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Chương 1 Cài đặt phần cứng 
 

1. KN-2200 
 

Công tắc chân 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kết nối với thiết bị chụp ảnh có giao diện màu xám. Bước 4 Kết nối đầu nối màu xanh lam với thiết bị hình ảnh; 

bước 3,4, xin lưu ý rằng phích cắm phải gắn ở khe định vị để cắm khi kết nối với máy ảnh 

 

 
 
 
 
 
Lưu ý: Chỉ có thể tiến hành các thao tác cắm kết nối trong điều kiện tắt nguồn. 
 

 

Cáp kết nối 

Điều khiẻn 
Nguồn Camera 

Camera 

Gray Bule 

Cổng Video 

Cổng 

USB 
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 Chương 2 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 
 

1) click on ” ” →”Devices and printers” 

  

 

2) Right click on ”Devices”, choose “Device installation settings…” 
 

 
 

3) Choose ”Never install driver software from windows update”, click“save changes” 
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4) Mở "COLPOSCOPE SETUP\setup.exe" trong file USB: 

 

  
  

5)  Nhấp vào “Install” (trong hệ thống window 8, vui lòng bỏ qua bước 5-7 khi cài đặt)： 

 
  

6) Click “next”： 
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7) Nếu màn hình không xuất hiện giao diện của Hình 6 mà xuất hiện lỗi, để cài đặt 

như các bước sau： 

click on ” ” →”control panel” 
 

chọn “Turn windows features on or off” 
 

 chọn “Microsoft .NET Framework 3.5.1” cũng như các tùy chọn sau ， Nhấp vào “OK”: 

                   
                     Khởi động lại máy tính và bắt đầu cài đặt từ bước 4) 
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8) Click “change…”, và thay đổi quyền truy cập cài đặt： 

 

9)  chọn đường dẫn cài đặt khác với ổ C, click ”OK”： 
 

Figure 11 

10) Click “Next”: 
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11)  Click “Install” 

Figure 13 

12) Trong hộp thoại sau, nhấp vào “Install”, tiếp tục chờ cài đặt. Nếu “windows không thể xác minh nhà 

xuất bản của phần mềm trình điều khiển”, hãy chọn “Luôn cài đặt phần mềm trình điều khiển”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 

13) Click “finish”,  quá trình cài đặt phần mềm thành công. 

Figure 15 
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Mở hệ thống phần mềm, nhập hình 1： 

Cài đặt 

functions 

Thời gian 

statusline 

Exit 

 

 Chương 3 Hoạt động phần mềm 
 
 

 

Giới thiệu giao diện hệ thống: 

     Hình ảnh toàn màn hình： 

Nhấp vào nút này để hiển thị toàn màn hình hình ảnh quan sát. 

       Thay đổi giao diện：Nhấp vào nút này, để thay đổi giao diện hệ thống. Nhấp 

chuột phải vào nút, có thể xuất hiện giao diện sau. 

       Cài đặt: bấm vào nút để vào giao diện cài đặt hệ thống. 
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 Các nút cho trang chức năng Ở đây có bốn nút cho trang chức năng: Thu thập 

hình ảnh, phân tích tập bản đồ, báo cáo ca bệnh, quản lý hồ sơ y tế. Một lần chụp 

vào bề mặt tiếp xúc chức năng tương ứng. 

 Statusline Trình diễn trạng thái của hệ thống hiện tại: 

 ID Chứng minh số hồ sơ bệnh án hiện tại của bệnh nhân; 

 Images hiển thị hình ảnh caputure hiện tại và tổng số hình ảnh. 

 Mode Thể hiện mẫu bệnh nhân mới, mẫu bệnh nhân thăm khám tiếp theo, 

chế độ xem; 

 Disk để hiển thị dung lượng lưu trữ và tổng dung lượng 

              Click Exit nút để thoát khỏi hệ thống, 

              Nhấp vào nút để thu nhỏ giao diện hệ thống soi cổ tử cung kỹ thuật số. 

 
1. Cài đặt hệ thống 

Nếu bạn sử dụng hệ thống này lần đầu tiên, hãy nhấp vào nút "System Settings", 

mở biểu mẫu Cài đặt Hệ thống và vận hành cài đặt phần mềm, cài đặt video và cài đặt 

báo cáo. 

 Cài đặt phần mềm 

Mở "System Settings", mặc định là "Software Settings" interface. Hoặc click  

"Software Settings": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kiểm soát ống kính cài đặt loại ống kính. 

 Total Imaging đặt tổng số của hình ảnh, chọn từ 10 đến 100. 

 countdown đặt thời gian đếm ngược. 1 đến 30 phút có thể chọn. Check 

“COUNT ” or “ COUNTDOWN”. 

 Language set up chọn ngôn ngữ hệ thống, “CN” là tiếng Trung, “EN” là 

tiếng Anh, “ES” là tiếng Tây Ban Nha ， “RU” là tiếng Nga, “TR” là tiếng Thổ 

Nhĩ Kỳ ， “VN” là tiếng Việt 
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 foot switch điều chỉnh độ nhạy của công tắc chân, có thể chọn 1-10. Giá trị 

chậm chạp cao hơn. 

 password protection kiểm tra tùy chọn này ， nhập mật khẩu cài đặt trước khi 

 vào hệ thống khi đăng nhập。 nhấp vào “thay đổi mật khẩu” để đặt mật khẩu。 

  Người dùng cần ghi nhớ mật khẩu để sử dụng hệ thống bình thường. 

 Nếu quên mật khẩu, vui lòng liên hệ với phụ trách dịch vụ sau. của công ty chúng tôi trong thời 

gian. đặt mật khẩu lần đầu tiên, không cần nhập "mật khẩu cũ"Close screensaver When 

program run, it forbids to open the screen protection. chooses this item to prevent the screen 

protection to affects the observation. 

 
 Cài đặt Video 

Click “video”: 

Figure 4 

 Capture set Có thể thiết lập có hiển thị ngày, giờ và thời gian tính toán trên 

ảnh chụp hay không 

 Other settings Đối với các tùy chọn cài đặt khác, hệ thống xác định tự động 

theo loại thẻ chụp mà không cần cài đặt của người dùng. Các giao diện có 

thể có một số khác biệt tùy theo kiểu chụp. Nếu xuất hiện hiện tượng màn 

hình vỡ hình, vui lòng sửa lại hai tùy chọn Kích thước tiêu chuẩn và kích 

thước video theo bảng dưới đây. 

  
 

loại thẻ chụp Built-in USB 

Tiêu chuẩn thiết bị ảnh NTSC PAL NTSC PAL 

Tiêu chuẩn NTSC_M PAL_D NTSC_M PAL_D 

videosize 640，480 768，576 640，480 640，480 
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Images 

colleaction area 

function 

Real-time 

Observation 

 

 ặt Báo cáo 

Click "Report Settings": 

 Hospital name Tên bệnh viện được trình bày trong báo cáo. 

 Subtitle Sử dụng để điền vào phụ đề để thể hiện trong báo cáo. 

 Report name Sử dụng để điền vào đầu báo cáo. 
 Hospital icon Mặc định là biểu tượng Cross. Người 

dùng có thể chọn các biểu tượng khác, click “browsing” để 

chọn, click“ default” trở lại mặc định. 

 Print setup Sử dụng để thiết lập loại và thông số của máy in. 

Sau khi cài đặt xong, click “save”. 

 

2. Bộ sưu tập hình ảnh 

 Giao diện mặc định là "Image collection". Hoặc click "Image collection": 



ECALL MEDICAL CO., LTD - installation and operation 
 

www.ecall.com.vn 

 

Nút chức năng giới thiệu: 

               Xóa thông tin bệnh nhân hiện tại, tạo hồ sơ bệnh nhân mới. (Lưu ý: Hồ sơ 

bệnh án sẽ không được xóa). 

             Nhấp vào nút này để chụp ảnh các ảnh đã quan sát, hiển thị các ảnh trong 

vùng chụp. Lưu một hình ảnh cho mỗi lần nhấp chuột. Hoặc nhấn công tắc 

chân cho cùng một hoạt động. 

             Nhấp vào nút này, Trong giao diện sau, có thể thay đổi hình ảnh không 

đẹp mắt. 

 

               Nhấn nút này, đóng băng hình ảnh, biểu tượng thành “ ”，lúc này có 

thể chuyển sang trạng thái tĩnh để chụp ảnh, ảnh sẽ khá rõ nét. 

Bấm vào nút này để quay lại. 

               Đặt các hình ảnh lại với nhau để so sánh. Nhấp vào nút này, hiển thị bề mặt 

tương phản, nhấp vào mũi tên để duyệt ảnh. 
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 nhấp vào nút này, bộ hẹn giờ bật ra bên dưới “system time”, như hình minh 

họa. click “ ” để bắt đầu thời gian theo thời gian hệ thống cài đặt, click “ 

”, ngừng đếm. 

 

               Nhấp vào nút này, giao diện lưu trữ video bật lên，click“ ”，chọn một 

đường dẫn lưu video. click“OK”，bắt đầu ghi,“stop record ” phía dưới 
"stop record" 

 xuất hiện Ghi thời gian. Nếu phải dừng quay video, hãy nhấn”stop 

record". 

 
 

 
 

               nhấp vào nút điều khiển, mở rộng giao diện điều khiển máy ảnh, bạn có 

thể điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, xa và gần của máy ảnh, cường độ 

quang học hoặc 

yếu, cân bằng trắng cũng như tần số video. 

Figure 11 

 Reduce Nhấp vào nút này, có thể tiếp tục giảm hình ảnh quan sát. 

 Enlarge Nhấp vào nút này, có thể phóng to hình ảnh quan sát. 

 AF chọn mục này, tự động lấy nét hình ảnh, bôi đen nó, điều khiển 

bằng tay. 

 Far Khi lấy nét thủ công, hãy lấy nét xa cho video. 

 Near Khi lấy nét thủ công, hãy tiến hành lấy nét gần video. 

 backlight Chọn mục này để mở đèn nền. 

 weak Nhấp vào nút này, có thể làm yếu đèn nền của máy ảnh 

 Intensity Nhấp vào nút này, có thể tăng cường đèn nền của máy ảnh 

 Automatic Nhấp vào nút này để tự động điều chỉnh cường độ 

đèn nền của máy ảnh. 
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 AWB：Đánh dấu vào đây, nó sẽ mở chức năng hiệu chỉnh cân bằng trắng 

tự động của máy ảnh. 

 Model 

 Normal: Hình ảnh quan sát chương trình bình thường. 

 Gray : Sẽ quan sát hình ảnh bằng màn hình đen trắng 

 Green: Sẽ quan sát hình ảnh bằng màn hình hiển thị hình ảnh màu xanh lá cây. 
 

 

Nhấp vào phím bên phải của chuột, trình bày phiên bản, trình duyệt, 

xóa, để xóa tất cả các tùy chọn, có thể thực hiện thao tác tương ứng với 

hình ảnh này: 

 Browse click “browse”, hoạt động phóng to, thu nhỏ, tiếp tục, lưu dưới dạng. 

 

 Edit  Click "edit”, trong cửa sổ này, có thể chỉnh sửa hình ảnh âm bản, lật 

ngược, lọc, chuyển màu, tính toán diện tích, đánh dấu. Sau khi ấn bản hoàn 

thành, click "save". Nếu không, click “back”. 

 

Figure 13 

 Delete nhấp vào nút này để xóa hình ảnh. 

 Delete all nhấp vào nút này để xóa tất cả các hình ảnh trong khu vực cửa sổ. 
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诊断 

Buttons 

Images 

display area 

Case report edit 

Patient 

data 

 

Patient examination 

 

Detailed information 

biops 

Patient preview 

diagnosis 

 
signature Examination time 

suggestion 

RCI 

 

3. báo cáo chẩn đoán 

Click  , nhập báo cáo chẩn đoán: 
 

Figure 14 

 Case report edit 

 

 Case information area: thông tin cơ bản của bệnh nhân trong khu vực trường hợp. 

 Diagnosis   opinions   area:   clicks       nút này, một số dữ liệu từ điển 

tương ứng sẽ xuất hiện, thêm một số từ và cụm từ được sử dụng phổ biến vào 

dữ liệu từ điển, chọn từ nó vào lần sau, không cần nhập thêm nữa. 
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 EX: click     ở phía bên phải của "cytology inspection”, như H 19 

Nhập một số thuật ngữ được sử dụng phổ biến, click “insertword”, có thể 

tăng lên bên trái “dictionary”. chọn một thuật ngữ nhất định trong từ điển để 

sửa đổi，click ”Update”, lưu nội dung đã sửa đổi. Sử dụng gần đây, trực tiếp 

chọn từ "dictionary”, Click 

“to report” , có thể chèn nút này vào hộp văn bản ý kiến chẩn đoán. Check “add”, 

có thể liên tục thêm vào báo cáo. Click “delete” , có thể xóa các từ đã chọn của 

từ điển. 

 Detailed data：Nhập dữ liệu khám chi tiết của bệnh nhân 

 
 RCI SCORE AREA：Người dùng có thể chèn một số thông tin liên quan về RCI. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Click"▼" bên phải khung văn bản, chọn một, sau đó hệ thống sẽ tự động 

đưa ra điểm số; cuối cùng sẽ có tổng điểm. 

 Biopsy Mark：click , người dùng có thể ghi chú trong hình bằng cách 

nhấp chuột trái vào chuột. 

text 

Score 

Text 
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Printer button 

Content of case report 

 
 

 
 

H 19 

Việc sử dụng có thể sửa đổi loại dấu trong cửa sổ này, thực hiện một số 

dấu liên quan trong dấu Sinh thiết. Click "reload" để xóa và nhấp vào "ok" để 

lưu. 

 
 Doctor's signature: Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng in báo cáo, bạn cần 

thêm tên bác sĩ hoặc mã số. Bấm vào nút này " " để thêm thông tin của 

bác sĩ, sau đó bạn có thể trực tiếp chọn từ đây "▼". 
 ờng hợp 

Click " " để xem trước nội dung và loại báo cáo vụ việc.. 
 

 

Recommendation: Sử dụng giấy in phun chất lượng cao để in báo cáo chẩn đoán 

có thể cải thiện chất lượng in. 

 
ờng hợp
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Click" "       để lưu báo cáo trường hợp. Nếu có số báo cáo trường hợp giống như số 

này, hệ thống sẽ thông báo "báo cáo trường hợp này đã tồn tại." vì vậy hãy đảm bảo 

rằng tránh trùng lặp số báo cáo trường hợp 
 ại báo cáo 

Click , danh sách như hình bên dưới xuất hiện. Hệ thống sẽ cung cấp các loại 

kích thước báo cáo cho lựa chọn của người dùng. Nhấp vào bên trái “+”, để mở rộng danh sách,  

có thể chọn số lượng hình ảnh in trong báo cáo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ại báo cáo mới được xây dựng ：nhấp chuột phải vào một báo cáo, có 

thể chọn “ new-built” loại báo cáo, tăng một “custom” gõ vào bên dưới: 
 

 

 ỉnh sửa loại báo cáo：nhấp chuột phải vào báo cáo mới được xây dựng, click “edit”,  

giao diện sau 
xuất hiện, chỉnh sửa lại loại báo cáo, để tăng hoặc giảm hàm chứa theo yêu cầu.
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Case data list Function 

Condition 

setup 

 

 

 
 

1. 1. Quản lý hồ sơ 

Click " " để vào quản lý hồ sơ 
 

 

Giới thiệu chức 
năng: 

 

 

Nhấp vào đây để hiển thị ngày của trường hợp trong dữ liệu trường hợp 

 

 

Chọn một báo cáo trường hợp từ dữ liệu trường hợp, nhấp vào nút này để 

thêm thông tin vào báo cáo chẩn đoán, có thể thực hiện các hoạt động kiểm 

tra lại. 



ECALL MEDICAL CO., LTD - installation and operation 
 

www.ecall.com.vn 

First Case number Next Last Forward 

 
 

 

Để xóa trường hợp khỏi danh sách. 

 

 

Chọn một báo cáo trường hợp để xem chi tiết và báo cáo trường hợp có thể 

được làm mới và in. 
 

 

 
Bấm vào đây để phát lại video. 

 

 

Để tăng cường tính bảo mật của báo cáo trường hợp và để nâng cao dung 

lượng của dữ liệu trường hợp, hệ thống cung cấp chức năng sao lưu dữ 

liệu, bạn có thể xuất dữ liệu hồ sơ theo các cách khác hoặc phương tiện 

lưu trữ. Nhấp vào nút này, lò xo cửa sổ "back up"： 

 

 

 ầu ra dữ liệu: chọn đường dẫn, nhấp vào bắt đầu "output". 

 ầu vào dữ liệu: chọn dữ liệu bạn muốn nhập và nhấp vào "start input" 

LƯU Ý: ——Không lưu hồ sơ trường hợp trong đĩa hệ thống và tệp cài đặt 

—— Không thực hiện các thao tác khác trong khi bạn sao lưu. 

—— Dữ liệu đầu vào sẽ bao gồm dữ liệu hiện có, vui lòng sao lưu dữ liệu hiện 
có. 

Khuyến nghị: —— sao lưu trường hợp mỗi tháng một lần. 

—— trường hợp dự phòng cả năm mỗi năm. 

 

Hướng dẫn tình huống: 
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Tìm kiếm hồ sơ tình huống: 

 ệ thống có thể xác định hồ sơ theo thời gian, số hồ sơ, tên và thông tin mã 

vạch (đối với sản phẩm có chức năng mã vạch) Như Hình. Đưa vào thông tin phù 

hợp, click , bắt đầu tìm kiếm, kết quả sẽ hiển thị trong danh sách. 

 

 

  Bạn cũng có thể nhấp vào ngày và giờ từ lịch,click "week" ,"month" ,"year" để tìm 

kiếm bản ghi dữ liệu như hình sau:  

 


