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PRZEZNACZENIE
Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne.
Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą być symptomem nieprawidłowościami także w
obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć o
występowaniu wady postawy. Wady postawy stają się obecnie jedną z najpoważniejszych
chorób cywilizacyjnych. Współcześnie coraz więcej dzieci spędza czas siedząc przed
telewizorem i komputerem, wydłużył się też czas spędzany w szkole. Niedostatek ruchu,
wady wzroku i słuchu oraz czynniki psychiczne (trema, lęk, przygnębienie) powodują, że
dzieci nie zawsze rosną i rozwijają się prawidłowo. Powstawanie wad postawy to proces
długotrwały, ujawniający się w miarę rozwoju dziecka. Początki powstawania wad postawy
są często trudne do zauważenia, ponieważ w początkowym stadium choroby nie ma
wyraźnych, niepokojących objawów. W momencie, kiedy pojawiają się dolegliwości (m.in.
bóle, mniejsza sprawność fizyczna, gorsze funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia)
zmiany bywają już dość mocno utrwalone i wymagają długotrwałego i systematycznego
leczenia. Lekarze alarmują: 80-90% dzieci ma wady postawy, które nie leczone i zaniedbane,
powodują w krótkim czasie poważne konsekwencje. Przyczyniają się do pogorszenia
sprawności i wydolności organizmu, zostaje zaburzona statyka ciała, a zakres ruchu w
stawach jest ograniczony. Badania wykazują, że co trzecie dziecko posiada niską wydolność
fizyczną, a blisko 50% ma bardzo słabą sprawność ruchową.
Aparatura do Komputerowej Oceny Stóp jest zaprojektowana i wyprodukowana tak, aby
ułatwić diagnostykę “podpory” całej postawy ciała. Zasadniczym celem działania sprzętu jest
uzyskanie obiektywnego, miarodajnego oraz udokumentowanego obrazu strony podeszwowej
stóp pacjenta. Sposób interpretacji wyniku, ustawienie sylwetki pacjenta itp. należą do osoby
obsługującej sprzęt (lekarza, fizjoterapeuty, rehabilitanta). Samo badanie jest całkowicie
nieszkodliwe i nieinwazyjne, dlatego - zależnie od potrzeb - może być wielokrotnie
powtarzane, dając możliwość dokładnego, ciągłego monitorowania stanu zdrowia, a także
postępów terapii. Duża dokładność badania daje możliwość wczesnego zauważenia wad w
początkowym etapie ich rozwoju. Dane pacjenta gromadzone są w postaci elektronicznej i
mogą być archiwizowane na dowolnych nośnikach (CD_ROM, karty pamięci itp.).
Urządzenie pracuje w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopową. Oprócz dokładnej odbitki
(plantokonturogramu, wraz z obserwacją sfer nośnych) uzyskujemy informacje o
przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu
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funkcjonalnego stopy. Obraz na ekranie komputera może być obserwowany i rejestrowany
także podczas wykonywania przez pacjenta zadanych ćwiczeń, dzięki czemu można łatwiej
wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych. Wykonywanie badań w
obciążeniu i odciążeniu (osoba stoi, osoba siedzi) pozwala na wychwycenie etapu rozwoju
płaskostopia, w którym sprawność aparatu więzadłowo-torebkowo-mięśniowego ulega
upośledzeniu. Aparatura ta ułatwia również projektowanie wkładek ortopedycznych.
Urządzenie znakomicie sprawdza się w badaniach przesiewowych dzieci w szkołach, a
niewielkie wymiary umożliwiają łatwe jego przewożenie.

REALIZACJA TECHNICZNA
Realizacja badania polega na tym, iż pacjent kładzie(stawia) stopy na przeźroczystej
płycie i wykonywana jest “od dołu” komputerowa fotografia (obraz obserwowany przez
kamerę przetwarzany jest na sygnał cyfrowy i przesyłany do pamięci komputera za
pośrednictwem wyspecjalizowanej karty). Dzięki oświetleniu bocznemu płyty widoczna
odbitka stopy jest wyraźnie kontrastowa ( dla polepszenia jakości odbitki zalecane jest aby
pomieszczenie, w którym jest wykonywane badanie było zaciemnione). Dodatkowo w
urządzenie może być wbudowany moduł projektora linii. Zadaniem tego elementu jest
wyświetlenie na stopach wzoru linii (lub np. siatki). Linie, padają na stopy pod pewnym
kontem, ulegają zniekształceniu zależnie od tego czy dany punkt przebiega niżej czy wyżej
względem powierzchni płyty. Dzięki obserwacji ukształtowania tych linii na stopach
użytkownik ma możliwość dokładniejszego zdiagnozowania wysklepienia stopy. Analiza,
wyświetlanie

i

drukowanie

badania

wykonane

są

z

wykorzystaniem

programu

komputerowego. Wszystkie dane pacjenta, zdjęcie jego stóp, zapisywane są w pamięci
komputera; mogą być łatwo przenoszone na inne nośniki typu dyskietka, CD ROM oraz
analizowane i opracowywane statystycznie.
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PODŁĄCZENIE SPRZĘTU
Przy pierwszym uruchomieniu aparatury należy postępować zgodnie z opisem
znajdującym się w rozdziale Pierwsza instalacja urządzenia !
Standardowo stanowisko podoskopowe ustawiamy w pobliżu komputera na podłodze.
Powierzchnia podłogi powinna być równa stabilna, i twarda (kafelki, panele, pcv). Jeżeli
podłoga nie spełnia tych zaleceń pod całe urządzenie powinno się stosować odpowiedni
większą płytę wykonaną np. z grubej, twardej sklejki. Aparat powinien zostać
wypoziomowany poprzez delikatne (maksymalnie 3-5mm) odkręcenie nóżek.
Podłączenie Aparatury

realizowane jest za pośrednictwem kabla z 9-cio pinową

wtyczką. Urządzenie zasilane jest poprzez Zasilacz sieciowy (230V) 15V, 1 A( zgodny z
norm. bezp. i oznak. CE). Zasilacz ten należy umieścić w ten sposób, aby badana osoba nie
miała żadnej możliwości bezpośredniego kontaktu z nim, a także innymi elementami zestawu
np. listwą zasilającą, zasilaczem laptopa itp..
Wtyczkę USB kabla urządzenia łączymy je do wolnego portu USB w komputerze
Wszystkie podłączenia muszą być wykonywane przy odłączonym zasilaniu sieciowym.
Najlepiej stosować wspólną listwę zasilającą z wyłącznikiem i zabezpieczeniami
przepięciowymi.
Po tych przygotowaniach włączamy komputer, a następnie aparaturę.
Opis końcówek kabli:
Złącze USB typ A do komputera.
Urządzenie zasilane poprzez zasilacz sieciowy 230V/50Hz na 12V/2.5A
Do aparatu - wtyczka 9-cio pinowa z otworami.
Uwaga! Przy wkładaniu wtyczek nie powinno używać się nadmiernej siły tak, aby nie wyłamać styków.
KONTROLA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA
Po omówionych wyżej przygotowaniach należy uruchomić aplikację. Naciskając
klawisz F5, uruchamiamy podgląd. Widok prawidłowego obrazu na ekranie komputera
świadczy o właściwym podłączeniu sprzętu.
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BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI EKSPLOATACJI
Wszystkie rozwiązania przyjęte przez wytwórcę przy projektowaniu i produkcji aparatu
odpowiadają zasadom bezpieczeństwa z uwzględnieniem ogólnie znanego poziomu wiedzy
na ten temat. Niewielkie wymiary urządzenia, jego mała masa ogranicza ryzyko
przypadkowego, niepożądanego wpływu na pacjenta. Jednak użytkownik obsługujący
urządzenie, z uwagi na nie dające się wyeliminować ryzyko, musi zwrócić uwagę na
następujące istotne warunki eksploatacyjne:
1. Sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (150kg). Jeżeli wyraźnie
nie oznaczono inaczej aparat przeznaczony jest do badań statycznych - to znaczy nie
wolno wykonywać badań dynamicznych np. podskoków, marszu itp..
3. Ponieważ urządzenie posiada wbudowany skaner zawierający diodę laserową należy
zwrócić uwagę na to, aby nie patrzeć bezpośrednio w stronę lasera – grozi to
uszkodzeniem wzroku, a w razie konieczności stosować okulary ochronne.
4. Aparat posiada niewielką (poniżej 25cm) wysokość, niemniej należy zwrócić uwagę na
bezpieczeństwo osoby na niej stojącej, w szczególności jeśli badani są pacjenci starsi z
zaburzeniami równowagi. Pacjentów należy odpowiednio

asekurować podczas

wchodzenia i stania na platformie, a w szczególności powinno się stosować uchwyty lub
poręcze asekuracyjne.
5. Powierzchnia aparatu i podłogi powinny być suche i nie mogą być śliskie. Należy zadbać
o odpowiednie ich czyszczenie i dezynfekcję, gdyż typowo badanie wykonuje się na boso.
6. Urządzenie zasilane jest z publicznej sieci elektrycznej 220-230V/50Hz za pośrednictwem
zasilacza obniżającego napięcie do wartości poniżej 16V. Zasilacz taki winien mieć
odpowiednie certyfikaty. Napięcie sieci elektrycznej jest niebezpieczne dla zdrowia a
nawet życia. Aby podnieść bezpieczeństwo elektryczne aparatu, obudowa urządzenia
wykonana jest z materiałów izolacyjnych, a gniazdka, przełączniki i kable dostosowane są
do współpracy z siecią elektryczną. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi bezpieczniki
ograniczające pobór prądu pobieranego przez urządzenie. Niezależnie od zastosowanych
rozwiązań

konstrukcyjnych

użytkownik

zobowiązany

jest

do

przestrzegania

następujących zasad:
 Należy dbać o to, aby wszystkie kable, gniazdka i inne elementy obwodu
elektrycznego nie były uszkodzone.
 Nie wolno wykonywać połączeń mokrymi rękami ani pracować w warunkach
8
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podwyższonej wilgotności, nie wolno również narażać urządzenia na jakikolwiek
kontakt z opadami atmosferycznymi.
 Gniazdko zasilające musi posiadać uziemienie.
 Wszystkie urządzenia współpracujące muszą być zasilane z tej samej fazy i wspólnie
zerowane.

Zaleca

się

stosowanie

w

instalacji

różnicowego

wyłącznika

bezpieczeństwa.
 Komputer i aparat powinny być zasilane za pośrednictwem listwy z zabezpieczeniami
przepięciowymi, jednak w warunkach wyładowań atmosferycznych najbezpieczniej
jest odłączyć całość aparatury od sieci energetycznej. W przypadku wahań lub
spadków wartości napięcia zasilania w sieci energetycznej konieczne jest
zastosowanie dodatkowego urządzenia stabilizującego.
 Aparatura wraz z systemem komputerowym może być zasilana z zastosowaniem
urządzenia awaryjnego, tzw. UPS.
 Użytkownik nie ma prawa do wykonywania samodzielnych manipulacji
wewnątrz aparatu. Jakiekolwiek czynności zostaną uznane tu za naruszenie
warunków eksploatacji sprzętu, co prowadzi do konieczności dokonania przez
producenta przeglądu serwisowego.
 Wszelkie podłączenia okablowania należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu
sieciowym i dopiero po ich wykonaniu włączyć przełącznik sieciowy listwy
zasilającej!
7. Aparatu nie wolno czyścić środkami chemicznymi, które mogą doprowadzić do
uszkodzenia jego powierzchni np. rozpuszczalnikami, zawierającymi aktywny chlor itp..
W ramach działań higienicznych, powierzchnia aparatu winna być odkażana łagodnymi
środkami np. na bazie alkoholu. Do czyszczenia należy wykorzystywać wyłącznie
miękkie ściereczki, np. takie jak są przeznaczone do monitorów LCD. Nie wolno
oddziaływać na aparat termicznie, czy też promieniowaniem UV.
8. Przeźroczysta płyta wierzchnia (wykonana z tworzywa sztucznego, lub szkła) ma grubość
i wytrzymałość dobraną w ten sposób, aby przenosić obciążenia nominalne do 150kg
(uwaga! należy ją chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, uderzeniami ostrymi
przedmiotami;)
9. Sprzęt powinien pracować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w stałej temp. od
+15oC do +25oC i wilgotności względnej do 80% w temp. +25oC.
10. Sprzęt nie powinien podlegać wibracjom ani znajdować się w pobliżu silnych pól
9
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elektromagnetycznych, powinien natomiast być osłonięty przed nasłonecznieniem.
11. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu o niewielkim zapyleniu i
zakurzeniu.
12. Aparat stanowi precyzyjnie skalibrowany przyrząd pomiarowy i z tego powodu nie
powinien być narażana na żadne gwałtowne „stresy” mechaniczne (uderzenie,
upuszczenie itp.).
13. Wytwórca zaleca dokonywanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu w odstępach czasu
nie dłuższych niż 12 miesięcy.
OPAKOWANIE
Urządzenie dostarczane jest użytkownikowi jako osłonięte folią. Folia ma chronić je przed
nadmiernym zakurzeniem.
CZAS UŻYWANIA WYROBU
Wytwórca nie określa potencjalnego czasu eksploatacji sprzętu. Producent zaleca, coroczny,
przegląd serwisowy obejmuje również sprawdzenie prawidłowości skalibrowania sprzętu. W
trakcie użytkowania wyrobu dochodzi do naturalnego zużycia (zarysowania, zmatowienia)
górnej przeźroczystej płyty. W razie wystąpienia nadmiernych uszkodzeń płyta ta winna być
wymieniona przez producenta w ramach odpłatnej naprawy serwisowej. W trakcie
normalnego użytkowania pewnemu zużyciu mogą podlegać także elementy projektora linii.
ZAPOBIEGANIE POGORSZENIU SIĘ PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH
Konstrukcja aparatury minimalizuje ryzyko pogorszenia parametrów pracy z uwagi na to,
że uszkodzenie układu sterującego w praktyce całkowicie eliminuje możliwość dalszego
prowadzenia badań. Uszkodzenia toru optycznego, niewłaściwa obsługa czy też zła
konfiguracja oprogramowania w konsekwencji prowadzą do braku obrazu pacjenta na ekranie
komputera i w sposób oczywisty nie pozwalają na wykonanie (błędnego) badania.
Użytkownik powinien zwracać uwagę na to, aby otrzymywany obraz był wystarczająco
dobrej jakości - tak, aby w sposób dostatecznie pewny móc zidentyfikować punkty
fizjologiczne na stopach pacjenta.
Wytwórca dopełnił wszelkiej staranności przy projektowaniu, produkcji i opakowaniu
sprzętu tak aby uniemożliwić pogorszenie parametrów użytkowych sprzętu w czasie
używania zgodnego z przeznaczeniem, prawidłowego transportu. W szczególności
uwzględnia tu jednak fakt, iż aparatura stanowi precyzyjnie skalibrowany przyrząd optyczny i
10
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z tego powodu nie powinna być narażana na żadne gwałtowne „stresy” mechaniczne
(uderzenie, rzucenie, upuszczenie itp.)
Użytkownik powinien zwrócić uwagę na takie eksploatowanie aparatu, aby ograniczyć
możliwość uszkodzenia górnej-przeźroczystej płyty urządzenia. Płyta ta powinna być
chroniona przed zarysowaniem, uderzeniami mechanicznymi, i uszkodzeniem środkami
chemicznym. Uszkodzenie płyty wierzchniej może prowadzić do pogorszenia jakości
otrzymywanego zdjęcia. W sytuacji takiej konieczna jest jej wymiana na nową. Operacja ta
musi być wykonana przez serwis producenta.

ANALIZA RYZYKA STOSOWANIA WYROBU
Komputerowa Ocena Strony Podeszwowej Stóp nie pociąga za sobą żadnych skutków
ubocznych, jednak zarówno pacjent jak i osoba wykonująca badanie muszą zdawać sobie
sprawę z tego, że zarejestrowany rezultat jest obrazem aktualnych (z momentu badania)
możliwości fizycznych i psychomotorycznych pacjenta. Postawa ciała, a zatem i obraz stóp,
podlega zmianom i zależy od bardzo wielu czynników (zmęczenie, umiejętność korygowania
ciała, sposób ustawienia ciała, usłyszane komendy, warunki itp.), które powinny być
uwzględnione przy wykonywaniu badania. Każdorazowa decyzja w sprawie podjęcia lub
zaniechania

określonych

czynności

medycznych

(leczniczych,

korekcyjnych,

konsultacyjnych) powinna być podejmowana z uwzględnieniem wszystkich informacji o
pacjencie i w ramach kompetencji osoby wykonującej badanie. Aparatura nie jest bowiem
systemem ekspertowym. Dla zwiększenia jakości wykonania badania najlepiej jest gdy
właściwe badanie komputerowe poprzedzone jest przez badanie wykonane tradycyjną metodą
tzw. poglądową, czyli badaniem fizykalnym.
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ANALIZA DOKŁADNOŚCI FUNKCJI POMIAROWYCH APARATURY
Dzięki temu, że badanie wykonywane jest w jednakowych warunkach (tj. takie samo
urządzenie, jednakowe parametry układu optycznego, podobne ustawienie pacjenta, określone
warunki oświetlenia) uzyskane rezultaty są powtarzalne.
Dzięki zastosowanej w aparaturze numerycznej procedurze korekcji zniekształceń
geometrycznych obrazu (dystorsji) uzyskiwana jest dokładność odwzorowania obrazu rzędu
1mm. Analizując dokładność badania, należy zwrócić uwagę na specyfikę „obiektu”, jakim
jest ciało ludzkie. W praktyce nie jest możliwe pokazanie na skórze pacjenta punktów
fizjologicznych z dokładnością większą niż ok. 5mm. Pewną trudność stanowi też fakt, iż
przejście pomiędzy przyleganiem stopy do podłoża a jej odstawaniem ma charakter płynny i
nie zawsze można określić jednoznaczną granicę tego przejścia. Biorąc to pod uwagę,
parametr wskazujący na przykład długość odbitki stopy obarczony jest błędem
przypadkowym rzędu 1cm. Z tego powodu należy przyjąć, że wartość 1cm jest granicą
dokładności metody z uwagi na cechy fizjologiczne. Natomiast w przypadku rozdzielczości
obrazu i wartości liczonych parametrów, dokładność samej aparatury wynosi 1mm. Zatem
jest o rząd niż ta konieczna z punktu widzenia fizjologii. Ma to praktyczne znaczenie, gdyż
pozwala na wychwycenie już pierwszych nieprawidłowości, które są jeszcze niewidoczne
gołym okiem.

INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ WYTWÓRCĘ
Każdy egzemplarz wyrobu oznakowany jest w sposób określający wytwórcę,
przeznaczenie wyrobu i jego podstawowe parametry. Do każdego egzemplarza wyrobu
dołączone są instrukcja i CD-ROM zawierający niezbędne oprogramowanie i opisy w formie
elektronicznej.
ETYKIETA WYROBU


CQ-ST: skrótowe oznakowanie modelu
aparatu.



Komputerowe Badanie Stóp: funkcja
urządzenia.



Numer serii: CQST-0USB stanowi kod urządzenia, natomiast cztery ostatnie cyfry
(0304) oznaczają miesiąc i rok produkcji.
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OGÓLNA BUDOWA APARATU
1. Korpus obudowy
2. Przeźroczysta płyta z tworzywa
sztucznego (uwaga! należy ją
chronić przed uszkodzeniami
mechanicznymi, uderzeniami
ostrymi przedmiotami; nie
wolno czyścić chemicznie !)
3. Uchwyty
4. Gniazdo kabla sterującego
5. Dioda LED sygnalizująca
podłączenie

DANE TECHNICZNE
Czas wykonywania pomiaru: 0.03s
Szybkość:

ok. 3 pomiarów na sekundę

Średni czas jednego badania: ok. 1 min
Napięcie zasilania:

230V, 50Hz

Moc znamionowa:

15W (12V/2,5A)

Wymiary:

400x400x240

Waga:

ok. 10 kg

System operacyjny:

WINDOWS XP/8

Podłączenie:

USB
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WYKONANIE BADANIA
Aby przeprowadzić badanie pacjenta, należy wykonać następujące czynności:
Po zarejestrowaniu obrazu pleców naciskamy klawisz funkcji programu StopyPlecy. Przy założeniu, że kontynuujemy badanie tego samego pacjenta, nie ma
konieczności powtórnego wpisywania jego danych osobowych, w przeciwnym
razie musimy wybrać nowe dane i wpisać dane personalne pacjenta.
Ustawiamy pacjenta na stanowisku. Palce stóp powinny być ustawione do góry
ekranu. Ważne jest, aby tło stóp pozostawało ciemne - w tym celu należy albo
zaciemnić pomieszczenie, albo przykryć stopy nieprzenikalnym kawałkiem
materiału. Możemy wybrać tryb oświetlenia, w tym celu korzystamy z przycisku
Światło. W urządzeniu dostępne są dwa podstawowe typy pracy:


Oświetlenie

płyty,

dzięki

któremu

możemy

obserwować

odbitkę

plantokonturograficzną z uwidocznieniem pól przylegania i nacisków stóp,


Tworzenie linii pomocniczych obrazujących przestrzenne wysklepienie stóp.

Kolejne przyciśnięcie klawisza Światło pozwala na wybranie kombinacji
powyższych ustawień. Jeżeli wybrana jest opcja Serwo Włącz/Wyłącz, wówczas
w trakcie rejestracji automatycznie poruszana jest siatka linii, tak aby uzyskać
ich większą gęstość na obrazie.
Jeżeli będziemy w trakcie naciskania ikony przytrzymywali klawisze strzałek
góra/dół następuje regulacja jasności oświetlenia płyty – należy ją dobrać w ten
sposób, aby jakość odbitki była jak najlepsza.
Włączamy podgląd. Stopy powinny być ustawione w środku pól obserwowanych
na ekranie komputera. Na tym etapie badania możemy obserwować stopy,
prosząc np. pacjenta o przeniesienie ciężaru ciała, wykonanie ćwiczeń
pomocniczych itp.
Właściwe

badanie

rozpoczynamy

włączając

rejestrację.

W

trakcie

zapamiętywania badania pacjent powinien stać spokojnie, swobodnie, w pozycji
naturalnej, swobodnej wyprostowanej. Dla celów porównawczych możemy
wykonać dwa badania: w pozycji stojącej i siedzącej. W trakcie rejestracji
komputer automatycznie przełącza oświetlenie stóp w celu uzyskania
optymalnych typów obrazu.
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W dalszej kolejności zależnie od parametrów jakie chcemy uzyskać możemy
albo

postępować według dwóch poniższych schematów:
Wykonania skanowania stóp

Wykonanie Rejestracji
Włączamy rejestrację

Włączamy

opracowanie

punktów stóp i ustawiamy
punkty Al i Bl, aby określić zakres
skanowania – jeżeli tego nie zrobimy
progam

znajdzie

te

punkty

automatycznie
Po

ok.

10-20s.

zatrzymujemy rejestrację
sekwencji

i

wybieramy

Z menu wybieramy tryb
skanowania

ujęcie. Skanuj Dokładnie

- skanuje całe

Poszczególne klatki nie powinny stopy z krokiem 5mm.
różnić się od siebie w zasadniczy Skanuj Szybko – tylko śródstopie z
sposób.

krokiem 20mm

Zapisujemy wybrane ujęcie (komputer automatycznie proponuje nazwę pliku)

OPRACOWANIE
Odczytujemy badanie - W pierwszym etapie opracowania
musimy odpowiednio zadeklarować granicę odcięcia odbitki
stopy oraz łuków przestrzennych, a także wizualnie ustawić kontrast i
jasność barw. W tym celu najlepiej jest wybrać następujący tryb podglądu
obrazu (normalny + kolory + granica + łuki).
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Opracowanie - Obraz
Tło – przy pełnym skanowaniu
program zapamiętuje tło obrazu, dzięki
czemu możemy je usunąć przy analizie
Granica
obrazie

-

Ponieważ
rysunki

uzyskane

na

podoskopowe

charakteryzują się płynnym przejściem
pomiędzy

przyleganiem

stopy

do

podłoża a jej odstawaniem, należy zadeklarować granicę, dla której przy interpretacji
komputer musi przyjmować właściwą odbitkę stopy. Możemy się tu kierować zachowaniem
plantokonturogramu w okolicy śródstopia.
Łuki - Widok tych linii obrazuje przestrzenne wysklepienie stopy. Pozycja ustawienia tego
suwaka powinna dawać informację o dobrze widocznych liniach (przynajmniej 2- 4 liniach w
obrębie śródstopia) bez zwiększonej ilości przypadkowych zakłóceń. Jeśli wykonano
Skanowanie, nie ma potrzeby ustawiania suwaka – program działa automatycznie
Kontrast i jasność - Parametry te dobieramy wizualnie w taki sposób, aby uzyskać dobrą
dynamikę przejść kolorów (od niebieskich do czerwieni) w obrębie odbitki stopy.
Punkty – wstępne, automatyczne ustawienie punktów na stopach
0 – przywrócenie położenia punktów na wartości domyślne
Z – zapamiętanie aktualnego ustawiania suwaków
Wklej – ustawienie suwaków na wartości zapamiętane
Opracowanie - Punkty
Sprawdzamy i dokładnie nanosimy na
obraz
stóp
punkty
odniesienia,
które
wykorzystywane są w dalszych obliczeniach
plantokonturogramu i podawanych wynikach.
A,B - wyznaczają oś długą stopy
C,D - wyznaczają szerokość przodostopia
S,T - wyznaczają szerokość pięty
E - punkt styczności z paluchem
F - punkt styczności z palcem
Q,q - styczna wewnętrzna dla konta Clarke’a
W - centrum wysklepienia dla wskaźnika
Sztritera-Godunowa
1-5 - głowy kości palców stóp
Zapisujemy
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LICZONE PARAMETRY
A

20. 21. Długość stopy liczona pomiędzy punktami A i B (DL).
22. 23. Szerokość stopy liczona pomiędzy punktami C i D
C

SZ

(SZ).
24. Proporcja długości/szerokości stopy (wskaźnik Wejsfloga).

D

Stosunek długości stopy do jej szerokości powinien wynosić 3:1.
Z reguły przyjmuje on wartości pomiędzy 2 a 3. Wartości bliższe
„2”, np. 2.15 świadczą o płaskostopiu poprzecznym, natomiast

DL

bliższe „3”, np. 2.95 dowodzą prawidłowego wysklepienia

B

poprzecznego.
25. 26. Kąt koślawości palucha ALFA.

ALFA

E

Jest to kąt zawarty między styczną do przyśrodkowego brzegu

BETA

stopy a styczną poprowadzoną z punktu w najszerszym miejscu
F

C

D

przodostopia do zewnętrznego brzegu palucha. Norma dla kąta
koślawości palucha wynosi 0-9st (Wejsflog 1956).
27. 28. Kąt szpotawości palca BETA.
Wyznaczamy go podobnie jak kąt ALFA, ale po stronie
zewnętrznej brzegu stopy.
29. Kąt piętowy GAMMA.

C

Wyznaczają go dwie styczne do wewnętrznej i zewnętrznej
krawędzi stopy. Styczne przecinają się poza piętą tworząc kąt.

SZ

D

Norma dla kąta piętowego wynosi 15-18st (Wejsflog 1956).

S

ST

T

34. 35. Szerokość pięty liczona pomiędzy punktami S-T.

GAMMA

32. 33. Kąty koślawości palucha (AL) i szpotawości palca
liczone względem prostej A-B , a w drugiej wersji względem
dwusiecznej kąta piętowego (wynik w nawiasach).
36. 37. Powierzchnia stopy przylegająca do podłoża (PS).
38. Powierzchnie ważone (PSW) - każdy punkt uwzględnia
również przypadający na niego nacisk (nasycenie kolorów).
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30. Wskaźnik Sztritera - Godunowa (KY)
Określa on stosunek długości odcinka przebiegającego w
centrum wysklepienia łuku podłużnego (przez zacienioną część
śladu) do długości odcinka wykreślonego przez nie zacienioną i
zacienioną część plantokonturogramu.
KY = (W – i) / ( j – i)
(W – i) - część zaciemniona; (j – j) - część zaciemniona i nie
zaciemniona.
Klasyfikacja stóp według wskaźnika KY dla osób dorosłych:
stopa wydrążona
0,00 – 0,25,
stopa normalna
0,26 – 0,45,
stopa obniżona I°
0,46 – 0,49,
stopa obniżona II° 0,50 – 0,75,
stopa płaska
0,76 – 1,00.
Wskaźnik KY odnosi się też do wieku badanej osoby:
8 lat
0,44 – 0,54,
9 lat
0,41 – 0,53,
10 lat
0,40 – 0,53,
11 lat
0,39 – 0,54.
Program wyznacza ten wskaźnik przeprowadzając odcinek
prostopadły do stycznej CS poprzez punkt W (oznaczający
centrum wysklepienia). Punkty „i”, „j” znajdowane są
automatycznie.
(w nawiasach KY12 –wskaźnik liczony automatycznie - punkt
„j” dokładnie w ½ odcinka CS, „w” i „i” z odbitki)
39. Wskaźnik wysklepienia według Wejsfloga
Szerokość pasma stępu |W-i| stanowi około 1/3 szerokości całego
stępu |j-n|
 jeżeli pasmo stępu jest węższe – stopa wydrążona
 gdy szersze – stopa płaska
WA = |W-i| * 100 / |j-n|
Wartość wskaźnika wysklepienia stopy:
0-27 - stopa wydrążona
28-38 - stopa prawidłowa
39-50 - stopa płaska I°
51-66 - stopa płaska II°
67-100 - stopa płaska III°
100-x - stopa płaska IV°
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31. Wskaźnik kątowy Clarke'a (CL)
Istnieje wiele metod, którymi ocenia się odbitkę przez
wykreślenie szeregu linii pomocniczych. Najpopularniejszą i
najprostszą jest metoda Clarke'a. Polega ona na wykreśleniu
prostej (C-S). Prosta ta przecinająca się ze styczną wewnętrzną
(Q-q) daje kąt Clarke'a. Wartość tego kąta przedstawia się
odpowiednio:·
stopa płaska x - 30°,
stopa z obniżonym wysklepieniem 31°- 41°,
stopa normalna 42°-54°,
stopa z podwyższonym wysklepieniem 55°- x.
Wzorce
Porównanie plantokonturogramu z wzorcowymi typami stóp
Bochenka, Bunaka, Clarke’a, Wejsfloga .
1– 3 – stopa wydrążona,
4– 6 – stopa prawidłowa,
7–10 – różne postacie płaskostopia.
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40..49. Zmodyfikowana biostereometryczna metoda oceny
stóp. (prof. Ewa Demczuk –Włodarczyk Zakład Kinezyterapii
AWF Wrocław)
Przed badaniem na stronie podeszwowej stóp zaznacza się
położenie pięciu głów kości śródstopia. Osoba badana siada na
krześle z regulowaną wysokością siedziska, które umożliwia
indywidualne dostosowanie wysokości krzesła, aby stopy
ustawione były pod kątem prostym do podudzia, a podudzie pod
kątem prostym do uda. Stopy opiera na przyrządzie i dokonuje
rejestracji podeszwowej strony stóp w odciążeniu. Następnie staje
w pozycji rozluźnionej na przyrządzie i rejestruje stronę
podeszwową stóp w obciążeniu.
W ocenie stopy bierzemy pod uwagę przebieg łuków kostnych
(linie poprowadzonych pomiędzy punktem B a głowami kości
palców1..5).
Na podstawie danych anatomicznych i biomechanicznych
podzielono ukształtowanie strony podeszwowej stóp na 4 typy:
stopa wydrążona. Charakteryzuje się tym, iż w zarówno w
obciążeniu jak i dociążeniu łuk podłużny V uniesiony jest nad
podłoże
stopa prawidłowa. Łuk V przylega do podłoża (ewentualnie jest
jedynie minimalnie uniesiony- w warunkach odciążenia), a
biegnące przyśrodkowo łuki biegną coraz wyżej (obciążenie
powoduje jedynie ich obniżenie)
stopa płaska funkcjonalnie. W odciążeniu zarówno IV, jak i V łuk
podłużny przylegają do podłoża i stosunkowo nisko przebiega łuk
III. Po obciążeniu do podłoża przylegają V, IV, III, a II przebiega
nad nimi stosunkowo nisko
stopa płaska strukturalnie. W warunkach obciążenia do podłoża
przylegają łuki V-II, a nawet I
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PREZENTACJA WYNIKÓW – WYDRUKI

Normalny C/B –rysunek standardowy

Widok mały –rysunek standardowy

Widok duży – rysunek zależny od aktualnych
ustawień w programie

Dwa widoki – rysunki zależne od ustawień
w oknach programu

Wyniki podawane są w postaci przejrzystych parametrów liczbowych oraz wydruków.
Użytkownik ma możliwość wyboru i dostosowania typu wydruku w zależności od własnych
oczekiwań. Instrukcja obsługi zawiera dokładny opis i sposób wyznaczania poszczególnych
parametrów liczbowych. Wszystkie wyniki pomiarów podawane są w jednostkach
metrycznych, zgodnych z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63,
poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360).
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OPIS PROGRAMU
W obecnej wersji program pozwala na jednoczesną obsługę kilku urządzeń.
Podstawowe pojęcia:












Badanie: jest powiązane z typem urządzenia, na którym jest wykonywane. Do dyspozycji
mamy Mora-Kamera-Stopy-PodoBaby. Wyboru głównego typu badania dokonujemy
klikając na obrazy w prawym-górnym rogu okna aplikacji.
Pozycja Badania: każde badania (pomiar) wykonywane na wybranym urządzeniu może
zostać w różny sposób zinterpretowane np. możemy wykonać morę dla pleców, z boku
itp.
Kadr: pojedyncze zdjęcie (wynik pomiaru)
Sekwencja: zestaw większej liczby kolejnych Kadrów
Plik Badania: zbiór zapisywany na dysku, typowo z rozszerzeniem .pld zawierający
badanie w postaci pojedynczego kadru, lub sekwencji
Szablon Pozycji Badania: zbiór, który opisuje(konfiguruje) daną pozycję badania
Szablon Wydruku: zbiór definiujący treść wydruku
Punkt: pojedynczy marker nanoszony na obraz przy opracowywaniu badania
Grupa Punktów: w ramach jednej Pozycji Badania punkty mogą być podzielone na kilka
niezależnych grup np. dla pleców osobną grupę stanowią punkty typu( T1,B2,Łp..), a
osobną wyrostki kolczyste kręgosłupa
Program: aplikacja, przeznaczona do wykonywania i analizy badań
Folder Instalacji Programu: – miejsce na dysku użytkownika, w którym został
zainstalowany programy (np. c:\Program Files\CQ-PostawaUSB)

Schemat Zapisu wyników badań pacjenta:
I Przypadek prosty – wykonywany jest tylko jeden typ badań np. Mora dla określonej grupy
pacjentów
1. Zakładamy nowy folder na badania tej grupy np. SP14 (Za pomocą funkcji Windows >Mój Komputer)
2. W widoku Badania przechodzimy do tego folderu.
3. Przy wykonywaniu badania korzystamy jedynie z ikon Nowy i Zapisz – każdemu
badaniu będzie odpowiadał pojedynczy plik zapisany w folderze np.SP14.
 UWAGA ! W Menu->Narzędzia->Konfiguracja trzeba ustawić opcje Zapisu Badań
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II Przypadek złożony – dla każdego pacjenta wykonywanych jest kilka typów badań, które
mogą być powtarzane w różnych odstępach czasu
Zapis danych pacjenta następuje do jego indywidualnego folderu o nazwie zgodnej z polem
Nazwisko i Imię zlokalizowanego w folderze Boje Badania programu CQ-Postawa. Każde
badanie stanowi osobny dokument.
1. Wskazujemy w programie folder, który ma być
używany jako Moje Badania – klikając prawym
przyciskiem na widok badania wybieramy Ustaw
Moje Badania
2. Wybieramy Nowy. Wpisujemy dane osobowe
pacjenta
3. Naciskamy Ikonę Nowy Pacjent. W tym momencie
program robi kilka rzeczy:
 Przepisuje dane osobowe do wszystkich innych
typów badań
 Zakłada (jeśli nie istnieje) indywidualny folder
pacjenta
 W widoku Badania wchodzi do folderu pacjenta
UWAGA ! W Menu->Narzędzia->Konfiguracja najlepiej ustawić jak poniżej:

23

Komputerowe Badanie Stóp CQStopy

PLIK
Pozwala rozpocząć nowe badanie. W tym celu w oknie Badania wpisujemy
dane pacjenta. Ważne jest, aby wpisać wzrost, ponieważ jest to niezbędne w
Ctrl+N
Nowy

dalszych obliczeniach.
Pozwala otworzyć zapisane wcześniej badania.

Ctrl+O
Otwórz
Pozwala zapisać wybrane ujęcie. Komputer sam proponuje nazwę pliku,
zapisuje dokonywane zmiany.
Ctrl+S
Zapisz
Zapisz
jako...

Pozwala zapisać dokumenty pod nową nazwą.

Drukuje wyniki. Ctrl+P

Drukuj
Podgląd
wydruku
Ustawienia
wydruku

Pokazuje postać, w jakiej wyniki będą wydrukowane. Pozwala zobaczyć
rzeczywisty wygląd wydrukowanego dokumentu.
Otwiera okno do ustawienia parametrów drukarki.
Pozwala drukować kilka wyników na raz. W oknie Badania należy zaznaczyć

Drukuj
seryjnie

kilka wyników, opisów badań, a następnie wybrać opcję „drukuj seryjnie”.
Zostaną wówczas wydrukowane wybrane wyniki badań.
Pozwala automatycznie przenosić dane do programu statystycznego. W tym

Zapisz
statystykę

Ostatnio
otwierane
dokumenty
Zakończ

celu należy w oknie Badania zaznaczyć opisy badań, które chcemy przenieść
do programu statystycznego. Powstały plik można odczytać np. w Excelu.
Wyświetla ostatnio otwierane zapisy badań. Aby ponownie je otworzyć, należy
wybrać jeden z nich.

Zamyka program.
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WIDOK
Wyświetla dane pacjenta i informacje o badaniu. Na ekranie pojawia się okno z
czterema zakładkami:
Alt + 0
Wyniki



Dane pacjenta - zakładka ta zawiera imię, nazwisko, zawód, rok
urodzenia, wzrost, wagę pacjenta oraz wywiad. Ważne jest, aby wpisać
wzrost pacjenta, ponieważ jest to jeden z parametrów wykorzystywany
do obliczeń.



Wyniki analizy - zakładka ta zawiera opracowane przez komputer
wyniki badania w postaci listy wyliczonych parametrów.



Diagnoza - zakładka ta otwiera dwa okienka, w których opisujemy
badanie i wpisujemy postawioną diagnozę.



Uwagi - zakładkę tę można wykorzystać w zależności od potrzeb
użytkownika programu. Jest to miejsce, w którym można umieścić
ewentualne uwagi, komentarze, uproszczone opisy badań, zapisać
diagnozę w formie skrótu, symbolu itp.

Chcąc zapisać dane, wykorzystujemy okienka znajdujące się w każdej
zakładce. Aby poruszać się pomiędzy okienkami każdej zakładki, należy
nacisnąć klawisz Tab (tabulator) lub ustawić kursor myszy w wybranym
okienku. Wprowadzone zmiany (np. w pozycjach „Wywiad”) zatwierdzamy
przyciskiem „Zapisz” znajdującym się na pasku narzędzi.
Aby zamknąć okno, należy wskazać przycisk [X] znajdujący się w prawym
górnym rogu każdego okna dialogowego lub ponownie wybrać opcję
„Wyniki”.
Wyświetla listę zapisanych (wykonanych) badań. Aby otworzyć zapisane
wcześniej badanie, należy wybrać z listy odpowiednią nazwę i podwójnie
Alt +1
Badania

kliknąć lewym przyciskiem myszy. Dodatkowo zawiera podręczny menadżer
plików, dzięki któremu można przeglądać i otwierać wszystkie zasoby
komputera.
Pozwala otworzyć drugie okno podglądu, dzięki czemu możliwa jest
jednoczesna obserwacja wyników w różnych wersjach (np. na jednym ekranie

Alt +2
wybieramy opcje z Menu > Tryb, na drugim Menu > Opracowanie). Do obsługi
Drugi ekran
obydwu widoków służy ten sam pasek narzędzi. Pokazuje parametry wybrane
dla ekranu, który został wybrany jako ostatni.
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F9 Pełny
ekran

Pozwala rozciągnąć okno programu do największego rozmiaru.

PODGLĄD
Pozwala rozpocząć rejestrację (filmowanie). Obserwując na ekranie pacjenta
(wykorzystujemy w tym celu klawisz F5), sprawdzamy czy środek pleców
F5
Rozpocznij

znajduje się w centrum obrazu. W przeciwnym razie ustawiamy pacjenta
wyżej lub niżej (ewentualnie podnosimy aparat).
Pozwala rozpocząć rejestrację kolejnych ujęć pacjenta - w tym celu naciskamy
klawisz F6. W trakcie wykonywania badania delikatnie korygujemy

F6
Zapisuj

ustawienie miednicy, tak, aby kąt jej skręcenia wynosił 0. Będzie to stanowiło
punkt odniesienia przy ocenie wyniku badania. W celu dokładnej obserwacji
ustawienia przestrzennego miednicy na jednym z podglądów powinien być
włączony obraz przestrzenny.
Zatrzymuje rejestrację, filmowanie.

F7
Zatrzymaj
Włącza podświetlenia stóp.
Przełącz
oświetlenie
Pozwala przesunąć kadr do tyłu, pokazuje poprzednie ujęcie.
PgDn
Klawiszy Ctrl + kliknięcie przesuwa aktualny kadr o 10 pozycji
kadr do tyłu
Pozwala przesunąć kadr do przodu, pokazuje następne ujęcie.
PgUp
Klawiszy Ctrl + kliknięcie przesuwa aktualny kadr o 10 pozycji
kadr do
przodu

NARZĘDZIA
Dodatkowe funkcje programu.
Skanuj Dokładnie – precyzyjne skanowanie stóp ze skokiem 5mm
Skanuj Szybko – skanowanie śródstopia ze skokiem 20mm

POMOC
Informacje

Informacje dotyczące programu (licencja, autor programu).
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Korzystanie z Szablonów Pozycji Badania:
Szablony pozwalają definiować sposób opracowania/analizy
wyniku.
Wyboru Pozycji Badania dokonujemy klikając prawym
przyciskiem myszy na oknie widoku pacjenta:

Wybranie Pozycji badania powoduje załadowanie odpowiedniego zestawu Punktów.
Jeżeli Pozycja Badania definiowana jest
po raz pierwszy, najlepiej jest następnie
użyć funkcji Zeruj lub Wstaw Położenie
Punktów. Wybór Wstaw Wszystkie
powoduje wpisanie identycznych
punktów do wszystkich kadrów.
Zapamiętaj – zapisuje do Szablonu
Pozycji Badania bieżące ustawienie
punktów jako domyślne.
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Tabela zawiera opis podstawowych funkcji, charakterystycznych dla pracy aplikacji w
trybie-Stopy. Działanie innych funkcji jest analogiczne jak dla Pleców.
OPRACOWANIE
W pierwszym etapie opracowania należy odpowiednio zadeklarować granicę

Obraz

odcięcia odbitki stopy oraz łuków przestrzennych, a

także

wizualnie ustawić kontrast i jasność barw. W tym celu

najlepiej

jest

(normalny

wybrać

następujący

tryb

podglądu

obrazu

+ kolory + granica + łuki).
Aby otworzyć okno pozwalające wyznaczyć granicę i łuki oraz kontrast i
jasność obrazu, należy z menu Opracowanie wybrać przycisk Obraz.
Otworzy się okienko do wyznaczania granicy i łuków oraz kontrastu i jasności
obrazu.
Granica - pozwala zaznaczyć granicę stopy; ponieważ uzyskane na obrazie
rysunki podoskopowe charakteryzują się płynnym przejściem pomiędzy
przyleganiem stopy do podłoża a jej odstawaniem, należy zadeklarować
granicę, dla której, przy interpretacji komputer musi przyjmować właściwą
odbitkę stopy. Możemy się tu kierować zachowaniem plantokonturogramu w
okolicy śródstopia.
Łuki - pozwala zaznaczyć linie, które zobrazują przestrzenne wysklepienie
stopy. Ustawienie suwaka daje informację o liniach dobrze widocznych
(przynajmniej 2-4 liniach w obrębie śródstopia) bez zwiększonej ilości
przypadkowych zakłóceń.
Kontrast i jasność - parametry te dobieramy wizualnie w taki sposób, aby
uzyskać dobrą dynamikę przejść kolorów (od niebieskich do czerwieni) w
obrębie odbitki stopy.
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Punkty

Na obraz stóp nanosimy punkty odniesienia, które wykorzystawane są w
dalszych obliczeniach plantokonturogramu i podawanych wynikach
A,B - oś długa stopy
C,D- szerokość przodostopia
S,T - szerokość pięty
E - punkt styczności z
paluchem
F - punkt styczności z
palcem
Q,q - styczna wewnętrzna
dla konta Clarke’a
W - centrum wysklepienia
dla wskaźnika SztriteraGodunowa
1-5 - głowy kości palców
stóp - możemy wyznaczyć je
bezpośrednio na stopach
pacjenta i następnie nanosić
tak, jak są zarejestrowane
przez urządzenie lub podzielić odcinek między punktami C i D (szerokość
przodstopia) równo na sześć części.
Gdy włączymy klawisz Punkty, na podglądzie pojawią się przypadkowo
ułożone (w stosunku do stopy) punkty odniesienia. Aby ustawić poszczególne
punkty, należy je nacisnąć, a następnie, przenieść w wybrane miejsce. Ponowne
naciśnięcie pozostawia punkt w danym miejscu. Aby przejść do następnego
punktu, ponownie naciskamy prawy klawisz myszy.
TRYB PODGLĄDU
Odbicie stopy, ślad stopy po zarejestrowaniu.

Normalny

Pokazuje obraz przestrzenny wysklepienia stopy. W
miejscach najdalej położonych od powierzchni, najbardziej
Prążki

wysklepionych prążki znajdujące się na ekranie monitora
„idą w dół”.
Pokazuje linie, które obrysowują obszary o jednakowej sile
nacisku (analogia do mapy), obszar zakreślony dużą ilością

Izolinie

linii świadczy o największym nacisku stopy na podłoże; w
połączeniu z kolorami jest to obszar o najsilniejszej barwie.
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Ukazuje obraz nacisku stopy na podłoże, miejsca o
intensywniejszym kolorze oznaczają maksymalny nacisk.
Kolory

Pokazuje obraz właściwego odbicia stopy, jest to obszar
rzeczywistego styku stopy z podłożem. Granicę ustalamy
podczas opracowania.

Granica

Pozwala pomniejszyć, powiększyć obraz.

Skala 1 , 2
Siatka Pozwala nałożyć na obraz pomocniczą siatkę o skoku 1cm.
Pokazuje punkty odniesienia nanoszone na obraz stóp
podczas opracowania. Punkty te są wykorzystywane do
dalszych obliczeń.

Punkty

Pokazuje styczne łączące zewnętrzne punkty odniesienia
wykorzystywane

do

obliczeń

(wskaźnik

Sztritera-

Godunowa, kont Clarke’a, kąt piętowy GAMMA, inne

Linie

wskaźniki).
Pokazuje łuki, które wyznaczamy podczas opracowania. Jest
to widok przestrzenny wysklepienia stopy. Przytrzymując
Ctrl możemy zmieniać tryb łuków (po skanowaniu).

Łuki

Pokazuje na rysunku położenie wyliczonych (pozornych) środków ciężkości
dla obu stóp. Użycie tej ikony warz z wciśniętym przyciskiem Shift powoduje
Środki

pokazanie ścieżki przemieszczenia środków dla sekwencji kadrów do bieżącej

ciężkości

pozycji.
Zastępuje obraz zdjęcia stóp białym tłem.

Rysuj tło
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W tej wersji programu dodano dwa dodatkowe tryby pracy ustawiane z MENU ->Narzędzia :
I . Serwo Włącz
II. Szybka Rejstracja Obrazów

Ad.I
Urządzenie ma możliwość wyświetlania na stopach pacjenta linii, które obrazują przestrzenne
wysklepienie stóp. Uruchomienie trybu Serwo Włącz powoduje, iż w trakcie rejestracji
obrazu wykonywany jest automatyczny ruch linii, co skutkuje zwiększeniem ich gęstości na
obrazie wynikowym.
Jeżeli chcemy korzystać z tej funkcji należy skontrolować czy wyświetlane linie są widoczne
w centrum stopy. Jeśli tak nie jest możemy to skorygować w następujący sposób otworzyć do
edycji zbiór konfiguracyjny znajdujący się folderze programu (można też to zrobić wchodząc
w MENU Narzędzia-Konfiguracja i przytrzymując klawisz Ctrl wybrać Edytuj Tabelę
skrótów).
Tam znajdujemy sekcję
[Feet]
ServoMid=590
ServoMid2=558
Pierwszy parametr opisuje położenie środkowe wykorzystywane przy normalnym
skanowania, drugi położenie dodatkowe wykorzystywane w trybie włączonego Serwa.
Jeżeli będziemy modyfikowali te wartości to przy włączonej rejestracji (i podglądzie ikoną
„p”) będziemy widzieli przesuwające się linie.

Ad.II
Szybka Rejstracja Obrazów -całkowicie wyłącza wyświetlanie linii. Na obrazie widoczna
jest jedynie odbitka stóp. Tryb ten jest ponad dwukrotnie szybszy od normalnego, i ok.
czterokrotnie szybszy od tego z włączonym serwem. Tryb ten jest szczególnie wygodny przy
jednoczesnym badaniu Stop+Mora.
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PIERWSZA INSTALACJA PROGRAMU
Uwaga! Przy pierwszej instalacji urządzenia należy w pierwszej kolejności zainstalować
program wraz ze sterownikami, a dopiero następnie podłączać urządzenie do portu USB!
Aby przeprowadzić prawidłową instalację oprogramowania, należy postępować zgodnie z
przedstawioną kolejnością działań:
A.1. Włącz komputer i uruchom Windows.
A.2. Włóż do napędu CD-ROM załączoną płytę instalacyjną.
A.3. Program instalacyjny możemy skopiować do komputera na pulpit, a następnie uruchomić
najlepiej jako administrator..
A.4. Po uruchomieniu programu instalacyjnego na ekranie pokaże się okienko dialogowe:

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” zostanie
wyświetlone kolejne okno dialogowe z
Umową
Umowy

Licencyjną:

Jedynie

Licencyjnej

akceptacja

pozwala

na

zainstalowanie programu.
Należy dokładnie i uważnie przeczytać treść
umowy. Jeżeli warunki licencji odpowiadają
użytkownikowi,

należy

zaznaczyć

opcję

„Akceptuję warunki umowy”.
Na kolejnym etapie instalacji (rys. poniżej)
program pozwala na wybór miejsca instalacji
programu Stopy. Zaleca się zaakceptowanie
zaproponowanej lokalizacji. Naciśnij „Dalej”.
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Rysunek przedstawia okno podsumowujące, tuż
przed

kopiowaniem

plików.

Pozwala

na

kontrolę lokalizacji (zwłaszcza, jeżeli była
zmieniana). Od Win7 wskazana jest instalacja
programu w folderze głównym dysku C
np.:C:\CQPostawa. Przycisk „Wstecz” pozwala
na cofnięcie

się do

poprzednich

etapów

instalacji. Po akceptacji (naciśnięcie „Dalej”)
program instalatora rozpoczyna kopiowanie i rejestrację plików.

Po zakończeniu kopiowania pokaże się okno
informujące o zakończeniu instalacji (aby
zamknąć

instalatora,

naciśnij

klawisz

”Zakończ”).
W zależności od sposobu podłączenia aparatury
do komputera należy zainstalować sterowniki..

INSTALACJA STEROWNIKÓW
Instalator pozwala na wybór sterowników do zainstalowania.
niezbędne

jest

zainstalowanie

sterowników kamery np.firmy Logitech
(zależnie od wersji Systemy wybieramy
wersję 32 albo 64 bitową). Dokończenie
instalacji

sterownika

nastąpi

przy

pierwszym włączeniu podglądu obrazu
na

urządzeniu.

Przy

instalacji

sterowników kamery Logitech można
również skorzystać z pełnego instalator
umieszczonego na płycie CD, jednak
zalecane jest wówczas wybranie opcji Instalacji niestandardowej a następnie wybranie do
instalacji jedynie Sterownika kamery!
Konieczne jest również zainstalowanie sterownika CQVidUSB (FTDI) jeżeli proces nie
przebiegnie automatycznie należy przejść do rozdziału Instalacja sterownika dla wersji USB.
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B.2. Instalacja sterownika dla wersji USB.

Po zakończeniu instalacji programu należy
podłączyć dostarczone urządzenie do dowolnego
portu USB w komputerze (zgodnie z rozdziałem
METODYKA

WYKONANIA

BADAŃ

>Podłączenie Sprzętu).
Przy prawidłowo zainstalowanych sterownikach
menadżer urządzeń systemu Windows będzie
pokazywał w grupie „Kontrolery uniwersalnej
magistrali szeregowej” nowe urządzenie: CQ
Vidi USB lub USB Serial Converter
W nowszych wersjach

systemu windows, urządzenie może

zainstalować się automatycznie jako dodatkowy port COM.
W przypadku urządzeń z kamerą USB konieczne jest również zainstalowanie ich sterownika.
Przy pierwszym uruchomieniu podglądu kamery nastąpi dokończenie procesu instalacji
sterownika kamery w systemie. Proces ten może zając systemowi dość dużo czasu(czasem
ściąga również aktualizacje z internetu! –kilka , kilkanaście minut), więc program „nie
doczeka” się na kamerę i nie obsłuży jej prawidłowo. Należy wtedy czekać, i pozwolić na
dokończenie instalacji przez system.
Przy zmianie konfiguracji podłączonych urządzeń np. dodaniu kamery, można wymusić
ponowne identyfikowanie kamer – w tym celu w programie CQPostawa przy pierwszym
uruchomieniu podglądu przytrzymujemy lewy klawisz Ctrl.
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MODYFIKOWANIE SZABLONÓW WYDRUKU
Zmiana loga
W górnej części wydruków umieszczany jest zazwyczaj nagłówek stanowiący logo/winietę
osoby lub instytucji wykonującej badanie. Przy instalacji sprzętu w miejscu tym umieszczone
jest logo producenta aparatury. Obraz ten zaznaczony jest w standardowym pliku graficznym,
np. ..\Templates\papier.bmp. W celu wymiany treści na własną wystarczy zapisać ten plik w
dowolnym programie graficznym (np. Paint).
Uwaga! Należy zwrócić uwagę na końcową wielkość tego pliku (kB), ponieważ bardzo duży
plik papeterii może prowadzić do spowolnienia procesu podglądu i drukowania wydruków.
Zmiana treści
Dla zaawansowanych!
Treść uzyskiwanego wydruku może być w bardzo szerokim zakresie definiowana
przez użytkownika. Definicje wydruku umieszczone są w zbiorach tekstowych, które mogą
być modyfikowane, np. za pomocą notatnika. Zbiór ten zawiera teksty treści wydruku wraz z
kodami sterującymi i kodami odpowiedzialnymi za umieszczenie odpowiednich wartości
liczbowych policzonych wyników.
Edycję szablonu należy przeprowadzać bardzo uważnie, gdyż pomyłka, np. w
numerze parametru może przekłamywać treść merytoryczną wydruku.
Treść szablonu deklarowana jest w zbiorach tekstowych:
..\Templates\Feet\wydrukStopynr.cfg - dla stóp;

Gdzie nr - oznacza cyfrę od 0 do 99.

Zbiory te mogą być edytowane i poprawiane za pomocą programu Notatnik.
Podstawowe struktury danych znajdują się w szablonie wydruku.
Treść wydruku złożona jest z tekstu oraz kodów sterujących, formatujących ten tekst.
Podstawowa składnia kodu sterującego wygląda następująco: /sB700, gdzie: /s - początek
kodu; /B - typ kodu (tu np. pogrubienie); 700 - wartość np. liczbowa; - zakończenie kodu
sterującego. Najczęściej wykorzystywane sekwencje to:
/sP"c:\Stopy\papier.bmp"

- wyświetlenie rysunku z pliku c:\Stopy \papier.bmp

/sFTimes New Roman CE

- wybór czcionki

/sS100.

- rozmiar czcionki tekstu

/sY530.

- ustawienie aktualnej pozycji w pionie na 530;

przesunięcie o 2000
/sX160.

- ustawienie pozycji w poziomie

/sB700.

- pogrubienie tekstu
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/sI1.

- pochylenie tekstu

/sU1.

- podkreślenie

/sK7000.

- wielkość drukowanego rysunku

/sR1.

- drukowanie wyniku graficznego badania
( do dyspozycji mamy tu parę predefiniowanych wartości: 1- standardowy plecy, -1 to,
co widać w oknie pierwszym dla pleców, -2 to, co widać w oknie drugim dla pleców,
501 - standardowy stop, 502 - kolorowy stopy, -501 okno pierwsze stopy, -502 okno
drugie stopy)

/sC255-000-000.

- definiowanie koloru tekstu.

Kolor definiowany jest w formacie R-G-B (czerwony - zielony - niebieski) i może
przyjmować wartości: 000-255. Uwaga! Wartość musi być zawsze zapisywana na
trzech pozycjach, np.000, 001, itd.
Sekwencja wydruku wartości parametru wygląda następująco:
%s, 1000001 - drukuj parametr typu tekst (string) 1 - numer parametru (tu np. rok urodzenia)
%5.1f,G1000015

- drukuj parametr

(znaczenie: f - liczba rzeczywista; 5.1 - na pięciu pozycjach z jednym
miejscem po przecinku; 11 - numer parametru zgodny z oznaczeniami w
programie, G - wybór kolejnej wartości danego parametru (tak jak widać w
oknie Wyniki analizy (np.A- pierwszy, B- drugi, C); grupy ABC - jak widać,
DEF - włączona wartość absolutna, GHI - wyłączona wartość absolutna; dalsze
już odmiennie J,K,L- parametr 4, M,N,O –parametr 5).
Przygotowując własny wydruk, najprościej jest skopiować istniejące deklaracje
z dotychczasowych szablonów.
%?,G20%wyżej%niżej% - sekwencja warunkowa, tj. zależnie od wartości G20 wybierany
jest albo napis wyżej, albo niżej.
Dodatki: Jeżeli w programie w pole Uwagi-Stat. wpiszemy wartość „w0” , „w1” itd.
Wówczas do stworzenia wydruku program będzie zawsze używał wymuszonego szablonu,
odpowiednio: wydruk110.cfg, wydruk111.cfg; a dla stóp odpowiednio wydruk510.cfg,
wydruk511.cfg; bez względu na aktualnie wybrany w programie szablon.
Jeżeli w pole Uwagi –Info wpiszemy na drugiej pozycji dowolny znak to będzie się on
pojawiał na liście przy nazwisku pacjenta np. „uL” może oznaczać pacjenta do konsultacji
lekarskiej.
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SAMODZIELNE USUWANIE USTEREK
ROZWIĄZANIE

PROBLEM

PRZYCZYNA

Aparat nie działa.

Niedokładnie połączone kable.

Ponownie rozłączyć / połączyć
wszystkie kable. Koniecznie przy
odłączonym zasilaniu !
Wyłączyć i włączyć komputer.
Na obrazie widoczne Zbyt niskie napięcie zasilające w Zastosować stabilizator napięcia.
są szerokie ciemne sieci.
pasy.
Silne
zakłócenia Bliskie
źródło
zakłóceń Spróbować zmienić pomieszczenie
obrazu.
elektromagnetycznych,
np. lub ustawienie, zasilanie aparatury.
diadynamik.
Aparat nie działa - Brak zasilania.
Sprawdzić podłączenie zasilania
nie świecą się żadne
sieciowego.
wskaźniki
ani
wyłącznik.
Niewyraźny obraz.
Zbyt
dużo
światła
w Poprawić
zaciemnienie
pomieszczeniu.
pomieszczenia, albo dokładnie
osłonić stopy bdaanego
Zbyt krótkie kable.
Długość kabli podyktowana jest Można
próbować
stosować
wrażliwością
sygnałów
na przedłużacze (pełne 9-żyłowe),
zakłócenia. Producent nie zaleca zwracając uwagę na ewentualne
stosowania innych (nie mniej jest obniżenie jakości obrazu.
to możliwe).
Bardzo niewyraźny Możliwe
uszkodzenie
lub Skontaktować się z punktem
obraz, brak lub duże znaczne zabrudzenie układu serwisowym.
zniekształcenia
optycznego.
(zaszumienie)
Niewłaściwa odległość badania. Ustawić pacjenta w odległości, dla
obrazu izolinii.
której aparat jest skalibrowany.
Program sygnalizuje Błąd komunikacji USB, lub inny. Wyłączyć aplikację. Na 3-4
sekundy odłączyć kabel USB od
błąd.
komputera. Sprawdzić czy w
komputerze nie jest uruchomionych
kilka kopii programu.
Program sygnalizuje Aparatura
ma
wbudowane W przypadku takim wymagane jest
błąd daty.
mechanizmy
aktualizowania dostarczenie aparatury do serwisu
czasu dlatego należy zwracać producenta i jego ponowne
uwagę na prawidłowe ustawienia aktywowanie
daty systemowej w komputerze.
Błędne
parametry
mogą
doprowadzić do zablokowania
pracy programu.
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Dioda LED sygnalizuje podstawowe tryby działania urządzenia.

DIODA LED

ROZWIĄZANIE

INFORMACJA

Pomarańczowa Wszystko OK., program CQStab nie
–miga

-

jest uruchomiony

Pomarańczowa Wszystko OK., program CQStab

-

–ciągłe światło jest uruchomiony
zielona

Nie podłączony zasilacz sieciowy

Sprawdzić podłączenie zasilacza do
aparatu i sieci elektrycznej.

czerwona

-Nie podłączony kabel USB.
-Nie

zainstalowany

Sprawdzić podłączenie kabla.

sterownik Zainstalować sterowniki.

Windows urządzenia.

Zmienić

port,

sprawdzić

czy

-Brak zasilania w porcie USB.

komputer nie ma wyłączonego USB

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyty

elektryczny

i

elektroniczny

oznaczony

symbolem

przekreślonego kontenera na odpady należy zbierać selektywnie.
Niedozwolone jest umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami.
Niewłaściwe użytkowanie i składowanie zużytego sprzętu może
negatywnie wpływać na stan środowiska i zdrowie ludzi. Selektywna zbiórka zużytego
sprzętu przyczynia się do jego ponownego użycia i odzysku w tym recyklingu. Numer
rejestrowy E0009289W.
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