PACS-WEB Client (ICIS-viewer)
Opstarten van PACS-WEB Client





Klik op ‘Zoeken’ om terug te gaan naar de
medische studies van de geselecteerde patiënt



Wanneer je op de studie klikt, wordt een lijst
beschikbare studies voor die patiënt
weergegeven.

Start M2M op
OFWEL zoek je de patiënt op (bv. via medisch
archief of arts-patiëntendossier)
Klik rechts bovenaan op het PACS-WEB
o

o

o
o

Client-icoon
OF ga via het menu-item Dossier –
PACS-WEB
OF via de toetsencombinatie Ctrl+U
OF klik rechts op het verslag dat je
opgevraagd hebt via de resultaten,
cumulatieve resultaten of het medisch
dossier. Dit opent rechtstreeks de
studies die horen bij dat verslag.

Beeldverwerking






OFWEL ga je via de knop
naar Sara-i en klik
je vervolgens op de knop PACS-WEB Client
PACS-WEB Client start op en de studies van de
opgevraagde patiënt verschijnen

Als je naar PACS-WEB gaat via de resultaten,
cumulatieve resultaten of medisch dossier, dan
opent de viewer rechtstreeks de studies die bij
dat verslag horen (=lichtgrijs).

Schermindeling
Bekijken van de medische studies


Vink één of meerdere studies aan en klik op het
icoon ‘Weergeven’



Beeld navigeren/omdraaien/roteren

o

Rotatie rechtsom

o

Horizontaal omdraaien

o

Omdraaien/roteren resetten

Helderheid/contrast (Window/Level) instellen

Een studie kan een verslag en één of meerdere
beelden bevatten.
o

Inverteren

o

Oorspronkelijke contrast/helderheid

De indeling wijzigen



Klik op
om de opties voor de indeling te
wijzigen
Selecteer de gewenste indeling (de beschikbare
opties zijn afhankelijk van de studie van de
patiënt):
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Zoomen/Pannen

o

o

Zoomen/Pannen

o

Vergrootglas

o

Inzoomen

o

Uitzoomen

o

Vergroten/Pannen resetten



Reeksen handmatig koppelen resetten

Opnieuw instellen

Indicatoren voor patiëntoriëntatie



Afspelen van een reeks beelden: klik op 

Na het klikken op  krijg je de volgende opties:

Schuifmaat-markeringen
o Schuifmaat-markeringen

Studies vergelijken
= afspeelmodus heen en weer

o

A = anterieur
P = posterieur
H = hoofd
F = voet
L = links
R = rechts

Beelden afspelen

Klik rechts bovenaan op deze knop om
studies te vergelijken:

Schuifmaat-markeringen
= afspeelmodus herhalen

o

o



= snelheid verhogen of verlagen via de
snelheidsschuiver

Hoekmeting

Markering verwijderen



Navigeren naar het vorige beeld in de reeks: klik
op de pijl naar links

Meer …
Voor een uitgebreide handleiding, klik rechts
bovenaan op Help.

Als je in de helplijst op Verbindingssnelheid
klikt en daarna op Controleren, dan worden de
bandbreedte en wachttijd berekend. Indien rood,
neem dan contact op met de ICT ServiceDesk.

Modus koppelen



Navigeren naar het volgende beeld in de reeks:
klik op de pijl naar rechts
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