązaniach znacząco spowolnić pracę systemu, szczególnie systemu z dużymi plikami 

bazy danych. Spowolnienie zależy od rodzaju kontrolera, jaki został użyty, sterowników i 

mechanizmów zastosowanych w systemie operacyjnym. Jeśli to będzie przyczyną spowolnienia, 

rozwiązaniem może być dodanie dodatkowego pojedynczego dysku do serwera i umieszczenie na 

nim roboczego pliku bazy danych (elMed.fdb), połączone z regularnym automatycznym 

kopiowaniem tego pliku (np. w nocy) na pozostałe dyski serwera i/lub na urządzenie archiwizacji. 

Użyte na serwerach skanery antywirusowe (NOD32 i ewentualnie inne) muszą mieć wyłączone 

skanowanie online pliku roboczego bazy danych (elMed.fdb). Plik ten może być skanowany 

wyłącznie w nocy, kiedy nie pracuje system FotoMedicus. 

Oprogramowanie zapory serwera Windows, urządzeń typu firewall (np. Fortigate 30) oraz 

oprogramowanie zapory stacji roboczych, powinno mieć wyłączoną lub sprowadzoną do 

absolutnego minimum, analizę pakietów TCP, przesyłanych na porcie 3050 (port bazy danych 

Firebird). To właśnie po tym porcie przesyłane są bardzo duże ilości danych w postaci zdjęć wysokiej 

rozdzielczości. 
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16. Środowisko pracy i środki ostrożności 
Zestaw jest przeznaczony do pracy w warunkach mieszkaniowo biurowych. 

Sprzęt musi być zasilany z sieci wyposażonej w przewód ochronny (PE).  
Należy okresowo kontrolować czystość filtra polaryzacyjnego. W przypadku zabrudzeń należy 

użyć jednorazowych chusteczek do czyszczenia przyrządów optycznych. 

Należy unikać podwyższonej wilgotności i zapylenia w pomieszczeniach, w których działa system. 

Elementy optyczne i elektronika mogą ulec uszkodzeniu. 

UWAGA  

Zabronione jest zdejmowanie przedniej pokrywy czaszy i manipulacje wewnątrz 

urządzenia. Pozostające na kondensatorach wysokie napięcie może być przyczyną 

śmiertelnego porażenia elektrycznego. 

17. Zalecenia do wykonywania zdjęć 
17.1. Procedura wykonywania zdjęć 

1. Sprawdzić poprawność ustawień wszystkich elementów sprzętowych systemu. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na zgodność odległości wskazanej przez program do wykonania 

określonego typu zdjęcia z odległością na macie. 

2. Sprawdzić poprawność pozycji pacjenta na fotelu. 

3. Przy zdjęciach „po” zwrócić uwagę na stopień wysunięcia zagłówka – musi być taki jak przy 

wykonywaniu zdjęć „przed”. 

4. Sprawdzić pozycję aparatu i kadrowanie pacjenta. Szczególny nacisk położyć na kontrolę 

prawidłowości poziomu oczu i symetrii względem głównej osi pionowej. 

17.2. Dodatkowe zalecenia 

1. Pacjent powinien być bez makijażu, skóra powinna być czysta i sucha. 

2. Włosy powinny być rozpuszczone (bez koka, warkoczy itp.), na głowie opaska zapewniająca 

ścisłe przyleganie włosów i odsłaniająca ucho. 

3. W przypadku, gdy domyślna wartość ekspozycji nie odpowiada indywidualnym preferencjom 

lekarza (zdjęcia są zbyt ciemne lub zbyt jasne) należy skorygować globalnie wartość naświetlania 

modyfikując plik konfiguracyjny elMed.ini. Domyślna ścieżka C:\elfo\FotoMedicus\elMed.ini. 

Parametr GCorr (domyślna wartość 3) decyduje o wartości ekspozycji dla zdjęć bez/i z filtrem 

polaryzacyjnym. Jeśli zdjęcia są zbyt ciemne należy podnieść wartość parametru np. o 1 (jeśli 

zbyt jasne obniżyć wartość), zapisać zmiany i uruchomić program FotoMedicus. Należy wykonać 

próbne zdjęcia i w razie potrzeby ponownie skorygować parametr. Parametr PolarCorr 

(domyślna wartość 4) służy do korekcji ekspozycji wyłącznie dla zdjęć z filtrem. Mechanizm 

korekcji jest analogiczny jak w przypadku GCorr. Należy pamiętać, by modyfikować plik elMed.ini 

przy zamkniętej aplikacji FotoMedicus i każdorazowo zapisywać zmiany, aby mogły być 

zastosowane podczas pracy programu. 

18. Uwagi końcowe 
Firma elfo zapewnia bezpłatne aktualizacje oprogramowania i dokumentacji w okresie 

gwarancyjnym. 

Przy zamykaniu aplikacji, jeśli w bazie jest duża ilość nowych zdjęć, może pojawić się 

komunikat o aktualizacji bazy celem poprawy jakości zdjęć na wydrukach. Użytkownik może 

poczekać do końca procesu konwersji, lub przerwać w dowolnym momencie procedurę klikając 
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przycisk w prawym dolnym rogu okna komunikatu. Aktualizacja zostanie wznowiona przy 

kolejnej próbie zamknięcia aplikacji. 

UWAGA: Mogą pojawić się błędy w wyświetlaniu 

grafiki aplikacji, FotoMedicus jeśli poziom 

skalowania tekstu i innych elementów ekranu w 

systemie Windows jest równa lub przekracza 125% 

(Opcje personalizacji wielkości tekstu i innych 

elementów ekranu). Należy wówczas otworzyć 

folder programu FotoMedicus i odnaleźć plik 

elMed.exe (domyślnie 

C:\elfo\FotoMedicus\elMed.exe) i po wywołaniu 

właściwości pliku (prawy przycisk myszy) przejść na 

zakładkę „Zgodność” i zaznaczyć pole „Wyłącz 

skalowanie ekranu dla wysokich rozdzielczości DPI” 

(rys. obok). 

 

18.1. Regulacja hamulca przesuwu czaszy. 

 

Siła potrzebna do przesuwu czaszy w osi pionowej 

ustalana jest za pomocą wewnętrznego hamulca 

wmontowanego w mechanizm kolumny. W trakcie 

intensywnej eksploatacji, po dłuższym czasie może 

nastąpić osłabienie docisku hamulca i niekontrolowany 

ruch czaszy w dół. Należy wówczas wyregulować śrubę 

docisku za pomocą klucza imbusowego 2,5. Śruba 

regulacyjna hamulca widoczna jest w szczelinie w 

przedniej stronie masztu pod mocowaniem czaszy (rys. 

obok, otoczona na czerwono). Wykonanie lekkiego 

obrotu zgodnie ze wskazówkami zegara powoduje 

zwiększenie siły hamowania, w kierunku przeciwnym – 

zmniejszenie. 

 

 

 

  

Rysunek 118 - Okno właściwości pliku elMed.exe – Wyłączenie 
skalowania ekranu dla wysokich rozdzielczości DPI 

Rysunek 119 - Widok śruby regulacji hamulca 
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19. Najczęstsze problemy 
Problem Zalecane czynności 

Komputer nie startuje, dioda czytnika nie świeci się. Możliwy brak zasilania. Sprawdzić przewód zasilający 
lub bezpieczniki w obudowie komputera. Bezpiecznik 
T 6.3 A 

Nie działa zoom W Ustawieniach zaznaczyć opcję Zdalne sterowanie 
zoomem 

Podgląd zbyt ciemny lub zbyt jasny Wyregulować suwakiem jasność podglądu 

Aparat nie może ustawić ostrości Zbyt mało światła. Zwiększyć oświetlenie zewnętrzne 
lub aktywować oświetlacz zaznaczając w 
Ustawieniach odpowiednią opcję.  

Zdjęcia zbyt jasne lub zbyt ciemne Sprawdzić zgodność parametrów odległości w 
programie i na macie FotoMedicus, lub skorygować 
ekspozycję suwakiem  

Jeden skrajny profil prawidłowo skadrowany, drugi 
„ucieka” z kadru 

Ustawić kolumnę zgodnie z p.4.1 , a pacjenta zgodnie 
z p.10 instrukcji 

Bliki (odblaski) w okularach  Pochylić okulary tak, by powierzchnie ich soczewek i 
powierzchnia obiektywu aparatu nie tworzyły 
równoległych płaszczyzn. Wykonywać zdjęcia bez 
okularów. 

 

UWAGA 

W przypadku uzyskania komunikatu o błędzie aparatu jak na rys120 należy: 

1. Zamknąć okno komunikatu i kliknąć ikonę aparatu znajdującą się na stronie startowej 

aplikacji Fotomedicus. 

2. Jeśli nadal występuje komunikat należy zamknąć aplikację i zamienić miejscami wtyczki USB 

w gniazdach na czaszy. Podłączenie aparatu powinno nastąpić automatycznie, jeśli nie, to 

punkt 1 

3. Jeśli nadal występuje komunikat o błędzie należy wyłączyć komputer wyłącznikiem 

sieciowym, odczekać kilkanaście minut, włączyć ponownie. 

4. Sprawdzić w Ustawieniach opcje urządzeń. Powinno być wybrane Urządzenie elfo (Rys15) 

  

Rysunek 120 - Okno komunikatu o błędzie aparatu 
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Jeśli pojawią się inne problemy, których wyeliminowanie nie będzie możliwe z poziomu użytkownika, 

należy skontaktować się z serwisem firmy elfo. 

Elfo Jan Tulikowski 

ul.Zgierska 231d 

91-495 Łódź 

Tel: (42) 658-26-01 

Tel: (42) 658-83-44 

Fax: (42) 658-81-56 

e-mail: elfo@elfo.com.pl 

e-mail: fotomedicus@fotomedicus.eu 

e-mail: ml@elfo.com.pl 

www: 

www.elfo.com.pl 

www.fotomedicus.eu 

REGON: 470501821 

NIP: 726-037-69-87 

Nr konta: 69 1240 1545 1111 0000 1166 4011 

Godziny pracy codziennie oprócz sobót: 8.00 – 16.00 

20. Parametry techniczne 
Moc ciągła 74 W 

Moc maksymalna 220 W 

Pobór prądu 0.45 A 

Masa 40 kg 

Zabezpieczenie główne T 6,3 A 

Wysokość 192 cm 

Długość  86 cm 

Szerokość 56 cm 
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