
 

 

 

Wer. 5.0 
Data wersji 24.10.2022 
Tylko Rx 

Oprogramowanie Przeglądarki 
wielokomorowych inkubatorów do IVF z 

rodziny MIRI® TL 

CE 0123 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

2 

 

 
 

Esco Medical Technologies, UAB 
Draugystes g. 19 • Kaunas, Litwa 
Tel +370 37 470 000 
www.esco-medical.com • support-medical@escolifesciences.com 
 

Informacje kontaktowe obsługi technicznej 
Europa 

Esco Medical Technologies, UAB 
Draugystes g. 19 • Kaunas, Litwa 
Tel +370 37 470 000 
www.esco-medical.com • support-medical@escolifesciences.com 
 

Ameryka Północna 

Esco Technologies, Inc. 
903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, USA 
Tel 215-441-9661 • Faks 484-698-7757 
www.escolifesciences.us • eti.admin@escoglobal.com 
 

Pozostałe kraje 

Esco Micro Pte. Ltd. 
21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777 
Tel +65 6542 0833 • Faks +65 6542 6920 
www.escolifesciences.com • mail@escolifesciences.com 
 

Informacja o prawach autorskich 
© Copyright 2014 Esco Micro Pte Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji i na produkcie, którego dotyczą, są objęte prawem autorskim i 
wszelkie prawa do nich są zastrzeżone przez Esco. 
Esco zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania drobnych zmian w projekcie bez obowiązku 
powiadamiania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu o takiej zmianie. 
Sentinel™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Esco. 
 

Uwaga: Prawo federalne zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez licencjonowanego lekarza lub na 
jego zlecenie. 
 

Do użytku wyłącznie przez przeszkolonego i wykwalifikowanego specjalistę. Urządzenie jest sprzedawane na 
podstawie zwolnienia 21 CFR 801 podczęść D. 
 

„Materiały zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Ich treść i produkt opisany w 
niniejszej instrukcji (w tym wszelkie dodatki, uzupełnienia, załączniki lub włączenia) mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. Esco nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do poprawności informacji zawartych w 
niniejszej instrukcji. W żadnym wypadku Esco nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, 
bezpośrednie lub następcze, wynikające z lub związane z korzystaniem z niniejszej instrukcji.



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

3 

 

Spis treści 
1 Jak korzystać z niniejszej instrukcji ........................................................................................................... 5 

2 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa .................................................................................................... 5 

3 Wskazania do stosowania .............................................................................................................................. 5 

4 Informacje o produkcie ................................................................................................................................... 5 

5 O oprogramowaniu przeglądarki (Viewer) ............................................................................................. 8 

6 Instalacja oprogramowania ........................................................................................................................... 8 

6.1 Wymagania .................................................................................................................................................. 8 

7 Obsługa przeglądarki ....................................................................................................................................... 9 

7.1 Uruchamianie ............................................................................................................................................. 9 

7.2 Widok główny ............................................................................................................................................ 9 

7.3 Rejestracja zmian zachodzących w czasie .................................................................................... 10 

7.3.1 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie ............................................................... 10 

7.3.2 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie ............................................................... 13 

7.3.2.1 Adnotacje .................................................................................................................................. 15 

7.3.2.2 Funkcja pomiaru zarodka .................................................................................................. 19 

7.3.2.3 Mapa szalki .............................................................................................................................. 21 

7.3.2.4 Idealny czas ............................................................................................................................. 22 

7.3.2.5 Funkcja porównania ............................................................................................................ 23 

7.3.2.6 Funkcja maksymalizacji obrazu ...................................................................................... 24 

7.3.2.7 Funkcja rejestracji danych inkubacji ............................................................................. 24 

7.3.2.8 Funkcja widoku podsumowania ..................................................................................... 28 

7.3.2.8.1 Widok podsumowania wyników modelu oceny zarodka ............................. 32 

7.3.2.9 Funkcja eksportu ................................................................................................................... 37 

7.3.2.10 Ustawienia obrazu ............................................................................................................. 43 

7.3.2.10.1 Ustawienia zaawansowane .................................................................................... 45 

7.3.2.10.2 Tworzenie ustawień wstępnych obrazu ........................................................... 48 

7.4 Pacjenci ...................................................................................................................................................... 51 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

4 

 

7.4.1 Widok listy pacjentów ................................................................................................................. 51 

7.4.2 Widok pacjenta ............................................................................................................................... 54 

7.4.3 Widok zabiegu ................................................................................................................................ 58 

7.4.4 Widok tworzenia rejestracji zmian zachodzących w czasie ......................................... 65 

7.5 Inkubatory ................................................................................................................................................ 68 

7.6 Ustawienia ................................................................................................................................................ 71 

7.6.1 Adnotacje .......................................................................................................................................... 72 

7.6.2 Stany zarodka .................................................................................................................................. 74 

7.6.3 Modele oceny .................................................................................................................................. 75 

7.6.3.1 Hierarchiczne modele oceny............................................................................................. 79 

7.6.3.1.1 Tworzenie węzła warunkowego ............................................................................. 80 

7.6.3.1.2 Tworzenie węzła wynikowego ................................................................................ 82 

7.6.3.1.3 Usuwanie węzłów warunkowych i wynikowych ............................................. 84 

7.6.3.1.4 Funkcje dodatkowe ...................................................................................................... 85 

7.6.3.2 Ważone modele oceny ......................................................................................................... 86 

7.6.3.3 Usuwanie modeli ocen ........................................................................................................ 88 

8 Pomoc techniczna........................................................................................................................................... 89 

 

  



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

5 

 

1 Jak korzystać z niniejszej instrukcji 

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do czytania rozdziałami, a nie koniecznie od deski do 

deski. Oznacza to, że jeśli będziesz czytać instrukcję od początku do końca, natkniesz się na 

powtórzenia i nakładanie się niektórych informacji. 

2 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa 

• Każdy, kto pracuje z tym urządzeniem lub w jego pobliżu, powinien przeczytać 

niniejszą instrukcję. Nieprzeczytanie, niezrozumienie i niestosowanie się do 

wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia 

urządzenia, obrażeń operatora i/lub niewłaściwego działania urządzenia. 

• Wszelkie wewnętrzne regulacje, modyfikacje lub czynności konserwacyjne związane 

z urządzeniem musi wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. 

• W niniejszej instrukcji ważne punkty związane z bezpieczeństwem są oznaczone 

następującymi symbolami: 

 

 

UWAGA 

Służy do skierowania uwagi na konkretny element. 

 

OSTRZEŻENIE 

Zachowaj ostrożność. 

3 Wskazania do stosowania 

Wielokomorowe inkubatory do IVF Esco Medical z rodziny MIRI® TL są przeznaczone do 

stworzenia s rodowiska o kontrolowanej temperaturze, stęz eniu CO2 i innych gazo w dla 

rozwoju zarodko w. Ten model posiada zintegrowany mikroskop odwro cony i system 

obrazowania słuz ący do oglądania zarodko w. Czas uz ycia urządzenia jest ograniczony do 

szes ciu dni (199 godzin), obejmując okres od umieszczenia zarodko w po zapłodnieniu do 6 

dnia rozwoju. 

4 Informacje o produkcie 

Wielokomorowe inkubatory do IVF Esco Medical MIRI® TL6 i MIRI® TL12 są inkubatorami 

CO2/O2 z moz liwos cią obserwacji zmian zachodzących w czasie. W MIRI® TL6 moz na 

inkubowac  do 84 zarodko w, a w MIRI® TL12 – do 168 zarodko w. Wielokomorowe inkubatory 

do IVF moz e generowac  po klatkowe obrazy udostępniane uz ytkownikowi w celu okres lenia 

jakos ci i etapo w rozwoju. 
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Bezpośrednie ogrzewanie szalek w komorach zapewnia lepsze warunki termiczne w 

porównaniu z konwencjonalnymi wielokomorowymi inkubatorami do IVF. 

 

Temperatura w komorze pozostaje stabilna w zakresie do 1°C (nawet przy otwarciu 

pokrywy przez 30 s) i powróci do optymalnej wartości w ciągu 1 minuty po zamknięciu 

pokrywy. 

 

Wielokomorowy inkubator do IVF Esco Medical MIRI® TL6 posiada 6 całkowicie odrębnych 

ogrzewanych komo r hodowlanych, natomiast MIRI® TL12 – 12 komo r. Kaz da komora 

posiada własną ogrzewaną pokrywę i miejsce na jedną szalkę CultureCoin®. 

 

Aby zapewnic  maksymalną skutecznos c , system wielokomorowego inkubatora do IVF Esco 

Medical MIRI® TL6 posiada 12 całkowicie odrębnych regulatoro w temperatury PID, 

natomiast MIRI® TL12 – 24. Kontrolują i regulują temperaturę komo r hodowlanych i pokryw. 

Komory w z aden sposo b nie wpływają wzajemnie na swoją temperaturę. Go rna i dolna częs c  

kaz dej komory są odseparowane warstwą PET, aby temperatura pokrywy nie wpływała na 

temperaturę dna komory. Dla celo w walidacji, kaz da komora ma wbudowany czujnik PT-

1000. Jego obwody są oddzielone od układo w elektronicznych urządzenia, co oznacza, z e 

stanowi prawdziwie niezalez ny system walidacji. 

 

Wielokomorowy inkubator do IVF musi otrzymywać 100% CO2 i 100% N2 w celu 

zapewnienia możliwości kontroli stężenia gazów CO2 i O2 w komorach hodowlanych. 

  

Poziom CO2 jest kontrolowany przez dwuwiązkowy czujnik CO2 na podczerwień o 

wyjątkowo niskim współczynniku dryftu. Poziom O2 jest kontrolowany przez chemiczny 

czujnik tlenu klasy medycznej. 

 

Czas odzyskiwania optymalnego stęz enia gazu wynosi poniz ej 3 minut od zamknięcia 

pokrywy po jej otwarciu, Aby sprawdzic  prawidłowe stęz enie gazu, wielokomorowy 

inkubator do IVF MIRI® TL6 jest wyposaz ony w 6 porto w pro bek gazu, kto re pozwalają 

uz ytkownikowi na pobieranie pro bek gazu z poszczego lnych komo r, natomiast MIRI® TL12 

– w 12. 

 

Wielokomorowy inkubator do IVF posiada system recyrkulacji gazu, który jest w sposób 

ciągły wprowadzany do komory i odprowadzany z tą samą prędkością. Gaz jest oczyszczany 

przy użyciu światła UVC o długości 254 nm z bezpośrednim kontaktem pomiędzy lampą a 

gazem, a następnie przechodzi przez filtr LZO i filtr HEPA. Światło UVC jest filtrowane, 

hamując wszelkie promieniowanie 185 nm, które mogłoby spowodować powstanie 

groźnego ozonu. Filtr LZO jest umiejscowiony pod źródłem światła UVC. 
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Pełna wymiana gazu w systemie zajmuje mniej niz  5 minut. 

 

Całkowite zuz ycie gazu jest bardzo niskie. Zwykle mniej niz  2 l/h dla CO2 i 5 l/h dla N2 

podczas działania urządzenia. 

 

Ze względów bezpieczeństwa wielokomorowy inkubator do IVF posiada kompleksowy 

system kontroli gazu składający się z: regulatora ciśnienia (zapobiegającego problemom z 

niebezpiecznym ciśnieniem gazu), czujników przepływu gazu (umożliwiających kontrolę 

rzeczywistego zużycia gazu), czujników ciśnienia gazu (umożliwiającego użytkownikowi 

rejestrację poziomu i wahań ciśnienia w celu uniknięcia powstania niebezpiecznych 

warunków), filtrów gazu (dla uniknięcia problemów z zaworami). 

Wkładanie szalki CultureCoin® do odpowiedniej komory jest łatwe i bezpieczne dzięki 

numeracji komo r i moz liwos ci pisania na białej pokrywie. 

 

Wielokomorowy inkubator do IVF został pierwotnie opracowany i zaprojektowany do 

inkubacji gamet i embrionów pod warstwą parafiny lub oleju mineralnego. 

 

Pionowy wys wietlacz LED jest duz y, wyraz ny i łatwy do odczytu z większej odległos ci. 

Uz ytkownik moz e stwierdzic , czy parametry są prawidłowe, bez zbliz ania się do urządzenia. 

 

Oprogramowanie urządzenia obsługuje się poprzez wbudowany ekran dotykowy. Komputer 

PC kontroluje system mikroskopowy, kto ry moz e generowac  obraz raz na 5 minut. Po 

skompilowaniu obrazy moz na oglądac  w postaci filmu poklatkowego. 

  

Oprogramowanie posiada funkcje długoterminowego rejestrowania i przechowywania 

danych. Moduł sieciowy umoz liwia przesyłanie danych KJ do oceny poza placo wką – dzięki 

tej funkcji producent moz e zapewniac  klientom wartos ciową obsługę. 

 

Uz ytkownik moz e podłączyc  do urządzenia dowolną standardową sondę pH BNC i dowolnie 

mierzyc  pH w pro bkach. 

 

Wielokomorowe inkubatory do IVF z rodziny MIRI® TL są urządzeniami stacjonarnymi. 

Oznacza to, że po zainstalowaniu i rozpoczęciu eksploatacji urządzenia nie należy przenosić 

z jednego miejsca na drugie. 

 

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z pełnym certyfikowanym przez UE systemem 

zarządzania jakością według normy ISO 13485.  

 

Ten produkt spełnia wymagania trzeciej edycji normy EN60601-1 jako urządzenie 

odpowiadające Klasie I typ B przystosowane do pracy ciągłej. Jest również zgodne z 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

8 

 

wymogami Rozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych i jest 

sklasyfikowane jako urządzenie klasy IIa według reguły II. 

 

Do wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny MIRI® TL nie mają zastosowania środki 

ochrony indywidualnej (89/686/EWG) i dyrektywa maszynowa (2006/42/WE). Ponadto, 

wielokomorowe inkubatory do IVF z rodziny MIRI® TL nie zawierają ani nie wykorzystują: 

substancji medycznych, w tym pochodnych krwi ludzkiej lub osocza; tkanek lub komórek 

pochodzenia ludzkiego, ani ich pochodnych; tkanek lub komórek pochodzenia zwierzęcego, 

ani ich pochodnych, według Rozporządzenia (UE) nr 722/2012. 

5 O oprogramowaniu przeglądarki (Viewer) 

Oprogramowanie przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny 

MIRI® TL jest narzędziem dostarczającym informacji, które mogą pomóc użytkownikom 

wielokomorowych inkubatorów do IVF MIRI® TL w przetwarzaniu danych generowanych 

przez wielokomorowe inkubatory do IVF MIRI® TL6 i MIRI® TL12. Oprogramowanie 

zawiera kompletną bazę danych pacjentów. Do bazy danych można wprowadzić różne 

szczegółowe informacje dotyczące pacjenta i zabiegu zgodnie z wyborem użytkownika. 

 

Z oprogramowania można również korzystać bez wprowadzania żadnych informacji poza 

imieniem i nazwiskiem pacjenta. Oprogramowanie przypisze każdemu pacjentowi unikalny 

identyfikator, aby nie można było popełnić pomyłki. Dzięki unikalnemu identyfikatorowi i 

wygenerowanemu zapisowi zmian zachodzących w czasie, oprogramowanie pozwala na 

odnotowanie procesu rozwoju oraz stanowi szybkie graficzne narzędzie do porównywania 

zarodków. Oprogramowanie działa również jako odtwarzacz wideo, który odtwarza film 

poklatkowy. 

 

Oprogramowanie pokazuje również stan inkubatora i stany alarmowe, ale wszystkie funkcje 

ostrzegania użytkownika i interakcje są obsługiwane przez samo urządzenie. 

6 Instalacja oprogramowania 

Oprogramowanie jest dostarczane jako preinstalowane na komputerze typu wszystko-w-

jednym (AIO). 

6.1 Wymagania 

Oprogramowanie zostało zatwierdzone i przetestowane pod kątem działania w systemie 

operacyjnym Windows 8 lub 10. Może działać z poprzednimi wersjami systemu Windows, 

ale producent nie może zagwarantować stabilności. 
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Wymagania dla oprogramowania przeglądarki MIRI® TL Viewer: 

• Procesor Intel i5, i7 lub AMD FX ≥ 3,0 GHz 

• 4GB RAM 

• 4 GB dostępnej przestrzeni dyskowej 

• 23-calowy lub 24-calowy wyświetlacz Full HD z obsługą dotykową 

• System operacyjny Windows 8 lub 10 (64-bitowy). 

• Port Gigabit Ethernet 

 

Wymagania dla komputera hybrydowego – serwera przeglądarki MIRI® TL Viewer: 

• Procesor Intel i7 z oceną wydajności ≥ 8000 

• ≥ 8GB RAM 

• 256 GB SSD na oprogramowanie 

• 1000 GB SSD na przechowywanie danych 

• System operacyjny Windows 8 lub 10 (64-bitowy). 

• Co najmniej 2 porty USB 3.0 (typu A) lub nowsze 

• Port wejściowy HDMI 

• Port Gigabit Ethernet 

7 Obsługa przeglądarki 

7.1 Uruchamianie 

Na pulpicie znajduje się ikona startowa „MIRI® TL Viewer”.  

 

 
Rycina 7.1 Ikona „MIRI® TL Viewer” na pulpicie 

 

Dwukrotne kliknięcie ikony uruchomi aplikację MIRI® TL Viewer i wyświetli ją na ekranie 

głównym. 

7.2 Widok główny 

Widok główny zawiera 4 przyciski: 

 

• Zmiany zachodzące w czasie (lista wygenerowanych zapisów zmian zachodzących w 

czasie) 

• Pacjenci (baza danych pacjentów) 
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• Wielokomorowe inkubatory do IVF (MIRI® TL6 lub MIRI® TL12 podłączone do 

przeglądarki) 

• Ustawienia (moduł, który pozwala użytkownikowi dostosować parametry, adnotacje 

i idealne czasy). 

 

 
Rycina 7.2 Ekran główny przeglądarki wielokomorowych inkubatorów do IVF MIRI® TL6 i MIRI® TL12 

 

Interakcja z oprogramowaniem jest intuicyjna i prosta. Nawigacja pomiędzy widokami 

odbywa się poprzez naciskanie odpowiednich kolorowych ikon lub strzałki wstecz w lewym 

górnym rogu. 

 

W dolnym rogu ekranu głównego przeglądarki wielokomorowych inkubatorów do IVF z 

rodziny MIRI® TL wyświetlane są również informacje o przechowywanych danych. 

7.3 Rejestracja zmian zachodzących w czasie 

7.3.1 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie 

Naciśnięcie przycisku „Time-lapses” (zmiany zachodzące w czasie) zmienia widok na listę 

zapisów zmian zachodzących w czasie generowanych w podłączonych wielokomorowych 

inkubatorach do IVF z rodziny MIRI® TL. Jeśli do serwera podłączonych jest więcej niż jeden 

wielokomorowy inkubator do IVF MIRI® TL6 lub MIRI® TL12, lista będzie zawierała dane ze 

wszystkich podłączonych urządzeń. 
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Rycina 7.3 Lista zapisów rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

Funkcja filtrowania wielokomorowego inkubatora do IVF jest dostępna w lewym górnym 

rogu ekranu głównego i pozwala użytkownikowi zawęzić wyszukiwanie zapisów zmian 

zachodzących w czasie do wybranego inkubatora. 

 

Użytkownik może również zawęzić wyszukiwanie zapisów zmian zachodzących w czasie 

według ich stanu: „All” (Wszystkie), „Active” (Aktywne) lub „Finished” (Zakończone). 

 

W prawym górnym rogu znajduje się funkcja wyszukiwania, w której można wprowadzić 

numer filmu poklatkowego, inkubator, nazwisko pacjenta lub kod pacjenta w celu jego 

znalezienia. 

 

W trybie domyślnym widok wyświetla wszystkie zapisy zmian zachodzących w czasie 

ułożone według numeru zabiegu (licznik odlicza od pierwszego do najnowszego procesu 

rejestracji zmian zachodzących w czasie i zawsze dodaje jeden więcej, jeżeli rozpoczął się już 

kolejny proces). 

 

Przycisk „Reset” zresetuje wszystkie wybrane filtry. 

 

Naciskając przycisk „Report” (Raport) w prawym górnym rogu widoku przeglądarki 

(Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny MIRI® TL, użytkownik może 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

12 

 

wygenerować plik adnotacji dla filmu poklatkowego, który będzie również zawierał 

powiązane wyniki modelu oceny. 

 

W wyeksportowanym pliku wyniki modelu oceny zarodka są umieszczone w ostatniej 

kolumnie pliku Excel. 

 
Rycina 7.4 Lokalizacja wyników modelu oceny w wyeksportowanym pliku Excel 

 

Przycisk „Delete” (Usuń) kasuje wybrany film poklatkowy. Użytkownik może skasować film 

poklatkowy tylko w przypadku, gdy dana rejestracja zmian zachodzących w czasie nie jest 

uruchomiona w inkubatorze. Ta funkcja pozwala użytkownikowi wybrać inny inkubator, 

jeśli popełnił błąd przy wyborze inkubatora podczas tworzenia zapisu rejestracji zmian 

zachodzących w czasie. 

 

Zapis rejestracji zmian zachodzących w czasie można otworzyć, dwukrotnie klikając na 

konkretny plik z filmem poklatkowym, który użytkownik chce otworzyć. 

 

Widok zapisu rejestracji zamian zachodzących w czasie pokazuje: 

 

• Numer filmu poklatkowego (unikalny identyfikator filmu poklatkowego) 

• Wielokomorowy inkubator do IVF MIRI® TL (w którym został wygenerowany 

określony film poklatkowy) 

• Komora wielokomorowego inkubatora do IVF MIRI® TL6 lub MIRI® TL12 (w której 

została wygenerowana określona rejestracja zmian zachodzących w czasie) 

• Imię pacjenta 

• Kod pacjenta 

• Godzina rozpoczęcia (w toku, jeśli nadal trwa) 

• Godzina zakończenia (w toku, jeśli nadal trwa) 
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• Czas trwania (h) (w toku, jeśli nadal trwa) 

• Liczba otwarć pokrywy (licznik otwarć pokrywy określonej komory podczas 

rejestrowania zmian zachodzących w czasie) 

• Cykl (min) (ustawiony odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami) 

• Utworzono (data i godzina utworzenia pliku rejestracji zmian zachodzących w czasie) 

7.3.2 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie 

Plik danych z rejestracji zmian zachodzących w czasie otwiera się z głównego widoku listy 

procesów rejestracji zmian zachodzących w czasie, z widoku określonego pacjenta lub 

widoku zabiegu określonego pacjenta. 

 

Otworzy się koło wyboru plików filmowych. 

 

 
 Rycina 7.5 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie dla określonego pacjenta 

 

Widok zawiera 14 dołków jednej szalki CultureCoin®. Czasami dołek może być wyświetlany 

jako nieaktywny (patrz Instrukcja obsługi wielokomorowe inkubatory do IVF z rodziny 

MIRI® TL), w takim przypadku użytkownik nie może go wybrać. Gdy dołek jest aktywny, 

użytkownik może go wybrać i zostanie on wyświetlony w środkowej części koła wyboru. 

Kliknięcie używanego dołka nie tylko powiększa widok dołka, ale także włącza takie funkcje, 

jak adnotacje, pomiary, porównania itp. 
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Na środku ekranu znajduje się obszar, w którym podane są niektóre potrzebne 

informacje: 

 

• Numer inkubatora 

• Numer komory 

• Czas inseminacji 

• Otwarcia pokrywy podczas rejestracji zmian zachodzących w czasie 

• Stan: „W toku” lub „Zakończony” 

 

W lewym górnym rogu widoku rejestracji zmian zachodzących w czasie wyświetlany jest 

numer ID zapisu poklatkowego oraz informacje o pacjencie. 

 

Po lewej stronie widoku rejestracji zmian zachodzących w czasie znajduje się przełącznik 

płaszczyzny ogniskowej. Będzie zawierać liczbę kroków, w jakich generowany jest film 

poklatkowy (tj. 3, 5 lub 7). Przesuwaj niebieski znacznik w górę i w dół, aby jednocześnie 

ustawiać płaszczyzny ogniskowej dla wszystkich filmów. Nie można ustawić różnych 

płaszczyzn ogniskowej dla poszczególnych dołków. Wszystkich 14 dołków będzie przez cały 

czas rejestrowanych z taką samą płaszczyzną ogniskowej. 

 

Po prawej stronie, tuż obok okręgu, znajduje się 5 elementów sterowania odtwarzaczem 

wideo. Umożliwiają użytkownikowi nawigację po filmie, zatrzymywanie, odtwarzanie lub 

przeskakiwanie do początku lub końca. 

 

Okrągłego wskaźnika czasu wokół koła wyboru można również użyć do szybkiego wyboru 

żądanego czasu. Wybrany czas jest wyświetlany po lewej stronie koła wyboru, w pobliżu 13. 

dołka. 

 

Kiedy proces rejestracji zmian zachodzących w czasie w określonym dołku 

wielokomorowego inkubatora do IVF z rodziny MIRI® TL zostanie zatrzymany w trybie 

LiveView, oprogramowanie przeglądarki (Viewer) poinformuje o tym na ekranie głównym. 
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Rycina 7.6 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie u określonego pacjenta z 4 zatrzymaniami 

procesu 

 

Oprogramowanie pokaże symbol w kształcie kwadratu i konkretny czas zatrzymania 

rejestracji. 

 
Rycina 7.7 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie zatrzymanego w godzinie 67:34 

7.3.2.1 Adnotacje 

System adnotacji jest zorganizowany wokół zdarzeń („Events”) wyświetlanych po lewej 

stronie okręgu tylko, gdy zarodek znajduje się w obszarze aktywnym. 
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Rycina 7.8 Widok adnotacji dla rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

Gdy użytkownik obserwuje zdarzenie zarejestrowane na filmie, np. widzi podział na zarodek 

2-komórkowy – wówczas może dwukrotnie kliknąć „t2” na liście zdarzeń. Teraz t2 przesunie 

się na prawą stronę widoku filmu poklatkowego na osi czasu aż do uzyskania przez 

adnotację odpowiedniego koloru. Zarodek zostanie opatrzony adnotacją, kiedy wszystkim 

zdarzeniom zostanie przypisany czas. To, ile zdarzeń użytkownik chce opisać (poziom 

adnotacji), zależy wyłącznie od jego uznania i od kryteriów wyboru stosowanych przez 

klinikę. Każdą błędną adnotację można szybko cofnąć (usunąć) poprzez dwukrotne 

kliknięcie na nią po stronie wyników. 

 

Adnotacje są przechowywane w bazie danych. 

 

Adnotacje mogą być dostosowywane przez użytkownika do jego potrzeb (więcej informacji 

znajduje się w sekcji 7.6.1). 

 

Domyślnie zawiera: 

 

• Zdarzenia (t2 – t8, Morula, Blastocysta) 

• Symetrię (równa lub nierówna) 

• Wielonukleację (MN 1c, MN 2c) 

• Ocenę przedjądrzy (1PB, 2PB, 2PN, syngamia, zanikanie PN, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, 

centralna, centralna boczna, boczna) 

• Fragmentację (5%, 10%, 15%, 20% lub odwrócenie) 
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Wyniki zdarzeń zostaną obliczone automatycznie i pojawią się na liście wyników w „Widoku 

podsumowania” i tabeli grupy adnotacji „Raportu”, gdy zdarzeniom zostanie przypisany 

czas. Na przykład różnica czasu cykli komórkowych między określonymi podziałami 

komórkowymi, tj. cc2 = t3 – t2; cc3 = t5 – t3. 

 

 
Rycina 7.9 Obliczenia czasu podziału komórkowego w widoku podsumowania i raporcie 

 

Na poniższym obrazie zarodek znajduje się w obszarze aktywnym. Lista zdarzeń jest 

otwarta, a t2 ma przypisany czas i został przeniesiony do wyniku (posiada adnotację). 

 

 
Rycina 7.10 Wybrana adnotacja zdarzenia „dwie komórki”. 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

18 

 

Po zakończeniu procesu wyboru (lub przy właściwych wynikach procesu na wczesnym 

etapie), zarodkom można przypisać kolory wskazujące decyzję. 

 

Brak koloru oznacza brak decyzji, zielony oznacza transfer zarodka, czerwony oznacza 

odrzucenie, niebieski oznacza zamrożenie. Stan zarodka „A” jest nieaktywny i wyświetlany z 

ciemniejszą czcionką; wszystkie inne stany zarodków są aktywne i zostały normalnie 

przedstawione na poniższym obrazie. 

 

 Użytkownik może tworzyć dodatkowe stany zarodka. Więcej informacji znajduje 

się w sekcji „7.6.2 Stany zarodka”. 

 

Przypisania dokonuje się na ikonie w prawym górnym rogu. 

 

 
Rycina 7.11 Wybór stanu zarodka 

 

Kliknięcie na nią otwiera listę rozwijaną, z której można wybrać żądany stan. Wokół dołka z 

zarodkiem pojawi się kolorowy pierścień i zmieni się również kolor pozycji na mapie szalki. 

 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

19 

 

 
Rycina 7.12 Mapa szalki 

7.3.2.2 Funkcja pomiaru zarodka 

W prawym górnym rogu głównego widoku rejestracji zmian zachodzących w czasie znajduje 

się przycisk „Measure” (Pomiar). Przycisk pomiaru stanie się aktywny dopiero po wybraniu 

żądanego dołka szalki. W przeciwnym razie przycisk będzie nieaktywny. 

 

 
Rycina 7.13 Aktywny i nieaktywny przycisk pomiaru („Measure”) w przeglądarce MIRI® TL Viewer 

 

Po naciśnięciu przycisku pomiaru („Measure”) pojawią się trzy nowe opcje pomiaru.  

 

 
Rycina 7.14 Trzy opcje pomiaru 
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Istnieje możliwość wyboru 2 linii i 1 koła pomiaru. Można również wybrać kolor dla pomiaru 

wybranego zarodka. 

 

 Gdy pojawi się opcja 3 pomiarów, użytkownik nie będzie mógł dokonywać 

adnotacji, a poprzednie funkcje będą niedostępne. 

 

Na poniższym obrazie 3 dodane pomiary można zobaczyć na wybranym obrazie rejestracji 

zmian zachodzących w czasie. 

 

 
Rycina 7.15 Dodane pomiary na obrazie rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

Istnieje możliwość usunięcia niechcianego pomiaru poprzez podwójne kliknięcie na nim. 

Naciśnięcie przycisku „X” spowoduje usunięcie wszystkich pomiarów. 

 

Po zapisaniu pomiarów po prawej stronie głównego widoku rejestracji zmian zachodzących 

w czasie pojawi się opcja „Measurements” (Pomiary). 

 

 Podczas tworzenia nowego lub korygowania istniejącego pomiaru, użytkownik 

nie może zmienić wyświetlanego czasu (suwak czasu jest nieaktywny) do momentu 

zapisania lub anulowania zmian. 
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Rycina 7.16 Pomiary wykonane w określonym czasie 

7.3.2.3 Mapa szalki 

Przycisk „Dish map” (Mapa szalki) otworzy widok przedstawiający lokalizację zarodków w 

szalce CultureCoin®. Pokazany zostanie również stan zarodka wybranego przez 

użytkownika. Mapę szalki można wydrukować lub wykorzystać podczas transferu lub 

przenoszenia zarodków. 

 

 
Rycina 7.17 Mapa szalki 

 

Kolor zielony oznacza, że zarodek nadaje się do transferu, czerwony do odrzucenia, niebieski 

do zamrożenia, a znak „?” oznacza, że użytkownik nie wybrał stanu zarodka. 
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7.3.2.4 Idealny czas 

Przycisk idealnego czasu włącza/wyłącza pierścień wokół koła wyboru, który pokrywa 

kolorem „idealny” czas trwania określonego zdarzenia (pokazany na Rycinie 7.18 poniżej). 

 

Na przykład, jeśli czas t2 powinien wynosić 28 godzin, kolorowa linia zatrzyma się na 

oznaczeniu czasu wskazującym 28. Można teraz dokonać szybkiego wzrokowego 

porównania między parametrem idealnym i opisanym w adnotacji. Im bardziej zgodny jest 

punkt czasowy dla parametrów, tym bardziej idealny jest zarodek. 

 

 
Rycina 7.18 Idealne czasy przedstawione wokół koła wyboru 

 

To użytkownik ustawia idealne czasy, ponieważ parametry mogą się różnić w różnych 

klinikach ze względu na różnice w stosowanych metodach pracy. 

 

Więcej można dowiedzieć się z sekcji „7.6.1 Adnotacje”, gdzie znajduje się więcej wskazówek 

dotyczących zmiany idealnego czasu określonego zdarzenia. 

  

Idealny czas 
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7.3.2.5 Funkcja porównania 

Przycisk „Compare” (Porównaj) umożliwia wyświetlenie powiększonych obrazów dwóch 

zarodków obok siebie w celu dokonania bardziej szczegółowego porównania, jeśli podjęcie 

decyzji o wyborze jest trudne. Kliknij przycisk porównania („Compare”), a następnie wybierz 

jeden dołek (jeśli jest już wybrany). Zostanie wyświetlony na środku ekranu. Następnie 

wybierz jeden z pozostałych interesujących Cię dołków. Wybranie drugiego dołka 

spowoduje wyświetlenie widoku porównania. 

 

 
Rycina 7.20 Niezależny widok porównania. 

 

Oba odtwarzacze wideo mogą działać niezależnie lub synchronicznie. 

 

 
Rycina 7.21 Powiązany widok porównania. 
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Po powiązaniu znikają elementy sterowania odtwarzaniem po prawej stronie. 

7.3.2.6 Funkcja maksymalizacji obrazu 

Przycisk „Maximize” (Maksymalizuj) powiększy wybrany obraz pośrodku koła wyboru. 

 

 
Rycina 7.22 Widok maksymalizacji 

7.3.2.7 Funkcja rejestracji danych inkubacji 

Przycisk „Incubation” (Inkubacja) pozwala wyświetlić dane dotyczące inkubacji dla szalki 

CultureCoin®, która znajdowała się lub znajduje w wielokomorowym inkubatorze do IVF z 

rodziny MIRI® TL. Dane inkubacji z inkubatora są wyświetlane tutaj po zarejestrowaniu 

zmian zachodzących w czasie. 

 

W lewym górnym rogu użytkownik może wybrać między temperaturą, CO2, O2 i rejestrem 

danych alarmów inkubacji. 
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Rycina 7.23 Widok temperatury inkubacji 

 

Na górze znajdują się przyciski od 1 do 6, za pomocą których użytkownik może wybrać 

żądaną komorę. W tym przypadku wybrana jest komora numer 1. Pokaże ustawione 

wartości oraz temperaturę w strefach T1 i T7. 
 

Funkcja powiększenia jest dostępna po dotknięciu ekranu i przesunięciu palcem (lub 

myszką) w lewo na obszarze, który ma zostać powiększony. Naciśnięcie przycisku 

pomniejszenia (oznaczonego czerwonym prostokątem) spowoduje powrót do pełnego 

widoku. 
 

 
Rycina 7.24 Przycisk resetowania 
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Naciśnięcie przycisku CO2 spowoduje przejście z widoku danych temperatury do widoku 

danych gazu CO2. 

 

 
Rycina 7.25 Widok danych CO2  

 

Użytkownik może przejrzeć historyczne dane dotyczące ustawionej wartości stężenia gazu 

CO2, faktycznego stężenia, przepływu i ciśnienia. 

 

Naciśnięcie przycisku O2 spowoduje przejście z widoku danych gazu CO2 do widoku danych 

gazu O2. 
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Rycina 7.26 Widok danych O2  

Uz ytkownik moz e przejrzec  historyczne dane dotyczące ustawionej wartos ci stęz enia gazu 
O2, faktycznego stęz enia, przepływu gazu N2 i cis nienia. 
 
Przycisk „Alarm” wys wietli graficzny widok alarmo w. 
 

 
Rycina 7.27 Graficzny widok alarmów 

 
Przycisk „Report” (Raport) przywoła tryb raportu. Wszystkie parametry pracy można łatwo 
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udokumentować i wydrukować w formie raportu lub wyeksportować do formatu PDF, Excel 

lub Word dla łatwego zapewnienia zgodności z systemem zarządzania jakością ISO. 

7.3.2.8 Funkcja widoku podsumowania 

Widok podsumowania składa się z dwóch różnych prezentacji graficznych, które 

przedstawiają bezpośrednie porównanie adnotacji użytkownika. 

 

Pierwszy wyświetlany widok przedstawia numery dołków od 1 do 14 w górnych wierszach, 

od góry do dołu. W przykładzie dołek numer 1 jest na pierwszym miejscu. W poziomym 

wierszu przedstawione są adnotacje dla dołka numer 1. Pod dołkiem numer 1 znajduje się 

dołek numer 2 oraz adnotacje dla tego dołka w wierszu poziomym, i tak dalej. 

 

 
Rycina 7.28 Wszystkie wybrane pozycje szalki w widoku podsumowania 

 

Idealne czasy są przedstawione w postaci poziomych linii ze znacznikiem i w 

reprezentującym je kolorze.  

 

Numery dołków są wymienione w układzie poziomym pod liniami graficznymi, a zdarzenia 

z adnotacjami są przedstawione w formie tekstowej pionowo pod każdym z nich. 

 

Istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia wszystkich pozycji w szalce poprzez kliknięcie 

na znacznik wyboru w widoku podsumowania. 
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Rycina 7.29 Wszystkie odznaczone pozycje szalki w widoku podsumowania 

 

Wyświetlanie dołka na linii graficznej można włączyć/wyłączyć, naciskając dowolne miejsce 

na liście informacji adnotacji. Biała ramka jest widoczna na „włączonych” dołkach i znika po 

ich „wyłączeniu”. 

 

Użytkownik może wybrać żądane pozycje szalki, klikając na nie. 

 

 
Rycina 7.30 Wybrane pozycje szalki w widoku podsumowania 

 

Adnotacje zdarzeń są wyświetlane obok siebie dla porównania, ale pomiary i obliczenia są 

wyświetlane normalnie. 
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Rycina 7.31 Adnotacje zdarzeń obok siebie 

 

W tym widoku można pracować z wybranymi elementami. Klikając na dołek nr 1, 

użytkownik może ustawić stan wyboru dla listy, która zostanie otwarta (kliknięcie musi 

nastąpić na polu numeru, a nie wymienionych poniżej informacjach adnotacji). 

 

 
Rycina 7.32 Opcja wyboru stanu szalki w pionowym widoku podsumowania 

 

Tutaj można ustawić stan. Spowoduje to zmianę koloru w widoku adnotacji i mapie szalki. 

W ustawieniach stan „A” wybrano jako nieaktywny, więc obraz ma ciemniejszą czcionkę. 

Użytkownik nie może go wybrać. 

 

Drugi widok podsumowania wymienia zdarzenia poziomo w górnej części. Pod każdym 

zdarzeniem dla każdego z 14 dołków wyświetlane jest odchylenie od idealnego czasu. Jeśli 

odchylenie wynosi > 100%, linia zmieni kolor na czerwony. 
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Rycina 7.33 Poziomy widok podsumowania 

 

Ponownie, wyświetlanie dołka na linii graficznej można włączyć/wyłączyć, naciskając 

dowolne miejsce na liście informacji adnotacji. Biała ramka jest widoczna na „włączonych” 

dołkach i znika po ich „wyłączeniu”. 

 

Linia na wykresie jest przesunięta o 200%, co oznacza, że odchylenie od czasu idealnego 

wynosi powyżej 200%. 

 

W tym widoku także można pracować z wybranymi elementami. Klikając na dołek nr 1, 

użytkownik może ustawić stan wyboru dla listy, która zostanie otwarta (kliknięcie musi 

nastąpić na polu numeru, a nie wymienionych poniżej informacjach adnotacji). 

 

 
Rycina 7.34 Opcja wyboru stanu szalki w poziomym widoku podsumowania 
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Tutaj można ustawić stan. Spowoduje to zmianę koloru w widoku adnotacji i mapie szalki. 

W ustawieniach stan „A” wybrano jako nieaktywny, więc obraz ma ciemniejszą czcionkę. 

Użytkownik nie może go wybrać. 

7.3.2.8.1 Widok podsumowania wyników modelu oceny zarodka 

Użytkownik może uzyskać dostęp do widoku podsumowania wyników modelu oceny 

zarodka, naciskając przycisk „Star” w górnej części widoku podsumowania. 

 

 
Rycina 7.35 Przycisk „Star” w widoku podsumowania 

 

 
Rycina 7.36 Widok podsumowania wyników modelu oceny zarodka 

 

Powiązanie modelu oceny z rejestracją zmian zachodzących w czasie 

 

Na górze ekranu użytkownik może zobaczyć wszystkie aktywne modele oceny zarodka, 

które zostały utworzone w ustawieniach („Settings”). 

 

 
Rycina 7.37 Lista wszystkich utworzonych modeli oceny zarodka 
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Po wybraniu model oceny zarodka zmieni kolor na biały. 

 

 
Rycina 7.38 Wybrany „Hierarchiczny model oceny” 

 

Po wybraniu żądanego modelu oceny zarodka zostanie wyświetlona ocena modelu zarodka, 

a przycisk zapisu („Save”) stanie się aktywny. 

 

 
Rycina 7.39 Przycisk zapisu („Save”) 

 

Po naciśnięciu model oceny zarodka zostanie powiązany z rejestracją zmian zachodzących 

w czasie i zostanie umieszczony pod listą modeli. 

 

 
Rycina 7.40 Hierarchiczny model oceny jest powiązany z rejestracją zmian zachodzących w czasie 

 

Po zapisaniu modelu oceny zarodka zostanie także zapisana data i godzina utworzenia 

zapisu. 
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 Po wybraniu i zapisaniu jednego modelu oceny zarodka nie można do danego 

filmu poklatkowego przypisać innego modelu oceny zarodka. 

 

 Jeśli użytkownik chce dodać kolejny model oceny zarodka do filmu poklatkowego 

powiązanego z innym modelem, musi usunąć powiązany model, wybrać wiele 

żądanych modeli i dodać je jednocześnie. 

 

Hierarchiczny model oceny 

 

W pobliżu utworzonego hierarchicznego modelu oceny znajduje się symbol strzałki 

skierowanej w dół. Po jego naciśnięciu zostaną wyświetlone wszystkie utworzone 

powiązania warunkowe. 

 

 
Rycina 7.41 Lista wszystkich powiązań warunkowych utworzonych w hierarchicznym modelu oceny 

 

Jeśli dołki nie posiadają żadnych adnotacji, przy numerze dołka pojawi się wpis „N/D”. Jeśli 

wynik węzła warunkowego jest zgodny („True”), będzie on wyświetlany na zielono; jeśli nie 

jest zgodny („False”), będzie wyświetlany na czerwono, jak widać na obrazie w powyższej 

Rycinie 7.41. 

 

 Zmiany nie zostaną zastosowane w zapisanym modelu oceny, jeśli model oceny 

zostanie zmodyfikowany w ustawieniach („Settings”). 

 

Ważony model oceny 

 

Jeśli dołki nie posiadają żadnych adnotacji, przy numerze dołka pojawi się wpis „N/D”. 
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Rycina 7.42 Wyniki wszystkich adnotacji w powiązanym ważonym modelu oceny 

 

Jak widać na powyższym obrazie, po przecinku znajduje się wiele cyfr. Użytkownik może 

zmodyfikować wzór ważonego modelu oceny w widoku ustawień („Settings”), aby 

wyświetlane były tylko 3 miejsca po przecinku. 

 

 
Rycina 7.43 Ważony model oceny zmodyfikowany tak, aby wyświetlane były 3 miejsca po przecinku 

 

Jak widać na poniższym obrazie, zapisany model nie został zmodyfikowany, ale lista modeli 

(„MODELS”) pokazuje zmodyfikowane wyniki z 3 cyframi po przecinku. 

 

 
Rycina 7.44 Wyniki wszystkich adnotacji w powiązanym ważonym modelu oceny 

 

 Zmiany nie zostaną zastosowane w zapisanym modelu oceny, jeśli model oceny 

zostanie zmodyfikowany w ustawieniach („Settings”). 

 

Operacje matematyczne wykorzystywane w ważonym modelu oceny: 

1. Podstawowe operacje: 

− Dodawanie: „+” 

− Odejmowanie: „-“ 
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− Mnożenie: „*” 

− Dzielenie: „/” 

− Modulo: „%” 

− Potęgowanie: „^” 

− Negacja: „!” 

2. Operacje booleańskie: 

− Mniejsze: „<” 

− Mniejsze lub równe: „<=” lub „≤” 

− Większe: „>” 

− Większe lub równe: „>=” lub „≥” 

− Równe: „==” 

− Nierówne: „!=” lub „≠” 

 

Lista wszystkich standardowych funkcji wspieranych w ważonym modelu oceny została 

przedstawiona w Tabeli 7.1. 

 
Tabela 7.1 Funkcje standardowe 

Funkcja Argumenty Opis 

sin sin(A1) Sinus 

cos cos(A1) Cosinus 

asin asin(A1) Arcus sinus 

acos acos(A1) Arcus cosinus 

tan tan(A1) Tangens 

cot cot(A1) Cotangens 

atan atan(A1) Arcus tangens 

acot acot(A1) Arcus cotangens 

loge loge(A1) Logarytm naturalny 

log10 log10(A1) Logarytm zwykły 

logn logn(A1, A2) Logarytm 

sqrt sqrt(A1) Pierwiastek kwadratowy 

if if(A1, A2, A3) Funkcja Jeżeli 

max max(A1, ..., An) Maksimum 

min min(A1, ..., An) Minimum 

avg avg(A1, ..., An) Średnia 

median median(A1, ..., An) Mediana 

round round(A1) Zaokrąglenie 

roundn round(A1,N) Liczba zaokrąglona do N cyfr po przecinku 

random random() Losowa 
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7.3.2.9 Funkcja eksportu 

Jak wyeksportować wideo: 

 

Po kliknięciu przycisku „Export” (Eksport) zostaną wyświetlone 3 opcje dające możliwość 

wyboru pomiędzy nagraniem wideo, obrazem lub raportem. W tym przypadku użytkownik 

powinien nacisnąć przycisk „Video” (Wideo). 

 

 
Rycina 7.45 Widok opcji „Eksport”. 

 

Gdy użytkownik wybierze wideo, widok zmieni się na widok wyboru wideo. 

 

 
Rycina 7.46 Widok eksportu wideo 
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Film poklatkowy, który użytkownik chce wyeksportować, można wybrać tutaj, klikając na 

żądany numer dołka. Na powyższym obrazie wybrano tylko dołek 14. Do filmu można dodać 

logo, przesuwając na nie suwak. W polu poniżej „Logo” pojawi się polecenie „Select image” 

(Wybierz obraz), a plik z logo można wybrać dopiero po jego naciśnięciu. 

 

Użytkownik może wybrać miejsce zapisania eksportowanego wideo. Tworzony plik AVI 

można odtworzyć w bezpłatnym programie do odtwarzania plików wideo VLC 

(http://www.videolan.org/vlc/). Windows Media Player nie odtwarza tych plików. Wynika 

to z ograniczeń kodeków stosowanych przez firmę Microsoft. 

 

 Użytkownik powinien zawsze poczekać na zakończenie eksportu wideo. 

 

Jak wyeksportować obraz: 

 

Po naciśnięciu przycisku „Image” (Obraz) istnieje możliwość eksportu wybranego obrazu. 

 

Po kliknięciu przycisku „Export” (Eksport) zostaną wyświetlone 3 opcje dające możliwość 

wyboru pomiędzy nagraniem wideo, obrazem lub raportem. W tym przypadku użytkownik 

powinien nacisnąć przycisk „Image” (Obraz). 

 

 
Rycina 7.47 Przycisk eksportu wybranego obrazu 

 

Po wybraniu żądanego obrazu i naciśnięciu przycisku „Obraz” otworzy się poniższe okno. 

 

http://www.videolan.org/vlc/
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Rycina 7.48 Wszystkie opcje są nieaktywne 

 

Użytkownik może wybrać, jakie informacje chce zawrzeć w eksportowanym obrazie. 

 

Istnieje możliwość wybrania sposobu grupowania eksportowanych zdjęć. Na przykład, w 

przypadku wybrania tylko rejestracji zmian zachodzących w czasie, zostanie utworzony 

nowy katalog „MTL-DEMO-XXX-XXXX” i zostaną w nim umieszczone zdjęcia. Jeśli nie 

zostanie dokonany żaden wybór, wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone w katalogu 

głównym. 

 

Istnieją dodatkowe opcje, które można uwzględnić w eksportowanym obrazie: „Use temp 

folder” (Użyj folderu tymczasowego), „Use temp filename” (Użyj tymczasowej nazwy pliku), 

„Include metadata” (Dołącz metadane) i „Include measurements”(Dołącz pomiary). 

 

Naciśnięcie jednej z powyższych opcji spowoduje włączenie informacji do eksportowanego 

pliku. Muszą być wyświetlane w kolorze białym. 

 

 Eksport obrazu można wywołać przy użyciu klawisza „E” na klawiaturze. 

 

 
Rycina 7.49 Aktywna opcja dołączania pomiarów („Include measurements”) 

 

 Domyślnie opcja dołączania pomiarów jest wyłączona, ale po dołączeniu ich po 

raz pierwszy zostaną automatycznie uwzględnione w innych eksportowanych 

obrazach. 
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 Proszę zwrócić uwagę, że nazwa obrazu nie zmienia się automatycznie, więc 

należy uważać na nadpisywanie obrazów! 

 

Jak wyeksportować raport: 

 

Po kliknięciu przycisku „Export” (Eksport) zostaną wyświetlone 3 opcje dające możliwość 

wyboru pomiędzy nagraniem wideo, obrazem lub raportem. W tym przypadku użytkownik 

powinien nacisnąć przycisk „Report” (Raport). 

 

 
Rycina 7.50 Widok raportu 

 

Raport można wyświetlić na ekranie, klikając przycisk „Show” (Pokaż). W pobliżu przycisku 

wyświetlania „Show” znajdują się przyciski nawigacyjne, które mogą służyć do poruszania 

się między stronami eksportowanego raportu. Klikając przycisk 1. lub 4., użytkownik może 

przejść do pierwszej i ostatniej strony raportu. Klikając przycisk 2. i 3., użytkownik może 

nawigować po jednej stronie za każdym kliknięciem. Użytkownik może wybrać drukowanie 

lub utworzenie pliku PDF. 
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Rycina 7.51 Widok ładowania raportu 

 

Ładowanie raportu zajmuje trochę czasu. 

 

 
Rycina 7.52 Widok raportu z rejestracją zmian zachodzących w czasie (strona ogólna) 

 

Na poniższym obrazie znajdują się wszystkie uwzględnione obrazy rozwoju zarodka po 

opatrzeniu zdarzeń adnotacjami. Podczas generowania raportu z rejestracji zmian 

zachodzących w czasie obrazy z pomiarami będą dołączane automatycznie.  
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Rycina 7.53 Obrazy z pomiarem w wygenerowanym raporcie z rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

Na poniższym obrazie przedstawiono wszystkie macierze przeglądu adnotacji. 

 

 
Rycina 7.54 Widok raportu z rejestracji zmian zachodzących w czasie (adnotacje) 

 

 Wszystkie nowe dodatkowe informacje (tj. wyniki rozwoju zarodka, pęcherzyki 

ciążowe itp.) są również zawarte w raporcie z rejestracji zmian zachodzących w czasie 

(Ryc. 7.54). 
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7.3.2.10 Ustawienia obrazu 

W prawym górnym rogu głównego ekranu wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny 

MIRI® TL znajduje się nowy przycisk „Tools” (Narzędzia). 

 

 
Rycina 7.55 Przycisk „Tools” (Narzędzia) na głównym ekranie wielokomorowych inkubatorów do IVF z 

rodziny MIRI® TL. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Tools” zostaną wyświetlone dwie opcje: „Export” (Eksport) i 

„Enhance” (Popraw). 
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Rycina 7.56 Narzędzie do poprawiania obrazu 

 

Domyślnie narzędzie do poprawiania obrazu zawiera trzy wstępne ustawienia obrazu: 

• Ustawienie wstępne #1 – poprawa kontrastu; 

• Ustawienie wstępne #2 – poprawa krawędzi; 

• Ustawienie wstępne #3 – poprawa ziarnistości. 

 

Wybrane ustawienie wstępne obrazu zostanie zastosowane do wszystkich zdjęć 

poklatkowych widocznych w widokach poklatkowych i porównawczych. 

 

Aktywowane ustawienie wstępne obrazu zostanie również zastosowane podczas 

eksportowania filmu poklatkowego, obrazu i raportu. 

 

 Aby wyłączyć funkcję poprawy obrazu, naciśnij przycisk „OFF preset” (WYŁĄCZ 

ustawienia wstępne). 

 

 Po uruchomieniu oprogramowania przeglądarki MIRI® TL Viewer funkcja 

poprawy obrazu jest zawsze wyłączona. 
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Rycina 7.57 Aktywne ustawienie wstępne #1; Ustawienie wstępne #2 i Ustawienie wstępne #3 

7.3.2.10.1 Ustawienia zaawansowane 

Po naciśnięciu żądanego ustawienia wstępnego aktywny będzie przycisk „Advanced” 

(Zaawansowane), umożliwiający użytkownikowi dostęp do bardziej zaawansowanych 

ustawień poprawiania obrazu. 

 

 
Rycina 7.58 Zaawansowane ustawienia poprawiania obrazu 

 

Zaawansowane ustawienia poprawiania obrazu pojawią się po lewej stronie ekranu. 
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Rycina 7.59 Wstępne ustawienia zaawansowane #1 

 

Każde ustawienie poprawiania obrazu zawiera przycisk „ON/OFF” (WŁ./WYŁ.), który 

natychmiast włącza lub wyłącza poprawę obrazu. 

 

 Domyślnych ustawień wstępnych #1, #2 i #3 nie można zmieniać ani 

modyfikować. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Contrast Adjust” (Regulacja kontrastu) pojawiają się dwie nowe 

opcje: „Brightness” (Jasność), którą można regulować w zakresie od -1,00 do 1,00, oraz 

„Contrast” (Kontrast), który można regulować w zakresie od 0,00 do 2,00. 

 

 
Rycina 7.60 Ustawienia regulacji kontrastu 

 

Po naciśnięciu przycisku „Sharpen” (Ostrość) pojawiają się dwie nowe opcje: „Amount” 

(Ilość), którą można regulować w zakresie od 0,00 do 2,00, oraz „Size” (Rozmiar), który 

można regulować w zakresie od 1 do 1000. 
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Rycina 7.61 Ustawienia ostrości 

 

Po naciśnięciu przycisku „Monochrome” (Monochromatyczny) użytkownik ma możliwość 

zastosowania filtra kolorystycznego. Użytkownik może wybrać spośród dostępnych 

kolorów standardowych lub zastosować kolor niestandardowy. 

 

    
 Rycina 7.62 Standardowe ustawienia kolorów Rycina 7.63 Zaawansowane ustawienia kolorów 

 

Po naciśnięciu przycisku „Embossed” (Wypukłość) pojawiają się dwie nowe opcje: „Amount” 

(Ilość), którą można regulować w zakresie od 0,000 do 1,000, oraz „Width” (Szerokość), 

którą można regulować w zakresie od 0,000 do 0,010.  

 

 
Rycina 7.64 Ustawienia wypukłości 
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Po naciśnięciu przycisku „Frosty outline” (Mroźny kontur) pojawiają się dwie nowe opcje: 

„Width” (Szerokość), którą można regulować w zakresie od 150 do 650, oraz „Height” 

(Wysokość), którą można regulować w zakresie od 150 do 400. 

 

 
Rycina 7.65 Ustawienia mroźnego konturu 

 

Użytkownik może również skorzystać z filtra „Invert color” (Odwróć kolor). Nie posiada on 

żadnych dodatkowych ustawień. 

 

 
Rycina 7.66 Ustawienia odwrócenia kolorów 

7.3.2.10.2 Tworzenie ustawień wstępnych obrazu 

Podczas tworzenia nowych ustawień wstępnych obrazu, użytkownik może nadać mu nazwę 

i przypisać pozycję, w której będzie wyświetlany na utworzonej liście wstępnych ustawień 

obrazów. 

 

 
Rycina 7.67 Tworzenie nowej nazwy i pozycji wstępnego ustawienia obrazu 

 

 Kiedy użytkownik tworzy wstępne ustawienie obrazu po raz pierwszy, „Pozycję” 

należy pozostawić pod numerem 3, ponieważ po naciśnięciu „Add new preset” (Dodaj 

nowe ustawienie wstępne) zostanie ona automatycznie przeniesiona pod numer 4.  

 

Aby zastosować filtr odwrócenia koloru („Invert color”), naciśnij przycisk „ON/OFF” 

(WŁ./WYŁ.). 
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Rycina 7.68 Przycisk „ON/OFF” (WŁ./WYŁ.) 

 

Po zastosowaniu żądanych ustawień poprawy obrazu, użytkownik może dodać nowe 

ustawienie wstępne obrazu, naciskając przycisk „Add new preset” (Dodaj nowe ustawienie 

wstępne). 

 

 
Rycina 7.69 Przycisk „Add new preset” (Dodaj nowe ustawienie wstępne) 

 

Po zapisaniu nowego ustawienia wstępnego obrazu pojawi się ono po lewej stronie ekranu, 

nad domyślnymi ustawieniami wstępnymi obrazu. Najedź myszką na nowo utworzoną ikonę 

ustawienia wstępnego obrazu, aby zobaczyć jego pełną nazwę. 

 

 
Rycina 7.70 Nazwa utworzonego wstępnego ustawienia obrazu 

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się zmodyfikować istniejące ustawienie wstępne obrazu po 

zastosowaniu innych ustawień poprawy obrazu, może to zrobić, naciskając przycisk „Save 

changes” (Zapisz zmiany). 
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Rycina 7.71 Przycisk „Save changes” (Zapisz zmiany) 

 

Jeśli użytkownik zechce utworzyć kolejne ustawienie wstępne obrazu po zastosowaniu 

innych ustawień poprawy obrazu, może to zrobić, naciskając przycisk „Save changes” (Zapisz 

zmiany), zgodnie z opisem na Rycinie 7.69. 

 

Jeśli użytkownik chce usunąć utworzone ustawienie wstępne obrazu, może to zrobić, 

naciskając przycisk „Delete preset” (Usuń ustawienie wstępne). 

 

 
Rycina 7.72 Przycisk „Delete preset” (Usuń ustawienie wstępne) 

 

Aby wyjść z zaawansowanych ustawień poprawiania obrazu, naciśnij przycisk „Cancel” 

(Anuluj). 

 

 
Rycina 7.73 Przycisk „Cancel” (Anuluj) 

 

Użytkownik może zresetować zmodyfikowane ustawienia poprawiania obrazu, naciskając 

przycisk „” obok przycisku „ON/OFF” (WŁ./WYŁ.). 

 

 
Rycina 7.74 Przycisk resetowania zmodyfikowanych ustawień poprawy obrazu 

 

Przycisk „Reset” znajduje się w pobliżu przycisku „Enhance” (Popraw). 
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Rycina 7.75 Przycisk „Reset” 

 

 Łączna liczba ustawień wstępnych obrazu zastosowanych do zdjęć poklatkowych 

wynosi 11 (w tym 3 domyślne ustawienia wstępne obrazu). 

 

 
Rycina 7.76 Maksymalna liczba ustawień wstępnych obrazu 

7.4 Pacjenci 

7.4.1 Widok listy pacjentów 

W widoku pacjenta widoczna jest lista pacjentów wprowadzonych do systemu. 

 

 
Rycina 7.77 Widok listy pacjentów 
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Istnieje teraz możliwość filtrowania pacjentów według ostatniego wyniku zabiegu. Ta opcja 

znajduje się w górnej części ekranu w widoku listy pacjentów. 

 

 
Rycina 7.78 Filtracja według ostatniego wyniku 

 

Na liście pacjentów poddawanych zabiegowi pojawia się również nowo dodana kolumna 

„Last outcome” (Ostatni wynik). Przedstawiono to na poniższym obrazie. 

 

 
Rycina 7.79 Filtracja według wyniku zabiegu pacjenta 

 

W prawym górnym rogu widoku listy pacjentów znajduje się funkcja wyszukiwania, w której 

można wprowadzić nazwisko lub kod, aby znaleźć właściwego pacjenta. 

 

Przycisk „Reset” zresetuje wszystkie wybrane filtry. 

 

Naciskając przycisk „Report” (Raport) znajdujący się w prawym górnym rogu widoku listy 

pacjentów, użytkownik może wygenerować plik adnotacji dla pacjenta. 

 

Pacjenta można usunąć, zaznaczając wybranego pacjenta i naciskając przycisk „Delete” 

(Usuń) znajdujący się w prawym górnym rogu widoku listy pacjentów. Pojawi się nowe 

wyskakujące okno informujące użytkownika, że wszystkie dane wybranego pacjenta zostaną 

usunięte. 

 

 
Rycina 7.80 Okno potwierdzenia, że wszystkie dane wybranego pacjenta zostaną usunięte 
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Po prawej stronie pod wybranym pacjentem znajduje się duży przycisk „Time-lapses” (Filmy 

poklatkowe). 

 

 
Rycina 7.81 Widok wybranego pacjenta 

 

Naciśnięcie przycisku „Time-lapses” (Filmy poklatkowe) otworzy listę filmów poklatkowych 

dla wybranego pacjenta. 

 

 
Rycina 7.82 Widok filmów poklatkowych dla wybranego pacjenta 
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7.4.2 Widok pacjenta 

Dwukrotne kliknięcie żądanego pacjenta otworzy widok wybranego pacjenta.  

 

 
Rycina 7.83 Widok wybranego pacjenta 

 

W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk „Edit” (Edytuj). 

 

Widok określonego pacjenta zawiera informacje o pacjencie pochodzące z bazy danych. 

Wszystkie dane można tutaj edytować lub dodawać, jeśli pola pozostały puste podczas 

tworzenia danych pacjenta. Dodawaj i edytuj dane, naciskając przycisk „Pencil” (Ołówek) w 

prawym dolnym rogu. Użytkownik musi dokonać zapisu (po dodaniu informacji pojawia się 

przycisk „Save” (Zapisz)), aby wszelkie zmiany zostały zachowane. 

 

Przycisk „Plus” w prawym górnym rogu widoku listy pacjentów umożliwia użytkownikowi 

dodanie nowego pacjenta. Po naciśnięciu otwiera się nowy widok: 
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Rycina 7.84 Okno tworzenia nowego pacjenta 

 

Można wpisać różne informacje o pacjencie: 

 

• Kod # (numer identyfikacyjny – pozostawienie pustego pola spowoduje, że system 

nada unikalny kod) 

• Imię i nazwisko (musi zostać wprowadzone) 

• Data urodzenia (datę wstawia się przy użyciu funkcji kalendarza użytkownika) 

• Wiek (jest obliczany) 

• Rozpoznanie 

• Komentarz 
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Datę urodzenia wprowadza się za pomocą funkcji kalendarza, która otwiera się po 

naciśnięciu. 

 

 
Rycina 7.85 Wprowadzanie daty urodzenia 

 

Wprowadzenie większości informacji zawartych w bazie danych jest opcjonalne, z 

wyjątkiem imienia i nazwiska pacjenta. System wygeneruje ostrzeżenie, jeśli niezbędne 

informacje nie zostały wprowadzone. 
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Rycina 7.86 Informacje ostrzegawcze 

 

Przycisk „Save” (Zapisz) w prawym dolnym rogu pozwala zapisać wprowadzone informacje. 

 

Naciśnięcie przycisku „Spouse” (Współmałżonek) otwiera widok, w którym można 

wprowadzić dane współmałżonka. 

 

 
Rycina 7.87 Okno informacji o współmałżonku 
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Istnieje możliwość wpisania nazwiska i daty urodzenia. Przycisk „Save” (Zapisz) w prawym 

dolnym rogu pozwala zapisać wprowadzone informacje. 

 

Naciśnięcie przycisku „Contact” (Kontakt) otwiera widok, w którym można wprowadzić 

dane kontaktowe. 

 

 
Rycina 7.88 Okno informacji kontaktowych 

 

Można wprowadzić różne numery telefonów, adresy e-mail i adresy zamieszkania. Przycisk 

„Save” (Zapisz) w prawym dolnym rogu pozwala zapisać wprowadzone informacje. 

 

Po dodaniu pacjenta do bazy danych informacje będą dostępne na liście w głównym widoku 

pacjenta. 

7.4.3 Widok zabiegu 

Aby przeprowadzić zabieg, użytkownik musi otworzyć widok pacjenta (więcej informacji 

znajduje się w sekcji 7.4.2). 

 

Po prawej stronie pod wybranym pacjentem znajduje się duży przycisk „Treatment” 

(Zabieg). Otwiera widok zabiegu, który zawiera listę przeglądową bieżących lub 

wcześniejszych zabiegów danego pacjenta i pozwala użytkownikowi dodać nowy zabieg. 
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Rycina 7.89 Widok zabiegu wybranego pacjenta 

 

Naciśnięcie przycisku „Plus” otwiera okno nowego zabiegu. 

 

 
Rycina 7.90 Okno nowego zabiegu 

 

Przycisk „Plus” w dolnym panelu otwiera więcej opcji wprowadzania konkretnych 

informacji o zabiegu pacjenta. 

 

Sekcja „General” (Ogólne) zawiera dane lekarza, embriologa i pole komentarzy. Wszystkie te 

informacje są opcjonalne. Po wprowadzeniu informacji należy je zapisać. 

 

Pierwszy przycisk „Plus” spowoduje wyświetlenie sekcji „Medication” (Leki). 
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Rycina 7.91 Dodana sekcja „Medication” (Leki). 

 

W tej sekcji można wprowadzić informacje o stosowanym leku: 

 

• Protokół podawania leku 

• Nazwa leku 

• Stymulacja oocytów 

• Dawka FSH 

• Komentarze (pole tekstowe do umieszczenia dowolnego wpisu) 

 

W dolnej części widoku tworzenia zabiegu nadal wyświetlane jest zestawienie pozostałych 

sekcji z informacjami o zabiegu. Z zestawienia zniknęła tylko sekcja „Medication” (Leki), 

ponieważ jej widok jest obecnie otwarty. 

 

Zapisz informacje, które zostały wprowadzone w sekcji „Medication” (Leki), naciskając 

przycisk „Save” (Zapisz). 

 

Naciśnięcie przycisku „Plus” pod „Oocytes” (Oocyty) otwiera sekcję dotyczącą oocytów. 
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Rycina 7.92 Dodana sekcja „Oocytes” (Oocyty). 

 

W tej sekcji można wprowadzić informacje o komórkach jajowych: 

 

• Źródło oocytu 

• Jakość oocytu 

• Data pozyskania 

• Pole do zapisania informacji o pobranej komórce jajowej z podziałem na: dojrzała i 

niedojrzała 

• Komentarz (pole tekstowe do umieszczenia dowolnego wpisu). 

 

Zapisz informacje, które zostały wprowadzone w sekcji „Oocytes” (Oocyty), naciskając 

przycisk „Save” (Zapisz). 

 

Ponownie, lista pod przyciskiem „Plus” zostanie skrócona, teraz zarówno o sekcje 

„Medication” (Leki), jak i „Oocytes” (Oocyty). Proszę zwrócić uwagę, że u góry pokazane są 

otwarte sekcje związane z zabiegiem wskazujące, jak głęboko użytkownik dotarł podczas 

nawigacji. Tutaj widzimy „General” (Ogólne) (1. sekcja), „Medication” (Leki) (2. sekcja), 

„Oocytes” (Oocyty) (kolor niebieski – oznacza aktywny widok). 

 

Naciśnięcie przycisku „Plus” pod „Culture” (Hodowla) otwiera sekcję dotyczącą hodowli. 
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Rycina 7.93 Dodana sekcja „Culture” (Hodowla) 

 

W tej sekcji można wprowadzić informacje o hodowli: 

 

• Typ hodowli 

• Komentarz (pole tekstowe do umieszczenia dowolnego wpisu) 

 

Zapisz informacje, które zostały wprowadzone w sekcji „Culture” (Hodowla), naciskając 

przycisk „Save” (Zapisz). 

 

Ponownie, lista pod przyciskiem „Plus” zostanie skrócona, a lista otwartych sekcji 

związanych z zabiegiem wydłużona o sekcję „Culture” (Hodowla).  
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Naciśnięcie przycisku „Plus” pod „Insemination” (Inseminacja) otwiera sekcję dotyczącą 

inseminacji. 

 

 
Rycina 7.94 Dodana sekcja „Insemination” (Inseminacja). 

 

W tej sekcji można wprowadzić informacje o inseminacji: 

 

• Typ inseminacji (IVF, ICSI) 

• Data 

• Komentarz (pole tekstowe do umieszczenia dowolnego wpisu) 

 

 Trzeba koniecznie wprowadzić poprawny czas inseminacji dla zapewnienia 

prawidłowości analizy danych z rejestracji zmian zachodzących w czasie. Czasy 

podziału są obliczane i rejestrowane zgodnie z czasem inseminacji stanowiącym 

punkt początkowy. Jeśli czas nie zostanie wprowadzony, system użyje momentu 

rozpoczęcia rejestracji zmian zachodzących w czasie jako czasu zero. Może to być 

przydatne w przypadku hodowli oocytów w sposób naturalny, ponieważ w takiej 

sytuacji nie istnieje czas inseminacji. 

 

Zapisz informacje, które zostały wprowadzone w sekcji „Insemination” (Inseminacja), 

naciskając przycisk „Save” (Zapisz). 
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Ostatni pozostały przycisk „Plus” to „Result” (Wynik), który otwiera sekcję wyników. 

 

 
Rycina 7.95 Dodana sekcja „Result” (Wynik) 

 

W tej sekcji można wprowadzić informacje o wyniku: 

 

• Termin transferu 

• Komentarz do transferu (pole tekstowe do umieszczenia dowolnego wpisu) 

• Wspomagane wylęganie zarodka (nieustawione – nie – tak) 

• Test HCG (nieustawiony – negatywny – pozytywny) 

• Pęcherzyki ciążowe (od 0 do 5) 

• Bicie serca płodu (od 0 do 5) 

• Urodzone dzieci (od 0 do 5) 

• Wynik (pole tekstowe do umieszczenia dowolnego wpisu) 

 

Zapisz informacje, które zostały wprowadzone w sekcji „Result” (Wynik), naciskając 

przycisk „Save” (Zapisz). 

 

Wyniki wprowadza się, klikając okrągły przycisk, aż wyświetli się właściwy wynik. 

 

Użytkownik może usunąć wszystko, co napisze w „otwartym polu tekstowym”. Na przykład 

„Wynik”, „Nazwisko lub kod pacjenta”, „Komentarz do transferu” itp. 

 

Można to zrobić, wciskając przycisk „X” zaznaczony na czerwono na poniższym obrazie. 
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Rycina 7.96 Przycisk „Clear” (Wyczyść) 

7.4.4 Widok tworzenia rejestracji zmian zachodzących w czasie 

W widoku zabiegu konkretnego pacjenta istnieje możliwość rozpoczęcia nowego procesu 

rejestracji zmian zachodzących w czasie. 

 

 
Rycina 7.97 Przycisk „Add time-lapse” (Dodaj zdjęcia poklatkowe) pod zabiegiem konkretnego pacjenta 

 

Po naciśnięciu przycisku „Add time-lapse” (Dodaj zdjęcia poklatkowe) otworzy się nowe 

okno. Użytkownik musi wybrać, na które urządzenie przesłane zostanie polecenie 

wykonywania zdjęć poklatkowych. 

 

Jeśli w widoku inkubatora istnieją wyłączone inkubatory, nie będą one widoczne w oknie 

„Select incubator” (Wybierz inkubator) poniżej. 

 

 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

66 

 

 
Rycina 7.98 Wybierz urządzenie, na które przesłane zostanie polecenie wykonywania zdjęć poklatkowych 

 

 Jeden zabieg może mieć włączony tylko jeden proces rejestracji zmian 

zachodzących w czasie. Jeśli użytkownik chce dodać więcej procesów rejestracji zmian 

zachodzących w czasie, musi dodać nowy zabieg. 

 

 Najpierw należy stworzyć proces rejestracji zmian zachodzących w czasie w 

przeglądarce TL Viewer i przesłać do wielokomorowego inkubatora do IVF MIRI® TL6 

lub MIRI® TL12, aby pojawił się na liście dostępnych pacjentów w wielokomorowym 

inkubatorze do IVF MIRI® TL6 albo MIRI® TL12. Rejestracji zmian zachodzących w 

czasie nie można uruchomić w żaden inny sposób. 

 

 Więcej informacji na temat włączania i wyłączania inkubatora można znaleźć w 

sekcji „7.5 Inkubatory” poniżej.  
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Jeśli stworzono proces rejestracji zmian zachodzących w czasie, strona zabiegu będzie 

wyglądać jak poniżej, a po naciśnięciu przycisku „Time-lapse” (Zdjęcia poklatkowe) zostanie 

wyświetlony widok rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

 
Rycina 7.99 Widok zabiegu w procesie rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

Naciśnięcie przycisku „Time-lapse” (Zdjęcia poklatkowe) spowoduje wyświetlenie widoku 

rejestracji zmian zachodzących w czasie. 
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 Rycina 7.100 Widok rejestracji zmian zachodzących w czasie dla określonego pacjenta 

7.5 Inkubatory 

Naciśnięcie przycisku „Incubator” (Inkubator) w widoku głównym otworzy nowe okno, w 

którym użytkownik może zobaczyć wszystkie wielokomorowe inkubatory do IVF z rodziny 

MIRI® TL, które kiedykolwiek były podłączone do oprogramowania przeglądarki 

wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny MIRI® TL. 

 

 
Rycina 7.101 Inkubator „DEMO” jest włączony 
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Naciskając przycisk „Disable” (Wyłącz) w prawym górnym rogu, użytkownik może wyłączyć 

zaznaczony inkubator. Nie będzie już dostępny do wyboru podczas tworzenia procesu 

rejestracji zmian zachodzących w czasie. 

 

 
Rycina 7.102 Inkubator „DEMO” jest wyłączony 

Dwukrotne kliknięcie wybranego inkubatora spowoduje przejście bezpośrednio do widoku 

rejestru danych inkubacji tego inkubatora. 

 

Na poniższym rysunku pokazano dane temperatury inkubacji w czwartej komorze. 
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Rycina 7.103 Widok rejestru danych temperatury inkubacji w inkubatorze „DEMO”. 

 

Nie ma tu zbyt wielu dodatkowych opcji. W prawym górnym rogu ekranu użytkownik może 

przenieść dane do bieżącego miesiąca, naciskając przycisk „Month” (Miesiąc), bieżącego 

tygodnia naciskając przycisk „Week” (Tydzień) i bieżącego dnia naciskając przycisk „Day” 

(Dzień). 

 

Inną opcją jest naciśnięcie przycisku zaznaczonego na poniższym obrazie na czerwono, co 

pozwala użytkownikowi wybrać żądany miesiąc. Miesiące są wymienione od pierwszego 

miesiąca działania MIRI® TL. 

 

 
Rycina 7.104 Opcje wyboru danych inkubacji 
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Inną opcją jest przesunięcie przez użytkownika danych z wybranego miesiąca pomiędzy 

przedziałami „dziennym”, „tygodniowym” i „miesięcznym”, naciskając odpowiednie 

przyciski wymienione poniżej. 

 

 
Rycina 7.105 Opcje wyboru danych inkubacji 

 

Po wybraniu żądanej opcji danych, naciskając przycisk wskazujący kierunek w lewo (<) i 

przycisk wskazujący kierunek w prawo (>), użytkownik może przełączać się pomiędzy 

danymi w tych przedziałach. 

7.6 Ustawienia 

W tej sekcji użytkownik może wprowadzać ustawienia dla wydarzeń, wyników, idealnych 

czasów i tworzyć nowe stany zarodka. Mają wartość domyślną w momencie dostawy 

urządzenia, ale muszą zostać skonfigurowane zgodnie z unikalnymi preferencjami i 

potrzebami użytkownika. 

 

Po naciśnięciu przycisku „Settings” (Ustawienia) otwiera się widok ustawień, który zawiera 

sekcje „Annotations” (Adnotacje) i „Embryo States” (Stany zarodka). 
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Rycina 7.106 Widok ustawień 

Pokazuje grupy adnotacji. Grupę można dodać, naciskając przycisk „+”, który znajduje się 

pod najniżej położoną grupą. Grupę można usunąć, naciskając ikonę usuwania w prawym 

dolnym rogu wyświetlacza. 

7.6.1 Adnotacje 

Naciśnięcie paska „Event” (Zdarzenie) spowoduje otwarcie widoku adnotacji zdarzeń. 

 

 
Rycina 7.107 Ustawienia – adnotacje – widok zdarzeń 
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Tutaj można zobaczyć zdarzenia wchodzące w skład grupy adnotacji. Na powyższym obrazie 

widoczna jest cyfra 2 (czas do etapu dwukomórkowego). Zdarzenie jest oznaczone jako 

„aktywne”, co oznacza, że będzie używane w trybie adnotacji. 

 

Przypisano mu kolor czerwony (kolor przedstawiony w kontekście, w którym pojawia się 

t2). Zostały ustawione Idealne czasy dla IVF i ICSI z dolnym i górnym zakresem. 

 

Żadne obliczenia nie są tutaj powiązane z parametrem t2. 

 

Jeśli użytkownik chce automatycznie obliczyć czas między t2 a t3, zmienne wprowadza się 

do pola kalkulacyjnego. Następnie wybierana jest funkcja matematyczna, która wykona 

obliczenia. Na przykład cc2 to różnica czasu między podziałem na 2 komórki, a podziałem 

na 3 komórki. Wartość czasu podziału komórkowego t3 zostanie odjęta od wartości czasu 

podziału komórkowego t2. W ten sposób system automatycznie obliczy cykle komórkowe 

po dodaniu adnotacji o czasach zdarzeń. Można również ustawić i śledzić wartości obliczone 

eksperymentalnie. 

 

 
Rycina 7.108 Ustawienia – adnotacje – widok symetrii 

 

Dane zdarzeń cechują się również zachowaniami, które decydują, jak zareagują na adnotację. 

Na przykład t2 wystąpi tylko raz, co oznacza, że praktyczne jest usunięcie tego zdarzenia z 

listy po przypisaniu mu wartości (adnotacji). Takie zachowanie określane jest jako „Single” 

(Pojedyncze). 
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Podobnie jak symetria, na różnych etapach mogą wystąpić inne zjawiska, które powinny być 

dostępne do wyboru po jednorazowym użyciu. Takie zachowanie określane jest jako „Multi” 

(Wielokrotne). 

 

Użytkownik może również mieć grupę połączonych adnotacji, aby reszta grupy zniknęła, 

jeśli użytkownik tak wybierze. Takie zachowanie określane jest jako „All” (Całościowe). 

 

Istnieje również lista adnotacji „Multinucleation” (Wielonukleacja), „PN Score” (Ocena 

przedjądrzy), „Fragmentation” (Fragmentacja) i „Measurement” (Pomiar). 

7.6.2 Stany zarodka 

W poprzednich wersjach nie było innego wyboru pomiędzy ustawieniami, tylko sekcja 

„Adnotacje”. W wersji przeglądarki wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny 

1.19.0.0.MIRI® TL nowo dodana sekcja „Stany zarodka” umożliwia użytkownikowi 

wprowadzanie dodatkowych stanów zarodka. 

 

 
Rycina 7.109 Aktywny stan nowego zarodka 

 



 

Oprogramowanie Przeglądarki (Viewer) wielokomorowych inkubatorów do IVF z 
rodziny MIRI® TL Instrukcja obsługi, wer. 5.0 

75 

 

 
Rycina 7.110 Nieaktywny stan „nieprawidłowego” zarodka 

 

Tworzenie nowego stanu zarodka obejmuje 4 stany: 

 

1. Możliwość aktywacji/dezaktywacji utworzonego stanu zarodka. 

2. „Klucz” – jeden symbol, który będzie wskazywał wybrany dołek na mapie szalki. Musi 

być unikalny i nie pokrywać się z istniejącymi. 

3. „Nazwa” – nazwa tworzonego stanu zarodka. 

4. Wybór koloru stanu zarodka. 

7.6.3 Modele oceny 

W wersji 1.20.0.0 przeglądarki wielokomorowych inkubatorów do IVF z rodziny MIRI® TL 

istnieje możliwość tworzenia modeli oceny zarodków. 

 

W menu „Settings” (Ustawienia) została wprowadzona nowa funkcja „Score Models” 

(Modele oceny). 

 

 
Rycina 7.111 Modele oceny 
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Ekran wprowadzania modelu oceny, pozwalający użytkownikowi na utworzenie żądanego 

modelu oceny zarodka, otwiera się po naciśnięciu przycisku „+”. 

 

 
Rycina 7.112 Okno tworzenia nowego modelu oceny zarodka 

 

Wybór typu modelu 

 

Użytkownik ma do wyboru dwa typy modeli – „Hierarchiczny” i „Ważony”. Główna różnica 

między tymi typami modeli polega na tym, że model „Hierarchiczny” jest przedstawiany 

graficznie, a model „Ważony” – w postaci wzoru. 

 

 
Rycina 7.113 Model typu „hierarchicznego” 

 

 
Rycina 7.114 Model typu „ważonego” 
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Model można aktywować lub dezaktywować, naciskając przycisk (oznaczony na czerwono) 

na poniższym obrazie. 

 

 
Rycina 7.115 Aktywacja lub dezaktywacja wybranego modelu oceny 

 

Tworzenie zmiennych 

 

Obok przycisku „Model” znajduje się również przycisk „Variables” (Zmienne). Po jego 

naciśnięciu zostanie wyświetlona lista zmiennych. Lista będzie zawierała predefiniowane 

zmienne pobierane automatycznie z listy adnotacji obliczeń zdarzeń. 

 

 
Rycina 7.116 Wykaz zmiennych („Variables”) z listy adnotacji 

 

Naciskając przycisk „+”, użytkownik może utworzyć nową zmienną, wprowadzając jej nazwę 

i wzór. 

 

 
Rycina 7.117 Tworzenie nowej zmiennej 
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 Nazwa zmiennej nie może składać się ze znaków specjalnych, np. „+”, „-”, „/” itp. 

W przypadku użycia takiego symbolu pole zostanie otoczone czerwonym okręgiem. 

 

Naciskając literę „e” w polu „Formula” (Wzór), pojawi się lista adnotacji „Events” 

(Zdarzenia), gdzie użytkownik może wybrać żądane zdarzenie zamiast je w całości 

wpisywać. 

 

 
Rycina 7.118 Tworzenie nowej zmiennej 

 

 Gdy w polu „Formula” (Wzór) znajduje się tekst, należy użyć klawisza spacji, aby 

przywołać widok listy zdarzeń. W przeciwnym razie użytkownik będzie musiał wpisać 

nazwę grupy adnotacji, znak podkreślenia i nazwę adnotacji (np. events_t2). 

 

 
Rycina 7.119 Tworzenie wzoru bez naciskania klawisza spacji 

 

 Czerwony kwadrat wokół wzoru zniknie, jeśli wzór zmiennej zostanie zapisany 

poprawnie. 
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Rycina 7.120 Tworzenie wzoru po naciśnięciu klawisza spacji 

 

 Jeśli użytkownicy tworzą dodatkowe zmienne, będą one miały zastosowanie tylko 

do określonego modelu oceny zarodka. Tworząc nowy model oceny zarodka, zmienne 

należy również utworzyć oddzielnie. 

 

Naciśnij przycisk zapisu znajdujący się na dole ekranu. Jeśli wszystkie pola są wypełnione 

poprawnie, pojawi się komunikat „Saved” (Zapisano); jeśli nie, pojawi się komunikat „Score 

model variables has errors” (Zmienne modelu oceny zawierają błędy). 

7.6.3.1 Hierarchiczne modele oceny 

Pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić użytkownik, jest wprowadzenie nazwy dla 

hierarchicznego modelu oceny zarodka. Po wprowadzeniu nazwy czerwony kwadrat wokół 

pola „Name” (Nazwa) zniknie. 

 

 
Rycina 7.121 Nadawanie nazwy hierarchicznemu modelowi oceny zarodka 
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7.6.3.1.1 Tworzenie węzła warunkowego 

Poniżej pola nazwy znajduje się obszar, w którym użytkownik może umieścić powiązania. 

Naciśnięcie prawego klawisza myszki na tym obszarze spowoduje wyświetlenie listy 

możliwych działań. Użytkownik może dodać węzeł warunkowy, węzeł wynikowy lub usunąć 

wybrany węzeł (tylko po wybraniu powiązania). 

 

 
Rycina 7.122 Tworzenie nowego węzła warunkowego lub wynikowego 

 

Po naciśnięciu przycisku „Add Conditional Node” (Dodaj węzeł warunkowy) pojawi się 

możliwość wprowadzenia warunku. 

 

 
Rycina 7.123 Warunki do wyboru 

 

Użytkownik ma do wyboru siedem warunków: równy (symbol „=”), nierówny (symbol 

„!=”), większy niż (symbol „>”), większy lub równy (symbol „>=”), mniejszy niż ( symbol 

„<”), mniejszy lub równy (symbol „<=”) oraz Zakres. 
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Po wybraniu żądanego warunku automatycznie wyświetli się lista ze zmiennymi i 

adnotacjami. 

 

 System automatycznie wybierze pierwszą zmienną z listy! 

 

 
Rycina 7.124 Warunek „Większy niż” i opcje adnotacji 

 

 Zostaną wyświetlone tylko te adnotacje, dla których zachowanie grupy adnotacji 

określono jako „pojedyncze” lub „całościowe”. 

 

 
Rycina 7.125 Możliwe opcje „zachowań” adnotacji. 

 

 Hierarchiczny model oceny nie może posiadać dwóch oddzielnych powiązań 

warunkowych w jednym modelu oceny. Może mieć wiele powiązań warunkowych, ale 

muszą być one powiązane ze sobą nawzajem. 
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7.6.3.1.2 Tworzenie węzła wynikowego 

Ustawmy wartość zmiennej „cc2” na większą niż 10. (zmienna „cc2” oznacza czas, jaki 

upłynął między zdarzeniem „t2” a zdarzeniem „t3”). 

 

 
Rycina 7.126 Zmienna „cc2” ma wartość większą niż 10 

 

Po utworzeniu węzła warunkowego następnym krokiem jest utworzenie węzła 

wynikowego, co użytkownik może zrobić, naciskając prawy klawisz myszki na obszarze 

węzła i wybierając działanie „Add Result Node” (Dodaj węzeł wynikowy). 

 

 
Rycina 7.127 Okno „Add Result Node” (Dodaj węzeł wynikowy). 

 

 
Rycina 7.128 Utworzone węzła wynikowego bez ustawionej „wartości” 
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Wartość węzła wynikowego może zostać utworzona zgodnie z preferencjami użytkownika. 

W tym przypadku ustawimy ją na „Acceptable” (Akceptowalną). Zostanie jej nadana wartość 

„True” (Prawda). Dla wartości „False” (Fałsz) utwórzmy węzeł wynikowy „Not acceptable” 

(Nieakceptowalne). 

 

 
Rycina 7.129 Węzeł warunkowy z 2 węzłami wynikowymi 

 

Po utworzeniu węzłów wynikowych węzeł warunkowy należy powiązać z każdym węzłem 

wynikowym. Powiązania można dokonać, naciskając lewy klawisz myszy na czworoboku 

węzła warunkowego, a następnie przesuwając pojawiającą się linię w kierunku okręgu 

znajdującego się w węźle wynikowym. 

 

 
Rycina 7.130 Węzeł warunkowy z powiązanym „akceptowalnym” węzłem wynikowym 

 

 Modelu oceny nie można zapisać, jeśli „węzeł warunkowy” i „węzły wynikowe” nie 

są powiązane. Jeśli mimo to użytkownik spróbuje go zapisać, pojawi się komunikat 

„Score models has error” (Modele oceny zawierają błędy). 

 

 Model oceny zarodka zostanie zapisany tylko wtedy, gdy zostanie utworzony 

według opisanych powyżej kroków i zostanie naciśnięty przycisk zapisywania po 

prawej stronie. Użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem „Zapisano”. 
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7.6.3.1.3 Usuwanie węzłów warunkowych i wynikowych 

Powiązanie między węzłami warunkowymi i wynikowymi można usunąć, przesuwając 

myszkę po utworzonej linii. Kiedy zmieni się w małe niebieskie linie, kliknij na nie lewym 

przyciskiem myszki. 

 

 
Rycina 7.131 Usuwanie powiązania między węzłami warunkowymi i wynikowymi  

 

Węzeł warunkowy lub wynikowy można usunąć, naciskając prawy klawisz myszki nad 

wybranym węzłem. Zostanie wyświetlone dostępne działanie „Remove node” (Usuń węzeł). 

 

 
Rycina 7.132 Usuwanie „akceptowalnego” węzła wynikowego. 

 

Istnieją dwie różne metody usuwania niepożądanych węzłów przez użytkownika. Pierwsza 

metoda polega na przesuwaniu myszki i zaznaczaniu wszystkich węzłów. 

 

 
Rycina 7.133 Zaznaczanie wszystkich węzłów 

 

Po wybraniu węzłów (zostaną one zaznaczone niebieską linią wokół nich), naciskając prawy 

klawisz myszki w oknie komórki, wybierz „Remove selected nodes” (Usuń zaznaczone 

węzły). 
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Rycina 7.134 Usuwanie wszystkich wybranych węzłów 

 

Druga metoda polega na kliknięciu na wybrane węzły jeden po drugim, przytrzymując 

jednocześnie klawisz „Ctrl”. Po wybraniu wszystkich węzłów powtórz powyższy krok 

usuwania. 

7.6.3.1.4 Funkcje dodatkowe 

Naciskając i przytrzymując prawy klawisz myszki na polu komórki, użytkownik może 

przesuwać widok oceny zarodka. 

 

Użytkownik może zmaksymalizować lub zminimalizować widok za pomocą kółka 

przewijania myszki. 

 

 
Rycina 7.135 Widok zmaksymalizowanego modelu oceny zarodka 

 

 
Rycina 7.136 Widok zminimalizowanego modelu oceny zarodka 
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Po naciśnięciu przycisku „Reset” widok powróci do początkowego etapu tworzenia. 

 

 
Rycina 7.137 Resetowanie początkowego widoku modelu oceny 

 

Węzły można przesuwać we wszystkich oknach komórek, zaznaczając je i po prostu 

przesuwając przy użyciu klawisza myszki. Wiele węzłów (wybranych z wciśniętym 

klawiszem „Ctrl”) zostanie przesuniętych jednocześnie. Linia powiązania węzła zostanie 

dostosowana automatycznie. 

 

 
Rycina 7.138 Jednoczesne przesuwanie węzłów wynikowych 

7.6.3.2 Ważone modele oceny 

Pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić użytkownik, jest wprowadzenie nazwy dla 

ważonego modelu oceny zarodka. Po wprowadzeniu nazwy czerwony kwadrat wokół pola 

„Name” (Nazwa) zniknie. 
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Rycina 7.139 Nadawanie nazwy ważonemu modelowi oceny zarodka 

 

Naciskając literę „e” w polu „Score” (Ocena), pojawi się lista adnotacji, gdzie użytkownik 

może wybrać żądane zdarzenie zamiast je w całości wpisywać. 

 

 
Rycina 7.140 Tworzenie nowej oceny 

 

 Przy tworzeniu wzoru „oceny” obowiązują te same zasady, co przy tworzeniu 

wzoru „zmiennych”. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z sekcją 

„Variables creation” (Tworzenie zmiennych). 
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Rycina 7.141 Tworzenie nowej oceny bez naciskania klawisza spacji 

 

 Czerwony kwadrat wokół „oceny” zniknie, jeśli wzór oceny zostanie zapisany 

poprawnie. 

 

 
Rycina 7.142 Tworzenie nowej oceny bez naciskania klawisza spacji 

7.6.3.3 Usuwanie modeli ocen 

Utworzony model oceny zarodka można usunąć, naciskając przycisk „Trash bin” (Kosz) obok 

„typu modelu”. 
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Rycina 7.143 Przycisk „kosza” służący do usuwania utworzonego modelu oceny zarodka 

 

Modelu oceny zarodka nie można usunąć, jeśli jest przypisany do określonego procesu 

rejestracji zmian zachodzących w czasie. W dolnej części widoku pojawi się komunikat 

„Score model cannot be deleted” (Nie można usunąć modelu oceny). 

 

 
Rycina 7.144 Komunikat o błędzie podczas próby usunięcia modelu oceny zarodka, który jest przypisany do 

procesu rejestracji zmian zachodzących w czasie 

 

 Przycisk „X” znajdujący się na dole ekranu pozwala na powrót do głównego 

widoku „modeli oceny”. 

8 Pomoc techniczna 

Skontaktuj się z Esco Medical lub lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania dodatkowych 

informacji. 


