Mini-PACS

Mini-PACS: Mød den prisbillige PACS-løsning.
Mini-PACS er kommet, og det tilbyder yderst omkostningseffektive funktioner
til billedgennemsyn og arkivering, i lighed med funktionerne på store
hospitalssystemer. Den kombinerer effektive arbejdslistefunktioner, en fuldt
udstyret DICOM-fremviser, værktøjer til læsning og rapportering og software til
arkivering direkte på cd eller USB - alt sammen i én enkelt modul, der er nemt
at installere.

Prisbillig
PACS-baseret
arkivering

Ekstern visning af billeder

Mini-PACS tilbyder også software til visning på tablets som ekstrafunktion. Dette
gør det muligt for læger at se patienternes diagnostiske billeder fra deres hjem,
kontor eller andre steder - på en iPad eller mange andre mobile enheder. Dette
øger brugervenligheden for lægen og dermed produktiviteten. Det understøtter
også forbedret læge-patientkommunikation, fordi lægen kan dele billeder med
patienter, mens de forklarer deres diagnoser.

Yderligere funktioner
•
•
•
•
•

Klinisk rapport-software, der fås som tilvalg, giver dig mulighed for at redigere,
gennemse og udskrive på en arbejdsstation eller Web-klient.
Understøttelse af to skærme på webklienter giver øget effektivitet ved at tillade
visning af flere billeder på én gang.
DICOM Store Service Class Provider-softwaren giver dig mulighed for at
modtage og vurdere billeder fra CT-, MR-, ultralyd- og yderligere CR-systemer.
Funktioner til on-demand eller planlagt backup giver fleksibilitet til sikker backup
af data.
Lagringsmulighederne giver nem sikkerhedskopiering til cd eller USB.
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Den økonomiske måde at tilføje PACS til din praksis.

Indlysende fordele

Fordelene ved at opgradere til PACS-baseret gennemsyn, læsning og lagring
af diagnostiske billeder kan være enorm. Men for mange klinikker eller
afdelinger har denne mulighed simpelthen været for dyr.

•

Kompatibel med CARESTREAM Image Suite V4
og andre af branchens standardprogrammer til
billedtagning

•

Måleværktøjer omfatter Lippman-Cobb vinkel,
goniometri og hoftemåling

•

Understøtter billedoverførsel til OrthoView™software til præ-operativ ortopædisk planlægning

•

Tilbyder en tilkøbsmulighed til fjernvisning af
billeder på mobile enheder

Det har nu ændret sig. Mini-PACS fra Carestream er ankommet. Den giver dig
de avancerede værktøjer til læsning og rapportering, du har brug for, til en
pris, der er til at bære inden for næsten ethvert budget. Udnyt fordel
ene ved Mini-PACS og forbedr både din behandlingsstandard
og din produktivitet.
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