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INTUICYJNE.
ELASTYCZNE.

Oprogramowanie Image Suite V4 dostarczyło nowego wzorca wydajności pracy 

w mniejszych placówkach. To solidne oprogramowanie posiada łatwy 

w użyciu, dotykowy interfejs, który jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze. 

Ulepszony zestaw narzędzi, usprawniona organizacja pracy i wyższa jakość 

obrazu to tylko niektóre zalety, jakie oferuje to rozwiązanie nowej generacji. 

Nasz zaawansowany moduł mini-PACS umożliwia wyjątkowe zarządzanie 

i analizę obrazu i jest teraz całkowicie opcjonalny. Zyskaj wysokiej jakości 

obrazy, jakich potrzebujesz, dzięki systemowi, który idealnie odpowiada 

Twoim potrzebom – w bardzo przystępnej cenie.

Oprogramowanie Image Suite/V4

Dostępne opcje oprogramowania Image Suite/V4 
• Oprogramowanie do raportów klinicznych
• Oprogramowanie do archiwizacji mini-PACS
• Licencje przeglądarki sieciowej – do 8
• Kasety/statywy do obrazowania pełnej długości
• DICOM Store Service Class Provider (SCP)
• TQT Phantom
• Zaawansowane narzędzia pomiarowe
• Oprogramowanie‡ Mammography Feature
• Licencja na powiększoną wielkość miejsca przechowywania 
 akwizycji
• Licencja na wiele instancji Web Appointment
• Pakiet OmniLink
• Oprogramowanie Tablet Viewer*
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OPROGRAMOWANIE 
DO OBRÓBKI ZDJĘĆ. OPROGRAMOWANIE 

IMAGE SUITE STAŁO SIĘ 
JESZCZE LEPSZE.

Kompletne rozwiązanie do 
akwizycji obrazów cyfrowych 
i zarządzania nimi.

 DIRECTVIEW
Classic CR

www.carestream.com

* Niedostępne w USA
‡ Specjalistyczne narzędzia do mammografii nie są dostępne w USA.

Społeczność obsługi i wsparcia 
technicznego. 
Czerp korzyści ze wszystkich zalet naszej sieci 
pozyskanych klientów. Stale pracujemy, aby 
dostarczyć doskonałej wydajności obrazowania, 
oferować Ci innowacje w miarę zmieniających 
się potrzeb i pomóc Ci czerpać jak najwięcej 
z Twojego budżetu i zasobów. Sieć pozyskanych 
klientów firmy Carestream otacza klienta 
dynamicznym zespołem wyjątkowych 
ekspertów. Jeden punkt kontaktowy oznacza 
łatwy, dopasowany do potrzeb dostęp do właściwych ludzi w każdej 
sytuacji. Zarówno Ty, jak i Twoi pacjenci będziecie czerpać korzyści z zalet 
i najlepszych praktyk, jakich może dostarczyć wyłącznie firma Carestream, 
dzięki tysiącom zaangażowanych klientów na całym świecie i naszemu 
100-letniemu doświadczeniu w innowacjach w dziedzinie obrazowania 
medycznego.



DOSKONALI PARTNERZY – OPROGRAMOWANIE IMAGE SUITE 
FIRMY CARESTREAM + SYSTEMY CR + DR + DRUKARKI LASEROWE 

DRUKOWANIE/
ARCHIWIZACJA

DIAGNOZA/RAPORT
Przyspiesz diagnozowanie, ulepsz opiekę nad 
pacjentem
• Zwiększ wydajność, przeglądając wiele obrazów jednocześnie dzięki 

obsłudze dwóch monitorów na klientach sieciowych

• Odbieraj obrazy z systemów CT, MR, USG i dodatkowych CR/DR 
 z opcjonalnym oprogramowaniem DICOM store SCP

• Generuj/przeglądaj raporty na wielu komputerach w sieci 
w Twojej placówce

• Wykonuj testy jakości systemu za pomocą narzędzia Total Quality 
Tool w oprogramowaniu Image Suite

• Bezpiecznie przesyłaj obrazy DICOM przez Internet bez konieczności 
korzystania z sieci VPN lub połączeń kodowanych dzięki 
oprogramowaniu OmniLink - idealnemu do zastosowań mobilnych 

DRUKOWANIE/ARCHIWIZACJA
Skutecznie udostępniaj i przechowuj obrazy
• Zmaksymalizuj bezpieczeństwo dzięki wykonywaniu kopii zapasowych 

regularnie lub na żądanie

• Zapisuj kopie zapasowe na płytach CD i w pamięciach przenośnych 
USB, aby przechowywać dane offline

• Zoptymalizuj wykorzystanie obrazów za pomocą narzędzi do eksportu 
do formatu JPEG lub DICOM

• Wspomagaj wieloformatowe składy druku z możliwością niezależnej 
edycji zdjęć

* Niedostępne w USA  ‡ Specjalistyczne narzędzia do mammografii nie są dostępne w USA.

PRZEGLĄDANIE/EDYCJA
Uzyskuj obrazy wysokiej jakości
• Popraw organizację pracy i zwiększ wydajność dzięki prostemu, łatwemu 

w użyciu ekranowi akwizycji obrazu w oprogramowaniu Image Suite

• Szczegółowa obróbka obrazu jednym kliknięciem przycisku za pomocą 
suwaków do dopasowywania jasności, kontrastu i szczegółów na ekranie 
akwizycji

• Używaj do ośmiu jednoczesnych sesji przeglądarki sieciowej, aby 
zwiększyć wydajność

• Używaj specjalistycznych narzędzi pomiarowych do badań 
chiropraktycznych, ortopedycznych lub mammograficznych‡

• Pracuj z poszczególnymi obrazami i sklejaj je, aby utworzyć dokładnie taki 
widok, jakiego potrzebujesz, dzięki edytorom łączenia automatycznego 
i ręcznego

• Zyskaj dostęp do obrazów pacjenta i raportów w dowolnym miejscu dzięki 
aplikacji Tablet Viewer na urządzeniu iPad*

IMAGE SUITE 
POSIADA ZALETY, 
KTÓRYCH 
POTRZEBUJESZ.
Niedrogie 
Oprogramowanie Image Suite zapewnia 
oszczędności w gabinetach prywatnych 
i mniejszych klinikach – a teraz, kiedy moduł 
mini-PACS jest całkowicie opcjonalny, możesz 
zdecydować o dodaniu tej funkcji wtedy, kiedy 
będziesz jej potrzebował.

Prosty w obsłudze
Nasz interfejs użytkownika nowej generacji 
sprawia, że obsługa jest bardziej intuicyjna 
niż kiedykolwiek. Łatwa obsługa sprawia, że 
technolodzy błyskawicznie będą wykonywać, 
obrabiać, edytować i przechowywać obrazy 
jak profesjonaliści. Obserwuj szybujące słupki 
wydajności.

Potężne
Ten mały trybik w systemie dostarcza 
niezawodnej, automatycznej obróbki obrazu, 
zaawansowanych narzędzi do edycji i narzędzi 
pomiarowych, a także funkcji analizy obrazów 
odrzuconych. Zdalne wprowadzanie zlecenia 
i dostęp/raportowanie PACS zapewniają 
elastyczność wykorzystania przepustowości 
systemu w placówce.

Elastyczny
System daje się łatwo dopasować do ściśle 
określonych potrzeb biznesowych. Uzyskaj 
korzyści, których potrzebujesz, już teraz, 
i dodaj niezbędne funkcje później, gdy będziesz 
rozwijać swoją działalność.
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HARMONOGRAM AKWIZYCJA PRZEGLĄDANIE/
EDYCJA

DIAGNOZA/RAPORT

 DIRECTVIEW Vita CR  Drukarka laserowa DRYVIEW 5700 Detektory DRX

HARMONOGRAM
Przyspiesz proces rejestracji - skądkolwiek
• Rejestruj pacjentów zdalnie, korzystając z oprogramowania dostępnego 

w sieci

• Grafiki umożliwiają szybkie i łatwe wybieranie części ciała i widoków

• Dodawaj nowe części ciała i widoki, edytuj istniejące i zastosuj obróbkę 
niestandardową

• Aby uprościć organizację pracy, połącz z systemami EMR/RIS zgodnymi 
z DICOM lub HL7

AKWIZYCJA
Szybko i łatwo wykonuj wysokiej jakości zdjęcia, 
łącząc oprogramowanie Image Suite z systemami CR 
i DR firmy Carestream
• Możliwość akwizycji obrazów z maksymalnie dwóch bezprzewodowych 

lub przewodowych systemów DRX-1, a także systemów Vita i Classic CR

• Dotykowy interfejs użytkownika umożliwia prostą nawigację i zapewnia 
przyjemność obsługi urządzenia

• Polegaj na stałej jakości obrazu dzięki obróbce obrazu za pomocą opcji 
Enhanced Visualization – Automatic Image Processing (EVP+)

• Narzędzia i aplikacje kliniczne, w tym maskowanie kołowe, histogram, 
analiza, wartość piksela ROI, itd.

• Popraw jakość obrazu i przyspiesz pracę dzięki obrazom referencyjnym 
dotyczącym pozycjonowania i przewodnikom zawierającym przykładowe 
obrazy RTG

• Wykonuj badania mammograficzne za pomocą systemu DIRECTVIEW 
Classic CR*

  • Użyj funkcji analizy obrazów odrzuconych, aby śledzić 
     problemy dotyczące badań

  • Możliwość automatycznej akwizycji DAP i technika 
     eliminująca konieczność wprowadzania ręcznego
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