STACJA ROBOCZA MX KODAK CARESTREAM

Elastyczna i ekonomiczna analiza obrazów
rozszerza mo˝liwoÊci systemów CR i DR
Nowa stacja robocza MX KODAK
CARESTREAM usprawnia obieg pracy, stanowiàc scentralizowanà platform´ do przeglàdania i analizy obrazów. Idealnie
sprawdza si´ ona w placówkach, które
przechodzà z tradycyjnych rozwiàzaƒ
analogowych na cyfrowe. Ponadto stacja
robocza MX posiada rozszerzone, ekonomiczne opcje naÊwietlania, których wymagajà specjaliÊci diagnostyki obrazowej,
takie jak optymalizacja uk∏adu kliszy
i automatyczne naÊwietlanie.

Pe∏ne, zautomatyzowane
rozwiàzanie do naÊwietlania
Stacja robocza MX KODAK CARESTREAM to wydajne
i oszcz´dne rozwiàzanie do naÊwietlania obrazów
cyfrowych. Automatycznie wysy∏a ona obrazy do
naÊwietlarki laserowej KODAK DRYVIEW lub innego
urzàdzenia pod∏àczonego do sieci.

Dostosowanie naÊwietlania na kliszy
Na kliszach udost´pnianych innym placówkom mo˝na naÊwietliç nazw´ placówki lub logo w celu ∏atwej
identyfikacji.

Wi´ksza pewnoÊç diagnozy
Stacja robocza MX KODAK CARESTREAM pozwala
na stawianie pewniejszych diagnoz dzi´ki ca∏ej
gamie zintegrowanych narz´dzi do wykonywania
pomiarów i manipulacji.

Najwa˝niejsze zalety
Zaprojektowana pod kàtem wspó∏pracy
z systemami KODAK DIRECTVIEW
CR i DR
Mo˝liwoÊç odbierania, analizy
i naÊwietlania obrazów z dowolnego
typu badania zgodnego z DICOM
Optymalizacja zu˝ycia klisz, obni˝enie
kosztów materia∏ów do naÊwietlania
Intuicyjny interfejs, ∏atwy do opanowania i prosty w obs∏udze

Zoptymalizowany uk∏ad
drukowanych obrazów
Stacja robocza MX KODAK CARESTREAM rozmieszcza
obrazy w inteligentny, optymalny sposób, aby dopasowaç je do rozmiaru u˝ytej kliszy. Zapewnia te˝
mo˝liwoÊç automatycznego naÊwietlania wst´pnie
okreÊlonych i zmodyfikowanych przez u˝ytkownika
obrazów „wieloformatowych”.
Mo˝na przeglàdaç zapisane zdj´cia i modyfikowaç
je za pomocà zaawansowanego oprogramowania
do obróbki obrazów. Nast´pnie mo˝na je sformatowaç, aby osiàgnàç najbardziej efektywny rozmiar
i uk∏ad obrazów. Znaczàco zmniejsza to koszty
i zu˝ycie klisz.

CARESTREAM
Rozwiàzania do radiologii

Rozbudowane mo˝liwoÊci zarzàdzania
bazà danych
Baza danych DICOM firmy ORACLE ma szerokie mo˝liwoÊci.
Pozwala na szybki i prosty dost´p do badaƒ pacjenta i obrazów
za poÊrednictwem widoków ekranowych z filtrami wyszukiwania.
Najstarsze badania mo˝na usuwaç automatycznie, a te najbardziej
istotne zabezpieczyç przed usuni´ciem.

Opcje zwi´kszajàce elastycznoÊç
Archiwizacja na pojedynczym noÊniku
Stacja robocza MX KODAK CARESTREAM pozwala te˝ na tworzenie
archiwum na fizycznym noÊniku. Mo˝na wybraç badania i obrazy
do wyeksportowania na p∏yt´ CD/DVD w celu archiwizacji i uzyskania zewn´trznego êród∏a danych, a rejestr z takiego eksportu jest
przechowywany w g∏ównej bazie danych.

ROZSZERZONE ROZWIÑZANIA INTEGRACJI
KODAK CARESTREAM EIS
Ta opcja stanowi idealne rozwiàzanie do ekonomicznej integracji
RIS. Oprogramowanie KODAK CARESTREAM do rozszerzalnej integracji
(Extensible Integration Software) pobiera kluczowe dane demograficzne z plików tekstowych ASCII, tworzonych przez dowolne
systemy RIS niezgodne z DICOM, i tworzy list´ zadaƒ dla systemów
CR i DR KODAK DIRECTVIEW, a tak˝e dla ∏àczenia obrazów medycznych z systemów PACS Link MIM (wejÊcia niekompatybilne z Dicom
– jeÊli opcja zarzàdzania listà zadaƒ jest w∏àczona).

Zalecana konfiguracja
komputera
Pentium IV 1.8 GHz
2 GB RAM
Dysk twardy 80 + 160 GB
Windows XP
Nagrywarka CD/DVD
Zasilacz UPS

Cyfrowe obrazowanie ortopedyczne ORTHOVIEWTM
Oprogramowanie do zaawansowanych pomiarów ortopedycznych
z funcjà doboru endoprotez rozszerza funkcjonalnoÊç stacji roboczej MX KODAK CARESTREAM. Dzi´ki niemu ortopedzi i chirurdzy mogà
korzystaç z zaawansowanych mo˝liwoÊci oprogramowania dla
konkretnych badaƒ wykonanych w systemach CR i DR.

System nagrywania p∏yt CD DIRECT
Stacja robocza MX KODAK CARESTREAM umieszcza na ka˝dej dystrybuowanej p∏ycie CD przeglàdark´ DICOM ze zdj´ciami pacjenta.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o rozwiàzaniach do radiologii KODAK CARESTREAM mo˝na uzyskaç u przedstawiciela firmy CARESTREAM HEALTH.
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