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1. Všeobecné pokyny 

  

Tento  návod  na  obsluhu,  vrátane  špecifikácií,  je  používateľskou  príručkou  k  počítačovému  infračervenému 

zobrazovaciemu zariadeniu TkVr‐IFP "SVIT", používanému na vyšetrenia v reálnom čase (ďalej len „infračervená 

kamera SVIT“). 

  

Prečítajte  si  tento  návod  na  obsluhu  predtým,  než  začnete  s  používaním  infračervenej  kamery  SVIT.  

 

2. Využitie  

 

2.1. Infračervená  kamera  SVIT  je určená pre  získanie  teplotného obrazu pacientov  (termogramu)  a meranie 

teploty v každom mieste tela pacienta bez priameho fyzického kontaktu s ním.  

 

Infračervená kamera sa používa pri: onkológii, terapii, urológii, mamológii, traumatológii, angiológii a v ďalších 

oblastiach medicíny  pre  včasnú,  preventívnu  diagnostiku  celého  radu  ochorení  v  štádiu  pred  objavením  sa 

ťažkostí u pacientov a deštruktívnych zmien v tkanivách. 

 

Infračervená  kamera  je  vyvinutá  využitím  najnovších  výsledkov  v  technológii  polovodičových  detektorov 

infračerveného žiarenia. 

Prístroj má množstvo nových diagnostických možností. 

 

2.2. Používanie  zariadenia  je  absolútne  neškodné,  bez  vedľajších  účinkov  na  pacientov  i  zdravotnícky 

personál. Preto je postup merania možné vykonávať opakovane. 

 

Výsledky meraní sa spracovávajú pomocou softvéru kamery, zobrazujú sa na obrazovke počítača a ukladajú sa. 

Infračervená kamera je určená pre vykonávanie vyšetrení v zdravotníckych strediskách a klinikách. 

 

2.3. Infračervená kamera  je navrhnutá v súlade s európskymi normami. Musí sa prevádzkovať pri 22 až 26 C 

teplote prostredia, atmosférickom tlaku 630 do 800 mm Hg a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť väčšia ako 

80%. 

  

2.4. V diagnostickej miestnosti sa nesmú nachádzať žiadne vonkajšie zdroje infračerveného žiarenia (elektrické 

radiátory, žiarovky). Priame slnečné svetlo tiež silne ovplyvňuje kvalitu získaných termogramov, a preto by mali 

byť na oknách inštalované žalúzie. 
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3. Technické špecifikácie 

 

Technické špecifikácie infračervenej kamery SVIT:  

 

Rozsah merania teploty  20 až 41 C 

Citlivosť   0,03 °С (pri teplote objektu 32 C a teplote okolitého prostredia 24  2 
C)  

Absolútna chyba merania teploty  ± 0,25 С (pri teplote prístroja 24 С ± 2 С)  
Spectrálny rozsah  2,65 – 3,1 mkm

Typ detektora  Chladený snímač (InAs), 
rozmery 128 х 128 elementov 

Optický rozsah  18 х 18 
Zaostrovanie  Manuálne

Frekvencia snímok za sekundu  Minimálne 50

Rozhranie  USB 2.0 

Chladivo  Kvapalný dusík

Čas iniciácie do prevádzky Menej ako 15 minút

Doba nepretržitej prevádzky s 
jednou náplňou kvapalného dusíka 

Minimálne 12 hour

Režimy merania  Určené softvérom

Záznamy termogramov  Množstvo záznamov termogramov je určené dostupnou kapacitou
pevného disku počítača 

Záznamy termo‐videa  Množstvo záznamov termo‐videa je určené dostupnou kapacitou 
pevného disku počítača 

 

Prístroj spĺňa požiadavky európskych noriem. 

 

4. Obsah dodávky  

Súprava prístroja pozostáva z nasledujúcich položiek: 

Položka  Množstvo Note 

Termovízna kamera  1 ks

SibTherm Softvér  1 ks

Laptop Pentium 4  alebo novší *  1 ks

Monitor *  1 ks

Klávesnica *  1 ks

Tlačiareň *  1 ks

Myš *  1 ks

Vybavenie 

Pripájací kábel  1 ks

Stojan **  1 ks

Napĺňací prívod tekutého dusíka *  1 ks

Nádržka na dopĺňanie kvapalného dusíka *  1 ks

Prevádzkové dokumenty 

Passport  1 ks

Návod na obsluhu  1 ks

 
* Dodáva sa po dohode s užívateľom 
** Nahradenie iným stojanom, určeným pre zariadenia s hmotnosťou viac ako 4 kg, je povolené. 



          High Technology Medical Devices           5 | 
Sreznevského 17, 831 03 Bratislava, Slovakia 
Tel: +421 2 446 409 77; Mobile: +421 948 610 228, +421 903 114 944; Mail: onkocet@onkocet.eu; Web: www.onkocet.eu 

 

5. Štruktúra a princíp funkčnosti prístroja 

 

Prístroj pozostáva z nasledujúcich položiek: 

• Infračervený fotosnímač zariadenia 

• Ovládač fotosnímača zariadenia 

• Pracovný modul na báze počítača 

 

Všetky  materiálne  subjekty  s  teplotou  nad  ‐273  °K  vyžarujú  elektromagnetické  žiarenie,  ktoré  v  súlade 

s Planckovým  vzorcom môžu byť prezentované  vo  forme, uvedenej na Obr. 1  (zobrazená  je  závislosť emisie 

fotónov  na  vlnovej  dĺžke  pri  dvoch  teplotách  čierneho  telesa).  So  zvýšením  teploty  objektov  sa  počet 

emitovaných kvánt žiarenia (IR‐žiarenie) s pevnou vlnovou dĺžkou zvyšuje. Čistý nárast v toku pri zvýšení teploty 

sa  zvyšuje  s  poklesom  vlnovej  dĺžky,  a  preto  krátko‐vlnový  fotodnímač  so  zachytávaním  tepelného  obrazu 

objektu môže  vytvoriť  veľmi  vysokokontrastnú  snímku. V tepelno‐zobrazovacom  systéme  SVIT  sú používané 

fotosnímače s citlivosťou v rozmedzí 2,65‐3,1 mkm. 

 

 

Obr.1. Závislosť hustoty toku kvánt, vyžarovaných čiernym telesom pri dvoch teplotách, na vlnovej dĺžke 

 

Vyžarované  svetelné kvantá, vrátane neviditeľných  (infračervené)  s vlnovou dĺžkou> 1 mkm,  sú  zachytávané 

snímačom infračerveného žiarenia. Termálny obraz objektov je tvorený špeciálnou infračervenou šošovkou a je 

zaznamenaný  na  fotosenzitívne  prvky  snímača,  osadeného  v  ohniskovej  rovine  objektívu.  Prvky  snímača 

premieňajú  svetelné  kvantá  na  elektrický  náboj,  ktorý  sa  číta  multiplexerom,  je  zosilnený,  predbežne 

spracovaný elektronickými obvodmi a prevedený do počítača. V dôsledku toho sa termovízna snímka objektu 

zobrazuje na obrazovke monitora. Softvér umožňuje skúmanie rozloženia teploty na povrchu kože pacienta a 

meranie teploty v každom bode obrazu. 

 

Technika diagnostiky chorôb je vysvetlená v Medicínskom manuáli. 
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Funkčná  schéma  prístroja  je  uvedená  na  obr.  2. Meranie  rozloženia  teploty  na  povrchu  tela  pacienta  sa 

vykonáva  bez  dotyku  prístroja  s  kožou  pacienta.  Prístroj meria  prirodzenú  radiáciu,  vyžarovanú  pacientom 

z povrchu tela na diaľku. 

 

Funkčná schéma SVIT 

 

 

Obr. 2. Zjednodušená schéma kompletnej zostavy zariadenia 

1 ‐ objektív, 2 ‐ kalibračný prístroj, 3 ‐ studená diafragma, 4 – snímač [FSJ], 5 ‐ vákuový kryostat s priehľadným 

oknom, 6 ‐ generátor radičov pulzu a stálych napätí, 7 ‐ zosilňovač s diferenčným výstupom, 8 ‐ teplomer [FSJ] 

automatického zariadenia na zapínanie predpätia základnej InAs vrstvy, 9,14 ‐ jednotky kontroly synchronizácie, 

10 ‐ ACP, 11 ‐ sčítačka, 12 ‐ dispečer pamäte , 13,16 ‐ pamäťové banky, 15 ‐ jednotka spojenia s počítačom,  

17 ‐ počítač 

 

Tepelné žiarenie pozorovanej scény  je  fokusované objektívom  (1) na snímač s hybridnými mikroobvodmi  (4), 

umiestnenými  vo  vákuovom  kryostate  (5).  Úroveň  šumu  pozadia  je  obmedzená  studenou membránou  (3). 

Všetky  konštantné  a  narastajúce  napätia  potrebné  pre  prácu  fotosnímačovej  jednotky  sú  pridelené 

generátorom (6). Zariadenie kalibrácie sa skladá z dvoch mobilných uzávierok (spekulárna a čierna), ovládaných 

elektromagnetmi.  Elektromagnety  sú  riadené  blokom  (9),  ktorý  tiež  prevádza  do  bloku  (14)  impulzy,  ktoré 

synchronizujú prácu ACP  (10),  sčítačky  (11),  jednotky  spojenia  zariadenia  cez USB port  (15)  a  blok prenosu 

informácií  o  stave  automatu  (8).  Signál  zo  snímača  fotosnímacej  jednotky  zariadenia  prechádza  do  vstupu 

zosilňovača (7). Zosilnený užitočný signál je prevedený do počítača po spracovaní v ovládači (10‐16). 

 

Na  kryte  infračervenej  kamery  sa  nachádza:  zaostrovací  krúžok,  USB  2.0  port  pre  pripojenie  k  počítaču, 

konektor  synchronizácie  (7  kolíkový  konektor)  a  upevnenie  pre  inštaláciu  kamier  na  stojan.  Ukazovateľ 

pripravenosti nástroja na prácu je inštalovaný v blízkosti hrdla kryostatu. 
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6. Bezpečnostné opatrenia 

Infračervená  kamera  SVIT  je  v  súlade  s  požiadavkami  európskych  noriem.  Bezpečnostné  opatrenia  pre 

infračervenú kameru SVIT sú podobné všeobecným bezpečnostným opatreniam pre elektroniku.  Infračervená 

kamera SVIT je uzemnená kontaktom spájkových podložiek v dvojkolíkovom konektore. Zariadenia pripojené k 

infračervenej kamere SVIT (tlačiareň), musia byť v súlade s požiadavkami európskych noriem. 

Infračervená kamera musí byť pripojená na zdroj energie trojpólovými oddelenými zásuvkami. 

 

7. Nastavenie 

Infračervená  kamera  SVIT musí  byť  používaná  v  interiéri  a musia  byť  splnené  všetky  klimatické  požiadavky 

stanovené v prevádzkovej príručke.  Infračervená kamera SVIT  je prepravovaná v plastovej krabici. Zariadenie 

musí byť rozbalené v interiéri pri izbovej teplote. 

 

7.1. Otvorte krabicu a snímte z kamery polyetylénový obal. 

7.2. Upevnite termovíznu kameru na stojan. 

7.3. Pripojte fotoaparát k počítaču štandardným USB 2.0 káblom. 

7.4. Doplňte kryostat kvapalným dusíkom. 

7.5. Spustite počítač. 

7.6. Spustite SibTherm softvér. 

7.7. Začnite meranie (podľa návodu). 

7.8. Na konci meraní odpojte prístroj (po vypnutí prístroja, zatvorte SibTherm softvér a vypnite počítač . 

 

8. Postup merania 

Pre  vykonávanie meraní  je  infračervená  kamera  nasmerovaná  na  pacienta.  Kontakt  pacienta  s kamerou  sa 

nevyžaduje. Vzdialenosť medzi kamerou a pacientom je určená veľkosťou regiónu, ktorý sa bude vizualizovať na 

termograme. 

Po zobrazení snímky je potrebné rotáciou zaostrovacieho krúžku, ktorý je umiestnený pod objektívom prístroja 

(v prednej časti prístroja), zaostriť obraz. 

Ovládanie infračervenej kamery a vedenie merania sa vykonáva komunikáciou so softvérom SibTherm. 

 

9. Údržba 

Údržba sa vykonáva, aby sa zabránilo poškodeniu. 

Prečítajte si časť Bezpečnostné opatrenia v Passporte pred vykonaním údržby. 

 

Vyžadujú sa nasledujúce typy údržby: 

Denná údržba je vykonávaná zdravotníckym personálom podľa sekcie 7; 

Ročná údržba sa vykonáva servisným pracovníkom raz ročne. 

Ročná údržba zahŕňa skúmanie jednotiek kamery, a technického stavu. 

V prípade poruchy je prístroj opravený zástupcom výrobcu. 
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10. Poradca pri ťažkostiach 

 

Medzi možné problémy patria: 

 

Č.  Problém  Riešenie 

1  softvér SibTherm ukazuje poruchu a nepracuje  Reštartujte SibTherm softvér 

2  Termogram je chybný  Skontrolujte  chladenie,  krytku  šošovky,  teplotu 
prostredia, USB pripojenie, elektrické napájanie. 

Vykonajte kalibráciu. Skontrolujte ovládače počítača. 

3  Nízky počet snímok za sekundu  Vypnite interpoláciu. 

Zadajte 1 ako parameter akumulácie 

4  SibTherm softvér sa nespustí  Skontrolujte cestu k súboru SibTherm.exe. 

 

Ak sa vyskytne iný problém, kontaktujte predstaviteľa výrobcu. 

 

11. Balenie a doprava 

Pri dodávke je kamera zabalená do polyetylénovej fólie a krabice. 

Dokumentácia je zabalená do polyetylénovej fólie a vkladá sa do krabice s prístrojom. 

Kamera SVIT môže byť prepravovaná akoukoľvek leteckou dopravou, s výnimkou nevyhrievaných častí lietadiel, 

klimatické podmienky musia zodpovedať normám Európskej únie. 

 

12. Skladovanie 

Pri krátkodobom skladovaní musí byť infračervená kamera SVIT uložená vo vnútorných priestoroch pri teplote  

10 ‐ 35 °C s relatívnou vlhkosťou 80% (percent), pri teplote 25 °C. 

Pri dlhodobom skladovaní musí byť infračervená kamera SVIT uložená na sklade výrobcu alebo zákazníka v 

súlade s podmienkami skladovania poodľa európskych noriem. 

 

13. Servis a záruka 

Výrobca zaručuje, že infračervená kamera SVIT zodpovedá uvedeným špecifikáciám, ak sú splnené všetky 

podmienky používania, údržby, dopravy a skladovania uvedené v požiadavkách dokumentácie prístroja. 

Záručná doba je 24 mesiacov, začína dátumom spísania protokolu o prebratí infračervenej kamery SVIT. 

Záručný servis vykonáva zastupiteľ výrobcu bezplatne. Ak je kamera poškodená v dôsledku nesprávneho 

používania prístroja, záručný servis vykonáva zastupiteľ výrobcu na náklady zákazníka. 
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14. Reklamácie 

Všetky reklamácie musia byť vyplnená v nasledujúcej podobe: 

 

Dátum uvedenia 
prístroja do 

prevádzky, pečiatka 
predávajúceho 

Dátum a okolnosti
zistenia poruchy 

Stručný opis poruchy Poznámka
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ONKOCET s.r.o., Kutuzovova 4, 902 01 Pezinok, Slovakia 
 

ZÁRUČNÝ LIST 
 
 

Záručná oprava (výmena) 

 

Zdravotnícka pomôcka ‐ Infračervená kamera SVIT  

Sériové číslo a výrobné údaje: __________________________________________________ 

Dátum kúpy (na preberacom protokole):  _________________________________________ 

                     

 

 

 

___________________________________ 

 (dátum, podpis a pečiatka predávajúceho) 

 

 

Uvedenie do prevádzky:  ______________________________ 

                                                      (dátum, podpis) 

 

 

Prijaté na záručnú opravu: __________________________________________ 

(dátum, podpis, popis poruchy) 

 

 

Vyjadrenie zastupiteľa výrobcu: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(dátum, podpis, vyjadrenie) 
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Preberací protokol 

 

Infračervená kamera SVIT , výrobné číslo: _______________________ spĺňa technické špecifikácie stanovené 

výrobcom, obsahuje kompletnú dodávku príslušenstva, je bez závad a je pripravená na použitie. 

 

Záručná doba je 24 mesiacov od podpísania tohoto protokolu. 

 

 

Dátum:  __________________  

 

 

 

 

 

______________________________                              ________________________                          

Podpis a pečiatka predávajúceho                                                                   Meno zástupcu predávajúceho 

 

 

 

 

______________________________                              ________________________                          

Podpis kupujúceho                                                                                Meno zástupcu kupujúceho 

 

 
 
 

 


