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1 BEOOGD DOELEIND 

De IBox Touch is een minicomputer die is ontworpen voor het digitaliseren, tussentijds 

opslaan en verzenden van medische beelden en video's in verband met patiëntengegevens 
in combinatie met endoscopen en andere medische beeldvormingsapparatuur met analoge 
of digitale video-uitgang. 

De IBox Touch is bedoeld om beelden, sequenties en patiëntgegevens via een DICOM 
interface naar een klinisch netwerk (PACS) te sturen en daar te archiveren. 

Het apparaat is niet bedoeld voor het opnemen van diagnostische beelden die met behulp 
van röntgenstralen zijn verkregen. 

De IBox Touch is een medisch hulpmiddel ter ondersteuning van de diagnose van ziekten 
door medisch personeel. Een netwerkaansluiting is niet nodig tijdens het onderzoek. Alle 
gegevens worden tijdelijk opgeslagen in de IBox. 

De IBox Touch is bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen of medische praktijken en is 
geschikt voor gebruik in de operatiekamer. 

 

 

ATTENTIE: De weergave van het aanraakscherm is niet bedoeld voor 

diagnostische doeleinden. Gebruik hiervoor het originele display van het 
medische hulpmiddel. 
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2 PRODUCTBESCHRIJVING EN FUNCTIE 

Medische beeldvormende apparatuur heeft over het algemeen een beeldscherm wat 

gebruikt wordt om de verkregen beelden te evalueren. Ook hebben deze apparaten vaak 
een analoge of digitale video uitgang. Een video printer of video recorder is vaak 
aangesloten als opslagmedium. 

De IBox Touch vervangt de voorheen bruikbare opslagmedia en maakt de beelden 
beschikbaar voor de gebruikers na de conversie. 

Het DICOM formaat, standaard gebruikt in de geneeskunde, wordt gebruikt om de beelden 
naar het klinisch netwerk te sturen. 

Het apparaat zonder fan wordt bediend via een touchscreen met de mogelijkheid van beeld 
voorvertoning. Alle medische apparatuur met een corresponderende video output kan 
aangesloten worden op de IBox Touch. 

Gebruik op de operatie kamer is gecertificeerd. 

Beeld versturen kan via een bedrade of draadloze verbinding (WiFi). 

Een netwerkverbinding is niet nodig tijdens het onderzoek. Alle gegevens worden tijdelijk 
opgeslagen in de IBox. 

De optie ingangsschakelaar zorgt voor een afwisselende beeldontvangst van twee 
verschillende bronnen zonder dat er kabels moeten worden verwisseld. Dit kunnen 
verschillende soorten signalen zijn. 

Met de geluidsoptie hoort u een geluidssignaal bijvoorbeeld bij het opvragen van 
werklijsten, het verzenden van beelden en bij fouten. 

De optie Profielen maakt het mogelijk om te wisselen tussen maximaal vier profielen met 
verschillende configuraties, bijvoorbeeld om de IBox te gebruiken op verschillende 
afdelingen. 

Deze installatie- en gebruikershandleiding legt uit hoe u de IBox Touch moet gebruiken, 
installeren, configureren en bedienen.  

 

 

 

ATTENTIE:  De installatie mag alleen door geschoold 
onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Let op de medische voorschriften 

die van toepassing zijn voor uw land. 

 

 

MERK OP: Maak uzelf vertrouwd met deze gebruiksaanwijzing voordat 

u met de IBox Touch gaat werken. 
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3 CONFORMITEITSBEOORDELING 

Overeenkomstig de EU-verordening voor medische hulpmiddelen 2017/745, artikel 52, is 

een conformiteitsbeoordelingsprocedure uitgevoerd en is een EU-conformiteitsverklaring 
afgegeven overeenkomstig artikel 19. 

Overeenkomstig bijlage VIII, regel 10 en regel 13 van MDR (EU) 2017/745 is de IBox 
Touch een medisch hulpmiddel van klasse I. 

Bovendien verzekert de fabrikant dat de IBox Touch voldoet aan de basisvereisten van de 
EU-richtlijnen 2011/65/EU (RoHS II) en 2012/19/EU (WEEE). 

 

4 VERPFLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER 

4.1 Algemene verplichtingen 

De IBox Touch is een elektronisch apparaat en kan onderhevig zijn aan interferenties of 
storingen veroorzaken. De persoon of instelling die de IBox Touch gebruikt is daarom 
verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die nodig zijn om alle gevaren voor 
patiënten, technici en artsen te voorkomen. 

Apparaten met gedeeltelijk of volledig onleesbare stukjes informatie op hun typeplaatje of 
met andere zichtbare schade aan het apparaat of kabels mogen niet langer worden 

gebruikt.  

4.2 Reiniging en onderhoud 

U mag de IBox Touch reinigen met een droge of vochtige doek. Het apparaat moet tijdens 
het reinigen worden uitgeschakeld. 

 

ATTENTIE: Het oppervlak van het touchscreen bestaat uit glas, de 
behuizing uit aluminium. 

Gebruik daarom geen agressieve chemicaliën voor het reinigen of 
desinfecteren. Voer de vermelde procedures alleen uit als dit absoluut 

noodzakelijk is. Het gaat altijd ten koste van het materiaal door de 
onvermijdelijke chemische interacties.  

Het is raadzaam om de niet-alcoholische Mikrozid® Sensitive Wipes van 
Schülke & Mayr GmbH te gebruiken of een ander geschikt product. 

 

 

ATTENTIE: Met uitzondering van het bodempaneel met de 
aansluitingen, is het apparaat tegen het binnendringen van vloeistoffen 
beschermd. Onjuiste reiniging en het binnendringen van vloeistoffen 
kunnen het apparaat beschadigen en daardoor de veiligheid van patiënten, 
technici en artsen in gevaar brengen. 

 

De IBox Touch heeft geen onderhoud nodig als deze op de juiste manier wordt gebruikt. 
Het is echter raadzaam om de kwaliteit van het videosignaal jaarlijks te controleren. Neem 
hiervoor contact op met uw leverancier. 
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5 TECHNISCHE GEGEVENS  

 IBox Touch 

Compact rev.1 

IBox Touch Compact 

rev.2 
IBox Touch Pro 4K 

Processor: 
 

Intel i5-5200 Intel i5-7300 Intel i7-7600 

RAM: 
 

8 GB DDR3 RAM 

Opslagcapaciteit: 

 

Industrial SSD min. 80 GB beschikbaar voor 

beeldgegevens 

Energieverbruik: 
 

max. 36 VA, typisch ca. 25 VA  

Netadapter: 
 

Medische netadapter 100 – 240 V 
AC, 50 – 60 Hz, 50 VA 

integriert 

LAN: 

 
2 x 1000 Base-TX RJ45 

WLAN: 
 

IEEE 802 
a/g/n 

IEEE 802 a/g/n/ac 

USB: 
 

4 x USB 3.0, 
2x USB 2.0 

4 x USB 3.0 

Afmetingen (h x b x d): 
 

192 x 276 x 
67 mm3 

192 x 276 x 55  
mm3 

272 x 385 x 69 
mm³ 

Gewicht: 
 

ca. 2,3 kg ca. 2,1 kg ca. 5,6 kg 

Oppervlak touchscreen: 
 

glas, mat 
 

Montage: aan 100 mm VESA-Arm 
 

Beschermingsgraad: 
 

IP65 behalve de onderkant, 
netadapter: IP22 

 

IP65 

Beschermingsklasse: 
 

I 

Toepassingsklasse: 
 

B 

Omgevingstemperatuur: 
 

5 °C - 35 °C 

Opslag- en 
transporttemperatuur: 

 

-20 °C - 80 °C 

Bedrijfstemperatuur: 
 

5 °C – 55 °C 

Relatieve vochtigheid: 

 

10% - 93% (niet-condenserend) 

Conformiteit: 

 
, EN 60601-1-2:2015 

WEEE: 
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6 LEVERING 

6.1 Beschikbare opties  

De volgende IBox Touch-opties worden aangeboden : 

Code Beschrijving 

IBox-LAN 1000 MBit netwerkisolator 

IBox-Seq Opnemen van bewegende beelden 

IBox-VC Permanent opnemen van onderzoeken 

IBox-SND Geluidssignaal 

IBox-R… Afstandsbediening van verschillende functies 

IBox-PROF Schakelen tussen maximaal 4 profielen met bijbehorende configuraties. 

IBox-AUD Opnemen van audio als MP4 

IBox-OL Overdracht van patiëntgegevens naar Olympus-processoren 

IBox-MPI voor laryngoscoop 

IBox-SCN Voor het aansluiten van een barcodescanner 

IBox-ADT Opvragen van patiëntgegevens van het ZIS 

IBox-USB USB-opslag van foto's en video's 

 

 
De volgende opties worden alleen aangeboden voor de IBox Touch Pro 4K: 

Code Beschrijving 

IBP4-R35 Afstandskabel met 3,5 mm stekker/subD9 

IBP4-2R35 Afstandsbedieningskabel met 2x 3,5 mm stekker/subD9 

IBP4-C4SDI Quad-SDI kabel, 2.5m, met 4 haakse mini BNC connectoren 

IBP4-CAB IBox4K-kabelafdekking 

IBP4-CCS HD-SDI-schakelaar 2x 

IB4K-MVN VESA-houder voor verticale spleetprofielen, versterkt voor IBox4K 
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De volgende opties zijn alleen beschikbaar voor de IBox Touch Compact: 

Code Beschrijving 

IBox-IS Omschakelen tussen twee video-ingangen 

IBox-MS Standaard met VESA-bevestiging 

IBox-MVN VESA-arm voor verticaal moerprofiel 

IBox-MVL VESA-arm voor verticale stang 

IBox-MUNI VESA-klembeugel voor normale rail/stang 

IBox-MHL VESA-arm voor normale horizontale rail 

IBox-MVD VESA-arm voor verticale standaardrail (Dräger DVE) 

IBox-MVW VESA-arm voor wandbevestiging 

IBox-MVA VESA-arm voor verticale stang 

IBox-CSDI HD-SDI-kabel van 2 m met haakse stekker 

IBox-CDVI DVI-kabel van 2 m met haakse stekker 

IBox-CHDMI HDMI-kabel met haakse DVI-connector, 2m 

IBox-CSV S-VHS-kabel met haakse SubD-9-connector 

IBox-DVI2 2-voudige DVI-splitser 

IBox-CCHS HDMI-SDI-omzetter 

IBox-CCSH SDI-HDMI-omzetter 

 

De basisconfiguratie van de IBox Touch bestaat uit DICOM-opslag, DICOM-werklijst en het 
opnemen van foto's. 
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6.2 Leveringsomvang IBox Touch Compact 

 

Afb. 1: Leveringsomvang IBox Touch Compact 

De leveringsomvang kan variëren afhankelijk van de bestelde opties. 

 

 

 

IBoxTC 
IBox Touch Compact 

IBox-CAB 
Kabelgeleiding 

IBox-CSDI 
SDI-kabel 

IBox-MVN 
VESA arm 

IBox-LAN 
Netwerk Isolator Installatiehandleiding 

en 

gebruiksaanwijzing 

IBoxTC-PS 
Voedingseenheid 

IBox-USB 
USB-geheugen 

IBox-R35 
Kabel op aftand 

IBox-2R35 
Kabel op aftand 

 

wifi- 
antennes 

Stroomkabel 

Netwerkkabel 
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6.3 Leveringsomvang IBox Touch Pro 4K 

 

Afb. 2: Leveringsomvang IBox Touch Pro 4K 

De leveringsomvang kan variëren afhankelijk van de bestelde opties. 

 

Netwerkkabel 

IBox-LAN 
Netwerk Isolator 

IBP4-R35 
Kabel op aftand 

Stroomkabel 

 

IBP4-CAB 
Kabelafdekking 

Installatiehandleidi
ng en 

gebruiksaanwijzing 

IBox4K 
IBox Touch Pro 4K 

IBP4-C4SDI 
Quad-SDI-kabel 

IBox-USB 
USB-geheugen 

IB4K-MVN 
VESA arm 

wifi- 

antennes 
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7 WERKEN MET DE IBOX 

7.1 De IBox aanzetten en opstarten 

Als alle kabels zijn aangesloten, kunt u de IBox gebruiken.  

• Zet de IBox aan met de stroomschakelaar  aan de linkerkant. 

De IBox wordt opgestart. De led aan de voorkant gaat groen branden. 

Na circa 30 seconden verschijnt er een afsprakenboek en een onderzoekslijst op het 
scherm (zie figuur in de volgende paragraaf). 

• Als er een opstart-PIN is geconfigureerd (zie paragraaf 9.2.14), moet u de PIN-code 
invoeren voordat u de IBox kunt gebruiken. 

 

Afb. 3: PIN-invoer bij het opstarten van de IBox 

7.2 Patiënten selecteren 

Zodra de IBox is opgestart verschijnt het onderstaande scherm: 

 

Afb. 4: Scherm met actuele onderzoekslijst (DICOM-werklijst) 
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Linksboven wordt de aanduiding (alias-naam) van de IBox of het huidige profiel 
weergegeven. 
Rechtsboven staan de volgende symbolen en indicaties: 

 Signaalsterkte wifi; als er geen wifi-verbinding is:  

 Netwerkverbinding; als er geen netwerkverbinding is:  

 

Belasting van de processor; oranje bij een hoge belasting 

 

 

 

Met optie IBox-Seq: Laat zien hoeveel uur video nog kan worden 
opgenomen tot het geheugen vol is. 

Zonder optie IBox-Seq: Geeft aan hoeveel foto’s nog kunnen worden 

genomen tot het geheugen vol is. 

Het display wordt oranje als het geheugen vol raakt. 

 
Aantal DICOM-bestanden in de wachtrij 
Omvang van de nog niet verzonden VCache-bestanden en video's 

 

Het kan voorkomen dat de onderzoekslijst van de vorige dag wordt weergegeven in 
plaats van de huidige lijst. Onder het afsprakenboek wordt dan het volgende bericht 
weergegeven: 

 

Afb. 5: Bericht onder het afsprakenboek 

• Druk in dit geval op het symbool . 

• Als het verversen van de onderzoekslijst opnieuw mislukt dan:  

- is er mogelijk geen netwerkverbinding (wat normaal is tijdens mobiel gebruik) 
of de werklijst-server antwoordt niet. 
   

Neem contact op met uw netwerkbeheerder.  

- zijn er mogelijk geen onderzoeken gepland. 

- De oude lijst wordt dan gehandhaafd en de melding "Lege werklijst 
ontvangen" wordt weergegeven. 

 

Het afsprakenboek aan de linkerkant toont de begin- en einddatum van de actueel 

opgevraagde tijdspanne (zie hoofdstuk 9.2.6 voor de configuratie hiervan). Wanneer de 
laatste aanvraag mislukt is, worden de data grijs weergegeven.  
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U kunt door het afsprakenboek bladeren:  

• Druk op het linkerdeel van het afsprakenboek om achteruit te 
bladeren (naar het verleden). 

• Druk op het rechterdeel van het afsprakenboek om vooruit te 
bladeren (naar de toekomst). 

• Druk op het symbool  om terug te keren naar de huidige datum en de werklijst te 
verversen. 

 

In de onderzoekslijst aan de rechterkant kunt u bladeren: met de blauwe pijlen aan de 
rechterkant of door een naam met uw vinger vast te houden en omhoog of omlaag te 
vegen. 

Als de onderzoekslijst veel gegevens bevat, kunt u snel naar de gewenste 
positie springen door in de lijst de achternamen aan de rechterkant van het 
scherm aan te raken.  

De onderzoekslijst toont de naam van de patiënt, de geboortedatum, het geplande type 
onderzoek en het opdrachtnummer. 

Voor het selecteren van een patiënt:  

• Druk op zijn of haar naam. 

Hierbij worden ook patiënt-ID, dossiernummer en verwijzend arts weergegeven (zie 
Klein, Dennis in Afb. 6: 

De patiënt wordt al geselecteerd als het de enige naam op de onderzoekslijst is. 

 

Afb. 6: Veld met de naam geopend 

• Druk vervolgens op   
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7.3 Bel de patiënt met een barcodescan 

Met de IBox-SCN optie kan ook een examen worden opgeroepen door middel van barcode 
scanning. 

Wanneer er geen onderzoek is dat overeenkomt met de gescande barcode, wordt het 
scherm voor handmatige invoer van patiëntgegevens (zie paragraaf 7.4) weergegeven. 

Wanneer er meer dan één examen is dat overeenkomt met de gescande barcode, wordt 
het eerste examen in de lijst geselecteerd. 

 

7.4 Spoedpatiënten selecteren of handmatig invoeren   

Bovenaan de onderzoekslijst wordt altijd de knop voor het handmatig invoeren van 
patiëntgegevens of een spoedpatiënt weergegeven. 

  

Afb. 7: Knop voor spoedpatiënt  

• Druk op deze knop en vervolgens rechtsonder op de knop . 
Het scherm voor het handmatig invoeren van patiëntgegevens verschijnt: 

 

Afb. 8: Handmatige invoer van patiëntgegevens 

  

MERK OP:  Raadpleeg ook de paragraaf 9.2.9 Barcodescan en HL7-
vraag configureren 
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• De minimaal in te vullen velden zijn vooraf ingesteld met automatisch gegenereerde 
waarden, zodat u in geval van nood direct verder kunt gaan. 

•  Druk rechtsonder op de knop . 

Als HL7-ADT is ingesteld (zie Paragraaf 9.2.9), worden de resterende 
patiëntgegevens van de HL7-ADT-server opgehaald nadat het 
casusnummer (of patiënt-ID, afhankelijk van de configuratie) is ingevoerd 
of gescand. Indien succesvol, zijn de velden die via HL7-ADT worden ingevuld, groen 
gekleurd: 

 

Afb. 9: Patiëntgegevens met succes opgehaald van de HL7-ADT-server 

Als de HL7-ADT-server reageert dat er geen onderzoek bestaat voor het ingevoerde 

nummer, wordt  weergegeven. 

Als er verbindingsproblemen zijn met de HL7 ADT-server, wordt  weergegeven. Tik erop 
voor meer details over de fout. 

7.5 Onderzoekende arts selecteren 

Als dit zo geconfigureerd is, wordt na het selecteren van de patiënt het volgende scherm 
weergegeven: 

 

Afb. 10: Selectie onderzoekende arts  

• Controleer de links weergegeven naam. 

• Selecteer zo nodig de juiste naam van de arts. 

•  Druk vervolgens op . 
 

MERK OP:  De vooraf geselecteerde naam van de arts is afkomstig van de werklijst 
als deze daar aanwezig is, of de laatst geselecteerde arts zal worden gebruikt, zie 
sectie. 9.2.8. 

Optie 
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7.6 Scan endoscoop 

Als de optie IBox-SCN aanwezig is, en het scannen van de endoscoop is ingeschakeld, 
verschijnt dit scherm: 

 

Afb. 11: Scan endoscoop 

• Scan de endoscoop voor het onderzoek. 

• Na het scannen wordt het volgende scherm automatisch weergegeven. 

• Scan opnieuw tijdens het examen om een andere endoscoop te specificeren voor dit 

onderzoek. 

 

  

  

MERK OP:  Raadpleeg ook de paragraaf 9.2.9 Barcodescan en HL7-
vraag configureren 

Optie 
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7.7 Onderzoek starten  

U start nu het onderzoek van de geselecteerde patiënt. Het live-beeld van de aangesloten 
bron wordt weergegeven: 

     

Afb. 12: Live-beeld 

Afhankelijk van de configuratie en de verkregen licenties, kunnen er onder in het live-
beeld meer knoppen worden weergegeven: 

 

Foto of video 
opnemen 

Optie IBox-Seq, 

zie Instellingen, Opnemen 

 

Omschakelen tussen 
twee video-ingangen 

Optie IBox-IS 

zie Instellingen, Videobron. Bij de 
videobronnen 1 en 2 kunt u 
afkortingen van maximaal vier tekens 
voor de verbonden apparaten 

invoeren. 

 

Continu-opname Optie IBox-VC 

Met alle bovengenoemde opties worden onder het live-beeld de volgende knoppen 
weergegeven: 

 

Afb. 13: Knoppen voor foto/video en 2 videobronnen 
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7.8 Foto's opnemen 

Voor het opnemen van foto's, 

• Bij de optie foto's en video's  moet de fotomodus geactiveerd zijn.  

U activeert deze modus door de knop  aan te raken. 

• raak het live-beeld aan. 

De opgenomen foto blijft 3 seconden staan, voordat het als miniatuur aan de linkerkant 
wordt geplaatst. 

 

Afb. 14: Opgenomen beeld met minifoto's aan de linkerkant 

U kunt de foto nog een keer aanraken om het onmiddellijk als een miniatuur aan de 
linkerkant te plaatsen 

of het verwijderen  

of wachten totdat de foto na 3 seconden links als miniatuur wordt weergegeven. 

Van daar wordt het beeld aan het PACS verzonden, zodra er aan de onderste rand een 
miniatuur bijkomt, maar uiterlijk 5 minuten (configureerbaar, zie paragraaf 9.2.3) na 
opname. 

Om het onderzoek te voltooien, 

• Druk op de knop    om terug te keren naar de onderzoekslijst.  

Daarmee worden de resterende foto's van de zojuist onderzochte patiënt naar het 
PACS gestuurd. 

MERK OP:  Foto's en video's kunnen ook worden opgenomen met behulp van de 
afstandsbediening of het optionele voetpedaal of de handschakelaar. 
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7.9 Foto's verwijderen 

Er zijn twee manieren om een foto te verwijderen: 

1. Onmiddellijk na het opnemen van de foto 
 
heeft u 3 seconden de tijd om de foto te verwijderen. 

• Druk hiervoor op de knop  . 

De foto wordt verwijderd. 

2. . Zolang de foto nog als miniatuur aan de linkerkant staat, 

dus nog niet aan het PACS is verzonden. 

• Raak hiervoor de miniatuur aan. 
 
De originele foto wordt nogmaals in het groot weergegeven en blijft staan totdat 
deze wordt verwijderd of weer als miniatuur aan de linkerkant wordt geplaatst. 

 

Afb. 15: Het opnamescherm met de knop Verwijderen 

• Druk op de knop    als u de foto wilt verwijderen. 
 
De foto wordt verwijderd. 

Als u de foto niet wilt verwijderen, 

• Raad de originele foto aan. 
 
Het verschijnt dan weer als miniatuur aan de linkerkant. 
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7.10 Video's opnemen 

Video's kunnen alleen worden opgenomen als u de optie IBox-Seq of IBox-VC hebt 
aangeschaft (zie paragraaf 6.1. ) en als in de configuratie onder Opname-instellingen, 

Geactiveerde opnamemodi, de optie Alleen video's of Foto's en video's geselecteerd is. 

De maximale opnametijd voor video is vooraf ingesteld op 30 seconden. U kunt deze 
instelling in de configuratie onder “Opname-instellingen, Maximale videolengte” in 
maximaal 3600 sec. wijzigen, zie paragraaf 9.2.3. 

 

7.10.1 Opnemen van video in de start/stop-modus 

Voor het opnemen van video, 

• raak het live-beeld aan. 

• Bij de optie Foto's en video's  moet de videomodus geactiveerd zijn.  

U activeert deze modus door de knop  aan te raken. 

De opname van de video begint. 

Aan de rechterkant geeft een indicator de resterende opnametijd aan. 

De voortgangsbalk wordt rood net voordat de maximale opnametijd bereikt is. 

 

Afb. 16: Weergave van gebruikte en resterende opnametijd 

Om de opname te beëindigen, 

• raak het live-beeld aan. 

De opgenomen video blijft 3 seconden staan.  

 

Afb. 17: Opgenomen video met miniaturen 
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U kunt de video nog een keer aanraken om het onmiddellijk als miniatuur aan de linkerkant 
te plaatsen, waar het door het camerasymbool en de erbij vermelde opnametijd (18 
seconden in de bovenstaande figuur) als video te herkennen is. 

U kunt de video ook verwijderen. 
 
of wachten totdat de video na 3 seconden links als miniatuur wordt weergegeven. 
 
Van daar wordt de video aan het PACS verzonden, zodra de onderste miniatuur erbij 
komt, maar uiterlijk 5 minuten (configureerbaar, zie paragraaf 9.2.3) na opname. 

Om het onderzoek te voltooien: 

• Druk op de knop  om terug te keren naar de onderzoekslijst.  
 
Daarmee worden de resterende video's van de zojuist onderzochte patiënt naar het 

PACS gestuurd. 

 

7.10.2 Opnemen van video in de vasthoud-modus 

Voor het gebruik van deze modus heeft u een aangesloten en geconfigureerd voetpedaal 

nodig, zie paragraaf 9.2.10. 

• Druk korter dan een seconde op het voetpedaal om een foto te maken. 

• Om een video op te nemen, houdt u het voetpedaal zo lang ingedrukt dat u wilt dat 
de opname duurt. 

 

Deze modus werkt onafhankelijk van de knop . 

 

 

MERK OP: Foto's en video's kunnen ook worden opgenomen met behulp van de 
afstandsbediening of het optionele voetpedaal of handschakelaar. 
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7.11 Video's verwijderen 

Er zijn twee manieren om een video te verwijderen: 

1.  Onmiddellijk na het opnemen van de video 
 
heeft u 3 seconden de tijd om de video te verwijderen. 

• Druk hiervoor op de knop . 

 
De video wordt verwijderd. 

2.  Zolang de video nog als miniatuur aan de linkerkant staat, 

dus nog niet aan het PACS is verzonden. 

• Raak hiervoor de miniatuur aan. 

De stilstaande video wordt nogmaals in het groot weergegeven en blijft staan 
totdat deze wordt verwijderd of weer als miniatuur aan de linkerkant wordt 
geplaatst. 

 

Afb. 18: Het opnamescherm met de knop Verwijderen 

• Druk op de knop    als u de video wilt verwijderen. 
 
De video wordt verwijderd. 

Als u de video niet wilt verwijderen: 

• Raak het grote stilstaande beeld van de video aan. 
 
Het verschijnt dan weer als miniatuur aan de linkerkant. 
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7.12 Continu-opname met de VCache-optie 

Als u de optie IBox-VC hebt aangeschaft (zie paragraaf 6.1), kunt u ook willekeurig lange 
continu-opnamen maken die onmiddellijk naar het netwerk worden overgebracht.  

Tijdens een continu-opname kunnen er aanvullend foto’s en video’s opgenomen1 worden. 

Rechts onder vindt u de knop  om de continu-opname te starten. 

 

Afb. 19: Opnamescherm met de knop REC 

Om de continu-opname te starten: 

• druk op de knop . 

• De continu-opname begint. 

Tijdens de continu-opname is alleen de knop  zichtbaar.  

Bij een geconfigureerde POI-opname1 (Period Of Interest) is aanvullend de knop 

 zichtbaar. 
 

In plaats van  verschijnt de verstreken opnametijd, bijv. .. 

  

 

1 alleen bij opname-instelling “Compressie”: MPEG-4*, zie paragraaf 9.2.3 
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Om tijdens de continu-opname foto's te maken: 

• raak het live-beeld aan.  
 

Later verschijnt er voor deze foto een positiemarkering in de VCacheViewer2,  

(zie ook hoofdstuk 12.1, Afb. 68:) 

Voor POI-opnamen tijdens de continu-opname1 

• activeert u de videomodus door de knop  in te drukken 

• raak het live-beeld aan.  
 
Afhankelijk van de configuratie begint de opname een paar seconden in het verleden, 
zodat zonet opgemerkte, van belang zijnde details in de opname vervat zijn. 

• Door het live-beeld opnieuw aan te raken of door het verstrijken van de 

geconfigureerde maximale tijd wordt de opname van de POI-video beëindigd.  

Om de continu-opname te beëindigen, 

• druk op de knop . 

  

 

2
 Alleen bij opname-instelling ”Compressie”: JPEG en continu-opname: VCache, zie paragraaf 9.2.3 
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7.13 Foto's en video's opslaan op een opslagmedium 

Wanneer de IBox-USB licentie verkregen werd en geactiveerd is, kunnen er foto’s en 
video’s van patiënten op een aangesloten opslagmedium (bv. USB-stick of externe schijf) 

of op een netwerkvrijgave opgeslagen worden. 

De USB-poorten bevinden zich aan de onderkant van de IBox Touch. Wanneer er een 
opslagmedium wordt aangesloten, verschijnt er een nieuwe knop. 

 

Afb. 20: USB-opslagmedium gedetecteerd 

7.13.1 Gegevens opslaan op het opslagmedium 

Als u een patiënt selecteert en overschakelt naar het live-beeld terwijl er een 
opslagmedium is aangesloten, verschijnt het volgende dialoogvenster: 

 

Afb. 21: Dialoogvenster voor gebruik van het opslagmedium 

Als "Opslagmedium gebruiken" wordt geselecteerd, worden de foto's en video's 
opgeslagen op het externe opslagmedium, als dit zo geconfigureerd is. 

De mogelijke configuraties voor deze functie zijn te vinden in hoofdstuk 9.2.12. 

7.13.2 Opslagmedium uitwerpen 

Om het opslagmedia uit te werpen, gaat u terug naar de onderzoekslijst en drukt u op de 

knop . 

Als u het opslagmedium wilt uitwerpen terwijl het nog bezig is met schrijven, verschijnt 
het volgende dialoogvenster: 

 

Afb. 22: Opslagmedium nog bezig met schrijven 
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7.14 Verzendwachtrij 

In het statusvenster geeft de verzendwachtrij informatie over het aantal foto's en video's 
die nog niet zijn verzonden. 

7.14.1 Verzendwachtrij bekijken 

• Druk onderaan de onderzoekslijst op de knop . 
 
Het volgende venster wordt geopend: 

 

Afb. 23: Statusvenster 

Er zijn twee verzendwachtrijen: één voor DICOM-beelden/- sequenties (DICOM-opslag) en 
één voor VCache-video's4 (zie statusvenster linksonder). In het rechter gedeelte van het 
venster geven gekleurde punten informatie over de status van de verbinding (zie 
hoofdstuk 13). 

7.14.2 Verzendwachtrij legen 

Druk op de knop  bij  voor foto's en korte video's of 
 

op de knop  bij  voor VCache-video's.  

 

ATTENTIE: Hiermee worden alle foto's en video's die zich in de 

betreffende verzendwachtrij bevinden onherroepelijk verwijderd.  

 

4 „Vcache“ in dit scherm betekent de eigen niet-DICOM-variant - zoals beschreven in 
paragraaf 11. 
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Gedurende 20 seconden wordt een van de volgende bevestigingsvensters weergegeven: 

 

Afb. 24: Bevestiging voor het verwijderen van foto's en korte video's 

 

Afb. 25: Bevestiging voor het verwijderen van VCache-video's 

• Druk op de knop . 

Het nummer op de knop  geeft het aantal resterende seconden weer voordat 
het scherm wordt gesloten. 
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7.15 IBox live-beeld 

U kunt de live-beelden van één of meerdere IBoxen op elke pc in uw ziekenhuis bekijken. 
U hoeft deze functie maar één keer te configureren.  

7.15.1 IBox-live-beeld configureren 

• Open het downloadmenu zoals beschreven in paragraaf 9.2.16 

• Klik op de link . 

Het venster Openen van IBoxLive.exe verschijnt. 

• Sla het bestand op. 

• Start IBoxLive.exe. 

• Klik dan linksboven op het menupunt IBoxLive en vervolgens op Instellingen. 

Het volgende venster wordt geopend, mogelijk al met vermeldingen voor de naam en 
het IP-adres van een of meer IBoxen. 

 

Afb. 26: Venster IBoxLive-instellingen 

• Voer in het veld Naam van het werkstation een omschrijving in. Deze wordt op de 

IBox weergegeven in het bevestigingsvenster van IBoxLive. 

 

• Om een IBox toe te voegen, klikt u op . 

Het venster IBox-eigenschappen wordt geopend (zie figuur op de volgende pagina). 
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Afb. 27: Venster IBox Eigenschappen 

• Voer het IP-adres of de (host)-naam van de IBox in. 

• Klik vervolgens op  . 

 

7.15.2 IBox-live-beeld openen en sluiten 

• Start IBoxLive.exe.  

Er wordt een venster geopend met bovenaan knoppen voor elke geconfigureerde 
IBox om het bijbehorende live-beeld in of uit te schakelen. 
 
Op het scherm verschijnt een bericht, bijvoorbeeld: 

 

Afb. 28: Bericht bij de verbinding met de IBox Touch 

Onder de knoppen voor de geconfigureerde IBoxen worden de bijbehorende 
tabbladen weergegeven, in de onderstaande figuur bijvoorbeeld voor Endoscopie 1 

en OP. 

 

Afb. 29: Venster IBoxLive 
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Het is mogelijk om de live-beelden van verschillende IBoxen te bekijken. U kunt dit als 
volgt doen, 

• Druk op de knop van een andere geconfigureerde IBox. 

De live-beelden worden dan naast elkaar op uw scherm weergegeven. 

 

Afb. 30: De live-beelden van twee IBoxen naast elkaar 

Om een live-beeld te sluiten: 

• Klik op het kruisje van het tabblad  of op de betreffende knop. 

Om het programma af te sluiten:  

• Klik linksboven op het menupunt IBoxLive en dan op Afsluiten. 

MERK OP: Het live-beeld is alleen zichtbaar als er een patiënt op de IBox geselecteerd 
is. 

 

MERK OP: U kunt het live-beeld alleen weergeven als u over de juiste rechten beschikt 
(zie paragraaf 9.2.3 ) of als de gebruiker de overdracht van het live-beeld heeft 
goedgekeurd. 
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7.15.3 Gebruikersrechten voor IBoxLive-beeldoverdracht 

U kunt rechten configureren (zie paragraaf 9.2.3) om bepaalde pc's de toegang tot de 
IBox toe te staan of te weigeren. 

Als er voor het IP-adres van een pc geen rechten zijn geconfigureerd, verschijnt er bij de 
poging om een verbinding te leggen op de IBox een bevestigingsvenster: 

 

Afb. 31: Bevestigingsvenster op de IBox voor het starten van IBoxLive-beeldoverdracht 

 

MERK OP: U kunt het live-beeld alleen weergeven als u over de juiste rechten beschikt 
(zie paragraaf 9.2.3) of als de gebruiker de overdracht van het live-beeld heeft 
goedgekeurd.  
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7.16 IBox afsluiten en uitschakelen 

Om het werken met de IBox te beëindigen gaat u als volgt te werk,  

• druk op de knop . De IBox gaat na ongeveer 30 seconden automatisch uit.  
 

 

7.17 Werken met profielen 

Als u het aantal profielen in de systeeminstellingen op een waarde hoger dan 1 hebt 
ingesteld (zie hoofdstuk 9.2.13), wordt bij het opstarten van de IBox het scherm voor de 
profielselectie weergegeven. 

 

Afb. 32: Profielselectie 

Druk op de knop voor het profiel dat u wilt gebruiken. Als er niets wordt geselecteerd, 

wordt na 60 seconden de laatst gebruikte configuratie geladen. 

Het geselecteerde profiel is nu tot de volgende keer dat de IBox wordt opgestart actief. 

U kunt alle instellingen van de geselecteerde configuratie via de webinterface configureren, 
inclusief de netwerkinstellingen en zelfs de gebruikte taal. Om een ander profiel te 

configureren, moet u de IBox opnieuw opstarten. 

MERK OP: Als u de IBox opnieuw opstart met een ander profiel terwijl de webinterface 
wordt weergegeven, moet u nadat de IBox is opgestart de pagina in de webbrowser 
verversen. 

  

ATTENTIE: Wacht tot de stroomindicator is uitgegaan. 
Alleen dan mag u de IBox loskoppelen van de 
stroomvoorziening. 
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8 IBOX PLAATSEN EN AANSLUITEN 

8.1 Algemene opmerkingen 

Volgens de EN ISO 60601-1 mag u de IBox niet gebruiken zonder galvanische isolatie. 
Daarom is er een netwerkisolator bij de levering inbegrepen (optie IBox-LAN). 

 

GEVAAR: Bij een spanningspiek of blikseminslag kunnen de patiënt en de 
onderzoekende arts een elektrische schok krijgen. Dit kan de dood of ernstig 

letsel tot gevolg hebben.  

Sluit de IBox daarom alleen volgens de volgende instructies aan. 

 

8.2 De IBox plaatsen 

Zorg ervoor dat de IBox stabiel is geplaatst of stevig aan een VESA-beugel bevestigd is. 

 

ATTENTIE: De achterkant van de IBox mag niet worden bedekt om 
oververhitting ervan te voorkomen. 

 

 

8.3 De IBox aansluiten  

 

 

ATTENTIE: Voordat u de IBox aansluit, moet u er om schade eraan te 
voorkomen voor zorgen dat deze niet op de stroom is aangesloten. Zorg voor 
voldoende potentiaalnivellering om schade door statische elektriciteit te 
verhinderen. 

Sluit de IBox als volgt aan op de andere apparaten: 

• Verbind de video-ingang van de IBox met de video-uitgang van het medische 
apparaat via de meegeleverde videokabel, zo nodig met gebruik van de meegeleverde 

adapter. 

• Ga op dezelfde manier te werk voor andere medische apparaten (optie IBox-IS). 

• Sluit de netadapter aan op de voedingsaansluiting van de IBox. 
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De volgende stappen zijn afhankelijk van de opties. 

Bij de  verbindt u 

• de netwerkisolator NI1000 via een netwerkkabel met de LAN1-poort van de IBox. 

• het andere uiteinde van de netwerkisolator NI1000 met het ziekenhuisnetwerk.  

Gebruik hiervoor de meegeleverde netwerkkabel. 

 

Bij de  verbindt u 

• het voetpedaal, de handschakelaar of de afstandsbediening via de ervoor bestemde 

kabel met de Remote-aansluiting op de IBox. 

 

 

ATTENTIE: De aansluiting  mag alleen door de MESO-servicedienst 
worden gebruikt voor klantspecifieke configuraties. 

De volgende stappen zijn hetzelfde voor al le opties: 

• Verbind, indien aanwezig, de potentiaalnivelleringspen volgens DIN 42801 via een 
potentiaalkabel met de potentiaalnivelleringsaansluiting. 

• Steek tot slot het netsnoer van de netadapter in het stopcontact.  

 

optie IBox-LAN  

optie IBox-Remote  
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Gelieve dit aansluitschema te gebruiken, afhankelijk van de hardwareversie: 

 

Afb. 33: Aansluiting aan de IBox Touch Compact rev. 1 - 2016 tot 2018 

 

 

Afb. 34: Aansluiting aan de IBox Tocuh Compact rev. 2 en rev. 3- vanaf 2019 
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Afb. 35: Aansluiting aan de IBox Touch Pro 4K 
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9 IBOX CONFIGUREREN 

Neem contact op met uw netwerkbeheerder als uw IBox nog niet is geconfigureerd. 

 

ATTENTIE: Configuratiefouten kunnen resulteren in onbruikbaarheid 
van de IBox. Laat wijzigingen in de configuratie daarom uitsluitend door uw 

netwerkbeheerder of SonoWin®-personeel uitvoeren. 

 

9.1 Instellingen op de IBox 

Druk om het systeemmenu te openen 

• twee keer snel achter elkaar op de knop .  

• Het systeemmenu verschijnt dan.  

 

Afb. 36: Systemmenu 

Rechtsonder bevinden zich de volgende knoppen: 

 
netwerkinstellingen en touchscreen-kalibratie  

 
terug naar de onderzoekslijst 

 
IBox opnieuw opstarten 

 
IBox uitschakelen 
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9.1.1 Netwerkinstellingen op de IBox  

• Druk op de knop . 
 
Het volgende venster verschijnt: 

 

Afb. 37: Netwerkinstellingen 

De knop  moet actief zijn voor de configuratie van de wifiverbinding (WLAN), terwijl 

de knop  actief moet zijn voor de configuratie van de bekabelde netwerkverbinding 
(LAN). 

Controleer de gegevens voor IP-adres, Subnet en Gateway aan de rechterkant.  
 
U kunt deze wijzigen met het toetsenbord in het midden. 
 
Als DHCP ingeschakeld is, wordt het IP-adres automatisch verkregen van de DHCP-
server en weergegeven. 
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9.1.2 Logbestanden kopiëren 

De logbestanden van de IBox Touch kunnen op een USB-stick worden opgeslagen in zip-
formaat. U kunt dit als volgt doen: 

• Sluit een USB-stick aan op de IBox. 

De knop  verschijnt. 

• Klik erop om de bestanden te kopiëren. 
 
Het volgende venster wordt geopend: 

 

Afb. 38: Bevestiging voor opslag van de logbestanden 

• Klik op de knop  om de logbestanden op de USB-stick op te slaan. 
 
Het cijfer boven het vinkje geeft de resterende seconden aan totdat de bestanden 
automatische worden opgeslagen. 
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9.1.3 Wifi configureren via USB-stick 

Met een WLAN-verbinding kunnen configuratiegegevens per USB-stick worden gelezen. 

 

• Open op een pc die via wifi met uw netwerk is verbonden het venster Eigenschappen 
van draadloos netwerk. 

 

Afb. 39: Venster Eigenschappen van draadloos netwerk 

• Sluit een USB-stick op de pc aan. 

• Klik daar op  . 

• Steek de USB-stick in de IBox. 

Op het scherm van de IBox verschijnt .    

• Klik op deze knop.    
 

De gegevens worden overgedragen naar de IBox. 
 
Het venster Wizard voor instellen draadloos netwerk verschijnt: 
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Afb. 40: Wizard voor instellen draadloos netwerk 

• Klik op deze knop . 
 
Het volgende bericht verschijnt: 

 

Afb. 41: Succesbericht 

• Druk op de knop   . 

• Druk op    om de instellingen te accepteren. 
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9.2 Configuratie via webinterface 

 

 

ATTENTIE: De configuratie door middel van de webinterface vereist de 
activering van JavaScript in de veiligheidsinstellingen van de webbrowser. 

 

Wanneer de IBox is verbonden met het network, ga dan als volgt te werk:  

• Open de webbrowser op een pc van uw netwerk en voer het volgende in: 
 
http://IBox-IP-adres of http://IBox-Hostname 

• Vul als naam in: Administrator en als wachtwoord: IBoxTouchAdmin 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

Afb. 42: Overzicht en taalkeuze 

• Informatie over de huidige configuratie van de IBox en de softwareversie worden 
weergegeven. 

• Selecteer een taal in het keuzemenu. 

• Selecteer in het menu links welke instellingen u wilt configureren of bekijken. 
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9.2.1 Logs weergeven 

Wanneer u links onder Status op Logs hebt geklikt, wordt het volgende scherm 
weergegeven. 

 

Afb. 43: Logbestanden 

Selecteer een logbestand in het keuzemenu onder Logs: 
 
IBox Touch-log – Logbestand van de gebruikersinterface en netwerkcommunicatie 
 
IBox Shell-log – Logbestand van hardware- en configuratiewijzigingen 

 
Besturingssysteem Logs – Download van besturingssysteemlogbestanden  
 
Log-archief – De optie om oude logbestanden van de laatste 30 dagen 

 te downloaden 
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9.2.2 Videobron configureren 

Wanneer u links onder Instellingen op Videobron hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm:   

Houdt u er rekening mee dat er alleen een tweede video-ingang beschikbaar is en wordt 
weergegeven als u de optie IBox-IS hebt aangeschaft. 

 

Afb. 44: Videobron 

• Corrigeer zo nodig de gegevens voor de video-ingangen. 

Video-ingang 1 of 2 Selecteer de beschikbare optie. 

Naam Afkorting met max. 4 tekens voor videobronnen 1 en 

2.  

Video-ingang Uit het keuzemenu selecteren 

Videoformaat Uit het keuzemenu selecteren  

Helderheid, contrast,  

tint, kleurverzadiging  

• Wijzigingen van deze instellingen worden actief na 

de volgende opname van stilstaande beelden. 

Kies z/w voor de kleurverzadiging als de videobron 
een zwart-wit-signaal afgeeft. 

Deinterlace Kies het algoritme voor eliminatie van 
bewegingsartefacten in het interlaced-videosignaal 

Schermweergave Legt de schermweergave vast (positie links, positie 
boven, breedte, hoogte) 

 

• Klik op    om de wijzigingen te accepteren. 

Optie 
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9.2.3 Opname-instellingen configureren 

Wanneer u links onder Instellingen op Opnemen hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm: 

  

Afb. 45: Opname-instellingen, optie VCache 

• Corrigeer zo nodig de opname-instellingen. 

Geactiveerde opnamemodi Verschijnt alleen als de optie IBox-Seq 
beschikbaar is; 

De voorselectie voor de modus Foto's en 
video's bepaalt welke modus actief zal zijn 
nadat u een patiënt hebt geselecteerd.  

IBoxLive-gebruikersrechten Hiermee wordt de toegang van IBoxLive 
voor bepaalde clients toegestaan (1) of 
geweigerd (0). Als hier niets wordt 

ingevuld, wordt de IBox-gebruiker 
gevraagd om de toegang tot IBoxLive te 
bevestigen. 

Max. opnametijd Alleen voor optie IBox-Seq, standaard: 30 
sec.; max. 3600 sec. 

Videoresolutie alleen integer Om vervagingen in het weergegeven live-
beeld in de IBox te verminderen, activeert 
u deze optie. Het live-beeld wordt dan, 
afhankelijk van de resolutie, in 
halve/derde/vierde grootte weergegeven. 

Vertraging voor verzending Resterende tijd totdat foto's of video's naar 

het PACS worden verzonden; meteen...5 
minuten 

Videocompressie Alleen bij optie IBox-Seq en IBox-VC; 
video’s worden in het gekozen formaat 
overgedragen 

Optie 
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Videocompressie Continu-opname  

JPEG VCache Continu-opnamen (IBox-VC) worden zoals 

in hoofdstuk 11 en 12 beschreven aan een 
server overgedragen en bewerkt. 

JPEG DICOM Continu-opnamen worden in het JPEG-
formaat aan het PACS verzonden en in 
overeenstemming met de instelling “Video 
delen” in fragmenten met de ingestelde 
lengte ontleed. 

 

MPEG-4* VCache Continu-opnamen worden in 
overeenstemming met de configuratie 
onder “Opslagdoeleinden” (zie paragraaf 
9.2.12) op USB-medium of Netwerk-Share 
opgeslagen. 

Er kan een POI (Period Of Interest) 
gedefinieerd worden. Tijdens de continu-
opname opgenomen video’s worden in 
overeenstemming met de POI-lengte uit de 
lopende continu-opname geëxtraheerd en 
aan het PACS verzonden of eveneens op 

opslagmedium of Netwerk-Share 
opgeslagen. 

MPEG-4* DICOM Continu-opnamen worden in het MPEG-4-
formaat aan PACS, USB-medium en 
Netwerk-Share verzonden (zie paragraaf 
9.2.12) en in overeenstemming met de 

instelling “Video delen” in fragmenten met 
de ingestelde lengte ontleed. 

 

Er kan een POI (Period Of Interest) 
gedefinieerd worden. Tijdens de continu-
opname opgenomen video’s worden in 
overeenstemming met de POI-lengte uit de 
lopende continu-opname geëxtraheerd en 

aan het PACS verzonden of eveneens op 
opslagmedium of Netwerk-Share 
opgeslagen. 

 

• Klik op  om de wijzigingen te accepteren. 
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9.2.4 Overlay configureren 

U kunt patiëntgegevens invoegen in de opgenomen beelden als overlay. Klik links onder 
Instellingen op Overlay: 

 

Afb. 46: Overlay-instellingen 

• Corrigeer zo nodig de overlay-instellingen. In het bovenstaande voorbeeld ziet u 
de volgende overlay: 

 

Afb. 47: Scherm met ingevoegde overlay 

Overlay weergeven Voegt patiëntgegevens in het beeld in als 

overlay  

Tekst Voer regel voor regel de gegevens in. Gebruik 
plaatshouders (zie uitleg onder het tekstvak), 
bijv. %I voor de patiënt-ID. 

Positie U kunt de overlay op 9 verschillende posities op 

het scherm plaatsen. 

Kleur De overlay kan zwart of wit worden 
weergegeven en op een ondoorzichtige of 
transparante achtergrond. 

Marge Horizontale en verticale marge tot de rand van 

het scherm. 

Lettertype/lettergrootte De lettergrootte wordt relatief ten opzichte van 
het beeldformaat aangegeven. 

• Klik op    om de wijzigingen te accepteren. 
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9.2.5 Netwerkinstellingen configureren 

Wanneer u links onder Instellingen op Netwerk hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm: 

 

Afb. 48: Netwerkconfiguratie 

• Corrigeer zo nodig de instellingen. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw 
netwerkbeheerder. 

• Klik op     om de wijzigingen te accepteren. 

Wanneer u net met een onderzoek bezig bent, verschijnt op het scherm ca. 
10 seconden lang het volgende bericht: 

De configuratie van de IBox Touch is gewijzigd. 
Wilt u de gewijzigde configuratie nu activeren? 

Druk binnen 10 seconden op het groene vinkje  voor ja of op het rode kruis  
voor nee.  

Anders worden de wijzigingen na 10 seconden automatisch geaccepteerd. 
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Als u wilt dat de code (wachtwoord) zichtbaar is, zet dan een vinkje bij Wachtwoord 
weergeven: 

 

Afb. 49: Zichtbare code 

 

  

MERK OP: Als u de wifi-instellingen (WLAN) per abuis hebt gewijzigd en daardoor geen 
verbinding meer kunt maken met de IBox, sluit de IBox dan tijdelijk per draad aan op 
het netwerk (LAN). 



  IBox Touch Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing 

48    IBOXT-NL-340 

9.2.6 DICOM-werklijst configureren 

Wanneer u links onder Instellingen op DICOM-werklijst hebt geklikt, verschijnt het 
volgende scherm: 

 

Afb. 50: DICOM-werklijstconfiguratie 

• Corrigeer zo nodig de instellingen. 

De werklijst-zoekopdracht bevat SCU Scheduled Station AE en DICOM-modaliteit om 
de opgevraagde werklijst te filteren. Meerdere modaliteiten zijn toegestaan. 

 
Voor de opvraagperiode kunt u kiezen uit:  

vandaag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen, 1 week, 1 maand, alles  
 
Voor Automatisch downloaden werklijst kunt u kiezen uit:  

gedeactiveerd, alleen bij start, bij start of andere patiënt, elke 15 seconden, elke 30 

seconden, elke minuut, elke 5 minuten, elke 10 minuten  

Voor Weergave kunt u kiezen hoe de naam in de patiëntenlijst moet worden 
weergegeven. 

• Klik op  om de wijzigingen te accepteren. 

 
Wanneer u net met een onderzoek bezig bent, verschijnt op het scherm ca. 
10 seconden lang het volgende bericht: 

De configuratie van de IBox Touch is gewijzigd. 
Wilt u de gewijzigde configuratie nu activeren? 

Druk binnen 10 seconden op het groene vinkje  voor ja of op het rode kruis  

voor nee. 

Anders worden de wijzigingen na 10 seconden automatisch geaccepteerd. 
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9.2.7 DICOM-opslag configureren 

Wanneer u links onder Instellingen op DICOM-opslag hebt geklikt, verschijnt het 
volgende scherm: 

 

Afb. 51: DICOM-opslaginstellingen 

• Corrigeer zo nodig de instellingen. 

• Voor MPEG-4-compressie selecteert u VideoEndoscopicImageStorage als SOP-klasse 
voor video. 

• Klik op  om de wijzigingen te accepteren. 
 
   
Wanneer u net met een onderzoek bezig bent, verschijnt op het scherm ca. 
10 seconden lang het volgende bericht: 

De configuratie van de IBox Touch is gewijzigd. 
Wilt u de gewijzigde configuratie nu activeren? 

• Druk binnen 10 seconden op het groene vinkje  voor ja of op het rode kruis  

voor nee. 

Anders worden de wijzigingen na 10 seconden automatisch geaccepteerd. 
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9.2.8 Onderzoekende arts configureren 

Wanneer u links onder Instellingen op Onderzoekende arts hebt geklikt, verschijnt het 
volgende scherm:  

 

Afb. 52: Instellingen onderzoekende arts 

Selectie onderzoekende 
arts 

Schakelt de selectie van de onderzoekende arts in (zie 
paragraaf 7.5) 

Tekst Voer de namen van de onderzoekende artsen in, één per 
regel. U kunt de DICOM-syntaxis gebruiken: 

Achternaam^Voornaam^Tussenvoegsel^Titel^Graad 

Onderzoekende artsen 
toevoegen vanuit 
werklijst 

Wanneer dit vakje wordt aangevinkt, worden de namen 
van de onderzoekende artsen uit de werklijst 
automatisch aan de lijst toegevoegd. 

 

• Klik op    om de wijzigingen te accepteren. 
 

  

Optie 
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9.2.9  Barcodescan en HL7-vraag configureren 

Barcode verschijnt alleen onder Instellingen als u de optie IBox-SCN heeft aangeschaft. 
Barcode en HL7 verschijnen alleen als u ook de IBox-ADT optie heeft aangeschaft. 

Nadat u op Barcode of Barcode en HL7 onder Instellingen aan de linkerkant hebt geklikt, 
krijgt u de volgende schermweergave: 

 

Afb. 53: HL7 Instellingen 

Endoscoopscan nodig om door te gaan naar het opnamescherm 

Vraag naar Geef aan welke ID moet worden gezocht: Patiënt ID, 
Toelatings-ID of Toetredingsnummer. 

Als de IBox-ADT optie beschikbaar is, kan alleen het 
casusnummer of de patiënt-ID geselecteerd worden. 

Bereik(en) Geef het (de) geldige nummerreeks(en) voor de 

zoekopdracht op. Dit voorkomt een onnodige 
serververbinding wanneer er een korter nummer in het 
zoekveld wordt ingevoerd. 

De begin- en eindwaarden moeten dezelfde lengte 
hebben. Gebruik hiervoor eventueel voorloopnullen. 

Opties 
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Scan endocoop 

Geactiveerd Activeer of deactiveer de opname van de ID van de te 
gebruiken endoscoop 

- Voordat het opnamescherm verschijnt, wordt de 
gebruiker gevraagd de endoscoop te scannen 

- Het gescande ID verschijnt als DICOM tag in alle 
volgende beelden 

- In het opnamescherm kunt u opnieuw scannen om 
de ID te wijzigen voor de volgende opname(n) 

Verplicht Endoscoopscan nodig om door te gaan naar het 
opnamescherm 

Bereik(en) Geef het toelaatbare aantal bereiken regel voor regel 

aan. 

De begin- en eindwaarden moeten dezelfde lengte 
hebben. Gebruik hiervoor eventueel voorloopnullen. 

ADT-server (met optie IBox-ADT) 

ADT-server Type De IBox ondersteunt twee verschillende servertypes: 

- DicomCameraServer: ADT-berichten worden 
gebufferd in de MESO DicomCameraServer en daar 
door de IBox opgevraagd. Ondersteunt het zoeken 
op casusnummer of patiënt-ID. 

- HL7AdtServer: De IBox stuurt een ADT⌃Q01 query 

naar het ZIS. Dersteunt het vragen van de patiënt 
ID. 

adres Geef het adres en de poort van de server op 

Time-out van de 
verbinding 

Als de server meer tijd nodig heeft om te reageren, 
kunt u hier een query timeout opgeven 

Stuur ACK op ADR^A19 Indien gecontroleerd, bevestigt de IBox de ontvangst 
van de patiëntgegevens 

Patiënt ID in segment Geef aan welk veld van het PID-segment moet worden 
gebruikt voor de patiënt-ID 

 

• Klik op     om de wijzigingen te accepteren. 
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9.2.10 Afstandsbedieningen configureren 

U kunt op de IBox Touch verschillende voetpedalen, handschakelaars of bekabelde 
afstandsbedieningen aansluiten. U kunt aan elke afstandsbediening een functie toewijzen 

door links onder Instellingen op Afstandsbediening te klikken.: 

• Controleer of de bestaande afstandsbediening wordt weergegeven. Als dit niet het 
geval is: Bedien de afstandsbediening en vernieuw de pagina. 

 

Afb. 54: Instellingen afstandsbediening 

inactief schakelt deze afstandsbediening uit 

Foto- of video-opname 

start/stop 

slaat een foto op start/stopt de video-opname 

Vasthoud-modus (kort 
indrukken voor foto, 
ingedrukt houden voor 
video) 

kort indrukken om een foto te maken, ingedrukt 
houden om video op te nemen 

Omschakelen foto/video schakelt om tussen het opnemen van foto's en video's  

VCache start/stop start of stopt de continu-opname 

Terug naar patiëntenlijst beëindigt het onderzoek en gaat terug naar de 
patiëntenlijst 

Werklijst opvragen vraagt de werklijst op van de DICOM-server 

 

• Klik op     om de wijzigingen te accepteren. 
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9.2.11 Geluid configureren 

Geluid wordt alleen onder Instellingen weergegeven als u de optie IBox-SND hebt 
aangeschaft. 

Wanneer u links onder Instellingen op Geluid hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm: 

 

Afb. 55: Geluidsinstellingen 

• Selecteer het volume en één van de geluiden. 

• Selecteer de acties waarbij u een geluid wilt horen. 

• Klik op  om de wijzigingen te accepteren. 
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9.2.12 Configuratie van de opslagdoeleinden 

Als de IBox-USB licentie of de IBox-VC licentie geactiveerd is, verschijnt in de webinterface 
“Menu” of “Instellingen” een nieuw punt, “Opslagdoeleinden” genaamd. 

Wanneer u op dit menupunt klikt, verschijnt het volgende scherm: 

 

Afb. 56: Configuratie van de opslagdoeleinden 

• Bepaal onder “Opslagdoeleinden”, waar foto’s, video’s en continu-opnamen opgeslagen 

dienen te worden. 

• Leg een formaat van het doelpad voor USB-opslagmedia vast of gebruik de 
standaardinstelling. Het formaat bepaalt hoe de mappenstructuur op het opslagmedium 
eruit moet zien. De bestanden zelf hebben altijd een tijdstempel als naam. 

• Als u foto’s en video’s op een netwerkgeheugen wenst op te slaan, legt u de betreffende 
instellingen voor de toegang tot de netwerkdirectory vast. Voor de vrijgavenaam kunt u 
dezelfde doelformaat-plaatshouders als bij het USB-opslagmedium gebruiken. 

• Klik op  om de wijzigingen te accepteren. 
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9.2.13 Systeeminstellingen 

Wanneer u links onder Instellingen op Systeem hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm: 

   

Afb. 57: Systeeminstellingen 

• Corrigeer zo nodig de instellingen. 

• Voer bij Tijdserver een internettijdserver of een domeincontroller (PDC) op uw lokale 
netwerk in. 

• De IBox-tijd kan alleen worden ingesteld op de pc-tijd als in uw webbrowser 
JavaScript geactiveerd is. 

• Aantal profielen is alleen zichtbaar als de betreffende optie is aangeschaft. Zie 
hoofdstuk 7.17 voor het werken met profielen. 

• Normaal gesproken wordt tijdens het opstarten het laatst gebruikte profiel 
geselecteerd. Met standaard starten met profiel 1 legt u vast dat altijd profiel 1 
geselecteerd wordt. 

• Ken een alias toe aan uw IBox onder Alias-naam. Deze naam wordt weergegeven in 

de linkerbovenhoek van het IBox-scherm. 

• Een nieuwe licentiecode is alleen nodig na aanschaf van een nieuwe software-optie. 

• U kunt de schermresolutie veranderen als u de letters op het scherm groter wilt laten 
weergeven. 
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• Activeer de Debug-logging alleen bij problemen. Met deze optie wordt er uitgebreidere 
informatie naar de logbestanden geschreven (zie hoofdstuk 9.1.2 en 9.2.1). 

• Klik op  om de wijzigingen te accepteren. 

• Laat de velden onder Extra configuratie leeg, tenzij door de SonoWin®-servicedienst 

iets anders wordt aangeraden. 

• Om software-updates op uw IBox te installeren, klikt u op  om een 
update-bestand te selecteren. 

• Klik vervolgens op . 

   
Wanneer u net met een onderzoek bezig bent, verschijnt op het scherm ca. 
10 seconden lang het volgende bericht: 

Er is een update voor de IBox Touch beschikbaar.  
Wilt u deze nu installeren? 

Druk op het groene vinkje  voor ja. 

Het kan zijn dat de IBox na het installeren van de update opnieuw wordt opgestart. 
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9.2.14 Beveiliging 

Op deze pagina kunt u Windows-updates en wachtwoorden configureren.  

 

Afb. 58: Beveiligingsinstellingen 

• Selecteer het update-tijdstip. Gewoonlijk stelt Microsoft op de tweede dinsdag van de 
maand updates beschikbaar. 

• Voer het IP-adres van een WSUS-server in als u op deze manier beveiligingsupdates 
wilt installeren. Gewoonlijk gebruikt de status-server hetzelfde IP-adres. 

• Klik op  om de instellingen op te slaan. 

• Om het wachtwoord van de webinterface te wijzigen, kunt u hier een nieuw 
wachtwoord opgeven. Als u dit wachtwoord bent vergeten, hebt u geen toegang meer 

tot de webinterface. Bel in dat geval de SonoWin®-servicedienst. 

• U kunt een opstart-PIN instellen om onbevoegde toegang tot de IBox te voorkomen, 

bijvoorbeeld wanneer de endoscoop in een openbaar toegankelijke ruimte staat (zie 
paragraaf 7.1). 

• Klik op   om de instellingen op te slaan. 
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9.2.15 Instellingen opslaan 

Wanneer u links onder Instellingen op Beveiliging hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm: 

 

Afb. 59: Instellingen opslaan 

• Als u de configuratie wilt herstellen, klikt u op  en selecteert u het 

configuratiebestand. 

• Selecteer het configuratiebestand. 

• Klik op deze knop . 

   
Wanneer u net met een onderzoek bezig bent, verschijnt op het scherm ca. 
10 seconden lang het volgende bericht: 

De configuratie van de IBox Touch is gewijzigd. 
Wilt u de gewijzigde configuratie nu activeren? 

Druk op het groene vinkje  voor ja of op het rode kruisje  voor nee. 
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9.2.16 Download 

Wanneer u links onder Instellingen op Download hebt geklikt, verschijnt het volgende 
scherm: 

 

Afb. 60: Download 

Hier vindt u de Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing van de IBox, het programma 
IBoxLive (nodig voor de weergave van een live-beeld (zie paragraaf 7.15) en met de optie 
IBox-VC de VCacheViewer en de VCacheServer (zie hoofdstuk 11). 

 

Optie 
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10 GEAVANCEERDE SYSTEEMCONFIGURATIE 

De systeemadministrator kan in de uitgebreide systeemconfiguratie tijdstip en tijdzone 

met de hand instellen en ook nog andere speciale functies uitvoeren. U kunt dit als volgt 
doen  

• Open eerst het systeemmenu (zie paragraaf 9.1) 

• Ga dan naar de netwerkinstellingen (zoals vermeld in paragraaf 9.1.1) 

• Druk op de knop . 

Het volgende venster wordt geopend: 

 

Afb. 61: Toegang tot de geavanceerde configuratie 

• Voer via het toetsenbord het van de SonoWin®-servicedienst ontvangen wachtwoord 

in. 

De volgende knoppen worden weergegeven: 

 

Afb. 62: Geavanceerde configuratie 



  IBox Touch Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing 

62    IBOXT-NL-340 

10.1 Beveiligde modus  

Om het besturingssysteem van de IBox tegen defecten (bv. door stroomstoring) en 
aanvallen (bv. door computervirussen) te beschermen, wordt de systeempartitie tegen 

schrijftoegang beveiligd.  

Deactiveer de beschermde modus door het indrukken van de knop  alleen wanneer 

u door de SonoWin®-klantenservice daarom verzocht wordt. 

10.2 Datum, tijdstip en tijdzone wijzigen 

• Druk op de knop . 
 
Het volgende venster verschijnt: 

 

Afb. 63: Dialoogvenster voor het instellen van de tijd 

• Stel de tijd in. 

• Klik vervolgens op   . 

 

MERK OP: Indien er in uw netwerk een tijdserver (NTP) beschikbaar is, dient u deze 
in de configuratie in te voeren (zie paragraaf 9.2.13). Het tijdstip wordt dan 
automatisch correct ingesteld. 
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10.3  Testbeeld 

• Druk op de knop  om een testbeeld weer te geven. 

 

Afb. 64: Testbeeld 

• Klik op het beeldscherm op de weergave van het testbeeld te verlaten. 

10.4 Besturingssysteemupdates installeren 

• Druk op de knop  om het handmatig zoeken naar besturingssysteemupdates 
(veiligheidsupdates) te starten. De IBox start daarbij meermaals opnieuw. 

10.5 Installeer IBox-software-updates via USB 

• Druk op de knop  om een op USB-stick beschikbaar gestelde update van de IBox-
software te installeren. De IBox start daarbij mogelijkerwijs opnieuw. Het bestand 

wordt na de succesvolle integratie van de USB-stick gewist. 

• De knop  wordt alleen weergegeven als er een geldige update in de wortel-
directory van de aangesloten USB-sticks beschikbaar is. 

10.6 Uitgang geavanceerde systeemconfiguratie 

Druk de knop  dan  in om uiteindelijk  de uitgebreide systeemconfiguratie 
te verlaten en om naar de normale bedrijfsmodus terug te keren. 
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10.7 Afmelden van draadloze afstandsbedieningen 

• Tik op  om de registratie van alle draadloze drukknoppen te wissen. 

• Een nieuwe draadloze knop wordt geregistreerd wanneer deze wordt ingedrukt. 

 

 

 

  

MERK OP: Dit pictogram verschijnt alleen als u een van de opties voor 

draadloze ontgrendeling op afstand hebt gekocht. 

  

MERK OP: Raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van de 
draadloze drukknop of neem contact op met de serviceafdeling. 
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11 HET CONFIGUREREN VAN PERMANENTE OPNAME MET 

VCACHE 

MERK OP: De hier beschreven methode van een continu-opname staat ter beschikking 
wanneer in de configuratie onder – “Opname compressie”: JPEG en bij continu-
opname “VCache” ingesteld werd (zie paragraaf 9.2.3). 

 

De VCacheService ontvangt continu-opnamen van alle geconfigureerde IBoxen en slaat 
deze op de server op. Als u de optie IBox-VC hebt aangeschaft, moet u de IBox als volgt 
voor continu-opnamen voorbereiden: 

• Download het bestand VCacheSvc.exe via de webinterface van de IBox  
(zie paragraaf 9.2.16) 

• Kopieer het bestand VCacheSvc.exe naar een map op uw server. 

• Dubbelklik op dit bestand om het te openen.  

Het volgende venster wordt geopend : 

 

Afb. 65: Venster IBox Touch VCache Server 

• Klik op  om het IP-adres of de host-naam van de IBox en eventueel 

andere IBoxen in te voeren. 

• Voer een map in bij VCache-map, waar u de continu-opnamen wilt opslaan. 
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• Klik vervolgens op  

VCacheSvc wordt nu geïnstalleerd als een Windows-service.  

• Klik vervolgens op   
 
U kunt het programmavenster vervolgens sluiten.  
 
VCacheSvc wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd. 

Let op de kleur van de stippen voor de IP-adressen: 

groen IBox verbonden met VCacheSvc 

geel IBox bereikbaar via netwerk, maar VCache-verbinding inactief 

rood IBox niet bereikbaar 

 

De optie  maakt uitgebreidere logbestanden aan, wat handig kan 
zijn voor het opsporen van fouten en oplossen van problemen. Deze optie wordt 
uitgeschakeld bij het sluiten van het programmavenster. 

Logberichten kunnen worden gekopieerd naar het klembord door met de rechtermuisknop 
in het onderste gedeelte van het programmavenster te klikken om ze bijvoorbeeld in een 
e-mail in te voegen. 

 

MERK OP: Voor een SD-opname is ca. 4 GB en voor een HD-opname ca. 20 GB 
per uur nodig. Daarom moet de beschikbare geheugenruimte minimaal 500 GB 
bedragen . 
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12 CONTINU-OPNAMEN BEHEREN  

Om continu-opnamen te bekijken en ze eventueel te bewerken, te vergrendelen of te 

verwijderen, heeft u het bestand VCacheViewer.exe nodig. 

• Dubbelklik op dit bestand om het te openen VCacheViewer.exe. 

Het volgende venster wordt geopend: 

 

Afb. 66: Venster SonoWin®VCacheViewer 

Wanneer u dit bestand voor de eerste keer opent, moet u een map kiezen.  
Vervolgens verschijnt het hierboven getoonde venster. 

De symbolen vóór de continu-opnamen geven aan of de video 

- al eens is bekeken  

- vergrendeld is  

- al is opgeslagen  

- nog niet is bekeken (geen symbool) 

- niet is gevonden   
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12.1 Opties in het venster SonoWin® VCacheViewer 

Voor instellingen  

• klik op deze knop . 
 
Het volgende venster wordt geopend: 

 

Afb. 67: Venster Instellingen 

• Selecteer hier de map waar de VCache-video's zijn opgeslagen. 

Als de optie  is aangevinkt, wordt de knop  in 

het venster SonoWin®VCacheViewer weergegeven.  

Zoeken  

kan worden gedaan op naam, patiënt-ID, dossiernummer...  

Alle kolommen in de lijst kunnen oplopend resp. aflopend worden gesorteerd door op de 
kop ervan te klikken. 

Om de lijst bij te werken: 

• Klik op deze knop .  

Alleen de VCache-video's die volledig zijn overgedragen, worden weergegeven. 

Om een continu-opname te verwijderen: 

• Klik op de betreffende opname en vervolgens op . 

• Klik op  om dit te bevestigen. 
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Om een continu-opname te vergrendelen/ontgrendelen: 

•  klik op deze knop . 
 
Hierdoor kan de VCache-video niet per ongeluk worden verwijderd. 

Om het venster te sluiten:  

• Klik op  of op . 

Om een continu-opname te bewerken: 

• Open deze met een dubbelklik   

of markeer deze en klikt op . 
 
Het volgende venster wordt geopend: 

 

Afb. 68: Venster voor het bewerken van continu-opnamen 

 

Linksboven verschijnen de patiënt-ID, naam en geboortedatum van de patiënt met 
daaronder het bedieningspaneel. 

Aan de rechterkant boven het beeld vindt u de positiebalk met positiemarkeringen  (op 

deze tijdstippen werd er tijdens de opname een foto gemaakt) en de huidige selectie 

 . 
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Het bedieningspaneel biedt de volgende functies: 

Tijdweergave 1 

 (links) 

Geeft de tijd op de computer tijdens de opname weer in de 

notatie uren:minuten:seconden 

Tijdweergave 2 

 (rechts) 

Geeft de huidige positie weer binnen de totale opnametijd 

in de notatie minuten:seconden.beelden 

Shuttleregelaar 

 

Verplaatst de huidige positie vooruit of achteruit.  

Houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de regelaar 

naar links of rechts sleept. 

Hoe verder u de regelaar van het middelpunt wegsleept, 

des te hoger de afspeelsnelheid wordt. 

Wanneer u de muisknop loslaat, keert de regelaar terug 
naar het middelpunt en wordt het afspelen stopgezet. 

Jogwiel 

 

Maakt een exacte positionering mogelijk: 

- Als u één keer links van de shuttleregelaar klikt, gaat u 

één beeld terug.  

Wanneer u rechts ervan klikt, gaat u één beeld verder. 

- Dubbelklik: twee beelden terug of verder. 

- Wanneer u het jogwiel met de muis vooruit of achteruit 

draait,  

wordt de afstand tot het huidige beeld proportioneel 

groter.  

- Om een groter bereik te bekijken, kunt u de muiscursor 

zelfs buiten de rand van het venster slepen. 

Vorige markering 

 

Gaat terug naar de positie van de vorige markering. 

Afspelen 

 

Speelt de huidige video op originele snelheid af. 

Klik er opnieuw op om het afspelen te onderbreken. 
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Volgende markering 

 

Gaat verder naar de positie van de volgende markering. 

Startpunt 

 

Zet het startpunt van een fragment op de huidige positie.  

Dit startpunt markeert het begin van het videofragment dat 

u afzonderlijk wilt opslaan. 

MERK OP: Het startpunt kan niet na het eindpunt worden 

gezet. 

Foto maken 

 

Van het huidige beeld in de video een foto maken.  

Eindpunt 

 

Zet het eindpunt van een fragment op de huidige positie.  

Dit eindpunt markeert het einde van het videofragment dat 
u afzonderlijk wilt opslaan. 

MERK OP: Het eindpunt kan niet vóór het startpunt 

worden gezet. 

Sluiten 

 

Sluit het venster zonder eventueel gemaakte instellingen 
op te slaan. 

Opslaan 
 

 

Exporteert het geselecteerde videofragment of, als er geen 

fragment met een start- en eindpunt is vastgelegd, de hele 

continu-opname. 

 

MERK OP:  Als u meerdere fragmenten wilt exporteren, 

moet dit één voor één worden gedaan. 
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13 HET STATUSVENSTER 

Het statusvenster geeft informatie over systeeminstellingen en netwerkverbindingen en 

wordt elke 10 seconden bijgewerkt. 

 

Afb. 69: Statusvenster 

• Druk op  om het venster te openen. 
 
Het bestaat uit de volgende gedeeltes: 

Systeemstatus Geeft de huidige instellingen weer 

Verzendwachtrij zie paragraaf 7.13 

Netwerk Geeft de status van de verbinding voor LAN en WLAN 
weer: 
groen voor bestaande, uit voor ontbrekende verbinding 

Services Geeft de status van de verbinding voor DICOM-opslag en 
DICOM-werklijst weer: 

groen  - DICOM-ping gelukt 
geel   - Netwerk–ping gelukt, DICOM-ping mislukt  
rood    - Netwerk-ping mislukt 

uit   - bezig met bepalen van de status 

Geeft de status van de verbinding voor VCache weer: 

groen  - VCache-service verbonden 
uit   - VCache-service niet verbonden 
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14 FOUTMELDINGEN 

Wanneer er fouten optreden:  

U vindt de foutmeldingen via de webinterface in het logbestand zie paragraaf 9.2.1 

• Sla de eerste vermelding  uit het logboekarchief op, vanaf het moment dat de fout 
zich heeft voorgedaan. 

• Neem contact op met de SonoWin®-servicedienst: support@meso.biz

 

Wanneer de IBox helemaal niet meer werkt: 

De IBox moet naar de fabrieksinstellingen worden teruggezet. 

• Neem daarvoor contact op met de SonoWin®-servicedienst: support@meso.biz 

Hiervoor heeft u een lege USB-stick en een pc-muis nodig. 

 

 

15 MILIEURICHTLIJNEN  

De IBox Touch bevat elektronische componenten. Verwijder het apparaat aan het einde 

van zijn levensduur volgens de geldige bepalingen ( )(zie ook hoofdstuk 3 en 5). 

De gebruiker kan het apparaat ook verwijderen door het op eigen kosten terug te sturen 
naar de fabrikant. 

 

16 GARANTIE  

Er gelden de wettelijke garantiebepalingen. 

De fabrikant geeft alleen garantie voor een doelmatig en juist gebruik van het apparaat. 

Bij ondoelmatig gebruik, niet naleven van de veiligheidsmaatregelen of ongeoorloofd 
openen van het apparaat en de kabels komt de garantie te vervallen. 

 

mailto:support@meso.biz
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1 Document History 

Re

v 
Date Author Comments 

1 01/10/2003 C. Schwerin Created 

2.2 01/01/2009 C. Schwerin Changes regarding Dicom Toolkit 

Table 1: Document History 

 

 

 

 

2 Introduction 

This is a conformance statement for the SonoWin® IBox DICOM Modality Worklist 

Management Service Class User module (IBox-DiW).  

The following functions are supported by this module: 

- Retrieving Patient information using DICOM 3.0 Modality Worklist Management 

Service Class User. 

2.1 Sources of information 

- Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM), NEMA Standard Publication 

No. PS 3.1~3.13, NEMA, 1300 North 17th Street, Suite 1847, Rosslyn, VA 22209, 

phone: (703)-841-3200. 

- World Wide Web: http://www.nema.org/medical/dicom.htm 

2.2 Acronyms and Abbreviations 

AE Application Entity 

DICOM  Digital Imaging and Communication in Medicine 

IOD Information Object Definition 

ISO International Standards Organization 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

PDU Protocol Data Unit 

SCP Service Class Provider (server) 

SCU Service Class User (client) 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

SC Secondary Capture 

SOP Service Object Pair 

UID Unique Identification 

US Ultrasound 

US MF Ultrasound Multi-frame 

http://www.nema.org/medical/dicom.htm
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3 Implementation model 

IBox-DiW implements a DICOM Modality Worklist Service Class User (SCU) which can 

send DICOM queries to a DICOM Modality Worklist Service Class Provider  (SCP) to 

obtain patient demographic information. This information then can be used to select a 

certain patient from the worklist and record images for that patient. 

 

3.1 Application data flow diagram 

 

Figure 1: IBox-DiW application data flow diagram 

3.2 Functional definition of Application Entity (AE) 

All communications and image transfer with the remote application is accomplished 

utilizing the DICOM protocol over a network using the TCP/IP protocol stack.  

The IBox-DiW establishes an association with a user selected TCP/IP port number that is 

configured at the time this application is initiated. When an association is requested with 

a SCP, IBOX-DiW responds with a list of  SOP Class UIDs that it will accept. If a find 

request is sent then it will wait for find responses. 

3.3 Sequencing of real-world activities 

See previous section. 



4 AE specifications 

5 

 

4 AE specifications 

4.1 AE Specifications for IBox-DiW 

IBox-DiW provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Service Object 

Pair (SOP) Class as a Modality Worklist  Service Class User (SCU). 

 

SOP Class UID SOP Class Name 

1.2.840.10008.1.1 Verification SOP class 

1.2.840.10008.5.1.4.31 Modality Worklist Find 

Table 2: Valid SCU SOP Classes for IBox-DiW AE 

 

4.1.1 Association establishment policies for IBox-DiW AE  

4.1.1.1 General 

The IBox-DiW module will initiate an association as a Modality Worklist Service Class 

User requesting modality and patient data. 

4.1.1.2 Number of associations 

The IBox-DiW AE allows a single association for association initiation. 

4.1.1.3 Asynchronous nature 

The IBox-DiW AE does not support asynchronous communication (multiple outstanding 

transactions over a single association). 

4.1.1.4 Implementation identifying information 

This implementation will be identified by: 

- Implementation Class UID:   1.2.276.0.7230010.3.0.3.5.4 

- Implementation Version Name: OFFIS_DCMTK_354 

 

4.1.2 Association initiation by real-world activity for IBox-DiW 

The IBox-DiW initiates an association for the appropriate Modalty Worklist Service Class 

that corresponds to the set of data requested to be transferred. The association is closed 

when the query has been sent to the remote DICOM network node. 

4.1.2.1 Real-World activity for Find and Move Execution operations of IBox-DiW 

The IBox-DiW opens an association and performs a C-FIND to retrieve information from a 

remote DICOM Modality Worklist SCP. The association is closed after an error.  

4.1.2.1.1 Presentation context table for Find and Move Execution operations 

 

Presentation Context Table 
Abstract Syntax Transfer Syntax 

Role 
Extended 

Negotiation Name UID Name List UID List 

Modality 
Worklist Find 

1.2.840.10008.5.1.4.31 Little Endian Implicit 1.2.840.10008.1.2 SCU None 

Table 3: Find Execution Presentation Contexts of IBox-DiW 
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5 Profiles 

5.1 Supported Communication Stacks 

IBox-DiW provides DICOM V3.0 TCP/IP Network Communication Support as defined in PS 

3.8. 

5.2 TCP/IP Stack 

IBox-DiW communicates over the TCP/IP protocol stack on any physical interconnection 

media supporting the TCP/IP stack. It inherits the TCP/IP stack from the Microsoft  

Windows  host operating system upon which it executes.  

5.2.1 Physical Media Support 

IBox-DiW is indifferent to the physical medium over which TCP/IP executes; it inherits 

this from the operating system on which it exists. 

6 Extensions/specializations/privatizations 

6.1 Standard extended/specialized/private SOPs 

None supported. 

6.2 Private Transfer Syntaxes 

None supported. 

7 Configuration 

7.1 IBox-DiW Configuration  

The IBox-DiW module is configured by the IBoxCfg application which is located on the 

USB stick delivered with the IBox. The following parameters can be configured: 

- Application Entity (AE) of the SCP 

- IP address or host name of the SCP 

- Port number to be used when connecting to the SCP 

- Scheduled station AE (Dicom Tag (040,0001) of the C-FIND request) 

- Query date range (1…4 days) 

- Automatic worklist query every 15s, 30s, 1min, 5min, 10min 

- Automatic patient selection if worklist contains only one entry 

7.1.1 Error logging 

If there is a problem with the communication, the option “Enable Log File” should be 

enabled in the IBoxCfg application. Communication log files will then be written to the 

USB stick for support use. 

8 Support of extended Character sets 

Extended character sets are not supported. 
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v 

1 01/10/2003 C. Schwerin Created 

1.6 04/01/2004 C. Schwerin Support of Multiframe added 

2.2 01/01/2009 C. Schwerin Changes regarding Dicom Toolkit 

3.0 01/10/2016 C. Schwerin Updated SOP classes 

3.1 10/01/2017 C. Schwerin Updated Transfer Syntaxes and SOP Classes 

Table 1: Document History 

2 Introduction 

This is a conformance statement for the SonoWin® IBox DICOM Storage Service Class 

User (IBox-DiS) module.  

The following functions are supported in IBox-DiS: 

- Sending images and cine loops using DICOM 3.0 Storage Service Class SCU. 

2.1 Sources of information 

- Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM), NEMA Standard Publication 

No. PS 3.1~3.13, NEMA, 1300 North 17th Street, Suite 1847, Rosslyn, VA 22209, 

phone: (703)-841-3200. 

- World Wide Web: http://www.nema.org/medical/dicom.htm 

2.2 Acronyms and Abbreviations 

AE Application Entity 

DICOM  Digital Imaging and Communication in Medicine 

IOD Information Object Definition 

ISO International Standards Organization 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

PDU Protocol Data Unit 

SCP Service Class Provider (server) 

SCU Service Class User (client) 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

SC Secondary Capture 

SOP Service Object Pair 

UID Unique Identification 

US Ultrasound 

US MF Ultrasound Multi-frame 

  

http://www.nema.org/medical/dicom.htm
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3 Implementation model 

IBox-DiS implements a DICOM Storage Service Class User (SCU) which can send DICOM 

images to a DICOM Storage Service Class Provider  (SCP). 

 

3.1 Application data flow diagram 

 

Figure 1: IBox-DiS application data flow diagram 

3.2 Functional definition of Application Entity (AE) 

All communications and image transfer with the remote application is accomplished 

utilizing the DICOM protocol over a network using the TCP/IP protocol stack.  

IBox-DiS establishes an association with a user selected remote AE just prior to sending 

a Store request to that AE. It then sends all images contained in the IBox image cache. 

After transfer is completed successfully, the images are removed from the image cache. 

3.3 Sequencing of real-world activities 

See previous section. 

  

DICOM Standard Interface

Remote Storage
Service Class

provider

SonoWin®

IBox

IBox-DiS
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Local Remote
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4 AE specifications 

4.1 AE Specifications for IBox-DiS 

IBox-DiS provides Standard Conformance to the following DICOM V3.0 Service Object 

Pair (SOP) Classes as a Storage Service Class User (SCU). 

 

SOP Class UID SOP Class Name 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Ultrasound Image Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Secondary Capture Image Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 VL Endoscopic Image Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Ultrasound Multi-frame Image Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Multiframe True Color Secondary Capture Image Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 Video Endoscopic Image Storage 

Table 2: Valid SCU Storage SOP Classes for IBox-DiS 

 

4.1.1 Association establishment policies  

4.1.1.1 General 

The IBox-DiS application will initiate an association as an SCU of Storage Services when 

images are available in the image cache of the IBox (i.e. when images were previously 

stored in the IBox). The maximum PDU size is 16,384 bytes. 

4.1.1.2 Number of associations 

The IBox-DiS AE opens only one store association at a time.  

4.1.1.3 Asynchronous nature 

The IBox-DiS AE does not support asynchronous communication (multiple outstanding 

transactions over a single association). 

4.1.1.4 Implementation identifying information 

This implementation will be identified by: 

- Implementation Class UID:   1.2.276.0.7230010.3.0.3.5.4 

- Implementation Version Name: SONOWIN 

4.1.1.5 Calling and called AE titles 

All AE titles can be configured via the IBoxTouch web interface. 
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4.1.2 Association initiation for IBox-DiS 

The IBox-DiS will open an association when 

- the network connection is available and 

- the IBox image cache is not empty 

 

4.1.2.1 Real-World activity for Send Image operations 

The IBox-DiS initiates one association for the transfer of all images of the IBox image 

cache to a DICOM Image Storage Server. When all images of the cache were sent, the 

association is closed. As soon as a new image is acquired, a new association will be 

initiated. 

 

4.1.2.1.1 Associated real-world activity for Send  Image operations 

 The images are transferred via the DICOM STORE-Request. The association is closed 

after the successful transfer of all images or if errors occur.  

If more than one image is available in the IBox image cache they will be sent 

sequentially.  

 

4.1.2.1.2 Proposed presentation contexts for Send Image operations 

Presentation Context Table 
Abstract Syntax Transfer Syntax 

Role 
Extended 

Negotiation Name UID Name List UID List 

Ultrasound 
Image 
Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Little Endian Implicit 
JPEG Baseline 

1.2.840.10008.1.2 
1.2.840.10008.1.2.4.50 

SCU None 

Secondary 
Capture 
Image 
Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Little Endian Implicit 
JPEG Baseline 

1.2.840.10008.1.2 
1.2.840.10008.1.2.4.50 

SCU None 

Ultrasound  
Multiframe 
Image 
Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Little Endian Implicit 
JPEG Baseline 

1.2.840.10008.1.2 
1.2.840.10008.1.2.4.50 

SCU None 

VL 
Endoscopic 
Image 
Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.
1.1 

Little Endian Implicit 
JPEG Baseline 

1.2.840.10008.1.2 
1.2.840.10008.1.2.4.50 

SCU None 

Multiframe 
True Color 
Secondary 
Capture 
Image 
Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Little Endian Implicit 
JPEG Baseline 

1.2.840.10008.1.2 
1.2.840.10008.1.2.4.50 

SCU None 

Video 
Endoscopic 
Image 
Storage 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.
1.1.1 

MPEG-4 AVC/H.264 
High Profile / Level 
4.1 /BD-compatible/ 
4.2 

1.2.840.10008.1.2.4.102 
1.2.840.10008.1.2.4.103 
1.2.840.10008.1.2.4.104 

SCU None 

Table 3: Send Image Presentation Contexts of IBox-DiS 

4.1.2.1.2.1 Photometric interpretation 

Photometric Interpretation, i.e., color mode of the pixel image data, is not a negotiable 

parameter in DICOM 3.0. 

IBox-DiS always exports uncompressed images in RGB mode, JPEG and MPEG-4 images 

in YBR_FULL_422.  

 

4.1.2.1.2.2 SOP Specific Conformance to Verification SOP Class 

The IBox-DiS AE supports the Verification SOP Class as an SCU. 
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4.1.2.1.2.3 SOP Specific Conformance to Storage SOP Class 

The IBox-DiS AE provides standard conformance to the Storage SOP Class.  It shows the 

following behavior on successful (with or without warnings) and unsuccessful transfer of 

images: 

 Success  (return status 0000) 

 Refused (return status A7xx) and error (return status A9xx or Cxxx)  

 Warning (return status B00x) 

Messages indicating the status of a C-STORE request are displayed. 

 

The transfer will run as a background process. Image acquisition is not delayed nor 

interrupted.  

 

Extended negotiation is not supported. 

 

The standard conformance to the Storage SOP Class also implies standard conformance 

for the  

Ultrasound (US) Image Storage SOP Class  

Ultrasound Multi-frame (US MF) Image Storage SOP Class 

 

Table 4 lists the applied common Conditional (DICOM Type 1C and 2C) and Optional 

(DICOM Type 3) attributes of these three Storage SOP Classes. All of these attributes 

may be empty or not even present in certain situations. 

 

DICOM specified usage:  M = mandatory, U = user related 

 

Informati

on 

Module Usage Conditional 

Attributes 

Optional Attributes 

Entity  US 

MF 

US    

Patient Patient M M  -- Patient Comments 

Study General 

Study  

M M  -- -- 

 Patient 

Study 

U U  -- Patient's Age 

Patient's Size 

Patient's Weight 

Series General 

Series 

M M  -- Performing Physicians’ 

Name 

Equipment General 

Equipment 

M M  -- Device Serial Number 

 Manufacturer's Model 

Name 

Software Versions 

Image General 

Image 

M M  Content Date 

Content Time 

Image Type 

Lossy Image 

Compression 

 Image Pixel M M  Planar Configuration -- 

 SOP 

Common 

M M  -- -- 

 Cine M --  Frame Time -- 

 Multi-frame M --  -- -- 

Table 4: Applied Conditional and Optional Attributes of  the US and US MF  IOD 

4.1.2.1.2.4 Association Acceptance Policy 

The IBox-DiS AE does not accept associations. 
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5 Profiles 

5.1 Supported Communication Stacks 

IBox-DiS provides DICOM V3.0 TCP/IP Network Communication Support as defined in PS 

3.8. 

5.2 TCP/IP Stack 

IBox-DiS communicates over the TCP/IP protocol stack on any physical interconnection 

media supporting the TCP/IP stack. It inherits the TCP/IP stack from the Microsoft 

Windows host operating system upon which it executes.  

5.2.1 Physical Media Support 

IBox-DiS AE is indifferent to the physical medium over which TCP/IP executes; it inherits 

this from the operating system on which it exists. 

6 Extensions/specializations/privatizations 

6.1 Standard extended/specialized/private SOPs 

None supported. 

6.2 Private Transfer Syntaxes 

None supported. 

7 Configuration 

7.1 IBox-DiS Configuration files 

The IBox-DiS module is configured by the IBoxCfg application which is located on the 

USB stick delivered with the IBox. The following parameters can be configured: 

- Application Entity (AE) of the SCP 

- IP address or host name of the SCP 

- Port number to be used when connecting to the SCP 

- Application Entity (AE) of the IBox (SCU) 

7.1.1 Error logging 

If there is a problem with the communication, the option “Enable Log File” should be 

enabled in the IBoxCfg application. Communication log files will then be written to the 

USB stick for support use. 

8 Support of extended Character sets 

Extended character sets are not supported. 

 

9 Applied US Image IOD 

The modules selected from the US image IOD module table of DICOM 3.0 are given in 

the following table: 

 

Information Entity Module Note 
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Patient Patient  

Study General Study   

 Patient Study  

Series General Series  

Equipment General Equipment  

Image General Image  

 Image Pixel  

 US Image  

 SOP Common  

 Multi-frame used for US MF Image only 

 Cine used for US MF Image only 

Table 5: Applied Modules of  the  US Image IOD 

The details of these applied modules are given in the tables below. The list of possible 

values are also given (if applicable). The situation that an attribute is present 

conditionally/optionally or that an attribute may contain a zero length value, is indicated 

too. Conditions and Defined/Enumerated values of DICOM 3.0 are applicable but are not 

shown in the tables. 

 

9.1 Patient Module 

Attribute Name Tag Note 

Patient’s Name 0010,0010  

Patient ID 0010,0020 always transferred 

Patient’s Birth Date 0010,0030  

Patient’s Sex 0010,0040  

Table 6: Used attributes of the patient module 

9.2 General Study Module 

Attribute Name Tag Note 

Study Date 0008,0020 always transferred 

Study Time 0008,0030 always transferred 

Accession Number 0008,0050 as given by worklist 

Referring Physician’s Name 0008,0090 May have a zero length value. 

Study Instance UID 0020,000D Always transferred 

Study ID 0020,0010 Contains time stamp 

Table 7: Used attributes of the general study module 

9.3 Patient Study Module 

Attribute Name Tag Note 

Patient’s Size 0010,1020  

Patient’s Weight 0010,1030  

Table 8: Used attributes of the patient study module 

 

 

 

9.4 General Series Module 

Attribute Name Tag Note 

Modality 0008,0060 Applied value: US (may be configured) 

Series Instance UID 0020,000E always transferred 

Series Number 0020,0011 Applied value: 1 
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Table 9: Used attributes of the general series module 

9.5 General Equipment Module 

Attribute Name Tag Note 

Manufacturer 0008,0070 May have a zero length value. 

Manufacturer’s Model Name 0008,1090 May have a zero length value. 

Device Serial Number 0018,1000 May have a zero length value. 

Software Versions 0018,1020 May have a zero length value. 

Table 10: Used attributes of the general equipment module 

9.6 General Image Module 

Attribute Name Tag Note 

 

Image Type 0008,0008 Applied values:    1. DERIVED  

 2. PRIMARY 

Content Date 0008,0023 The image creation date. 

Content Time 0008,0033 The image creation time. 

Lossy Image Compression  0028,2110  

Table 11: Used attributes of the general image module  

9.7 Image Pixel Module 

Attribute Name Tag Note 

Samples per Pixel 0028,0002 Applied Value: 0003H 

Photometric Interpretation 0028,0004 Applied Value: “RGB” or “YBR_FULL_422” 

Planar Configuration 0028,0006 Applied Value: 0000H (color-by-pixel) 

Rows 0028,0010  

Columns 0028,0011  

Bits Allocated 0028,0100 Applied Value: 0008H 

Bits Stored 0028,0101 Applied Value: 0008H 

High Bit 0028,0102 Applied Value: 0007H 

Pixel Representation 0028,0103 Applied Value: 0000H (unsigned integer) 

Pixel Data 7FE0,0010  

Table 12: Used attributes of the image pixel module 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 Cine Module 

Attribute Name Tag Note 

Frame Time 0018,1063 Applied Value:  40 (sec) 

Table 13: Used attributes of the cine module 
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9.9 Multi-frame Module 

Attribute Name Tag Note 

Number of Frames 0028,0008  

Frame Increment Pointer 0028,0009 Points to Frame Time (0018,1063) 

Table 14: Used attributes of the multi-frame module 

 

 

9.10 US Image Module 

Attribute Name Tag Note 

Image Type 0008,0008  

Samples Per Pixel 0028,0002 Applied Value: 0003H 

Photometric Interpretation 0028,0004 Applied Value: “RGB” or “YBR_FULL_422” 

Planar Configuration 0028,0006 Applied Value: 0000H (color-by-pixel) 

Frame Increment Pointer 0028,0009 Applied Value: 00181063 (sequencing by 

Frame Time (0018,1063)) 

Bits Allocated 0028,0100 Applied Value: 0008H 

Bits Stored 0028,0101 Applied Value: 0008H 

High Bit 0028,0102 Applied Value: 0007H 

Pixel Representation 0028,0103 Applied Value: 0000H (unsigned integer) 

Table 15: Used attributes of the US image module 

 

 

9.11 SOP Common Module 

Attribute Name Tag Note 

SOP Class UID 0008,0016   

SOP Instance UID 0008,0018  

Table16: Used attributes of the SOP common module 

 


