Mini-PACS

Mini-PACS: Tutustu edulliseen PACS-ratkaisuun.
Mini-PACS tarjoaa erittäin kustannustehokkaan ratkaisun kuvien lukemiseen
ja arkistointiin samaan tapaan kuin sairaaloiden yritysjärjestelmät. Tehokkaat
työluettelotoiminnot, kaikilla toiminnoilla varustettu DICOM-katselusovellus,
luku- ja raportointityökalut ja arkistointisovellus, joka tallentaa tiedot suoraan
CD-levylle tai USB-muistiin – kaikki samassa helposti asennettavassa paketissa.

Edullinen
PACS-pohjainen
arkistointi.
Kuvien tarkastelu etälaitteelta

Mini-PACS-ohjelmistoon on erikseen ostettavissa myös katseluohjelmisto
tablet-laitteeseen. Sen avulla lääkärit voivat tarkistella potilaan diagnostisia
kuvia kotona, vastaanotolla tai missä tahansa muualla iPad-laitteella tai muulla
mobiililaitteella, mikä helpottaa lääkärin työtä ja lisää tuottavuutta. Lääkärin
ja potilaan välinen kommunikaatio on myös helpompaa, kun lääkäri voi jakaa
kuvia potilaalle diagnoosia selittäessään.

Lisätoiminnot

•
•
•

•
•

Lisävarusteena saatavan kliinisen raportointiohjelmiston avulla voit muokata,
lukea ja tulostaa työasemassa tai verkon kautta.
Verkkotyöasemissa voi käyttää kahta näyttöä useiden kuvien tarkasteluun
kerralla.
DICOM Store Service Class Provider (SCP) -ohjelmistolla voi tarkastella
tietokonetomografia-, magneetti-, ultraääni- ja kuvalevyröntgenjärjestelmillä
otettuja kuvia.
Tiedot voi varmuuskopioida turvallisesti tarvittaessa tai aikataulun mukaisesti.
Tallennusvaihtoehtona on myös varmuuskopiointi CD-levylle tai USB-muistiin.
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Taloudellinen tapa ottaa PACS käyttöön vastaanotolla.

Tuotteen edut

PACS-pohjaiseen diagnostisten kuvien katselu-, luku- ja tallennusohjelmistoon
päivittäminen voi tuoda mukanaan valtavasti etuja. Monille laitoksille tai
osastoille tällainen ohjelmisto on ollut liian kallis investointi.

•

Yhteensopiva CARESTREAM Image Suite V4
-ohjelmiston ja muiden alan
vakiokuvausohjelmistojen kanssa

•

Mittaustyökaluihin kuuluvat Lippman-Cobbin
kulma, kulmamittaus ja lonkkakulmamittaus

•

Tukee kuvien siirtoa OrthoView™-ohjelmistoon
ortopedian preoperatiivista suunnittelua varten

•

Tarjolla erikseen ostettava lisäohjelma kuvien
tarkasteluun mobiililaitteilla.

Vaan ei enää. Carestreamin Mini-PACS ratkaisee ongelman. Saat kaikki
edistyneet luku- ja raportointityökalut hintaan, joka sopii lähes mihin tahansa
budjettiin. Voit parantaa hoidon tasoa ja tuottavuutta ottamalla Mini-PACSin
hyödyt käyttöösi.
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